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POVZETEK
Zaradi strogega varstva avtorskih pravic je pri vzpostavitvi knjižnice oziroma informacijskega
centra slepih in slabovidnih treba razumeti in tudi upoštevati avtorskopravne določbe, saj le-te
dejavnost, ki jo želi opravljati knjižnica oziroma informacijski center, v nekaterih primerih zelo
omejujejo. V skladu s tem so v Avtorskopravni študiji za projekt Knjižnica slepih in slabovidnih v
prvem delu analizirane splošne določbe slovenske avtorskopravne zakonodaje, ki v Zakonu o
avtorski in sorodnih pravicah urejajo splošne pogoje za nastanek avtorske pravice, opredelitve
avtorskega dela, avtorska-pravna upravičenja in tudi omejitve teh pravic, določbe o pravnem
varstvu tehnoloških ukrepov za zaščito avtorskih del, možnosti in postopke razčiščevanja
avtorskih pravic in tudi posledice posegov v avtorske pravice. Zaradi lažjega razumevanja in
posledično učinkovitejše možnosti uveljavljanja izjem in omejitev v korist slepim, slabovidnim in
drugim osebam z motnjami branja so v drugem delu analizirane določbe različnih mednarodnih
pogodb, tako splošnih, kot tudi tistih, katerih predmet je avtorskopravno varstvo. Posebna
pozornost je namenjena pred kratkim sprejeti Marakeški pogodbi o olajšanem dostopu do
književnih del za slepe, slabovidne ali osebe z drugimi težavami z branjem, ki se ukvarja ravno z
izjemami in omejitvami avtorskih pravic v korist slepih, slabovidnih in oseb z drugimi težavami z
branjem. Za lažjo primerjavo in predstavo o tem, kako različne države implementirajo možne
izjeme in omejitve v korist slepih in slabovidnih, so v tem delu analizirane tudi relevantne
določbe izbranih držav. S primerjalno-pravnega vidika je v tretjem delu analizirana tudi možnost
čezmejne izmenjave kopij del v dostopnih formatih, tako v direktivah Evropske unije kot tudi v
drugih državah, ker se ta v pravem prometu z avtorskimi deli, prilagojenimi za slepe in
slabovidne, kaže kot ključna pri zagotavljanju lažjega dostopa do prilagojenih del. V četrtem
delu so analizirane tudi specifične izjeme in omejitve avtorske pravice v zakonodaji Republike
Slovenije, ki bi koristile delovanju Knjižnice slepih in slabovidnih, in hkrati tudi izjeme in
omejitve, ki jih lahko koristijo posamezniki s takšnimi omejitvami branja. V petem delu, ki
predstavlja ključni del študije, so analizirane možnosti in omejitve za vzpostavitev knjižnice
oziroma informacijskega centra, ki jih določa trenutno veljavna avtorskopravna zakonodaja
Republike Slovenije, ki pa se bo v kratkem spreminjala. Ocene so izvedene na podlagi analize
veljavnih določb ter izjem in omejitev. V šestem delu, ki predstavlja ključno napotilo za
strategijo delovanja knjižnice za naprej, so predstavljeni tudi predlogi za spremembo
zakonodaje Republike Slovenije, ki sledijo smernicam, ki jih narekuje Marakeška pogodba, tako
da bi ustrezna zakonodaja v kar največji možni meri omogočala dostop in uporabo avtorskih del
slepim, slabovidnim in drugim osebam z motnjami branja.
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UVOD
Slepi, slabovidni in druge osebe z motnjami branja se v vsakdanjem življenju srečujejo z
mnogimi izzivi, med katerimi je tudi otežen dostop do knjig, tiskanih gradiv in drugih vsebin.
Tem osebam je potrebno omogočiti dostop do teh materialov in vsebin, in sicer tako, da bo ta
dostop enakovreden dostopu, ki ga imajo osebe brez fizičnih omejitev branja. Knjižnica oziroma
informacijski center slepih in slabovidnih (v nadaljevanju KSS) bo ciljnim osebam dostop do
knjig, tiskanih vsebin in drugih vsebin, močno olajšal. Vzpostavitev KSS je zahteven projekt, tako
s tehnološkega kot tudi s finančnega vidika. Pri vzpostavljanju informacijskega centra, zlasti tudi
pri delovanju KSS oziroma nudenju dostopa do del za uporabnike KSS, se bo potrebno soočiti
tudi z ovirami, ki jih predstavljajo določbe avtorskega prava.
Splošna avtorskopravna zakonodaja ureja možnosti uporabe avtorskih del, oziroma
prepoveduje uporabo del brez predhodnega dovoljenja avtorja ali imetnikov avtorskih pravic,
zato je dela, razen v redkih izjemah, ki jih določa zakon, v Republiki Sloveniji je to Zakon o
avtorski in sorodnih pravicah, brez dovoljenja avtorja oziroma imetnika avtorskih pravic skoraj
nemogoče zakonito uporabljati. Zaradi teh omejitev so se v avtorskopravnih zakonodajah po
svetu pojavile težnje, da se v korist invalidnim osebam, katerim je na račun invalidnosti otežen
dostop do avtorskih del, ta dostop olajša. Številne države so v korist invalidnim osebam
vzpostavile tudi izjeme in omejitve avtorske pravice.
Največji premik se je na tem področju zgodil junija 2013, ko je bila na diplomatski konferenci
sprejeta Marakeška pogodba o olajšanem dostopu do književnih del za slepe, slabovidne ali
osebe z drugimi težavami z branjem. Ta pogodba je prvi mednarodni instrument, ki se ukvarja
specifično z izjemami in omejitvami avtorske pravice in tudi prvi mednarodni instrument na tem
področju, ki je namenjen posebej slepim, slabovidnim in osebam s težavami branja.
Zaradi avtorske pravice in njenih omejitev je pred samo vzpostavitvijo Knjižnice oziroma
informacijskega centra potrebno te pravice in omejitve temeljito razumeti, da bo vzpostavitev
potekala v skladu z zakonom, in da v tem postopku in kasneje pri delovanju Knjižnice ne bodo
kršene avtorske pravice, oziroma, da se bodo deležniki lažje vključili v potrebne postopke
spreminjanja avtorskopravne zakonodaje.
S podobnim namenom je Judith Sullivan leta 2006 za WIPO (World Intellectual Property
Organization) pripravila študijo Study on copyright limitations and exceptions for the visually
impaired (Študija o omejitvah in izjemah avtorske pravice za osebe z okvarami vida). V
predmetni študiji smo izhajali iz te študije, zlasti pri primerjalno-pravni analizi, ki pa smo jo
seveda posodobili in aktualizirali. Ključni del študije je analiza veljavne slovenske zakonodaje in
predlogi za njeno izboljšavo, pri čemer so upoštevane najbolj aktualne spremembe, ki so zlasti
posledica nedavno sprejete Marakeške pogodbe o olajšanem dostopu do književnih del za
slepe, slabovidne ali osebe z drugimi težavami z branjem.
Avtorskopravna študija je razdeljena na naslednja poglavja:
1. Avtorskopravna ureditev Republike Slovenije, pomembna za vzpostavitev KSS
V tem poglavju so analizirane določbe trenutno veljavnega slovenskega Zakona o avtorski in
sorodnih pravicah. Izbrane so bile splošne določbe o avtorskih pravicah, ki se priznavajo avtorju,
ter izjeme in omejitve teh pravic. Dodatno so bile analizirane tudi določbe o pravnem varstvu
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tehnoloških ukrepov, ki jih je treba razumeti za koriščenje izjem in omejitev, vključno z izjemo v
korist invalidnim osebam. Zaradi razumevanja, kako se lahko posamične pravice oziroma
omejitve avtorske pravice uporabljajo, je vključena tudi analiza določb o postopkih in možnostih
razčiščevanja pravic. Prav tako so analizirane tudi posledice, ki jih lahko prinese kršitev avtorskih
pravic.
2. Primerjalno-pravna analiza avtorskopravnih določb v korist invalidnim osebam v
mednarodnih konvencijah in zakonodajah tujih držav
Kot je razvidno že iz samega naslova, je to poglavje razdeljeno na dva dela. V prvem delu so
analizirane splošne in avtorskopravne konvencije, ki ustvarjajo podlago za vzpostavitev izjem in
omejitev v korist slepim, slabovidnim in drugim osebam z motnjami branja. Pri vsaki konvenciji
je analizirana možnost vzpostavitve izjeme v nacionalni zakonodaji za določena dejanja v korist
slepim, slabovidnim in drugim osebam z motnjami branja. Posebna pozornost je namenjena
Marakeški pogodbi.
Za čim bolj učinkovito vzpostavitev izjeme v korist tem osebam se je seveda potrebno ozreti
tudi izven meja Slovenije in primerjati učinkovitost tujih zakonodaj. Zaradi tega so v drugem
delu tega poglavja analizirane izjeme in omejitve v korist slepim, slabovidnim in drugim osebam
z motnjami branja v izbranih državah.
3. Analiza pravice do izvoza in uvoza kopij v dostopnih formatih
Samo delovanje KSS bi bilo močno olajšano z možnostjo čezmejne izmenjave kopij del v
dostopnih formatih. Ker ta možnost ni vedno razvidna iz samih izjem in omejitev, je v tem
poglavju analizirana tudi ta možnost. Analizirane so določbe mednarodnih pogodb, vključno z
Marakeško pogodbo, dodatno pa so primerjalno-pravno analizirane različne možnosti
vzpostavitve čezmejne izmenjave.
4. Izjeme in omejitve avtorske pravice v korist KSS v skladu s trenutno veljavno zakonodajo
Republike Slovenije
V tem poglavju so analizirane izjeme in omejitve avtorske pravice, ki jih pri svoji vzpostavitvi in
delu lahko koristi KSS. Izpostavljene so tako možnosti delovanja v skladu z izjemo v korist
invalidnim osebam, kot tudi z izjemo v korist knjižnicam. Pozornost je namenjena tudi drugim
izjemam in omejitvam avtorske pravice, ki jo lahko koristijo slepi, slabovidni in druge osebe z
motnjami branja kot posamezniki.
5. Možnosti in omejitve za vzpostavitev KSS v skladu s trenutno veljavno zakonodajo
Republike Slovenije
Na podlagi analize iz prejšnjega poglavja so v tem poglavju predstavljene dejanske možnosti
vzpostavitve KSS v skladu s trenutno zakonodajo in predvsem omejitve, ki jih je pri vzpostavitvi
potrebno upoštevati.
6. Predlogi za izboljšanje zakonodaje Republike Slovenije
V tem, zadnjem, poglavju so konkretni predlogi za izboljšanje zakonodaje Republike Slovenije, ki
je nujno potrebna, da bi lahko slepi, slabovidni in druge osebe z motnjami branja imeli lažji
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dostop do knjig, drugih tiskanih gradiv in drugih vsebin, ki jih potrebujejo pri svojem delu,
zabavi, učenju, izobraževanju in tudi zabavi, vse z namenom, da postane njihov dostop bolj
enakovreden dostopu oseb, ki težav z vidom nimajo.
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1. Avtorskopravna ureditev Republike Slovenije, pomembna za vzpostavitev KSS
Za primerno analizo možnosti vzpostavitve KSS je treba razumeti osnovne pojme v avtorskem
pravu in osnovne pravice, ki jih avtorsko pravo priznava avtorju in drugim imetnikom pravic.
Zato so v prvi točki na kratko razložene pravice, ki jih avtorju priznava slovenska zakonodaja,
izjeme in omejitve teh pravic in možnosti koriščenja teh izjem in omejitev.
1.1. Materialne, moralne in druge pravice avtorjev v Republiki Sloveniji
Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (v nadaljevanju ZASP) v 5. členu določa, da so avtorska
dela individualne intelektualne stvaritve s področja književnosti, znanosti in umetnosti, ki so na
kakršenkoli način izražene. Tako lahko avtorska pravica obstaja le na avtorskih delih. Če pogoji,
našteti v 5. členu ZASP, niso izpolnjeni, ne gre za avtorsko delo.1 ZASP prav tako našteva
stvaritve, ki se štejejo kot avtorska dela: govorjena dela, kot npr. govori, pridige, predavanja;
pisana dela, kot npr. leposlovna dela, članki, priročniki, študije ter računalniški programi;
glasbena dela z besedilom ali brez besedila; gledališka, gledališko-glasbena in lutkovna dela;
koreografska in pantomimska dela; fotografska dela in dela, narejena po postopku, podobnem
fotografiranju; avdiovizualna dela; likovna dela, kot so slike, grafike in kipi; arhitekturna dela,
kot so npr. skice, načrti ter izvedeni objekti s področja arhitekture, urbanizma in krajinske
arhitekture; dela uporabne umetnosti in industrijskega oblikovanja; kartografska dela;
predstavitve znanstvene, izobraževalne ali tehnične narave (tehnične risbe, načrti, skice, tabele,
izvedenska mnenja, plastične predstavitve in druga dela enake narave). 2 Tako zakon našteva
najpogostejše kategorije avtorskih del, vendar morajo tudi ta dela za avtorskopravno varstvo
izpolnjevati pogoje iz 1. odstavka 5. člena ZASP.3
Za avtorja avtorskega dela se po ZASP šteje oseba, ki je to delo ustvarila.4 Temu avtorju avtorska
pravica pripade že na podlagi same stvaritve avtorskega dela.5 Tako ta pravica pripade
avtomatično, brez kakršnihkoli formalnosti.6 Če ni v ZASP določeno drugače, traja avtorska
pravica za čas avtorjevega življenja in še 70 let po njegovi smrti.7 V primeru soavtorjev, torej, ko
je avtorsko delo ustvarilo več avtorjev, se ta rok računa od smrti soavtorja, ki je umrl zadnji.8 Ko
ta rok preteče, avtorsko delo ni več avtorskopravno varovano.9
Avtorska pravica je v slovenskem pravnem sistemu ena sama in enovita pravica,10 iz katere
izhajajo moralne avtorske pravice (izključna osebnostna upravičenja), materialne avtorske
pravice (izključna premoženjska upravičenja) in druge pravice avtorja (druga upravičenja
avtorja).11
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1.1.1. Moralne avtorske pravice
V skladu z ZASP moralne avtorske pravice »[...] varujejo avtorja glede njegovih duhovnih in
osebnih vezi do dela.«12 Moralne avtorske pravice so tako pomembne in tako tesno povezane s
samo osebo avtorja, da jih ni mogoče prenašati na druge osebe.13 Če bi avtor sklenil pogodbo, s
katero bi prenesel moralne pravice, bi bile določbe o prenosu te pravice nične. 14 Med moralne
pravice sodijo pravica prve objave, pravica priznanja avtorstva, pravica spoštovanja dela in
pravica skesanja.
Na podlagi pravice prve objave se ima samo avtor izključno pravico odločiti, ali, kdaj in kako bo
njegovo delo prvič objavljeno.15 Ta pravica je izredno pomembna, ker brez prve objave dela ni
mogoče izkoriščati avtorskega dela in večine materialnih avtorskih pravic. 16 Zato je to ena
bistvenih pravic avtorja, saj se sam odloči, kdaj delo predstaviti javnosti.
Pravica priznanja avtorstva določa, da ima avtor izključno pravico do priznanja avtorstva na
svojem delu, in da se lahko sam odloči, ali naj se pri objavi dela navede njegovo avtorstvo in s
kakšno oznako.17 V skladu s to pravico lahko zahteva, da se ga navede kot avtorja, lahko pa
zahteva tudi, da se ga ne navede kot avtorja. Prav tako lahko zahteva, da se ga navede pod
psevdonimom ali pod kakšno drugo oznako.18 Pri določenih izjemah in omejitvah je ta pravica
posebej omenjena, saj je tudi pri omejitvi avtorske pravice pomembno, da moralne avtorske
pravice ostanejo neokrnjene.
V skladu s pravico spoštovanja dela je avtorju priznana izključna pravica, da se upre skazitvi in
kakršnemukoli drugemu posegu v svoje delo, in tudi vsaki uporabi svojega dela, če bi ti posegi
ali ta uporaba lahko na kakršenkoli način okrnili njegovo osebnost.19 Ta pravica ne pride v
poštev, kadar je v zakonu izrecno dovoljeno poseganje v dela, npr. citat, poročanje o aktualnih
dogodkih.20
V skladu z 20. členom ZASP ima avtor izključno pravico skesanja, ki pomeni, da lahko do
imetnika materialne avtorske pravice to pravico prekliče, če ima za to resne moralne razloge, in
če predhodno imetniku povrne škodo, ki mu s tem nastane.21 Z uveljavitvijo te pravice
materialna avtorska pravica imetnika ugasne.22
1.1.2. Materialne avtorske pravice
Po drugi strani se z materialnimi avtorskimi pravicami varujejo premoženjski interesi avtorja,
tako da avtor lahko izključno dovoli ali prepove uporabo svojega dela in primerkov svojega
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dela.23 Tako je uporaba avtorskega dela dopustna samo, če je avtor prenesel ustrezno
materialno avtorsko pravico.24
ZASP našteva naslednje materialne avtorske pravice: pravico reproduciranja, pravico javnega
izvajanja, pravico javnega prenašanja, pravico javnega predvajanja s fonogrami in videogrami,
pravico javnega prikazovanja, pravico radiodifuznega oddajanja, pravico radiodifuzne
retransmisije, pravico sekundarnega radiodifuznega oddajanja, pravico dajanja na voljo javnosti,
pravico predelave, pravico avdiovizualne priredbe, pravico distribuiranja in pravico dajanja v
najem.25
Pravica reproduciranja je izključna pravica, da se delo fiksira na materialnem nosilcu ali drugem
primerku.26 To se lahko stori neposredno ali posredno, trajno ali začasno, v celoti ali delno, s
kakršnimkoli sredstvom in v katerikoli obliki.27 Reproduciranje poteka predvsem v obliki
grafičnega razmnoževanja, tridimenzionalnega razmnoževanja, zgraditve oziroma izvedbe
arhitekturnega objekta, fotografiranja, tonskega ali vizualnega snemanja ter shranitve v
elektronski obliki.28
Pravica distribuiranja je izključna pravica, da se izvirnik ali primerki dela dajo v promet s
prodajo ali drugačno obliko prenosa lastninske pravice, ali s tem namenom ponudijo javnosti.29
To vključuje tudi izključno pravico, da se primerki dela uvozijo v določeno državo za nadaljnje
distribuiranje, ne glede na to, ali so bili izdelani zakonito ali ne.30
Pravica dajanja v najem je izključna pravica, da se izvirnik ali primerki dela dajejo v rabo za
določen čas ter za neposredno ali posredno gospodarsko korist.31 To ne velja za rabo
arhitekturnih objektov, izvirnikov ali primerkov del uporabne umetnosti in industrijskega
oblikovanja, izvirnikov ali primerkov del zaradi javne priobčitve, zaradi vpogleda na kraju
samem in v okviru delovnega razmerja, če je raba namenjena izključno za izpolnjevanje
obveznosti iz tega razmerja.32
Pravica javnega izvajanja vsebuje naslednje izključne pravice: pravico, da se delo s področja
književnosti javno recitira z živo izvedbo (pravica javnega recitiranja); pravico, da se glasbeno
delo priobči javnosti z živo izvedbo (pravica javnega glasbenega izvajanja) in pravico, da se delo
priobči javnosti z odrsko uprizoritvijo (pravica javnega uprizarjanja).33
Pravica javnega prenašanja je izključna pravica, da se recitacije, izvedbe ali uprizoritve dela
prenašajo po zvočniku, zaslonu ali podobni napravi zunaj prvotnega prostora ali kraja. 34 To se
zgodi, npr. kadar organizator koncerta zunaj dvorane namesti zaslon, na katerem si lahko
obiskovalci ogledajo koncert.35
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Pravica javnega predvajanja s fonogrami in videogrami je izključna pravica, da se recitacije,
izvedbe ali uprizoritve dela, ki so posnete na fonograme ali videograme, priobčijo javnosti. 36
Najboljši primer te pravice je prevajanje glasbe v diskotekah.37
Pravica javnega prikazovanja je izključna pravica, da se s tehničnimi sredstvi priobči javnosti
avdiovizualno delo ali delo s področij fotografije, likovne umetnosti, arhitekture, urbanizma,
uporabne umetnosti, industrijskega oblikovanja, kartografije in predstavitev znanstvene ali
tehnične narave.38 Za to pravico je najbolj značilen primer kinematografskega prikazovanja
filmov.39
Pravica radiodifuznega oddajanja je izključna pravica, da se delo priobči javnosti s pomočjo
radijskih ali televizijskih programskih signalov, namenjenih javnosti.40 To se lahko stori brezžično
(vključno s satelitom) ali po žici (vključno s kablom ali mikrovalovnim sistemom). 41 Za priobčitev
javnosti po satelitu gre, kadar se pod nadzorom in odgovornostjo RTV organizacije pošiljajo
programski signali, namenjeni javnosti, v neprekinjeno komunikacijsko verigo, ki vodi k satelitu
in nazaj na zemljo.42 Če so programski signali kodirani, se šteje, da je prišlo do priobčitve
javnosti pod pogojem, da so s strani RTV organizacije ali z njenim soglasjem javnosti
zagotovljena sredstva za dekodiranje.43
Pravica radiodifuzne retransmisije je izključna pravica, da se sočasno, nespremenjeno in
neskrajšano javnosti priobči neko radiodifuzno oddajano delo, kadar jo izvaja druga RTV
organizacija od prvotne; ali kadar gre za prenos po kablu ali mikrovalovnem sistemu, pa gre za
več kot 100 kabelskih priključkov, ali je delo prvotno oddajano iz druge države, tem primeru gre
za kabelsko retransmisijo.44
Pravica sekundarnega radiodifuznega oddajanja je izključna pravica, da se priobči javnosti neko
radiodifuzno oddajano delo po zvočniku, zaslonu ali podobni napravi. 45 Za tipičen primer
izkoriščanja te pravice gre, kadar je v gostinskem lokalu postavljen radijski sprejemnik.46
Pravica dajanja na voljo javnosti je izključna pravica, da se po žici ali brezžično delo naredi
dostopno javnosti na način, ki omogoča posameznikom dostop do njega s kraja in v času, ki ju
sami izberejo ali da se delo pošlje posamezniku na podlagi ponudbe, ki je namenjena javnosti. 47
Ta pravica je v ZASP relativno nova. V zakonodajo jo je bilo potrebno vnesti zaradi razvoja
tehnike, ki posameznikom omogoča dostop do avtorskih del kjerkoli in kadarkoli si ti to zaželijo.
Naš ZASP ima pravico dajanja na voljo javnosti urejeno drugače, širše, kot to določajo
mednarodni instrumenti. Direktiva 2001/29/ES o usklajevanju določenih vidikov avtorske in
sorodnih pravic v informacijski družbi namreč določa, da avtorji zadržijo pravico, da »dovolijo ali
prepovejo vsakršno obliko priobčitve njihovih del javnosti, po žici ali na brezžični način, vključno
36
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z dajanjem svojih del na voljo javnosti tako, da imajo člani javnosti do njih dostop s kraja in v
času, ki si ju izberejo sami«.48 Zaradi pristavka v ZASP »[...], da se delo pošlje posamezniku na
podlagi ponudbe, ki je namenjena javnosti«, je pošiljanje reprodukcij, ki sicer nastanejo na
podlagi dovoljene privatne rabe, po elektronski pošti prepovedano, razen če ni za to
pridobljeno posebno dovoljenje. V postopku spremembe ZASP, ki trenutno poteka, se predlaga,
da se sporni dostavek izbriše iz ZASP.
Pravica predelave je izključna pravica, da se neko prvotno delo prevede, odrsko priredi,
glasbeno aranžira, spremeni ali kako drugače predela,49 tudi v primerih, ko se prvotno delo v
nespremenjeni obliki vključi ali vgradi v novo delo.50 Avtor prvotnega dela obdrži izključno
pravico do uporabe svojega dela v predelani obliki, če ni z ZASP ali s pogodbo določeno
drugače.51
1.1.3. Druge pravice avtorja
Med druge pravice avtorja se v skladu z ZASP prištevajo: pravica dostopa in izročitve, sledna
pravica, pravica javnega posojanja in pravica do nadomestila.
V skladu s pravico dostopa in izročitve ima avtor pravico dostopa k izvirniku ali primerku
svojega dela, ki je v posesti drugega, če je to potrebno zaradi uresničevanja pravice
reproduciranja ali pravice predelave dela, in če to ne nasprotuje posestnikovim upravičenim
interesom.52 Dostop bo potreben, kadar avtor ne bo imel dostopa ne do izvirnika niti do
reprodukcije svojega dela.53 Avtor lahko zahteva od posestnika izročitev izvirnika likovnega ali
fotografskega dela zaradi njegovega razstavljanja v Republiki Sloveniji, če za to izkaže močnejši
interes.54 Takšna izročitev izvirnika se lahko pogojuje s položitvijo zadostne varščine ali s
sklenitvijo zavarovanja v višini tržne vrednosti izvirnika.55 Avtor mora poskrbeti za dostop in
razstavljanje s čim manj nevšečnostmi za posestnika ter na svoje stroške; v primeru
poškodovanja izvirnika ali primerka dela odgovarja avtor, ne glede na krivdo.56
Sledna pravica pomeni, da ima avtor pravico, če je izvirnik likovnega dela po prvi odsvojitvi s
strani avtorja ponovno prodan, do obvestila in do nadomestila v obsegu, ki je določen v ZASP,
pod pogojem, da se prodajalec, kupec ali posrednik ukvarja s trženjem umetnin, kot so prodajni
saloni, galerije in organizatorji dražb.57 Izvirniki likovnih del so izvirna dela likovne umetnosti,
kot so slike, kolaži, risbe, grafike, fotografije, kipi, tapiserije, stvaritve v keramiki ali steklu in
podobno, ki jih ustvari avtor sam, ali gre za reprodukcije teh del, ki se štejejo za izvirnike.58
Reprodukcije del se štejejo za izvirnike, če so izdelane v omejenem številu, in jih je ustvaril ali
odobril sam avtor, ki jih praviloma tudi oštevilči in podpiše.59 Ta pravica je bila uvedena v ZASP
zaradi specifike likovnih avtorskih del in njihovega izkoriščanja.60 Pravica ne more biti predmet
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odpovedi, razpolaganja med živimi in izvršbe.61
Pravica javnega posojanja je pravica do ustreznega nadomestila, kadar se daje izvirnik ali
primerek dela v rabo za določen čas, brez neposredne ali posredne gospodarske koristi, in če
poteka prek organizacije, ki izvaja to dejavnost kot javno službo.62 To nadomestilo se izplačuje v
skladu z Zakonom o knjižničarstvu.63 To ne velja za rabo: izvirnikov ali primerkov knjižničnega
gradiva v nacionalni, šolskih in visokošolskih ter specialnih knjižnicah; arhitekturnih objektov;
izvirnikov ali primerkov del uporabne umetnosti in industrijskega oblikovanja; izvirnikov ali
primerkov del zaradi javne priobčitve; zaradi vpogleda del na kraju samem v organizaciji ali za
posojanje med organizacijami; v okviru delovnega razmerja, če je raba namenjena izključno za
izpolnjevanje obveznosti iz tega razmerja.64 Javno posojanje izvirnikov ali primerkov
računalniških programov in baz podatkov je izključna pravica njihovega avtorja.65
Pravica do nadomestila pomeni, da ima avtor pravico do pravičnega nadomestila za tonsko ali
vizualno snemanje in za fotokopiranje svojega dela, ki se izvrši pod pogoji privatne ali druge
lastne uporabe iz 50. člena ZASP.66 Nadomestilo za tonsko in vizualno snemanje se plačuje: pri
prvi prodaji ali uvozu novih naprav za tonsko in vizualno snemanje, in pri prvi prodaji ali uvozu
novih praznih nosilcev zvoka ali slike.67 Nadomestilo za fotokopiranje se plačuje pri prvi prodaji
ali uvozu novih naprav za fotokopiranje in od fotokopij, narejenih za prodajo, in sicer mesečno
glede na njihovo verjetno število.68 S fotokopiranjem so izenačene druge podobne tehnike
reproduciranja, z napravami za tonsko in vizualno snemanje pa so izenačene druge naprave, ki
omogočajo isti učinek.69 Pravica nadomestila ne more biti predmet odpovedi, razpolaganja med
živimi in izvršbe.70
1.2. Izjeme in omejitve izključnih pravic avtorjev
ZASP, kot vsi moderni zakoni o avtorskih pravicah, dovoljuje izjeme in omejitve avtorskih pravic.
Izjeme in omejitve avtorskih pravic so zakonske omejitve pravic avtorjev oziroma drugih
imetnikov avtorskih pravic v določenih primerih, z namenom, da se ustreže interesom
določenih skupin uporabnikov ali splošne javnosti.71 Vsebinske omejitve je možno vnesti
predvsem v materialne avtorske pravice, moralnih avtorskih pravic pa se načeloma ne sme
omejevati.72 Včasih pa je nujno potrebno, da se omejijo tudi moralne avtorske pravice,
predvsem zaradi posebno močnih interesov javnosti.73
Vsebinske omejitve avtorske pravice so možne v različnih stopnjah, kar je odvisno od
intenzivnosti interesov javnosti in stopnje pravne oblasti, ki se zaradi tega odvzame avtorju.74
Možne stopnje so: 1. izključna pravica, 2. obvezno kolektivno uveljavljanje, 3. prisilna licenca, 4.
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zakonita licenca, 5. poplačilna pravica, 6. prosta uporaba in 7. neobstoj pravice. 75 Omejitve
avtorske pravice so mogoče samo, kadar zakon to posebej določa.76
ZASP pri vsebinskih omejitvah avtorske pravice vsebuje generalno klavzulo, ki jo je potrebno
uporabljati pri presoji vseh primerov omejitve avtorske in sorodnih pravic. 77 Pri uporabi vseh
zakonsko naštetih izjem in omejitev, ki jih našteva ZASP, je potrebno hkrati upoštevati tudi
pogoje, ki jih določa 46. člen ZASP,78 vendar pa 46. člena ni mogoče uporabiti samostojno za
vzpostavitev izjeme ali omejitve avtorske pravice.79
Test iz 46. člena ZASP ima za razliko od tistega iz Bernske konvencije namesto treh štiri stopnje.
Zakonodajalec je namreč uveljavil še dodatno zahtevo: omejitev mora biti tudi v skladu z
dobrimi običaji.
Omenjeni 46. člen tako določa:
Vsebinske omejitve avtorske pravice so dopustne
v primerih, ki so določeni v tem oddelku
s tem, da
− je obseg take uporabe avtorskih del omejen glede na namen, ki ga
je treba doseči;
− je v skladu z dobrimi običaji;
− ne nasprotuje običajni uporabi dela in
− ni v nerazumni meri v nasprotju z zakonitimi interesi avtorja.
Slovenski zakonodajalec s svojo rešitvijo ni ravnal v nasprotju z mednarodnimi konvencijami, saj
te določajo le minimum varstva, ki se lahko po volji družbe oziroma zakonodajalca poveča. Kljub
temu pa ta kaže na to, da je zakonodajalec omejitve oblikoval zelo ozko, s čimer je sicer
upošteval določene ustavne pravice drugih, ki so lahko ogrožene z avtorsko pravico, vendar je
pri tem posege v avtorsko pravico kar najbolj omejil.80
Mednarodne pogodbe, kot je Bernska pogodba, vsebujejo dve vrsti omejitev avtorske pravice,
odplačne in neodplačne.81 Tudi ZASP razdeljuje omejitve pravice na dve vrsti: zakonite licence in
prosto uporabo. Ti dve obliki se razlikujeta v obveznosti plačila nadomestila. Pri zakonitih
licencah je treba plačati ustrezno nadomestilo, pri prosti uporabi pa teh ni treba plačevati.
1.2.1. Zakonite licence
Zakonita licenca pomeni, da je avtorsko delo mogoče uporabljati že po samem zakonu, proti
plačilu ustreznega nadomestila.82 ZASP določa zakoniti licenci le v dveh primerih: za pouk in
periodiko ter za invalidne osebe.
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Za primere pouka in periodike ZASP določa, da je ob plačilu primernega nadomestila brez
prenosa ustrezne materialne avtorske pravice dopustno: reproducirati v čitankah in učbenikih,
namenjenih za pouk, dele avtorskih del ter posamična dela s področij fotografije, likovne
umetnosti, arhitekture, uporabne umetnosti, industrijskega oblikovanja in kartografije, če gre za
že objavljena dela več avtorjev in reproducirati v periodičnem tisku aktualne članke iz takega
tiska, v katerih so obravnavana splošna vprašanja, če avtor tega ni izrecno prepovedal. 83 Te
določbe se smiselno uporabljajo tudi za javno priobčitev navedenih del.84 V vsakem primeru je
potrebno navesti vir in avtorstvo dela, če je navedeno na uporabljenem delu.85
Edina druga zakonita licenca, ki jo določa ZASP, pa je določena v korist invalidnim osebam in
določa, da je ob plačilu primernega nadomestila, tudi brez prenosa ustrezne materialne
avtorske pravice, v korist invalidnih oseb dopustno reproduciranje in distribuiranje dela. Pogoj
je, da to delo ni na voljo v zahtevani obliki in je uporaba neposredno povezana z invalidnostjo
teh oseb, omejena pa mora biti na njen obseg ter ne sme biti namenjena doseganju neposredne
ali posredne gospodarske koristi.86
1.2.2. Prosta uporaba
V skladu s pravico do obveščenosti je zaradi pridobitve informacije javnega značaja prosto: pri
obveščanju o dnevnih dogodkih reproducirati dela, ki se vidijo ali slišijo ob poteku tega
dogodka; pripraviti in reproducirati povzetke izdanih časopisnih in podobnih člankov v pregledih
tiska; reproducirati javne politične govore in javne govore na obravnavah pred državnimi,
cerkvenimi in podobnimi organi; uporabiti dnevne novice in vesti, ki imajo naravo tiskovnega
poročila.87 Te določbe se smiselno uporabljajo tudi za javno priobčitev navedenih del.88 Če sta
vir in avtorstvo dela navedena na uporabljenem delu, ju je potrebno pri uporabi navesti. 89
Navedba vira in avtorstva mora vsebovati vsaj minimalne podatke, da je možno uporabljeno
delo poiskati.90
Za namene pouka je prosto: javno izvajanje objavljenih del v obliki neposrednega pouka; javno
izvajanje objavljenih del na brezplačnih šolskih slovesnostih pod pogojem, da izvajalci ne
prejmejo plačila; sekundarno radiodifuzno oddajanje RTV šolskih oddaj.91 Tudi tu je potrebno
navesti vir in avtorstvo dela, če je navedeno na uporabljenem delu.92
Začasno reproduciranje dela je prosto, če je prehodno ali spremljajoče dejanje, ki je sestavni in
bistveni del nekega tehničnega postopka ter nima nobenega neodvisnega gospodarskega
pomena, njegov edini namen pa je omogočiti, da se delo prenese v omrežju med tretjimi
osebami s pomočjo posrednika ali zakonito uporabi.93
Privatno in drugo lastno reproduciranje že objavljenega dela je prosto, če je izvršeno v največ
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treh primerkih in če so izpolnjeni naslednji pogoji:94
− Fizična oseba lahko prosto reproducira delo: na papirju ali podobnem nosilcu z uporabo
fotokopiranja ali druge fotografske tehnike s podobnimi učinki; na katerem koli drugem
nosilcu, če to stori za privatno uporabo, če primerki niso izročeni ali priobčeni v javnosti, in
če pri tem nima namena dosegati neposredne ali posredne gospodarske koristi.95
− Javni arhivi, javne knjižnice, muzeji ter izobraževalne in znanstvene ustanove lahko za lastne
potrebe prosto reproducirajo delo na kateremkoli nosilcu, če to storijo iz lastnega primerka,
in če pri tem nimajo namena dosegati neposredne ali posredne gospodarske koristi.96
Reproduciranje ni dovoljeno glede pisanih del v obsegu celotne knjige, grafičnih izdaj glasbenih
del, elektronskih baz podatkov in računalniških programov ter v obliki izvedbe arhitekturnega
objekta, če ni s tem zakonom ali s pogodbo drugače določeno.97 Ne glede na to pa je prosto: 1.
reproducirati pisano delo v obsegu celotne knjige, če je njena naklada izčrpana že najmanj dve
leti; 2. reproducirati grafično izdajo glasbenega dela z ročnim prepisovanjem. 98
Pri uporabi teh omejitev za privatno in drugo lastno reproduciranje je treba upoštevati tudi 37.
člen ZASP, ki določa, da ima avtor pravico do pravičnega nadomestila za tonsko ali vizualno
snemanje in fotokopiranje svojega dela, ki se izvrši pod pogoji privatne ali druge lastne uporabe.
Citiranje oziroma navajanje odlomkov objavljenega dela ali posamičnih objavljenih del s
področij fotografije, likovne umetnosti, arhitekture, uporabne umetnosti, industrijskega
oblikovanja in kartografije je prosto, če je to potrebno z namenom ponazoritve, soočenja ali
napotitve.99 Če sta vir in avtorstvo dela navedena na uporabljenem delu, ju je potrebno
navesti.100
Tista objavljena dela, ki so nebistvena pritiklina glede na siceršnjo namembnost nekega
predmeta, so pri izkoriščanju tega predmeta v prosti uporabi.101
V okviru proste predelave je predelava objavljenega dela prosta, če gre za privatno ali drugo
lastno predelavo, ki ni namenjena in ni dostopna javnosti; če gre za predelavo v parodijo ali
karikaturo, če to ne ustvari ali utegne ustvariti zmede glede izvora dela; če gre za predelavo v
zvezi z dovoljeno uporabo, ki jo zahteva namen te uporabe; če gre za predelavo v zvezi z
dovoljeno uporabo, pa je avtorjevo nasprotovanje predelavi v nasprotju z načelom vestnosti in
poštenja.102
Tudi za namene javne razstave ali javne prodaje umetniških del lahko prireditelj prosto
uporablja dela v zvezi z dogodkom, ki je potreben za promocijo dogodka, pod pogojem, da se
del ne uporablja z namenom doseganja gospodarske koristi.103 Potrebno je navesti vir in
avtorstvo dela, če je navedeno na uporabljenem delu.104
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Dela, ki so trajno na splošno dostopnih krajih, kot so parki, ulice, trgi ali na drugih splošno
dostopnih krajih, so v prosti uporabi.105 Ta raba se ne sme izvršiti v tridimenzionalni obliki ali za
isti namen kot prvotno delo ali se vršiti za doseganje gospodarske koristi.106 Prav tako je
potrebno navesti vir in avtorstvo dela, če je navedeno na uporabljenem delu. 107
Kadar je to nujno potrebno v posamičnih konkretnih primerih zaradi izvajanja nalog javne
varnosti ali zagotovitve izvedbe katerih koli uradnih postopkov, kot so postopki v Državnem
zboru Republike Slovenije ali v Državnem svetu Republike Slovenije, sodni, upravni in arbitražni
postopki, je uporaba dela prosta.108
Za preizkus delovanja fonogramov ali videogramov, naprav za njihovo reproduciranje ali javno
priobčitev ter naprav za sprejem oddaj, njihovo delovanje pri proizvodnji ali pri prodaji lahko
obrati in trgovine, ki te izdelke proizvajajo ali dajejo v promet, prosto reproducirajo in javno
priobčujejo avtorska dela v obsegu, ki je potreben, da se preizkusi njihovo delovanje pri
proizvodnji ali pri prodaji.109
ZASP določa tudi vsebinske omejitve avtorjevih pravic v zvezi z računalniškimi programi. Tako
določa, da lahko zakoniti pridobitelj računalniškega programa izvrši dejanja reproduciranja
sestavnih delov ali celotnega računalniškega programa in prevoda, prilagoditve, priredbe ali
kakšne drugačne predelave računalniškega programa ter reproduciranja rezultatov teh predelav
vključno z odpravo napak, in sicer brez dovoljenja avtorja, vendar le, če je to potrebno zaradi
uporabe računalniškega programa v skladu z njegovim namenom.110 Dodatno lahko upravičeni
uporabnik računalniškega programa, prav tako brez dovoljenja avtorja, reproducira največ dva
varnostna primerka programa, seveda le, če je to potrebno zaradi njegove uporabe. 111
Upravičenemu uporabniku primerka računalniškega programa je brez dovoljenja avtorja
dovoljeno opazovati, proučevati ali testirati delovanje programa zato, da dožene ideje in načela,
ki so osnova kateremukoli elementu programa, vendar le, če to stori pri njegovem nalaganju,
prikazovanju, izvajanju, prenašanju ali shranjevanju, do katerih je upravičen. 112
Dodatno za računalniške programe ne velja pravica do skesanja ter določbe o privatnem in
drugem lastnem reproduciranju, prav tako pa računalniških programov ni mogoče javno
posojati, razen če je s pogodbo z avtorjem določeno drugače. 113 Kakršnakoli druga pogodbena
določila, ki so v nasprotju s tem, so nična.114
ZASP vsebuje tudi dodatne določbe glede dekompiliranja računalniških programov. Za
reproduciranje kode ali prevod kodne oblike računalniškega programa namreč ni potrebno
dovoljenje avtorja, vendar le, če je to nujno potrebno za pridobitev informacij, potrebnih za
doseganje interoperabilnosti neodvisno ustvarjenega računalniškega programa z drugimi
programi ali s strojno opremo.115 Izpolnjeni morajo biti naslednji pogoji: 1. da dovoljena dejanja
izvrši pridobitelj licence ali drugi upravičeni uporabnik ali v njihovem imenu za to pooblaščena
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oseba; 2. da informacije, potrebne za doseganje interoperabilnosti, niso bile predhodno
dostopne tem osebam; in 3. da so dovoljena dejanja omejena zgolj na tiste dele prvotnega
programa, ki so potrebni za doseganje interoperabilnosti.116
Kadar je uporabljena ta izjema od avtorske pravice, je prepovedano uporabljati pridobljene
informacije za drug namen kot za doseganje interoperabilnosti neodvisno ustvarjenega
računalniškega programa; te informacije je tudi prepovedano odstopiti tretjim osebam, razen
kadar bi bilo to potrebno za doseganje interoperabilnosti neodvisno ustvarjenega
računalniškega programa; te informacije je prav tako prepovedano uporabiti za razvijanje,
proizvodnjo ali trženje drugega računalniškega programa, ki je v svojem izrazu bistveno
podoben, ali uporabiti za katerokoli drugo dejanje, s katerim se krši avtorska pravica.117
V zvezi z dovoljeno dekompilacijo zakon določa varovalko, s katero določa, da teh določb ni
mogoče razlagati v smeri, po kateri bi ga bilo dopustno uporabiti na način, ki bi v nerazumni
meri prizadel avtorjeve zakonite interese ali bi bil v nasprotju z normalno uporabo
računalniškega programa.118 S tem tudi v določbe o omejitvi avtorske pravice na računalniških
programih vnaša tristopenjski test, ki ga je potrebno upoštevati ob koriščenju teh določb. Tudi v
tem primeru so določila, ki bi nasprotovala določbam zakona, nična.119
Dodatna omejitev avtorske pravice je vzpostavljena tudi za baze podatkov. Tako lahko
upravičeni uporabnik prosto reproducira ali predela objavljene baze podatkov ali njenega
primerka, če je to potrebno zaradi dostopa do njene vsebine in običajne uporabe te vsebine.
Kadar je uporabnik upravičen samo do dela baze podatkov, velja ta določba le za ta del.120
Kakršnakoli pogodbena določila, ki so v nasprotju s to določbo, so nična.121
1.3. Pravno varstvo tehnoloških ukrepov
Čeprav gre pri avtorskem pravu za zelo strog režim varstva avtorskih del, se veliko avtorjev in
imetnikov avtorskih pravic dodatno poslužuje tehnoloških ukrepov, to je tehnoloških zaščitnih
sredstev, ki onemogočajo dostop in/ali uporabo del. Takšni tehnološki ukrepi, z različnimi
tehnološkimi ovirami, preprečujejo dostop in/ali določene uporabe del tako nezakonitim kot
tudi zakonitim uporabnikom avtorskih del. Medtem ko avtorsko pravo prepoveduje uporabe, v
primerih kršitev avtorskih pravic, tehnološki ukrepi imetnikom pravic že vnaprej onemogočajo,
da uporabnik dela tega ne bo mogel uporabljati v nasprotju z njihovimi željami in interesi. 122 Ker
je tudi tehnološke ukrepe mogoče zaobiti z raznimi metodami in drugimi tehnološkimi sredstvi,
se je pojavila potreba po pravnem varstvu tehnoloških ukrepov.123 Od uzakonitve pravnega
varstva tehnoloških ukrepov so avtorska dela varovana in zaščitena trojno: prvič s samo
avtorsko pravico po zakonu, drugič s tehnološkimi ukrepi, ki jih uporabniki sami namestijo na
avtorska dela, in tretjič s pravnim varstvom tehnoloških ukrepov, ki prepoveduje izogibanju
tehnoloških ukrepov.124
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Obstaja več različnih vrst tehnoloških ukrepov in še ti se zaradi velikega tehnološkega napredka
neprestano razvijajo.125 Tehnološke ukrepe za zaščito avtorskih del je mogoče razdeliti na dve
skupini: na ukrepe za nadzor nad dostopom in na ukrepe za nadzor nad uporabo del. 126
Tehnološki ukrepi za nadzor nad dostopom preprečijo dostop do avtorskega dela osebam, ki za
to nimajo dovoljenja, kar se lahko stori na različne načine, npr. z identifikacijskim postopkom.127
Ukrepi za nadzor nad uporabo del pa preprečujejo dejanja, ki so v nasprotju z izključnimi
pravicami imetnikov pravic, npr. zgoščenke so lahko zaščitene, tako da jih ni mogoče
reproducirati.128 Čeprav lahko ta vrsta tehnoloških ukrepov onemogoča različne vrste uporabe,
se jo večinoma uporablja za preprečevanje fotokopiranja ali reproduciranja. 129
Problem tehnoloških ukrepov za zaščito avtorskih del je predvsem to, da pri omejevanju
dostopa ne razlikujejo med zakonitimi in nezakonitimi uporabniki. Uporaba oziroma dostop je
onemogočen vsem, tudi morebitnim upravičencem do zakonskih izjem in omejitev, ki so po
samem zakonu upravičeni do določene uporabe dela, ki pa jim je s tehnološkim ukrepom
onemogočena, npr. omejitve izključne pravice po ZASP omogoča pripravo varnostne kopije
računalniškega programa, tehnološki ukrep na zgoščenki pa to onemogoča. Tako primerjalnopravno večina zakonov varuje tehnološke ukrepe in določa tudi izjeme in omejitve avtorske
pravice, vendar pa veliko držav v svojih zakonodajah ne ureja, oziroma ne ureja ustrezno
razmerja med pravno varovanimi tehnološkimi ukrepi in izjemami oziroma omejitvami avtorske
pravice. Tehnološke ukrepi, ki onemogočajo koriščenje izjem, je potrebno posebej upoštevati
pri vzpostavljanju KSS, saj ti ukrepi lahko neupravičeno onemogočijo uporabo dela na način, ki
bi bil potreben za slepe, slabovidne in druge osebe z motnjami branja.
ZASP določa pravno varstvo tehnološkim ukrepov v 166.a členu, kjer določa, da gre za kršitev
izključne pravice, kadar neka oseba zaobide učinkovite (zakon uporablja napačen izraz
dejanske) tehnološke (zakon uporablja napačen izraz tehnične) zaščitne ukrepe.130 Kot
tehnološke oziroma tehnične zaščitne ukrepe definira vsako tehnologijo, napravo, proizvod,
sestavni del ali računalniški program, ki je ob običajnem delovanju namenjen preprečevanju ali
oviranju dejanj, ki jih imetnik avtorskih pravic ni dovolil.131
Zakon gre še dlje in kot kršitev šteje tudi, kadar neka oseba proizvede, uvozi, distribuira, proda,
da v najem, oglašuje za prodajo ali najem ali poseduje za gospodarske namene tehnologijo,
napravo, proizvod, sestavni del ali računalniški program ali opravi storitve, ki se promovirajo,
oglašujejo ali tržijo z namenom izognitve dejanskim tehničnim ukrepom, ali imajo majhen
gospodarski pomen ali uporabo za druge namene, kot za izognitev dejanskim tehničnim
ukrepom ali so načrtovani, proizvedeni, prirejeni ali izvajani predvsem z namenom omogočanja
ali olajšanja izognitve dejanskim tehničnim ukrepom.132 Tako je kakršnokoli posredovanje
naprav za zaobid tehnološkim zaščitnim ukrepom kršitev avtorske pravice.
Za nedovoljen zaobid tehnoloških zaščitnih sredstev pa ne gre, kadar se zaobid izvrši pri
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konkretnih primerih izvajanja nalog javne varnosti ali zaradi zagotovitve pravilne izvedbe
uradnih postopkov, npr. postopkov v Državnem zboru Republike Slovenije ali v Državnem svetu
Republike Slovenije, sodnih, upravnih in arbitražnih postopkov.133
Zakon prav tako določa, da mora imetnik avtorskih pravic ali uvoznik na vsakem primerku
avtorskega dela, ki je izdelan ali uvožen za gospodarske namene, označiti uporabo tehnoloških
ukrepov.134 Prav tako mora jasno in vidno navesti podatke o tehnološkem ukrepu, kakšni so
učinki tega ukrepa ter svojo firmo in kontaktni naslov.135 Kontaktni naslov je potreben za
uporabo avtorskega dela v primeru zakonskih omejitev avtorske pravice.136

