LU 1979/80:34
Lagutskottets betänkande
1979/80:34
med anledning av propositionen 1979/80:132 om ändring i upphovsrähslagen (1960:729), m. m.

Ärendet

I propositionen 1979/80:132 har regeringen (justitiedepartementet) föreslagit riksdagen att anta
I. lag om ändring i lagen ( 1960:729) om upphovsriitt till litteriira och
konstnärliga verk,
2. lag om ändring i lagen ( 1960:730) om rätt till fotografisk bild.
3. lag om medling i vissa upphovsrättstvister.
Över lagförslagen har lagrådets yttrande inhämtats.
Beträffande propositionens huvudsakliga innehåll hänvisas till vad utskottet anför på s. 7 och 8.
Konstitutionsutskottet har till lagutskottet inkommit med yttrande med
anledning av propositionen. Yttrandet har fogats till detta betänkande som
hilaga.

Lagförslagen

Lagförslagen har följande lydelse.

1 Riksdagen 1979180. 8 sam/. Nr 34
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1 Ftirslag till
Lag om ändrin~ i lagen (1960:729) om upphovsrätt till littt>rära och
konstnärliga \'Crk
1-liirigcnom förcskri\'s i fraga om lagen ( 1%0:72'1) om upplH1\·sriitt till
littcriira och kom;tniirliga H'rk
dels att 49 ~ skall ha nedan angivna lvdelse.
dels att
lydclsc.

lagen skall införa' en ny paragr;1f. l:'i a

N11rnrandc lwlelsc

*·

av nedan angivna

F6rcslagen lydt!lse
l:'i a

~

Liiral"l' nclr andra som f)(l grund m·
skrifrligr {(1·1111i11gå11ger111· en org1111i.1llfio11ar11pplun·.1·111ii11 lrar riilf rw får
sin 1111dcn·isni11gfr11111stiil/a exemplar
111· 1·crk g1'nr>111 rc1irografiskr .fi'i1ji1r111u/c ftir fi'ir S</11111111 <11u/a111,// ä1·e11
fi·mnstiilla cxc111plar 111· 111ginrn t'l'rk
111· upphm·smiin som ej fi"iri·rriids 111·
orgllni.rnrioncn. De/Ta giillcr dock
endllst 0111 a1·raler har i11gå11s mell1111 ä
c11a sidan staren. c11 ko111m1111. c11
la11dstingskom1111111 eller dc11 so111
11111111rs hedri1·cr 1111dcn·isni11g1·1·c·r/.:.-

sa111het i org1111iscradc fimner och å
andra sidan c11 orga11i.rn1io11 som
f6rl'tl"lidcr el/ flertal svenska 11ppho1·s111ii11 pil 0111räder.
A..ftl11gfllldig{(11dc enligt .första
stycket får ej ske. om 11pplw1·s1111111nen hos 11ägon m· de 11rralss/11t{(11de
parterna har meddelar fiJrb11d mor
dt'f.
Framsriill11i11g m· cxc111plar e11ligr
första srvcker fllr 111•s1' e11dasr verk 111·
det slag so111 omfä/fas a1· m·ralcr mcd
organisationen. Aven i örrigr giillcr
de villkor i _frilga om riilfen rill 111ti11gfaldig11nde sn111 fr'ircskri1·s i arral('f.
fiwnsrrllft exe11111lur _(1ir ei 11111y11j11s
annat iin inom srldc111 1111dcn'i.rni11gsrerksamhl'I som 111·scs i a1·raler.
F.11 111111'10t·.1·1111111 \'ars 1·crk har
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N11rnra11de lrde/se

Fiires/agen lrddsc
miingfaldigats med stihl m· första
stycket skall i fråga om ersättning
som lämnas enligt a\'ta/et och i fråga
om f ör111åner från organisationen
som 1·äsentligen bekostas genom
ersättningen 1·ara likstiil!d med organisationens medlemmar. Upphovsmannen har dock alltid oberoende a\'
detta rät/ till ersällning som hänför sig
till mångfaldigandet, om han begär
det inom tre år efter wgängen a1· det
år då mångfaldigandet ägde rum. I
avtalet får med bindande 1·erkan för
11pph01•smannen föreskril·as all krm'
på sådan ersättning får riktas endast
mot organisationen.

