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

Frumvarpið sem um ræðir er liður í heildarendurskoðun höfundalaga. Það var lagt fram á 
síðasta þingi en náði ekki fram að ganga. Tilgangur frumvarpsins er tvenns konar. Annars 
vegar að uppfæra orðalag og hugtakaskilgreiningar um inntak einkaréttar höfunda í I. kafla 
laganna til samræmis við höfundalög annarra norrænna þjóða og tilskipun 2001/29/EB um 
samræmingu tiltekinna þátta höfundaréttar og skyldra réttinda í upplýsingasamfélaginu og 
hins vegar að uppfæra og samræma ákvæði um samningskvaðaleyfi og fjölga tilvikum sem 
hægt er að nýta samningskvaðaleyfi.

Höfundaréttur veitir höfundum einkarétt til að gera eintök af verkum sínum og dreifa slíkum 
eintökum. Þannig leitast höfundalög við að tryggja möguleika höfunda til að fá fjárhagslegt 
endurgjald fyrir verk sín þannig þeir hafi efnahagslegt rými til að halda áfram sköpun. Sköpun 
hugverka er þjóðfélaginu mikilvæg og því veita höfundalög höfundum einkarétt til nýtingar 
þeirra í ákveðinn tíma og með ákveðnum takmörkunum. Yfirleitt tryggir höfundur 
fjárhagslegt endurgjald fyrir verk sín með því að framselja höfundaréttinn til útgefenda og 
annarra sem gefa verkin út og sjá um dreifingu þeirra. Einnig hafa mörg rétthafasamtök 
umboð frá félagsbundnum höfundum til að sjá um innheimtu endurgjalds fyrir not á verkum 
sem erfitt er að semja um á einstaklingsgrundvelli, t.d. not í útvarpi eða með ljósritun. Þannig 
eru slík samtök mikilvægur liður í að tryggja fjárhagsafkomu höfunda. En grundvöllurinn að 
slíku fjárhagslegu endurgjaldi er einkaréttur höfunda sem þeir geta framselt.

Markmið fyrri hluta frumvarpsins um endurskoðun I. kafla er að gera ákvæði laganna um 
inntak einkaréttar höfunda skýrari og undirstrika að sá réttur eigi jafnt við í netumhverfi 
dagsins í dag eins og í hliðrænum veruleika gærdagsins.

Seinni hluti frumvarpsins fjallar að mestu um samningskvaðir(d. avtalelicens, e. extended 
collective licensing). Samningskvöð er norræn lausn á þeim vanda þegar millinotendur, eins 
og útvarpsstöðvar, söfn, menntastofnanir og aðrir skilgreindir notendur þurfa að nota eða 
hafa aðgang að miklum fjölda verndaðra verka, en öflun leyfa á einstaklingsgrunni fyrir slík 
not myndi kosta gífurlega fjármuni og tíma. Umsýslukostnaður við að afla leyfa frá hverjum 
og einum rétthafa kæmi í veg fyrir að þau not myndu nokkurntíma eiga sér stað, þ.e. valda 
markaðsbresti. Rétthafasamtök hafa umboð til að semja um ákveðin not félaga sinna og 
sinna mikilvægu hlutverki við að tryggja að notendur hafi möguleika á að nota verndað efni 
löglega og að höfundar fái sanngjarnt endurgjald fyrir sköpunarverk sín. Samningar um not 
við rétthafasamtök lækka því umsýslukostnað við leyfisveitingar verulega. Hins vegar eru ekki 
allir höfundar eða rétthafar verka aðilar að slíkum rétthafasamtökum og kostnaður við að 
semja við höfunda utan rétthafasamtaka, bæði að leita þá uppi og síðan semja, getur líka 
leitt til markaðsbrests. Því hafa norræn ríki, þ.á m. Ísland, lögfest lausn sem felst í því að á



ákveðnum sviðum og vegna ákveðinna verka er rétthafasamtökum heimilt að semja um not 
verka á því sviði sem þau eru í forsvari fyrir, t.d. STEF og SFH fyrir opinberan flutning tónlistar 
og MYNDSTEF fyrir notkun myndlistaverka, sem binda einnig þá rétthafa á því tiltekna sviði 
sem ekki eru félagar í samtökunum. Þetta er gert til að tryggja að almenningur geti haft 
aðgang að þeim verkum, t.d. að öll tónlist verði flutt í útvarpi, eða að ljósrita megi úr öllum 
bókum. Jafnframt tryggir þetta fyrirkomulag að viðkomandi rétthafar fái endurgjald fyrir 
þessi not, bæði félagar í rétthafasamtökunum og þeir sem utan þeirra eru. Rétt er að 
undirstrika að samningskvaðaleyfi lúta að afleiddum nota verka, t.d. spilun þegar útgefinna 
verka í útvarp eða ljósritun verka sem hafa verið gefin út. Umboð fyrir frumnot verka eru 
almennt í höndum viðkomandi höfunda, þ.e. þeir ákveða hvernig eða hvenær fyrstu not 
verkanna eru, t.d. útgáfa tónlistar eða bóka. Ef ekki væri stuðst við heildarlausn vegna 
afleiddra nota verka eins og samningskvaðakerfið býður upp á væru þau not þeirra verka 
sem kerfið tekur til ekki möguleg á löglegan hátt og því annað hvort ekki í boði eða verkin 
notuð ólöglega, þ.e. án heimildar og án endurgjalds til höfundanna.

Eins og fram kemur í frumvarpinu er þar annars vegar lagt til að þeim tilvikum verði fjölgað 
þar sem unnt er að nota samningskvöð, sjá nánar III. kafla í almennum athugasemdum með 
frumvarpinu (bls. 9-10), m.a. til að gefa bókasöfnum og öðrum söfnum tækifæri til að nota 
verk t.d. á netinu, hvort sem rétthafar þeirra eru þekktir eða ekki (munaðarlaus verk), til að 
auðvelda útvarpsstöðvum að endurnýta verk frá eldri útsendingum sínum og til 
eintakagerðar útsendinga útvarps (hljóð- og sjónvarps) fyrir blinda, sjónskerta og 
heyrnarskerta. Hins vegar miðar frumvarpið að því að skerpa á skilyrðum fyrir not slíkra 
samningskvaðaleyfa og tryggja hagsmuni þeirra sem ekki eru félagsbundnir, m.a. með að 
tryggja að að ófélagsbundnir rétthafar eigi rétt á einstaklingsgreiðslum fyrir not á grundvelli 
samningskvaðaleyfa.

Ef frumvarpið verður að lögum munu ákvæði íslenskra höfundalaga um samningskvaðir vera 
í samræmi við ákvæði annarra Norðurlandaþjóða. Með því er notendum höfundaréttarvarins 
efnis skapað jafnræði við aðra notendur í nágrannalöndunum og sömuleiðis rétthöfum tryggt 
endurgjald fyrir not sem annars gætu ekki átt sér löglegan grundvöll.

Af þeim sökum er mjög mikilvægt að frumvarpið nái sem fyrst fram að ganga til að tryggja 
aukið aðgengi að höfundaréttarvörðu efni um leið og höfundum og öðrum rétthöfum er 
tryggt eðlilegt endurgjald.