1.4. Postopki in možnosti razčiščevanja pravic
Za pregled možnosti uveljavljanja in razčiščevanja pravic je najprej potreben pregled upravljanja
in uveljavljanja pravic s strani avtorjev. Avtor lahko svoje avtorske pravice upravlja sam ali pa po
zastopniku.137 Kadar se avtor odloči za zastopnika, ga lahko ta zastopa pri njegovih pravnih
poslih in pri njegovih razmerjih z uporabniki njegovih del in z naročniki, kar vključuje tudi
pobiranje avtorskih honorarjev in pobiranje drugih nadomestil.138 Dodatno lahko zastopnik
zastopa avtorja v morebitnih postopkih pred sodiščem in v drugih postopkih zaradi varstva
avtorskih pravic.139 Takšno zastopanje po agentu je v tujini zelo pogosto, obstajajo celo posebne
specializirane agencije, ki se ukvarjajo z dejavnostjo varstva avtorskih pravic.140 Seveda so takšni
zastopniki za zastopanje pred sodiščem in drugimi organi upravičeni do plačila za svoje delo in
do povračila stroškov v zvezi z opravljenim delom.141
Avtorske pravice pa se lahko upravljajo tudi za vsako avtorsko delo posebej (posamično oziroma
individualno) ali za več avtorskih del več avtorjev hkrati (skupinsko oziroma kolektivno). 142
Kadar se pravice uveljavljajo kolektivno, se po nalogu avtorjev ali po zakonski podlagi za
uporabo določenih vrst avtorskih del zbirajo in delijo nadomestila v okviru posebej
ustanovljenih kolektivnih organizacij, prav tako se preko teh organizacij uveljavlja tudi sodno
varstvo zaradi kršitev pravic.143 Zakon določi, katere pravice je mogoče uveljavljati preko
kolektivnih organizacij, določa pa tudi, v katerih primerih je upravljanje preko kolektivnih
organizacij obvezno.144
1.4.1. Individualno upravljanje pravic
Vsak avtor lahko, razen v primerih, ko je določeno obvezno kolektivno uveljavljanje, samostojno
upravlja svoje avtorske pravice. Svoje pravice lahko prenaša naprej in dovoljuje uporabo
svojega dela. Pogodbe o prenosu avtorske pravice morajo biti v pisni obliki, saj se v nasprotnem
133

5. odstavek 166.a člena ZASP.
166.b člen ZASP.
135
Ibidem.
136
Ibidem.
137
142. člen ZASP.
138
1. točka 1. odstavka 144. člena ZASP.
139
2. točka 1. odstavka 144. člena ZASP.
140
M. Trampuž, B. Oman, A. Zupančič, Zakon o avtorski in sorodnih pravicah s komentarjem, str. 344.
141
2. odstavek 144. člena ZASP.
142
143. člen ZASP.
143
M. Trampuž, B. Oman, A. Zupančič, Zakon o avtorski in sorodnih pravicah s komentarjem, str. 343.
144
M. Trampuž, B. Oman, A. Zupančič, Zakon o avtorski in sorodnih pravicah s komentarjem, str. 343.
134

17

primeru sporne ali nejasne določbe razlagajo v korist avtorja.145 Pravice se lahko prenašajo
izključno ali neizključno. Neizključni prenos pomeni, da lahko imetnik, poleg avtorja ali drugih
imetnikov na dogovorjeni način uporablja delo.146 Izključni prenos pomeni, da imetnik lahko na
dogovorjeni način uporablja delo in ob tem izključuje avtorja in vse druge osebe.147 Če je avtor
pred sklenitvijo izključnega prenosa sklenil neizključni prenos, učinkuje ta tudi do imetnika
izključnih pravic, če ni med avtorjem in imetnikom neizključnih pravic drugače dogovorjeno.148
Prenosi avtorskih pravic so lahko vsebinsko, prostorsko in časovno omejeni.149
ZASP glede prenosov pravic predpisuje določene zakonske domneve. Tako določa, da se, kadar
ni z zakonom ali s pogodbo določeno drugače, šteje, da je bil dogovorjen neizključni prenos, da
velja samo za Republiko Slovenijo, in da velja za čas, ki je običajen za to vrsto del.150 Kadar s
pogodbo ni določeno, katere posamične pravice ali kakšen obseg določene pravice se prenaša,
velja domneva, da so prenesene tiste pravice in v takem obsegu, kot je bistven za dosego
namena pogodbe.151
Prav tako so, zaradi varstva avtorjev, določene domneve o ločenem prenosu določenih pravic.
ZASP določa, da prenos posamične materialne avtorske pravice ali posamične druge pravice
avtorja ne vpliva na prenos drugih pravic, razen če je s pogodbo ali z zakonom določeno
drugače.152 Izrecno je določeno, da se pri prenosu pravice reproduciranja dela ne prenese tudi
pravica do njegove shranitve v elektronski obliki in pravica do njegovega tonskega ali vizualnega
snemanja.153 Pri prenosu pravice distribuiranja se ne prenese tudi pravica do njihovega
uvoza.154 Vse te določbe veljajo le, če ni v pogodbi ali z zakonom določeno drugače. Le pri
prenosu pravice dajanja v najem fonogramov ali videogramov z avtorskim delom avtor obdrži
pravico do primernega nadomestila za vsakokratno dajanje v najem in se tej pravici tudi ne
more odpovedati.155
Po drugi strani pa ZASP določa domneve o skupnem prenosu posamičnih avtorskih pravic. Pri
prenosu pravice reproduciranja dela se šteje, da je bila prenesena tudi pravica distribuiranja
primerkov tega dela, razen do njihovega uvoza.156 Ti pravici sta namreč vsebinsko tesno
povezani.157 V pogodbi pa je možno določiti tudi drugače. Pri prenosu pravice radiodifuznega
oddajanja se šteje, da sta bili na RTV organizacijo preneseni tudi pravici: do posnetkov dela, če
jih posname z lastnimi sredstvi in za lastne oddaje, če jih oddaja le enkrat in če jih najkasneje en
mesec po oddajanju zbriše (efemerni posnetki); in pravica do izročitve efemernih posnetkov
javnemu arhivu, če imajo izredno dokumentarno vrednost. O tem mora RTV organizacija
nemudoma obvestiti avtorja.158
ZASP prepoveduje nadaljnji prenos pravic. Oseba, na katero je bila prenesena avtorska ali druga
pravica, ne sme, brez dovoljenja avtorja, te pravice prenesti naprej na tretje osebe, seveda pa
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se lahko s pogodbo to uredi drugače.159 To velja tako za izključen kot tudi za neizključen
prenos.160 Kadar pa gre za nadaljnji prenos pravice zaradi statusnih sprememb imetnika,
njegovega stečaja ali redne likvidacije, ni potrebno dovoljenje avtorja in se pravice lahko
prenašajo.161
V interesu zavarovanja avtorja vsebuje ZASP določbe, ki določajo ničnost določenih prenosov.
Tako so nične določbe, s katerimi avtor prenese avtorsko pravico kot celoto, moralne avtorske
pravice, materialne avtorske pravice na vseh svojih prihodnjih delih in materialne avtorske
pravice za neznane oblike uporabe svojega dela.162
Avtor je za prenos pravic upravičen do avtorskega honorarja oziroma nadomestila. Če se avtor
in uporabnik v pogodbi o prenosu avtorske pravic ne dogovorita o avtorskem honorarju ali
nadomestilu, se ta določi po običajnih plačilih za določeno vrsto del, po obsegu in trajanju
uporabe ter glede na druge okoliščine primera.163 Kadar je določen ali dogovorjen honorar ali
nadomestilo v očitnem nesorazmerju z dobičkom, ki je dosežen z uporabo avtorskega dela,
lahko avtor zahteva spremembo pogodbe tako, da se mu določi pravičnejši delež pri
dohodku.164 Tej pravici se avtor ne more odpovedati.165 Tu gre za dodatno varovanje avtorja, ki
je v razmerju do založnikov pogosto v podrejenem položaju. S to določbo se preprečujejo
situacije, ko bi založnik poskušal avtorja prisiliti v odpoved pravici do sorazmernega
nadomestila.
Avtor lahko v določenih primerih tudi prekliče prenos materialne avtorske pravice. Tako lahko
avtor prekliče materialno avtorsko pravico, če se ta ob izključnem prenosu izvršuje v nezadostni
meri ali sploh ne, in so zaradi tega avtorjevi upravičeni interesi znatno prizadeti.166 Tega preklica
ne more uveljaviti, če vzroki za neizvrševanje ali nezadostno izvrševanje pretežno izvirajo iz
njegove sfere.167 Preklica prav tako ni mogoče uveljaviti pred potekom dveh let od prenosa
materialne avtorske pravice na delu; s tem, da je pri prispevku za dnevni časopis ta rok tri
mesece, za drug periodični tisk pa eno leto.168 Avtor lahko uveljavi preklic samo, kadar ponudi
imetniku primeren dodatni rok za zadostno izvrševanje pravice.169 Preklicu se avtor ne more
odpovedati.170 Ko avtor uveljavi preklic materialna avtorska pravica imetnika ugasne.171 Avtor
mora povrniti imetniku primerno odškodnino, kadar to zahteva načelo pravičnosti. 172
1.4.2. Kolektivno upravljanje pravic
Kolektivno upravljanje pravic je strogo regulirano z zakonom. Kolektivne organizacije morajo biti
ustanovljene kot pravne osebe in morajo pridobiti dovoljenje pristojnega organa. 173 Na podlagi
159

1. odstavek 78. člena ZASP.
M. Trampuž, B. Oman, A. Zupančič, Zakon o avtorski in sorodnih pravicah s komentarjem, str. 196.
161
2. odstavek 78. člena ZASP.
162
79. člen ZASP.
163
1. odstavek 81. člena ZASP.
164
2. odstavek 81. člena ZASP.
165
3. odstavek 81. člena ZASP.
166
1. odstavek 83. člena ZASP.
167
1. odstavek 83. člena ZASP.
168
2. odstavek 83. člena ZASP.
169
3. odstavek 83. člena ZASP.
170
5. odstavek 83. člena ZASP.
171
4. odstavek 83. člena ZASP.
172
6. odstavek 83. člena ZASP.
173
1. odstavek 146. člena ZASP.
160

19

pooblastila avtorja ali na podlagi pooblastila zakona morajo nepridobitno in kot edino dejavnost
v svojem imenu in za račun avtorjev: dovoljevati uporabo del pod podobnimi pogoji za podobne
vrste uporabe; obveščati uporabnike o višini nadomestil, ki jih predlagajo; z avtorji sklepati
sporazume o pogojih uporabe varovanih del; objavljati tarife; sklepati sporazume s tujimi
kolektivnimi organizacijami; nadzorovati uporabo del; izterjevati nadomestila in avtorske
honorarje; deliti zbrana sredstva imetnikom pravic; uveljavljati varstvo avtorskih pravic pred
sodišči in drugimi organi.174 Kolektivne organizacije so torej neke vrste skrbnik imetnikov
pravic.175
Tak način upravljanja avtorskih pravic je bolj ugoden za avtorje, saj ti lahko v primerih masovne
uporabe njihovih del lažje uveljavljajo svoje pravice, bolj ugoden pa je tudi za uporabnike
avtorskih del, ker jim je tako olajšan dostop do zakonite uporabe del.176 Kolektivno upravljanje
je predvideno predvsem za primere, kadar gre za večjo uporabo avtorskih del, kjer je
individualno upravljanje teh pravic oteženo ali celo nemogoče.177
Kolektivno upravljanje je mogoče v primeru vseh objavljenih del, zakon pa v nekaterih primerih
predpisuje obvezno kolektivno upravljanje. V primerih obveznega kolektivnega upravljanja se
morajo pravice upravljati samo kolektivno, torej samo preko kolektivne organizacije. Ta način
upravljanja je predpisan ali zaradi lažjega upravljanja z določenimi pravicami ali ker pravic na
drugačen način ne bi bilo mogoče upravljati.178 Tako se pravice kolektivno upravljajo v primeru
priobčitve javnosti neodrskih glasbenih in pisanih del (male pravice); ponovne prodaje izvirnikov
likovnih del (sledna pravica); v primeru reproduciranje avtorskih del za privatno ali lastno
uporabo ter njihovo fotokopiranje prek predpisanega obsega iz 50. člena tega zakona in v
primeru kabelske retransmisije, razen pri lastnih oddajanjih RTV organizacij.179
V Sloveniji imajo trenutno dovoljenje za kolektivno upravljanje naslednje kolektivne
organizacije:
− Združenje skladateljev, avtorjev in založnikov za zaščito avtorskih pravic Slovenije
(Združenje SAZAS) za kolektivno uveljavljanje avtorskih pravic na avtorskih delih s področja
glasbe;
− Združenje avtorjev in nosilcev malih in drugih avtorskih pravic Slovenije (Društvo ZAMP) za
kolektivno uveljavljanje avtorskih pravic na delih s področja književnosti, znanosti,
publicistike in njihovih prevodih;
− Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije (Zavod IPF)
za kolektivno uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov na fonogramih;
− Slovenska avtorska in založniška organizacija za pravice reproduciranja (SAZOR GIZ) za
kolektivno upravljanje pravic avtorjev in založnikov del s področja književnosti, znanosti,
publicistike in njihovih prevodov v primeru reproduciranja in distribuiranja avtorskih del v
korist invalidnih oseb ter reproduciranja avtorskih del za privatno in drugo lastno uporabo
ter fotokopiranje preko obsega iz 50. člena ZASP;
− Zavod za uveljavljanje pravic avtorjev, izvajalcev in producentov avdiovizualnih del
Slovenije (Zavod AIPA) za kolektivno upravljanje pravic:

1. za soavtorje avdiovizualnih
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del, to je avtorja priredbe, pisca scenarija, avtorja dialogov, direktorja fotografije, glavnega
režiserja, skladatelja filmske glasbe, ki je posebej ustvarjena za uporabo v avdiovizualnem
delu, in glavnega animatorja, če je animacija bistven element v avdiovizualnem delu
pravice do pravičnega nadomestila za tonsko ali vizualno snemanje avdiovizualnih del, ki
se izvrši pod pogoji privatne ali druge lastne uporabe, in pravice radiodifuzne retransmisije
v primeru kabelske retransmisije avdiovizualnih del;

2. za izvajalce, katerih izvedbe so

uporabljene v avdiovizualnih delih pravice do pravičnega nadomestila za tonsko ali
vizualno snemanje njihovih izvedb v avdiovizualnih delih, ki se izvrši pod pogoji privatne ali
druge lastne uporabe;

3. za filmske producente pravice do pravičnega nadomestila za

tonsko ali vizualno snemanje avdiovizualnih del na videogramih, ki se izvrši pod pogoji
privatne ali druge lastne uporabe.180
Pri kolektivnem upravljanju pravic, ki ni določeno kot obvezno po zakonu, je pomemben institut
pogodbe z avtorjem. Kolektivna organizacija lahko namreč upravlja avtorjeve pravice samo na
podlagi pogodbe z njim.181 Pogodba mora vsebovati avtorjevo pooblastilo za upravljanje
njegovih pravic, vrsto del in pravic, ki se jih zanj upravlja, ter trajanje pogodbe, ki je omejeno na
največ pet let in se lahko podaljšuje v petletnih intervalih.182 Šele na podlagi te pogodbe dobi
kolektivna organizacija pooblastilo za upravljanje avtorskih pravic določenega avtorja.183 Dokler
kolektivna organizacija na podlagi zakona ali na podlagi pogodbe z avtorjem upravlja avtorske
pravice, avtor teh pravic ne more upravljati sam.184 Izjema je določena le pri obveznem
kolektivnem upravljanju v primeru priobčitve javnosti neodrskih glasbenih in pisanih del, ki se
lahko upravljajo individualno, če je na vseh delih, ki so bila izvajana na določeni prireditvi, glavni
izvajalec hkrati tudi imetnik teh avtorskih pravic.185
Kadar gre za kolektivno upravljanje pravic preko kolektivnih organizacij, je potrebno določiti
tarifo za uporabo avtorskih del. S to tarifo se določita višina in način izračunavanja avtorskega
honorarja oziroma nadomestila, ki ga je potrebno plačati za uporabo avtorskega dela. 186 To
tarifo določita kolektivna organizacija in reprezentativno združenje uporabnikov s skupnim
sporazumom, kadar to ni mogoče, pa jo določi Svet za avtorsko pravo.187 Kadar za določeno
vrsto uporabe avtorskih del tarifa še ni bila določena, lahko kolektivna organizacija določi
začasno tarifo, ki velja, dokler ni dosežen sporazum z reprezentativnim združenjem
uporabnikov.188 Tako pri sporazumnem določanju tarife kot tudi pri določanju začasne tarife, je
potrebno upoštevati naslednje kriterije: celotni bruto prihodek, ki je dosežen z uporabo
avtorskega dela, oziroma, kadar to ni mogoče, celotni bruto stroški, povezani s to uporabo;
pomen avtorskega dela za dejavnost uporabnika; razmerje med varovanimi in nevarovanimi
avtorskimi deli, ki so uporabljena; razmerje med pravicami, ki se upravljajo kolektivno ali
individualno; posebna zahtevnost kolektivnega upravljanja pravic zaradi določene uporabe
avtorskih del; primerljivost predlagane tarife s tarifami istovrstnih kolektivnih organizacij v
drugih, predvsem sosednjih državah Evropske skupnosti, ob upoštevanju bruto domačega
180
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proizvoda na prebivalca v enoti kupne moči.189 Ta pravila za presojanje tarife so plod dolgoletne
prakse kolektivnih organizacij ter zakonodaje in doktrin.190
Tudi skupni sporazum je natančno definiran v zakonu. Kolektivna organizacija in
reprezentativno združenje uporabnikov avtorskih del iz repertoarja kolektivne organizacije
skleneta skupni sporazum v pisni obliki.191 Pri tem zakon definira reprezentativno združenje kot
tisto združenje uporabnikov, ki predstavljajo večino uporabnikov na področju neke dejavnosti
glede na njihovo število ali če jim drug zakon priznava reprezentativnost. 192 Bistvo
reprezentativnosti je namreč, da za reprezentativnim združenjem stoji dovolj veliko število
oseb, in da so te osebe preko združenja tudi zavezane na podlagi odločitev in sporazumov, ki jih
združenje sprejme.193 V določenih primerih lahko kolektivna organizacija sklene sporazum tudi s
posameznim uporabnikom avtorskih del, in sicer, kadar je ta zaradi narave svoje dejavnosti
edini, ki opravlja to dejavnost.194 Kadar kolektivna organizacija in reprezentativno združenje
uporabnikov sprejmeta skupni sporazum, mora ta vsebovati najmanj: tarifo; pogoje uporabe
avtorskih del glede na različne okoliščine uporabe; okoliščine uporabe, zaradi katerih se plačilo
avtorskega honorarja ali nadomestila po tarifi zviša, zniža ali oprosti; rok in način plačila
avtorskega honorarja ali nadomestila; način plačila avtorskega honorarja ali nadomestila in
morebitni poračun glede na začasno tarifo za uporabo avtorskih del do sklenitve skupnega
sporazuma, kadar se s tem skupnim sporazumom prvič določa tarifa za neko vrsto uporabe
avtorskih del.195 Ta skupni sporazum mora kolektivna organizacija objaviti v Uradnem listu
Republike Slovenije.196 Pomembno je omeniti, da ta objavljeni sporazum velja za vse istovrstne
uporabnike avtorskih del iz repertoarja kolektivne organizacije, in sicer 15. dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije, pri čemer ni važno, če so vsi uporabniki sodelovali pri
pogajanjih ali sklenitvi sporazuma.197
Kadar je določena tarifa, lahko uporabnik del iz repertoarja kolektivne organizacije kadar koli
zahteva sklenitev pogodbe o neizključnem prenosu pravic za uporabo teh del v skladu z veljavno
tarifo, tej zahtevi morajo kolektivne organizacije ugoditi, zavrnejo pa jo lahko le iz objektivnih
razlogov, kot je npr. večkratno neplačevanje nadomestila s strani uporabnika. 198
1.4.3. Posledice v primeru kršitev avtorskih pravic
Pri kakršni koli kršitvi pravic, ki jih priznava ZASP, lahko upravičenec do teh pravic zoper kršilca
zahteva varstvo teh pravic in povrnitev škode zaradi kršitve.199 Prav tako lahko upravičenec
zahteva varstvo, kadar grozi dejanska nevarnost, da bodo kršene pravice, ki mu jih priznava
ZASP.200 V primeru kršitev izključnih avtorskih pravic lahko upravičenec zahteva sodno varstvo
in uveljavlja naslednje zahtevke: da se prepovejo kršenje in bodoče kršitve; da se odpokličejo
predmeti kršitve iz gospodarskih tokov z upoštevanjem interesov dobrovernih tretjih oseb; da
se odstrani stanje, ki je nastalo s kršitvijo; da se predmeti kršitve odstranijo iz gospodarskih
189
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tokov; da se predmeti kršitve uničijo; da se uničijo sredstva kršitve, ki so izključno ali pretežno
namenjena ali se uporabijo za kršitev in so v lasti kršilca; da se upravičencu proti plačilu
prepustijo predmeti kršitve proizvodnih stroškov in da se sodba objavi.201
Upravičenec je ob kršitvi upravičen tudi do povrnitve škode, in sicer v znesku, določenem po
splošnih pravilih o povrnitvi škode, ali pa v znesku, ki je enak dogovorjenemu ali običajnemu
honorarju ali nadomestilu za zakonito uporabo te vrste. 202 Kadar je enaka izključna pravica
kršena namerno ali iz hude malomarnosti, pa lahko upravičenec zahteva plačilo dogovorjenega
ali običajnega honorarja ali nadomestila za tovrstno uporabo, povečanega do 200%, ne glede na
to, ali je zaradi te kršitve utrpel kakšno premoženjsko škodo ali ne. 203 Dodatno lahko sodišče
avtorju ali izvajalcu prisodi tudi pravično denarno odškodnino za pretrpljene duševne bolečine
zaradi kršitve njegovih moralnih pravic, če ugotovi, da okoliščine primera in zlasti stopnja
bolečin in njihovo trajanje to opravičujejo.204
ZASP v poglavju Kazenske določbe določa višine glob za določene prekrške oziroma kršitve
avtorske pravice. V tej študiji naštevamo le prekrške in globe zanje, ki so relevantni v sklopu
vzpostavitve KSS. Tako ZASP določa globo najmanj 400.000 tolarjev za pravno osebo ali
samostojnega podjetnika posameznika, ki:
1. kadar je po zakonu potreben prenos ustrezne materialne avtorske pravice, brez prenosa te
pravice reproducira, distribuira, da v najem, javno izvede, javno prenese, javno predvaja, javno
prikaže, radiodifuzno oddaja, radiodifuzno retransmitira, sekundarno radiodifuzno oddaja, da
na voljo javnosti, predela, avdiovizualno priredi ali kako drugače uporabi delo oziroma primerek
dela;
2. kadar je prenos izključne pravice potreben ZASP, brez prenosa te pravice reproducira, snema,
javno prenaša ali radiodifuzno oddaja živo izvedbo ali reproducira, da na voljo javnosti,
distribuira ali da v najem fonogram ali videogram s svojo izvedbo ali kako drugače uporabi
izvedbo;
3. kadar je prenos izključne pravice potreben ZASP, brez prenosa te pravice reproducira,
distribuira, da v najem ali na voljo javnosti ali kako drugače uporabi fonogram ali videogram;
4. se izogne dejanskim tehničnim ukrepom ali proizvede, uvozi, distribuira, proda, da v najem,
oglašuje za prodajo ali najem, poseduje za gospodarske namene tehnologijo, napravo, proizvod,
sestavni del ali računalniški program, ali opravi storitev z namenom neupravičene izognitve
dejanskim tehničnim ukrepom v primerih, ki jih določa zakon.205
V naštetih primerih se z globo najmanj 80.000 tolarjev kaznuje tudi odgovorna oseba pravne
osebe in samostojnega podjetnika posameznika206 in tudi posameznik, ki stori navedene
prekrške.207 Zakon pa določa tudi, da je potrebno odvzeti predmete, ki so nastali s temi
prekrški.208
Dodatno ZASP določa prekrške, za katere je zagrožena globa najmanj 200.000 tolarjev. S to
globo se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki:
1. kolektivni organizaciji, ki je pristojna za pobiranje nadomestil za privatno oziroma lastno
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reproduciranje, na njeno zahtevo ne pošlje v roku podatkov o vrsti in številu prodanih ali
uvoženih naprav za tonsko in vizualno snemanje, naprav za fotokopiranje, praznih nosilcev
zvoka ali slike ter podatkov o prodanih fotokopijah, ki so potrebni za izračun dolgovanega
nadomestila;
2. pristojni kolektivni organizaciji, v določenem roku, ne pošlje sporedov uporabljenih del;
3. pristojni kolektivni organizaciji, v določenem roku, ne pošlje potrebnih podatkov za izračun
dolžnega nadomestila;
4. osebi, ki ima zakonit dostop do primerka avtorskega dela ali predmeta sorodnih pravic, ne
zagotovi sredstev, ki ji omogočajo uveljavljanje vsebinskih omejitev pravic. 209
V naštetih primerih se z globo najmanj 60.000 tolarjev kaznuje tudi odgovorna oseba pravne
osebe in samostojnega podjetnika posameznika210 in tudi posameznik, ki stori navedene
prekrške.211
Te globe so v trenutno veljavnem ZASP določene še v tolarjih, vendar se s trenutnim predlogom
spremembe ZASP tudi te prilagajajo in spreminjajo v evre.
Nad izvajanjem določb, za katere so predpisane globe, zakon določa inšpekcijski nadzor, ki ga
opravlja tržna inšpekcija. V primeru, da inšpektor ugotovi, da gre za prekršek, kot ga določa
ZASP, mora zaseči predmete, ki so bili uporabljeni ali namenjeni za prekršek ali so nastali s
prekrškom, in odrediti, da se v določenem roku ugotovljene nepravilnosti odpravijo.212
Dodatno tudi Kazenski zakonik (v nadaljevanju KZ-1) določa sankcije za kršitve avtorskih pravic,
saj določene kršitve šteje za kazniva dejanja. ZASP določa sankcije za kršitve določenih
moralnih, materialnih in avtorski pravici sorodnih pravic. Glede kršitve moralnih avtorskih pravic
zakon predpisuje kazen, kadar neka oseba s svojim imenom ali imenom koga drugega objavi,
prikaže, izvede ali prenese tuje avtorsko delo ali njegov del ali dovoli to storiti.213 Tu gre za
primere plagiatov214 in kršenje pravice do priznanja avtorstva, in se kaznuje z denarno kaznijo
ali zaporom do enega leta. Za kršenje pravice do spoštovanja dela pa KZ-1 predpisuje denarno
kazen ali zapor do šestih mesecev.215 V obeh primerih se pregon začne na predlog.
Glede kršitev materialnih avtorskih pravic KZ-1 določa, da se, kdor neupravičeno uporabi eno ali
več avtorskih del ali njihovih primerkov, katerih skupna tržna cena pomeni večjo premoženjsko
vrednost, kaznuje z zaporom do treh let.216 Za večjo premoženjsko vrednost se šteje vrednost
višja od 5.000 EUR.217 Kadar pa tržna cena avtorskih del pomeni veliko premoženjsko vrednost,
se storilec kaznuje z zaporom do petih let.218 Za veliko premoženjsko vrednost se pri tem šteje
vrednost, ki je višja od 50.000 EUR.219 Kadar je bila z dejanjem pridobljena velika protipravna
premoženjska korist in je šlo storilcu za to, da sebi ali komu drugemu pridobi tako premoženjsko
korist, se kaznuje z zaporom od enega do osmih let.220 Pri ugotavljanju premoženjske vrednosti
se v vseh primerih kršitev upošteva korist iz neupravičene uporabe materialnih avtorskih pravic
209
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oziroma neupravičenega reproduciranja, dajanja na voljo javnosti, razširjanja ali dajanja v najem
avtorski sorodnih pravic v pridobitne namene.221 Pri ugotovitvi teh kaznivih dejanj se primerki
avtorskih del in naprave za njihovo reproduciranje odvzamejo.222
Kot že omenjeno, določa KZ-1 tudi sankcije za kršitve sorodnih pravic. To določa v primeru
izvedb, fonogramov, videogramov, rtv-oddaj ali podatkovnih baz, kadar so te neupravičeno
reproducirane, dane na voljo javnosti, razširjane ali dane v najem in kadar njihova skupna tržna
cena pomeni večjo premoženjsko vrednost.223 Ta dejanja se kaznujejo z zaporom do treh let.224
Kadar pa njihova skupna tržna cena pomeni veliko premoženjsko vrednost, se storilec kaznuje z
zaporom do petih let.225 Če je bila s temi dejanji pridobljena velika protipravna premoženjska
korist in je šlo storilcu za to, da sebi ali komu drugemu pridobi tako premoženjsko korist, se
storilec kaznuje z zaporom od enega do osmih let.226 Tudi tu se primerki del in naprave za
njihovo reproduciranje odvzamejo.227
Tako je zagotovljeno varstvo avtorjev in imetnikov tako avtorskih kot tudi sorodnih pravic. To
varstvo poteka na več ravneh, od zahtevkov na civilnih sodiščih do zahtevkov na kazenskih
sodiščih.
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2. Primerjalno-pravna analiza določb v korist invalidnim osebam v mednarodnih
konvencijah in zakonodajah tujih držav
Za boljše razumevanje možnosti vzpostavljanja izjem in omejitev avtorske pravice je potreben
pregled različnih mednarodnih pogodb in ureditev v zakonodajah držav. Zato je drugo poglavje
razdeljeno na dva dela. V prvem delu so analizirane različne mednarodne pogodbe in direktive
Evropske unije ter možnosti, ki jih te dopuščajo glede vzpostavitve izjem in omejitev v korist
slepim, slabovidnim in drugim osebam z motnjami branja. Tu je vključena tudi Marakeška
pogodba, katere predmet je ravno vzpostavitev izjem v korist tem osebam. Drugi del te točke
pa se osredotoča na analizo izjem in omejitev, vzpostavljenih v izbranih državah, ter razlike med
zakonodajami teh držav.
2.1. Analiza mednarodnih konvencij in direktiv o omejitvah avtorske pravice
V korist slepim, slabovidnim in drugim osebam z motnjami branja je mogoče vzpostaviti številne
izjeme. Na podlagi študije Judith Sullivan Study on copyright limitations and exceptions for the
visually impaired so bile izbrane pravice, ki se najbolj nanašajo na vzpostavitev izjem in omejitev
v korist slepim, slabovidnim in drugim osebam z motnjami branja. S pomočjo te študije so bile
izbrane pravice tudi analizirane.
Pravice, katerih omejitev bi bila v korist slepim, slabovidnim drugim osebam z motnjami branja
so:
− reproduciranje,
− predelava,
− distribuiranje, vključno s pravico dajanja v najem in pravico javnega posojanja,
− priobčitev javnosti z brezžičnimi sredstvi,
− druga priobčitev javnosti z elektronskimi sredstvi,
− javno izvajanje.228
V nadaljevanju sledi analiza mednarodnih pogodb in možnosti, ki jih te dajejo v zvezi z
omejevanjem teh pravic.
2.1.1. Splošne konvencije
Najprej je treba omeniti mednarodne konvencije, ki določajo pravice in obveznosti v zvezi z
invalidnimi osebami, vendar ne vsebujejo določb o avtorskih pravicah. Prvi tak dokument je
Splošna deklaracija človekovih pravic,229 ki v 19. členu določa, da ima vsakdo pravico, da lahko
išče, sprejema in širi informacije in ideje s kakršnimikoli sredstvi in ne glede na meje. Prav tako
določa, da ima vsakdo pravico prostega udeleževanja kulturnega življenja svoje skupnosti,
pravico uživati umetnost in sodelovati pri napredku znanosti in biti deležen koristi, ki iz tega
izhajajo.230 Te pravice so priznane vsem ljudem, ne glede na omejitve, ki jih ti imajo pri uživanju
teh pravic. Seveda Splošna deklaracija človekovih pravic v 27. členu določa tudi, da ima vsakdo
pravico do varstva moralnih in premoženjskih koristi, ki izhajajo iz kateregakoli znanstvenega,
književnega ali umetniškega dela, katerega avtor je. Zaradi tega je treba tehtati med pravicami
228
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avtorjev in drugih oseb. Ker je Splošna deklaracija človekovih pravic le splošen akt, ki ni pravno
zavezujoč, so bile te pravice prenesene tudi v Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in
kulturnih pravicah.231
Dodaten vir splošnih pravic v korist invalidnih oseb so Standardna pravila Združenih narodov za
enake možnosti invalidov.232 Ta, v poglavju o ciljnih področjih za enakopravno sodelovanje
invalidov v 5. točki priporočil, določa, da dostopnost velja kot vsesplošno pomembno pravilo za
izenačitev možnosti na vseh področjih družbenega delovanja in zajema arhitekturne in
komunikacijske ovire. Posebej izpostavlja, da se s komunikacijskimi ovirami srečujejo predvsem
slepi in gluhi, ki potrebujejo posebne oblike in načine sporočanja in obveščanja.233 Po tem
pravilu mora država priznati in spoštovati pomembnost dostopnosti za vse vrste invalidov ter s
posebnimi zakoni in ukrepi zagotovi dostop do fizičnega okolja, informacij in komuniciranja. 234
Čeprav ta pravila niso pravno zavezujoča, za države predstavljajo močno moralno obveznost. 235
Tretji mednarodni instrument, ki se specifično ukvarja s pravicami invalidov, je Konvencija o
pravicah invalidov.236 Vodilno načelo te konvencije je priznavanje pomembnosti dostopa
invalidnih oseb do vseh človekovih pravic.237 V 9. členu konvencija določa, da morajo države
pogodbenice sprejemati ustrezne ukrepe, s katerimi spodbujajo dostop invalidov do novih
informacijskih in komunikacijskih tehnologij ter sistemov.238 Prav tako pa morajo sprejemati
ustrezne ukrepe, s katerimi spodbujajo oblikovanje, razvoj, proizvodnjo in razširjanje dostopnih
informacijskih in komunikacijskih tehnologij in sistemov, kar morajo storiti v zgodnji razvojni
fazi, da so stroški tehnologij in sistemov čim nižji.239 V 21. členu konvencija določa pravico do
dostopa do informacij. Države pogodbenice morajo sprejemati vse ustrezne ukrepe, da
invalidom zagotavljajo uresničevanje pravice, da enako kot drugi pridobivajo, sprejemajo ter
sporočajo informacije in vsebine, s katero koli obliko sporočanja po lastni izbiri tako, da
zagotavljajo informacije, namenjene javnosti, invalidom v njim dostopnih oblikah zapisa in
tehnologijah, ki ustrezajo različnim vrstam invalidnosti, pravočasno in brez dodatnih stroškov. 240
Dodatno konvencija v 30. členu določa, da morajo države članice v skladu z mednarodnim
pravom sprejeti vse ustrezne ukrepe, s katerimi preprečujejo, da bi zakoni o varstvu
intelektualne lastnine nerazumno ali diskriminacijsko ovirali dostop invalidov do kulturnega
gradiva.241 Slovenija je bila med prvimi državami, ki so to konvencijo ratificirale. Z ratifikacijo je
konvencija postala zavezujoča za Slovenijo.
Na podlagi vseh določb v mednarodnih dokumentih je mogoče sklepati, da so izjeme in
omejitve avtorske pravice v korist invalidnim osebam za države obvezne.242
2.1.2. Bernska konvencija za varstvo književnih in umetniških del
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Bernska konvencija za varstvo književnih in umetniških del (v nadaljevanju Bernska
konvencija)243 je bila sprejeta na mednarodni konferenci v Bernu leta 1886. Pozneje je bila
večkrat spremenjena in dopolnjena: v Berlinu leta 1908, v Rimu leta 1928, v Bruslju leta 1948, v
Stockholmu leta 1967 in v Parizu leta 1971.
Bernska konvencija definira »književna in umetniška dela« kot »vse stvaritve s književnega,
znanstvenega in umetniškega področja, ne glede na način in obliko njihovega izražanja, kot so:
knjige, brošure in drugi spisi; predavanja, govori, besede in druga dela enake narave; dramska
ali dramsko – glasbena dela; koreografska in pantomimska dela; glasbene skladbe z besedilom
ali brez besedila; kinematografska dela in z njimi izenačena dela, izražena s postopkom, ki je
podoben kinematografiji; dela s področja risanja, slikarstva, arhitekture, kiparstva, rezbarstva,
litografije; dela s področja fotografije in z njimi izenačena dela, izražena s postopkom, ki je
podoben fotografiranju; dela uporabne umetnosti; ilustracije, zemljevidi; načrti, skice in
plastična dela, ki se nanašajo na zemljepisje, topografijo, arhitekturo ali znanost.«244 Države
pogodbenice lahko tudi same definirajo pogoje, ki jih morajo dela izpolnjevati, da se jih
avtorskopravno varuje.245
Države pogodbenice lahko v svojih zakonih predpišejo, da bodo književna ali umetniška dela
uživala varstvo le, če so fiksirana na materialni podlagi.246 Enako varstvo kot izvirna dela uživajo
tudi prevodi, priredbe, glasbene obdelave in druge predelave književnega ali umetniškega dela,
vendar le brez škode za pravico avtorja izvirnega dela.247 Države pogodbenice lahko v svojih
zakonih določijo varstvo, ki se bo priznavalo uradnim besedilom z zakonodajnega,
administrativnega ali sodnega področja ter uradnim prevodom teh besedil. 248 Zbirke književnih
ali umetniških del, kot so enciklopedije in antologije, ki pomenijo intelektualne storitve, so kot
zavarovane brez škode za pravice avtorja na vsakem takem delu, ki je sestavni del teh zbirk. 249
Ta dela uživajo varstvo v vseh državah pogodbenicah. Varstvo je v korist tako avtorjev kot tudi
imetnikov njihovih pravic.250
Avtorskopravno varstvo po Bernski konvenciji uživajo: avtorji državljani katere izmed držav
pogodbenic glede svojih objavljenih ali neobjavljenih del;251 avtorji, ki niso državljani kakšne
države pogodbenice, glede del, ki jih prvič objavijo v eni izmed teh držav ali sočasno v eni državi
izven unije držav pogodbenic in v eni državi pogodbenici.252 Avtorji, ki niso državljani kakšne
države pogodbenice, vendar običajno prebivajo v eni izmed njih, so za uporabo Bernske
konvencije izenačeni z avtorji, ki so državljani te države.253
Objavljena dela Bernska konvencija definira kot dela, izdana s privolitvijo njihovih avtorjev, ne
glede na način izdelave njihovih izvodov, če so bili ti izvodi dani na razpolago tako, da je to
ustrezalo potrebam javnosti, z upoštevanjem narave dela.254 Neko delo je objavljeno sočasno v
več državah, če je objavljeno v dveh ali več državah v 30 dneh od njegove prve objave. 255
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Četudi niso izpolnjeni prej našteti pogoji, pa po Bernski konvenciji uživajo varstvo: avtorji
kinematografskih del, katerih proizvajalec ima svoj sedež ali običajno prebivališče v kakšni
državi pogodbenici; avtorji arhitektonskih del, zgrajenih v kakšni državi pogodbenici, ali del
grafičnih in plastičnih umetnosti, ki so sestavni del nepremičnine v državi pogodbenici.256 Na
delih, ki jih varuje Bernska konvencija, uživajo avtorji v državah pogodbenicah, razen v državi
izvora dela, pravice, ki jih zakoni v teh državah priznavajo ali jih bodo pozneje priznavali svojim
državljanom, kot tudi pravice, specialno priznane s to konvencijo.257 Za uživanje in izvrševanje
teh pravic ne velja nobena formalnost in so neodvisne od varstva v državi izvora dela.258
Bernska konvencija določa le minimum pravic, ki jih morajo zagotoviti države.259 Varstvo v
državi izvora dela določajo domači zakoni, v kolikor pa avtor ni državljan države izvora dela,
glede katerega uživa varstvo Bernski konvenciji, ima v njej enake pravice kot domači avtorji.260
Bernska konvencija določa tudi, katera je država izvora dela:
1. za dela, ki so bila prvič objavljena v kakšni državi pogodbenici, se za državo izvora dela šteje
ta država;261 Tu gre za generalno določbo, kateri, zaradi jasnosti in razlaganja mejnih situacij,
sledijo še bolj natančne določbe.262
2. če so bila dela objavljena sočasno v več državah pogodbenicah, ki dopuščajo različno trajanje
varstva, je država izvora dela tista država, katere zakoni dajejo najkrajše varstvo;263
3. za dela, objavljena sočasno v državi izven unije držav pogodbenic in v kakšni državi
pogodbenici se za državo izvora dela šteje država pogodbenica;264
4. za neobjavljena dela ali za dela, ki so bila prvič objavljena v državi izven unije držav
pogodbenic, ne da bi bila sočasno objavljena v kakšni državi pogodbenici se za državo izvora
dela šteje država, kateri pripada avtor; toda če gre za kinematografska dela, katerih proizvajalec
ima sedež ali običajno prebivališče v kakšni državi pogodbenici, se šteje za državo izvora ta
država, in če gre za arhitektonska dela, zgrajena v državi pogodbenici, ali za dela grafične in
plastične umetnosti v sklopu nepremičnine, ki je v državi pogodbenici, se šteje za državo izvora
ta država.265 Tako je za vsako delo posebej potrebno ugotavljati faktorje in dejansko stanje, da
se ugotovi, ali izpolnjuje pogoje za varstvo v skladu z Bernsko konvencijo.266
Po Bernski konvenciji traja avtorskopravno varstvo za čas avtorjevega življenja in še petdeset let
po njegovi smrti.267 Za kinematografska dela pa lahko države pogodbenice določijo, da preneha
varstvo s pretekom petdesetih let, odkar je s privolitvijo avtorja delo postalo dostopno javnosti,
ali če se to v petdesetih letih računano od realizacije, ne zgodi, s pretekom petdesetih let od
realizacije.268 Države pogodbenice imajo v vseh primerih pravico predpisati daljše trajanje
varstva, kot je predvideno v Bernski konvenciji.269 Zanimivo je dejstvo, da Bernska konvencija ne
definira izraza avtor in je tako določanje tega, koga šteti za avtorja, prepuščeno zakonodajam
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posameznih držav.270
2.1.2.1. Reproduciranje
Bernska konvencija v 1. odstavku 9. člena določa pravico reproduciranja »Avtorji s to konvencijo
zavarovanih književnih in umetniških del imajo izključno pravico dovoljevati njihovo
reproduciranje, ne glede na kakšen način in v kakšni obliki.«
2. odstavek 9. člena Bernske konvencije določa tudi splošno izjemo od te pravice: »Državam
Unije je prepuščena pravica, da v svojih zakonih dovolijo reproduciranje omenjenih del v
določenih posebnih primerih, toda le, če to reproduciranje ni v škodo redni uporabi del in ne
prizadene neupravičene škode zakonitim interesom avtorja.« Odstavek se nanaša na dela,
določena v 1. odstavku istega člena, ki določa »Avtorji s to konvencijo zavarovanih književnih in
umetniških del imajo izključno pravico dovoljevati njihovo reproduciranje, ne glede na kakšen
način in v kakšni obliki.«
Izjeme, ki jih določijo države članice, morajo ustrezati pogojem tristopenjskega testa
določenega v 2. odstavku 9. člena, in sicer:
1. gre za določene posebne primere;
2. reproduciranje ni v škodo redni uporabi del;
3. ne prizadene neupravičene škode zakonitim interesom avtorja.
Pri implementaciji izjeme ali omejitve reproduciranja v nacionalno zakonodajo morajo države
upoštevati te pogoje.271 Tako bi tudi izjema pravice reproduciranja v korist slepim, slabovidnim
in drugim osebam z motnjami branja morala v skladu z Bernsko konvencijo zadostiti vsem
kriterijem, naštetim v tristopenjskem testu.
1. Določba v korist slepim, slabovidnim in drugim osebam z motnjami branja bi verjetno
izpolnjevala pogoj »določenega posebnega primera«.
2. Vprašljivo je izpolnjevanje pogoja »škode redni uporabi del«. Tu je potrebno preučiti, na
katerih trgih deluje avtor in kako bi morebitne izjeme vplivala na konkurenco na trgu.272
3. Pogoju, da »ne prizadene neupravičene škode zakonitim interesom avtorja«, je mogoče
zadostiti z uvedbo pravičnega nadomestila za uporabo, seveda v skladu z obsegom uveljavljene
izjeme.273
Izjema v korist slepim, slabovidnim in drugim osebam z motnjami branja je za pravico
reproduciranja mogoča, vendar jo je potrebno oblikovati previdno, da bi ustrezala pogojem
tristopenjskega testa.274
2.1.2.2. Predelava
Pravica priredbe je vsebovana v 12. členu »Avtorji književnih del ali umetniških del imajo
izključno pravico dovoljevati priredbe, obdelave in druge predelave svojih del.«275 Za
kinematografsko priredbo in reprodukcijo književnih in umetniških del je pravica priredbe
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določena v 14. členu. Vendar ta člena ne urejata možnosti za omejitev ali izjemo te pravice.
Zaradi tega možnost izjeme od pravice priredbe za slepe, slabovidne in druge osebe z motnjami
branja ni jasna.276
2.1.2.3. Distribuiranje, vključno s pravico dajanja v najem in pravico javnega posojanja
Bernska konvencija teh pravic izrecno ne določa, razen v 1. odstavku 14. člena, ki določa pravico
dovoljevati kinematografsko priredbo in reproduciranje za avtorje književnih in umetniških
del.277 Ker je to ena ključnih pravic v današnjem digitalnem okolju, je zanimivo, da Bernska
konvencija o tem molči.278 Vendar je distribucija navadno vezana na reprodukcijo, zato se lahko
izjeme, dovoljene za pravico reproduciranja, prenesejo tudi na pravico distribuiranja.279 Zaradi
tega ne bi smelo biti večjih težav pri vzpostavljanju izjeme v korist slepim, slabovidnim in
drugim osebam z motnjami branja tudi pri pravici distribuiranja, predvsem zaradi možnosti
izjeme pri pravici reproduciranja.280
2.1.2.4. Priobčitev javnosti z brezžičnimi sredstvi
V zvezi z omejitvijo pravice priobčitve javnosti z brezžičnimi sredstvi določa Bernska konvencija
naslednje: »Državam unije je prepuščeno, da določijo v svojih zakonih pogoje za izvrševanje
pravic iz prvega odstavka tega člena, vendar morajo biti ti pogoji strogo omejeni na države, ki
jih predpišejo. Z njimi ne smeta biti prizadeti avtorjeva moralna pravica in ne njegova pravica do
pravičnega plačila, ki ga, če ni prijateljskega sporazuma, določi pristojni organ.«281 Ta določba
sicer ne določa izjem v zvezi z omenjeno pravico, vendar konvencija dovoljuje državam
vzpostavitev de minimis izjem.282 Države imajo tako možnost vzpostaviti izjeme, tudi v korist
slepih, slabovidnih in drugih oseb z motnjami branja, vendar morajo za takšno uporabo imetniki
pravic dobiti ustrezno nadomestilo. Obstaja pa tudi možnost vzpostavitve zelo omejene izjeme
brez plačila primernega nadomestila.283
2.1.2.5. Druga priobčitev javnosti z elektronskimi sredstvi
Ta pravica in omejitve te pravice v Bernski konvenciji niso izrecno razčlenjene, razen možnosti
enake izjeme kot pri pravici priobčitvi javnosti z brezžičnimi sredstvi.284 Kot pri pravici priobčitve
javnosti z brezžičnimi sredstvi tudi tu obstaja možnost de minimis izjeme tudi v korist slepim,
slabovidnim in drugim osebam z motnjami branja.285
2.1.2.6. Javno izvajanje
Bernska konvencija ne določa izjem ali omejitev pravice javnega izvajanja, razen omejitve v
obliki zakonite licence za priobčitev javnosti s katerimkoli sredstvom za brezžični prenos znakov,
zvokov ali slik v skladu z 2. odstavkom 9.bis člena Bernske konvencije. Tudi tu obstaja možnost
de minimis izjeme, zaradi česar ne bi smelo biti ovir za vzpostavitev izjem v korist slepim,
slabovidnim in drugim osebam z motnjami branja, z ali brez zakonsko določeno pravico do
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nadomestila.286
2.1.3. Mednarodna konvencija za varstvo izvajalcev, proizvajalcev fonogramov in
radiodifuznih organizacij (Rimska konvencija)
Varstvo, ki ga zagotavlja Mednarodna konvencija za varstvo izvajalcev, proizvajalcev
fonogramov in radiodifuznih organizacij (v nadaljevanju Rimska konvencija),287 ne posega in na
noben način ne vpliva na varstvo avtorske pravice na književnih in umetniških delih. 288 Rimska
konvencija zahteva nacionalni tretma v državah pogodbenicah. Nacionalni tretma je
obravnavanje v skladu z domačim pravom države pogodbenice, v kateri se zahteva varstvo.289
Varuje se izvajalce, ki so njeni državljani, za izvedbe, ki potekajo, so oddajane ali prvič posnete
na njenem ozemlju;290 proizvajalce fonogramov, ki so njeni državljani, za fonograme, ki so prvič
posneti ali prvič objavljeni na njenem ozemlju;291 radiodifuzne organizacije, ki imajo svoj sedež
na njenem ozemlju, za radijske oddaje, prenašane preko oddajnikov, ki so na njenem
ozemlju.292 Nacionalni tretma mora biti v skladu z varstvom, ki ga zagotavlja, in z omejitvami, ki
jih predvideva ta konvencija.293
Rimska konvencija definira izvajalce kot igralce, pevce, glasbenike, plesalce in druge osebe, ki
igrajo, pojejo, podajajo, deklamirajo, nastopajo ali drugače izvajajo književna ali umetniška
dela.294 Fonogram pomeni vsak izključno slušni posnetek zvokov izvedbe ali drugih zvokov.295
Proizvajalec fonogramov pa pomeni fizično ali pravno osebo, ki prva posname zvoke izvedbe ali
druge zvoke.296
Vsaka država pogodbenica Rimske konvencije mora zagotoviti nacionalni tretma izvajalcem, če
je izpolnjen kateri od naslednjih pogojev: da izvedba poteka v drugi državi pogodbenici; da je
izvedba na fonogramu, ki je zaščiten v skladu s 5. členom te konvencije; da se izvedba, ki ni
posneta na fonogramu, prenaša z oddajo, ki je zaščitena v skladu s 6. členom te konvencije. 297
Države pogodbenice morajo zagotoviti nacionalni tretma proizvajalcem fonogramov, kadar je
izpolnjen kateri od naslednjih pogojev: da je proizvajalec fonogramov državljan kake druge
države pogodbenice (kriterij državljanstva); da je bil posnetek zvoka prvič narejen v kaki drugi
državi pogodbenici (kriterij posnetka); da je bil fonogram prvič izdan v kaki drugi državi
pogodbenici (kriterij izdaje).298 Kadar je bil fonogram prvič izdan v državi, ki ni pogodbenica,
vendar je bil v tridesetih dneh od prve izdaje izdan tudi v kaki državi pogodbenici (sočasna
izdaja), se šteje, da je bil prvič izdan v državi pogodbenici.299
Države pogodbenice morajo zagotoviti nacionalni tretma radiodifuznim organizacijam, kadar je
286

