
IMMI, alþjóðleg stofnun um upplýsinga- og tjáningarfrelsi 
Austurstræti 14, 101 Reykjavík, lceland 

info@ im m i.is /  http://www.imm i.is mm
I N T E R N A T I O N A L  
MODERN MEDI A 
I N S T I T U T E

25. nóvember 2015
Nefndasvið Alþingis 
Allsherjar- og menntamálanefnd 
Austurstræti 8-10 
Alþingi við Austurvöll

IMMI stofnunin hefur fengið beiðni um að senda umsögn við frumvarp mennta- og 
menningarmálaráðherra um 333. mál (höfundaréttur). Athugasemdir IMMI lúta að lögbanns- 
úrræðum sem fjallað er um í 25. gr. frumvarpsins.

Heimild rétthafasamtaka til að standa að lögbannsbeiðni:

IMMI gerir athugasemd við það fyrirkomulag að samtök rétthafa hafi lagalega heimild til að 
standa að lögbannsbeiðni án þess að hafa til þess sérstakt umboð frá rétthöfum þeirra verka sem 
um ræðir, og þaðan af síður frá höfundum verka, enda eru ekki allir rétthafar höfundar. IMMI 
vekur athygli á því að ekki er fyrir hendi heimild fyrir mannréttindasamtök til að gæta réttar 
tjáningar- og upplýsingafrelsis til að mynda í þeim tilvikum sem þjónustuþegi sem dreifir efninu, 
er óþekktur. IMMI beinir því til allsherjar- og menntamálanefndar að rétta þennan aðstöðumun 
þannig að mannréttindasamtök geti stefnt sér inn í mál til að gæta hagsmuna tjáningar- og 
upplýsingafrelsis. Þetta mætti gera með þeim hætti að mannréttindasamtök geti óskað eftir 
viðurkenningu ráðuneytisins með sama hætti og réttahafasamtök höfundaréttar.

25. gr. frumvarpsins um lögbann

IMMI stofnunin telur breytinguna í b. lið 25. gr. frumvarpsins vera til bóta þar sem henni er 
ætlað að tryggja aðkomu þjónustuþega að málum en hingað til hefur hagsmuna þeirra ekki verið 
nægilega gætt við málsmeðferð vegna lögbannsbeiðna og milliliðum í raun gert að gæta 
hagsmuna þjónustuþegana án þeirra aðkomu.
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Takmörkuð ábyrgð milliliða er meginreglan samkvæmt íslenskum lögum en hin takmarkaða 
ábyrgð á ekki við ef milliliðir neita að lúta lögbanni eða neita að verða við beiðni um að fjarlægja 
efni sem felur í sér meint brot á höfndarétti o.fl. á grundvelli laga nr. 30/2002 um rafræn 
viðskipti og aðra rafræna þjónustu. Freistandi getur verið fyrir milliliði að verða við hverskyns 
kröfum um að taka niður efni til að komast hjá ábyrgð. Það er því til mikilla bóta að 
þjónustuþegarnir, þ.e. þeir aðilar sem standa fyrir dreifingu meints ólöglegs efnis, fái að taka til 
varna gegn lögbannskröfu.

Ábendingar ráðherra til allsherjar- og menntamálanefndar:
Í flutningsræðu M enntamálaráðherra við 1. umræðu málsins frá 17. nóvember sl. sagði ráðherra 
meðal annars:

Eins og rakið er í V. kafla í almennum athugasemdum með frumvarpinu komu fram athugasemdir í 
samráðsferli frumvarpsins frá samtökum tónskálda og textahöfunda þess efnis að lögbannsheimild 
á þjónustu milliliða sem kom til með lögum nr. 93/2010 hefði reynst rétthöfum torsótt í 
framkvæmd og þar með einkum vísað til málsmeðferðar hjá sýslumannsembættinu í Reykjavík. 
Þessi umræða hefur vakið mig til umhugsunar um, og ég hef áður nefnt það í þingsal,** hvort 
ástæða sé til að hv. allsheijar- og menntamálanefnd Alþingis taki til sérstakrar athugunar við 
meðferð þessa frumvarps og þá í samráði við innanríkisráðuneytið hvort ástæða sé til að lögfesta 
beinan aðgang rétthafa að flýtimeðferð hjá héraðsdómi í slíkum málum án þess að fyrst sé leitað til 
sýslumanns. Í þessu sambandi vil ég árétta þá skoðun að ég tel að það eigi að vera verkefni 
dómstóla að mæla fyrir um lokun aðgangs að vefsvæðum sem talin eru uppspretta fyrir ólöglega 
dreifingu á höfundaréttarvörðu efni. Það er í það minnsta mjög til umhugsunar að það sé verkefni 
stjórnsýslustofnana að mæla fyrir um einhvers konar ritskoðun eða lokun á netinu.** Þá þarf samt 
sem áður að hafa það mjög í huga að tíminn skiptir máli ef um er að ræða dreifingu á ólöglegu efni. 
Ef þetta verður niðurstaðan þarf þannig að gera slíkar breytingar sem ég mæli með að hv. 
allsherjar- og menntamálanefnd skoði. Það þarf að vera tryggt að málsmeðferðin og málshraðinn sé 
nægur en þó þannig að hagsmunir allra séu tryggðir. Þess vegna er hér lagt til að tryggja hagsmuni 
þeirra sem eru þjónustuþegar og að þeir hafi upplýsingar um hvar mál séu stödd.

