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Allsherjar- og Menntamálanefnd Alþingis.

Umsögn Félags íslenskra bókaútgefenda við frumvarp til laga um breytingu á 
höfundalögum nr. 73/1972, með síðari breytingum (endurskoðun höfundalaga, 
einkaréttindi höfunda og samningskvaðir) mál nr. 333 á 145. löggjafarþingi árið 
2015.

Félags íslenskra bókaútgefenda lýsir almennri ánægju með framkomið frumvarp til 
laga um breyting á höfundalögum nr. 73/1972. Með því er enn frekar fest í sessi það 
fyrirkomulag sem felst í útgáfu heildarleyfa til afritunar höfundaréttarvarins efnis til 
handa stórum notendahópum, höfundum, útgefendum og notendum í hag. Mikilvægt 
er að gera sér grein fyrir að kerfið er fyrst og fremst í þágu notenda og byggir brú á milli 
notendans og lögmætra nota hans af efni án þess að þurfa að afla sérstakrar heimildar 
þar sem notin rúmast ekki innan lögmætra einkanota. Á móti þessum notum kemur til 
sanngjörn greiðsla til rétthafa sem talið er að sátt sé um hér á landi. Þessar greiðslur 
sem rétthafar njóta eru til að styrkja höfunda og tryggja útgáfu á nýju efni og ekki síst 
fjölbreytileika enda skipta þessar greiðslur þá mestu sem eru að semja efni og gefa út 
sem ekki er á metsölulistum en þó hluti af menningararfi okkar á hverjum tíma.

Það fyrirkomulag sem er viðhaft hér á landi sem heimilar afritun höfundarréttarvarins 
efnis er norrænt að uppruna. Þetta fyrirkomulag gerir ráð fyrir að innheimtu- og 
hagsmunasamtök höfunda og útgefenda hljóti viðurkenningu opinberra yfirvalda til að 
geta starfað í þágu rétthafa og notenda með einföldum og skilvirkum hætti. Breytingar 
þær sem lagðar hafa verið fram nú styrkja það kerfi og betrumbæta og eru til þess 
fallnar að mæta tækninýjungum og ákalli eftir auknu aðgengi að útgefnum verkum og 
bókmenntaarfi íslendinga.

Hið norræna módel gengur út á samkomulag milli höfunda og útgefenda þeirra um að 
skipta með sér tekjum sem til verða vegna afritunar höfundaréttarvarins efnis. 
Höfundalögin tryggja þannig réttindi höfunda og útgefenda sem njóta þeirra einnig 
vegna tekjutaps sem þeir verða fyrir við afritun efnis á grundvelli samningskvaðaleyfa.

Bókaútgefendum er viðurkenndur slíkur hluti á skaðabótaréttarlegum sjónarmiðum en 
bókaútgefendur fara í mörgum tilvikum einnig með fjárhagslegan hluta höfundaréttar 
fyrir verk sem verða til fyrir tilstilli á bókaútgáfunum sjálfum. í þeim tilvikum halda 
höfundar texta, mynda og einstakra hluta verkanna sæmdarrétti sínum að verkunum 
eins og lög gera ráð fyrir. Samspil milli útgefenda og höfunda einstakra hluta verka 
sem verða þannig til fyrir tilstilli bókaútgáfa gerir það að verkum að báðir aðilar fara 
með hluta höfundaréttarins. Réttindi útgefenda eru þannig meðal annars tryggð með 
samkomulagi um að þeir geti, til jafns á við höfunda, undanþegið verk sín 
samningskvaðaleyfum. íslenskir bókaútgefendur njóta hins vegar minni hlutdeildar í 
tekjum slíkra samninga en norrænir útgefendur, m.a. af sér íslenskum ástæðum eða 
aðallega þeim að þær kannanir sem voru lagaðir til grunvallar skiptingu greiðslanna
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milli rétthafa bentu til að hlutfall tilraunaútgáfu höfunda af efni væri hærri hér á landi en 
á norðurlöndunum.

Þó ekki sé ágreiningur á íslandi eða á norðurlöndunum um hlut bókaútgefenda í 
greiðslum til rétthafa vegan afritununar útgefins efnis þá er hvorki í íslenskum 
höfundalögum eða hinum norrænu bein lagaheimild þar sem útgefendum eru 
viðurkennd réttindi sín eins og til dæmis bein lagaheimild til að undanþiggja verk afritun 
samkvæmt samningskvaðaleyfum eða hlutur í tekjum sem til eru komnar vegna útgáfu 
leyfissamninga innheimtusamtaka. Slíkt ákvæði er hins vegar að finna til dæmis í 
grískum höfundalögum eða 51. gr. grískra höfundalaga nr. 2121/1993 þar sem 
útgefendum er beinlínis tryggður með lagaákvæði sami réttur og höfundum til að 
heimila eða banna hvers kyns eftirgerð verka sem þeir hafa gefið út, sé eftirgerðin gerð 
í fjárhagslegum tilgangi. Ákvæðin eru þannig flokkuð með nágrannaréttindum, 
svipuðum og listflytjendur njóta. Ákvæðið hljóðar þannig;

Art. 51of Law 2121/1993 is the relevant Article which provides the publisher's related right.

"Article 51: Rights of Publishers

Publishers o f printed m atter shall have the right to  authorize or proh ib it the reproduction by 
reprographic, electronic or any other means o f the  typesetting and pagination fo rm at o f the  works 
published by them , if the said reproduction is made fo r exploitation purposes."
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Leggur Félag íslenskra bókaútgefenda til að sett verði sambærilegt ákvæði í íslensk 
höfundalög til að tryggja í sessi það fyrirkomulag sem eining og samkomulag hefur 
verið um milli höfunda og útgefenda um langa hríð og hið norræna módel gengur út á. 
Þannig verða réttindi höfunda og útgefenda tryggð til jafns, til hagsbóta fyrir þá sjálfa 
og notendur.

Sem fulltrúi Félags íslenskra bókaútgefenda í stjórn Fjölís og stjórnarformaður þess 
félags er að öðru leyti vísað í heild sinni til umsagnar Fjölís um framkomið og umrætt 
lagafrumvarp, sem undirritaður sendi allsherjar- og menntamálanefnd, ásamt 
framkvæmdastjóra félagsins, fyrir hönd þeirra rétthafasamtaka sem aðild eiga að 
Fjölís.

Reykjavík 26. nóvember 2015. 

f.h. Félags íslenskra bókaútgefenda.
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