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Hoyringssvar 

 
Nýggja føroyska upphavsrættslógin 

 

 

Viðmerkingar til sjálvt uppskotið 

 

Hóast Innlendismálaráðið ikki hevur fingið lógaruppskotið til hoyringar, eri eg komin fram á 

tað aðrar vegir, og tískil loyvi eg mær vegna Innlendismálaráðið at koma við hesum 

viðmerkingum. 

 

1) Eg dugi ikki at síggja, at danska § 8 um offentliggørelse og udgivelse er tikin við í 

føroyska uppskotið. T.d. er tað upphavsrættsmaðurin, ið hevur einarætt at 

almannakunngera sítt verk, og serliga er hendan ásetingin um almannakunngerðing 

og útgávu umráðandi, tá tosað verður um møguleikan at gera eintøk til egið brúk, sí 

§ 15, tí tað er einans loyvt at gera hetta av verkum, sum eru almannakunngjørd ella 

útgivin. 

 

2)   Í § 15, stk. 4, nr. 4), verður orðið nýtslulist nýtt. Meinast her við brúkslist? Tí 

brúkslist verður nýtt í § 1, stk. 1. 

 

 

Undir Kapittul 8 um revsiásetingar er eingin lógartekstur, og hesin skal jú skrivast, áðrenn 

uppskotið fer víðari í Løgtingi, so hann fái eg ikki viðmerkt í løtuni. 

 

 

Serligt um § 46 og “onnur rættindi” 

 

Í § 46 stendur, at landstýrismaðurin kann áseta nærri reglar um upphavsrættsverju hjá teimum, 

sum ikki beinleiðis eru fevnd av § 1, tað sum á donskum verður rópt beslægtigede rettigheder, 

og stendur í kapittul 5 í donsku lógini sum “Andre rettigheder”. 

 

Innlendismálaráðið vil staðiliga mæla frá, at ásetingar um “onnur rættindi” ikki verða sett í 

verk samstundis sum sjálv lógin um upphavsrætt fær gildi. Innlendismálaráðið metir eisini, at 

ásetingarnar hóska seg best í sjálvari lógini, og ikki sum kunngerð. Í Danmark eru tær eisini 

beinleiðis nevndar í lógini. Ásetingarnar um onnur rættindi eru so nær við upphavsrættindi, 

sum tær kunnu, uttan tó at vera upphavsrættindi løgfrøðiliga sæð. Kunngerðir skulu helst 

útgreina aðra lógaráseting, men her snýr tað seg um grundrættindi til nakrar persónar/bólkar, 

og tískil eiga teir at nevnast í sjálvari lógini, ikki í kunngerð. 
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Umframt at Innlendismálaráðið metir, at ásetingarnar hóska seg best í sjálvari lógini, so eru 

hesir vansarnir, sum mugu viðgerðast, um ikki hesar ásetingar verða settar í verk samstundis 

sum nýggja upphavsrættslógin. 

 

Í løtuni er danska upphavsrættslógin galdandi í Føroyum. Og tískil eisini kapittulin um “Onnur 

rættindi”. Hesi onnur rættindi snúgva seg um m.a. “útinnandi listafólk”, “fotografiskar myndir” 

og “katalog/databasar”, umframt framleiðarar av ljóð- og myndaupptøku o.a. 

 

Um nýggja upphavsrættslógin verður sett í verk, og harvið tann danska samstundis tikin av, so 

høvdu øll “onnur rættindi” verið mist. Tvs. at fólk, sum í dag hava rættindi, bæði fíggjarlig og 

ideel rættindi, høvdu mist hesi sum døgg fyri sól. Og hetta hevði so aftur merkt, at tey verk, 

sum hesi rættindi vóru knýtt at, frítt kundu verið nýtt av einhvørjum til eitthvørt – fyri vinning 

ella ikki. 

 

Taka vit tey trý dømini, eg nevni omanfyri, so vildi tað fyri “útinnandi listafólk” merkt, at øll 

tey, sum syngja, spæla sjónleik, lesa yrkingar upp osfr., høvdu mist rættindini til upptøkurnar 

av teimum, og einhvør kundi frítt selt hesar upptøkur fyri persónligan vinning, ella ikki. Tó er 

møguligt at framførdu verkini í sjálvum sær eru vard eftir § 1, men sjálv framførslan hevði mist 

síni rættindi. Hugsa vit um ein sangara, sum syngur ein sang, sum ikki longur er vardur av 

upphavsrætti, so kundi einhvør frítt selt hesa upptøku uttan loyvi. 

 

“Fotografiskar myndir” fevnir um allar tær myndir, sum ikki lúka krøvini í § 1,og tað gera tær 

allar flestu myndirnar ikki. Tí er henda áseting sett í lógina.  Allar “amatør” myndir, t.d. her 

verður hugsað um øll tey, sum í dag eiga digital kamera ella hava kamera á telefonini, lúka 

nærum aldrin krøvini í § 1, eins og nógvar myndir hjá professionellum fotografum. Øll hesi 

fólk høvdu mist rættindini til sínar myndir, og einhvør kundi nýtt tær til hvat sum helst. 

 

Taka vit so “katalog/databasar” so er hetta ein áseting til teir databasar, sum ikki lúka 

ásetingina í § 1 ella § 5, tvs. nærum allir. Hetta hevði m.a. merkt, at Føroya Tele misti síni 

rættindi til telefonbókina, og einhvør kundi frítt kopiera hana, bæði ta analogu og ta digitalu – 

og givið sína egnu út. 

 

Tað at ikki seta í verk “onnur rættindi” samstundis sum nýggja lógin verður sett í verk, hevði 

verið til óbótaligan skaða fyri øll tey, sum í dag eiga hesi “onnur rættindi”, tí tey høvdu horvið 

út í bláan heim. Tískil fer Innlendismálaráðið staðiliga at mæla frá, at nýggja lógin verður sett í 

gildi, uttan so, at ásetingarnar um “onnur rættindi” eisini samstundis verða sett í gildi.  

 

 

Vegna Innlendismálaráðið 

 

Jógvan Svabo Samuelsen, cand. jur. 

fulltrúi, løgdeildin. 