IMMI tekur heilshugar undir þessi sjónarmið ráðherra og hvetur allsherjar- og menntamálanefnd 
til að mæla fyrir þeim breytingum sem ráðherra nefnir um lögfestingu beins aðgangs rétthafa að 
flýtimeðferð hjá héraðsdómi í slíkum málum án þess að fyrst sé leitað til sýslumanns. IMMI 
tekur einnig undir með M enntamálaráðherra að það eigi að vera verkefni dómstóla að mæla fyrir 
um lokun aðgangs að vefsvæðum og stjórnsýslustofnanir eigi ekki að geta mælt fyrir um slíka 
takmörkun á tjáningarfrelsi.

Ábending vegna takmarkaðrar ábyrgðar hýsingaraðila skv. lögum um rafræn viðskipti og 
aðra rafræna þjónustu:
Með tilliti til þeirra viðhorfa sem koma fram í ræðu ráðherra þess efnis að það eigi að vera 
hlutverk dómstóla að mæla fyrir um lokun aðgangs að vefsvæðum sem vista ólöglegt efni vill 
IMMI vekja sérstaka athygli á ákvæðum laga nr.30/2002 um rafræn viðskipti og aðra rafræna 
þjónustu. Í 14. gr. laganna er svohljóðandi ákvæði:



14. gr. Takmörkun ábyrgðar vegna hýsingar.
□  Þjónustuveitandi sem hýsir gögn sem látin em í té af þjónustuþega ber ekki ábyrgö á þeim aö því tilskildu 
að hann fjarlægi þau eða hindri aðgang að þeim án tafar eftir að hann hefur fengið:

1. vitneskju um að sýslumaður hafi lagt lögbann við hýsingu gagnanna eða dómur hafi fallið um 
brottfellingu þeirra eða hindrun aðgangs að þeim,

2. tilkynningu skv. 15. gr., ef um meint brot gegn ákvæðum höfundalaga er að ræða, eða
3. vitneskju um gögn sem innihalda barnaklám.

□  Ákvæöi 1. mgr. um takmörkun ábyrgðar gildir ekki þegar þjónustuþegi kemur fram í umboði eöa undir 
stjórn þjónustuveitanda.

Taki allsherjar- og menntamálanefnd undir sjónarmið ráðherra sem nefnd voru hér að framan, 
þyrfti einnig að taka framangreint ákvæði til endurskoðunar. Gera þyrfti breytingu á 1. tl. 1. mgr. 
og taka 2. tl. um til að taka niður efni skv. tilkynningu um meint höfundaréttarbrot til sérstakrar 
skoðunnar. Ákvæðið eykur hættu á skerðingu grundvallarréttinda, einkum tjáningarfrelsis og frelsis 
til að deila og taka við upplýsingum á Internetinu. Færa má rök fyrir því að um sé að ræða skerðingu 
á tjáningu og upplýsingafrelsi án ,due process‘ þar sem efni skal taka niður ef um er að ræða meint 
brot og það er notandans að sanna að ekki sé um höfundarvarið efni að ræða. Ákvæði 2. tl. 1. mgr. 
14. gr. á sér fyrirmynd í bandarískum lögum, svokölluðu Notice & takedown ákvæði í Digital 
Copyright Millennium Act. Bent hefur verið á að mjög auðvelt sé að misnota ákvæðið enda hafi það 
verið gert ítrekað í þeim tilgangi að skaða samkeppnisaðila. Google hefur til að mynda bent á að 57% 
tilkynninga hafi verið sendar af fyrirtækjum í þeim tilgangi að veikja samkeppninsaðila og 37% 
tilkynningana hafi ekki verið byggðar á traustum grunni. Ákvæði sem þessi eru í lögum nokkurra 
ríkja, bæði innan og utan Evrópu/

