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Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á höfundalögum (endurskoðun 
höfundalaga, einkaréttindi og höfunda og samningskvaðir) 333. mál.

Í maí 2015 sendi STEF inn umsögn vegna sama frumvarps sem nú er lagt fram aftur óbreytt 
fyrir þingið. Í stað þess að endurtaka þá umsögn hér í heild sinni er rétt að vísa fremur til 
hennar og er hún meðfylgjandi til upplýsingar.

Í ljósi umræðna á þinginu er rétt að bæta við þá umsögn nokkrum atriðum og leitast við að 
leiðrétta þann misskilning sem þar kom fram.

Nokkuð var rætt á þingi um samningskvaðaleyfi sem tíðkast hafa um árabil á Íslandi eins og á 
öðrum Norðurlöndum, en með frumvarpinu eru tekin upp ný samningskvaðaleyfi í þeim 
tilgangi að greiða fyrir aðgengi notenda og almennings að höfundaréttarvörðum verkum. 
Með ákvæðum um samningskvaðaleyfi í lögum er notendum tryggt aðgengi að miklu magni 
verka með einum samningi við rétthafasamtök. Fær notandinn með samningnum aðgang að 
verkum jafnt þeirra sem eru í samtökunum sem og þeirra sem hafa kosið að standa utan 
samtakanna. Þeim sem ekki eru meðlimir í samtökunum eru þó tryggt endurgjald fyrir notkun 
verka sinna á sambærilegan hátt og þeir njóta sem eru meðlimir í samtökunum. Ekki skiptir 
þannig máli varðandi rétt notandans til að birta verkin né varðandi rétt höfundarins til 
endurgjalds hvort höfundurinn segi sig úr rétthafasamtökunum.

Á umræðum á þinginu kom einnig fram að með frumvarpinu væri verið að takmarka 
samkeppni á milli innheimtusamtaka. Þetta er alrangt, þvert á móti, því að með frumvarpinu 
er lagt til að fellt verði úr lögunum ákvæði 23. gr. sem kveður á um að „Aðeins einum 
félagssamtökum í hverri grein bókmennta eða tónlistar verði veitt slík réttargæsluaðild.“ Er í 
frumvarpinu er hins vegar nú skilgreint nákvæmar en áður hvaða skilyrði rétthafasamtök 
þurfa að uppfylla til að geta fengið viðurkenningu ráðuneytisins, en slík viðurkenning er 
forsenda þess að rétthafasamtökin geti gert samninga sem samningskvaðaleyfi byggist á.

Hins vegar er það svo að í nær öllum ríkjum heims starfa venjulega einungis ein samtök á 
hverju sviði og er það aðallega vegna þess að annað fyrirkomulag væri verulega íþyngjandi
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fyrir notendur höfundaréttarvarinna verka, þ.e.a.s. að þurfa að gera samninga við mörg 
samtök til að geta hindrunarlaust flutt höfundaréttarvarin verk. Þrátt fyrir að ekki sé til staðar 
samkeppni innanlands milli höfundaréttarsamtaka er það svo að samkeppnin er veruleg við 
erlend höfundaréttarsamtök. Hafa STEF á undanförnum árum t.a.m. misst allt of marga af 
sínum meðlimum til erlendra höfundaréttarsamtaka sem þá oftast geta boðið viðkomandi 
ýmsa fyrirgreiðslu sem jafn lítil samtök og STEF eiga erfitt með að mæta. STEF þarf því 
ávallt að gæta aðhalds í rekstri, gegnsæis og þess að veita bestu mögulegu þjónustuna til að 
geta mætt samkeppni við önnur höfundaréttarsamtök.