J. Sullivan, Study on copyright limitations and exceptions for the visually impaired, str. 19.
Dostopna na: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlmpid=199632
288
1. člen Rimske konvencije.
289
2. člen Rimske konvencije.
290
1.a odstavek 2. člena Rimske konvencije.
291
1.b odstavek 2. člena Rimske konvencije.
292
1.c odstavek 2. člena Rimske konvencije.
293
2. odstavek 2. člena Rimske konvencije.
294
3.a člen Rimske konvencije.
295
3.b člen Rimske konvencije.
296
3.c člen Rimske konvencije.
297
4. člen Rimske konvencije.
298
1. odstavek 5. člena Rimske konvencije.
299
2. odstavek 5. člena Rimske konvencije.
287

32

izpolnjen kateri od naslednjih pogojev: da je sedež radiodifuzne organizacije v kaki drugi državi
pogodbenici; da je bila oddaja prenesena preko oddajnika, ki je v kaki drugi državi
pogodbenici.300
Avtorskopravno varstvo, ki ga zagotavlja Rimska konvencija, traja najmanj dvajset let, šteto od
konca leta, v katerem: je bil narejen posnetek – za fonograme in izvedbe na teh fonogramih; ali
je bila izvedba – za izvedbe, ki niso na fonogramih; ali je bila predvajana oddaja – za
radiodifuzne oddaje.301
2.1.3.1. Reproduciranje
Rimska konvencija v 1. odstavku 7. člena določa, da mora biti izvajalcem zagotovljena možnost,
da izključijo reproduciranje posnetka njihove izvedbe brez njihovega soglasja. Za vpeljavo te
določbe v nacionalno zakonodajo državam ni potrebno zagotoviti izvajalcem izključne pravice,
prav tako pa narava te določbe lahko izključi možnost zakonite licence.302
Prav tako v 10. členu Rimska konvencija proizvajalcem fonogramov zagotavlja pravico dovoliti
ali prepovedati neposredno ali posredno reproduciranje fonogramov. V skladu s 13. členom
imajo tudi radiodifuzne organizacije pravico dovoliti ali prepovedati reproduciranje svojih oddaj.
Ti določbi ne določata možnosti zakonite licence za uporabo avtorskih del. Izjeme v korist
slepim, slabovidnim in drugim osebam z motnjami branja so tu možne, vendar ne v obliki
zakonite licence.303
2.1.3.2. Predelava
Ta pravica v Rimski konvenciji ni izrecno določena, zato so izjeme za slepe, slabovidne in druge
osebe z motnjami branja verjetno možne, vsaj v obsegu, ki ga dovoljuje Bernska konvencija.304
2.1.3.3. Distribuiranje, vključno s pravico dajanja v najem in pravico javnega posojanja
Tako kot Bernska konvencija tudi Rimska konvencija ne določa pravice distribuiranja, zato bi bila
tudi tu možna izjema, vsaj v obsegu, ki je predviden za reproduciranje.305
2.1.3.4. Priobčitev javnosti z brezžičnimi sredstvi
Kadar se fonogram, ki je bil izdan v komercialne namene ali njegova reprodukcija, uporablja
neposredno za radiodifuzno oddajanje ali za kakršno koli posredovanje javnosti, mora
uporabnik plačati izvajalcem ali proizvajalcem fonogramov ali obojim enkratno pravično
nadomestilo.306 Tako bi bila tu možna izjema, seveda z ustreznim nadomestilom.
V skladu s 13. členom Rimske konvencije imajo radiodifuzne organizacije pravico dovoliti ali
prepovedati: radiodifuzno retransmisijo svojih oddaj; snemanje svojih oddaj; reproduciranje:
posnetkov svojih oddaj, narejenih brez njihovega soglasja in posnetkov svojih oddaj, narejenih v
skladu z določbami 15. člena, če je reprodukcija narejena za druge namene, kot so navedeni v
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teh določbah; posredovanje svojih televizijskih oddaj javnosti, storjeno na krajih, ki so dostopni
ob plačilu vstopnine; domače pravo države, v kateri se zahteva varstvo te pravice, določa
pogoje za njeno uresničevanje. Za omejitev pravic, naštetih v tej določbi, ni možna zakonita
licenca.307
Izjemo v obliki zakonite licence bi bilo potrebno previdno oblikovati, vendar pa so izjeme in
omejitve pravice v korist slepim, slabovidnim in drugim osebam z motnjami branja brez
obveznosti plačila nadomestila prav tako možne, kot v Bernski konvenciji.308
2.1.3.5. Druga priobčitev javnosti z elektronskimi sredstvi
Obseg pravic v Rimski konvenciji ni jasen, vendar verjetno ni ovir za vzpostavitev izjem v korist
slepim, slabovidnim in drugim osebam z motnjami branja, vsaj v obsegu, ki je skladen z Bernsko
konvencijo.309
2.1.3.6. Pravica javnega izvajanja
Za fonograme, izdane s komercialnim namenom, je potrebno plačilo nadomestila,310 zaradi
česar je možna zakonita licenca za takšno aktivnost.311
Radiodifuzne organizacije imajo pravico dovoliti ali prepovedati posredovanje svojih televizijskih
oddaj javnosti, storjeno na krajih, ki so dostopni ob plačilu vstopnine.312 Tudi tu je možna
zakonita licenca.313
Izjeme v korist slepim, slabovidnim in drugim osebam z motnjami branja so torej možne, tudi
brez plačila nadomestila za uporabo, vsaj v obsegu, ki je možen po Bernski konvenciji.314
2.1.3.7. Snemanje
V skladu z Rimsko konvencijo imajo izvajalci pravico preprečiti snemanje njihove neposnete
izvedbe brez njihovega soglasja.315 Isto pravico imajo tudi radiodifuzne organizacije glede
njihovih oddaj.316
Rimska konvencija določa, da »[...] lahko vsaka država pogodbenica s svojimi zakoni in predpisi
določi enake vrste omejitev pri varstvu izvajalcev, proizvajalcev fonogramov in radiodifuznih
organizacij, kot jih v svojih zakonih in predpisih določa glede varstva avtorskih pravic na
književnih in umetniških delih. Vendar pa so prisilne licence lahko predvidene le v obsegu, v
katerem so združljive s to konvencijo.«317 Ker Bernska konvencija ne varuje pravice do
snemanja, ni jasno, kako je potrebno interpretirati zgoraj navedeni člen.318 Glede na dikcijo 7. in
13. člena lahko obstaja možnost za izjeme pravice snemanja, zato bi bila možna tudi izjema za
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slepe, slabovidne in druge osebe z motnjami branja.319
2.1.4. Sporazum o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine, vključno s trgovino s
ponarejenim blagom (TRIPS)
Sporazum o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine, vključno s trgovino s ponarejenim
blagom (v nadaljevanju TRIPS)320, zagotavlja minimalne standarde zaščite, ki jih morajo
zagotoviti države v zvezi s pravicami intelektualne lastnine. Vsak element zaščite je definiran,
določeno je, kaj je dovoljeno in prepovedano, kakšne izjeme so dovoljene v zvezi s posamezno
pravico. TRIPS zahteva, da države izpolnjujejo kriterije, ki jih določajo glavne konvencije WIPO,
Pariška konvencija in Bernska konvencija. V 2. členu TRIPS določa, da se v zvezi z II., III. in IV.
delom tega sporazuma članice ravnajo po členih od 1 do 12 in po 19. členu Pariške konvencije.
V 9. členu pa določa razmerje z Bernsko konvencijo, in sicer, da se članice morajo ravnati po
členih 1 do 21 Bernske konvencije in po prilogah k njej. Vendar pa članice nimajo pravic ali
obveznosti po tem sporazumu glede pravic, danih na podlagi 6.bis člena te konvencije, ali
pravic, ki iz njega izhajajo. TRIPS pa dodaja še dodatne obveznosti v zvezi z zadevami, ki jih
druge konvencije ne obravnavajo ali jih ne obravnavajo zadovoljivo. Zato se TRIPS včasih
imenuje Bernski in Pariški-plus sporazum. TRIPS prav tako regulira postopke za uveljavljanje
pravic intelektualne lastnine.321
Vsaka država pogodbenica mora državljanom drugih držav pogodbenic zagotoviti enake
ugodnosti kot svojim državljanom (nacionalna obravnava), razen z izjemami, ki so že določene v
Pariški konvenciji (1967) oziroma Bernski konvenciji (1971) oziroma Rimski konvenciji oziroma
Pogodbi o intelektualni lastnini na področju integriranih vezij.322
Vsaka prednost, ugodnost, privilegij ali imuniteta, ki jo da neka država pogodbenica državljanu
katerekoli druge države pogodbenice, se odobri takoj in brezpogojno tudi državljanom vseh
drugih članic (obravnava z največjimi ugodnostmi).323 Iz te obveznosti so izvzeti vsaka prednost,
ugodnost, privilegij ali imuniteta, ki jo odobri država podpisnica: ki izvira iz mednarodnih
sporazumov o pravni pomoči ali uveljavitvi zakona splošnega pomena in niso posebej omejeni
na varstvo intelektualne lastnine; ki je dana v skladu z določbami Bernske konvencije ali Rimske
konvencije, ki dovoljujeta, da je obravnava odvisna od obravnave druge države, in ne od
nacionalne obravnave; ki se nanaša na pravice izvajalcev, proizvajalcev fonogramov in
radiodifuznih organizacij, ki niso določene s tem sporazumom; ki izvira iz mednarodnih
sporazumov o varstvu intelektualne lastnine, ki so začeli veljati pred začetkom veljavnosti
Sporazuma o WTO, pod pogojem, da so taki sporazumi sporočeni Svetu za TRIPS in da ne
pomenijo samovoljne ali neutemeljene diskriminacije državljanov drugih držav podpisnic. 324
TRIPS določa, da, če se trajanje varstva nekega dela, ki ni fotografsko delo ali delo uporabne
umetnosti, ne računa na podlagi življenjske dobe fizične osebe, tako obdobje ne sme biti krajše
od 50 let, šteto od konca koledarskega leta avtorizirane izdaje, ali 50 let, šteto od konca
koledarskega leta izdelave, če ni bilo take avtorizirane izdaje v 50 letih od izdelave tega dela.325
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Varstvo za izvajalce in proizvajalce fonogramov mora po TRIPS trajati vsaj do konca obdobja 50
let, šteto od konca koledarskega leta, v katerem je bil posnetek narejen ali izvajan. Za
radiodifuzno organizacije traja varstvo najmanj dvajset let od konca koledarskega leta, v
katerem se je izvajalo radiodifuzno oddajanje.326
TRIPS je bil sprejet z namenom prispevanja k pospeševanju tehnoloških inovacij in k prenosu in
razširjanju tehnologije v vzajemno korist tako proizvajalcev kot uporabnikov tehnološkega
znanja, in na način, ki vodi k družbeni in gospodarski blaginji ter ravnovesju pravic in
obveznosti.327
TRIPS je sporazum z minimalnimi standardi, kar pomeni, da lahko države podpisnice določijo
tudi širšo in močnejšo zaščito pravic intelektualne lastnine.328
2.1.4.1. Reproduciranje
Kot Bernska konvencija tudi TRIPS določa tristopenjski test za omejitve in izjeme pri izključnih
pravicah,329 te so lahko vzpostavljene
1. v posebnih primerih,
2. ki niso v nasprotju z običajnim izkoriščanjem dela in
3. nerazumno ne ogrožajo legitimnih interesov imetnika pravice.330
Tu se test in posledično tudi izjeme razlikujejo od tistih v Bernski konvenciji, saj se zadnji pogoj,
pogoj proporcionalnosti, iz TRIPS, nanaša na imetnike pravic, pogoj iz Bernske konvencije pa na
avtorje.331
V TRIPS ni izrecno določeno, katere omejitve se nanašajo na izjeme in omejitve varstva
računalniških programov in baz podatkov, vendar ni verjetno, da bi bili pogoji strožji od
omejitev v Bernski konvenciji in omejitev po tristopenjskem testu v TRIPS. 332
Glede pravic izvajalcev, proizvajalcev fonogramov in radiodifuznih organizacij morajo biti
dovoljene iste izjeme kot po Rimski konvenciji.333
Tako je možna izjema za slepe, slabovidne in druge osebe z motnjami branja, vendar bodo
določbe morale biti osnovane zelo previdno, da bodo izpolnjevale vse pogoje.334
2.1.4.2. Predelava
Dovoljene izjeme niso definirane nič bolj jasno kot v Bernski in Rimski konvenciji. 335
Ni jasno, če so možne izjeme v korist slepim, slabovidnim in drugim osebam z motnjami branja,
vendar, če so te možne, morajo izpolnjevati vse pogoje iz tristopenjskega testa v TRIPS in tudi
druge določene pogoje.336
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2.1.4.3. Distribuiranje, vključno s pravico dajanja v najem in pravico javnega posojanja
Države pogodbenice morajo avtorjem in njihovim pravnim naslednikom, vsaj za računalniške
programe in kinematografska dela, zagotoviti pravico, da lahko dovolijo ali prepovedo
komercialno dajanje v najem javnosti izvirnikov ali kopij njihovih avtorskih del. 337 Te določbe se
nanašajo tudi na proizvajalca fonogramov in druge imetnike pravic na fonogramih, skladno z
zakonom države pogodbenice.338
Ta pravica se ne nanaša na nekomercialne najeme.
Tako obstaja možnost izjeme za slepe, slabovidne in druge osebe z motnjami branja. Na podlagi
tristopenjskega testa bi bil nekomercialni najem bolj sprejemljiv, saj ta dejavnost po TRIPS ni
omejena.339
Enako kot v Bernski in Rimski konvenciji ni omenjena pravica distribuiranja, in posledično tudi
možne omejitve te pravice, zato obstaja možnost omejitve pravice reproduciranja.340
2.1.4.4. Priobčitev javnosti z brezžičnimi sredstvi
Za dela po Bernski konvenciji so izjeme načeloma možne.341
Za pravico snemanja za izvajalce in proizvajalce fonogramov ni izrecno določenih pravic, za
radiodifuzne organizacije pa je pravica omejena na ponovno radiodifuzno oddajanje in je
možnost izjeme enaka kot v Rimski konvenciji.342
Tristopenjski test iz TRIPS bi lahko vzpostavil dodatne omejitve, vendar je malo verjetno, da bi
ga bilo potrebno upoštevati hkrati z določbo, ki jo Bernska konvencija predvideva za zakonito
licenco.343 Upoštevati je potrebno tudi določene de minimis zahteve po doktrini minimalnih
rezervacij, poleg tristopenjskega testa.344
Izjeme v korist slepim, slabovidnim in ostalim osebam z motnjami branja, z ali brez obveznosti
plačila nadomestila, so možne.345
2.1.4.5. Druga priobčitev javnosti z elektronskimi sredstvi
Kot v Bernski konvenciji tudi tu ni ovir za vzpostavitev izjem v korist slepim, slabovidnim in
drugim osebam z motnjami branja, z ali brez pravice nadomestila.346
Pravice glede snemanja za izvajalce, proizvajalce fonogramov in radiodifuzne organizacije niso
določene v TRIPS, zato TRIPS tudi ne vzpostavlja izjem in omejitev teh pravic. 347
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Glede pravic prenašanja po TRIPS ni jasno, v kakšnem obsegu, če sploh, je potrebno upoštevati
omejitve v tristopenjskem testu.348
2.1.4.6. Javno izvajanje
Podobno kot v Bernski konvenciji, tudi v TRIPS ni ovir za izjeme.
Ni potrebno vzpostaviti pravice snemanja za izvajalce, proizvajalce fonogramov in radijska
oddajanja, za televizijska oddajanja pa le v obsegu, določenem v Rimski konvenciji.349
Glede pravic prenašanja po TRIPS ni jasno, v kakšnem obsegu, če sploh, je potrebno upoštevati
omejitve v tristopenjskem testu.350
2.1.4.7. Snemanje
Kot v Rimski konvenciji so možne izjeme in omejitve za slepe, slabovidne in druge osebe z
motnjami branja.351
2.1.5. Pogodba svetovne organizacije za intelektualno lastnino o avtorski pravici (WCT)
Pogodba svetovne organizacije za intelektualno lastnino o avtorski pravici (v nadaljevanju
WCT)352 je posebna pogodba po Bernski konvenciji. Vsaka država pogodbenica, tudi če ni
zavezana z Bernsko konvencijo, mora izpolnjevati vsebinske obveznosti iz Bernske konvencije.
WCT se ukvarja s tremi pravicami avtorjev:
1. pravico distribuiranja,
2. pravico dajanja v najem,
3. pravico priobčitve javnosti.
Vsaka od teh je izključna pravica, ki je lahko omejena z določenimi izjemami in omejitvami.
Pogodba zavezuje države pogodbenice, da vzpostavijo pravna sredstva proti zaobidu
tehnoloških ukrepov (npr. enkripciji), ki jih avtorji uporabljajo v povezavi z izvrševanjem svojih
pravic in proti odstranitvi ali spremembi informacij, kot so npr. informacije, ki identificirajo delo
ali njegove avtorje in so potrebni za upravljanje pravic (npr. licenciranje, pobiranje in
razdeljevanje nadomestil).353
Pogodbene stranke se zavezujejo sprejeti, v skladu z lastnim pravnim sistemom, ukrepe, ki so
potrebni za izvajanje pogodbe. Še posebej morajo zagotoviti, da obstaja možnost učinkovitih
sankcij zoper kakršnekoli kršitve ali posege v pravice, ki jih zagotavlja ta pogodba. Države
morajo prav tako zagotoviti, da obstajajo sredstva za preprečevanje kršitev in sankcije, ki bi
odvračale od nadaljnjih kršitev.354
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2.1.5.1. Reproduciranje
WTC razjasni in razširja pravice v Bernski konvenciji, vendar je glavna določba o izjemah še
vedno tristopenjski test.355 Državam pogodbenicam ni potrebno vnesti izjem in omejitev pravice
reproduciranja, vendar to lahko storijo le v skladu s tristopenjskim testom. 356
Izjeme v korist slepih, slabovidnih in drugih oseb z motnjami branja so možne, vendar jih je
potrebno oblikovati previdno, da bodo v skladu s postavljenimi pogoji.
2.1.5.2. Predelava
Enako kot v Bernski konvenciji.
2.1.5.3. Distribuiranje, vključno s pravico dajanja v najem in pravico javnega posojanja
Pogodba avtorjem književnih in umetniških del v 6. členu priznava pravico do distribuiranja, to
pravico pa je možno omejiti v skladu s tristopenjskim testom iz 1. odstavka 10. člena WCT.
Avtorji računalniških programov, kinematografskih del in del, vsebovanih na fonogramih,
uživajo izključno pravico dovoljevati, da se izvirniki ali primerki njihovih del dajejo v komercialni
najem javnosti.357
WCT vzpostavlja pravico le za komercialni najem, ne pa tudi za nekomercialni najem. Izjeme
pravici dajanja v najem so podvržene tristopenjskemu testu iz 1. odstavka 10. člena.358
Izjema v korist slepim, slabovidnim in drugim osebam z motnjami branja je možna, vendar pa bi
tristopenjski test lahko vplival na obseg, v katerem je ta lahko dovoljena za komercialno
distribuiranje in dajanje v najem.359
2.1.5.4. Priobčitev javnosti z brezžičnimi sredstvi
Ta pravica je vsebovana v širši pravici do javne priobčitve v 8. členu WCT, vendar so izjeme od te
pravice podvržene pogojem iz Bernske konvencije.360
Izjeme v korist slepim, slabovidnim in drugim osebam z motnjami branja so možne v obliki
zakonitih licenc, vendar so možne tudi omejene izjeme brez pravice do nadomestila.
2.1.5.5. Druga priobčitev javnosti z elektronskimi sredstvi
Za drugo priobčitev javnosti z elektronskimi sredstvi so določene pravice definirane že v Bernski
konvenciji, zato so dovoljene izjeme podvržene Bernski konvenciji, seveda, kjer so izjeme
možne.361
Izjeme od novih pravic, kot je npr. pravica dajanja na voljo javnosti tako, da lahko osebe
dostopajo do del na kraju in v času, ki ga izberejo same, bodo podvržene tristopenjskemu testu
355
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iz 10. člena WCT.362
Omejene izjeme so zato možne, vendar morajo biti oblikovane previdno, zaradi različnega
izvora pravic.
2.1.5.6. Javno izvajanje
Pravice in izjeme od teh pravic so možne kot v Bernski konvenciji, WCT ne vsebuje novih določil
v zvezi s temi pravicami.363

2.1.6. Pogodba svetovne organizacije za intelektualno lastnino o izvedbah in fonogramih
(WPPT)
Pogodba svetovne organizacije za intelektualno lastnino o izvedbah in fonogramih (v
nadaljevanju WPPT)364 ureja pravice intelektualne lastnine za dve kategoriji upravičencev:
1. izvajalce (igralci, pevci, glasbeniki itd.) in
2. proizvajalce fonogramov (fizična ali pravna oseba, ki prevzame pobudo in odgovornost, da
prva posname zvoke neke izvedbe ali druge zvoke oziroma nadomestke teh zvokov).
Obravnava se jih v isti pogodbi, saj so pravice, ki so jim priznane, povezane s posnetkom
izvedbe.
Izvajalcem pogodba zagotavlja štiri vrste ekonomskih pravic na njihovih izvedbah, posnetih na
fonogramih (ne omenja pa avdiovizualnih posnetkov, kot so filmi):
1. pravica reproduciranja,
2. pravica distribuiranja,
3. pravica dajanja v najem in
4. pravica dajanja na voljo javnosti.
Vsaka izmed teh pravic je izključna pravica, ki je podvržena določenim izjemam in omejitvam.
Pogodba izvajalcem zagotavlja tri vrste ekonomskih pravic v zvezi z njihovimi javnimi izvedbami,
ki niso fiksirane:
1. pravica radiodifuznega oddajanja in javno priobčitev svojih neposnetih izvedb, razen če je
izvedba sama po sebi radiodifuzna, in
2. snemanje svojih neposnetih izvedb.
WPPT izvajalcem prav tako zagotavlja naslednje moralne avtorske pravice:
1. pravica priznanja avtorstva,
2. pravica, da nasprotuje vsakemu popačenju, skazitvi ali drugi spremembi svoje izvedbe, ki bi
lahko škodovala njegovemu ugledu.
Proizvajalcem fonogramov pa WPPT zagotavlja štiri vrste ekonomskih pravic na njihovih
fonogramih:
1. pravica reproduciranja,
2. pravica distribuiranja,
3. pravica dajanja v najem in
4. pravica, da se fonogrami dajo na voljo javnosti.
362
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Vsaka od teh pravic je izključna pravica, ki je omejena z določenimi izjemami in omejitvami.
Glede tako izvajalcev kot tudi proizvajalcev fonogramov so države pogodbenice zavezane
državljanom drugih držav pogodbenic zagotoviti enako obravnavo, kot jo zagotavlja svojim
državljanom.
Izvajalci in proizvajalci fonogramov prav tako uživajo pravico do enkratnega pravičnega
nadomestila za neposredno ali posredno uporabo fonogramov, izdanih za komercialne namene,
za radiodifuzno oddajanje ali kakšno drugo javno priobčitev.365 Država pogodbenica pa lahko v
svoji domači zakonodaji določi, da izvajalec ali proizvajalec fonograma ali oba zahtevata od
uporabnika enkratno pravično nadomestilo. Država pogodbenica lahko sprejme zakonodajo, ki
določi pogoje, pod katerimi se enkratno pravično nadomestilo deli med izvajalci in proizvajalci
fonogramov, če se ti o tem ne sporazumejo.366
Varstvo, ki ga WPPT zagotavlja izvajalcem, traja najmanj do konca obdobja 50 let, šteto od
konca leta, ko je bila izvedba posneta na fonogram.367 Varstvo, ki ga WPPT zagotavlja
proizvajalcem fonogramov, traja najmanj do konca obdobja 50 let, šteto od konca leta, v
katerem je bil fonogram izdan, oziroma če fonogram ni bil izdan v 50 letih po tistem, ko je bil
posnet, 50 let od konca leta, v katerem je bil posnetek narejen.368
Pogodbenice morajo zagotoviti ustrezno pravno varstvo in učinkovita pravna sredstva zoper
izognitev dejanskim tehničnim ukrepom, ki jih uporabljajo izvajalci ali proizvajalci fonogramov v
zvezi z uresničevanjem svojih pravic po WPPT, in ki omejujejo dejanja v zvezi z njihovimi
izvedbami ali fonogrami.
Države pogodbenice morajo zagotoviti ustrezna in učinkovita pravna sredstva zoper vse osebe,
ki zavestno storijo katero koli od naslednjih dejanj in vedo, oziroma bi v primeru civilnopravnih
sredstev iz utemeljenih razlogov lahko vedele, da bo to povzročilo, omogočilo, olajšalo ali
prikrilo kršitev katere koli pravice, urejene z WPPT:
1. odstranitev ali sprememba katerega koli elektronskega podatka za upravljanje pravic brez
dovoljenja;
2. distribuiranje, uvoz zaradi distribuiranja, radiodifuzno oddajanje ali javna priobčitev izvedb,
primerkov posnetih izvedb ali fonogramov ali njihovo dajanje na voljo javnosti brez dovoljenja,
vedoč, da so bili elektronski podatki za upravljanje pravic odstranjeni ali spremenjeni brez
dovoljenja.369
Pojem »podatki za upravljanje pravic«, pomeni podatke, ki identificirajo izvajalca, izvajalčevo
izvedbo, proizvajalca fonograma, fonogram, imetnika katere koli pravice na izvedbi ali
fonogramu, ali podatke o pogojih uporabe izvedbe ali fonograma oziroma katere koli številke ali
kode, ki pomenijo takšne podatke, če je kateri izmed njih dodan primerku posnete izvedbe ali
fonograma ali se pojavlja v zvezi z javno priobčitvijo posnete izvedbe ali fonograma ali z njunim
dajanjem na voljo javnosti.370
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Za uživanje in uresničevanje pravic, predvidenih z WPPT, ne veljajo nobene formalnosti. 371
2.1.6.1. Reproduciranje
WPPT v 7. členu določa pravico reproduciranja za izvajalce za njihove izvedbe, posnete na
fonogramih, in v 11. členu pravico reproduciranja za producente fonogramov. Te pravice so
omejene s tristopenjskim testom.372 Dodatno je postavljena omejitev, da pogodbenice lahko v
domači zakonodaji predvidijo enake vrste omejitev ali izjem v zvezi z varstvom izvajalcev in
proizvajalcev fonogramov, kot je to predvideno v njihovi domači zakonodaji v zvezi z varstvom
avtorske pravice na književnih in umetniških delih (test primerjave s književnimi in umetniškimi
deli).373
Ker je možna izjema v korist slepim, slabovidnim in drugim osebam z motnjami branja za
književna in umetniška dela, so podobne izjeme možne tudi po WPPT.374
2.1.6.2. Predelava
Pravica priredbe ni definirana v WPPT, zato ni ovir za izjeme v nacionalnih zakonodajah.375
2.1.6.3. Distribuiranje, vključno s pravico dajanja v najem in pravico javnega posojanja
Izjeme od pravice distribuiranja in pravice komercialnega dajanja v najem morajo biti v skladu s
tristopenjskim testom in testom primerjave s književnimi in umetniškimi deli. 376
Ni določb za pravico do nekomercialnega dajanja v najem.
Izjema v korist slepim, slabovidnim in drugim osebam z motnjami branja je tudi možna, vendar
pa bi tristopenjski test lahko vplival na obseg, v katerem je ta lahko dovoljena za komercialno
distribuiranje in komercialno dajanje v najem.377
2.1.6.4. Priobčitev javnosti z brezžičnimi sredstvi
Izvajalci in proizvajalci fonogramov po WPPT uživajo pravico do enkratnega pravičnega
nadomestila za neposredno ali posredno uporabo fonogramov, izdanih za komercialne namene,
za radiodifuzno oddajanje ali kakšno drugo javno priobčitev.378 15. člen WPPT predvideva le
pravico do nadomestila, zato je možna izjema v obliki zakonite licence.379
Izjeme v korist slepim, slabovidnim in drugim osebam z motnjami branja, brez obveznosti plačila
nadomestila, so prav tako možne, zaradi primerjave s tem, kaj je možno po WCT za književna in
umetniška dela.380 Seveda so vse izjeme podvržene tristopenjskemu testu.381
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2.1.6.5. Druga priobčitev javnosti z elektronskimi sredstvi
WPPT določa izključne pravice priobčitve javnosti.382
Za vzpostavitev izjem in omejitev je potrebno upoštevati tristopenjski test in test primerjave s
književnimi in dramskimi deli, poleg tega pa je potrebno upoštevati tudi izvor nekaterih pravic v
Rimski konvenciji.383
Enako kot v WCT ni ovir za vzpostavitev izjem v korist slepim, slabovidnim in drugim osebam z
motnjami branja, vendar je pri oblikovanju izjem potrebna pazljivost, predvsem zaradi
različnega izvora pravic.384
2.1.6.6. Javno izvajanje
V WCT ni novih določb glede te pravice, zato WPPT nima vpliva na možnost izjem v nacionalnih
zakonodajah.385
2.1.6.7. Snemanje
Izvajalci glede svojih izvedb uživajo izključno pravico dovoljevati snemanje svojih neposnetih
izvedb.386 Gre za izključno pravico, zato so možne razlike z Rimsko konvencijo.387
Izjeme v korist slepim, slabovidnim in drugim osebam z motnjami branja so možne, vendar so
omejene s tristopenjskim testom.388
2.1.7. Direktive Evropske unije
Direktiva št. 2001/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2001 o usklajevanju
določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi (v nadaljevanju Direktiva o
avtorski pravici v informacijski družbi)389 ureja pravno varstvo avtorske in sorodnih pravic v
okviru notranjega trga, s posebnim poudarkom na informacijski družbi.390 Direktiva o avtorski
pravici v informacijski družbi ureja zaščito avtorskih del, posnetkov izvedb, fonogramov, filmov
in oddaje radiodifuznih organizacij.
Direktiva o avtorski pravici v informacijski družbi v 5. členu določa eno obvezno in številne
dovoljenje izjeme od avtorskih pravic.391 Za namene slepih, slabovidnih in drugih oseb z
motnjami branja je najbolj relevantna določba v 5(3)(b). členu, ki določa:
»Države članice lahko predvidijo izjeme in omejitve pravic iz členov 2 in 3 v naslednjih primerih:
[...] b uporaba v korist invalidov, ki je neposredno povezana z invalidnostjo in je nekomercialne
narave, v obsegu, ki ga zahteva posamična oblika invalidnosti; [...]«
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S tem je vzpostavljena možnost izjeme od pravice reproduciranja392 in pravice priobčitve del
javnosti in pravica do dajanja na voljo javnosti predmetov sorodnih pravic 393. Kadar države
članice lahko predvidijo izjemo ali omejitev pravice reproduciranja, v skladu s prej našteto
določbo, lahko na podoben način dopustijo izjemo ali omejitev pravice distribuiranja,394 v
obsegu, ki ga opravičuje namen dovoljenega dejanja reproduciranja.395 Tako je tudi v zvezi s
pravico distribuiranja možna izjema v korist slepim, slabovidnim in drugim osebam z motnjami
branja.396 Tu Direktiva o avtorski pravici v informacijski družbi le dovoli izjemo od avtorskih
pravic, izjema pa ni obvezna in tudi ni jasno začrtana. Države članice EU, ki bodo na podlagi
Direktive o avtorski pravici v informacijski družbi vzpostavile izjemo v korist slepim, slabovidnim
in drugim osebam z motnjami branja ali drugim invalidnim osebam, morajo poskrbeti, da izjema
zadovolji tristopenjski test iz 5. odstavka 5. člena Direktive o avtorski pravici v informacijski
družbi.397
Tristopenjski test določa, da se izjeme lahko uporabljajo le v
1. določenih posebnih primerih,
2. ki niso v nasprotju z normalnim izkoriščanjem dela ali drugega predmeta in
3. ne vplivajo pretirano na legitimne interese imetnika pravic.398
2.1.8. Analiza Marakeške pogodbe o olajšanem dostopu do književnih del za slepe, slabovidne
ali osebe z drugimi težavami z branjem
Najbolj pomemben napredek v mednarodnem okolju, na področju olajšanja dostopa do
avtorskih del za slepe, slabovidne in druge osebe z motnjami branja, je Marakeška pogodba o
olajšanem dostopu do književnih del za slepe, slabovidne ali osebe z drugimi težavami z
branjem (v nadaljevanju Marakeška pogodba). Marakeška pogodba je prva pogodba, katere
glavna tema je intelektualna lastnina, sklenjena na afriški celini.399 Hkrati pa je nasploh prva
mednarodna pogodba, ki se ukvarja samo z omejitvami in izjemami avtorske in sorodnih
pravic.400
Zavedanje o potrebi po posebnem mednarodnem instrumentu za izjeme in omejitve avtorske
pravice v korist slepim, slabovidnim in drugim osebam z motnjami branja je bilo tudi pred
podpisom Marakeške pogodbe prisotno že dlje časa. Sama pogajanja znotraj WIPO so trajala kar
štiri leta.401 Sprejemanje pogodbe je trajalo tako dolgo zaradi močnih imetnikov avtorskih
pravic, kot je npr. MPAA (Motion Picture Association of America), ki so zaradi svojih interesov
poskušali doseči izločitev določenih ključnih določb iz Marakeške pogodbe. 402 Pogodba je bila
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naposled le sprejeta; na dan sprejetja jo je podpisalo kar 50 držav, med njimi tudi Slovenija.403
Veljavna pa bo postala šele, ko jo bo ratificiralo 20 držav podpisnic.404
Postopek sprejemanja pogodbe bo posebej problematičen v Evropski uniji. Preden se začne
postopek ratifikacije, morajo namreč organi Evropske unije oceniti, ali je ratifikacija pogodbe v
pristojnosti Evropske unije ali v pristojnosti posameznih držav članic. Tako je že sam podpis
pogodbe s strani Evropske unije predviden šele v letu 2014, pot do ratifikacije pa bo še daljša in
bolj zapletena.405
2.1.8.1. Definicije
Za pravilno razumevanje pogodbe je pomembna opredelitev izrazov, uporabljenih v pogodbi.
Izraz »dela« pomeni književna in umetniška dela, v obliki teksta, zapisa in/ali povezanih
ilustracij, ki so objavljena ali kako drugače dana na voljo javnosti v kakršnemkoli mediju. 406 Za
potrebe te pogodbe, to vključuje tudi dela v avdio formatih, kot so zvočne knjige.407 Pri definiciji
se Marakeška pogodba sklicuje na 1. odstavek 2. člena Bernske konvencije, torej je »dela« izraz,
ki zajema »vse stvaritve s književnega, znanstvenega in umetniškega področja, ne glede na
način in obliko njihovega izražanja, kot so: knjige, brošure in drugi spisi; predavanja, govori,
besede in druga dela enake narave; dramska ali dramsko - glasbena dela; koreografska in
pantomimska dela; glasbene skladbe z besedilom ali brez besedila; kinematografska dela in z
njimi izenačena dela, izražena s postopkom, ki je podoben kinematografiji; dela s področja
risanja, slikarstva, arhitekture, kiparstva, rezbarstva, litografije; dela s področja fotografije in z
njimi izenačena dela, izražena s postopkom, ki je podoben fotografiranju; dela uporabne
umetnosti; ilustracije, zemljevidi; načrti, skice in plastična dela, ki se nanašajo na zemljepisje,
topografijo, arhitekturo ali znanost.«408
Izraz »kopija dela v dostopnem formatu« pomeni kopijo dela na alternativen način ali v
alternativni obliki, ki omogoča upravičeni osebi dostop do dela, ta dostop pa mora biti enako
lahek kot dostop za osebe brez težav z branjem. Kopija dela v dostopnem formatu je namenjena
za uporabo upravičenim osebam in mora spoštovati integriteto originalnega dela, ob
upoštevanju sprememb, ki so potrebne za to, da je delo dostopno v alternativnem formatu, in
je prilagojeno potrebam upravičenih oseb.409
»Pooblaščene organizacije« so organizacije, ki so pooblaščene ali jim je priznana dejavnost
izobraževanja, usposabljanja, prilagojenega branja ali dostopa do informacij za upravičene
osebe v neprofitne namene. To vključuje tudi vladne institucije ali neprofitne organizacije, ki
ponujajo iste storitve upravičenim osebam, kot njihovo primarno dejavnost.
Pooblaščena organizacija vzpostavi svojo dejavnost in deluje, tako da:
1. ugotovi, da so osebe, za katere deluje, upravičene osebe;
2. omeji upravičenim osebam in/ali pooblaščenim organizacijam distribucijo in dajanje na voljo
kopije del v dostopnih formatih;
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3. odvrača ljudi od reprodukcije, distribucije in dajanja na voljo nezakonitih kopij; in
4. vzdržuje skrbnost pri ravnanju s kopijami del in pri spoštovanju zasebnosti upravičenih
oseb.410
»Upravičene osebe« so osebe, ki:
1. so slepe;
2. imajo okvaro vida ali motnjo zaznavanja ali branja, ki je ni mogoče izboljšati tako, da bi se vid
izboljšal do te mere, da bi bil primerljiv z osebo, ki nima takšne okvare ali invalidnosti in ta
oseba ni zmožna brati tiskanih del do enake stopnje kot oseba, ki nima takšne okvare ali
invalidnosti;
Pri tem ni potrebno, da se okvara vida, ki je »ni mogoče izboljšati«, zahteva uporabo vseh
možnih medicinskih posegov.411
3. zaradi telesne okvare niso zmožne držati ali manipulirati s knjigo ali osredotočiti ali premikati
oči na način, ki bi bil običajno potreben za branje; ne glede na kakršnekoli druge invalidnosti. 412
S tem je krog upravičencev širši, kot če bi bile določene samo slepe ali slabovidne osebe.413
2.1.8.2. Obveznosti znotraj države
Države pogodbenice morajo v nacionalnih zakonodajah zagotoviti izjeme ali omejitve pravice
reproduciranja, pravice distribuiranja in pravice dajanja na voljo javnosti, kot jih definira WCT, z
namenom, da se olajša dostopnost do del v dostopnih formatih za upravičene osebe. 414 Te
omejitve in izjeme morajo dovoljevati spremembe, ki so potrebne za to, da je delo dostopno v
alternativnem formatu.415 Za olajšanje dostopa do del za upravičene osebe lahko države
pogodbenice vzpostavijo izjeme ali omejitev tudi za pravico do javnega izvajanja.416
Marakeška pogodba določa, da lahko države pogodbenice izpolnijo zahteve iz prejšnjega
odstavka tako, da vzpostavijo izjemo ali omejitev v nacionalnem avtorskem pravu na naslednji
način:
− Pooblaščenim organizacijam bo dovoljeno, brez dovoljenja imetnikov avtorskih pravic,
narediti kopije avtorskih del v dostopnih formatih. Pooblaščene organizacije bodo lahko
pridobile kopijo dela v dostopnem formatu od drugih pooblaščenih organizacij. Te kopije
bodo lahko dostavili upravičenim osebam s kakršnimikoli sredstvi, vključno z
nekomercialnim posojanjem ali z elektronsko komunikacijo po žici ali z brezžičnimi sredstvi.
Za doseganje teh ciljev lahko izvaja tudi vmesne stopnje. Vse to lahko pooblaščena
organizacija stori, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
1. Pooblaščena organizacija, ki želi izvajati dovoljena dejanja, ima zakonit dostop do dela ali ima
kopijo dela;
2. Delo je pretvorjeno v dostopni format, kar lahko vključuje sredstva za upravljanje informacij v
dostopnem formatu, a ne uvaja sprememb, razen tistih, ki so potrebne za to, da je delo
dostopno upravičenim osebam;
3. Dela v dostopnih formatih so dobavljena izključno za uporabo upravičenih oseb;
4. Aktivnost poteka v neprofitne namene.417
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Dodatno lahko država omogoči, da lahko upravičena oseba ali druga oseba, ki ravna v njenem
imenu, naredi kopijo dela v dostopnem formatu za osebno uporabo upravičene osebe ali pa
pomaga upravičeni osebi narediti ali uporabljati kopijo dela v dostopnem formatu, kadar ima
upravičena oseba zakonit dostop do dela ali do kopije dela.418
Svoje obveznosti lahko države pogodbenice izpolnijo tudi z drugimi izjemami ali omejitvami v
nacionalni zakonodaji, v skladu z 10. in 11. členom.419 Ta določba pa ne oži ali razširja obsega
aplikabilnosti izjem in omejitev, dovoljenih v Bernski konvenciji, glede pravice prevoda v zvezi s
slepimi, slabovidnimi in drugimi osebami z motnjami branja.420 Tako so izjeme za prevode
možne samo, če ustrezajo pogojem tristopenjskega testa iz Bernske konvencije.
Države podpisnice lahko omejijo izjeme ali omejitve na dela, ki jih na določenem trgu in v
določenem dostopnem formatu, ni mogoče pridobiti komercialno pod razumnimi pogoji za
upravičene osebe.421 Tu gre za možnost države, da določi takšno omejitev, ne gre pa za
obveznost.422 Dodatno lahko države vnesejo omejitev le za posamične formate, torej če je delo
dostopno v enem dostopnem formatu, vendar ne tistem, ki ga oseba potrebuje, ta določba ne
pride v poštev.423 Tako bi, če je dostopna kopija v elektronskem tekstu, bila v skladu z izjemo še
vedno dovoljena reprodukcija v brajici.424 Če bi država to omejitev definirala preširoko, tako da
bi ožala pravice, ki jih zagotavlja ta pogodba, bi bilo to v nasprotju z določbo 1. odstavka 4.
člena.425 Marakeška pogodba določa tudi, da mora biti dostopna kopija v skladu z zahtevo
komercialnega dostopa dostopna pod razumnimi pogoji za uporabnika. To vključuje tudi to, da
mora biti kopija dostopna po razumni ceni, kar je pomembno predvsem za upravičene osebe v
državah v razvoju.426
Države podpisnice same v nacionalni zakonodaji določijo, če so izjeme ali omejitve predmet
pravice do nadomestila.427 Višina morebitnega nadomestila mora biti primerna glede na pogoje
na lokalnem trgu.428
2.1.8.3. Izvoz
Če je kopija dela v dostopnem formatu narejena po izjemi ali omejitvi ali po delovanju prava,
morajo države pogodbenice omogočiti, da se lahko ta kopija v dostopnem formatu s strani
pooblaščene organizacije distribuira ali daje na voljo upravičeni osebi ali drugi pooblaščeni
organizaciji v drugi državi pogodbenici.429
Države pogodbenice lahko izpolnijo zahteve iz prejšnjega odstavka z vzpostavitvijo izjeme ali
omejitve v nacionalni zakonodaji, tako da:
1. pooblaščenim organizacijam dovolijo, brez dovoljenja imetnika pravice, distribuirati ali dajati
na voljo kopije dela v dostopnih formatih za izključno uporabo upravičenih oseb pooblaščenim
organizacijam v drugih državah pogodbenicah; in
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2. pooblaščenim organizacijam dovolijo, brez dovoljenja imetnika pravic in v skladu s členom
2(c), distribuirati ali dajati na voljo kopije dela v dostopnih formatih upravičenim osebam v
drugih državah pogodbenicah,
pod pogojem, da pred to distribucijo ali dajanjem na voljo pooblaščena organizacija, kjer delo
izvira, ni vedela ali ni mogla vedeti, da bodo kopije dela v dostopnih formatih uporabljena za
koga drugega kot upravičene osebe.430 Pooblaščena organizacija mora poskrbeti za to, da
potrdi, da dejansko dela za upravičeno osebo.431
Kadar pooblaščena organizacija v državi pogodbenici dobi kopijo dela v dostopnem formatu v
skladu s 1. odstavkom 5. člena Marakeške pogodbe in te države ne zavezuje 9. člen Bernske
konvencije, mora poskrbeti, v skladu z lastnim pravnim sistemom in prakso, da bodo dostopne
kopije dela reproducirane, distribuirane in dane na voljo samo v korist upravičenim osebam v
območju pristojnosti te države pogodbenice.432
Distribuiranje in dajanje na voljo kopij dela v dostopnih formatih s strani pooblaščene
organizacije v skladu s 1. odstavkom 5. člena Marakeške pogodbe bo omejeno na območje
pristojnosti države članice, razen če je država pogodbenica članica WCT ali na drugačen način
omejuje izjeme in omejitve pri implementaciji Marakeške pogodbe, glede pravice distribuiranja
in dajanja na voljo javnosti, na posebne primere, ki niso v nasprotju z običajno rabo dela in ne
posegajo pretirano v zakonite interese avtorja.433
2.1.8.4. Uvoz
V obsegu, ki ga nacionalna zakonodaja dovoljuje, da lahko upravičena oseba, nekdo, ki deluje v
njenem imenu ali pooblaščena organizacija naredi kopijo dela v dostopnem formatu, morajo
države pogodbenice tudi dovoliti tem osebam, da lahko uvozijo kopije del v dostopnih formatih
v korist upravičenih oseb brez dovoljenja imetnika pravic.434
2.1.8.5. Tehnološki ukrepi
Države pogodbenice morajo sprejeti ustrezne ukrepe, da zagotovijo ustrezno pravno varstvo in
učinkovite pravne ukrepe zoper zaobid tehnoloških ukrepov, to varstvo pa ne sme preprečiti
koriščenja izjem in omejitev v skladu z Marakeško pogodbo s strani upravičenih oseb.435
Pri uveljavljanju izjem in omejitev v skladu z Marakeško pogodbo so države pogodbenice
zavezane varovati zasebnost upravičenih oseb na enaki ravni kot vsem ostalim.436
Države pogodbenice morajo spodbujati čezmejno izmenjavo del v dostopnih formatih tako, da
spodbujajo prostovoljno izmenjavo informacij, s katerimi si lahko organizacije pomagajo pri
identifikaciji drugih organizacij. V ta namen bo International Bureau of WIPO ustanovil
informacijsko točko.437
Države pogodbenice se zavezujejo pomagati pooblaščenim organizacijam pri vključevanju v
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aktivnosti, definirane v 5. členu Marakeške pogodbe, pri dajanju na voljo informacij glede
njihove dejavnosti, z deljenjem informacij med pooblaščenimi organizacijami in skozi dajanje na
voljo informacij glede njihovih pravil in delovanja, vključno s prakso čezmejne izmenjave kopij
del v dostopnih formatih, zainteresiranim osebam in članom javnosti. 438
2.1.8.6. Implementacija
V skladu s splošnimi načeli implementacije morajo države pogodbenice uporabiti ustrezne
ukrepe za implementacijo Marakeške pogodbe.439 Pri tem so države pogodbenice svobodne pri
izbiri primerne metode za implementacijo določb te pogodbe, v skladu z njihovim pravnim
sistemom in pravno prakso.440
Države pogodbenice lahko izpolnijo svoje obveznosti po tej pogodbi z izjemami ali omejitvami
avtorske pravice posebej v korist upravičenim osebam, z drugimi izjemami ali omejitvami ali s
kombinacijo obojih, v skladu s svojim pravnim sistemom in pravno prakso. To lahko vključuje
sodne, upravne ali regulatorne določbe v korist upravičenih oseb, da se ugodi njihovim
potrebam v skladu s pravicami in obveznostmi v skladu z Bernsko konvencijo, drugimi
mednarodnimi pogodbami in drugimi določbami v tej pogodbi.441
Pri sprejemanju ukrepov za aplikacijo te pogodbe, lahko pogodbene stranke izkoriščajo pravice
in morajo izpolnjevati obveznosti, ki jih imajo po Bernski pogodbi, TRIPS in WCT, vključno z
dogovori o njihovi interpretaciji, tako da:
1. v skladu z 2. odstavkom 9. člena Bernske konvencije lahko države pogodbenice dovolijo
reprodukcijo del v določenih posebnih primerih, toda le, če to reproduciranje ni v škodo redni
uporabi del in ne prizadene neupravičene škode zakonitim interesom avtorja;
2. v skladu s 13. členom TRIPS morajo države pogodbenice omejiti izjeme in omejitve pri
izključnih pravicah na določene posebne primere, ki niso v nasprotju z običajnim izkoriščanjem
dela in nerazumno ne ogrožajo legitimnih interesov imetnika pravice;
3. v skladu s 1. odstavkom 10. člena WCT morajo države pogodbenice omogočiti omejitve ali
izjeme glede pravic, ki jih avtorjem književnih in umetniških del daje WCT, v nekaterih posebnih
primerih, ki niso v nasprotju z običajno uporabo dela in pretirano ne posegajo v zakonite
interese avtorja;
4. v skladu z 2. odstavkom 10. člena WCT morajo države pogodbenice pri uporabi Bernske
konvencije skrčiti vse omejitve ali izjeme od pravic, ki so določene v njej, na nekatere posebne
primere, ki niso v nasprotju z običajno uporabo dela in pretirano ne posegajo v zakonite
interese avtorja.442
S tem Marakeška pogodba določa, da morajo vse izjeme in omejitve izključnih avtorskih pravic
izpolnjevati pogoje iz tristopenjskih testov iz treh različnih mednarodnih pogodb: Bernske
konvencije, TRIPS in WCT. Tako je vzpostavljanje izjem za države pogodbenice oteženo, saj
morajo pri oblikovanju izjem upoštevati vse pogoje.
S podpisom Marakeške pogodbe države pogodbenice priznavajo, da lahko pogodbene stranke v
svojih nacionalnih zakonodajah vzpostavijo druge izjeme ali omejitve v korist upravičenih oseb,
kot jih določa Marakeška pogodba v skladu z ekonomsko situacijo v državi pogodbenici, njenih
438