49 §I

Katalog. tabell eller annat dylikt arbete, vari sammanställts ett stort antal
uppgifter. må ej utan framställarens samtycke eftergöras. förrän tio år
förflutit efter det år. då arhctet utgavs.
Vad i 9 §, 11 §första stycket, 14,
Vad i 9 §. 11 §första stycket, 14.
22 a-22 c, 24 och 24 a §§ sägs skall 15 a, 22 a-22 c. 24 och 24 a §§ sägs
äga motsvarande tillämpning bcträfskall äga motsvarande tillämpning
beträffande arbete som avses i denna
fande arbete som avses i denna
paragraf. Är sådant arbete eller del
paragraf. Är sädant arbete eller del
därav föremål för upphovsrätt. må
därav föremål för upphovsrätt. må
den ock göras gällande.
den ock göras gällande.
Denna lag träder i kraft den I januari 1981.
Den nya lagen skall tillämpas även på sådant verk och i 49 § avsett arbete
som tillkommit före ikraftträdandet.

I

Senaste lydelse I 97K:..\HK.
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2 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1960:730) om rätt till fotografisk bild
I liirigL·nnm frireskrivs i fr;lga 0111 la_l!en ( 1%11:730) om riitt till futografisk
bild att

lagen skall infriras en m· paraµraL 7 a ~. av nedan angivna

lydelse.

N111·arc111de ll'dclsc

Fiircslagc11 lydel.1·1·
7 (/!i

Vad i 15 a .~ lagen I /l}f>0:7]9) 0111
11ppho1·srii11 till lilfaiira och ko11s111iirlig11 l'crk iir mu/gat skall iiga
mo1.1·1·ara11de tillii111p11ing i frc/ga 0111
riittm till jiJtogra/isk bild.
DL·nna lag triidcr i kraft den I januari

19~1.

Den nya lag.t'n skall tilliimpas iiven pii fotografisk bild som framstiillts fiire
ikraft! riidandct.

3 Fiirslag till
Lag om medling i vissa upphovsrättstvister
Härigenom föreskrivs följande.
I

* Bcstii111111elscrna i denna la,!! tilliimpas niir dl'! uppst:11 tvist "m ingi1cndc

av t:tt s{1dant avtal om reprografiskt m{mg.falcligande av\ erk i undcrvisning.sverksamhet som avses i I.'\ a

~lagen

( 1%0:7:::9) om upphovsriitt till lilleriira

och konstniirliga verk. Bestiimmt:lserna i lagen giillcr ii\'en i fr;iga om tvister
om ingi1cnde av s{1dana avtal

0111

reprografiskt miingfaldigande. 1xl vilka

niimnda lagrum ii,l!L'r tilliimpning till följd a\· hiin,·isningcn i 49
upphO\·sriitt till litteriira och konstniirliga verk eller i 7 a

~

~

lagen om

l:tgen ( 1%11:7311)

0111 riitt till fotografisk bild.

2

*

Om en förhandling i fdga om avtal som avses i I ~ inte leder till nilgot

resultat. kan vardera parten p{1kalla medling.
l\frdling kan iiven pi'1kallas av dL~ll som kan vara part i avtal som avses i I ~.
om en av honom framstiilld begiiran om förhandlingar i fraga nm ett sfatant
avtal avvisas.
Medlin,l! pi1k~illas genom framställning till regeringen.
3 ~ :Vkdling skall pilkallas inom tvt1 veckor fri'm det att förhandlingarna
förklarats strandade av n;\gon av parterna eller en begiiran om förhandlingar
har avvisats. Om ett sådant hcskt:d lämnas skriftligen. riiknas tid~n fd1n det
att mottagaren fick del av beskedet.
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* i\kdling iiger rum inför en förlikning-;111an.

Denne utses av rq;ering-

l'll.

5

* f-iireligger fi.irslag till liisning fr[m parterna. skall fiirlikningsfiirhandlinl,!-

arna grundas pi\ dessa förslag.
Uppnås ej enighet mellan parterna vid förhandling inför forlikningsmanncn. kan han föreslå dem att låta tvisten avgöras av skiljem;in. Han kan också
medn!rka vid utseende av skiljerniin.
6

~

Om ett slutligt medlingsförslag förkastas eller om förlikning-.mannen

finner sig ej kunna framl:igga n{1got medlingsförslag till följd av bristande
medverkan fdn ni\gon av parterna. skall

förlikningsmann~·n.

om parterna ej

iir t·nse om att hiinskjuta tvistt:n till avgörande av skiljcmiin. genast anmiila
fiirh{1llandet till regeringen.
7

~

Har inom ett område. som förut :ir reglerat genom avtal. före

avta Istidens slut framstiillts bcgiiran om förhandlingar om ett nytt avtal skall.
om parterna inte kommer överens om annat. gällande avtal anses tilliimpligt
iivcn efter avtalstidens utgång. dock liingst till de tidpunkter som anges i
andra och tredje styckena.
Om medling pt1kallas. skall avtalet tilliimpas liingst till dess tvf1 vt:ckor
förflutit fr[in det att ett slutligt medlingsförslag dlcr förslag enligt 5