Þjóðréttarlegar skuldbindingar koma ekki í veg fyrir að unnt sé að fella brott ákvæði 2. tl. 1. mgr. 14. 
gr. laga um rafræn viðskipti og aðra rafræna þjónustu. Tilskipanir Evrópusambandsins kveða á um að 
tryggja skuli að til staðar sé heimild til að krefjast lögbanns á milliliði vegna höfundaréttarbrota en 
ekki er til staðar heimild skv. tilskipunum fyrir höfundarétthafa til að krefjast þess beint við milliliði 
að efni verði fjarlægt eða aðgangur hindraður.

Tilskipun um rafræn viðskipti:
Í 14. gr. tilskipunar um rafræn viðskipti (2000/31/EB)“ er fjallað um hýsingu. Samkvæmt 
ákvæðinu á milliliður ekki að bera ábyrgð á efni sem hann hýsir að tveimur skilyrðum uppfylltum. Í 
fyrsta lagi (sbr. 1. mgr.) að hann hafi ekki beina vitneskju um ólöglega starfsemi og sé ekki kunnugt 
um staðreyndir eða aðstæður sem hin ólöglega starfsemi er rakin til. Hafi hann hins vegar slíka 
vitneskju ber honum að grípa tafarlaust til aðgerða til þess að eyða upplýsingunum eða tryggi að 
aðgengi að þeim sé hindrað. Í öðru lagi (skv. 2. mgr.) á takmarkaða ábyrgðin ekki við þegar 
þjónustuþegi (sá sem birtir efnið) kemur fram í umboði eða undir stjórn milliliðarins.

Í 3. mgr. kemur svo fram að hin takmarkaða ábyrgð komi ekki í veg fyrir að dómstóll eða stjórnvald 
krefjist þess af milliliðnum að hann sjái til þess að brotum sé hætt eða komið sé í veg fyrir þau.

A f tilskipuninni og skýringum með henni er ljóst að milliliðurinn þarf að hafa beina vitneskju um 
ólöglega starfsemi eða ólöglegar upplýsingar. Hafi hann beina vitneskju um ólöglega starfsemi eða



upplýsingar ber honum að eyða upplýsingum eða hindra aðgang. Í tilskipuninni er ekki kveðið á um 
skyldu milliliðar til aðgerða vegna ‘meintra’ höfundaréttarbrota eins og getið er um í íslenska 
ákvæðinu (14. gr. laga um rafræna þjónustu).

Hin takmarkaða ábyrgð girðir ekki fyrir heimild ríkja til að setja lögbannsúrræði (sbr. 3. mgr. 14. gr. 
tilskipunarinnar). Og þrátt fyrir takmörkuðu ábyrgðina mega aðildarríki einnig (sbr. 2. mgr. 15. gr. 
tilskipunarinnar) skylda milliliði til að tilkynna lögbærum stjórnvöldum án tafar um meinta ólöglega 
starfsemi sem er stunduð eða upplýsingar sem þyggjendur þjónustu þeirra láta í té, eða skylda þá til 
að láta stjórnvöldum í té upplýsingar til að bera kennsl á þyggjendur þjónustu (sem grunaðir eru um 
brot). Ákvæði þessa efnis eru að nokkru leyti í fjarskiptalögum og lögum um meðferð sakamála.

Þrátt fyrir tilkynningarskyldu um meint brot til stjórnvalda er bannað að setja ákvæði í lög um 
forvirka eftirlitsskyldu milliliða sbr. 1. mgr. 15. gr. tilskipunarinnar. Þar segir að aðildarríkin skuli 
hvorki leggja þá almennu skyldu á herðar þjónustuveitendum að hafa eftirlit með upplýsingum sem 
þeir flytja eða geyma né skyldu til að leita uppi með virkum hætti staðreyndir eða aðstæður sem 
benda til ólöglegrar starfsemi.m Þessa er ekki getið með beinum hætti í lögum um rafræn viðskipti.