9(2). člen Marakeške pogodbe.
10(1). člen Marakeške pogodbe.
440
10(2). člen Marakeške pogodbe.
441
10(3). člen Marakeške pogodbe.
442
11. člen Marakeške pogodbe.
439

49

socialnih in kulturnih potreb in njenih pravicah in obveznostih po mednarodnih pogodbah. 443
2.2. Analiza izjem in omejitev avtorske pravice v korist invalidnih oseb v primerjalnem pravu
Na podlagi WIPO študije Study on copyright limitations and exceptions for the visually impaired
je bilo v izbranih državah analiziranih 11 pomembnih dejavnikov. Ti so: kdo je končni
upravičenec; katera dela se lahko uporablja; ali je dovoljena dejavnost za profitne ali neprofitne
namene; dejanja, ki so dovoljena oziroma omejena; kdo lahko dejavnost izvaja; v katerih
formatih je dovoljena uporaba; ali je vzpostavljena zakonita licenca ali izjema; ali je potrebno
priznanje avtorstva; drugi pogoji in razmerje s tehnološkimi ukrepi.
V nadaljevanju je predstavljen povzetek ugotovitev, v aneksu 1 pa se nahajajo razpredelnice z
analizo izbranih držav. Raziskava je osredotočena na izjeme in omejitve, ustvarjene posebej za
invalidne osebe. Analiza je primarno osnovana na raziskavi iz zgoraj omenjene WIPO Study on
copyright limitations and exceptions for the visually impaired, vendar pa je bil izveden naknadni
pregled zakonodaj posameznih izbranih držav. Ker so se v času od izdelave WIPO študije (leta
2006) spremenile določbe nekaterih držav v zvezi z analiziranimi pravicami, smo te določbe
posodobili.
2.2.1. Avstralija444
Za vsak del raziskave so bili rezultati razdeljeni v naslednje kategorije:
1. Izdelava in posredovanje dostopnih oblik književnih in dramskih del
2. Izdelava dostopnih formatov v obliki fotokopij že objavljenih izdaj
3. Zvočno radiodifuzno oddajanje književnih in dramskih del
1. Izdelava in posredovanje dostopnih oblik književnih in dramskih del
Končni upravičenci izjeme oziroma omejitve avtorske pravice so osebe z invalidnostjo, ki
onemogoča branje ali organizacija, ki deluje v skladu z zakonom v imenu te osebe. Oseba z
invalidnostjo, ki onemogoča branje, je po zakonu definirana kot slepa oseba; oseba, katere vid
je močno omejen; oseba, ki ni zmožna držati oziroma uporabljati knjig, premikati svojih oči ali
oseba z zaznavno motnjo.
Dovoljena je uporaba književnih ali dramskih del v primeru zvočnih posnetkov, pod pogojem, da
zvočni posnetek dela še ni bil objavljen, ali v primeru, če ni bilo mogoče pridobiti kopije
posnetka v razumnem času in po normalni tržni ceni. Dodatno je dovoljena uporaba objavljenih
književnih in dramskih del, za katera obstajajo kopije v drugih dostopnih formatih, vendar le v
primeru, da normalno poizvedovanje za specifično delo pokaže, da se ga ne bi dalo pridobiti v
razumnem času oziroma po normalni tržni ceni. Ta določba se ne nanaša na računalniške
programe. Dovoljeno je reproduciranje ali javna priobčitev.
Dejavnost se lahko izvaja za ali v imenu organizacije, ki se ukvarja s pomočjo osebam z
invalidnostjo, ki onemogoča branje. Glavni državni tožilec lahko z izrekom objavljenim v
Uradnem listu, razglasi, da ima določena organizacija status organizacije, ki pomaga osebam z
invalidnostjo, ki onemogoča branje.
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Dovoljena je uporaba naslednjih formatov: zvočni posnetki, brajica, povečani tisk, fotografije
(kar pomeni delo na filmskem traku ali serijo različnih prosojnic) ali elektronski formati.
Ni določena prosta izjema; za uporabo je treba plačati nadomestilo kolektivni organizaciji, ki
upravlja pravici reproduciranja in priobčitve književnih in dramskih del.
Zakon določa tudi obveznost, da je za neelektronske kopije književnih in dramskih del treba
označiti in narediti, hraniti ter posredovati zapise o aktivnosti kolektivni organizaciji. Za
elektronske kopije pa je treba zagotoviti obveščanje kolektivne organizacije in poskrbeti, da se
kopije posredujejo samo upravičencem (na primer učiteljem ali osebam, ki prejemajo
izobraževalno ali drugo pomoč s strani organizacije za pomoč osebam z motnjami branja in
osebam, ki izpolnjujejo druge predpisane pogoje.
Glede tehnoloških ukrepov je določeno, da se določbe, ki se nanašajo na tehnološke ukrepe in
bi onemogočile koriščenje izjeme, ne uporabijo v posebnih primerih, kadar se naprava ali
storitev za zaobid tehnoloških ukrepov nudi osebi z motnjo branja ali organizaciji za pomoč
takim osebam z namenom koriščenja izjeme.
2. Izdelava dostopnih formatov v obliki fotokopij že objavljenih izdaj
Končni upravičenci so osebe z invalidnostjo, ki onemogoča branje ali organizacija, ki deluje v
skladu z zakonom v imenu te osebe. Dovoljena je uporaba objavljenih izdaj književnih in
dramskih del ali katerih koli del, ki niso zaščitena z avtorsko pravico. Dovoljeno je samo
reproduciranje. Za objavljene izdaje del, ki so še vedno zaščitena z avtorskimi pravicami, izjema
velja le, kadar je dovoljena reprodukcija teh del. Določena je neodplačna izjema za
reproduciranje objavljenih izdaj.
Dejanje se lahko izvaja za ali v imenu organizacije, ki se ukvarja s pomočjo osebam z
invalidnostjo, ki onemogoča branje. Glavni državni tožilec lahko z izrekom, objavljenim v
Uradnem listu, razglasi, da ima določena organizacija status organizacije, ki pomaga osebam z
invalidnostjo, ki onemogoča branje.
Dovoljeni formati: zvočni posnetki, brajica, povečani tisk, fotografije (kar pomeni delo na
filmskem traku ali serijo različnih prosojnic) ali elektronsko.
Določbe, ki se nanašajo na tehnološke ukrepe in bi onemogočile koriščenje izjeme, se ne
uporabijo v posebnih primerih, kadar se naprava ali storitev za zaobid tehnoloških ukrepov nudi
osebi z motnjo branja ali organizaciji za pomoč takim osebam z namenom koriščenja izjeme.
3. Zvočno radiodifuzno oddajanje književnih in dramskih del
Radiodifuzno oddajanje zvočnih posnetkov je namenjeno osebam, ki zaradi starosti, invalidnosti
ali problema nepismenosti niso zmožne uporabljati knjig ali časopisov, ali niso zmožne brati ali
razumeti pisnih gradiv. Tem osebam je namenjeno radiodifuzno oddajanje, za katerega
pridobijo licenco radijske postaje. Dovoljeno je le radiodifuzno oddajanje in le za objavljena
književna in dramska dela. Dejanja lahko izvajajo le Imetniki licence za radiodifuzno oddajanje
osebam z invalidnostjo, ki onemogoča branje. Dovoljen format so le zvočni posnetki, kar je
smiselno glede na samo naravo izjeme.
Določena je izjema, vendar lahko imetniki pravic zahtevajo primerno nadomestilo, kar pomeni,
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da bo v primerih, kadar imetnik zahteva plačilo, izjema odplačna, kadar tega plačila ne zahteva,
pa neodplačna. Zakon dodatno določa, da je treba voditi evidenco izdelave zvočnih posnetkov,
ki jih lahko imetniki avtorskih pravic pregledajo.
Določene dejavnosti pri izdelavi in posredovanju kopij v dostopnih formatih se ne štejejo kot
poseg v avtorske pravice – organizacijam za pomoč osebam z motnjami branja je, pod
določenimi pogoji, dovoljeno, da izdelajo reprodukcijo ali priobčijo to, samo za namen izdelave
ali priobčitve reprodukcije za osebe z motnjami branja
2.2.2. Avstrija445
Avstrijska zakonodaja v 42.d členu Zveznega zakona o avtorski in sorodnih pravicah določa
izjemo od avtorske pravice za invalidne osebe. Izjema velja za objavljena dela, če invalidna
oseba zaradi svoje invalidnosti ne more dostopati ali z veliko težavo dostopa do objavljenih del.
Omejeni sta pravici reproduciranje in distribuiranje avtorskih del, ki ju je mogoče izvajati le v
neprofitne namene. Zakon ne omejuje, kdo lahko omenjeni dejanji izvrši; to je lahko
upravičenec, pooblaščena organizacija ali tretja oseba, dokler so izpolnjeni vsi drugi pogoji. Delo
je mogoče reproducirati in distribuirati v kakršnikoli primerni obliki, v kateri dela še niso bila
objavljena. To lahko vključuje dela v brajici, zvočne knjige, itd. Pri izvajanju teh dejanj, zakon
prav tako ne predpisuje priznanja avtorstva ali vira avtorskega dela, vendar pa je potrebno
avtorju izplačati primerno nadomestilo. Zakon ne omenja, ali je možno to pravico derogirati s
pogodbo.
2.2.3. Bolgarija446
Bolgarski Zakon o avtorski in sorodnih pravicah določa, da je mogoče brez dovoljenja avtorja
oziroma imetnika avtorskih pravic reproducirati avtorska dela v brajici ali drugih analognih
metodah. Zakon sicer izrecno ne določa kroga upravičencev, vendar je iz določbe mogoče
razbrati, da so upravičenci osebe, ki lahko berejo dela v brajici in drugih analogno specializiranih
formatih. Za reproduciranje v tem primeru je vzpostavljena izjema, avtorju ni treba plačati
posebnega nadomestila. Izjema posebej določa, da je možna samo v primerih neprofitne
uporabe. Prav tako velja za vsa objavljena avtorska dela, z izjemo računalniških programov.
Določen je tudi dodaten pogoj, ki velja za vse zakonske omejitve avtorske pravice, in sicer, da
uporaba ne sme biti v nasprotju z normalnim izkoriščanjem avtorskega dela in ne sme biti v
nerazumni meri v nasprotju z zakonitimi interesi imetnika pravice. V zvezi s tehnološkimi ukrepi
zakon določa, da odstranitev, poškodovanje, uničenje ali okvara tehnoloških ukrepov za
namene koriščenja izjeme ni dovoljena brez privoljenja imetnika pravic. Tako morajo vsi, ki
želijo koristiti zakonsko izjemo za delo, ki je zaščiteno s tehnološkimi ukrepi pred odstranitvijo
teh sredstev, pridobiti soglasje imetnika avtorske pravice. V primeru, da imetnik avtorske
pravice soglasja ne da, bi bila kakršnakoli odstranitev zaščitnih sredstev nezakonita.
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Člen 42d avstrijskega Zakona o avtorski in sorodnih pravicah iz leta 1936, zadnjič spremenjen leta 2011.
Členi 23, 24(1)10, 24(2), 25a bolgarskega Zakona o avtorski in sorodnih pravicah št. 56/29. 6. 1993, zadnjič spremenjen marca
2011.
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2.2.4. Češka447
Češki zakon določa izjemo, brez obveznosti plačila nadomestila, za invalidne osebe. Ta izjema
velja za objavljena dela, ki jih je dovoljeno reproducirati, distribuirati, priobčiti javnosti in
posojati. Zakon ne omejuje dejavnosti na določene osebe, dovoljena dejanja lahko izvede vsak,
ki naredi ali je naredil reprodukcijo v korist invalidne osebe. Ta dejavnost se lahko izvaja le v
neprofitne namene. Glede formatov velja splošno pravilo, da so dovoljeni formati, ki so
potrebni zaradi invalidnosti. Zakon posebej dovoli dodajanje avdiodeskripcije za slepe in
slabovidne – zvočni opis slike in dogajanje v sliki avdiovizualnega dela. V tem primeru je mogoče
reproducirati, distribuirati in priobčiti javnosti zvočno komponento tega dela. Prepovedana je
uporaba kopij, ustvarjenih na podlagi izjeme za kakršnekoli druge namene kot za uporabo
invalidnih oseb. Uporaba avtorskih del po izjemah ne sme nasprotovati običajnemu koriščenju
avtorskih pravic in ne sme biti v nerazumni meri v nasprotju z zakonitimi interesi avtorja.
Uporaba prav tako ne sme posegati v določbe o tehnoloških ukrepih.
2.2.5. Danska448
Danski zakon vzpostavlja izjemo za slepe, slabovidne, gluhe in osebe z govornimi napakami in
osebe, ki zaradi invalidnosti ne morejo brati tiskanega teksta. Ta izjema velja za uporabo del,
kot sta reproduciranje in distribuiranje, kar vključuje dajanje na voljo javnosti, ne pa tudi
distribuiranja z dajanjem v najem. Vzpostavljena je izjema, brez obveznosti plačila nadomestila,
razen za ustvarjanje zvočnih posnetkov, ki se jih lahko ustvari le za posojanje – to je podvrženo
plačilu nadomestila avtorju. Dodatno sta ustvarjanje zvočnih ali vizualnih posnetkov oddajanih
del podvržena razširjenemu kolektivnemu licenciranju.
Izjema velja za vsa objavljena dela. Uporaba je dovoljena naštetim upravičencem in tudi
institucijam, katerih dejavnost je pomoč naštetim osebam in drugim institucijam. Vse te osebe
in institucije lahko izvajajo distribuiranje samo za neprofitne namene. Dela se lahko uporablja
samo za invalidne osebe in jih ni dovoljeno spreminjati v večjem obsegu, kot je potreben za
dovoljeno uporabo. Pri uporabi je potrebno navesti ime avtorja dela. V primeru, da je delo
zaščiteno s tehnološkimi ukrepi, se lahko imetnik pravic in upravičenec po izjemi dogovorita o
uporabi takega dela. Kadar se o uporabi oziroma odstranitvi tehnoloških ukrepov ne moreta
dogovoriti, lahko Tribunal za avtorske licence na zahtevo upravičenca naroči imetniku pravice,
da omogoči upravičencu uporabo dela v skladu z zakonsko izjemo. Če imetnik pravice te
zahteve ne izpolni v roku 4 tednov, ima upravičenec pravico sam zaobiti tehnološke ukrepe.
2.2.6. Estonija449
Estonska ureditev vzpostavlja izjemo, brez obveznosti plačila nadomestila, za invalidne osebe.
Ta velja za vsa objavljena dela, razen tistih, ki so bila ustvarjena posebej za invalidne osebe, s
tem da je pri uporabi potrebno navesti ime avtorja, naslov dela in vir. Tako je za neprofitne
namene dovoljeno reproduciranje, distribuiranje in priobčitev javnosti. Vsa ta dejanja se lahko
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Členi 29, 30, 38, 43-45 češkega Zakona o avtorski, pravicah sorodnih avtorski in spremembi določenih zakonov iz leta 2000,
zadnjič spremenjen aprila 2008.
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Členi 11, 17 in 75c danskega Zakona o avtorski pravici iz leta 2003, zadnjič spremenjen februarja 2010.
449
3
Členi 17, 19, 80 , 87 estonskega Zakona o avtorski pravici iz leta 1992, zadnjič spremenjen decembra 2012.
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vršijo na način oziroma v formatih, ki so neposredno povezani z invalidnostjo. Dodatno uporaba
avtorskih del po izjemah ne sme nasprotovati običajnemu koriščenju avtorskih pravic in ne sme
biti v nerazumni meri v nasprotju z zakonitimi interesi avtorja. Kadar je delo zaščiteno s
tehnološkimi ukrepi, morajo imetniki pravic ta zaščitna sredstva prilagoditi, da se v skladu z
zakonsko izjemo upravičeni osebi omogoči dostop do dela. Kadar se z imetnikom pravic ne
doseže dogovora glede uporabe po izjemi, o zadevi odloča Komisija za avtorsko pravo. Če se
katera od strank z odločitvijo odbora ne strinja, lahko vloži pritožbo na sodišče.
2.2.7. Finska450
Vzpostavljena je izjema od pravic reproduciranja (ustvarjanje kopij); priobčitve upravičenim
osebam, razen priobčitve s transmisijo preko televizije ali radia; za zvočne posnetke književnih
del in za dela, reproducirana v znakovnem jeziku za posojanje, distribuiranje in uporabo s
komuniciranjem, razen s transmisijo preko televizije ali radia. Izjema velja za objavljena
književna, glasbena in likovna dela. Ta dejanja lahko opravljajo upravičene osebe same, torej
slepe in slabovidne osebe in drugi, ki zaradi invalidnosti ali bolezni ne morejo uporabljati
avtorskih del na običajen način. To ne velja za zvočne posnetke književnih del in za dela,
reproducirana v znakovnem jeziku, v zvezi s katerimi lahko dejanja opravljajo le institucije,
pooblaščene s strani vlade. Zakon ne določa, kateri formati se lahko uporabljajo, vendar
postavlja omejitev, da mora biti uporaba namenjena posebej za invalidne osebe, zaradi česar
pridejo v poštev vsi formati, ki so namenjeni posebej za potrebe invalidnih oseb. Dodatno je
postavljena omejitev, da dela ni dovoljeno spreminjati v obsegu, ki je večji, kot je potreben za
dovoljeno uporabo dela. Pri uporabi je treba navesti ime avtorja dela in vir. Ker je določena
izjema od pravice, je uporaba brezplačna, plačilo nadomestila pa je obvezno, kadar pooblaščene
organizacije dela reproducirajo z namenom prodaje ali kadar gre za priobčitev javnosti, ko
oseba pridobi kopijo dela v trajno last. Tako je plačilo nadomestila avtorju obvezno v vseh
primerih, ko invalidna oseba pridobi kopijo dela v trajno last. Kadar uporaba dela na dovoljen
način, ni mogoča zaradi tehnoloških ukrepov, mora imetnik avtorskih pravic zakonitim
uporabnikom, ki izpolnjujejo pogoje za izjemo, omogočiti uporabo dela. Če imetnik pravic ne
omogoči uporabe dela, lahko uporabnik zahteva razrešitev spora pred arbitražo.
2.2.8. Francija451
Francoski zakon bolj natančno določa osebe, ki so upravičene po izjemi. To so osebe z
motoričnimi, psihološkimi, slušnimi ali vidnimi okvarami; te okvare morajo biti enake ali višje od
stopnje, ki je določena z relevantnimi standardi. Ti standardi so določeni z uredbo vlade.
Vzpostavljena je izjema, brez obveznosti plačila nadomestila, ki velja samo za objavljena dela in
za neprofitno uporabo teh del. Dovoljeno je reproduciranje in izvajanje samo za privatno
uporabo končnih upravičencev. Ta dejanja lahko opravljajo invalidne osebe same ali
organizacije s pooblastilom posebnega administrativnega telesa. Zakon ne določa specifičnih
formatov, v katerih je dovoljena uporaba, določa le, da mora biti uporaba v skladu z naravo
invalidnosti. Organizacije, ki se ukvarjajo s to dejavnostjo, morajo dokazati svojo dejavnost na
številne načine, ki jih določa zakon. Glede koriščenja izjeme je postavljen dodaten pogoj, in
sicer, da uporaba ne sme biti v nasprotju z običajnim koriščenjem avtorskih pravic in ne sme biti
v nerazumni meri v nasprotju z zakonitimi interesi imetnika pravic. Kadar imajo upravičenci
450
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Členi 11, 17 in 50c finskega Zakona o avtorski pravici iz leta 1961, zadnjič spremenjen aprila 2010.
Členi L122-5, L331-5 – L331-21 francoskega Zakona o intelektualni lastnini iz leta 1992, zadnjič spremenjen maja 2012.
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zakonit dostop do dela, morajo imetniki pravic zagotoviti učinkovit dostop v skladu z izjemo,
razen za dela, ki so dana na voljo javnosti na podlagi posebnih pogodbenih določil. Postavljen je
poseben organ, ki regulira ter sodi in konciliira v sporih v zvezi s tehnološkimi ukrepi in
izjemami. Kadar je to potrebno, je omogočen tudi dostop do sodišča. Za elektronske kopije
knjig, namenjenih za uporabo upravičencev po izjemi, se v skladu s posebno uredbo lahko
zahteva depozit teh knjig s strani založnikov. Za te knjige je zagotovljena zaupnost in varnost
lokacije in dostopa.
2.2.9. Grčija452
Grški zakon vzpostavlja izjemo za slepe in gluhe in naglušne osebe. Zanje se lahko dela prosto
reproducira, dokler se ta dejavnost opravlja v neprofitne namene. Reproduciranje se lahko
opravlja v formatih, ki so povezani z invalidnostjo in so specifično potrebni zaradi te
invalidnosti. Vzpostavljena je izjema, brez obveznosti plačila nadomestila, vendar lahko
obveznost plačila nadomestila določi z ministrsko resolucijo. Uporaba ne sme biti v nasprotju z
običajnim izkoriščanjem avtorskega dela in ne sme biti v nerazumni meri v nasprotju z
zakonitimi interesi imetnika pravic. Drugih pogojev zakon ne določa, vendar se jih lahko
dodatno postavi z ministrsko resolucijo. Ministrstvo za kulturo lahko določbe izjeme razširi tudi
na druge kategorije invalidnih oseb. Kadar so dela, za katera velja izjema, zaščitena s
tehnološkimi ukrepi, mora imetnik pravic zakonitemu uporabniku omogočiti dostop do dela. Če
se stranki ne moreta sporazumeti glede tehnoloških ukrepov, je potrebno spor razrešiti z
mediacijo ali pa ga razreši Pritožbeno sodišče. Ta določba ne velja za dela, dana na voljo javnosti
na podlagi posebnih pogodbenih določil.
2.2.10. Hrvaška453
Zakon kot krog upravičenih oseb določa le invalidne osebe, kategorij ne določa bolj natančno.
Izjema v njihovo korist velja za vsa objavljena avtorska dela, dokler se ta uporabljajo v
neprofitne namene. Zakon prav tako ne določa posameznih oblik dovoljene uporabe, določa le,
da je dovoljena uporaba v korist invalidnim osebam. V tem se novi zakon razlikuje od
prejšnjega, saj je prejšnji zakon določal izjemo od pravice reproduciranja. S tem novi zakon
razširja izjemo na vse oblike uporabe, ki so v korist invalidnim osebam. Ta uporaba se lahko vrši
na način, ki je v direktni povezavi z invalidnostjo in v obsegu, ki ga zahteva invalidnost. Za to
vrsto uporabe je določena izjema, pri kateri ni potrebno plačilo nadomestila avtorju. Zakon
vsebuje tudi posebne določbe za primere, kadar so dela zaščitena s tehnološkimi ukrepi. Kadar
je z zakonom dovoljena uporaba avtorskega dela, a sta uporaba dela ali dostop do dela
onemogočena s tehnološkimi ukrepi, so avtorji oziroma osebe, ki so ukrepe izvedle, dolžni
omogočiti koriščenje izjem v skladu z zakonom. To lahko storijo s posebnimi ukrepi ali s
sklepanjem sporazumov. Ta določba se ne uporablja za računalniške programe. Če imetniki
pravic te določbe ne izpolnjujejo, torej ne odstranijo tehnoloških ukrepov, se dela uporabljajo z
izvajanjem ukrepov, ki jih predpiše minister na čelu Državnega zavoda za intelektualno lastnino.
2.2.11. Irska454
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Členi 28A, 28C in 66A grškega Zakona št. 2121/1993 o avtorski pravici, sorodnih pravicah in kulturnih zadevah iz leta 1993,
zadnjič spremenjen leta 2010 (analiza narejena po verziji iz leta 2002, ker nova verzija ni dostopna v prevodu).
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Členi 86, 80, 98 hrvaškega Zakona o avtorski in sorodnih pravicah iz leta 2003, zadnjič spremenjen julija 2011.
454
Členi 104, 106 in 375 irskega Zakona o avtorski in sorodnih pravicah iz leta 2000, zadnjič spremenjen decembra 2007.
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Izjema je vzpostavljena za osebe s fizično invalidnostjo ali duševnimi motnjami. Dovoljeno je
ustvarjati in dobavljati primerke dela in priredbe dela. Dovoljene so tudi vse modifikacije za
zadovoljitev posebnih potreb upravičenih oseb. Izvajanje omenjenih dejanj je dovoljeno
pooblaščenim organizacijam, ki ne smejo biti ustanovljene v profitne namene, prav tako pa ne
smejo izvajati svoje dejavnosti za profit. Gre za posebne organizacije, ki delujejo po pooblastilu
ministra. Vzpostavljena je izjema in ni potrebno plačilo nadomestila avtorju oziroma imetniku
pravic. Zakon določa še poseben pogoj, da kadar je primerek dela, ki je bil ustvarjen v skladu s
to izjemo, kasneje dan na voljo javnosti s prodajo, najemom ali posojanjem, postane ta
primerek nezakonit. S tem se poskuša preprečiti dejanja prodaje, najema in posojanja, prav
tako pa zagotavlja, da bodo kopije del namenjene le upravičenim osebam. Določeno je tudi, da
je dovoljen zaobid tehnoloških ukrepov za koriščenje izjeme. Tako zaščita s tehnološkimi ukrepi
ne sme preprečiti koriščenja izjeme.
2.2.12. Islandija455
Islandska zakonodaja določa izjemo za slepe, slabovidne in gluhe, osebe z motnjami branja in
druge, ki zaradi invalidnosti ne morejo brati tiskanega materiala. Možna je uporaba objavljenih
del, vendar le za neprofitne namene. Dovoljena sta reproduciranje in distribuiranje, ni pa
dovoljeno reproduciranje zvočnih posnetkov in distribuiranje v obliki posojanja ali dajanja v
najem. Zakon ne določa, v kakšnih formatih je dovoljeno dela uporabljati, posebej pa dovoljuje
zvočno snemanje književnih del. Tako so dovoljeni vsi formati, ki jih lahko uporabljajo slepi,
slabovidni, gluhi, osebe z motnjami branja ali drugi, ki zaradi invalidnosti ne morejo brati
tiskanega materiala. V vsakem primeru je treba navesti vir in ime avtorja. Uporaba ne sme biti v
nasprotju s pravicami avtorja, prav tako pa se dela sme spreminjati v večjem obsegu, kot je
potreben za reproduciranje. Zakoniti imetnik kopije, ki je bila ustvarjena v skladu z izjemo, sme
ustvariti podobne kopije tega dela, če je to potrebno za to, da lahko uporablja delo v skladu z
namenom izjeme, kar vključuje varnostne kopije. Teh kopij se ne sme uporabljati v druge
namene. Ta določba ne velja, kadar institucije posojajo ali dajejo v najem take kopije dela.
Čeprav je vzpostavljena izjema, brez obveznosti plačila nadomestila, je treba nadomestilo
plačati v primeru zvočnih posnetkov književnih del.
2.2.13. Italija456
V skladu z italijansko zakonodajo je izjema vzpostavljena za invalidne osebe. Samo ministrstvo
lahko definira kategorije invalidov, ki so upravičeni do koriščenja izjeme in tudi kriterije, po
katerih se identificirajo upravičenci. Za njih je dovoljeno reproduciranje in priobčitev javnosti
del in druge materije, ki jo ščiti zakon, vendar le v neprofitne namene. Zakon ne omejuje oseb,
ki lahko izvajajo ta dejanja, kar pomeni, da to lahko počne kdorkoli, dokler izpolnjuje pogoje,
določene v zakonu, lahko pa ministrstvo določi drugače in omeji izvajanje dejavnosti le na
določene osebe. Uporaba ni omejena na določene formate; ti morajo biti le neposredno
povezani z invalidnostjo in samo v obsegu, ki je potreben zaradi invalidnosti. Vzpostavljena je
izjema brez obveznosti plačila nadomestila avtorju, vendar lahko ministrstvo določi tudi
obveznost plačila nadomestila. Prav tako ni potrebno priznanje avtorstva, vendar tudi tu lahko
ministrstvo predpiše drugače. Kadar so dela dana na voljo javnosti, izjema ne sme biti v
nasprotju z normalnim koriščenjem avtorskega dela ali zaščitene materije in ne sme biti v
455
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Člena 19 in 26 islandskega Zakona o avtorski pravici iz leta 1972, zadnjič spremenjen junija 2006.
Člena 71bis in 71nonies italijanskega Zakona o avtorski pravici iz leta 1941, zadnjič spremenjen januarja 2008.
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nerazumni meri v nasprotju z zakonitimi interesi imetnika pravic.
2.2.14. Japonska457
Za vsak del raziskave so bili rezultati razdeljeni v naslednji kategoriji:
1. Izdelava kopij v brajici in izdelava zvočnih posnetkov za osebe z okvaro vida
2. Izdelava kopij v povečanem tisku iz šolskih učbenikov za otroke in učence z okvaro vida
1. Izdelava kopij v brajici in izdelava zvočnih posnetkov za osebe z okvaro vida
Končni upravičenci so osebe z okvaro vida. Zanje je dovoljeno reproduciranje in javno
prenašanje, vendar brez radiodifuznega oddajanja za kopije v brajici ter izdelava in izposoja
zvočnih posnetkov. Velja za vsa objavljena dela. Glede oseb, ki lahko izvajajo dejanja za kopije v
brajici, ni omejitev. Za zvočne posnetke pa to lahko počnejo le Braillove knjižnice in druge
organizacije, ki se zavzemajo za pomoč osebam z okvarami vida, ki se jih določi z Uredbo za
zvočne posnetke. Glede profitnega ali neprofitnega namena zakon ne določa omejitev, vendar
je lahko število pooblaščenih organizacij, ki lahko izdelujejo zvočne posnetke, omejeno.
Dovoljeni so naslednji formati: brajica, vključno z elektronskimi zapisi brajice, zvočni posnetki.
Določena je izjema brez obveznosti plačila nadomestila, vendar je potrebna omemba vira in
imena avtorja.
2. Izdelava kopij v povečanem tisku iz šolskih učbenikov za otroke in učence z okvaro vida
Ta izjema je namenjena otrokom in učencem z okvaro vida, in sicer samo za šolske učbenike.
Zakon ne določa omejitve glede profitnosti oziroma neprofitnosti, vendar je za prodajo kopij
šolskih učbenikov v povečanem tisku v profitne namene potrebno plačilo nadomestila.
Dovoljena sta reproduciranje in distribuiranje, brez omejitve glede osebe, ki lahko dejavnosti
izvaja. Dovoljen je samo en format, in sicer povečan tisk. Za neprofitne dejavnosti je določena
neodplačna izjema. Za profitne dejavnosti pa je treba plačati nadomestilo imetnikom avtorskih
pravic, kot ga določi komisar Agencije za kulturne dejavnosti. Treba je navesti vir in ime avtorja.
Določbe omejujejo izdelavo kopij učnega materiala v povečanem tisku za otroke in učence z
okvarami vida. Založnik mora biti obveščen o namenu izdelave povečane kopije v obliki
učbenika v povečanem tisku.
2.2.15. Kanada458
Vzpostavljena je izjema brez obveznosti plačila nadomestila. Končni upravičenci so osebe z
motnjo zaznavanja, ki je definirana kot invalidnost, ki osebi preprečuje ali jo zavira pri branju
književnih, glasbenih ali dramskih del v originalnem formatu, vključuje tudi invalidnosti, ki
izhajajo iz:
1. hude ali popolne okvare vida ali nezmožnosti osredotočiti ali premikati oči;
2. nezmožnosti držati ali manipulirati s knjigo;
3. okvare, ki je povezana z razumevanjem.
Dovoljeno je ustvarjanje kopij ali zvočnih posnetkov književnih, glasbenih, umetniških ali
dramskih del, razen kinematografskih del, razen, kadar je delo ali zvočni posnetek komercialno
dostopen v formatih, posebej ustvarjenih za osebe z motnjo zaznavanja. Ta dejanja lahko
457
458

Členi 37, 33bis in 48 japonskega Zakona o avtorskih pravicah iz leta 1970, št. 48, zadnjič spremenjen leta 2006.
Členi 18, 19 in 22 latvijskega Zakona o avtorski pravici iz leta 2000, zadnjič spremenjen decembra 2007.

57

izvajajo osebe, ki jih za to zaprosi oseba z motnjo zaznavanja ali neprofitna organizacija, ki ravna
v korist osebe z motnjo zaznavanja. Kadar dejavnost izvaja organizacija, mora dejavnost izvajati
v neprofitne namene. Dovoljeno je uporabljati vse formate, posebej ustvarjene za osebe z
motnjami zaznavanja, razen knjig z velikimi črkami.
Dovoljeno je tudi prevajanje, priredba in reproduciranje v znakovnem jeziku za književna ali
dramska dela, razen kinematografskih del; javno izvajanje za književna ali dramska dela v
znakovnem jeziku, razen kinematografskih del – vendar te določbe niso relevantne za slepe in
slabovidne.
2.2.16. Latvija459
Vzpostavljena je izjema, brez obveznosti plačila nadomestila, za slepe, slabovidne in osebe z
okvarami sluha. Dovoljeno je reproduciranje in distribuiranje, dokler se to izvaja v neprofitne
namene. Ti dejanji lahko izvajajo vsi, ki izpolnjujejo pogoje, ki jih določa izjema, torej
reproducirajo in distribuirajo dela za slepe, slabovidne in osebe z okvarami sluha in izpolnjujejo
tudi druge pogoje, ki jih določa zakon. Izrecno pa je ta dejavnost dovoljena organizacijam za
slepe, slabovidne in osebe z okvarami sluha in knjižnicam, ki ponujajo storitve tem osebam.
Glede formatov velja splošna določba, da je dovoljen vsak format, ki ga lahko slepa, slabovidna
ali osebe z okvarami sluha uporablja, v obsegu, ki je potreben glede na invalidnost. Dodatno je
določen pogoj, da uporaba ne sme biti v škodo redni uporabi dela in ne sme biti v nerazumni
meri v nasprotju z zakonitimi interesi avtorja. Kadar je delo zaščiteno s tehnološkimi ukrepi,
lahko organizacije, ki jim je posebej dovoljena dejavnost, od avtorja zahtevajo, da jim zagotovi
dostop do dela, zaščitenega s tehnološkimi ukrepi. Avtor lahko to zahtevo zavrne, če bi bila
uporaba v škodo redni uporabi dela ali je v nerazumni meri v nasprotju z zakonitimi interesi
avtorja. Kadar stranki ne dosežeta dogovora, se lahko uporabi mediacija.
2.2.17. Litva460
Zakon določa izjemo za invalidne osebe, vendar je ta izjema implicitno omejena na tiste, ki
potrebujejo posebne formate za slepe, slabovidne in osebe z okvarami sluha, saj je dovoljeno
reproduciranje le v obliki, ki je namenjena za slepe, slabovidne in osebe z okvarami sluha, v
obsegu, ki je potreben zaradi specifične invalidnosti. Reproduciranje je dovoljeno le v
neprofitne namene. Prav tako je dovoljeno reproducirati vsa zakonito objavljena dela, razen
tistih, ki so narejena v posebnih formatih za slepe, slabovidne in osebe z okvarami sluha. Pri tem
je potrebno navesti vir in ime avtorja. Dodatno je postavljen pogoj, da uporaba ne sme biti v
škodo redni uporabi dela in ne sme biti v nerazumni meri v nasprotju z zakonitimi interesi
avtorja ali imetnika pravic. Prav tako pa se reproduciranje lahko izvaja le v v izobraževalne
namene, za namen pouka in znanstvene raziskave. Vzpostavljena je izjema in ni treba plačati
nadomestila avtorju. V primeru tehnoloških ukrepov mora biti uporabnikom izjeme omogočeno
uživanje izjeme, razen, kadar je bilo delo dano na voljo javnosti v skladu s pravico dajanja na
voljo javnosti. Imetniki pravic morajo informacije o vseh prostovoljnih ukrepih za uživanje
izjeme obvestiti pristojno organizacijo, ki jo pooblasti vlada. Uporabniki lahko spore naslovijo na
Svet v mediacijo. Kadar stranki ne sprejmeta odločitve mediatorja, lahko spor razreši sodišče.
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Člena 32 in 41.16 kanadskega Zakona o avtorski pravici iz leta 1985, zadnjič spremenjen decembra 2012.
Členi 19, 22 in 75 litovskega Zakona o avtorski in sorodnih pravicah iz leta 1999, zadnjič spremenjen januarja 2010.
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2.2.18. Madžarska461
Vzpostavljena je izjema za invalidne osebe, posebne kategorije invalidnosti niso definirane. Brez
obveznosti plačila nadomestila je dovoljeno reproduciranje in distribuiranje objavljenih del,
kadar se to vrši za neprofitne namene. To je dovoljeno v formatih, ki so posebej ustvarjeni za
zadovoljitev potreb invalidnih oseb.
Uporaba ne sme biti nasprotju z običajnim koriščenjem avtorskih pravic in ne sme biti v
nerazumni meri v nasprotju z zakonitimi interesi avtorja. Dodatno zakon določa, da mora biti
uporaba v skladu z zahtevami pravičnosti in ne sme biti uporabljena v namen, ki ni združljiv z
namenom instituta proste uporabe. Določb glede proste uporabe se ne sme interpretirati
ekstenzivno, kar pomeni, da je treba v dvomu določbe razlagati v korist avtorja oziroma
imetnika pravice in ne v korist upravičencev.
2.2.19. Nemčija462
Nemška zakonodaja vzpostavlja izjemo za invalidne osebe. Dovoljeno je reproduciranje in
distribuiranje del, vendar le, kadar ni verzije v dostopnem formatu. Ta dejanja so dovoljena le v
neprofitne namene. Reproduciranje in distribuiranje se lahko vrši v formatih, dostopnih
invalidnim osebam, v obsegu, potrebnem zaradi določene invalidnosti. Izjema velja za
posamične kopije, namenjene za privatno rabo invalidnih oseb, v vseh drugih primerih je
potrebno plačati primerno nadomestilo avtorju. Zakon posebej določa, da so pogodbena
določila, ki bi preprečila koriščenje izjem, nična.
Pri uporabi je potrebno navesti vir. V primeru, da je delo zaščiteno s tehnološkimi ukrepi morajo
imetniki pravic omogočiti upravičencem uporabo v skladu z zakonsko določenimi izjemami.
Pogodbena določila, ki bi to pravico izključevala, so nična. Upravičenec ali združenja invalidnih
oseb lahko tožijo imetnika pravice, ki te dolžnosti ne izpolnjuje, vendar so sankcije omejene;
možna je tudi globa. Določba ne velja za dela, ki so dana na voljo javnosti na podlagi posebnih
pogodbenih določil.
2.2.20. Nizozemska463
Vzpostavljena je izjema v korist invalidnih oseb, po kateri je dovoljeno reproduciranje in
objavljanje književnih, znanstvenih in umetniških del, dokler se to počne v neprofitne namene.
Reproduciranje in objavljanje je dovoljeno v formatih, ki so neposredno povezani z invalidnostjo
in so potrebni zaradi invalidnosti. Obvezno je pravično plačilo avtorju ali imetniku pravice.
V primeru tehnoloških ukrepov lahko pravni akti vlade vzpostavijo pravila, ki zavezujejo
imetnike pravic k temu, da omogočijo koriščenje izjeme, pod pogojem, da ima uporabnik
zakonit dostop do dela, in da dela ni bilo dano na voljo javnosti na podlagi posebnih
pogodbenih določil.
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Člena 33 in 41(1) madžarskega Zakona LXXVI iz leta 1999 o avtorski pravici, zadnjič spremenjen leta 2007.
Členi 45a, 63 in 95b nemškega Zakona o avtorski pravici iz leta 1965, zadnjič spremenjen decembra 2008.
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Členi 15i, 15c in 29a nizozemskega Zakona o avtorski pravici iz leta 1912, zadnjič spremenjen decembra 2008 (analiza narejena
po verziji iz leta 2006, ker nova verzija ni dostopna v prevodu).
462