*

st~'CkL't

*andra

förkastats eller förlikningsmannen enligt 6 till regeringen anmält.
att han till följd av bristande medverkan.fr[111 part ej kunnat framliigga n;'1got
med Iingsfiirslag.
Om medling ej pt1kallas. skall avtalet tilliimpas till dess dt:n i 3

*angirna

tiden utgt1tt.
8

* Den som är eller har varit förlikningsman fär ej obd1örigt:n röja eller

utnyttja vad han har fött kiinnedom om under sin verksamhet.
9

* Har partt:rna skriftligen överenskommit att medling inte skall iiga rum.

skall bestiimmelserna i denna lag ej tilliimpas.
Denna lag triidcr i kraft den I januari

J l)~ I.

Utskottet

Inledning
Den tekniska utvecklingen under senare år har öppnat nya möjligheter för
utnyttjande av upphovsrättsligt skyddade verk. t. ex. genom användande av
fotokopiering, bandinspelning, mikrofilmning och videoteknik. Utvecklingen har medfört behov av en anpassning av det upphovsrättsliga regelsystcmet
till de nya förhållandena.
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År l 970 tillsattes en samnordisk utredning med sakkunniga från Danmark.
Finland. Norge och Sverige för att göra en allmiin översyn av den
upphovsrättsliga lagstiftningen. Kommitten avgav {1r 1974 ett delhetiinkande
med förslag till lagreglering av bl. a. fqtokopiering och bandinspclning inom
undervisningsverksamhet (NU 21/73 ). Kommittens förslag ledde såvitt angår
frågan om fotokopiering inte till lagstiftning i nägot av de nordiska länderna.
Kommitten upplöstes år 1976. I stället tillsattes under åren 1976-1977 i de
nordiska länderna utom Island utredningar på upphovsrättens omr?tde med
uppgift att i nordiskt samarbete göra en allmän översyn av upphovsrätten. I
Sverige åvilar uppgiften upphovsrättsutredningen (Ju 1976:02). Utredningen
lade i november 1978 fram delbetänkandet (SOU 1978:69) Upphovsriitt l.
Fotokopiering inom undervisningsverksamhet. Betänkandet har legat till
grund för den aktuella propositionen.
På undervisningsväsendets område är det sedan länge vanligt att man
kopierar tryckt och annat material till bruk för undervisningen. Detta sker pä
alla nivåer inom undervisningen. Kopieringen sker i det enskilda fallet
vanligen i en relativt liten upplaga men är sammantaget av mycket stor
omfattning. Undervisningsväsendets kopieringsbehov avser till mycket stor
del material som är skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till
litterära och konstnärliga verk (URL). Den upphovsrättsliga ensamrätten
omfattar först och främst rätten att förfoga över verket genom att framsUi\la
exemplar av detta, t. ex. genom tryck eller fotokopiering samt rätten att göra
verket tillgängligt för allmänheten (2 § URL). Enligt URL får alster dock i
vissa särskilt angivna fall kopieras för enskilt hruk utan medgivande av
upphovsmannen. Ett s{1dant fall är att endast enstaka exemplar framstiills.
För kopiering härutöver fordras upphovsmannens tillständ (11 § URL).
Upphovsrätten varar som huvudregel under upphovsmannens livstid och .50
år efter hans död (43 § URL).
Beträffande upphovsrätten till fotografier finns en liknande reglering i
lagen (I 960:730) om rätten till fotografisk bild (FotoL). Skyddstiden för
fotografier är normalt endast 25 år från det år då bilden framstiilldes ( I.'.'i
FotoL).