Tilskipun um samræmingu tiltekinna þátta höfundaréttar og skyldra réttinda í 
upplýsingasamfélaginu:
Þá er í 8. gr. tilskipunar um samræmingu tiltekinna þátta höfundaréttar og skyldra réttinda í 
upplýsingasamfélaginu (2001/29/EB)iv m.a. fjallað um milliliði. Samkvæmt ákvæðinu eru ríki 
skuldbundin til að kveða á um viðeigandi viðurlög og skulu tryggja að rétthafar geti höfðað 
skaðabótamál og/eða krafist lögbanns ef brotleg háttsemi skaðar hagsmuni þeirra. Í 3. mgr. segir: 
„Aðildarríkin skulu sjá til þess að rétthafar séu í aðstöðu til að krefjast lögbanns gegn milliliðum ef 
þriðji aðili notar þjónustu þeirra til að brjóta gegn höfundarétti eða skyldum rétti.“ [ath. ekkert um 
‘meint’ höfundaréttarbrot] -  Sjá stuttan skýringartexta tilskipunarinnar í neðanmálsgrein.v Tilskipun 
þessi var innleidd hér á landi með breytingu á höfundalögum (sjá lög nr. 9/2006). Í athugasemdum 
frumvarpsins er athyglisverð klausa:

Í 3. mgr. 8. gr. tilskipunarinnar er fjallað um það úrræði rétthafa að fá lagt lögbann gegn þjónustu sem 
milliliður veitir þriðja manni og kann aðvfela í sér brot á höfundarétti. Ákvæðið telst þegar uppfyllt með 
úrræðum sem fram koma í V. kafla laga um rafræn viðskipti og aðra rafræna þjónustu, nr. 30/2002, sbr. IV. 
kafla laga um kyrrsetningu og lögbann, nr. 31/1990. Af 1. mgr. 1. gr. frumvarpsins, sem verður 10. gr. a í 
lögunum, mun leiða að tiltekin tilfallandi tæknileg eintök birtra verka, sem verða til fyrir sendingu gagna af 
hálfu milliliðar í neti á milli þriðju aðila, verða framvegis lögleg eintök.

Hvorki í sjálfu ákvæði tilskipunarinnar eða skýringartexta með henni er neitt að finna sem skýrir 
hvers vegna tekið er svona til orða í athugasemdum í frumvarpinu. Í tilskipuninni er ávallt vísað til 
brota á höfundarétti en ekki athafna sem ,kunni‘ að fela í sér brot á höfundarétti.



Niðurlag:

IMMI stofnunin fagnar þeirri breytingu sem lögð er til í b. lið 25. gr. frumvarpsins en hvetur 
allsherjar- og menntamálanefnd til að leggja til lögfestingu á beinum aðgangi rétthafa að 
flýtimeðferð hjá héraðsdómi í lögbannsmálum án þess að fyrst sé leitað til sýslumanns. IMMI 
leggur einnig til að nefndin kanni hvort og hvernig mannréttindasamtök geti stefnt sér inn í mál 
sem varða tjáningarfrelsi og takmörkunum þar að lútandi, ekki síst í tilvikum þar sem ekki er 
ljóst gegn hverjum skerðing á tjáningarfrelsi beinist. Þá leggur IMMI stofnunin einnig til að 
allsherjar- og menntamálanefnd leggi til breytingar á lögum nr. 30/2002 um rafræn viðskipti og 
aðra rafræna þjónustu. Ákvæði um ábyrgð hýsingaraðila vegna meintra brota á höfundarétti eru 
óþörf og lögbannsferillinn dugar fyllilega til að hagsmuna höfundarétthafa sé gætt.

Stofnunin er reiðubúin að senda fulltrúa á fund nefndarinnar til að gera betur grein fyrir þessum 
athugasemdum.

Virðingarfyllst

Guðjón Idir Guðnýjarson, 
Framkvæmdastjóri.



1 Sjá nánar: http://www.pcworld.co.nz/article/483729/google submission hammers section 92a/

n Tilskipun (2000/31/EB) um rafræna þjónustu 14. gr. -  Hýsing:
1. Ef látin er í té þjónusta í upplýsingasamfélaginu, sem felst í geymslu upplýsinga sem þjónustuþegi veitir, skulu 
aðildarríkin tryggja að þjónustuveitandinn sé ekki gerður ábyrgur fyrir þeim upplýsingum sem eru geymdar að 
beiðni þjónustuþega, að því tilskildu að þjónustuveitandinn:

a) hafi ekki beina vitneskju um ólöglega starfsemi eða upplýsingar og, að því er varðar skaðabótakröfur, sé 
ekki kunnugt um staðreyndir eða aðstæður sem hin ólöglega starfsemi eða upplýsingar eru raktar til; eða