59

Dodatno je posojanje del, ki so bila dana v obtok s soglasjem imetnikov pravic, izvzeto od plačila
nadomestila, kadar posojanje financira Sklad za knjižnice za slepe in slabovidne, in kadar se
posoja slepim in slabovidnim osebam, ki so registrirane pri knjižnicah.
2.2.21. Norveška464
Za vsak del raziskave so bili rezultati razdeljeni v naslednje kategorije:
1. Izdelava kopij v dostopnih formatih književnih, znanstvenih in glasbenih del za slepe in druge
invalidne osebe.
2. Izdelave fiksacij, na napravi, ki omogoča reproduciranje fiksacij, književnih in znanstvenih del
za invalidne osebe.
3. Izdelava fiksacij video ali fotografskega posnetka ali oddaje za invalidne osebe.
1. Izdelava kopij v dostopnih formatih književnih, znanstvenih in glasbenih del za slepe in druge
invalidne osebe
Upravičenci izjeme so slepe osebe, katerih vid je opešan in drugi, ki zaradi invalidnosti ne
morejo zaznati dela na običajen način. Dovoljeno je reproduciranje za objavljena književna,
znanstvena ali glasbena dela, razen v primeru, da že obstajajo dostopni formati za upravičene
osebe. Reproduciranje je dovoljeno v vsaki obliki, ki ni zvočni posnetek. Dejanja lahko izvaja
kdorkoli, vendar le v neprofitne namene. Določena je izjema brez obveznosti plačila
nadomestila, vendar je treba navesti ime avtorja.
Imetniki avtorskih pravic morajo zagotavljati, da se ta izjema lahko koristi, in kot posledica
peticije, vložene pri Odboru, ki ga je ustanovilo ministrstvo, so lahko imetniki avtorskih pravic
prisiljeni, da dovolijo uživanje izjem in odstranitev tehnoloških ukrepov v primeru, da to še ni
mogoče. Pravilo ne velja za dela, dana na voljo javnosti in za računalniške programe. Kralj lahko
določi, da morajo knjižnice, arhivi in muzeji pridobiti informacije za zaobid tehnoloških ukrepov
za namene zakonitega kopiranja.
2. Izdelave fiksacij na napravi, ki omogoča reproduciranje fiksacij, književnih in znanstvenih del
za invalidne osebe
Vzpostavljena je izjema za invalidne osebe za izdelavo fiksacij objavljenih književnih ali
znanstvenih del (vključujoč spremna umetniška dela in fotografije). To se izvaja na napravi, ki
lahko reproducira fiksirano delo, fiksira se z ali brez zvoka. Dejanja lahko izvajajo le organizacije
in knjižnice, določene s strani Kralja, in sicer samo za neprofitno dejavnost. Določena je izjema z
obveznostjo plačila nadomestila imetnikom avtorskih pravic, vendar ta nadomestila plača
država. Na delu je treba navesti avtorja dela. Kralj pa lahko določi še dodatne pogoje za izjemo.
Imetniki avtorskih pravic morajo zagotavljati, da se ta izjema lahko koristi in kot posledica
peticije, vložene pri Odboru, ki ga je ustanovilo ministrstvo, so lahko imetniki avtorskih pravic
prisiljeni, da dovolijo uživanje izjem in odstranitev tehnoloških ukrepov v primeru, da to še ni
mogoče. Pravilo ne velja za dela, dana na voljo javnosti in računalniške programe. Kralj lahko
določi, da morajo knjižnice, arhivi in muzeji pridobiti informacije za obhod tehnoloških ukrepov
za namene zakonitega kopiranja.
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Členi 17, 17a, 17b, 11, 53b in 12 norveškega Zakona št. 2 iz leta 1961, navezujočega se na Avtorske pravice na književnih,
znanstvenih in umetniških delih, itd., zadnjič spremenjen decembra 2006.
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3. Izdelava fiksacij video ali fotografskega posnetka ali oddaje za invalidne osebe
Izjema velja za invalidne osebe za izdelavo fiksacije za objavljene video posnetke, fotografije ali
oddaje (ki ne vsebujejo glasbenih del). Zakon sicer ne omejuje, kdo lahko izvaja te dejavnosti,
vendar pa lahko Kralj določi omejitve glede oseb, ki lahko izvajajo dejanja. Dovoljena je le
neprofitna dejavnost. Potrebno je plačilo nadomestila za uporabo avtorskega dela; oseba, ki
izdela fiksacijo, mora izpolnjevati pogoje za razširjeno kolektivno licenco. Dodatno pa je treba
na delu navesti avtorja.
Splošna izjema, ki dovoljuje privatno kopiranje (oddelek 12), eksplicitno dovoljuje invalidnim
osebam, da poiščejo pomoč tretjih oseb, ki ne delujejo v profitne namene, da jim te omogočijo
kopiranje glasbenih ali video del, v primeru, da tega ne morejo storiti same.
2.2.22. Nova Zelandija465
Za vsak del raziskave so bili rezultati razdeljeni v naslednji kategoriji:
1. Izdelava del v brajici in drugih dostopnih formatih
2. Podnapisovanje in druge prilagoditve za televizijske oddaje
1. Izdelava del v brajici in drugih dostopnih formatih
Izjema je vzpostavljena za osebo z motnjo branja, ki je definirana kot a) slepa oseba, b) oseba z
hudo okvaro vida, c) oseba, ki ne more držati ali uporabljati knjig, d) oseba, ki ni zmožna
osredotočiti pogleda oz. premikati svojih oči ali e) oseba z motnjo vizualne percepcije.
Dovoljena je izdelava kopij in predelav ter posredovanje kopij končnim upravičencem za
književna in dramska dela, v primeru, da po normalnem poizvedovanju ni bilo mogoče najti dela
v modificirani obliki, ali če se ga ne bi dalo pridobiti v razumnem času oziroma po normalni tržni
ceni. Dovoljene so le kopije v brajici ali kopije z drugimi spremembami, namenjenimi posebnim
potrebam oseb z motnjo branja. Dejanja lahko izvaja le organizacija, določena v skladu s
predpisi, ki mora delovati neprofitno. Določena je izjema, brez obveznosti plačila nadomestila.
Fizičnim osebam, od katerih bi se zahtevalo plačilo predelane kopije dela, se ne sme zaračunati
višje vsote, kot je cena izdelave in razumnega prispevka za splošne stroške organizacije, ki je
delo predelala. Imetnik avtorske pravice mora biti obveščen o izdelavi kopije ali predelave. V
primeru, da se na tak način izdelano kopijo kasneje uporablja (razen posredovanja kopije osebi
z motnjo branja), taka uporaba šteje za kršitev avtorske pravice.
2. Podnapisovanje in druge prilagoditve za televizijske oddaje
Izjema velja za gluhe osebe ali osebe z okvaro sluha ali osebe, ki so kako drugače mentalno ali
telesno invalidne za televizijske oddaje ali kabelske programe za izdelavo in objavo kopij s
podnapisi ali kakšnimi drugačnimi spremembami za posebne potrebe končnih upravičencev.
Dejanja lahko izvaja le organizacija, določena v skladu s predpisi. Ta organizacija mora biti
neprofitna. Fizičnim osebam, od katerih bi se zahtevalo plačilo predelane kopije dela, se ne sme
zaračunati višje vsote, kot je cena izdelave in razumnega prispevka za splošne stroške
organizacije, ki je delo predelala. Določena je neodplačna izjema.
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Člen 69 in 89 novozelandskega Zakona o avtorskih pravicah 1994, zadnjič spremenjen oktobra 2008.
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2.2.23. Poljska466
Izjema velja za vse invalidne osebe. Dovoljena je uporaba objavljenih del, ki je potrebna zaradi
invalidnosti, dokler se ta izvaja v neprofitne namene. Zakon ne določa posamičnih dovoljenih
dejanj (npr. reproduciranje, distribuiranje ...), zato je možno sklepati, da so dovoljena vsa
dejanja, ki so potrebna za uporabo invalidnih oseb. Tudi glede formatov ni posebnih omejitev,
samo splošna določba, da morajo biti vsa dejanja potrebna zaradi specifične invalidnosti.
Določena je izjema brez obveznosti plačila nadomestila avtorju ali imetniku avtorskih pravic. Pri
uporabi pa je treba navesti polno ime avtorja in vir. Dodatno ne sme biti uporaba v škodo redni
uporabi dela in ne sme biti v nerazumni meri v nasprotju z zakonitimi interesi avtorja. Uporaba
mora biti v sorazmerju z naravo invalidnosti.
2.2.24. Portugalska467
Portugalski zakon vzpostavlja izjemo za invalidne osebe in posebej za slepe. V skladu z izjemo je
dovoljeno reproduciranje ali druge oblike uporabe ter priobčitev in distribuiranje javnosti
zakonito objavljenih del. Ta dejanja se lahko izvajajo le v neprofitne namene.
Glede formatov je določeno, da je dovoljena uporaba v brajici ali drugem sistemu za slepe in v
formatih neposredno povezanih z invalidnostjo in v obsegu, ki je nujno potreben zaradi
invalidnosti. Vzpostavljena je izjema brez obveznosti plačila nadomestila avtorju, vendar v
nekaterih primerih obstaja možnost primernega nadomestila. Treba je navesti ime avtorja,
založnika in naslov dela, vsaj za izjemo, ki dovoljuje bolj splošne tipe formatov. Dodatno
uporaba ne sme biti v škodo redni uporabi dela in ne sme biti v nerazumni meri v nasprotju z
zakonitimi interesi imetnika pravic. Pogodbeni pogoji, ki bi poskušali derogirati splošne določbe,
ne da bi izrecno določile, za katere formate velja derogacija, so nični, obstaja pa možnost
pogodbeno določenega nadomestila.
Pri delih, zaščitenih s tehnološkimi ukrepi, morajo imetniki pravic uporabiti ukrepe, ki
omogočajo upravičencem izjeme izvajati dejanja, ki jih izjema dovoljuje. Oseba, ki lahko
zakonito uporablja dela, pa ji to tehnološki ukrepi preprečujejo izkoriščanje zakonske izjeme v
njeno korist, lahko to prijavi Generalnemu inšpektorju za kulturne dejavnosti. Če tam ni
uspešna, pa se lahko obrne na Komisijo za mediacijo in arbitražo. Ta določba ne velja za dela,
dana na voljo javnosti na podlagi posebnih pogodbenih določil.
2.2.25. Slovaška468
Vzpostavljena je izjema, brez obveznosti plačila nadomestila avtorju za invalidne osebe.
Dovoljeno je reproduciranje, distribuiranje (razen prodaje), tudi posojanje in priobčitev javnosti
objavljenih del, dokler se ta dejanja vršijo brez doseganja posrednih ali neposrednih
ekonomskih koristi.
Zakon ne določa omejitev glede oseb, ki lahko ta dejanja izvršujejo. Glede formatov pa je
potrebno, da se ti lahko uporabljajo za potrebe invalidnih oseb in v obsegu, ki je potreben
466
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Členi 33 , 34 in 3 poljskega Zakona o avtorski in sorodnih pravicah iz leta 1994, zadnjič spremenjen leta 2010.
Členi 75, 76, 80, 221 in 222 portugalskega Zakona o avtorski in sorodnih pravicah iz leta 1985, zadnjič spremenjen leta 2008
(analiza narejena po verziji iz leta 2004, ker nova verzija ni dostopna v prevodu).
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zaradi njihove invalidnosti. Pri uporabi dela je potrebno navesti avtorjevo ime, založnika, naslov
dela in vir. Koriščenje izjeme ne sme biti v škodo redni uporabi dela in ne sme biti v nerazumni
meri v nasprotju z zakonitimi interesi avtorja
2.2.26. Španija469
Španski zakon določa izjemo, kjer je dovoljeno reproduciranje, distribuiranje in priobčitev
javnosti objavljenih del, v korist invalidnih oseb, za neprofitne namene. Dovoljena je uporaba
formatov prilagojenih invalidnosti in uporaba, ki je neposredno povezana z invalidnostjo.
Dodatno je dovoljena uporaba samo v obsegu, ki je potreben zaradi invalidnosti. Določena je
izjema brez obveznosti plačila nadomestila avtorju ali imetniku pravice.
2.2.27. Švedska470
Švedski zakon vzpostavlja izjemo za invalidne osebe, pri katerih je dovoljeno reproduciranje,
distribuiranje in pod določenimi pogoji tudi priobčitev javnosti. To velja za objavljena književna
in glasbena dela, dela vizualne umetnosti, dokler se ta dejanja vršijo za neprofitne namene.
Glede oseb, ki lahko opravljajo ta dejanja, zakon ne vzpostavlja omejitev, razen za priobčitev
kateregakoli dela invalidnim osebam in za izdelavo, distribuiranje in priobčitev zvočnih
posnetkov, ki jih lahko izvajajo le knjižnice in druge organizacije, ki jih pooblasti vlada. Dovoljeni
so vsi formati, ki so potrebni za to, da invalidne osebe lahko uživajo delo; obstajajo pa omejitve
za to, kdo lahko izdela zvočni posnetek.
Vzpostavljena je izjema, brez obveznosti plačila nadomestila avtorju, razen za distribuiranje in
dajanje na voljo s strani knjižnic in pooblaščenih organizacij, kadar lahko upravičena oseba
obdrži kopijo dela; in za distribucijo večjega števila primerkov dela v dostopnem formatu – v
obeh primerih je avtor upravičen do nadomestila.
V vsakem primeru je treba navesti ime avtorja in vir dela. Dela se ne sme spreminjati ali
priobčiti javnosti, na način, ki bi škodil avtorjevemu književnemu ali likovnemu ugledu, ali delo
spreminjati v večjem obsegu, kot je potreben za uporabo dela. Posebej določa, da se kopij dela
ne sme uporabljati za druge namene, kot tiste, določene z izjemo. Dela ni dovoljeno spreminjati
v obsegu, ki je večji od tistega, ki je potreben za uporabo.
V primeru, da je delo zaščiteno s tehnološkimi ukrepi, lahko na zahtevo zakonitega uporabnika
dela sodišče določi, da mu mora imetnik pravic omogočiti uporabo dela. Če imetnik pravic tega
ne stori, se ga lahko denarno kaznuje. Ta določba ne velja za dela, ki so bila dana na voljo
javnosti na podlagi posebnih pogodbenih določil.
2.2.28. Ukrajina471
Zakonodaja določa izjemo le za slepe in ne za druge kategorije invalidnih oseb. Dovoljena je
469

Členi 31bis španskega Zakona o intelektualni lastnini iz leta 1996, zadnjič spremenjen leta 2011.
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izdaja vseh objavljenih del v brajici, tu je implicirano tudi distribuiranje. Tako je od formatov
dovoljena zgolj brajica in ne drugi dostopni formati. Vzpostavljena je izjema brez obveznosti
plačila nadomestila avtorju. Zakon ne določa, kdo lahko opravlja ta dejanja, prav tako pa ne
določa, da bi bilo ta dejanja dovoljeno izvajati le v neprofitne namene. Tako lahko dela v brajici
izdaja kdorkoli, ne glede na to, če to počne za doseganje ekonomske koristi ali ne.
Pri uporabi je treba navesti ime avtorja in vir dela. Dodatno ne sme biti uporaba v škodo redni
uporabi dela in ne sme biti v nerazumni meri v nasprotju z zakonitimi interesi avtorja.
2.2.29. Združeno kraljestvo472
Analiza zakonodaje v Združenem kraljestvu je razdeljena na 3 dele:
1. Izdelava kopij del v dostopnih formatih, kadar imajo slepi in slabovidni delo zakonito v lasti ali
imajo do njih zakonit dostop
2. Izdelava kopij del v dostopnih formatih s strani pooblaščenih organizacij za dobavo slepim in
slabovidnim
3. Izdelava podnapisanih ali na drugačen način spremenjenih kopij oddaj za dobavo invalidnim
osebam
1. Izdelava kopij del v dostopnih formatih, kadar imajo slepi in slabovidni delo zakonito v lasti ali
imajo do njih zakonit dostop
Po zakonu so končni upravičenci osebe z okvarami vida, kar pomeni:
1. slepe osebe,
2. kdor ima poslabšano funkcijo vida, ki je ni mogoče izboljšati z uporabo korekcijskih leč do te
mere, da bi oseba lahko normalno brala brez posebne stopnje ali vrste svetlobe,
3. osebe, ki zaradi fizične invalidnosti ne more držati ali manipulirati s knjigo ali
4. kdor se zaradi fizične invalidnosti ne more osredotočiti ali premikati oči do mere, ki bi bila
navadno sprejemljiva za branje.
Po izjemi se lahko uporablja književna, dramska, glasbena ali umetniška dela (razen
podatkovnih baz) ali objavljene izdaje, ki jih ima slepa ali slabovidna oseba v zakoniti posesti in
jih ta zaradi svoje invalidnosti ne more uporabljati ter kopije v dostopnem formatu zanj niso
komercialno dostopne.
Dejavnost se lahko izvaja za neprofitne namene, vendar lahko oseba, ki izvaja dejavnost, vseeno
za to zaračuna nadomestilo za izdelavo in dobavo dostopne kopije del slepim in slabovidnim
osebam. Ta znesek ne sme presegati stroška izdelave in dobave kopije.
Edino dejanje, ki je dovoljeno, je reproduciranje; izvede pa ga lahko slepa ali slabovidna oseba,
kadar ima kopijo dela v nedostopnem formatu v zakoniti posesti ali jo zakonito uporablja. Lahko
pa reprodukcijo izvede tudi nekdo, ki ustvari dostopno kopijo v imenu prej omenjene slepe ali
slabovidne osebe.
Reproducirati je mogoče v vsakem dostopnem formatu, kar pomeni kopijo, ki izboljša dostop do
dela za slepe in slabovidne osebe. To lahko vključuje tudi navigacijo po delu, vendar pa ne
vključuje sprememb, ki niso potrebne za premagovanje slepote ali slabovidnosti. Posebej je
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izključeno tudi snemanje izvedb glasbenih del.
Vzpostavljena je izjema brez obveznosti plačila nadomestila. V skladu z zakonom je na kopiji
dela treba navesti avtorja dela in dodati izjavo, da je bila kopija narejena na podlagi izjeme.
Ustvarjene dostopne kopije dela je mogoče prenesti drugim slepim ali slabovidnim osebam, ki
jim je dovoljeno delovanje po izjemi ali posrednikom, ki potem prenesejo kopije upravičenim
slepim ali slabovidnim osebam, dokler imajo tudi te osebe zakonito posest na nedostopni kopiji
dela. Kadar ima oseba kopijo v dostopnem formatu brez ustreznega pravnega naslova, postane
ta kopija nezakonita. Dela ni mogoče spreminjati, tako da bi se posegalo v pravico spoštovanja
dela oziroma, da bi se delo skazilo. Po splošni določbi izjema ne vpliva na druge pravice ali
omejitve opravljanja katerega od določenih dejanj.
Oseba, ki ima zakonit dostop do dela in ne more izkoriščati izjeme zaradi tehnoloških ukrepov,
se lahko pritoži Generalnemu sekretarju, ki lahko imetniku pravic ukaže, naj upravičencu
omogoči izvajanje dovoljenih dejanj. Neupoštevanje tega ukaza je kršitev zakonske dolžnosti,
zaradi katere lahko kršitelj odgovarja pred sodiščem. Določba ne velja za dela, dana na voljo
javnosti, v skladu s posebnimi določili, prav tako pa ne velja za računalniške programe.
2. Izdelava kopij del v dostopnih formatih s strani pooblaščenih organizacij za dobavo slepim in
slabovidnim
Po zakonu so končni upravičenci osebe z okvarami vida, kar pomeni:
1. slepe osebe,
2. kdor ima poslabšano funkcijo vida, ki je ni mogoče izboljšati z uporabo korekcijskih leč do te
mere, da bi lahko oseba normalno brala brez brez posebne stopnje ali vrste svetlobe,
3. osebe, ki zaradi fizične invalidnosti ne more držati ali manipulirati s knjigo ali
4. kdor zaradi fizične invalidnosti ne more osredotočiti ali premikati oči do mere, ki bi bila
navadno sprejemljiva za branje.
Uporablja se lahko komercialno objavljena književna, dramska, glasbena ali umetniška dela
(razen podatkovnih baz) ali objavljene izdaje, kadar ima organizacija, ki proizvaja kopije, kopijo
dela v zakoniti posesti in ni komercialno dostopnih verzij v obliki, ki je enako dostopna kot
kopije v dostopnih formatih, ki jih namerava narediti.
Pooblaščene organizacije, razen izobraževalnih ustanov, morajo dejavnost opravljati v
neprofitne namene. Vsak znesek, zaračunan za dobavo dostopne kopije, ne sme presegati
stroškov izdelave in dobave dostopnih kopij.
Z izjemo je dovoljeno reproduciranje in dobava slepim in slabovidnim osebam, kadar dostopna
kopija ni komercialno na razpolago; dobava vključuje posojanje. Ta dejanja lahko izvaja
pooblaščena organizacija, torej izobraževalna ustanova ali neprofitna organizacija, kadar ima ta
delo v nedostopnem formatu v zakoniti posesti.
Dovoljena je vsaka kopija v dostopnem formatu, kar pomeni kopijo, ki izboljša dostop do dela za
slepe in slabovidne osebe. To lahko vključuje tudi navigacijo po delu, vendar pa ne vključuje
sprememb, ki niso potrebne za premagovanje slepote ali slabovidnosti. Posebej je izključeno
tudi snemanje izvedb glasbenih del.
Vzpostavljena je izjema, ki je podvržena licenciranju, kadar imetniki avtorskih pravic delujejo po
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shemi za izdajanje licenc in to prijavijo Državnemu sekretarju. To pomeni, da je za uporabo dela
v skladu z izjemo potrebno v določenih primerih pridobiti licenco in za to dejanje tudi plačati
licenčnino oziroma nadomestilo. Na kopiji dela je potrebno navesti avtorja dela, dodati pa je
potrebno tudi izjavo, da je bila kopija narejena na podlagi izjeme.
Kopije, ki jih naredijo izobraževalne ustanove, je mogoče uporabljati le v izobraževalne namene.
Če je delo v nedostopnem formatu zaščiteno pred kopiranjem, je tudi kopijo v dostopnem
formatu treba zaščititi, v obsegu, ki je mogoč. Kopija dela postane nezakonita, kadar jo ima v
posesti organizacija, ki ni več pooblaščena ali je bila kopija dela prodana ali dana v najem. Kadar
je dejavnost po izjemi privedla do kršitev avtorske pravice, lahko državni sekretar prepove
delovanje določeni pooblaščeni organizaciji ali določenemu tipu pooblaščenih organizacij, ali
prepove ustvarjanje kopij v dostopnem formatu za določene formate. Niso mogoče
spremembe, ki bi delo skazile. Po splošni določbi izjema ne vpliva na druge pravice ali omejitve
opravljanja katerega od določenih dejanj.
Oseba, ki ima zakonit dostop do dela in ne more izkoriščati izjeme zaradi tehnoloških ukrepov,
se lahko pritoži Generalnemu sekretarju, ki lahko imetniku pravic ukaže, naj upravičencu
omogoči izvajanje dovoljenih dejanj. Neupoštevanje tega ukaza je kršitev zakonske dolžnosti,
zaradi katere lahko kršitelj odgovarja pred sodiščem. Določba ne velja za dela, dana na voljo
javnosti v skladu s posebnimi določili, prav tako pa ne velja za računalniške programe.
Pod določenimi pogoji imajo lahko pooblaščene organizacije vmesne kopije dela, ki so potrebne
za proizvodnjo kopije dela v dostopnem formatu in te kopije posojajo ali prenašajo drugim
pooblaščenim organizacijam.
3. Izdelava podnapisanih ali na drugačen način spremenjenih kopij oddaj za dobavo invalidnim
osebam
Končni upravičenci so gluhe in naglušne osebe ali osebe, ki so fizično in duševno prizadete na
druge načine. V skladu z izjemo je dovoljena uporaba televizijskih oddaj, vključno z oddajami,
prenesenimi preko kabla. Dovoljena dejanja smejo izvajati le pooblaščene organizacije, ki ne
smejo biti ustanovljene v profitne namene in ne smejo delovati s profitom.
Dejanja, ki jih izjema dovoljuje, so: reproduciranje in izdajanje ali posojanje kopij javnosti.
Dovoljeni formati so kopije del s podnapisi ali na drug način prilagojene za posebne potrebe
končnih upravičencev.
Vzpostavljena je izjema, ki je podvržena licenciranju, kadar je to potrjeno s strani države. To
pomeni, da je za uporabo dela v skladu z izjemo potrebno v določenih primerih pridobiti licenco
in za to dejanje tudi plačati licenčnino oziroma nadomestilo. Po splošni določbi izjema ne vpliva
na druge pravice ali omejitve opravljanja katerega od določenih dejanj.
Oseba, ki ima zakonit dostop do dela in ne more izkoriščati izjeme zaradi tehnoloških ukrepov,
se lahko pritoži Generalnemu sekretarju, ki lahko imetniku pravic ukaže, naj upravičencu
omogoči izvajanje dovoljenih dejanj. Neupoštevanje tega ukaza je kršitev zakonske dolžnosti,
zaradi katere lahko kršitelj odgovarja pred sodiščem. Določba ne velja za dela, dana na voljo
javnosti v skladu s posebnimi določili, prav tako pa ne velja za računalniške programe.
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2.2.30. ZDA473
Analiza zakonodaje v ZDA je razdeljena na tri dele:
1. Izdelava specializiranih formatov s strani pooblaščenih organizacij
2. Založnikova obveznost, da da na razpolago elektronske datoteke vsebine s tiskanim
izobraževalnim materialom, spremenjenim v posebne formate
3. Javno prenašanje izvedb književnih del za slepe in druge invalidne osebe
1. Izdelava specializiranih formatov s strani pooblaščenih organizacij
Končni upravičenci so slepe ali druge invalidne osebe. Invalidne osebe so definirane kot osebe,
ki so na podlagi prejšnje zakonodaje (Zakon o zagotavljanju knjig odraslim slepim osebam iz leta
1931) upravičene do prejemanja knjig ali drugih publikacij v specializiranih formatih.
Dovoljeno je uporabljati objavljena, ne-dramska književna dela, vendar ne standardiziranih,
zavarovanih ali normativnih tekstov in povezanih materialov ali računalniških programov, razen
delov v konvencionalnem človeškem jeziku, ki so prikazani uporabnikom, kadar je program v
uporabi.
Določena je izjema brez obveznosti plačila nadomestila avtorju, za dejanji reproduciranja in
distribuiranja. Dejavnost lahko izvaja le pooblaščena organizacija, ki mora biti neprofitna
organizacija ali vladna agencija, katere primarna naloga je ponujanje specializiranih storitev v
zvezi z usposabljanjem, izobraževanjem ali adaptivnim branjem ali informacijskim dostopom za
slepe in druge invalidne osebe.
Dovoljeni so specializirani formati: brajica, avdio ali digitalni teksti, namenjeni izključno za
uporabo slepih oseb ali drugih invalidnih oseb. Ti formati morajo vključevati obvestilo o
imetniku avtorskih pravic in datum prvotne objave. Kopije v specializiranih formatih morajo
prav tako vsebovati obvestilo, da je vsako nadaljnje reproduciranje ali distribuiranje, razen v
specializiranih formatih, kršitev. S tem se poskušata preprečiti nezakonito reproduciranje in
distribuiranje del.
Končni upravičenci izjem, za katere so ali obstaja verjetnost, da bodo nanje tehnološki ukrepi
vplivali negativno, v triletni dobi od odločitve Kongresne knjižnice lahko zaobidejo tehnološke
ukrepe. Vsaka tri leta lahko Kongresna knjižnica odloči, da je v določenih kategorijah avtorskih
del dovoljen zaobid tehnoloških ukrepov; ta odločitev velja za tri leta. Kongresna knjižnica lahko
sprejme takšne odločitve v skladu s pogoji, ki jih določa zakon. Dodatno je posebej določeno, da
nič v določilih proti zaobidu tehnoloških ukrepov ne vpliva na pravice, pravna sredstva, omejitve
ali obrambe zoper posege v avtorsko pravico, vključno s pošteno uporabo. Neprofitne knjižnice,
arhivi in izobraževalne ustanove lahko pod določenimi pogoji pridobijo dostop do komercialno
dostopnih zaščitenih dela za namen odločanja, če želijo pridobiti kopijo dela, brez da bi kršili
določbe o prepovedi zaobida tehnoloških ukrepov. Te določbe o tehnoloških ukrepih veljajo za
vse tri točke analize.
2. Založnikova obveznost, da da na razpolago elektronske datoteke vsebine s tiskanim
materialom spremenjenim v posebne formate
Končni upravičenci so slepe ali druge invalidne osebe v osnovnih in srednjih šolah. Dovoljeno je
uporabljati tiskan material, ki je namenjen za učenje v osnovnih in srednjih šolah.
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Gre za izjemo brez obveznosti plačila nadomestila, za dejanji ustvarjanja in distribuiranja kopij
Nacionalnemu centru za dostop do izobraževalnega materiala. Dejavnost lahko izvajajo založniki
tiskanih materialov za učenje. Dejavnost založnikov načeloma ni omejena z določbami o
neprofitnosti, vendar morajo založniki, ki ravnajo v skladu s to izjemo, izpolnjevati pogoje
državne ali lokalne izobraževalne agencije glede uporabljene vsebine.
Dovoljeni formati so kopije elektronskih datotek, kot je opisano v zakonodaji o posameznikih z
invalidnostmi in izobraževanju, in ki vsebujejo vsebino tiskanega izobraževalnega materiala,
dokler je vsebina potrebna za katerokoli državno ali lokalno izobraževalno agencijo. Kopije
morajo biti uporabljene izključno za reproduciranje in distribuiranje vsebine v specializiranih
formatih, v enakem obsegu kot v 1. točki. Obstaja dodatna možnost za dela z velikimi črkami,
izključno za uporabo slepih ali drugih invalidnih oseb. Dovoljeni formati morajo vključevati
obvestilo o imetniku avtorskih pravic in datum prvotne objave. Kopije v specializiranih formatih
morajo prav tako vsebovati obvestilo, da je vsako nadaljnje reproduciranje ali distribuiranje,
razen v specializiranih formatih, kršitev. Dodatno mora biti založnik imetnik pravice do objave
tiskanih izobraževalnih materialov v tiskani obliki.
3. Transmisija izvedb književnih del za slepe in druge invalidne osebe
Končni upravičenci po izjemi so slepe in druge invalidne osebe. Dovoljeno je uporabljati
književna dela, ki pa morajo, v primeru dramskih književnih del, biti objavljena vsaj deset let od
datuma izvedbe.
Vzpostavljena je izjema brez obveznosti plačila nadomestila za dejanji javnega izvajanja in
javnega prenašanja. Prenašanje mora biti izvedeno skozi objekte vladnih organov,
nekomercialnih izobraževalnih RTV postaj, posebne radijske kanale ali kabelske sisteme. Ni
dovoljeno doseganje posrednih ali neposrednih ekonomskih koristi z izvedbo.
V skladu s to izjemo se ne ustvarja kopij. Izjema dovoljuje javno prenašanje posebej za slepe in
druge invalidne osebe, ki zaradi svoje invalidnosti ne morejo brati normalnega tiskanega
materiala. Za dramska književna dela dovoljuje izjema le izvajanje v posamičnem primeru in se
specifično ne nanaša na več kot eno izvedbo istega dela, s strani istih izvajalcev ali pod okriljem
iste organizacije.
Določba, ki velja za javno prenašanje izvedb književnih del, prav tako velja za gluhe in druge
invalidne osebe, ki ne morejo slišati slušnih signalov, ki spremljajo prenašanje vizualnih signalov.
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3. Analiza pravice do izvoza in uvoza kopij v dostopnih formatih
Avtorsko pravo je po naravi teritorialno in deluje le na ozemlju države, ki določa zakone. Tako
obstaja možnost, da nekaj, kar je dovoljeno v eni državi, ne bo dovoljeno v drugi državi. To je v
avtorskem pravu problematično predvsem z vidika uvoza in izvoza kopij del v dostopnih
formatih. Kot je razvidno iz analize zakonodaj izbranih držav, se zakoni glede izjem in omejitev v
korist invalidnim osebam zelo razlikujejo. Zato so različne tudi določbe, ki urejajo prenos kopij
del v dostopnih formatih med državami. Reproduciranje del v dostopnih formatih je po navadi
velik strošek. Ta strošek je največkrat pokrit s strani dobrodelnih prispevkov, prav tako gre
velikokrat tudi za denarno pomoč države in drugih virov. Zaradi relativno visokih fiksnih
stroškov pri izdelavi dostopnih kopij si organizacije za pomoč osebam z okvaro vida prizadevajo,
da bi dosegle zadosti veliko produkcijo, še posebej v primerih, ko je povpraševanje s strani oseb
z okvarami vida iz več različnih držav po določenem avtorsko zaščitenim delom veliko. Zato je v
interesu organizacij, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kopij v dostopnih formatih in v interesu
posamičnih upravičencev, da se dovoli uvoz in izvoz kopij v dostopnih formatih. 474 Ta potreba je
priznana tudi v Marakeški pogodbi, ki določa, da morajo države omogočiti uvoz in izvoz kopij v
dostopnih formatih.
Tudi v tem delu je bila pravica izčrpno raziskana v sklopu WIPO Study on copyright limitations
and exceptions for the visually impaired. Ker na tem področju, z izjemo Marakeške pogodbe, od
leta 2006 ni bilo napredka, le povzemamo ugotovitve prej omenjene študije.
Za namene raziskave v WIPO Study on copyright limitations and exceptions for the visually
impaired je definicija besede »distribucija« razširjena in pomeni:
a) distribucijo fizičnih kopij, ki vodi do stalne spremembe lastništva na distribuirani kopiji;
b) komercialno in nekomercialno izposojo fizičnih kopij, kjer se lastništvo prenese le začasno
(kljub temu, da komercialna izposoja redko izpolnjuje pogoje izjem, ki zahtevajo da je aktivnost
neprofitna);
c) razširjanje dostopne kopije preko elektronskih načinov prenosa, npr. preko interneta, kjer
prejemnik takega prenosa prejme digitalno kopijo, ki jo lahko trajno obdrži;
d) razširjanje dostopne kopije preko elektronskih načinov prenosa, kjer se s pomočjo
tehnoloških načinov omeji čas, v katerem lahko prejemnik obdrži dostopne kopije, ali da se s
temi načini omeji dostop oziroma prenos celotne kopije iz interneta, npr. dostop in ogled kopije
z velikim tiskom na ekranu ali sprememba besedila v govor (zvočni posnetek).475
3.1. Mednarodne pogodbe
V splošnih mednarodnih pogodbah ne obstajajo določbe, ki bi določale, kako je potrebno
rokovati s kopijami, ki pridejo do osebe preko državnih meja, torej, ko je kopija izvožena iz ene
države in uvožena v drugo. Enako velja za primere, ko je kopija narejena z dovoljenjem avtorja
ali drugega imetnika avtorskih pravic, in kadar je kopija narejena po izjemi, ki jo omogoča
zakonodaja države, v kateri je bila kopija narejena.
V sklopu te raziskave in raziskave v študiji WIPO Study on copyright limitations and exceptions
for the visually impaired ni bilo raziskano, kako državni zakoni urejajo uvoz in izvoz nelegalno
narejenih kopij v državi izdelave, torej kopije, za katero izdelovalec ni pridobil dovoljenja od
474
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imetnika avtorskih pravic ali izdelal kopije v skladu z obstoječo izjemo. Legaliziranje uvoza
nezakonito narejenih kopij bi prav tako nasprotovalo 16. členu Bernske konvencije, ki od članov
zveze zahteva od držav Unije, da dela, ki kršijo avtorske pravice zasežejo, vključno s primeri, ko
so take kopije narejene v državah, kjer nikoli niso bile oz. niso več zavarovane z avtorsko
pravico.476
3.1.1. Distribucija fizičnih kopij
Pravica do nadzora distribucije fizičnih kopij je izrecno določena samo v WCT in WPPT. Opombe
v obeh pogodbah jasno kažejo, da so določila o pravici distribucije omenjena v 1. odstavku 6.
člena WCT za avtorje literarnih in umetniških del in v 1. odstavku 8. člena ter 1. odstavku 12.
člena WPPT za izvajalce in producente fonogramov, omejena samo na distribucijo fizičnih
kopij.477 Pravica do distribucije je v obeh pogodbah kvalificirana s pravico držav pogodbenic, da
določijo morebitne pogoje, pod katerimi se šteje, da je po prvi prodaji ali drugačnem prenosu
lastninske pravice izvirnika ali primerka dela z dovoljenjem avtorja pravica iz prvega odstavka
izčrpana.478
Ti določbi pa na koncu nista relevantni pri odločitvi, ali so dostopne kopije, narejene v eni državi
v skladu s specifično izjemo, lahko uvožene v drugo državo, kar pa je ravno področje, ki najbolj
zanima izdelovalce dostopnih kopij. To je predvsem posledica tega, da je koncept
mednarodnega izčrpanja pravic v WCT in WPPT izrecno omejen na dela, narejena z dovoljenjem
avtorja. Kopije, narejene na podlagi izjeme, niso narejene na tak način, avtor ali imetnik
avtorske pravice ni dal dovoljenja za njihovo izdelavo. Sama narava izjeme zato preprečuje to
možnost.479
Tudi kadar država uredi mednarodno izčrpanje pravic, se izčrpajo samo pravice na tisti specifični
kopiji. Nato je to kopijo mogoče distribuirati dalje v državi, brez potrebe po soglasju imetnika
pravic, vendar le tisto specifično kopijo. Pravice na drugi kopiji se ne izčrpajo, dokler imetnik
pravic ne dovoli distribucijo te naslednje kopije. 480
3.1.2. Najem in posojanje fizičnih kopij
Pravice izposoje, natančneje posojanje kopij pod komercialnimi pogoji, so potrebne za določene
tipe del v 11. členu in 4. odstavku 14. člena TRIPS, 7. člena WCT in členov 9 ter 13 WPPT. Ta
pravica velja samo za fizične kopije. Na splošno velja, da se pravice izposoje ne izčrpajo s prvo
izposojo kopije dela, saj se pravica izposoje drugače ne bi razlikovala od distribucijske pravice.
Tako pravice izposoje omogočajo imetnikom pravic odločitev, ali bodo dovolili komercialno
izposojo kopije, ne glede na to ali je bila kopija že izposojena ali drugače distribuirana. Določba
v državni zakonodaji, ki specificira, ali pride do mednarodne ali kakšne druge oblike izčrpanja
pravic, ne bo v pomoč pri določanju, ali se lahko dostopne kopije, narejene v drugih državah,
uvažajo za namene izposoje oseb z okvaro vida, saj se pravica izposoje ne izčrpa.481
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Seveda še vedno obstaja možnost, da bi izjeme pravici izposoje imetnika avtorskih pravic
omejile pri uveljavljanju svojih pravic v določenih primerih. V praksi pa je malo verjetno, da bi
izjema avtorskih pravic v prid osebam z okvaro vida dovolila komercialno izposojo dostopnih
kopij, saj bi tako aktivnost težko uskladili s pogoji, kot je tristopenjski test. Veliko bolj verjetna bi
bila izjema, ki bi dovolila nekomercialno izposojo. Mednarodni sporazumi in konvencije ne
vsebujejo določb, ki bi to urejale, zato so države proste, da se same odločijo, ali in kako bodo
zagotovile take pravice.482
3.1.3. Elektronska javna priobčitev, ki proizvede stalne kopije
Določba, ki najbolj natančno definira pravico javne priobčitve preko žice ali brezžično, vključno s
takim načinom javne priobčitve, da lahko potem osebe dostopajo do teh del iz kraja in ob času
(dajanje na voljo javnosti), ki njim ustreza, je 8. člen WCT. Člena 10 in 14 WPPT pa omenjata
pravico priobčitev nastopov, fiksiranih na fonograme in fonograme, na katerih imajo pravice
tako izvajalci kot producenti.483
Ker se niti WCT ne WPPT ne opredelita glede izčrpanja teh pravic, so teoretično države proste
pri ustvarjanju svojih pravil. Enako kot pri pravici izposoje, se tudi v primeru pravice do javne
priobčitve, pravica ne izčrpa po prvem koriščenju. Kopija, ki je obstajala na začetku oziroma
pred javno priobčitvijo, v bistvu ni bila nikamor poslana, saj ima pošiljatelj še vedno kopijo dela,
vendar ima nato prejemnik tudi lastno kopijo, kar pomeni, da tak proces ustvarja nove kopije.
Nadaljnje javne priobčitve dela bodo zakonite samo v primerih, ko pridobijo dodatno dovoljenje
imetnika pravic ali je to dovoljeno z izjemo avtorske pravice.484
Težje je določiti, kako se pravica distribucije fizičnih kopij uporablja v zvezi s kopijami,
narejenimi na podlagi zakonite javne priobčitve. Ker take kopije niso bile prenesene na podlagi
pravice distribucije fizičnih kopij, ni možno, da bi se ta pravica že izčrpala. Posledično bodo
pravice v zvezi z distribucije kopije, ki je nastala kot posledica prenosa javne priobčitve, ostale
pri imetniku avtorske pravice, razen, če je drugače dovoljeno z izjemo.485
Druge težave nastanejo, ko se elektronska javna priobčitev posreduje čez državne meje, kar je
seveda zelo pogosto, ko se taka komunikacija dogaja preko interneta. Na tem področju se lahko
zgodi, da različne države različno uredijo problematiko, čeprav je bolj pogosto, da zakonska
ureditev ne obstaja in se interpretacija večinoma nasloni na pravno prakso. 486 V WCT je v
opombi glede 8. člena, ki določa pravico do javne priobčitve, omenjeno samo, da se ponujanje
fizičnih prostorov za namene omogočanja ali izdelave komunikacije ne kvalificira kot javna
priobčitev.487
Kadar se po koncu komunikacije izdela stalna kopija, pride do še enega ravnanja, omejenega z
avtorskimi pravicami – reprodukcije. Večina ljudi bi se strinjala, da je treba o vprašanju, ali je
dejanje reprodukcije zakonsko dovoljeno, odločati na podlagi zakonodaje države, v kateri je bila
reprodukcija narejena, namesto zakonodaje države, iz katere je bila komunikacija poslana. To
seveda ne pomeni, da oseba, ki je poslala komunikacijo, ni odgovorna, tudi če so bile kopije te
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komunikacije narejene v drugih državah. Odgovornost za kršitev je še eno področje, ki ga imajo
lahko različne države različno urejenega. V nekaterih državah je lahko odgovorna samo oseba,
ki naredi nezakonito kopijo, medtem ko v drugih državah lahko odgovarja tudi oseba, ki brez
pooblastil oziroma pravice dovoli ali podpira tako aktivnost. Mednarodne konvencije in
sporazumi ne določajo odgovornosti za kršitev avtorskih pravic z nedovoljeno reprodukcijo.488
3.1.4. Elektronska javna priobčitev, ki proizvede samo začasne kopije
Situacija v primeru elektronske javne priobčitve, kjer prejemnik komunikacije ne proizvede
stalnih kopij, je enaka kot v primeru komunikacije, kjer se stalne kopije izdelajo, vsaj kar se tiče
dela javne priobčitve. Kadar je izdelana samo začasna kopija, je situacija lahko podobna kot pri
izdelavi stalne kopije, kar se tiče interpretacije akta reprodukcije v zakonodaji države, v kateri je
reprodukcija narejena.489 Opomba 1 WCT pojasni, da 9. člen Bernske konvencije, ki se nanaša
na dejanje reprodukcije, pokriva tudi hrambo zaščitenega dela v digitalni obliki na elektronskem
mediju.490
3.2. Pravo Evropske unije
Države članice EU se morajo držati določenih dodatnih zahtev, ki jih mednarodne pogodbe ne
vsebujejo. Ena izmed najbolj pomembnih Direktiv glede dovoljenja distribucije in uvoza
dostopnih kopij avtorsko zaščitenega dela se nanaša na izčrpanje pravic izposoje, izdelava
začasnih kopij in odgovornost ponudnikov interneta za kršitve.
3.2.1 Izčrpanje pravic
Direktiva 2001/29/EC o usklajevanju določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic v
informacijski družbi (v nadaljevanju Direktiva o avtorski pravici v informacijski družbi) je
najnovejši vir pravil o izčrpanju pravic, ki določa, da je pravica distribucije originala ali kopij
izčrpana samo po prvi prodaji v EU ali z drugim načinom prenosa lastništva tistega predmeta, ki
jo izvede imetnik pravic sam ali z njegovo privolitvijo.491 Tako je predvideno izčrpanje pravice, le
kadar je kopija prvič prodana znotraj EU.492 Prav tako je definicija distribucije relativno široka,
saj vključuje prodajo in tudi drug način prenosa lastništva.493
V uvodu navaja, da distribucijske pravice veljajo za delo ali kopije dela, vključene v oprijemljive
predmete in da se vprašanje izčrpanja pravic ne obravnava v primerih izposoje in spletnih
storitev (spletne storitve vključujejo izdelavo fizične kopije dela s strani uporabnika take storitve
z dovoljenjem imetnika pravic). To pomeni, da države, ki morajo upoštevati direktive EU, ne
morejo biti fleksibilne.494
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3.2.2 Pravice izposoje
Pravice izposoje v EU so urejene v Direktivi 92/100/EEC o pravici dajanja v najem in pravici
posojanja ter o določenih pravicah, sorodnih avtorski, na področju intelektualne lastnine. Člena
1 in 2 te direktive določata ekskluzivne pravice izposoje za avtorje del in druge, kar se tiče
drugega zavarovanega materiala. »Izposoja« je definirana kot časovno omejeno dajanje na voljo
določene stvari s strani organizacij, ki so dostopne javnosti; višina plačila je lahko le taka, da
pokrije stroške organizacije, ki nudi izposojo in ta organizacija ne sme imeti direktnih ali
indirektnih ekonomskih koristi.495 V državah, ki zagotavljajo imetnikom avtorskih pravic tudi
pravice izposoje, ta aktivnost v zvezi z dostopnimi kopijami za osebe z okvarami vida, torej ne
bo mogoča, razen če je pokrita z izjemo ali v soglasju z imetnikom pravic. Kljub temu pa je v 5.
členu direktive o izposoji posebna določba, ki pravi, da se lahko ekskluzivna pravica izposoje
zamenja s pravico do denarnega nadomestila, ki ga je treba plačati samo avtorjem, nekatere
organizacije pa je možno popolnoma oprostiti plačila nadomestila. Prav tako je izposoja s strani
organizaciji, ki niso dostopne javnosti izven področja ureditve »izposoje«, kot jo definira
direktiva.496
3.2.3 Začasne kopije
V Direktivi o avtorski pravici v informacijski družbi je pravica reproduciranja definirana kot
izključna pravica dovoliti ali prepovedati, direktno ali indirektno, začasno ali trajno reprodukcijo
na kateri koli način, v kateri koli obliki, v celoti ali delno.497 Ta pravica pa je omejena z obvezno
izjemo v 1. odstavku 5. člena direktive, ki je še dodatno razložen v 33. odstavku uvoda.
Pomemben je del 1b. odstavek 5. člena, ki odgovori na vprašanja o javni priobčitvi dela, kjer ni
bila narejena kopija posredovanega dela. Široka razlaga pravice reproduciranja pomeni, da tudi
dostopne kopije, ki si jih ogleda ali do njih drugače dostopa oseba (npr. preko branja na zaslonu,
brez prenosa kopije na računalnik), štejejo kot kopije v polnem pomenu besede. Vendar dokler
je bila javna priobčitev zakonito posredovana, bo tudi taka kopija padla v obseg izjeme začasne
kopije, tako da to ne predstavlja problema kljub dejstvu, da izjema za dostopne kopije za osebe
z okvarami vida ni zadosti široka, da bi tako aktivnost dovoljevala.498
3.2.4. Odgovornost za kršitev pravice
Direktiva o avtorski pravici v informacijski družbi tudi določa odgovornost ponudnikov
internetnih storitev za kršitve avtorskih pravic, ko je delo javno priobčeno. 499 27. točka uvoda
Direktive o avtorski pravici v informacijski družbi je podoben opombi 8 v WCT, da se samo
ponujanje fizičnih prostorov za izdelavo komunikacije ne kvalificira kot komunikacija sama.500
Za javne priobčitve dela, ki so komunicirane iz, skozi in v državo, ki mora spoštovati direktive EU
velja Direktiva 2000/31/EC o elektronskem poslovanju, ki določa, v katerih okoliščinah je
ponudnik internetnih storitev odgovoren, kadar pride do kršitve avtorskih pravic (ali drugih
nezakonitih posegov, kot sta obrekovanje ali zavajajoče oglaševanje). To pomeni, da dokler ni
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kršitve avtorskih pravic, ker obstaja izjema po 1. odstavku 5. člena Direktive o avtorski pravici v
informacijski družbi, Direktiva o elektronskem poslovanju ni relevantna, saj brez kršitve sploh ni
treba ugotavljati, kdo je odgovoren.
3.3. Marakeška pogodba
Marakeška pogodba je edini mednarodni instrument, ki določa obveznost vzpostavitve izjem in
omejitev v korist slepih, slabovidnih in drugih oseb z motnjami branja. Prav tako pa določa tudi
pravila o izvozu in uvozu kopij v dostopnih formatih. Te določbe so analizirane v točkah 2.1.8.3.
in 2.1.8.4., zato se na tem mestu ne bodo ponavljale. Poudarjamo le, da ta pogodba še ni
veljavna, in bo postala veljavna šele, ko jo bo ratificiralo 20 držav podpisnic. Slovenija te
pogodbe še ni ratificirala.
3.4. Analiza ureditev v državah
V sklopu WIPO Study on copyright limitations and exceptions for the visually impaired je bila
izvedena obsežna raziskava o možnosti čezmejne izmenjave kopij v dostopnih formatih v
izbranih državah. Tukaj le povzemamo najpomembnejše ugotovitve te raziskave.
3.4.1. Distribuiranje posameznikom
Kot je jasno iz analize zakonodaje držav glede izjem v korist invalidnim osebam, nekatere
določajo načine distribucije upravičencem, medtem ko nekatere tega dejanja sploh ne omenjajo
oziroma ne dovolijo.
3.4.2. Distribuiranje organizacijam
Organizacije, ki reproducirajo in distribuirajo kopije del v dostopnih formatih na podlagi izjeme,
to počnejo zaradi potreb slepih, slabovidnih in drugih oseb z motnjami branja. Kljub temu se
lahko pojavi potreba, da organizacija kopijo v dostopnem formatu posreduje drugi organizaciji,
katera kopijo posreduje končnemu upravičencu.
V zakonodajah, kjer ni jasno, kako naj se kopija v dostopnem formatu distribuira
posameznikom, je še manj jasno, ali je dovoljena distribucija preko posredniške organizacije.
Določena dejanja, kot je npr. medknjižnična izposoja ali trajen prenos fizičnih kopij v dostopnih
formatih, ne posegajo v avtorske pravice, tako da bodo dovoljena tudi, če izjema ne dovoljuje
dejanja distribucije. Seveda pa zakonodaje lahko izključijo tudi to pravico. Tako npr. izjema
lahko določi, da je proizvajanje kopij v dostopnih formatih dovoljeno le, če gre kopija direktno
upravičeni osebi. V primerih, ko države določijo pogoje, ki jih morajo izpolnjevati organizacije za
izvajanje izjeme, bosta te pogoje morali izpolnjevati obe organizaciji, tako tista, ki delo
posreduje, kot tudi posredniška organizacija.501
3.4.3. Izvoz posameznikom
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Tudi glede izvoza kopij v druge države so določbe v tujih zakonodajah redke. Malo verjetno je,
da bo organizacija, ki lahko proizvaja kopije v dostopnem formatu po določeni izjemi, v eni
državi lahko izvozila to dostopno kopijo osebi v drugi državi, če ta druga država nima določb o
distribuciji kopij v dostopnih formatih, saj je dejanje izvoza dejanje distribucije. Po drugi strani
pa je v primeru izjem, ki dovolijo distribuiranje bolj verjetno, da bo izvoz v drugo državo mogoč,
dokler prejemnik kopije izpolnjuje pogoje, ki jih zanj določa zakon, kot je npr., da mu delo ni
dostopno zaradi invalidnosti. Čeprav je zagotovo težko trditi, je vsaj na prvi videz v nekaj
državah takšen izvoz mogoč, npr. v Avstraliji, Danski, Estoniji, Nemčiji, Islandiji, Latviji,
Portugalski in Združenem kraljestvu.502
Pomembno je določiti, če sta zakonita tako uvoz kot tudi izvoz. Zaradi tega je treba določiti,
zakon katere države velja za katero dejanje. Tako bo za dejanje izvoza verjetno veljalo pravo
države, kjer je bila kopija v dostopnem formatu narejena – država izvora. Dejanje uvoza pa bi se
moralo presojati z vidika prava države, kamor je bila kopija poslana – ciljna država. Relevantni
bodo torej zakoni obeh držav. 503
Zakoni nekaterih držav vsebujejo določbe, ki bi lahko omogočale izvoz kopij v dostopnih
formatih (Bolgarija, Litva). Spet druge države ne urejajo dejanja distribucije v izjemah za
invalidne osebe in dejanja izvoza, vendar bi bilo to vseeno mogoče, zaradi splošne pravice glede
izvoza kopije dela za osebne potrebe. Ta pravica se lahko uporablja le, kadar je oseba, ki izvaža,
fizična oseba, in ne organizacija, ki ustvarja kopije v dostopnem formatu. Državi, ki to dovolita,
sta Kazahstan in Moldavija.504
Bolj težavno je razbrati, ali je izvoz dovoljen v državah, ki dovolijo distribucijo v skladu z izjemo
za invalidne osebe, ampak določajo tudi posebno pravico o nadzoru izvoza kopij v dostopnem
formatu. To je delno odvisno od obsega možnosti distribucije v skladu z izjemo, torej ali je
distribucija z izvozom dovoljena.505 Tako Hrvaška določa, da ima avtor pravico dovoliti ali
prepovedati izvoz ali uvoz originala ali kopij dela v ali iz določene države.506
Dodatno težavo predstavljajo tudi dodatni pogoji, ki jih države predpisujejo glede upravičenih
oseb. Npr. Francija določa stopnjo invalidnosti, ki jo je treba doseči, da je oseba lahko
upravičenec. Pri izvozu kopije iz Francije v neko drugo državo bi bilo težko ugotoviti, ali ta oseba
izpolnjuje pogoje po francoskem zakonu.507
3.4.4. Izvoz nacionalnim organizacijam
Čeprav posamezne države tega dejanja v svojih zakonodajah ne urejajo, je tako distribuiranje
drugi organizaciji znotraj iste države kot tudi prenos organizaciji v drugi državi dejanje, ki
načeloma ni omejeno z avtorskim pravom. Seveda pa bo organizacija, ki pridobi kopijo, morala
upoštevati pogoje, ki jih določa zakonodaja te države, glede tega, kaj lahko stori s kopijami, ki
jih pridobi na ta način. Prav tako je dejanje uvoza lahko nezakonito v ciljni državi.508
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Države, ki omogočajo imetnikom avtorskih pravic nadzor nad izvozom in nimajo določene
izjeme, ki bi dovoljevala distribucijo kopij v dostopnih formatih z izvozom, najbolj jasno izločajo
možnost, da bi se kopije v dostopnih formatih izvozile nacionalnim organizacijam v drugi
državi.509
V primerih, ko država ne določa pravice nadzora izvoza, je bolj verjetno, da bo v določenem
obsegu mogoč izvoz kopij v dostopnih formatih organizacijam v drugih državah, vendar je pri
tem treba upoštevati tudi druge pogoje. Tudi države, ki dovolijo določene tipe distribuiranja,
lahko ne dovoljujejo prenosa s temi tipi distribucije v druge države zaradi drugih razlogov in
pogojev. Ti pogoji so predvsem pogoji glede končnih upravičencev in glede organizacij.510
Izjeme so po navadi omejene glede upravičenca, ki mora biti invalidna oseba, ki ne more
uporabljati tradicionalnih formatov. Kadar organizacija ustvari kopijo in jo izvozi drugi
organizaciji in ne invalidni osebi, organizacija, ki prejme kopijo pa ni zavezana kopije distribuirati
v skladu s pravom države izvora, ampak je zavezana spoštovati zakone svoje države, potem
prvotna organizacija ne bo izpolnjevala zahtev, ki jih določa izjema. 511
Prav tako lahko izjeme omejujejo osebe, ki lahko izvajajo dovoljena dejanja. Te organizacije
morajo v določenih državah izpolnjevati določene pogoje, kot je npr. pooblastilo vlade ali drugih
državnih organov. Organizacije v ciljni državi po navadi ne bodo izpolnjevale pogojev, ki jih
določa država izvora, zato bi izvoz kopij tem organizacijam lahko kršil določbe izjeme.512
V državah, kjer je izjema določena široko in ne omejuje izvajanja glede na vrsto organizacije, je
bolj verjetno, da bo dovoljen izvoz organizacijam v drugih državah, npr. v Islandiji. Seveda bo
tudi tu potrebno izpolnjevati morebitne dodatne pogoje.513
3.4.5. Izvoz mednarodnim organizacijam
Lahko bi bila ustanovljena posebna organizacija, ki bi zagotavljala varstvo avtorskih pravic in
hkrati omogočala izmenjavo kopij v dostopnih formatih med državami. Seveda trenutno
zakonodaje držav ne določajo, ali je posredovanje kopij v dostopnih formatih takšnim
posrednikom dovoljeno v skladu z izjemami. Načeloma bi bila lahko takšna izmenjava dovoljena
pod istimi pogoji kot izvoz nacionalnim organizacijam.514
3.4.6. Uvoz posameznikov
Nekatere države urejajo uvoz kopij v dostopnih formatih v državo. V nekaterih primerih obstaja
pravica preprečiti uvoz ali tožiti zaradi kršitve avtorskih pravic, kadar pride do uvoza, ne samo
glede nezakonito ustvarjenih kopij, ampak tudi kopij, ki so bile ustvarjene v skladu z izjemo v
drugi državi, ker je uvoz kopij, ki so bile ustvarjene brez dovoljenja imetnika pravice,
prepovedan. Čeprav je kopija, ki je ustvarjena v eni državi zakonita, še vedno za njeno izdelavo
nima dovoljenja imetnika avtorskih pravic. Takšne določbe vsebujejo zakoni Belorusije, Grčije,
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Litve in Ukrajine.515
Številne države vsaj na videz vključujejo določbe, ki bi lahko omejevale uvoz kopij v dostopnih
formatih, vendar pa bi bil kljub temu, pod določenimi pogoji, zakonit uvoz za osebne potrebe,
npr. Avstralija, Bolgarija, Hrvaška, Danska, Estonija, Finska, Madžarska, Islandija, Irska, Italija,
Japonska, Nova Zelandija, Norveška, Združeno kraljestvo, in ZDA.516
Ta uvoz za zasebne potrebe je lahko omejen na različne načine:
− Uvoz je lahko dovoljen le, kadar je bila kopija, ki se jo uvaža, narejena v skladu z izjemo v
države izvora, ki mora biti dovolj podobna izjemi v ciljni državi (Danska, Japonska).
− Uvoz je dovoljen le za uvoz kopij za zasebno rabo, kadar je uvožen v osebni prtljagi
(Paragvaj, Peru).517
Nekatere države pa ne vključujejo določb, ki bi omejevale uvoz kopij za zasebno uporabo,
čeprav ni povsem jasno, bi bil lahko načeloma dovoljen osebni uvoz, npr. v Avstriji, Češki,
Franciji, Nemčiji, Latviji, Nizozemskem, Poljski, Portugalski, Slovaški, Španiji in Švedski.518
3.4.7. Uvoz organizacij
Zakonska ureditev uvoza kopij v dostopnih formatih s strani organizacij, ki so upravičene
delovati v skladu z izjemo za invalidne osebe, je še manj jasna, še posebej, kadar obstajajo
splošne omejitve uvoza. Uvoz s strani organizacij je v državah, ki omejujejo že osebni uvoz, še
manj mogoč kot uvoz s strani posameznikov.519
Za uvoz s strani organizacij je malo verjetno, da bo zakonit zaradi naslednjih razlogov:
− Kopije načeloma ne morejo biti uvožene z namenom distribuiranja, kadar so bile
ustvarjene brez dovoljenja imetnika avtorskih pravic, kar se nanaša tudi na kopije,
narejene na podlagi izjeme v državi izvora. Če bi organizacija uvozila kopijo v dostopnem
formatu, bi bilo nemogoče to kopijo na zakonit način dobaviti invalidnim osebam, na
kakršenkoli distribucijski način. To bi bilo mogoče na Madžarskem, v Rusiji, Singapurju.520
− Kopije niso zakonite, če jih oseba ali organizacija, ki jih je ustvarila, ne bi mogla ustvariti v
ciljni državi, zato takih kopij ni mogoče zakonito uvoziti, razen za zasebno uporabo. Tudi,
če so bile kopije ustvarjene zakonito po izjemi v državi izvora, je možno, da so bile
ustvarjene s strani osebe ali organizacije, ki jih v skladu z zakonodajo ciljne države ni
upravičena narediti v skladu z izjemo. To bi bilo mogoče v Kanadi, na Irskem in v
Združenem kraljestvu.521
− Kadar je v ciljni državi mogoče ustvariti le kopije v določenih dostopnih formatih, je malo
verjetno, da bi bil dovoljen uvoz v drugih formatih. To bi bilo mogoče v Islandiji, kjer je
mogoče proizvajati samo kopije v brajici.522
V nekaterih državah sicer obstajajo omejitve uvoza, vendar bi bila lahko mogoča dejavnost, ki
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vključuje uvoz kopij v dostopnih formatih organizacijam:
− Avstralija in Danska: načeloma bi bil lahko možen uvoz kopij v formatu, ki jih je mogoče
ustvariti v skladu z izjemo in jih lahko uvozi organizacija, ki ji je dovoljeno proizvajati kopije
v skladu z izjemo v ciljni državi;
− Bolgarija: uvoz bi bil lahko možen, vendar le, dokler ni izveden v komercialnih količinah;
− Kanada in Estonija: uvoz bi bil lahko mogoč, dokler so količine dovolj majhne, da se ne
more šteti kot uvoz za prodajo, distribuiranje ali drugo;
− Italija: uvoz bi bil lahko mogoč, dokler ni namenjen za profitne namene in dokler ni
uvoženih več kot 50 kopij;
− Nova Zelandija: uvoz bi bil lahko mogoč, dokler je uvozna organizacija ustanovljena v
skladu s predpisi v Novi Zelandiji, in je bila kopija narejena v skladu z izjemo v ciljni državi
ter je v formatu, ki ga je mogoče izdelati v skladu z zakonodajo Nove Zelandije;
− ZDA: uvoz kopij v brajici bi bil lahko mogoč v zelo majhnem številu kopij za nekomercialni
najem.523
V državah, ki ne določajo posebnih omejitev za uvoz, bi bil lahko dovoljen uvoz kopij v
dostopnih formatih s strani organizacij. Vendar je pri presojanju zakonitosti uvoza treba
presojati številne okoliščine:
− Kadar izjema v ciljni državi izrecno ne določa distribucije kopij v dostopnih formatih, bi bilo
možno, da uvoz takih kopij ni nezakonit, a da bi bilo nemogoče zakonito dostaviti te kopije
invalidnim osebam. To bi bilo mogoče v Braziliji, Mongoliji, Panami in Španiji.524
− Kadar izjema v ciljni državi dovoljuje samo določene formate kopij, bi težko uvozili kopije v
formatih, ki jih ciljna država ne dovoljuje. Npr. na Kitajskem in v Indoneziji je možno
proizvajati le kopije v brajici, zato organizacija ne bi mogla uvoziti kopij v kateremkoli
drugem formatu.525
− Podobna situacija lahko nastane, kadar obstaja obveznost v izjemi v ciljni državi, da mora
biti delo zakonito objavljeno, preden se lahko ustvari kopija v dostopnem formatu. Tako ne
bi bil mogoč uvoz kopij v dostopnih formatih, kadar delo še ni bilo objavljeno v ciljni
državi.526
− Kadar izjema v ciljni državi dovoljuje distribucijo kopij v dostopnih formatih na splošno,
namesto samo distribucije kopij, narejenih v skladu z izjemo, je bolj verjetno, da bo
organizacija lahko uvozila kopije v dostopnih formatih.527
Zaradi vseh teh okoliščin ni čisto jasno, ali je v posamičnih državah dovoljen uvoz s strani
organizacij ali ne. Dodatno je seveda potrebno upoštevati tudi določbe o izvozu v državi izvora.
Šele ob upoštevanju obeh se lahko odloča, ali je uvoz dovoljen ali ne.528
3.4.8. Izvoz in uvoz vmesnih kopij
Pri izdelovanju kopij v dostopnih formatih gre delo skozi različne vmesne faze. Vmesna kopija bi
bila tako lahko digitalna kopija, ki bi vsebovala primerno kodo, ki bi omogočala izdelavo kopije v
brajici. Namesto da organizacija ustvari veliko število kopij v brajici, tako lahko proizvede toliko
kopij, kot jih je treba v tistem trenutku, in shrani vmesno kopijo za nadaljnjo uporabo, če se
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pojavi povečana potreba po kopijah v brajici. Kadar druga organizacija proizvaja iste kopije
istega dela, je bolj ekonomično in učinkovito, če pridobi vmesne kopije, ki jih je proizvedla prva
organizacija, kot da sama izvede celoten postopek.529
Malo zakonodaj prepoznava uporabnost vmesnih kopij in možnosti izmenjave teh kopij med
organizacijami. Nobena ne ureja izmenjave vmesnih kopij med organizacijami v različnih
državah. Tako je na vprašanje, ali sta dovoljena uvoz in izvoz vmesnih kopij, potrebno presojati
po istih faktorjih kot uvoz in izvoz končanih kopij v dostopnih formatih. Vendar pa je še manj
verjetno, da bo mogoče legalno uvoziti ali izvoziti vmesne kopije, kadar države v izjemah ne
vsebujejo posebnih določb glede izdelave in uporabe vmesnih kopij znotraj države. 530
Naslednje države specifično dovolijo ustvarjanje in uporabo vmesnih kopij:
− Avstralija: Določba o vmesnih kopijah je omejena na aktivnosti, ki se izvajajo samo v skladu
s tem, kar je dovoljeno v avstralskem zakonu. Tako je malo verjetno, da bi bil izvoz
vmesnih kopij zakonit, saj vmesna kopija ne bi bila dostavljena organizaciji, ki lahko koristi
avstralsko izjemo. Uvoz vmesne kopije bi bil mogoč, dokler je uvožen organizaciji, ki lahko
proizvaja takšne kopije v Avstraliji.531
− Francija: Nima določb o vmesnih kopijah, ki jih ustvarijo organizacije, ki izdelujejo kopije v
dostopnih formatih v skladu z izjemo. Elektronskih kopij založnikov, ki morajo biti v
določenih primerih shranjene, verjetno ne bo mogoče prenesti v druge države.532
− Združeno kraljestvo: Določba, ki sicer dovoljuje izposojo ali prenos vmesnih kopij,
najverjetneje ne bi pokrivala izvoza, saj organizacija v drugi državi ne deluje v Združenem
kraljestvu in nima upravičenja za izdelavo kopij v dostopnih formatih v skladu z izjemo v
Združenem kraljestvu. Uvoz je na videz mogoč samo, kadar je kopija zakonita, kar vključuje
test ali bi oseba ali organizacija, ki je proizvedla vmesno kopijo, to lahko proizvedla tudi v
ciljni državi.533
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4. Izjeme in omejitve avtorske pravice v korist KSS v skladu s trenutno veljavno
zakonodajo Republike Slovenije
Pri vzpostavljanju KSS je treba upoštevati in po potrebi izkoristiti tako izjeme, vzpostavljene za
invalidne osebe, kot tudi izjeme, vzpostavljene za knjižnice. Obe vrsti izjem oziroma omejitev
sta lahko koristni pri vzpostavljanju konkretnega projekta.
Same izjeme oziroma omejitve v korist invalidnih oseb so zelo pomembne, saj bi bilo brez njih
reproduciranje in distribuiranje v alternativnih formatih mogoče le, kadar bi avtor podelil
licenco za takšno uporabo.534 Kadar je za takšno uporabo avtorskega dela treba pridobiti
dovoljenje avtorja, je dostop do teh del za invalidne osebe otežen. Prva ovira je dodatno
čakanje na kopijo dela v dostopnem formatu.535 Ne samo da bi tako invalidne osebe morale
čakati na reprodukcijo avtorskih del v dostopne formate, ampak bi morale dodatno čakati
zaradi pridobitve licence oziroma dovoljenja imetnikov avtorske pravice. Pridobivanje dovoljenj
od posamičnih imetnikov avtorskih pravic predstavlja tudi dodatno administrativno
obremenitev in s tem povezano povečanje stroškov. 536 Administrativni postopki pridobivanja
dovoljenj se lahko dodatno zapletejo, kadar na strani imetnika pravic zaradi združitve pravnih
oseb ali prevzema pride do prenosa avtorskih pravic ali kadar zaradi prenosa avtorskih pravic ni
več mogoče ugotoviti, kdo je imetnik teh pravic.537 Prav tako je zaskrbljujoče dejstvo, da v večini
držav, knjižnice za slepe ali njihovi drugi predstavniki, ne morejo reproducirati študentske
literature v dostopnih formatih v času, ki bi zadovoljil potrebe končnih uporabnikov. 538 Če bi
bilo vzpostavljeno dodatno breme pridobivanja dovoljenja imetnika avtorske pravice, bi se
postopek reproduciranja in distribuiranja za študente še dodatno podaljšal in otežil.539
Pretvarjanje avtorskih del v alternativne formate s pomočjo licenc je dodatno oteženo, saj te
licence skoraj nikoli niso standardne.540 Te licence so lahko omejene npr. glede na število
dovoljenih kopij, formata, v katerem se reproducirajo, lahko obstaja obveznost obnavljanja
licence po poteku določenega časa.541
4.1. Analiza izjem in omejitev avtorske pravice v korist invalidnih oseb v zakonodaji Republike
Slovenije
Zaradi vseh naštetih omejitev je vzpostavitev ustrezne izjeme ali omejitve za invalidne osebe
izrednega pomena za te osebe in za družbo kot celoto. Tudi slovenska zakonodaja v ZASP določa
izjemo posebej za invalidne osebe, kamor se štejejo tudi slepi, slabovidni in druge osebe z
motnjami branja. Dodatno pa je za potrebe teh oseb mogoče uporabiti tudi splošne izjeme
oziroma omejitve avtorske pravice, ki niso namenjene izrecno invalidnim osebam.