Í umræðum á Alþingi var þingmönnum einnig tíðrætt um muninn á rétthöfum og höfundum 
og vildu sumir að því best verður skilið, aðskilja þessi réttindi og jafnvel á þann hátt að um 
þau væri fjallað í sitt hvorum lagabálknum. Í þessu samhengi var einnig rætt um útgefendur 
sem rétthafa. Þar sem höfundaréttur er í gildi í 70 ár frá andláti höfundar, færist hinn 
fjárhagslegi hluti höfundaréttarins frá höfundinum sjálfum að honum látnum til erfingja hans. 
Þessir erfingjar eru rétthafar en ekki höfundar. Þá getur höfundurinn einnig ákveðið að 
framselja hinn fjárhagslega hluta höfundaréttarins til þriðja aðila, þetta getur t.d. verið 
einkahlutafélag í eigu höfundarins sjálfs. Þá þekkist það einnig að höfundar framselji hluta 
réttinda sinna til tónlistarforleggjara (e. publishers), oft gegn eingreiðslu. Slíkir forleggjarar 
hafa lítið haft sig frammi hér á landi, en eru algengir erlendis og eru tekjur frá Íslandi oftast 
undanskildar í slíkum samningum. Hvort sem um er að ræða tónlistarforleggjara, eða félag í 
eigu höfundarins sjálfs eða annarra aðila sem eignast hlutdeild í hinum fjárhagslega rétti 
höfundarins eru þessir aðilar ávallt háðir upprunalegum höfundarétti höfundarins sjálfs og er 
vandséð að hægt sé að aðskilja réttindi þessara aðila. Er það hverjum og einum höfundi í 
sjálfsvald sett að meta hvort hann telur hagsmunum sínum betur borgið með gerð slíkra 
gerninga eða ekki.

Í umræðum um breytingar á 59. gr. höfundalaga er fjallar um lögbannsmál kom fram að verið 
væri að taka upp flýtimeðferð sem samsvaraði ritskoðun og broti á tjáningarfrelsi. Ekkert slíkt 
á við rök að styðjast enda ekki verið að mæla fyrir um neina nýja og hraðari meðferð 
lögbannsmála á þessu sviði heldur er þvert á móti verið að tryggja betur réttarstöðu þeirra 
sem eru gerðarþolar slíkra mála.

Að lokum er vert að minnast á þau ummæli tiltekins þingmanns um að með lögfestingu 
frumvarpsins væri verið að gera heila kynslóð ungmenna að glæpamönnum með því að koma 
í veg fyrir „remix kúltur eða rétt til blöndunar“ sem væri algengt. Rétt er fyrst að geta þess að 
með þessari endurskoðun á höfundalögum er eingöngu verið að endurskoða fyrsta kafla 
laganna er lýtur að réttindum höfunda auk einstakra annarra breytinga. Ekki hefur enn hafist 
vinna við endurskoðun á kafla II sem fjallar um takmarkanir á höfundarétti eða með öðrum 
orðum, réttindi notenda. Verður það næsti hluti heildarendurskoðunar laganna. Ekki er því 
hægt að lesa út úr frumvarpinu hver réttindi höfunda eru, heldur verður um leið að skoða 
ákvæði II. kafla laganna um þær takmarkanir sem þau réttindi verða að lúta.

Hingað til hefur það ekki valdið sérstökum vandkvæðum að þeir sem vilji vitna til skrifa 
annarra geri það með tilvitnun í viðkomandi höfund og nafngreiningu hans eins og
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höfundalögin leyfa í II kafla laganna. Á sviði tónlistar er þessu þó aðeins öðruvísi farið þar 
sem slík tilvitnun er ekki möguleiki við flutning verksins og með blöndun eins verks við 
annað fer í raun fram breyting á hinu upphaflega verki sem ekki er heimiluð samkvæmt 
höfundalögum. Erfitt er að sjá hvernig hægt er að gera breytingu á þessari meginreglu án þess 
um leið að kippa fótunum undan grundvelli höfundaréttarins, því ómögulegt er að segja 
hvenær um er að ræða tilvitnun í annað verk og hvenær er búið er breyta verki á þann hátt að 
í raun sé verið að hagnýta sér verk annars höfundar með því að gefa það út að nýju undir 
nafni nýs höfundar. Höfundar hafa í áranna rás fengið innblástur úr verkum annarra og er það 
hið besta mál. Hins vegar verður að setja strikið við að verk eins höfundar þekkist inni í verki 
annars. Í slíkum tilvikum verður sá sem vill gefa út hið breytta verk að fá heimild 
upprunalegs höfundar og semja við hann um leyfi til nýtingarinnar og þá einnig um hvernig 
höfundaréttur hins nýja verks skal skiptast. Í framkvæmd hefur þetta almennt séð ekki verið 
vandamál, enda slík endurblöndun eldra verks oft til þess fallin að koma því aftur í umferð og 
þar með getur það skapað upprunalegum höfundi auknar tekjur. Forsenda þessa er þó ávallt 
sú að þess sé gætt að upprunalegur höfundur fái hlutdeild í höfundarétti hins nýja verks í 
samræmi við framlag sitt.
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