*

Skolkopieringsavta/et
Det råder allmän enighet om att man inom undervisningsväsendet numera
behöver ha möjlighet att kopiera i en omfattning som g{1r långt utöver vad
undantagsbestämmelserna om kopiering för enskilt bruk medger (prop.
s. 9). De därav följande svårigheterna har delvis lösts genom ett särskilt avtal
mellan staten och vissa organisationer på det upphovsriittsliga området. det
s. k. skolkopieringsavtalet. Det första skolkopieringsavtalet slöts år 1973.
Det nu gällande avtalet från är 19.78 löper ut den 30 juni 1980. Avtalet har
tagits in som bilaga l till propositionen (s. 98-107).
Avtalet innebär i huvudsak att liirare vid bl. a. grundskolor, gymnasie-
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skolor och lärarutbildningsanstalter har riitt att i viss omfattning fotokopiera
eller p{1 annat siitt m{mgfaldiga litterära eller konstnärliga verk samt
fotografier. r ersiittning hiirför betalar staten till företriidare för berörda
rättighetshavarc ett visst belopp per sida. Ersiittningen beräknas p{1 grundval
av en viss förenklad redovisning av kopieringens omfattning. Antalet
kopiesidor som berättigar till ersättning har i avtalet beräknats till 110
miljoner. Den sammanlagda ersättningen. f. n. omkring 1.8 milj. kr.,
utbetalas till en av organisationerna upprättad förvaltningsorganisation.
kallad BONUS, som inom sig beslutar om hur medlen skall förd~las.
Det bör framhållas att de svenska organisationernas avtal endast binder
organisationernas egna medlemmar. Utländska upphovsmän blir i allmänhet
inte bundna, eftersom de vanligen står utanför organisationerna. Även en del
svenska upphovsmän står uta!1för organisationerna.
I ett antal specialfall har organisationerna ingått kopieringsavtal direkt
med vissa skolor. Inom övriga sektorer av undervisningsväsendet är
förhållandena ännu oreglerade. För högskoleomrädet föreligger ett förslag
till avtal som utarbetats av de s. k. AUU-sakkunniga (U 1968:49).

Propositionens huvudsakliga i1111ehåll

I propositionen läggs fram ett förslag om lagreglering av lärares och andras
rätt att för sin undervisning göra fotokopior av upphovsrättsligt skyddat
material. Liksom hittills förutsätts upphovsmännens organisationer sluta
kollektiva avtal beträffande rätten till sådan kopiering. En nyhet i
förhållande till nu gällande reglering är att en s. k. avtalslicensbestämmelse
införs i URL. Enligt denna bestämmelse kan kollektiva avtal om rätt till
fotokopiering i undcrvisningsverksamhet bli bindande även för upphovsmän
som inte iir medlemmar i en avtalsslutande organisation. Sådana upphovsmän blir i ersättningsfrågor och i fråga om förmåner från organisationen vilka
bekostas genom ersättningen likställda med organisationernas medlemmar.
Särskilda skyddsbestämmelser till förmån för upphovsmän som står
utanför en avtalsslutande organisation föreslås i två hänseenden. En sådan
upphovsman skall ha möjlighet att hos någon av de avtalsslutande parterna
meddela förbud mot att kopiering sker med stöd av avtalsbcstämmelsen.
Vidare har han rätt till full ersättning för mångfaldigandet oavsett om annat
skulle ha gällt om avtalet tillämpats. En förutsättning härför är dock att han
framstiiller ersättningskravet inom tre år efter utgången av det år då
mångfaldigandet ägde rum. I avtalet får med bindande verkan för
upphovsmannen föreskrivas att krav på sådan ersättning får riktas endast
mot organisationen.
Avtalslicensbcstämmclsen i URL föreslås bli tilliimplig även pi1 fotografiska bilder m. 111.
För att friim.ia tillkomsten av kollektiva avtal om fotokopiering pä
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undervisningsonrn'tdet föreslås dessutom bestämmelser om medlingsförfarande i tvister om ingående av sådana avtal. Dessa bestämmelser har intagits i
en ny lag om medling i vissa upphovsrättstvister.
Förslagen föresläs träda i kraft den l januari 198 l.