534
535

J. Sullivan, Study on copyright limitations and exceptions for the visually impaired, str. 107.
J. W. Roos, Copyright protection as access barrier for people who read differently: the case for an international approach, str.

3.

536

Ibidem.
Ibidem.
538
Ibidem.
539
Ibidem.
540
J. W. Roos, Copyright protection as access barrier for people who read differently: the case for an international approach, str.
4.
541
Ibidem.
537

80

4.1.1. Zakonita licenca za invalidne osebe
ZASP v 47. a členu določa zakonito licenco za invalidne osebe:
Brez prenosa ustrezne materialne avtorske pravice,
vendar ob plačilu primernega nadomestila,
je v korist invalidnih oseb
dopustno reproduciranje in distribuiranje dela,
če to delo ni na voljo v zahtevani obliki
in je uporaba neposredno povezana z invalidnostjo teh oseb,
omejena na njen obseg ter
ni namenjena doseganju neposredne ali posredne gospodarske
koristi.
Znova je treba ponovno poudariti, da se tudi pri presoji te izjeme uporablja splošna določba
štiristopenjskega testa iz 46. člena ZASP, ki določa, da je izjema možna, kadar je:
− omejena glede na namen,
− v skladu z dobrimi običaji,
− ne nasprotuje običajni uporabi dela in
− ni v nerazumni meri v nasprotju z zakonitimi interesi avtorja.
Tako je izjema od avtorske pravice določena za invalidne osebe. Zakon nikjer ne definira izraza
invalidne osebe in za definicijo ne napotuje na druge zakone ali podzakonske predpise. Dodatno
določa, da mora biti dovoljena uporaba neposredno povezana z invalidnostjo teh oseb. S tem
bolj natančno definira krog končnih upravičencev te zakonite licence. Do izkoriščanja te izjeme
oziroma omejitve so tako upravičeni vsi, ki zaradi invalidnosti potrebujejo dela v alternativni
obliki.
Po izjemi oziroma omejitvi je dovoljeno reproduciranje in distribuiranje del, ki niso dostopna v
zahtevani obliki. Tako je za potrebe invalidnih oseb dovoljeno dela reproducirati v dostopnih
formatih, ki jih te osebe potrebujejo zaradi svoje invalidnosti. Število teh reprodukcij ni
omejeno, vendar je v duhu celotne izjeme to treba interpretirati, kot da je dovoljeno le število,
ki je potrebno za potrebe invalidnih oseb. Dodatno je dovoljeno ta dela tudi distribuirati. Ta
določba je pomembna, saj se le z distribuiranjem dela posredujejo invalidnim osebam, ki so
končni upravičenci izjeme oziroma omejitve.
Kadar je delo na voljo v zahtevani obliki, ni možna uporaba izjeme. Ta določba ni dovolj
določna, saj ni jasno, ali se izjema lahko uporablja, kadar kopija v dostopnem formatu sicer
obstaja, vendar invalidna oseba želi kopijo v drugem formatu. Npr. obstaja kopija dela v
formatu v zvoku, vendar invalidna oseba želi kopijo dela v brajici. Kadar pa oseba zaradi
invalidnosti potrebuje kopijo dela v drugem dostopnem formatu, kot je sicer že na voljo, pa je
to v skladu z določbami zakona dovoljeno. Npr. če obstaja kopija v povečanem tisku, ki je
invalidna oseba zaradi invalidnosti ne more brati in potrebuje kopijo dela v brajici, je dovoljeno
izkoristiti izjemo in reproducirati delo v brajici, saj je to potrebno zaradi njene invalidnosti.
ZASP ne določa, kdo lahko izvaja dejavnosti reproduciranja in distribuiranja. Tako to lahko
počne invalidna oseba sama ali kdorkoli drugi v njenem imenu. Omejuje le, da dejavnost ne sme
biti namenjena doseganju neposredne ali posredne gospodarske koristi. S tem dovoljuje
izkoriščanje izjeme invalidni osebi sami, drugi osebi, ki to stori za invalidno osebo ali
organizaciji, ki to stori za invalidno osebo. ZASP ne vzpostavlja posebnih pooblaščenih
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organizacij, ki bi se jim dovoljevala ta dejanja. Tako lahko to počnejo specializirane organizacije
in tudi splošne knjižnice, šole itd.
Zakon prav tako ne omenja, za katere formate velja izjema, določa le, da mora biti uporaba
neposredno povezana z invalidnostjo, in da mora biti omejena na obseg invalidnosti. Tako je
mogoča uporaba kakršnegakoli formata, dokler je ta povezan z invalidnostjo, torej, dokler ga
invalidna oseba potrebuje za dostop do dela. Prav tako pa je uporaba omejena z obsegom
invalidnosti. Tako ni mogoče izkoriščati izjeme v primerih, kadar to ni potrebno zaradi
invalidnosti.
Za takšno uporabo je treba plačati primerno nadomestilo. Po navadi so za plačilo nadomestila
za reproduciranje zavezani proizvajalci naprav za tonsko in vizualno snemanje, proizvajalci
naprav za fotokopiranje, proizvajalci praznih nosilcev zvoka ali slike ter imetniki naprav, ki
ponujajo odplačno fotokopiranje in poleg njih solidarno tudi uvozniki naprav in nosilcev, razen
če je uvoz namenjen za privatno in nekomercialno uporabo kot del njihove osebne prtljage. 542
Vendar to velja le v primerih reproduciranja za privatno in drugo lastno uporabo. Ti zavezanci
pa niso zavezanci nadomestila za tiste naprave oziroma nosilce, ki jih prvič prodajo ali uvozijo za
reproduciranje avtorskih del v korist invalidnih oseb, če je neposredno povezano z njihovo
invalidnostjo.543 Tako so za plačilo nadomestila za dovoljeno uporabo del v skladu z zakonito
licenco za invalidne osebe zavezani tisti, ki zakonito licenco izkoriščajo. Ta zakonita licenca se
upravlja kolektivno preko Slovenske avtorske in založniške organizacije za pravice
reproduciranja – SAZOR GIZ. V dovoljenju št. 31225-1/2007-8 z dne 28. 6. 2007544 jim je bilo
izdano dovoljenje za upravljanje pravic avtorjev in založnikov s področja književnosti, znanosti,
publicistike in njihovih prevodov, v primeru reproduciranja in distribuiranja avtorskih del v
korist invalidnih oseb. Tako je treba, za uporabo v skladu z izjemo, plačati nadomestilo tej
kolektivni organizaciji.
Kot vse vsebinske omejitve avtorske pravice je tudi omejitev v korist invalidnim osebam
omejena z zakonskim določilom, da mora biti obseg dovoljene uporabe avtorskega dela omejen
glede na namen, ki ga je treba doseči, da je v skladu z dobrimi običaji, da ne nasprotuje običajni
uporabi dela in da ni v nerazumni meri v nasprotju z zakonitimi interesi avtorja.545
ZASP ne vsebuje specifičnih določb, ki bi narekovale priznanje avtorstva v primerih uporabe v
skladu z izjemo. Tako na reprodukciji dela ni treba navesti avtorja in vira dela. Prav tako ne
določa, da bi bilo možno določbe derogirati s pogodbo.
Pri samem uveljavljanju vsebinskih omejitev avtorskih pravic predstavljajo upravičenim
uporabnikom največjo oviro tehnološki ukrepi, saj ti pri preprečevanju uporabe ne ločijo med
zakonito in nezakonito uporabo dela. Zato ZASP vsebuje posebno določbo, ki omejuje uporabo
teh ukrepov v primerih vsebinskih omejitev pravic. Določa, da kadar imetnik avtorskih ali
sorodnih pravic uporablja tehnološke ukrepe in s tem onemogoča dostop do dela osebam, ki
imajo zakonit dostop do primerka avtorskega dela in želijo uveljavljati vsebinske omejitve
avtorskih pravic, mora na zahtevo teh oseb v najkrajšem možnem času s spremembo
tehničnega ukrepa ali z drugimi sredstvi omogočiti uveljavitev pravic.546 Kadar imetnik pravic ne
ravna v skladu s to določbo in upravičenim osebam ne zagotovi dovoljene uporabe dela, lahko
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upravičene osebe zahtevajo posredovanje mediatorja.547 Zakon primeroma določa, kdaj se
lahko te določbe uveljavljajo, in sicer: uporaba v korist invalidnih oseb; uporaba za namene
pouka; privatno in drugo lastno reproduciranje; uradni postopki; efemerni posnetki RTV
organizacij.548
Uporabnik lahko zahteva posredovanje mediatorja tudi brez sporazuma o mediaciji, ki se
zahteva v drugih primerih.549 Za ta postopek pred mediatorjem se smiselno uporabljajo določbe
o mediaciji med kolektivno organizacijo in reprezentativnim združenjem uporabnikov. 550
Mediator mora biti v postopku neodvisen, nepristranski in ne sme biti vezan na nobena
navodila.551 Storiti mora vse, kar je potrebno, da se stranke pogajajo v dobri veri in da pogajanj
ne ovirajo brez utemeljenega razloga.552 V postopku lahko mediator strankam predlaga rešitev
spora, če nobena od strank ne ugovarja v treh mesecih od vročitve predloga, se šteje, da so
stranke predlog sprejele.553 Mediatorja izbereta stranki skupaj, s seznama mediatorjev, ki jih
določi Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za gospodarstvo.554 Postopek
mediacije je tajen;555 za opravljeno mediacijo pa morajo stranke plačati mediatorju nagrado.556
Dodatno ZASP določa, da se pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki osebi, ki ima zakonit
dostop do primerka avtorskega dela ali predmeta sorodnih pravic, ne zagotovi sredstev, ki ji
omogočajo uveljavljanje vsebinskih omejitev pravic v skladu z zakonom, kaznuje z globo
najmanj 200.000 tolarjev.557 V istem primeru se z globo najmanj 60.000 tolarjev kaznuje tudi
odgovorna oseba pravne osebe in samostojnega podjetnika posameznika, ki stori ta prekršek. 558
Kadar pa prekršek stori posameznik, se ta kaznuje z globo najmanj 60.000 tolarjev.
Tako je za zakonito licenco za uporabo invalidnih oseb zagotovljena učinkovita zaščita. Sama
uporaba dela je proti plačilu nadomestila dovoljena že po samem zakonu; kadar pa so
uporabljeni tehnološki ukrepi, ki bi to uporabo preprečili, imajo upravičenci na razpolago
sredstva, da prisilijo imetnike avtorskih pravic do tega, da tehnološke ukrepe odstranijo.
4.1.2. Čezmejna izmenjava kopij
Izjema v korist invalidnih oseb dopušča distribucijo kopij, izdelanih v dostopnih formatih.
Distribucijo pa ZASP definira kot prodajo ali drugačno obliko prenosa lastninske pravice oziroma
ponujanje javnosti s tem namenom.559 Tako so dovoljena le ta dejanja. Čeprav ni mogoče trditi
zagotovo, je verjetno dovoljena distribucija drugim organizacijam. Tudi izvoz posameznikom,
tujim nacionalnim organizacijam in mednarodnim organizacijam je načeloma lahko dovoljen,
dokler gre za prodajo ali drug prenos lastništva. Enako lahko velja tudi za uvoz.
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4.1.3. Druge izjeme in omejitve
Čeprav obstaja posebna zakonita licenca, posebej za invalidne osebe, pa ZASP določa tudi druge
izjeme in omejitve avtorske pravice. Tako je zakonita licenca določena še za pouk in periodiko,
prosta uporaba pa je določena za: pravico do obveščenosti, pouk, začasno reproduciranje,
privatno in drugo lastno reproduciranje, citate, nebistvene pritikline, proste predelave, baze
podatkov, javne razstave ali prodajo umetniških del, dela na splošno dostopnih krajih, uradne
postopke in preizkus naprav. Nekatere izmed teh izjem in omejitev je mogoče uporabiti za
potrebe slepih, slabovidnih in drugih oseb z motnjami branja, tako v kontekstu knjižnice kot tudi
za osebe same.
4.1.3.1. Začasno reproduciranje
Na podlagi 49.a člena ZASP je dovoljeno začasno reproduciranje.
Začasno reproduciranje dela je prosto,
če je prehodno ali spremljajoče dejanje,
ki je sestavni in bistveni del nekega tehničnega postopka
ter nima nobenega neodvisnega gospodarskega pomena,
njegov edini namen pa je omogočiti,
da se delo prenese v omrežju med tretjimi osebami s pomočjo posrednika
ali zakonito uporabi.
Takšno začasno reproduciranje dela je prosto, brez obveznosti plačila nadomestila.
Za potrebe KSS in tudi posamične osebe je ta določba lahko zelo pomembna. Če se pri
reproduciranju avtorskega dela pojavljajo začasne reprodukcije, ki so le prehodne ali
spremljajoče pri izdelavi končne reprodukcije, se uporabi ta izjema oziroma omejitev. Takšno
začasno reproduciranje ne sme imeti neodvisnega gospodarskega pomena, kar pomeni, da se
začasna reprodukcija ne sme uporabljati za doseganje gospodarske koristi, temveč mora biti
namenjena omogočanju prenosa v omrežju med tretjimi osebami s pomočjo posrednika ali
zakonito uporabo. Razlika med to določbo in določbo, ki dovoljuje reproduciranje za invalidne
osebe, je v plačilu nadomestila. Za začasno nadomestilo namreč ni treba plačati nadomestila za
uporabo.
4.1.3.2. Privatno in drugo lastno reproduciranje
V skladu s 50. členom ZASP je dovoljeno:
Reproduciranje že objavljenega dela,
izvršeno v največ treh primerkih,
v primeru fizične osebe,
fizična oseba reproducira
1. na papirju ali drugem podobnem mediju z uporabo fotografske
tehnike ali nekega drugega postopka s podobnimi učinki
in
2. na kateremkoli drugem mediju,
če je to storjeno za privatno uporabo,
če primerki niso dostopni javnosti in
če to ni storjeno zaradi neposredne ali posredne
gospodarske koristi.
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Zgoraj navedene reprodukcije niso dovoljene,
če ni to z ZASP ali pogodbo drugače določeno glede
− pisanih del v obsegu celotne knjige, razen če je njegova naklada izčrpana že najmanj dve
leti,
− grafičnih izdaj glasbenih del, razen če je reproducirano z ročnim prepisovanjem
elektronskih baz podatkov,
− računalniških programov in
− v obliki izvedbe arhitekturnega objekta.
Dodatno k zgornjim pogojem je privatno in drugo lastno reproduciranje v skladu s 46. členom
ZASP dovoljeno samo, če so ti pogoji
− omejeni glede na namen,
− v skladu z dobrimi običaji,
− ne nasprotujejo običajni uporabi dela in
− niso v nerazumni meri v nasprotju z zakonitimi interesi avtorja.
Nadomestila ne plačuje fizična oseba, plačujejo ga proizvajalci naprav za fotokopiranje,
proizvajalci praznih nosilcev zvoka ali slike ter imetniki naprav, ki ponujajo odplačno
fotokopiranje in uvozniki naprav in nosilcev.560
Ta izjema oziroma omejitev bo koristna za posameznike. V konkretnem primeru bodo
slabovidne osebe, ki potrebujejo delo v povečanem tisku, lahko same delo povečano
fotokopirale in ga na ta način uporabljale, ne da bi za to morale plačati nadomestilo za avtorske
pravice. Tega seveda ne smejo storiti v obsegu celotne knjige, razen, če je naklada izčrpana že
najmanj dve leti.
4.2. Pregled ureditve omejitev in izjem v korist knjižnic in drugih javnih ustanov v zakonodaji
Republike Slovenije
Poleg izjem v korist invalidnim osebam določa ZASP tudi izjeme in omejitve avtorske pravice v
korist knjižnic. Tako bi tudi KSS izpolnjevala pogoje iz ZASP in tako tudi v nekaterih primerih
koristila izjeme in omejitve, ki so vzpostavljene za uporabo knjižnic.
Tudi za javne knjižnice je dovoljeno prosto reproduciranje dela za lastne potrebe.561 Kot za
posameznike velja podobno tudi za javne knjižnice izjema za privatno in drugo lastno
reproduciranje.
V 50. členu ZASP ureja izjemo v korist knjižnicam, in sicer dovoljeno privatno reproduciranje v
prvem odstavku in drugo lastno reproduciranje, kamor so izrecno vključene javne knjižnice v
tretjem odstavku. To reproduciranje za privatno rabo je predmet nadomestil.
Privatno in drugo lastno reproduciranje, ki je v skladu z veljavnim slovenskim avtorskim pravom
dovoljeno in prosto, in je kot tako predmet »poštenega nadomestila«, je naslednje:
Reproduciranje že objavljenega dela,
560
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izvršeno v največ treh primerkih,
v primeru javno dostopnih arhivov, javnih knjižnic, muzejev in
izobraževalnih in znanstvenih ustanov,
če javno dostopni arhivi, javne knjižnice, muzeji in izobraževalne in
znanstvene ustanove reproducirajo
na kateremkoli mediju,
dela iz lastnih primerkov
za lastno uporabo,
če to ni storjeno zaradi neposredne ali posredne
gospodarske koristi.
Zgoraj navedene reprodukcije niso dovoljene,
če ni to z ZASP ali pogodbo drugače določeno glede
− pisanih del v obsegu celotne knjige, razen če je njegova naklada izčrpana že najmanj dve
leti,
− grafičnih izdaj glasbenih del, razen če je reproducirano z ročnim prepisovanjem
elektronskih baz podatkov,
− računalniških programov in
− v obliki izvedbe arhitekturnega objekta.
Dodatno k zgornjim pogojem je privatno in drugo lastno reproduciranje v skladu s 46. členom
ZASP dovoljeno samo, če so ti pogoji
− omejeni glede na namen,
− v skladu z dobrimi običaji,
− ne nasprotujejo običajni uporabi dela in
− niso v nerazumni meri v nasprotju z zakonitimi interesi avtorja.
Čeprav ZASP določa, da ni dovoljeno reproduciranje v obsegu celotne knjige, pa ne določa, kaj
pomeni celotna knjiga oziroma kolikšen obseg knjige je dovoljeno reproducirati. Obseg
dovoljene uporabe se določa v vsakem posamičnem primeru, tako po kvalitativnih kot tudi
kvantitativnih merilih.562 ZASP določa tudi, da je možno reproduciranje v celotnem obsegu
knjige, če je naklada izčrpana že dve leti. Tako lahko ustanova v primeru, da je naklada izčrpana
že dve leti, reproducira celotno knjigo. Ker velja 50. člen le za omejitev pravice reproduciranja,
se dela ne sme dati na voljo javnosti, razen če bi obveljala zelo široka interpretacija, da je
»uporaba za lastne potrebe«, predstavlja tudi dajanja na voljo javnosti na terminalih v knjižnici
(ali celo intranetu ali uporabniku na omrežju).
To reproduciranje je dovoljeno le iz lastnih primerkov knjižnic.563 Lastna uporaba se v skladu s to
določbo lahko vrši le za interno uporabo, za notranje potrebe ustanove.564 Tako primerkov,
narejenih v skladu s to omejitvijo, ni dovoljeno uporabljati za kakršnekoli namene, kot je npr.
distribuiranje.
V skladu s 37. členom ZASP je za reproduciranje za lastno uporabo avtor upravičen do
pravičnega nadomestila.565 Nadomestilo za fotokopiranje je potrebno plačati pri prvi prodaji ali
uvozu novih naprav za fotokopiranje in od fotokopij, narejenih za prodajo, pri čemer se
562
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nadomestilo izračuna mesečno glede na število fotokopij.566 Med naprave za fotokopiranje se
prištevajo predvsem fotokopirni stroji, vendar je možno sem prištevati tudi telefakse, skenerje
in ostale podobne naprave.567
Enako kot pri izjemi za privatno reproduciranje za fizične osebe so zavezanci za plačilo
nadomestila pri prvi prodaji ali uvozu naprav proizvajalci naprav za tonsko in vizualno snemanje,
proizvajalci naprav za fotokopiranje, proizvajalci praznih nosilcev zvoka ali slike ter imetniki
naprav, ki ponujajo odplačno fotokopiranje in tudi uvozniki naprav in nosilcev, razen če je uvoz
namenjen za privatno in nekomercialno uporabo kot del njihove osebne prtljage. 568 Zneske
nadomestil predpiše Vlada Republike Slovenije.569
Poleg tega nadomestila zakon določa tudi plačilo od fotokopij, narejenih za prodajo. V praksi bo
zavezanec storitev kopiranja zaračunal stranki, primerno nadomestilo pa bo potem plačal
kolektivni organizaciji.570
Tako kot pri izjemi oziroma omejitvi za invalidne osebe so tudi upravičenci do izjeme za privatno
in drugo lastno reproduciranje, torej tudi knjižnice, upravičeni do zaobida tehnoloških ukrepov.
Tako je imetnik avtorske pravice, kadar uporablja tehnološke ukrepe, dolžan upravičencu do
izjeme omogočiti uveljavljanje vsebinskih omejitev.571 Tudi knjižnice lahko v primeru, da jim
imetnik avtorske pravice tega ne omogoči, zahtevajo posredovanje mediatorja. Postopek
izkoriščanja te pravice je enak kot pri izjemi za invalidne osebe.
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5. Možnosti in omejitve za vzpostavitev KSS v skladu s trenutno veljavno
zakonodajo Republike Slovenije
Izjema oziroma omejitve avtorske pravice, določena iz 47.a člena ZASP, je določena za invalidne
osebe, zato se nanaša tudi na slepe slabovidne in druge osebe z motnjami branja. Ta izjema
oziroma omejitev avtorske pravice je ključna tudi za vzpostavljanje in delovanje KSS.
V skladu s 47.a členom je dovoljeno:
Brez prenosa ustrezne materialne avtorske pravice,
vendar ob plačilu primernega nadomestila,
je v korist invalidnih oseb
dopustno reproduciranje in distribuiranje dela,
če to delo ni na voljo v zahtevani obliki
in je uporaba neposredno povezana z invalidnostjo teh oseb,
omejena na njen obseg ter
ni namenjena doseganju neposredne ali posredne gospodarske koristi.
Pri tem je seveda potrebno upoštevati tudi pogoje iz 46. člena ZASP, po katerih se je treba
ravnati pri vsakem koriščenju izjeme ali omejitve avtorske pravice. Tako je izjemo v korist
invalidnim osebam možno koristiti, kadar so pogoji uporabe:
− omejeni glede na namen,
− v skladu z dobrimi običaji,
− ne nasprotujejo običajni uporabi dela in
− niso v nerazumni meri v nasprotju z zakonitimi interesi avtorja.
Za možnost uporabe brez posebnega dovoljenja avtorja ali imetnika avtorskih pravic je torej
potrebno upoštevati pogoj, da se lahko uporabljajo samo objavljena dela. Nadaljnji pogoj je, da
delo ne sme biti dostopno v zahtevani obliki. Zaradi uporabe besede »zahtevani obliki« je po
jezikovni razlagi to določbo mogoče razlagati, da delo ne sme biti dostopno v obliki, ki jo
zahteva upravičenec. Torej, če bi bila na voljo zvočna knjiga, upravičena oseba pa bi želela
knjigo v brajici, bi KSS lahko reproducirala delo v brajici, kljub temu da obstaja že zvočna knjiga.
KSS lahko svojo dejavnost opravlja le neprofitno; prepovedano je namreč doseganje posredne
ali neposredne gospodarske koristi. Slednji pogoj je potrebno v Republiki Sloveniji interpretirati
ozko, saj na to kaže 46. člen, ki se v Republiki Sloveniji upošteva poleg pogojev iz 47.a člena.
Zakon sicer ne določa, ali se lahko uporabnikom opravljene storitve zaračunavajo, oziroma ali se
lahko zaračunajo osnovni stroški storitev. Vendar se v skladu z ZASP npr. v primeru kolektivnih
organizacij neprofitnost razlaga tako, da lahko od zbranih nadomestil odštejejo svoje
administrativne stroške. Po istem principu bi lahko sklepali, da bi tudi KSS strankam lahko
zaračunavala stroške reproduciranja in distribuiranja, lastne administrativne stroške in mogoče
tudi stroške plačila nadomestila za koriščenje izjeme.
Dovoljena dejanja oziroma uporabo avtorskih del, pod pogoji iz 47.a člena, lahko izvršuje
kdorkoli, dokler to stori za upravičene osebe. Tako lahko dejanja izvajajo tudi ustanove, kot je
KSS.
Trenutno sta z zakonom dovoljeni samo dejanji reproduciranja in distribuiranja, kar kaže, da
ZASP izjeme iz 47.a člena ni prilagodil novim tehnologijam, ki omogočajo izkoriščanje del s
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pomočjo digitalne tehnologije in globalnih komunikacijskih omrežij. Na podlagi veljavne
zakonodaje se lahko izdelujejo kopije del v dostopnih formatih in se le te kopije posredujejo
naprej v obliki primerkov del posamičnim končnim upravičencem. ZASP trenutno z izjemo ne
dovoljuje dajanja na voljo javnosti, za katerega gre, kadar se po žici ali brezžično, delo naredi
dostopno javnosti na način, ki omogoča posameznikom dostop do njega s kraja in v času, ki ju
sami izberejo ali da se delo pošlje posamezniku na podlagi ponudbe, ki je namenjena
javnosti.572 Zato trenutno to dejanje ni mogoče, kar izključuje tudi pošiljanje avtorskih del po epošti ali izmenjavo avtorskih del v omrežjih na spletu, kar vključuje tudi zaprta omrežja,
varovana z geslom, vendar pa bo zaradi izpolnjevanja Marakeške pogodbe potrebno to pravico
vnesti v ZASP. Treba je poudariti, da prilagojenih del v ustreznem formatu trenutno knjižnice ne
morejo ponuditi niti na terminalih v prostorih knjižnice, ker Republika Slovenija še ni
implementirala izjeme iz 3. člena Direktive o avtorski pravici v informacijski družbi.
Zakon ne določa, v katerih formatih se lahko dela reproducirajo in distribuirajo; določa le, da
mora biti uporaba povezana z invalidnostjo. Tako bo lahko KSS izdelovala kopije v kateremkoli
dostopnem formatu, dokler ga upravičene osebe potrebujejo zaradi svoje invalidnosti.
V skladu s trenutno veljavno zakonodajo bi morala KSS plačevati ustrezna nadomestila za
uporabo. To nadomestilo je potrebno izplačati kolektivnima organizacijama Slovenska avtorska
in založniška organizacija za pravice reproduciranja – SAZOR GIZ in Združenju avtorjev in
nosilcev malih in drugih avtorskih pravic Slovenije – ZAMP.
Čeprav zakon ne določa obveznosti priznanja avtorstva v primeru izjeme za invalidne osebe, pa
bi bilo v skladu s splošnimi pravicami avtorskega prava korektno, če bi se na reprodukcijah
navedel avtor dela, seveda, kadar to ne povzroča prevelikih dodatnih stroškov.
Slovenska zakonodaja ne vsebuje izrecnih določb o razmerju med pogodbami in izjemami
oziroma omejitvami avtorske pravice. Tako bi bilo načeloma celo mogoče s pogodbo
onemogočiti koriščenje izjeme. Zato je potrebno nameniti posebno pozornost pogodbam
oziroma splošnim pogojem uporabe, predvsem pri uporabi elektronskih virov, saj bi v primeru
določb, ki izključujejo sicer z zakonom določeno izjemo reproduciranja in distribuiranja, lahko
obveljalo, da se uporabnik, ki bi takšno pogodbo podpisal, odpoveduje koriščenju izjem.
Doktrina sicer opozarja, da »[...] kogentnost večine, če ne vseh omejitev, izhaja iz njihove
podlage, namena in vsebine.«573 Vendar sodne prakse (tudi) glede tega vprašanja še ni.
V primeru pravnega varstva tehnoloških ukrepov za zaščito avtorskih del, ki bi onemogočali
reproduciranje in distribuiranje, bo KSS upravičena do odstranitve teh ukrepov. Za uveljavljanje
te pravice je potrebno upoštevati 166.c člen ZASP, kar je podrobneje opisano v poglavju 4.1.1.
te študije.
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32.a člen ZASP.
M. Bogataj Jančič, Avtorsko pravo v digitalni dobi, str. 86.
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6. Predlogi za izboljšanje zakonodaje Republike Slovenije
Pri oblikovanju zakonodaje, ki bi slepim, slabovidnim in drugim osebam z motnjami branja
omogočila hiter dostop do velikega števila avtorskih del, bi bilo potrebno upoštevati številne
dejavnike. V prvi vrsti bi bilo potrebno ustrezneje implementirati določbe direktiv, ki bi že danes
omogočale boljši dostop in uporabo avtorskih del, in ustrezno prilagoditi našo zakonodajo, po
zgledu mnogih drugih držav, ki že danes regulirajo izjemo oziroma omejitev za invalidne osebe
pod t. i. prosto rabo in ne pod t. i. zakonito licenco. Predvsem pa bi bilo potrebno izjeme in
omejitve avtorske pravice čim prej uskladiti z novostmi, ki jih prinaša Marakeška pogodba. Vse
spremembe je potrebno oblikovati previdno, tako da bodo te v skladu z mednarodnimi
pogodbami in hkrati v največji možni meri v korist upravičencem, pri čemer se ne bi smelo
prekomerno posegati v pravice imetnikov avtorskih pravic.
Tudi na novo sprejeta Marakeška pogodba, res da šele, ko bo podpisana in tudi ratificirana, bo
za slovenskega zakonodajalca določala nove obveznosti, ki jih bo moral upoštevati in na podlagi
zahtev v pogodbi ustvariti novo ustrezno izjemo oziroma omejitev v korist slepim, slabovidnim
oziroma osebam z motnjami branja.
V nadaljevanju predstavljamo nekaj predlogov za oblikovanje zakonodaje v skladu s trenutno
obvezujočimi mednarodnimi pogodbami in veljavnimi direktivami ter v ključnem delu z
obveznostmi, ki jih prinaša Marakeška pogodba.
6.1. Sprememba zakonodaje v skladu s trenutno obvezujočimi pogodbami in veljavnimi
direktivami

