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Efni: Umsögn frá Félagi rétthafa í sjónvarps- og kvikmyndaiðnaði (FRÍSK) vegna frumvarps til

laga um höfundalög (endurskoðun höfundalaga, einkaréttindi höfunda og samningskvaðir), 333. 

mál.

Vísað er til tilkyningu frá Allsherjar- og menntamálanefnd Alþingis þar sem óskað er eftir umsókn um 
frumvarp til laga um höfundalög (endurskoðun höfundalaga, einkaréttindi höfunda og 
samningskvaðir), 333. mál.

Félag rétthafa í sjónvarps- og kvikmyndaiðnaði (FRÍSK) eru samtök helstu sjónvarpsstöðva og 
kvikmyndahúsaiðnaðarins hér á landi. Félagsmenn samtakana eru með um 1.000 starfsmenn á sínum 
snærum og velta tæpum 17 milljarða króna á ársgrundvelli og þá er eingöngu horft til dreifingu á 
myndefni og tengdri starfsemi. Hagsmunir þessara aðila af höfundaréttarlögum eru því verulegir og 
því hafa breytingar á þeim lögum mikil áhrif á aðildarfélög samtakanna. Í ljósi þessa vilja samtökin 
koma á framfæri við mennta- og menningarmálaráðuneyti eftirfarandi ábendingum.

FRÍSK vill sérstaklega taka fram ánægju sína að ákvæði laganna um samningskvaðaleyfi, þar sem 
réttarstaða þeirra sem kjósa að vera ekki meðlimir í höfundaréttarsamtökum er mun skýrari en áður. 
Er slíkt ekki eingöngu til hagsbóta fyrir höfunda á sviðum þar sem erfitt er að fyljgast með notkun 
verka heldur gerir þetta aðilum (og þ.m.t félagsmönnum FRÍSK) auðveldari aðgang að eldri verkum 
sem ekki hefur verið sérstaklega samið um endurflutning á og nánast hefur verið ómögulegt að nýta 
m.a. í sjónvarpi. Opnast því möguleiki að nýta mun betur þau verk við t.d. dagskrárgerð sem áður 
hafa verið framleidd hér á landi sem er ekki síður hagsmunarmál fyrir neytendur almennt.

FRÍSK gerir athugasemd við það að ekki sé gerð nauðsynleg breyting á 59. gr. í lögunum vegna dóma 
Hæstaréttar í málum 239/2014 og 240/2014 þar sem takmarkaðir voru verulega möguleikar 
rétthafasamtaka á að sækja rétt meðlima sinna vegna brota á höfundarétti á netinu.

Í ofangreindum dómum óskuðu fjögur rétthafasamtök þess að lagt yrði lögbann við því að 
fjarskiptafyrirtæki veitti viðskiptamönnum sínum aðgang að nánar tilgreindum vefsíðum. Hæstiréttur 

taldi að túlka bæri 2. mgr. 59. gr. höfundalaga á þann hátt að einungis þau samtök sem hefðu 
löggildingu mennta- og menningarmálaráðuneytis samkvæmt 23. gr. og 23. gr. a. höfundalaga nr. 
73/1972 gætu fengið lögbann lagt á. STEF voru einu aðilar málsins sem hlotið höfðu slíka löggildingu. 

Í framhaldinu stóð STEF því eitt að málarekstrinum. Enga slíka takmörkun er þó að finna í orðalagi 2. 
mgr. 59. gr. a þar sem segir að „ ... einstakir rétthafar eða samtök þeirra [getið] fengið lagt lögbann við 
því að þjónustuveitandi miðli gögnum sem þjónustuþegi lætur í té um fjarskiptanet ..."  Var ákvæði 

þetta sett í lög til að uppfylla skyldur samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/29/EB, en
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aðildarríki höfðu frjálsar hendur um hvernig þau geri það. Ekki er minnst á löggildingu í þessari 
málsgrein, né í greinargerð aða öðrum lögskýringagögnum. Í ljósi túlkunar Hæstaréttar á þessu ákvæði 

höfundalaga verður ekki annað séð en að ákvæðið hafi ekki verið innleitt á réttan hátt í íslensk lög og 
er því nauðsynlegt að taka af allan vafa og lagfæra orðalag eða uppsetningu lagagreinarinnar að þessu 
leiti. Núverandi réttarástand takmarkar verulega möguleika rétthafa að leita aðstoðar hjá samtökum 

sínum vegna brota á höfundaréttar á netinu, en samtök eins og FRÍSK og Samband íslenskra 
kvikmyndaframleiðenda eru með þessari túlkun útilokuð frá aðild að lögbannsmálum vegna brota er 

varða meðlimi þeirra.

Í athugasemdum um 59. gr. í núverandi drögum kemur fram „... geta önnur samtök rétthafa á sama 

hátt staðið að lögbannsbeiðni vegna verka sem njóta verndar samkvæmt höfundalögum, að 
uppfylltum skilyrðum laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991, um málflutningsumboð frá rétthöfum 
þeirra verka sem um ræðir." Hér er farin sú leið að skilgreina hvernig túlka beri greinina í 

athugasemdum sem er vel, en til frekari skýringar mælir FRÍSK með að orðin „viðurkenningu; 
viðukenningin" verði felld út og það ráðist því á samþykktum félags og heimildum félagsmanna hvort 
og þá hvernig slíkum samtökum sé heimilt að gæta réttinda aðildarfyrirtækja samtakanna og því ekki 

þannig háð samþykki ráðuneytis og/eða undirorpið viðurkenningu Ráðuneytisins. Hægt er að taka það 
svo frekar fram sérstaklega í athugasemdum að hér sé verið að ræða hagsmunarsamtök rétthafa.

Virðingarfyllst, 

F.h. FRÍSK

Hallgrímur Kristinsson, 
Stjórnarformaður
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