Allmii1111a synpunkter
Den upphovsrättsliga lagstiftningen är. som utskottet inledningsvis
redovisat. f. n. föremill för översyn i samtliga nordiska Hinder utom Island.
Utredningsarbetet har föranletts bl. a. av elen snabba tekniska utvecklingen
när det gäller möjligheterna att utnyttja upphovsrättsligt skyddade verk. Ett
önskemål har därvid varit att de olika kommitteerna skall komma fram till en·
gemensam helhetssyn på hur de upphovsrättsliga fr<lgorna skall lösas. Det
kan naturligtvis ifrt1gasättas om det mot bakgrund härav är Himpligt att. som
nu skett, för svensk del lägga fram ett förslag till lagstiftning om
fotokopiering i undervisningsverksamhet innan utredningsarbetet i de
nordiska länderna avslutats.
Som framgflf av det tidigare anförda har emellertid undervisningsväsendet
behov av en relativt omfattande kopieringsrätt. Uppenbart är att detta behov
inte kan tillgodoses genom individuella avtal med upphovsmännen. Det är
enligt utskottets mening diirför otillfredsställande att det kollektiva crsättningssystem som byggts upp med stöd av skolkopieringsavtalct inte omfattar
hela undervisningsomrädet och inte heller vissa kategorier av upphovsmän.
bl. a. flertalet utländska författare. Behovet att kopiera utländska verk är,
som framhålls i propositionen. betydande inom särskilt högskoleundervisningen. där enligt uppgift mer än 2/3 av det kopierade materialet avser
utländsk litteratur. I likhet med departernentschefcn finner utskottet vidare
att frågan om fotokopiering inom undervisningsväsendet viil liimpar sig för
särskild behandling, bl. a. eftersom det på ett delområde - det allmänna
skolviisendet - redan finns ett fungerande avtalssystem. Erfarenheterna av
detta system kan lätt tillvaratas vid en reform avseende fotokopiering inom
undervisningsviisendet i dess helhet. Utskottet ser därför med tillfredsställelse att ett förslag till lösning av hithörande problem nu lagts fram för
riksdagen. Det kan noteras att remissinstanserna praktiskt taget enhälligt
tillstyrkt att ett separat förslag till lagstiftning om fotokopiering i undervisningsverksamhet läggs fram. liksom att propositionen inte föranlett nägot
motionsyrkande. Som framgår av slutprotokollet ( prop. s. 157) har också de
ansvariga departementen i de övriga nordiska länderna förklarat sig inte ha
någon invändning mot lagförslagen.
Niir det gäller fdigan hur en generell reglering rörande fotokopiering pi1
undervisningsområdet skall utformas iir det naturligt att man tar till vara de
positiva erfarenheterna av skolkopieringsavtalct. En kollektiv lösning. som
endast binder avtalsparterna och medlemmar i partsorganisationcrna, tir
emellertid, s{1som framhälls i propositionen. otillriicklig som utgi:tngspunkt
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för en reform på omrackt. Uppenbart iir att ett kollektivt avtal mii.ste
kompletteras med någon form av lagstiftning som tillgodoser de upphovsriittsliga intressena även hos sådana svenska och utliindska upplwvsmiin som
står utanför de avtalsslutande organisationerna. Det torde vara ofrtinkomligt
att en sädan lagstiftning kommer att inrymma vissa tvangsmoment. I
propositionen har valts en lösning som innebär att det kollektiva avtalssys-

*

temet kompletteras med en bestämmelse ( 15 a URL). som föreskriver att
vissa slag av avtal skall omfatta iiven upphovsmän som inte iir medlemmar i
avtalsslutande organisation (s. k. avtalsliccns). Enligt utskottets mening
medför förslaget viisentliga fördelar för häde upphovsmän och nyttjare och
är klart att föredra framför ett system med tvångslicenser. Avgörande för om
ett avtalslicenssystem skall kunna fungera är dock självfallet att det går att få
till stiind avtal för hela undervisningsviisendet. I syfte att friimja tillkomsten
av s{1dana avtal föres Itts i propositionen ett siirskilt medlingsförfarande. Med
hiinsyn härtill och med beaktande av de goda erfarenheter som skolkopieringsavtalen gett anser sig utskottet kunna utg<I från att avtalslicenslösningen
kommer att fungera väl i praktiken.
Eftersom den föreslagna lösningen kommer att omfatta iiven utländska
upphovsmän är av särskilt intresse förslagets förenlighet med de internationella konventionerna pä omrädet, framför allt Bernkonventionen. Denna
fråga ägnades ocks[1 stor uppmärksamhet under lagradsgranskningen. Med
den utformning som förslaget slutligt fatt synes detta enligt utskottets mening
väl förenligt med de krav som de internationella konventionerna ställer.
Vid lagrådsgranskningen avstyrkte en av lagrt1dets ledamöter de remitterade förslagen till ändringar i URL och FotoL med motivering att de skulle

*

innebära att riksdagen i strid mot 8 kap. 2 regerini;.~formen (RF) iiverliiter
normgivningsmakt till enskilda riittssubjekt (prop. s. l43). Lagrådets övriga
ledamöter har i denna del kommit till slutsatsen att den föreslagna
regleringen i vad den hänvisar till avtal inte kan anses oförenlig vare sig med 8
kap. 2 RF eller dess grunder eller med föreskrifterna i 2 kap. 19 §och 20 §
andra stycket 8 punkten RF (s. 137). Departementschefen ansluter sig i
propositionen till majoritetens uppfattning (s. 154).