6.1.1. Implementacija izjeme o terminalih
Za lažji dostop upravičenih oseb do materiala bi bilo potrebno implementirati tudi izjemo o
terminalih. V interesu KSS je zagotovo tudi deljenje svojih zbirk v digitalni obliki, do katerih je
mogoče dostopati le na računalnikih ali drugih temu namenjenih terminalih, zato je posebna
ureditev nujna za samo storitev omogočanja uporabe in dostopa do del. Tudi Direktiva o
avtorski pravici v informacijski družbi določa, da lahko države članice predvidijo omejitve in
izjeme od pravice reproduciranja, pravice priobčitve del javnosti in pravice do dajanja na voljo
javnosti predmetov sorodnih pravic, kadar:
posamezni pripadnik javnosti
po temu namenjenih terminalih, ki se nahajajo v prostorih
javno dostopne knjižnice, izobraževalne ustanove, muzeja ali arhiva574
uporablja s priobčitvijo ali dajanjem na voljo javnosti
dela ali predmete sorodnih pravic,
ki niso urejeni s prodajnimi ali licenčnimi pogoji (to je, katerih prodaja ni urejena
s prodajnimi ali licenčnimi pogodbami)
in so navedena v njihovih zbirkah (torej so del zbirk). 575
Trenutna slovenska zakonodaja te izjeme še ni implementirala, kar bo nujno potrebno vključiti v
naslednjo novelo ZASP.
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2.c odstavek 5. člena Direktive o avtorski pravici v informacijski družbi.
3.n odstavek 5. člena Direktive o avtorski pravici v informacijski družbi
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6.1.2. Razmislek o ukinitvi omejujočega 46. člena, ki dodatno omejuje sodnike, ki odločajo o
izjemah
Analiza slovenske pravne ureditve kaže, da so omejitve avtorske pravice oblikovane zelo ozko.
Poleg sklopa posebnih omejitev oziroma izjem, ki jih je zakonodajalec oblikoval s pomočjo
tristopenjskega testa, je dodatno določil še »splošni štiristopenjski test« kot dodatno navodilo
za sodnike, ki ga morajo upoštevati, ko se odločajo o posebnih omejitvah. Posebne omejitve so
v ZASP vsebovane v 47. do 57. členu, omenjeni splošni test pa je vsebovan v 46. členu, ki ima za
razliko od tistega iz Bernske konvencije namesto treh kar štiri stopnje. Zakonodajalec je namreč
uveljavil še dodatno zahtevo: omejitev mora biti tudi v skladu z dobrimi običaji.
Čeprav je jasno, da zakonodajalec ni ravnal v nasprotju z mednarodnimi konvencijami, saj te
pomenijo le minimum varstva, ki se ga lahko tudi poveča, je slovenski zakonodajalec omejitve
oblikoval zelo ozko, s čimer je sicer upošteval določene ustavne pravice drugih, ki so lahko
ogrožene z avtorsko pravico, vendar je pri tem posege v avtorsko pravico kar najbolj omejil.576
Za lažjo uporabo izjem in omejitev, tako s strani KSS kot tudi drugih upravičencev, bi bilo najbolj
ugodno štiristopenjski test izbrisati iz ZASP.
6.1.3. Uvrstitev 47.a člena med prosto uporabo
Kot je razvidno iz analize zakonodaj izbranih držav, le redke določajo izjemo v korist invalidnih
oseb kot plačljivo izjemo. V večini zakonodaj gre za čisto izjemo, ki ne predvideva plačila
nadomestila avtorjem oziroma imetnikom avtorskih pravic. ZASP je trenutno eden redkih, ki
določa zakonito licenco v korist invalidnim osebam, kar pomeni, da je za uporabo potrebno
plačati ustrezno nadomestilo. Za potrebe slepih, slabovidnih in drugih oseb z motnjami branja bi
bila bolj ugodna splošna izjema brez obveznosti plačila nadomestila, saj bi se s tem bistveno
zmanjšali stroški reproduciranja del v dostopnih formatih in bi se posledično tudi omogočila
uporaba večih del z manjšimi stroški.
6.2. Sprememba zakonodaje v skladu z novo Marakeško pogodbo
Marakeška pogodba bo za Republiko Slovenijo postala zavezujoča, ko bo podpisana in
ratificirana. Kot je razloženo že v poglavju 2.1.8. te študije, bo Marakeška pogodba postala
veljavna šele, ko jo ratificira 20 držav podpisnic. Kljub temu ni omejitev, ki bi Republiki Sloveniji
preprečevale, da nemudoma prilagodi svojo zakonodajo, oziroma bi bilo to primerno in
družbeno koristno, saj bi tako lahko slepi, slabovidni in druge osebe s težavami z branjem imeli
na razpolago bolj učinkovite izjeme, ki bi jim omogočale dostop do avtorskih del na enako hiter
in učinkovit način, kot osebam, ki omejitev pri branju nimajo.
V nadaljevanju se opredeljujemo do predlogov določb, ki naj bi jih države uvedle z
implementacijo Marakeške pogodbe. Pri določenih rešitvah ugotavljamo, da naša zakonodaja že
vsebuje ustrezno ureditev. V primerih, ko bi bile potrebne nujne prilagoditve, predlagamo in
obrazložimo ustrezne spremembe.
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Glej tudi M. Bogataj Jančič, Avtorsko pravo v digitalni dobi, str. 46.
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6.2.1. Ustrezna definicija končnega upravičenca
Kot je razvidno že iz analize ureditev drugih držav na področju izjem oziroma omejitev za slepe,
slabovidne in druge osebe z motnjami branja, v točki 2.2. te študije, se te določanja končnega
upravičenca države lotevajo dokaj različno. Veliko jih ustvarja splošno izjemo za invalidne osebe
in ne določa pogojev, medtem ko nekatere države napotujejo na podzakonske akte, ki določajo
relevantne stopnje invalidnosti (Francija, ZDA). Obstajajo tudi zakonodaje, ki ne določajo kroga
upravičencev izrecno, vendar je ta krog upravičencev mogoče razbrati iz same določbe, po
navadi so to osebe, ki potrebujejo dostop do avtorskih del v alternativnih formatih (Bolgarija,
Litva).
Marakeška pogodba definira upravičenca kot:
− slepe osebe;
− osebe, ki imajo okvaro vida ali motnjo zaznavanja ali branja, ki je ni mogoče izboljšati, tako
da bi se vid izboljšal do te mere, da bi bil primerljiv z osebo, ki nima takšne okvare ali
invalidnosti in ta oseba ni zmožna brati tiskanih del do enake stopnje kot oseba, ki nima
takšne okvare ali invalidnosti; in
− osebe, ki zaradi telesne okvare niso zmožne držati ali manipulirati s knjigo ali osredotočiti
ali premikati oči na način, ki bi bil običajno potreben za branje; ne glede na kakršnekoli
druge invalidnosti.577
V skladu z Marakeško pogodbo je obseg upravičencev velik in ne vključuje zgolj slepih in
slabovidnih.578 V opombah je poudarjeno, da ni potrebno, da okvara vida, ki je »ni mogoče
izboljšati«, zahteva uporabo vseh možnih medicinskih posegov.579 Tako bi v sklop upravičencev
spadale tudi slabovidne osebe, katerih slabovidnosti ni mogoče popraviti s korekcijskimi
lečami.580
Pri vzpostavljanju izjem in omejitev avtorske pravice se je potrebno vedno ravnati v skladu s
tristopenjskimi testi iz različnih mednarodnih pogodb. Tudi Marakeška pogodba v 11. členu
določa, da je pri oblikovanju izjem v skladu s to pogodbo potrebno upoštevati tristopenjski test
iz Bernske konvencije, oziroma tudi iz TRIPS, WCT ter WPPT. Ti testi glede končnih upravičencev
izjem in omejitev avtorske pravice določajo, da smejo biti te izjeme in omejitve vzpostavljene le
v določenih posebnih primerih.581
Trenutno veljavni ZASP ustvarja izjemo za invalidne osebe.582 S tem je zakonodajalec izpolnil
zahtevo iz različnih tristopenjskih testov, da mora biti izjema določena le za posebne primere,
vendar pa je krog upravičencev v tem primeru zelo širok. Pod pojem invalidne osebe bi lahko
spadale osebe, ki so sicer invalidne, vendar vseeno lahko berejo avtorska dela v tradicionalnih
formatih. To ZASP korigira z dostavkom »je uporaba neposredno povezana z invalidnostjo teh
oseb«.583 Tako pove, da je krog upravičenih oseb omejen le na tiste invalidne osebe, katerih
potreba po uporabi del v alternativnem formatu je neposredno povezana z njihovo
invalidnostjo.
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3. člen Marakeške pogodbe.
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Krog upravičencev izjeme, ki je vzpostavljen v trenutno veljavnem ZASP, je ustrezen, saj je
dovolj širok, da zajame vse osebe, ki za branje potrebujejo alternativne formate in s tem vse
bodoče stranke KSS. Prav tako pa je krog upravičencev pravičen, saj ne diskriminira glede
invalidnosti in omogoča uporabo del v alternativnih formatih vsem, ki jih zaradi invalidnosti
ne morejo uporabljati v tradicionalnih formatih.
Zakonodajalec bi sicer lahko krog upravičencev do izjem definiral drugače, in sicer tako, da bi
kot nekatere druge države določil, da izjema velja le za slepe in slabovidne, ali da bi glede
izraza »invalidnost« napotoval na podzakonske akte, ki bi s točnimi medicinskimi izrazi in
odstotki določili, katera oseba velja za invalidno, vendar bi bile takšne možnosti urejanja
pomanjkljive, ker bi bile preozke.
6.2.2. Definicija del, ki se jih lahko uporablja
Oblikovanje izjeme za dovolj širok krog del je izjemno pomembno, saj se le s tem lahko
zagotovi, da imajo invalidne osebe zagotovljen dostop do čim širšega obsega del. Za potrebe
slepih, slabovidnih in drugih oseb z motnjami branja je treba vzpostaviti izjemo, ki bo
dovoljevala dostop do vseh avtorskih del v pisni obliki, ne glede na to ali so bila natisnjena ali so
dostopna zgolj v elektronski obliki.584 Dodatno je potrebno omogočiti povečavo, opisovanje ali
druge metode za zaznavanje slik, skice, tabel in podobno, za glasbenike pa je potrebno
omogočiti tudi dostop do notnih zapisov.585
Izjeme, ki omejujejo izjemo na dela, ki so bila objavljena, implementirajo osnovno pravico
avtorja, to je pravica prve objave.586 Slaba stran takšne omejitve je, da invalidna oseba, ki bi
sicer imela zakonit dostop do neobjavljenega avtorskega dela, ne bi smela ustvariti kopije v
alternativnem formatu.587
Nekaj držav vzpostavlja izjemo, ki izrecno prepoveduje uporabo, kadar je kopija dela v
dostopnem formatu že na voljo (Estonija, Litva, Nemčija). Takšna ureditev je po mnenju Judith
Sullivan lahko koristna pri zagotavljanju dovoljšnjih vzpodbud založnikov k izdelavi in prodaji
kopij avtorskih del v dostopnih formatih, saj če bi ti prodajali dela v dostopnih formatih, in jih
zaradi možnosti izdelave v skladu z izjemo nihče ne bi kupoval, založniki ne bi imeli spodbude za
izdelavo del v teh formatih.588 Kljub temu je takšen pogoj lahko preveč omejujoč za uporabnike,
če so dela dostopna pod prezahtevnimi pogoji, kar želi rešiti tudi Marakeška pogodba. 589
Vzpostavitev preširoke izjeme se lahko hitro tolmači kot izjema, oblikovana v nasprotju s
tristopnjskim testom,590 ki predstavlja recept zakonodajalcu, kako naj oblikuje izjemo, npr. ko bi
založnik že izdajal avtorsko delo v dostopnem formatu, bi se lahko štelo, da izjema, ki bi
dovoljevala brezplačno reproduciranje teh del v dostopnih formatih, škodi zakonitim interesom
imetnika avtorske pravice, kar je ena izmed omejitev tristopenjskega testa.
Tudi v primeru določitve, katera dela se lahko uporabljajo pod pogoji izjeme, se ureditve držav
močno razlikujejo. Večina držav ustvarja izjemo za vsa objavljena dela, nekatere pa to kategorijo
omejujejo. Pri državah, ki vzpostavljajo izjemo za vsa objavljena dela, ni jasno ali pod to izjemo
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spadajo tudi avdiovizualna dela z avdio opisi.591 Nekatere države izrecno izločajo računalniške
programe (Bolgarija) ali podatkovne baze (Združeno kraljestvo). Izrecno izločanje računalniških
programov je razumljivo, ni pa razumljivo izločanje podatkovnih baz, saj tudi slepe, slabovidne
in druge osebe z motnjami branja potrebujejo dostop do teh baz v dostopnih formatih. 592 Druge
države določajo izjemo za objavljena književna, glasbena in umetniška dela (Švedska,
Nizozemska). Najširša možna ureditev pa je vzpostavitev izjeme za vsa dela, tako objavljena kot
neobjavljena, brez posebnih omejitev (Grčija, Irska).
Marakeška pogodba uporablja izraz »dela«, ki ga definira kot književna in umetniška dela, v
obliki teksta, zapisa in/ali povezanih ilustracij, ki so objavljena ali kako drugače dana na voljo
javnosti v kakršnemkoli mediju.593 Pri definiciji se Marakeška pogodba sklicuje na definicijo iz
Bernske konvencije, tako izraz »dela« zajema »vse stvaritve s književnega, znanstvenega in
umetniškega področja, ne glede na način in obliko njihovega izražanja, kot so: knjige, brošure in
drugi spisi; predavanja, govori, besede in druga dela enake narave; dramska ali dramsko –
glasbena dela; koreografska in pantomimska dela; glasbene skladbe z besedilom ali brez
besedila; kinematografska dela in z njimi izenačena dela, izražena s postopkom, ki je podoben
kinematografiji; dela s področja risanja, slikarstva, arhitekture, kiparstva, rezbarstva, litografije;
dela s področja fotografije in z njimi izenačena dela, izražena s postopkom, ki je podoben
fotografiranju; dela uporabne umetnosti; ilustracije, zemljevidi; načrti, skice in plastična dela, ki
se nanašajo na zemljepisje, topografijo, arhitekturo ali znanost.«594 Za potrebe Marakeške
pogodbe to vključuje tudi dela v avdio formatih, kot so zvočne knjige.595 Tako ta definicija ne
vključuje avdiovizualnih del, po definiciji pa bi bilo možno vključiti tekste, ki so integrirani v
avdiovizualna dela (npr. multimedijski DVD-ji).596
Marakeška pogodba prav tako določa, da države podpisnice lahko omejijo izjeme ali omejitve
na dela, ki jih na določenem trgu in v določenem dostopnem formatu, ni mogoče pod
razumnimi pogoji za upravičene osebe pridobiti komercialno.597 V tem primeru ne gre za
obveznost, države se samo odločijo ali bodo to omejitev vključile v svojo zakonodajo ali ne. To
omejitev bi države morale uvesti izrecno za vsak format posebej; če upravičena oseba išče
kopijo v določenem formatu, namreč ni relevantno, če je kopija dostopna v drugem formatu.598
Pri takšni omejitvi je tudi izrecno določeno, da mora biti že obstoječa kopija za uporabnika
dostopna pod razumnimi pogoji, kar pomeni, da če je cena za takšno kopijo previsoka, potem
omejitev ne velja in ima ta oseba pravico reproducirati delo v istem formatu. 599
Izjemo je torej mogoče vzpostaviti na različne načine, lahko je npr. prepovedana reprodukcija
del v dostopnih formatih, kadar je delo dostopno v kateremkoli dostopnem formatu.600 Primer
tega je, da kadar bi bila dostopna zvočna knjiga, ne bi bilo mogoče narediti kopije dela v drugih
dostopnih formatih, npr. v brajici ali v povečanem tisku. Ali pa, kadar bi bila knjiga dostopna v
povečanem tisku in tako ne bi bila mogoča reprodukcija v brajici za tiste osebe, ki povečanega
tiska ne morejo brati.601 Dodatno bi takšna omejitev lahko povzročila, da v primeru, kadar je
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dostopna zvočna knjiga, ne bi bilo možno ustvarjati drugih avdio posnetkov, čeprav komercialne
zvočne knjige nimajo navigacijskih dodatkov, ki jih slepi in slabovidni potrebujejo.602 Zato je v
primeru takšnih omejitev potrebno ravnati pazljivo in poskrbeti, da ne pride do neželenih
učinkov, kjer bi bile prikrajšane ravno osebe, za katere je izjema od avtorske pravice
vzpostavljena.603
ZASP trenutno določa, da je v skladu z izjemo mogoče uporabiti le objavljena dela. Dodatno
omejuje uporabo s pogojem, da delo ne sme biti dostopno v zahtevani obliki, s čimer varuje
interese založnikov in imetnikov pravic, saj imajo ti tako večji interes za reproduciranje del v
dostopnih formatih. Sama omejitev je sicer razumna, vendar bi jo bilo potrebno ustrezno
prilagoditi, da bi bila bolj skladna z Marakeško pogodbo. Zakonodajalec bi moral vnesti
dodatno varovalko in določiti, da mora biti že obstoječa kopija dela dostopna pod razumnimi
pogoji. S tem bi preprečil situacijo, kjer bi založniki določali previsoke cene za kopije v
dostopnih formatih, in s tem onemogočili tako dostop invalidnih oseb do del in tudi njihovo
izkoriščanje izjeme oziroma omejitve. Dodatno bi zakonodajalec moral bolj izrecno določiti,
ali se izjema oziroma omejitev lahko izkorišča tudi v primerih, kadar kopija v primernem
dostopnem formatu sicer obstaja, vendar bi invalidna oseba iz različnih razlogov raje imela
kopijo v drugem dostopnem formatu.
6.2.3. Omejitev izjeme glede na profitni oziroma neprofitni namen
Veliko držav omejuje vzpostavljene izjeme s tem, da jih je možno izkoriščati samo za neprofitne
namene. Takšna omejitev je po mnenju Judith Sullivan smiselna, saj se s tem po eni strani tudi
vzpodbuja komercialna aktivnost ustvarjanja kopij v dostopnih formatih, saj če je dovoljeno
izkoriščati izjemo v profitne namene, se lahko zgodi, da bodo takšno dejavnost opravljali zgolj
specializirani proizvajalci alternativnih formatov in ne sam založnik, zaradi česar bi lahko prišlo
do situacije, kjer založniki ne bi imeli ekonomskega interesa za proizvajanje kopij v dostopnih
formatih, npr. založniki ne bi proizvajali knjig v avdio formatih in v povečanem tisku. 604
Marakeška pogodba določa, da lahko pooblaščena organizacija uporablja dela na dovoljene
načine le v neprofitne namene. Ta določba je obvezna, kar pomeni, da jo bodo države
pogodbenice morale vnesti v svoje zakonodaje.605
Tudi trenutno veljavni slovenski ZASP omejuje izjemo in določa, da dejavnost ne sme biti
namenjena doseganju neposredne ali posredne gospodarske koristi. Glede na potrebe trga in
potrebe slepih, slabovidnih in drugih oseb z motnjami branja je ta omejitev izjeme smiselna.
Ker je pri odločanju o dovoljenih in nedovoljenih uporabah v okviru izjeme v skladu s
slovenskim pravom potrebno uporabljati tudi 46. Člen ZASP, lahko štejemo, da veljavna
izjema oziroma omejitev izključne pravice že izpolnjuje zahteve Marakeške pogodbe.
6.2.4. Definicija dovoljenih dejanj oziroma uporab
Države običajno v zakonih definirajo, za katera dejanja oziroma uporabe velja izjema oziroma
omejitev avtorske pravice. Če tega ne storijo, se lahko šteje, da so dovoljene vse vrste uporab,
kar bi lahko prekomerno škodilo zakonitim interesom imetnikov pravic. Glede na cilj izjeme v
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korist invalidnim osebam je smiselno, da se dovolita najmanj dejanji reproduciranja in
distribuiranja, in zaradi digitalnih tehnologij, ki omogočajo nove uporabe in nove dostope do
avtorskih del, tudi dejanja dajanja na voljo javnosti. Samo reproduciranje je potrebno za
izdelavo kopije v dostopnem formatu, distribuiranje je potrebno za dostavo teh kopij
upravičenim osebam; dajanje na voljo javnosti pa je potrebno, da se lahko do vsebin dostopa
preko spleta in drugih omrežij. Nekatere države dovolijo le reproduciranje (Bolgarija, Grčija,
Litva). Druge države ne uporabljajo besede distribuiranje, vendar na to implicirajo z uporabo
drugih izrazov npr. dobavljanje ali uporaba.
Potrebno je izrecno opozoriti, da je za razumevanje, ali je v distribucijo vključena tudi t. i. edistribucija, potrebno poznati definicijo pravice distribuiranja. V skladu s slovenskim pravom se
distribucija nanaša zgolj na distribuiranje primerkov del, drugače v skladu z ameriškim pravom
distribucija zajema tudi razširjanje del v elektronski obliki.
Zelo problematično je, da je v zakonodajah redko izrecno vključena tudi pravica do predelave,
čeprav bi bila nujno potrebna npr. v določenih primerih, kadar so v delih vsebovane slike, grafi
ali diagrami, jih je potrebno dodatno opisati ali predstaviti na drugačen način, da jih lahko
invalidne osebe zaznajo. Prav tako je včasih potrebno dodati delu razna navigacijska sredstva za
lažji dostop do strani in odstavkov. V takšnih primerih ne gre več samo za reproduciranje,
ampak tudi za predelavo avtorskega dela, zato bi bilo potrebno, da se natančno definira, ali so
predelave dovoljene ter kakšne in v kakšnem obsegu.606
S pravico predelave je vedno povezana tudi moralna pravica spoštovanja dela. Vsaka predelava
je poseg v delo, ki je zaradi pravice spoštovanja dela nujno omejena. Avtor se namreč lahko
upre skazitvi in vsakemu drugemu posegu v svoje delo ali uporabi dela, če bi to lahko okrnilo
njegovo osebnost.607 V primeru izjeme za invalidne osebe je sicer malo možnosti za takšen
poseg, saj se sama vsebina dela redko spreminja, vendar je tudi to pravico potrebno
upoštevati.608
Marakeška pogodba določa, da morajo države pogodbenice zagotoviti izjeme ali omejitve
pravice reproduciranja, pravice distribuiranja in pravice dajanja na voljo javnosti, kot jih definira
WCT.609 Za olajšanje dostopa do del za upravičene osebe lahko države pogodbenice vzpostavijo
izjeme ali omejitev tudi za pravico do javnega izvajanja.610
ZASP v izjemi za invalidne osebe dovoljuje reproduciranje in distribuiranje. Pravica
distribuiranja je, ki je definirana v 24. členu611 in je v 22. členu definirana kot uporaba
primerkov del,612 zato je mogoče sklepati, da se tudi izjema nanaša samo na primerke del in
se zato ne more nanašati tudi na razširjanje del v elektronski obliki. Nujno bi bilo potrebno
zakonodajo spremeniti in razširiti izjemo tudi na dejanja dajanja na voljo javnosti, kar zahteva
tudi Marakeška pogodba. Prav tako bi bilo smiselno dovoliti tudi predelavo del v korist
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invalidnim osebam, saj bi jim bil s tem omogočen tudi dostop do npr. slikovnega materiala.
Dodatno lahko zakonodajalec v ZASP doda izjemo za pravico do javnega izvajanja, ki sicer po
Marakeški pogodbi za države podpisnice ni obvezna, vendar bi bila za upravičence koristna.
6.2.5. Definicija osebe, ki lahko izvaja dejavnost
Večina držav izjeme ne omejuje glede na to, kdo lahko izvaja dovoljene dejavnosti, razen kadar
določajo, da mora biti dejavnost omejena na neprofitne namene. Nekatere države pa izrecno
določajo, katere organizacije se lahko ukvarjajo z dovoljenimi dejanji. Čeprav so takšne omejitve
po mnenju Sullivan lahko koristne za imetnike pravic, saj se tako lažje varujejo njihovi interesi,
lahko bistveno omejijo dejavnost izobraževalnih ustanov in knjižnic, kadar so le-te izločene iz
kroga organizacij, ki so lahko koristnice izjeme. To posledično škodi interesom upravičencev, saj
je npr. učencu z motnjo branja v srednji šoli zagotovo lažje, če ima omogočen dostop do gradiva
v šoli kot vsi ostali učenci.613
Marakeška pogodba predpisuje vzpostavitev izjeme ali omejitve tako, da se lahko ustanovijo
posebne pooblaščene organizacije in/ali se vzpostavi izjema, ki dovoljuje uporabo končnemu
upravičencu ali osebi, ki izvaja dovoljena dejanja za upravičeno osebo.614 Pooblaščene
organizacije so v skladu z Marakeško pogodbo, organizacije, ki so pooblaščene ali jim je
priznana dejavnost izobraževanja, usposabljanja, prilagojenega branja ali dostopa do informacij
za upravičene osebe v neprofitne namene. To vključuje tudi vladne institucije ali neprofitne
organizacije, ki ponujajo iste storitve upravičenim osebam kot njihovo primarno dejavnost.
Pooblaščena organizacija mora vzpostaviti svojo dejavnost in delovati, tako da: ugotovi, da so
osebe, za katere deluje, upravičene osebe; omeji upravičenim osebam in/ali pooblaščenim
organizacijam distribucijo in dajanje na voljo kopije del v dostopnih formatih; odvrača ljudi od
reprodukcije, distribucije in dajanja na voljo nezakonitih kopij; in vzdržuje skrbnost pri ravnanju
s kopijami del in pri spoštovanju zasebnosti upravičenih oseb. 615 Dodatno pa lahko upravičena
oseba ali druga oseba, ki ravna v njenem imenu, naredi kopijo dela v dostopnem formatu za
osebno uporabo upravičene osebe ali pa pomaga upravičeni osebi narediti ali uporabljati kopijo
dela v dostopnem formatu, kadar ima upravičena oseba zakonit dostop do dela ali do kopije
dela.616
ZASP trenutno ne omejuje izjeme na določene ustanove. Določa le, da je v korist invalidnih
oseb dovoljeno reproduciranje in distribuiranje. Tako to lahko počnejo posamezniki ali
organizacije, dokler to počnejo za potrebe invalidnih oseb. Organizacije so lahko katerekoli,
tako specializirane za potrebe invalidnih oseb kot tudi druge, npr. šole. Takšna določba je z
vidika invalidnih oseb boljša, kot če bi dejavnost omejevala samo na posebne ustanove, saj
imajo tako invalidne osebe lažji dostop do del v dostopnih formatih. Ta ureditev je tudi v
skladu z Marakeško pogodbo, saj dovoljuje tako, da dejavnost opravljajo organizacije kot tudi
posamezniki, seveda dokler dejavnost izvajajo za končnega upravičenca.
Slovenski zakonodajalec izjeme ne omejuje samo na določene organizacije, kar bi moralo
obveljati tudi v prihodnosti. Za zagotovitev varstva interesov založnikov oziroma imetnikov
pravic obstajajo drugi načini, ki posegajo v interese invalidnih oseb v manjšem obsegu.
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6.2.6. Posebni formati ali dostopni formati
Države prav tako niso enotne pri določanju, v kakšnih formatih je mogoče reproducirati dela.
Najbolj restriktivne so tiste države, ki reproduciranje omejujejo samo na en tip formata, npr.
Ukrajina, ki v okviru izjeme dovoljuje le reproduciranje v brajici in ne omenja drugih formatov.
Nekatere države izjeme ne omejujejo glede na formate, kar nakazuje, da je v teh zakonodajah
mogoča uporaba v kateremkoli dostopnem formatu, seveda če so izpolnjeni drugi pogoji, ki jih
določa zakon. Veliko držav določa, da je lahko delo reproducirano v dostopnem formatu. Za
določitev tega, kaj je dostopni format, je po mnenju Judith Sullivan potrebno uporabiti
funkcionalni test, in sicer, dostopni format je tisti format, ki omogoča slepi, slabovidni ali drugi
osebi z motnjo branja branje dela z enakim učinkom in trudom kot osebi brez omejitev pri
branju.617
V skladu z Marakeško pogodbo morajo države pogodbenice zagotoviti izjeme z namenom
olajšanja dostopnost do del v dostopnih formatih za upravičene osebe.618 Pogodba definira izraz
»kopija dela v dostopnem formatu« kot kopijo dela na alternativen način ali v alternativni obliki,
ki omogoča upravičeni osebi dostop do dela, ta dostop pa mora biti enako lahek kot dostop za
osebe brez težav branja. Ta kopija dela v dostopnem formatu mora biti namenjena za uporabo
upravičenim osebam in mora spoštovati integriteto originalnega dela, ob upoštevanju
sprememb, ki so potrebne za to, da je delo dostopno v alternativnem formatu in je prilagojeno
potrebam upravičenih oseb.619
ZASP ne določa omejitev glede formata in glede upravičene osebe. Določa le, da mora biti
uporaba neposredno povezana z invalidnostjo. Glede na to široko dikcijo bi lahko v izjemo
spadali vsi alternativni formati, ki so potrebni za invalidne osebe. Prav tako je mogoče šteti,
da je obstoječa izjema že usklajena z Marakeško pogodbo.

6.2.7. Zakonita licenca ali prosta uporaba
Razlike med zakonito licenco in prosto uporabo so opisane že v točki 1.2. te študije. Marakeška
pogodba določa, da države pogodbenice same določijo, če so izjeme ali omejitve predmet
pravice do nadomestila.620
Judith Sullivan meni, da bi bilo v določenih primerih bolj primerno, da bi bila določena zakonita
licenca, saj so tako pod pogoji tristopenjskega testa določene omejitve bolj sprejemljive, če je
imetnik pravice upravičen do nadomestila, 621 vendar so se kljub temu številne države zaradi
javnega interesa lažjega zagotavljanja dostopa in uporabe invalidnim osebam ali izrecno slepim
in slabovidnim, odločile za določitev proste uporabe. To je mogoče, ker mednarodne pogodbe
ne določajo, da bi moralo biti v takih primerih določeno nadomestilo, je odločitev prepuščena
politiki posamezne države.
Svetovna zveza slepih (World Blind Union) pri tem opozarja, da dokler breme stroškov
reproduciranja del v dostopnih formatih leži na posamezniku ali neprofitni organizaciji, imetniki
pravic ne bi smeli biti upravičeni do nadomestil. Po drugi strani pa imetniki pravic zatrjujejo, da
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ni pravično, da se morajo odpovedati plačilu samo zato, ker je izdelava kopij v dostopnih
formatih draga, in še zlasti zato, ker se v praksi imetniki pravic pri licenciranju za reproduciranje
v dostopnih formatih odpovejo nadomestilu.622
ZASP trenutno omejitev po 147.a členu uvršča med zakonite licence v korist invalidnim
osebam, kar pomeni, da za uporabo ni potrebno pridobiti dovoljenja, vendar je potrebno
plačati ustrezno nadomestilo. Seveda bi bilo za vse upravičence te omejitve bolj koristno, če
bi bila omejitev iz 147.a člena uvrščena med prosto uporabo brez obveznosti plačila. Kljub
temu, da pri omejitvi iz 147a. člena v korist invalidnim osebam ne gre za uporabo del v
manjšem obsegu kot pri večini izjem brez obveznosti plačila nadomestila, temveč gre za
reproduciranje celotnih avtorskih del, je to določanje prepuščeno državam samim, saj
mednarodne pogodbe ne določajo nobenih obveznosti. Za potrebe slepih, slabovidnih in
drugih oseb z motnjami branja bi bila bolj ugodna prosta uporaba, kar omogoča uporabo brez
dovoljenja in brez obveznosti plačila nadomestila, saj bi se s tem posledično bistveno
zmanjšali stroški reproduciranja del v dostopnih formatih in posledično povečala dostopnost
do del.
6.2.8. Priznanje avtorstva in vira
Veliko držav ne določa obveznosti priznanja avtorstva, čeprav je to osnovna moralna pravica
avtorja.623 Tudi Marakeška pogodba se s to pravico ne ukvarja. ZASP sicer avtorjem priznava
pravico priznanja avtorstva, vendar pri omejitvi v korist invalidnih oseb te pravice posebej ne
omenja. Kljub temu da je v primeru omejitve, ki je določena za potrebe pouka in periodike,
pravica priznanja avtorstva posebej izpostavljena, ne moremo sklepati, da v primeru koriščenja
omejitve v korist invalidnih oseb ni potrebno priznanje avtorstva.
Zahteva za priznanje avtorstva se razume sama po sebi na podlagi 18. člena ZASP in ni ovir, da
je ne bi zakonodajalec izrecno vključil tudi v omejitev iz 147.a člena. Prav tako ta vključitev ne
bi zmanjšala obsega pravic upravičenih oseb, ampak bi le zadovoljila moralno avtorsko
pravico avtorja. Ob morebitni spremembi zakonodaje bi slovenski zakonodajalec brez težav
lahko vključil takšno določbo.
6.2.9. Drugi pogoji
Veliko držav vzpostavlja dodatne pogoje, ko določa omejitve oziroma izjeme od izključnih
avtorskih pravic, in sicer z namenom dodatnega zavarovanja imetnikov pravic. Če pogoji niso
natančno definirani, lahko zmanjšuje pravno varnost uporabnikov. Zato bi bilo potrebno za
večjo pravno varnost uporabnikov, kar zlasti velja za potrebe invalidov, te pogoje jasno
definirati.624
Marakeška pogodba pri definiranju pogojev ni v pomoč, saj se v zvezi s tem vprašanjem zgolj
sklicuje na tri različne tristopenjske teste iz različnih mednarodnih pogodb. S tem je določanje
dodatnih pogojev, ki jih Marakeška pogodba ne izključuje, oteženo, saj ni jasno določeno, kako
jih upoštevati.
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ZASP se pri uporabi izjem in omejitev sklicuje na 46. člen ZASP, ki prav tako vpeljuje
štiristopenjski test, ki ga je potrebno upoštevati pri izkoriščanju izjem in omejitev. 46. člen je
sicer napotilo sodniku, ko odloča o vsebini omejitev v 47. do 57. členu ZASP, pravzaprav pa
46. člen omogoča dodatno oženje teh omejitev z dodatnimi pogoji.
6.3. Sprememba terminologije
ZASP uporablja izraz »invalidna oseba«, ki jo večina oseb, zaobjetih s tem izrazom, doživlja kot
žaljivo. Predlaga se sprememba tega izraza, tako da bo ta bolj v skladu z naprednejšo
terminologijo s področja socialnega in invalidskega varstva. Predlaga se uporaba izraza »oseba z
invalidnostjo«.

100

ZAKLJUČEK
Zaradi strogega varstva avtorskih pravic je pri vzpostavitvi knjižnice oziroma informacijskega
centra slepih in slabovidnih potrebno razumeti in tudi upoštevati avtorskopravne določbe, saj te
dejavnost, ki jo želi opravljati KSS oziroma informacijski center, v nekaterih primerih zelo
omejujejo.
Slovenska zakonodaja sicer že vsebuje omejitev izključnih avtorskih pravic v korist invalidnim
osebam, ki v določenih pogledih že izpolnjuje pogoje, ki jih v mednarodnih okvirjih vzpostavlja
Marakeška pogodba, ki sicer še ni zavezujoča. Kljub temu ima zakonodajalec še veliko možnosti,
da Zakon o avtorski in sorodnih pravicah bolje prilagodi potrebam slepih, slabovidnih in drugih
oseb z motnjami branja, da bi ti lažje in učinkoviteje dostopali do avtorskih del in ta avtorska
dela tudi uporabljali.
V 6. poglavju so zapisani bistveni napotki, za katere bi bilo priporočljivo, da bi jih interesna
skupina uspela preliti v veljavni zakon. Vlada Republike Slovenije je v Državni zbor vložila
predlog za spremembo ZASP 30. 10. 2013,625 vendar ta predlog zgolj implementira Direktivo
2011/77/EU o spremembi Direktive 2006/116/ES o trajanju varstva avtorske pravice in
določenih sorodnih pravic. Zato je Vlada Republike Slovenije istočasno napovedala, da bo
pričela pripravljati temeljitejše spremembe ZASP. Slednjim bi interesna skupina zaradi
zavarovanja svojih interesov morala slediti oziroma pripraviti ustrezne predloge za spremembo
ZASP in se intenzivno vključiti v postopke spreminjanja ZASP.

625

http://www.mgrt.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/2159/9543/495e7ab513971e159cd9f7f22b0cc5f0/
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Aneks št. 1: Razpredelnice omejitev in izjem v korist invalidnim osebam v
primerjalnem pravu
Avstralija626
Za vsak del raziskave so bili rezultati razdeljeni v naslednje kategorije:
1. Izdelava in posredovanje dostopnih oblik književnih in dramskih del
2. Izdelava dostopnih formatov v obliki fotokopij že objavljenih izdaj
3. Zvočno radiodifuzno oddajanje knjiženih in dramskih del
Končni upravičenec

1. Osebe z invalidnostjo, ki onemogoča
branje, ali organizacija, ki deluje v
skladu z zakonom v imenu te osebe.
Oseba z invalidnostjo, ki onemogoča
branje, je definirana kot slepa oseba;
oseba, katere vid je močno omejen;
oseba, ki ni zmožna držati oz.
uporabljati knjig, premikati svojih oči ali
oseba z zaznavno invalidnostjo.
2. Enako kot točka 1.
3. Radiodifuzno oddajanje zvočnih
posnetkov je namenjeno osebam, ki
zaradi starosti, invalidnosti ali problema
nepismenosti niso zmožne uporabljati
knjig ali časopisov ali niso zmožne brati
ali razumeti pisanega materiala. Tem
osebam je namenjeno radiodifuzno
oddajanje, za katerega pridobijo licenco
radijske postaje.

Dela, ki se jih lahko uporablja

1. Književna ali dramska del v primeru
zvočnih posnetkov, pod pogojem, da
zvočni posnetek dela še ni bil objavljen,
ali v primeru, da ni bilo mogoče
pridobiti kopije posnetka v razumnem
času in po normalni tržni ceni;
objavljena knjižna in dramska dela, za
katera obstajajo kopije v drugih
dostopnih formatih, vendar le v
primeru, da normalno poizvedovanje za
specifično delo pokaže, da se ga ne bi
dalo pridobiti v razumnem času
oziroma po normalni tržni ceni. Ta
določba se ne nanaša na računalniške

626

Členi 47a, 112, poglavje VB, Division 3, 116A in 10 avstralskega Zakona o avtorskih pravicah iz leta 1968, zadnjič spremenjen
aprila 2013.
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programe.
2. Objavljene izdaje književnih in
dramskih del ali katera koli dela, ki niso
zaščitena z avtorsko pravico.
3. Objavljena književna in dramska dela
se lahko radiodifuzno oddajajo.
Profitni/neprofitni nameni

/

Dovoljena/omejena dejanja

1. Reproduciranje ali javna priobčitev.
2. Reproduciranje.
3. Radiodifuzno oddajanje.

Omejitve glede osebe, ki lahko izvaja
dejavnost

1. Za ali v imenu organizacije, ki se
ukvarja s pomočjo osebam z
invalidnostjo, ki onemogoča branje.
Glavni državni tožilec lahko z izrekom,
objavljenim v Uradnem listu, razglasi,
da ima določena organizacija status
organizacije, ki pomaga osebam z
invalidnostjo, ki onemogoča branje.
2. Enako kot točka 1.
3. Imetniki licence za radiodifuzno
oddajanje osebam z invalidnostjo, ki
onemogoča branje.

Posebni formati ali dostopni formati

1. Zvočni posnetki, brajica, povečani
tisk, fotografije (kar pomeni delo na
filmskem traku ali serijo različnih
prosojnic) ali elektronski formati.
2. Enako kot točka 1.
3. Zvočni posnetek.

Zakonita licenca ali izjema

1. Treba je plačati nadomestilo
kolektivni organizaciji za reproduciranje
in priobčitev književnih in dramskih del.
2. Izjema za reproduciranje objavljenih
izdaj.
3. Izjema za radiodifuzno oddajanje,
vendar lahko imetniki pravic zahtevajo
primerno nadomestilo.
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Priznanje avtorstva in vira

/

Drugi pogoji

1. Za neelektronske kopije književnih in
dramskih del je treba označiti in
narediti, hraniti ter posredovati zapise
o aktivnosti kolektivni organizaciji; za
elektronske kopije je treba zagotoviti
obveščanje kolektivne organizacije in
poskrbeti, da se kopije posredujejo
samo upravičencem (na primer
učiteljem ali osebam, ki prejemajo
izobraževalno ali drugo pomoč s strani
organizacije za pomoč osebam z
motnjami branja) in osebam, ki
izpolnjujejo druge predpisane pogoje.
2. Za objavljene izdaje del, ki so še
vedno zaščitena z avtorskimi pravicami,
izjema velja le, kjer je dovoljena
reprodukcija teh del (po točki 1.).
3. Voditi je treba evidenco izdelave
zvočnih posnetkov, ki jih lahko imetniki
avtorskih pravic pregledajo.

Podrejenost pogodbi

/

Tehnološki ukrepi

1. (in delno 2.) Določbe, ki se nanašajo
na tehnološke ukrepe in bi onemogočile
koriščenje izjeme, se ne uporabijo v
posebnih primerih, kadar se naprava ali
storitev za zaobid tehnoloških ukrepov
nudi osebi z motnjami branja ali
organizaciji za pomoč takim osebam z
namenom koriščenja izjeme.
3. /

Druge opombe

1. Določene dejavnosti pri izdelavi in
posredovanju kopij v dostopnih
formatih se ne štejejo kot poseg v
avtorske pravice – organizacijam za
pomoč osebam z motnjami branja je,
pod določenimi pogoji, dovoljeno, da
izdelajo reprodukcijo ali priobčijo to,
samo za namen izdelave ali priobčitve
reprodukcije za osebe z motnjami
branja.
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Avstrija627
Končni upravičenec
Dela, ki se jih lahko uporablja

Invalidna oseba.
Objavljena dela, dokler invalidna oseba,
zaradi svoje invalidnosti, ne more
dostopati do objavljenih del ali ji je
dostop do objavljenih del otežen.
Profitni/neprofitni nameni
Samo za aktivnosti z neprofitnim
namenom.
Dovoljena/omejena dejanja
Reproduciranje in distribuiranje.
Omejitve glede osebe, ki lahko izvaja /
dejavnost
Posebni formati ali dostopni formati
Vsaka primerna oblika, v kateri dela še
niso objavljena.
Zakonita licenca ali izjema
Avtorju je treba izplačati primerno
nadomestilo.
Priznanje avtorstva in vira
/
Drugi pogoji
/
Podrejenost pogodbi
/
Tehnološki ukrepi
/

Bolgarija628
Končni upravičenec

Implicitno omejeno na osebe, ki lahko
berejo dela v brajici in drugih analogno
specializiranih formatih.
Dela, ki se jih lahko uporablja
Dela, ki so bila objavljena, vendar ne
računalniški programi.
Profitni/neprofitni nameni
Samo za neprofitne namene.
Dovoljena/omejena dejanja
Reproduciranje.
Omejitve glede osebe, ki lahko izvaja /
dejavnost
Posebni formati ali dostopni formati
Brajica ali druge analogne metode.
Zakonita licenca ali izjema
Izjema, ne določa obveznosti plačila
nadomestila.
Priznanje avtorstva in vira
/
Drugi pogoji
Uporaba ne sme biti v nasprotju z
normalnim izkoriščanjem avtorskega dela
in ne sme biti v nerazumni meri v
nasprotju z zakonitimi interesi imetnika
pravice.
Podrejenost pogodbi
/

627

Člen 42d avstrijskega Zakona o avtorski in sorodnih pravicah iz leta 1936, zadnjič spremenjen leta 2011.
Členi 23, 24(1)10, 24(2), 25a bolgarskega Zakona o avtorski in sorodnih pravicah št. 56/29. 6. 1993, zadnjič spremenjen marca
2011.
628
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Tehnološki ukrepi

Posebna določba določa, da odstranitev,
poškodovanje, uničenje ali okvara
tehnoloških
ukrepov
za
namene
koriščenja izjeme ni dovoljena brez
privoljenja imetnika pravic.