b) hafi hann öðlast slíka vitneskju, grípi tafarlaust til aðgerða til þess að eyða upplýsingunum eða tryggi að 
aðgengi að þeim sé hindrað.
2. Ákvæði 1. mgr. gilda ekki þegar þjónustuþegi kemur fram í umboði eða undir stjórn þjónustuveitandans.
3. Ákvæði þessarar greinar hafa hvorki áhrif á það úrræði dómstóls eða stjórnvalds að krefjast þess af 
þjónustuveitanda, í samræmi við réttarkerfi aðildarríkjanna, að hann sjái til þess að brotum sé hætt eða komið sé í 
veg fyrir þau né það úrræði aðildarríkja að samþykkja aðferðir til þess að eyða eða hindra aðgang að upplýsingum.

iU 15. gr. tilskipunar um rafræna þjónustu 15. gr. (um bann við eftirliti
1. Aðildarríkin skulu hvorki leggja þá almenna skyldu á herðar þjónustuveitendum, þegar þeir láta í té þá þjónustu 
sem er fjallað um í 12., 13. og 14. gr., að hafa eftirlit með upplýsingunum sem þeir flytja eða geyma né þá almennu 
skyldu að leita uppi með virkum hætti staðreyndir eða aðstæður sem benda til ólöglegrar starfsemi.
2. Aðildarríkjunum er heimilt að skylda veitendur þjónustu í upplýsingasamfélaginu til þess að tilkynna lögbærum 
stjórnvöldum án tafar um meinta ólöglega starfsemi sem er stunduð eða upplýsingar sem þiggjendur þjónustu þeirra 
láta í té eða skylda þá til þess að senda lögbærum stjórnvöldum, að beiðni þeirra, upplýsingar sem gera kleift að bera 
kennsl á þiggjendur þjónustu þeirra sem þeir hafa gert geymslusamninga við.

iv Tilskipun um höfundarétt og upplýsingasamfélagið -  8. gr.
1. Aðildarríkin skulu kveða á um viðeigandi viðurlög og úrræði að því er varðar brot á réttindum og skyldum 
samkvæmt þessari tilskipun og gera allar nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja að þessum viðurlögum og úrræðum 
sé beitt. Viðurlögin skulu vera skilvirk, í réttu hlutfalli við brotið og letjandi.
2. Hvert aðildarríki skal gera nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja að rétthafar geti höfðað skaðabótamál og/eða 
krafist lögbanns, ef brotleg háttsemi á yfirráðasvæði þess skaðar hagsmuni þeirra, og krafist þess, þar sem það á við, 
að ólöglega efnið, sem og tæki, vörur eða íhlutir, sem um getur í 2. mgr. 6. gr., verði gert upptækt.
3. Aðildarríkin skulu sjá til þess að rétthafar séu í aðstöðu til að krefjast lögbanns gegn milliliðum ef þriðji aðili 
notar þjónustu þeirra til að brjóta gegn höfundarétti eða skyldum rétti.

v Skýringartexti með 8. gr. tilskipunar um höfundarétt og upplýsingasamfélagið: 59. Þriðju aðilar geta í 
auknum mæli nýtt sér þjónustu milliliða til brotlegrar háttsemi, einkum í hinu stafræna umhverfi. Í mörgum tilvikum 
eru slíkir miUiliðir í bestri aðstöðu til að binda enda á brotlega háttsemi af þessu tagi. Með fyrirvara um önnur 
viðurlög og úrræði sem bjóðast skulu rétthafar eiga þess kost að fara fram á lögbann gegn miUilið sem miðlar um net 
afrakstri af broti þriðja aðila á rétti að vernduðu verki eða öðru efni. Þessi kostur skal einnig vera fyrir hendi þótt 
aðgerðir milhhðarins séu undanþegnar skv. 5. gr. Aðildarríkin skulu setja skilyrði og nánari ákvæði um slíkt lögbann 
í landslög sín.

vi Þetta er ekki orðað svona í tilskipuninni. Það er eins og hér búi þeir hið ‘meinta’ höfundaréttarbrot til. Hins vegar 
er vísað til ‘meintrar ólöglegrar starfsemi‘ í 2. mgr. 15. gr. tilskipunar um heimild ríkja til að skylda milliliði til að 
tilkynna lögbærum stjórnvöldum um möguleg lögbrot.

http://www.pcworld.co.nz/article/483729/google_submission_hammers_section_92a/