*

Med hiinsyn till frågans vikt har utskottet inhämtat konstitutionsutskottets
yttrande huruvida förslagen i propositionen iir förenliga med regeringsformens bestämmelser. I yttrandet anför konstitutionsutskottet (se bilaga) att
den i lagförslagen gjorda hänvisningen till avtal pä upphovsrättens område
inte kan anses oförenlig med regeringsformens bestiimmclscr.
Sammanfattningsvis konstaterar lagutskottet s{tlunda att förslagen i
propositionen torde komma att p<I ett enkelt och praktiskt siitt tillgodose
undervisningsväsendets behov av kopieringsmi>jligheter samtidigt som
förslagen uppfyller de krav som kan ställas p[1 ett tillfredsstiillande skydd för
upphovsmiinncn. Förslagen iir ocksä viil förenliga med de internationella
konventionerna p{1 upphovsriittens omriidc. Med hiinsyn till det anförda och
d{1 konstitutionsutskottet inte funnit att den föreslagna regleringen är
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oförenlig med regeringsformens bestämmelser tillstyrker utskottet förslagen
i propositinncn. Utskottet vill tillägga att utskottet i likhet med departementschefen utgår från att upphovsriittskommitt~erna i alla de nordiska
liinderna för anledning att gemensamt komma tillbaka till fr{1gan om den nu
aktuella lagstiftningens utformning. Skulle det dii visa sig att den nu
föreslagna ordningen inte fungerat på det sätt som förutsatts för självfallet
frågan övervägas p{1 nytt.

Lagförslagen

Den niirmare utformningen av lagförslagen föranleder inga särskilda
uttalanden från utskottets sida.

Hemställan

Utskottet hemstiiller
att riksdagen antar de
lagförslagen.

propositionen 1979/HO: U2 framlagda

Stockholm den 27 maj 1980
På lagutskottets vägnar
LENNART ANDERSSON

Närwmmde: Lennart Andersson (s). Ivan Svanström (c)*. Elvy Nilsson (s),
Joakim Ollen (m)*. Arne Andersson i Gamleby (s), Martin Olsson (c),
Ingemar Konradsson (s), Olle Aulin (m). Owc Andrcasson (s). Marianne
Karlsson (c), Bengt Silfverstrand (s). Margot Håkansson (fp). Margareta
Gard (m)*. Olle Grahn (fp) och Ingrid Segcrström (s).
*Ej n:ir\'aramk ,·id bctiinkandets

ju~tering.
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Konstitutionsutskottets yttrande
1979/80:5 y
över proposition 1979/80: 132 om ändring
( 1960:729) m. m.

upphovsrättslagen

Till lagutskottet
Proposition 1979/80: 132 om ändring i upphovsrättslagen ( 1960:729),
m. m. har hiinvisats till lagutskottet. Ingen föl_jdmotion har viickts. Vid
sammantriidl' dl'n 17 april I 9HO har lagutskottet beslut<it inhiimta konstitutionsutskottets yttrande iiver propositionen s{1vitt rör fr;'1gan huruvida
förslagen i propositionen iir förenliga med regeringsforml'ns hcstiimmelser.
Lagförslagen i propositionen rör frågan om lärares och andras rätt att för
sin undervisning. göra fotokopior av upphovsrättsligt skyddat material.
Möjligheten att fotokopiera ocks[1 skyddade verk har stor hetydelsl' i1w111
undcrvisningsviisendet. För det

allm~inna

skolviisemkts dl'I har fr<lgan fatt en

praktiskt tillfredsställande lösning genom att staten ingi1tt kolll'ktivt avtal
med ett antal organisationer och sammanslutningar pii upphovsr:ittens
område. Inom flertalet övriga sektorl'r av undl'rvisningsviisendet iir förh{tllandena ännu oreglcradl'. Lagförslagen har till syfte att lösa fri1gan för
undervisningsområdet i dess helhet.
U ndervisningsväsendets behov av en omfattande kopieringsrätt ifdgasätts
numera knappast av någon. Samtidigt är det. som utvecklas i propositionen,
uppenbart att detta behov inte kan tillgodoses genom individuella avtal med
upphovsmiinnen. Det mt1ste diirför tillgodoses pä annat siitt. I propositionen
diskuteras olika möjligheter att lösa fr<lgan.
En möjlighet som avvisas i proplisitionen iir att införa siirskilda undantagsbestiimmelser i den uppho\·sriittsliga lagstiftningen och förklara det fritt
för skolorna att utan ersiittning kopiera skyddade verk. En silllan liisning
skulle bl. a. inte vara förenlig med de internationella konventionerna pt1
upphovsriittsom ri1dct.
En annan möjlighet skulle enligt propositionen kunna vara att reglera
området genom ens. k. tvängslicens, dvs. en bestämmelse i lagstiftningen om
all skolorna inom \·issa griinser skall ha riitt att kopiera skyddade verk utan
tillstiind men mot ersiittning.
Den tredje miijlighctcn. som förordas i propositionen. iir att liisa fr<'1gan
genom kollektiva avtal av den typ sL1m redan finns inom det allmiinna
sknlviisendet samt vissa kompletterande laghestiimmelser. Gerllllll lagbl'stiimmelsL·rna skulle fiireskri\ as att vissa slags avtal skullL' fä riitts,·crkningar
iiven för upplwvsmiin som inte iir medlemmar i avtalsslutande mganisationer. En sådan utsträckt verkan av ett ingangct upphovsrättsligt avtal -·s. k.
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avtalslicens - behövs enligt propositionen. eftersom friigan inte kan få en
fullständig lösning genom kollektiva avtal. Detta sammanhiinger med -att de
svenska organisationernas avtal endast binder organisationernas egna
medlemmar. Utländska upphovsmän stär t. ex. i regel utanför organisationerna.
Förslagens bakgrund är således att den aktuella frågan inte kan lösas
enbart på frivillighetens väg. Vilken väg man än väljer blir det därför
niidviindigt med inslag av lagstiftnin,!.! med viss tv;\ngskaraktör. Enligt
propositionen rymmer ockst1 ett system med avtalslicens vissa tvangsmoment. Systemet skiljer sig dock 1xl ett avgörande siitt fran tv{1ngslicl·ns. hi1de
principiellt och praktiskt. Niir det giillcr ett ersiittningsavtal i anslutning till
tvi1ngslicens iir upphovsmiinnens förhandlingspositinn srnnerligen svag.
eftersom motparten redan genom !ag har fot\ riitt till det utnyttjande som
förhandlingen giillcr. Vid fiirhandlingar om l'lt kollektivt a\·tal som skall ligga
till grund för a\'talslicens kan diiremot upphovsmannasidan {1hcrnpa sin ·
cnsamriitt. Förhandlingarna far hiirigenom samma karaktiir snm förhandlingar

0111

andra avtal pi·1 upphovsriittL'llS \1mr[1dL'. t. ex. förlagsavta!.

Lagrådets yttrande har inhämtats innan propositionen har framlagts.
En av lagrådets ledamöter har avstyrkt de remitterade förslagen till
iindringar i lagen ( 1%0:72l)) om uppho\'sriitt till litteriira och konstniirliga
verk och lagen ( 1960:730) om riitt till fotografisk bild mL'd 111\)li\'Cring att ek
skulle innebiira att riksdagen i strid mot S kap. 2

~

RF ii1·erliiter

normgivningsmakt till enskilda riittssubjekt. Lagradets iiniga ledamöter har
i lknna del kommit till slutsatsen att den fi-\reslagna regleringen i vad den
hiin\·isar till avtal intL' kan anst·s nfi.irL·nlig vare ,;ig med i-: kap. 2 RF L'lk·r

*

dess grunder eller med föreskrifterna i 2 kap. 19 § och 20

*andra stycket 8

RF. Departementschefen ansluter sig i propositionen till majoritetens
uppfattning.

*

Enligt 8 kap. 2 RF ankommer det på riksdagen att genom lag meddela
föreskrifter om bl. a. enskildas ekonomiska förhällanden inbördes. Utskottet finner i likhet med vad departementschcfen uttalar i propositionen att
enbart det förhållandet att en civilrättslig lagbestiimmelse delvis för sitt
materiella innehåll genom en hänvisning till ett avtal eller annan rättskälla
som ej är av offentligrättslig natur inte medför att riksdagen har överlåtit
någon normgivningsbefogenhet i regeringsformens mening till ett annat
rättssubjekt. Som lagrådets majoritet har påpekat finns det flera exempel på
sådana hänvisningar. både från tiden före och från tiden efter det att den nya
regeringsformen började tillämpas. Utskottet vill emellertid understryka att
konstruktionen bör användas med stor försiktighet. Konstruktionen kan
enligt utskottets mening godtas i sådan fall där hänvisningen till den icke
offentligriittsliga riittskiillan gi.ir att den totala rt•gleringen far l'tt inne hal\

S\1111

hiittre Ö\·erL'nsstiimmer med lk inkntinner som upphiir regeringsformL'ns
krav på lagform i det aktuL'ila fallet. En .WmfiirL'lse f<tr diin id gikas mot en
lagreglering utan

~;\dan

hiinvisning.

l·liinvi~ningsklmstruktinnt·n

biir t•nligt
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utskottets ml'ning vara utesluten niir den inte kan förenas ml'd de
skyddsintentinner som ligger bakom regeringsformens krm· p;i lagform. Et!
s{1dant fall iir det av dcpartementsl'hefl'n i propositionen angivna exemplet
med en hiinvisning till ett avtal vilket i realitl'ten kommer till sttmd i
huvudsakligt syfte att reglera förhiillandet för andra iin avtalspartern<l.
Konstruktionen bör vidare inte begagnas om skyddsintentionerna tillgodoses
bättre utan hänvisning. Generella anvisningar för frågans lösning utöver det
sagda kan enligt utskottets mening inte uppställas. Uppkommande frågor på
hithörande område får prövas från fall till fall.
När det giiller den i propositionen föreslagna hiinvisningen till avtal p{1
upphovsr:lttens omritde vill utsk(1ttct siirskilt peka pii följande omstiindigheter.
Genom 1976 ilrs iindringar i regeringsformen i syfte att förstiirka skyddet i
grundlag för de medborgerliga fri- och riittigheterna infördes bl. a. en
rättsligt bindande besttimmclse till skydd för upphovsmans riitt till sitt ,·erk. ·
Bestiimmelsen - 2 kap. 19

*RF - gavs den utformningen att den anger att

författare. konstniirer och fotografer iiger riitt till sina verk enligt bestiimmelser som meddelas i lag. Om annat inte följer av särskilda föreskrifter i lag
gäller skyddet även för utliinningar hiir i landet (2 kap. 211

~andra stycket~

RF). Det yttersta syftet med nu beriirda bestämmelser iir att förstiirka
skyddet för den fria äsiktshildningen i samhiillet.
Enligt vad som utvecklas i propositionen biir den förl'slagna lösningen av
kopicringsfrf1gan pä undervisningsviisendets ornri1de genom ett system med
kollektiva avtal i förening med avtalslicens ge ett biittre skydd för
upphovsmännens rättigheter iin ett system ml'd tv{1ngslicens.

Den i

propositilinen förordade lösningen synes diirför enligt utskottets mening vara
biittre förenlig med intentionerna bakom bestiimmelsen i 2 kap. I Y ~ RF iin
cl! system med tv;'rngsliccns.
Prnpositionens förslag innebiir inte att upphovsman som st<lr utanför
ing[rnget kollektivt avtal skall vara ovillkorligt hunden a\' vad som föreskrivs i
s[1dant avtal. Enligt lagförslagen skall i stiillet giilla all upphnvsman alltid har
möjlighet att meddela förhud mot att kopiering sker med stöd av
avtalslicensbestiimmelsen. Vidare skall upphm·sman alltid ha riitt att begiira
individuell ersiittning för st1dan kopiering.

o~'ll

föreslagna avtalslicensen iir

sMedes försedd med betydande inskriinkningar till skydd för den enskilde.
I propositionen framhtills att man kan r{ikna med att införandet av

L ,,

avtalslicensbestiirnmelse kommer att leda till överL'nskommelser mellan de
svenska organisationerna och motsvarande utliindska organisationer pi1 det
upphovsriittsliga omrödet om överföring av ers{ittningar för fotokopiering.
Pf1 sikt finns det diirför anledning att anta att det avtalsreglerade 0111r(1det blir
allt större och att som en följd diirav avtalslicensens utstriickning minskar i
motsvarande mtm.
Vid en helhetshedömnin!! av fr;\gan mot bakgrund a\' propn.;itinnl'ns
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rednYisning a\· sakförh{tllandena och nd utskottl't anfört i det föreg:'1endc
finner utskottet - i likhet med lagr;-1dcts majoritet nch departemcntschefen att den i lagförslagen gjorda hiinvisningen till 3vtal p<i upphnvsriittens
omrildc inte kan anses oförenlig med regeringsformens hestiimmelscr.
Stnckholm den 8 maj 1980
P[1 konstitutionsutsknttets viignar
BERTii. r:ISKESJÖ

Niirl'(1ra11dc: Bertil Fiskesjii (c). Hilding Johansson (s). Anders Björck (111).

Olle Svensson (s). Per Unckel (m). Sven-Erik Nordin (e). Wivi-Annc
Cederqvist (s). Gunnar Biörek i Viirmdö ( 111 ). Kurt Ove Johansson ( s). Bengt
Kindbom (c). Daniel Tarschys (fp). Kerstin Nilsson (S). Sture Thun (s).
Lahja Exner (s) och Esse Pekrsson (fp).