Češka629
Končni upravičenec
Dela, ki se jih lahko uporablja
Profitni/neprofitni nameni
Dovoljena/omejena dejanja

Invalidne osebe.
Objavljena dela.
Neprofitna dejavnost.
Reproduciranje
in
distribuiranje,
priobčitev javnosti, posojanje.
Omejitve glede osebe, ki lahko izvaja Vsak, ki naredi ali je naredil reprodukcijo
dejavnost
v korist invalidne osebe.
Posebni formati ali dostopni formati
Formati, ki so potrebni zaradi invalidnosti;
dovoljeno je dodati verbalni izraz k
vizualni komponenti avdiovizualnega dela
za slepe in slabovidne osebe – v tem
primeru je mogoče reproducirati,
distribuirati in priobčiti javnosti zvočno
komponento tega dela.
Zakonita licenca ali izjema
Izjema.
Priznanje avtorstva in vira
/
Drugi pogoji
Prepovedana je uporaba kopij za
kakršnekoli druge namene. Uporaba
avtorskih del po izjemi ne sme
nasprotovati
običajnemu
koriščenju
avtorskih pravic in ne sme biti v
nerazumni meri v nasprotju z zakonitimi
interesi avtorja.
Podrejenost pogodbi
/
Tehnološki ukrepi
Uporaba ne sme posegati v določbe o
tehnoloških ukrepih.
Danska630
Končni upravičenec

Dela, ki se jih lahko uporablja

Slepi, slabovidni, gluhi in osebe z
govornimi napakami ter osebe, ki zaradi
invalidnosti ne morejo brati tiskanega
teksta.
Objavljena dela.

629

Členi 29, 30, 38, 43-45 češkega Zakona o avtorski, pravicah sorodnih avtorski in spremembi določenih zakonov iz leta 2000,
zadnjič spremenjen aprila 2008.
630
Členi 11, 17 in 75c danskega Zakona o avtorski pravici iz leta 2003, zadnjič spremenjen februarja 2010.
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Profitni/neprofitni nameni

Distribuiranje za profitne namene ni
dovoljeno.
Dovoljena/omejena dejanja
Uporabe, kot sta reproduciranje in
distribuiranje, kar vključuje dajanje na
voljo javnosti, ne pa distribuiranja z
dajanjem v najem.
Omejitve glede osebe, ki lahko izvaja Naštete osebe same; institucije, katerih
dejavnost
dejavnost je pomoč naštetim osebam in
druge institucije.
Posebni formati ali dostopni formati
Uporaba, namenjena posebej za invalidne
osebe.
Zakonita licenca ali izjema
Izjema; razen za ustvarjanje zvočnih
posnetkov, ki se jih lahko ustvari le za
posojanje in je podvrženo plačilu
nadomestila avtorju in ustvarjanje
zvočnih ali vizualnih posnetkov oddajanih
del, ki so podvržena razširjenemu
kolektivnemu licenciranju.
Priznanje avtorstva in vira
Potrebno je navesti ime avtorja dela.
Drugi pogoji
Dela ni dovoljeno spreminjati v večjem
obsegu, kot je potreben za dovoljeno
uporabo.
Podrejenost pogodbi
/
Tehnološki ukrepi
Tribunal za avtorske licence lahko, na
zahtevo upravičenca, naroči imetniku
pravice, da omogoči upravičencu uporabo
dela v skladu z zakonsko izjemo. Če
imetnik pravice te zahteve ne izpolni v
roku 4 tednov, lahko upravičenec sam
zaobide tehnološke ukrepe. Ta določba
velja samo v primeru, da imetnik pravic ni
sklenil pogodb, na podlagi katerih lahko
upravičene osebe uporabljajo avtorsko
delo.
Estonija631
Končni upravičenec
Dela, ki se jih lahko uporablja

Invalidne osebe.
Objavljena dela, razen tistih, ki so bila
ustvarjena posebej za invalidne osebe.
Profitni/neprofitni nameni
Za neprofitne namene.
Dovoljena/omejena dejanja
Reproduciranje,
distribuiranje
in
priobčitev javnosti.
Omejitve glede osebe, ki lahko izvaja /
dejavnost
631

3

Členi 17, 19, 80 , 87 estonskega Zakona o avtorski pravici iz leta 1992, zadnjič spremenjen decembra 2012.
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Posebni formati ali dostopni formati
Zakonita licenca ali izjema
Priznanje avtorstva in vira
Drugi pogoji

Podrejenost pogodbi
Tehnološki ukrepi

Format, ki je neposredno povezan z
invalidnostjo.
Izjema, ni določena obveznost plačila
nadomestila.
Treba je navesti ime avtorja, naslov dela
in vir.
Uporaba avtorskih del po izjemah ne sme
nasprotovati
običajnemu
koriščenju
avtorskih pravic in ne sme biti v
nerazumni meri v nasprotju z zakonitimi
interesi avtorja.
/
Imetniki pravic morajo prilagoditi
tehnološke ukrepe, da se v skladu z
zakonsko izjemo upravičeni osebi
omogoči dostop do dela. Kadar se z
imetnikom pravic ne doseže dogovora
glede uporabe po izjemi, o zadevi odloča
Komisija za avtorsko pravo, kdor se z
odločitvijo odbora ne strinja, lahko vloži
pritožbo na sodišče.

Finska632
Končni upravičenec

Slepe in slabovidne osebe in drugi, ki
zaradi invalidnosti ali bolezni ne morejo
uporabljati avtorskih del na običajen
način.
Dela, ki se jih lahko uporablja
Objavljena književna, glasbena in likovna
dela.
Profitni/neprofitni nameni
Za neprofitne namene.
Dovoljena/omejena dejanja
Reproduciranje – ustvarjanje kopij;
priobčitev upravičenim osebam, razen
priobčitve s transmisijo po televiziji ali
radiu; za zvočne posnetke književnih del
in za dela, reproducirana v znakovnem
jeziku – posojanje, distribuiranje in
uporaba s komuniciranjem, razen s
transmisijo po televiziji ali radiu.
Omejitve glede osebe, ki lahko izvaja Ni omejitev, razen za zvočne posnetke
dejavnost
književnih del in za dela, reproducirana v
znakovnem
jeziku
–
institucije,
pooblaščene s strani vlade.
Posebni formati ali dostopni formati
Uporaba, namenjena posebej za invalidne
osebe.

632

Členi 11, 17 in 50c finskega Zakona o avtorski pravici iz leta 1961, zadnjič spremenjen aprila 2010.
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Zakonita licenca ali izjema

Priznanje avtorstva in vira
Drugi pogoji

Podrejenost pogodbi
Tehnološki ukrepi

Izjema; določeno plačilo nadomestila,
kadar pooblaščene organizacije dela
reproducirajo z namenom prodaje ali
kadar gre za priobčitev javnosti, ko oseba
pridobi kopijo dela v trajno last.
Splošne določbe o priznanju avtorstva,
treba je navesti tudi vir.
Dela ni dovoljeno spreminjati v obsegu, ki
je večji, kot je potreben za dovoljeno
uporabo dela.
/
Imetnik avtorskih pravic mora zakonitim
uporabnikom, ki izpolnjujejo pogoje za
izjemo avtorske pravice in dela ne morejo
uporabljati zaradi tehnoloških ukrepov,
omogočiti uporabo dela. Če imetnik
pravic ne omogoči uporabe dela, lahko
uporabnik zahteva razrešitev spora pred
arbitražo.

Francija633
Končni upravičenec

Osebe z motoričnimi, psihološkimi,
slušnimi ali vidnimi okvarami in je stopnja
te okvare enaka ali višja stopnji, ki je
določena z relevantnimi standardi.
Dela, ki se jih lahko uporablja
Objavljena dela.
Profitni/neprofitni nameni
Neprofitna uporaba.
Dovoljena/omejena dejanja
Reproduciranje in izvajanje za privatno
uporabo končnih upravičencev.
Omejitve glede osebe, ki lahko izvaja Invalidne osebe ali organizacije s
dejavnost
pooblastilom
posebnega
administrativnega telesa.
Posebni formati ali dostopni formati
Uporaba v skladu z naravo invalidnosti.
Zakonita licenca ali izjema
Izjema.
Priznanje avtorstva in vira
/
Drugi pogoji
Organizacije, ki se ukvarjajo s to
dejavnostjo, morajo dokazati svojo
dejavnost na številne načine, ki jih določa
zakon.
Podrejenost pogodbi
/

633

Členi L122-5, L331-5 – L331-21 francoskega Zakona o intelektualni lastnini iz leta 1992, zadnjič spremenjen maja 2012.
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Tehnološki ukrepi

Drugo

Razen za dela, ki so dana na voljo javnosti
v skladu s posebnimi določili, morajo
imetniki pravic zagotoviti učinkovit
dostop v skladu z izjemo, kadar imajo
upravičenci zakonit dostop do dela in
uporaba ni v nasprotju z običajnim
koriščenjem avtorskih pravic in ni v
nerazumni meri v nasprotju z zakonitimi
interesi imetnika pravic. Postavljen je
poseben organ, ki regulira ter sodi in
konciliira v sporih v zvezi s tehnološkimi
ukrepi in izjemami. Kadar je to potrebno,
je omogočen tudi dostop do sodišča.
Za elektronske kopije knjig, namenjenih
za uporabo upravičencev po izjemi, se
lahko zahteva depozit s strani založnikov,
v skladu s posebno uredbo. Za te knjige je
zagotovljena zaupnost in varnost lokacije
in dostopa.

Grčija634
Končni upravičenec
Dela, ki se jih lahko uporablja
Profitni/neprofitni nameni
Dovoljena/omejena dejanja
Omejitve glede osebe, ki lahko izvaja
dejavnost
Posebni formati ali dostopni formati

Zakonita licenca ali izjema

Priznanje avtorstva in vira
Drugi pogoji

Podrejenost pogodbi

Slepi in gluhonemi.
Dela.
Za neprofitne namene.
Reproduciranje.
Zakon ne določa omejitev, vendar se jih
lahko postavi z ministrsko resolucijo.
Formati, ki so povezani z invalidnostjo, in
ki so specifično potrebni zaradi
invalidnosti.
Izjema, vendar se lahko dolžnost plačila
nadomestila
določi
z
ministrsko
resolucijo.
/
Ministrstvo za kulturo lahko z resolucijo
določi dodatne pogoje. Uporaba ne sme
biti v nasprotju z običajnim izkoriščanjem
avtorskega dela in ne sme biti v
nerazumni meri v nasprotju z zakonitimi
interesi imetnika pravic.
/

634

Členi 28A, 28C in 66A grškega Zakona št. 2121/1993 o avtorski pravici, sorodnih pravicah in kulturnih zadevah iz leta 1993,
zadnjič spremenjen leta 2010 (analiza narejena po verziji iz leta 2002, ker nova verzija ni dostopna v prevodu).
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Tehnološki ukrepi

Drugo

Kadar se stranki ne moreta sporazumeti
glede tehnoloških ukrepov, je potrebno
spor razrešiti z mediacijo ali pa ga razreši
Pritožbeno sodišče. Ta določba ne velja za
dela, dana na voljo javnosti na podlagi
posebnih določil.
Ministrstvo za kulturo lahko določbe
izjeme razširi tudi na druge kategorije
invalidnih oseb

Hrvaška635
Končni upravičenec
Dela, ki se jih lahko uporablja
Profitni/neprofitni nameni
Dovoljena/omejena dejanja
Omejitve glede osebe, ki lahko izvaja
dejavnost
Posebni formati ali dostopni formati

Zakonita licenca ali izjema
Priznanje avtorstva in vira
Drugi pogoji

Podrejenost pogodbi
Tehnološki ukrepi

Invalidne osebe.
Objavljena avtorska dela.
Samo v neprofitne namene.
Uporaba v korist invalidnim osebam.
/
Uporaba na način, ki je v direktni povezavi
z invalidnostjo in v obsegu, ki ga zahteva
invalidnost.
Izjema.
/
Uporaba avtorskih del po izjemah ne sme
nasprotovati običajni uporabi del in ni v
nerazumni meri v nasprotju z zakonitimi
interesi avtorja.
/
Kadar je z zakonom dovoljena uporaba
avtorskega dela, a sta uporaba dela ali
dostop do dela onemogočena s
tehnološkimi ukrepi, so avtorji oziroma
osebe, ki so ukrepe izvedle, dolžni
omogočiti koriščenje izjem v skladu z
zakonom. To lahko storijo s posebnimi
ukrepi ali s sklepanjem sporazumov. Ta
določba se ne uporablja za računalniške
programe.
Če imetniki pravic te določbe ne
izpolnjujejo, se dela uporabljajo z
izvajanjem ukrepov, ki jih predpiše
minister na čelu Državnega zavoda za
intelektualno lastnino.

Irska636
635

Členi 86, 80, 98 hrvaškega Zakona o avtorski in sorodnih pravicah iz leta 2003, zadnjič spremenjen julija 2011.
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Končni upravičenec

Osebe s fizično invalidnostjo ali duševnimi
motnjami.
Dela, ki se jih lahko uporablja
Dela.
Profitni/neprofitni nameni
Pooblaščena organizacija, ki ne sme biti
ustanovljena v profitne namene in ne sme
izvajati svoje dejavnosti za profit.
Dovoljena/omejena dejanja
Ustvarjanje in dobavljanje primerkov in
priredb.
Omejitve glede osebe, ki lahko izvaja Organizacije, ki jo pooblasti minister.
dejavnost
Posebni formati ali dostopni formati
Modifikacije za zadovoljitev posebnih
potreb oseb s fizično ali duševno motnjo.
Zakonita licenca ali izjema
Izjema.
Priznanje avtorstva in vira
/
Drugi pogoji
Kadar je primerek dela, ki je bil ustvarjen
v skladu s to izjemo kasneje dan na voljo
javnosti s prodajo, najemom ali
posojanjem, postane ta primerek
nezakonit.
Podrejenost pogodbi
/
Tehnološki ukrepi
Zaščita s tehnološkimi ukrepi ne sme
preprečiti koriščenja izjeme, zaobid
tehnoloških ukrepov za koriščenje izjeme
je dovoljen.
Islandija637
Končni upravičenec

Slepi, slabovidni in gluhi ali osebe z
motnjami branja ali drugi, ki zaradi
invalidnosti ne morejo brati tiskanega
materiala.
Dela, ki se jih lahko uporablja
Objavljena dela.
Profitni/neprofitni nameni
Za neprofitne namene.
Dovoljena/omejena dejanja
Reproduciranje in distribuiranje, ne velja
za reproduciranje zvočnih posnetkov in ne
vključuje distribuiranja v obliki posojanja
ali dajanja v najem.
Omejitve glede osebe, ki lahko izvaja /
dejavnost
Posebni formati ali dostopni formati
Ni omejitev, posebej je dovoljeno zvočno
snemanje književnih del.

636
637

Členi 104, 106 in 375 irskega Zakona o avtorski in sorodnih pravicah iz leta 2000, zadnjič spremenjen decembra 2007.
Člena 19 in 26 islandskega Zakona o avtorski pravici iz leta 1972, zadnjič spremenjen junija 2006.
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Zakonita licenca ali izjema

Priznanje avtorstva in vira
Drugi pogoji

Podrejenost pogodbi
Tehnološki ukrepi
Drugo

Izjema,
brez
obveznosti
plačila
nadomestila, razen v primeru zvočnih
posnetkov književnih del.
Treba je navesti vir in ime avtorja.
Uporaba ne sme biti v nasprotju s
pravicami avtorja; dela se ne sme
spreminjati v večjem obsegu, kot je
potreben za reproduciranje.
/
/
Zakoniti imetnik kopije, ki je bila
ustvarjena v skladu z izjemo, sme ustvariti
podobne kopije tega dela, če je to
potrebno za to, da lahko uporablja delo v
skladu z namenom izjeme; to vključuje
varnostne kopije. Teh kopij se ne sme
uporabljati v druge namene. Ta določba
ne velja, kadar institucije posojajo ali
dajejo v najem take kopije dela.

Italija638
Končni upravičenec

Osebe z invalidnostjo v kategorijah, ki jih
definira ministrstvo.
Dela, ki se jih lahko uporablja
Dela in zaščitena materija.
Profitni/neprofitni nameni
Za neprofitne namene.
Dovoljena/omejena dejanja
Reproduciranje in priobčitev javnosti.
Omejitve glede osebe, ki lahko izvaja V zakonu ni posebej določeno, vendar
dejavnost
lahko določi ministrstvo.
Posebni formati ali dostopni formati
Samo
neposredno
povezani
z
invalidnostjo in samo v obsegu, ki je
potreben zaradi invalidnosti.
Zakonita licenca ali izjema
Izjema, ministrstvo bi lahko določilo tudi
obveznost plačila nadomestila.
Priznanje avtorstva in vira
Ni posebne določbe, vendar jo lahko
določi ministrstvo.

638

Člena 71bis in 71nonies italijanskega Zakona o avtorski pravici iz leta 1941, zadnjič spremenjen januarja 2008.
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Drugi pogoji

Podrejenost pogodbi
Tehnološki ukrepi

Samo
ministrstvo
lahko
definira
kategorije invalidov, ki so upravičeni do
koriščenja izjeme in tudi kriterije, po
katerih se identificirajo upravičenci. Kadar
so dela dana na voljo javnosti, izjema ne
sme biti v nasprotju z normalnim
koriščenjem avtorskega dela ali zaščitene
materije in ne sme biti v nerazumni meri v
nasprotju z zakonitimi interesi imetnika
pravic.
/
/

Japonska639
Za vsak del raziskave so bili rezultati razdeljeni v naslednji kategoriji:
1. Izdelava kopij v brajici in izdelava zvočnih posnetkov za osebe z okvaro vida.
2. Izdelava kopij v povečanem tisku iz šolskih učbenikov za otroke in učence z okvaro vida.
Končni upravičenec

1. Osebe z okvaro vida.
2. Otroci oz. učenci z okvaro vida.

Dela, ki se jih lahko uporablja

1. Objavljeno delo.
2. Šolski učbeniki.

Profitni/neprofitni nameni

1. Brez omejitev, vendar je lahko število
pooblaščenih organizacij, ki lahko
izdelujejo zvočne posnetke, omejeno.
2. Brez omejitev, vendar je za prodajo
kopij šolskih učbenikov v povečanem
tisku v profitne namene potrebno
plačilo nadomestila.

Dovoljena/omejena dejanja

1. Reproduciranje in javno prenašanje,
vendar brez radiodifuznega oddajanja
za kopije v brajici; izdelava in izposoja
zvočnih posnetkov.
2. Reproduciranje in distribuiranje.

Omejitve glede osebe, ki lahko izvaja
dejavnost

639

1. Brez omejitev za kopije v brajici;
Braillove knjižnice in druge organizacije,
ki se zavzemajo za pomoč osebam z
okvarami vida, ki se jih določi z uredbo

Členi 37, 33bis in 48 japonskega Zakona o avtorskih pravicah iz leta 1970, št. 48, zadnjič spremenjen leta 2006.
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za zvočne posnetke.
2. Brez omejitev.
Posebni formati ali dostopni formati

1. Brajica, vključno z elektronskimi
zapisi brajice, zvočni posnetki.
2. Povečani tisk.

Zakonita licenca ali izjema

1. Izjema.
2. Izjema za neprofitne dejavnosti;
potreba po plačilu nadomestila
imetnikom avtorskih pravic, kot ga
določi komisar Agencije za kulturne
dejavnosti za profitne dejavnosti.

Priznanje avtorstva in vira

1. Omemba vira in imena avtorja.
2. Omemba vira in imena avtorja.

Drugi pogoji

1. /
2. Določbe omejujejo izdelavo kopij
učnega materiala v povečanem tisku za
otroke in učence z okvarami vida.
Založnik mora biti obveščen o namenu
izdelave povečane kopije v obliki
učbenika v povečanem tisku.

Podrejenost pogodbi

/

Tehnološki ukrepi

/

Kanada640
Končni upravičenec

640

Osebe z motnjo zaznavanja, to je
invalidnost, ki osebi preprečuje ali jo
zavira pri branju književnih, glasbenih ali
dramskih del v originalnem formatu,
vključuje invalidnosti, ki izhajajo iz:
1. hude ali popolne okvare vida ali
nezmožnosti osredotočiti ali premikati
oči;
2. nezmožnosti držati ali manipulirati s
knjigo;
3. okvare, ki je povezana z razumevanjem.

Členi 18, 19 in 22 latvijskega Zakona o avtorski pravici iz leta 2000, zadnjič spremenjen decembra 2007.
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Dela, ki se jih lahko uporablja

Književna, glasbena, umetniška ali
dramska dela, razen kinematografskih
del; razen, kadar je delo ali zvočni
posnetek komercialno dostopen v
formatih, posebej ustvarjenih za osebe z
motnjo zaznavanja.
Profitni/neprofitni nameni
Kadar dejavnost izvaja organizacija, mora
dejavnost izvajati v neprofitne namene.
Dovoljena/omejena dejanja
Ustvarjanje kopij ali zvočnih posnetkov.
Omejitve glede osebe, ki lahko izvaja Osebe, ki jih za to zaprosi oseba z motnjo
dejavnost
zaznavanja ali neprofitna organizacija, ki
ravna v korist osebe z motnjo zaznavanja
Posebni formati ali dostopni formati
Formati, posebej ustvarjeni za osebe z
motnjami zaznavanja, razen knjig z
velikimi črkami.
Zakonita licenca ali izjema
Izjema.
Priznanje avtorstva in vira
Drugi pogoji
Podrejenost pogodbi
Tehnološki ukrepi

/
/
/
Prevajanje, priredba in reproduciranje v
znakovnem jeziku za književna ali
dramska dela, razen kinematografskih
del; javno izvajanje za književna ali
dramska dela v znakovnem jeziku, razen
kinematografskih del – vendar te določbe
niso relevantne za slepe in slabovidne.

Latvija641
Končni upravičenec
Slepe, slabovidne in osebe z okvaro sluha.
Dela, ki se jih lahko uporablja
Delo.
Profitni/neprofitni nameni
Za neprofitne namene.
Dovoljena/omejena dejanja
Reproduciranje in distribuiranje.
Omejitve glede osebe, ki lahko izvaja Organizacijam za slepe, slabovidne in
dejavnost
osebe z okvarami sluha in knjižnicam, ki
ponujajo storitve tem osebam, je posebej
dovoljena takšna dejavnost; tudi drugi
lahko izvajajo to dejavnost, dokler so
izpolnjeni pogoji, ki jih določa izjema.
Posebni formati ali dostopni formati
Vsak format, ki ga lahko slepa, slabovidna
ali oseba z okvaro sluha uporablja, v
obsegu, ki je potreben glede na
invalidnost.
641

Člena 32 in 41.16 kanadskega Zakona o avtorski pravici iz leta 1985, zadnjič spremenjen decembra 2012.
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Zakonita licenca ali izjema
Priznanje avtorstva in vira
Drugi pogoji

Podrejenost pogodbi
Tehnološki ukrepi

Izjema – brez plačila nadomestila.
/
Uporaba ne sme biti v škodo redni
uporabi dela in ne sme biti v nerazumni
meri v nasprotju z zakonitimi interesi
avtorja.
/
Organizacije, ki jim je posebej dovoljena
dejavnost, lahko od avtorja zahtevajo, da
jim zagotovi dostop do dela, zaščitenega s
tehnološkimi ukrepi. Avtor lahko to
zahtevo zavrne, če bi bila uporaba v
škodo redni uporabi dela ali je v
nerazumni meri v nasprotju z zakonitimi
interesi avtorja. Kadar stranki ne dosežeta
dogovora, se lahko uporabi mediacija.

Litva642
Končni upravičenec

Implicitno omejeno na tiste, ki
potrebujejo posebne formate za slepe,
slabovidne in osebe z okvarami sluha.
Dela, ki se jih lahko uporablja
Zakonito objavljena dela, razen tistih, ki
so narejena v posebnih formatih za slepe,
slabovidne in osebe z okvarami sluha.
Profitni/neprofitni nameni
Za neprofitne namene.
Dovoljena/omejena dejanja
Reproduciranje.
Omejitve glede osebe, ki lahko izvaja /
dejavnost
Posebni formati ali dostopni formati
Reproduciranje v obliki, ki je namenjena
za slepe, slabovidne in osebe z okvarami
sluha, v obsegu, ki je potreben zaradi
specifične invalidnosti.
Zakonita licenca ali izjema
Izjema – ni treba plačati nadomestila.
Priznanje avtorstva in vira
Treba je navesti vir in ime avtorja.
Drugi pogoji
Uporaba ne sme biti v škodo redni
uporabi dela in ne sme biti v nerazumni
meri v nasprotju z zakonitimi interesi
avtorja ali imetnika pravic. Dejavnost se
mora izvajati v izobraževalne namene, za
namen pouka in znanstvene raziskave.
Podrejenost pogodbi
/

642

Členi 19, 22 in 75 litovskega Zakona o avtorski in sorodnih pravicah iz leta 1999, zadnjič spremenjen januarja 2010.

117

Tehnološki ukrepi

Uporabnikom
izjeme
mora
biti
omogočeno uživanje izjeme, razen, kadar
je bilo delo dano na voljo javnosti v skladu
s pravico dajanja na voljo javnosti.
Imetniki pravic morajo informacije o vseh
prostovoljnih ukrepih za uživanje izjeme
obvestiti pristojno organizacijo, ki jo
pooblasti vlada. Uporabniki lahko spore
napotijo k Svetu v mediacijo. Kadar
stranki
ne
sprejmeta
odločitve
mediatorja, lahko spor razreši sodišče.

Madžarska643
Končni upravičenec
Dela, ki se jih lahko uporablja
Profitni/neprofitni nameni
Dovoljena/omejena dejanja
Omejitve glede osebe, ki lahko izvaja
dejavnost
Posebni formati ali dostopni formati
Zakonita licenca ali izjema
Priznanje avtorstva in vira
Drugi pogoji

Podrejenost pogodbi
Tehnološki ukrepi

Invalidne osebe.
Objavljena dela.
Za neprofitne namene.
Reproduciranje in distribuiranje.
/
Formati,
posebej
ustvarjeni
za
zadovoljitev potreb invalidnih oseb.
Izjema – določena prosta uporaba.
/
Uporaba ne sme biti v nasprotju z
običajnim koriščenjem avtorskih pravic in
ne sme biti v nerazumni meri v nasprotju
z zakonitimi interesi avtorja; mora biti v
skladu z zahtevami pravičnosti in ne sme
biti uporabljena v namen, ki ni združljiv z
namenom instituta proste uporabe.
Določb glede proste uporabe se ne sme
interpretirati ekstenzivno.
/
/

Nemčija644
Končni upravičenec
Dela, ki se jih lahko uporablja
Profitni/neprofitni nameni
Dovoljena/omejena dejanja

643
644

Invalidne osebe.
Dela, kjer ni verzije v dostopnem formatu.
Za neprofitne namene.
Reproduciranje in distribuiranje.

Člena 33 in 41(1) madžarskega Zakona LXXVI iz leta 1999 o avtorski pravici, zadnjič spremenjen leta 2007.
Členi 45a, 63 in 95b nemškega Zakona o avtorski pravici iz leta 1965, zadnjič spremenjen decembra 2008.
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Omejitve glede osebe, ki lahko izvaja /
dejavnost
Posebni formati ali dostopni formati
Formati, dostopni invalidnim osebam, v
obsegu, potrebnem zaradi določene
invalidnosti.
Zakonita licenca ali izjema
Izjema za posamične privatne kopije; v
drugih primerih je treba plačati primerno
nadomestilo avtorju.
Priznanje avtorstva in vira
Treba je navesti vir.
Drugi pogoji
/
Podrejenost pogodbi
Pogodbena določila, ki bi preprečila
koriščenje izjem, so nična.
Tehnološki ukrepi
Imetniki pravic morajo omogočiti
upravičencem uporabo v skladu z
zakonsko
določenimi
izjemami.
Pogodbena določila, ki bi to pravico
izključevala, so nična. Upravičenec ali
združenja invalidnih oseb lahko tožijo
imetnika pravice, ki te dolžnosti ne
izpolnjuje, vendar so sankcije omejene;
možna je tudi globa. Določba ne velja za
dela, ki so dana na voljo javnosti v skladu
s posebno pogodbo.
Nizozemska645
Končni upravičenec
Dela, ki se jih lahko uporablja
Profitni/neprofitni nameni
Dovoljena/omejena dejanja
Omejitve glede osebe, ki lahko izvaja
dejavnost
Posebni formati ali dostopni formati

Zakonita licenca ali izjema
Priznanje avtorstva in vira
Drugi pogoji
Podrejenost pogodbi

Invalidne osebe.
Književna, znanstvena in umetniška dela.
Samo za nekomercialne namene.
Reproduciranje in objavljanje.
/
Formati, ki so neposredno povezani z
invalidnostjo in so potrebni zaradi
invalidnosti.
Obvezno je pravično plačilo avtorju ali
imetniku pravice.
/
/
/

645

Členi 15i, 15c in 29a nizozemskega Zakona o avtorski pravici iz leta 1912, zadnjič spremenjen decembra 2008 (analiza narejena
po verziji iz leta 2006, ker nova verzija ni dostopna v prevodu).
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Tehnološki ukrepi

Drugo

Pravni akti vlade lahko vzpostavijo pravila,
ki zavezujejo imetnike pravic k temu, da
omogočijo koriščenje izjeme, pod
pogojem, da ima uporabnik zakonit
dostop do dela in da delo ni bilo dano na
voljo javnosti po posebni pogodbi.
Dodatno je posojanje del, ki so bila dana v
obtok s soglasjem imetnikov pravic
izvzeto od plačila nadomestila, kadar
posojanje financira Sklad za knjižnice za
slepe in slabovidne, in kadar se posoja
slepim in slabovidnim osebam, ki so
registrirane pri knjižnicah.

Nova Zelandija646
Za vsak del raziskave so bili rezultati razdeljeni v naslednje kategorije:
1. Izdelava del v brajici in drugih dostopnih formatih.
2. Podnapisovanje in druge prilagoditve za televizijske oddaje.
Končni upravičenec

1. Oseba z motnjo branja, ki je
definirana kot a) slepa oseba, ali b)
oseba z hudo okvaro vida, ali c) oseba,
ki ne more držati ali uporabljati knjig ali
d) oseba, ki ni zmožna osredotočiti
pogleda oz. premikati svojih oči ali e)
oseba z motnjo vizualne percepcije.
2. Gluhe osebe ali osebe z okvaro sluha,
ali osebe, ki so kako drugače mentalno
ali telesno invalidne.

Dela, ki se jih lahko uporablja

1. Književna in dramska dela, v primeru,
da po normalnem poizvedovanju ni bilo
mogoče najti dela v modificirani obliki
ali če se ga ne bi dalo pridobiti v
razumnem času oz. po normalni tržni
ceni.
2. Televizijske oddaje ali kabelski
programi.

Profitni/neprofitni nameni

646

1. in 2. Organizacija mora biti
neprofitna. Fizične osebe, od katerih bi
se zahtevalo plačilo predelane kopije
dela, se ne sme zaračunati višje vsote,

Člen 69 in 89 novozelandskega Zakona o avtorskih pravicah 1994, zadnjič spremenjen oktobra 2008.
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kot je cena izdelave in razumnega
prispevka
za
splošne
stroške
organizacije, ki je delo predelala.
Dovoljena/omejena dejanja

1. Izdelava kopij in predelav ter
posredovanje
kopij
končnim
upravičencem.
2. Izdelava in objava kopij.

Omejitve glede osebe, ki lahko izvaja
dejavnost

1. in 2. organizacija, določena s
predpisi.

Posebni formati ali dostopni formati

1. Kopije v brajici ali kopije z drugimi
spremembami, namenjenimi posebnim
potrebam oseb z motnjami branja.
2. Kopije s podnapisi ali kakšnimi
drugačnimi spremembami za posebne
potrebe končnih upravičencev.

Zakonita licenca ali izjema

1. in 2. izjema.

Priznanje avtorstva in vira

/

Drugi pogoji

1. Imetnik avtorske pravice mora biti
obveščen o izdelavi kopije ali predelave.
V primeru, da se na tak način izdelana
kopija pozneje uporablja (razen
posredovanja kopije osebi z motnjami
branja); taka uporaba šteje za kršitev
avtorske pravice.
2. /

Podrejenost pogodbi

/

Tehnološki ukrepi

/

Norveška647
Za vsak del raziskave so bili rezultati razdeljeni v naslednje kategorije:
1. Izdelava kopij v dostopnih formatih književnih, znanstvenih in glasbenih del za slepe in
647

Členi 17, 17a, 17b, 11, 53b in 12 norveškega Zakona št. 2 iz leta 1961, navezujočega se na Avtorske pravice na literarnih,
znanstvenih in umetniških delih, itd., zadnjič spremenjen decembra 2006.
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druge invalidne osebe.
2. Izdelave fiksacij, na napravi, ki omogoča reproduciranje fiksacij, književnih in
znanstvenih del za invalidne osebe.
3. Izdelava fiksacij video ali fotografskega posnetka ali oddaje za invalidne osebe.
Končni upravičenec

1. Slepe osebe, katerih vid je opešan, in
drugi, ki zaradi invalidnosti ne morejo
zaznati dela na običajen način.
2. Invalidne osebe.
3. Invalidne osebe.

Dela, ki se jih lahko uporablja

1. Objavljena književna, znanstvena ali
glasbena dela, razen v primeru, da že
obstajajo
dostopni
formati
za
upravičene osebe.
2. Objavljena književna ali znanstvena
dela (vključujoč spremna umetniška
dela in fotografije).
3. Objavljeni video posnetek, fotografija
ali oddaja (ki ne vsebuje glasbenih del).

Profitni/neprofitni nameni

1., 2. in 3. dovoljena je samo neprofitna
dejavnost.

Dovoljena/omejena dejanja

1. Reproduciranje.
2. Izdelava fiksacije.
3. Izdelava fiksacije.

Omejitve glede osebe, ki lahko izvaja
dejavnost

1. Brez omejitev.
2. Organizacije in knjižnice, določene s
strani kralja.
3. Brez omejitev, vendar lahko kralj
določi omejitve.

Posebni formati ali dostopni formati

1. Oblika, ki ni zvočni posnetek.
2. Fiksiranje na napravi, ki lahko
reproducira fiksirano delo. Fiksacija z ali
brez zvoka.
3. V vseh primerih kopija ne sme
posegati v značaj dela.
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Zakonita licenca ali izjema

1. Izjema.
2. Nadomestila avtorju plača država.
3. Oseba, ki izdela fiksacijo, mora
izpolnjevati pogoje za razširjeno
kolektivno licenco.

Priznanje avtorstva in vira

V vseh primerih je potrebno priznanje
avtorstva.

Drugi pogoji

1. /
2. Kralj lahko določi pogoje.
3. Določbe veljajo samo v okviru
pravilnika, ki ga izda Kralj.

Podrejenost pogodbi

/

Tehnološki ukrepi

Imetniki avtorskih pravic morajo
zagotavljati, da se zgornje izjeme 1. in
2. lahko koristijo in kot posledica
peticije, vložene pri Odboru, ki ga je
ustanovilo ministrstvo, so lahko
imetniki avtorskih pravic prisiljeni, da
dovolijo uživanje izjem in odstranitev
tehnoloških ukrepov v primeru, da to še
ni mogoče. Pravilo ne velja za dela,
dana na voljo javnosti in računalniške
programe. Kralj lahko določi, da morajo
knjižnice, arhivi in muzeji pridobiti
informacije za obhod tehnoloških
ukrepov za namene zakonitega
kopiranja.

Druge opombe

Splošna izjema, ki dovoljuje privatno
kopiranje (oddelek 12), eksplicitno
dovoljuje invalidnim osebam, da
poiščejo pomoč tretjih oseb, ki ne
delujejo v profitne namene, da jim te
omogočijo kopiranje glasbenih ali video
del, v primeru, da tega ne morejo storiti
same.

Poljska648
Končni upravičenec
648

Invalidne osebe.

1

Členi 33 , 34 in 3 poljskega Zakona o avtorski in sorodnih pravicah iz leta 1994, zadnjič spremenjen leta 2010.
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Dela, ki se jih lahko uporablja
Profitni/neprofitni nameni
Dovoljena/omejena dejanja

Objavljena dela.
Za neprofitne namene.
Uporaba, ki je potrebna zaradi
invalidnosti.
Omejitve glede osebe, ki lahko izvaja /
dejavnost
Posebni formati ali dostopni formati
Ni posebnih omejitev, samo splošna
določba, da morajo biti vsa dejanja
potrebna zaradi specifične invalidnosti.
Zakonita licenca ali izjema
Izjema.
Priznanje avtorstva in vira
Polno ime avtorja in vir.
Drugi pogoji
Uporaba ne sme biti v škodo redni
uporabi dela in ne sme biti v nerazumni
meri v nasprotju z zakonitimi interesi
avtorja. Uporaba mora biti v sorazmerju z
naravo invalidnosti.
Podrejenost pogodbi
/
Tehnološki ukrepi
/

Portugalska649
Končni upravičenec
Dela, ki se jih lahko uporablja
Profitni/neprofitni nameni

Slepi; invalidne osebe.
Zakonito objavljena dela.
Reproduciranje in uporaba ali dejavnost
morata biti v neprofitne namene.
Dovoljena/omejena dejanja
Reproduciranje ali druge oblike uporabe;
priobčitev in distribuiranje javnosti.
Omejitve glede osebe, ki lahko izvaja /
dejavnost
Posebni formati ali dostopni formati
Brajica ali drug sistem za slepe; formati,
neposredno povezani z invalidnostjo in v
obsegu, ki je nujno potreben zaradi
invalidnosti.
Zakonita licenca ali izjema
Izjema, vendar v nekaterih primerih
obstaja
možnost
primernega
nadomestila.
Priznanje avtorstva in vira
Ime avtorja, založnika in dela morajo biti
jasno označeni, vsaj za izjemo, ki
dovoljuje bolj splošne tipe formatov.
Drugi pogoji
Uporaba ne sme biti v škodo redni
uporabi dela in ne sme biti v nerazumni
meri v nasprotju z zakonitimi interesi
imetnika pravic.

649

Členi 75, 76, 80, 221 in 222 portugalskega Zakona o avtorski in sorodnih pravicah iz leta 1985, zadnjič spremenjen leta 2008
(analiza narejena po verziji iz leta 2004, ker nova verzija ni dostopna v prevodu).
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Podrejenost pogodbi

Tehnološki ukrepi

Pogodbeni pogoji, ki bi poskušali
derogirati splošne določbe, ne da bi
izrecno določile formate, so nični, obstaja
pa možnost pogodbeno določenega
nadomestila.
Imetniki pravic morajo uporabiti ukrepe,
ki omogočajo upravičencem izjeme
izvajati dejanja, ki jih izjema dovoljuje.
Oseba, ki lahko zakonito uporablja dela,
pa ji tehnološki ukrepi preprečujejo
izkoriščanje zakonske izjeme v njeno
korist, lahko to prijavi Generalnemu
inšpektorju za kulturne dejavnosti, v
kolikor tam ni uspešna, pa se lahko obrne
na Komisijo za mediacijo in arbitražo. Ta
določba ne velja za dela, dana na voljo
javnosti po posebni pogodbi.

Slovaška650
Končni upravičenec
Dela, ki se jih lahko uporablja
Profitni/neprofitni nameni

Invalidne osebe.
Objavljena dela.
Dejavnost ne sme dosegati posrednih ali
neposrednih ekonomskih koristi.
Dovoljena/omejena dejanja
Reproduciranje, distribuiranje (razen
prodaje), tudi posojanje in priobčitev
javnosti.
Omejitve glede osebe, ki lahko izvaja /
dejavnosti
Posebni formati ali dostopni formati
Uporaba izključno za potrebe invalidnih
oseb in v obsegu, ki je potreben zaradi
njihove invalidnosti.
Zakonita licenca ali izjema
Izjema – ne določa obveznosti plačila
nadomestila avtorju.
Priznanje avtorstva in vira
Treba je navesti avtorjevo ime, založnika,
naslov dela in vir.
Drugi pogoji
Koriščenje izjeme ne sme biti v škodo
redni uporabi dela in ne sme biti v
nerazumni meri v nasprotju z zakonitimi
interesi avtorja.
Podrejenost pogodbi
/
Tehnološki ukrepi
/

Španija651
650
651

Členi 25, 29 in 38 slovaškega Zakona o avtorski pravici iz leta 2003, zadnjič spremenjen leta 2008.
Členi 31bis španskega Zakona o intelektualni lastnini iz leta 1996, zadnjič spremenjen leta 2011.
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Končni upravičenec
Dela, ki se jih lahko uporablja
Profitni/neprofitni nameni
Dovoljena/omejena dejanja

Invalidne osebe.
Objavljena dela.
Za neprofitne namene.
Reproduciranje,
distribuiranje
in
priobčitev javnosti.
Omejitve glede osebe, ki lahko izvaja /
dejavnosti
Posebni formati ali dostopni formati
Formati, prilagojeni invalidnosti in
uporaba, ki je neposredno povezana z
invalidnostjo.
Zakonita licenca ali izjema
Izjema.
Priznanje avtorstva in vira
/
Drugi pogoji
Uporaba samo v obsegu, ki je potreben
zaradi invalidnosti.
Podrejenost pogodbi
/
Tehnološki ukrepi
/

Švedska652
Končni upravičenec
Dela, ki se jih lahko uporablja

Invalidne osebe.
Književna in glasbena dela, dela vizualne
umetnosti, dokler so bila ta objavljena.
Profitni/neprofitni nameni
Za neprofitne namene.
Dovoljena/omejena dejanja
Reproduciranje, distribuiranje in pod
določenimi pogoji tudi priobčitev javnosti.
Omejitve glede osebe, ki lahko izvaja Ni omejitev, razen za priobčitev
dejavnosti
kateregakoli dela invalidnim osebam in za
izdelavo, distribuiranje in priobčitev
zvočnih posnetkov, ki jih lahko izvajajo le
knjižnice in druge organizacije, ki jih
pooblasti vlada.
Posebni formati ali dostopni formati
V formatih, ki so potrebni za to, da
invalidne osebe lahko uživajo delo;
obstajajo pa omejitve za to, kdo lahko
izdela zvočni posnetek.
Zakonita licenca ali izjema
Izjema, razen za distribuiranje in dajanje
na voljo s strani knjižnic in pooblaščenih
organizacij, kadar lahko upravičena oseba
obdrži kopijo dela; in za distribucijo
večjega števila primerkov dela v
dostopnem formatu – v obeh primerih je
avtor upravičen do nadomestila.
Priznanje avtorstva in vira
Treba je navesti ime avtorja in vir dela.
652

Členi 3, 11, 17 in 52f švedskega Zakona o avtorski pravici na književnih in umetniških delih iz leta 1961, zadnjič spremenjen
leta 2011.
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Drugi pogoji

Podrejenost pogodbi
Tehnološki ukrepi

Dela se ne sme spreminjati ali priobčiti
javnosti, na način, ki bi škodil
avtorjevemu književnemu ali likovnemu
ugledu, ali delo spreminjati v večjem
obsegu, kot je potreben za uporabo dela.
Posebej določa, da se kopij dela ne sme
uporabljati za druge namene, kot tiste,
določene z izjemo. Dela ni dovoljeno
spreminjati v obsegu, ki je večji od tistega,
ki je potreben za uporabo.
/
Na zahtevo zakonitega uporabnika dela
lahko sodišče določi, da mu mora imetnik
pravic omogočiti uporabo dela. Če
imetnik pravic tega ne stori, se ga lahko
denarno kaznuje. Ta določba ne velja za
dela, ki so bila dana na voljo javnosti na
podlagi posebnih pogodbenih določil.

Ukrajina653
Končni upravičenec
Dela, ki se jih lahko uporablja
Profitni/neprofitni nameni
Dovoljena/omejena dejanja

Slepi.
Objavljena dela.
/
Izdaja del v brajici, implicira tudi
distribuiranje.
Omejitve glede osebe, ki lahko izvaja /
dejavnosti
Posebni formati ali dostopni formati
Samo brajica.
Zakonita licenca ali izjema
Izjema.
Priznanje avtorstva in vira
Potrebno je navesti ime avtorja in vir
dela.
Drugi pogoji
Uporaba ne sme biti v škodo redni
uporabi dela in ne sme biti v nerazumni
meri v nasprotju z zakonitimi interesi
avtorja.
Podrejenost pogodbi
/
Tehnološki ukrepi
/

Združeno kraljestvo654
Analiza zakonodaje v Združenem kraljestvu je razdeljena na tri dele:
653

Členi 15 in 21 ukrajinskega Zakona o avtorski in sorodnih pravicah iz leta 1994, zadnjič spremenjen leta 2004.
Členi 28, 31A do 31F, 74 in 296ZE Zakona o avtorski pravici, modelih in patentih iz leta 1988, zadnjič spremenjen decembra
2003.
654
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1. Izdelava kopij del v dostopnih formatih, kadar imajo slepi in slabovidni delo zakonito v lasti ali
imajo do njih zakonit dostop.
2. Izdelava kopij del v dostopnih formatih s strani pooblaščenih organizacij za dobavo slepim in
slabovidnim.
3. Izdelava podnapisanih ali na drugačen način spremenjenih kopij oddaj za dobavo invalidnim
osebam.
Končni upravičenec

1. Osebe z okvarami vida, kar pomeni (a)
slepe osebe, (b) kdor ima slabše vidno
delovanje, ki ga ni mogoče izboljšati z
uporabo korektivnih leč do te mere, da bi
oseba lahko normalno brala brez
posebnih stopenj ali posebne svetlobe, (c)
osebe, ki zaradi fizične invalidnosti ne
more držati ali manipulirati s knjigo ali (d)
kdor zaradi fizične invalidnosti ne more
osredotočiti ali premikati oči do mere, ki
bi bila navadno sprejemljiva za branje.
2. Enako kot pri 1. točki.

Dela, ki se jih lahko uporablja

3. Gluhe in naglušne osebe ali osebe, ki so
fizično in duševno prizadete na druge
načine.
1. Književna, dramska, glasbena ali
umetniška dela (razen podatkovnih baz)
ali objavljene izdaje, ki jo ima slepa ali
slabovidna oseba v zakoniti posesti in je
ta zaradi svoje invalidnosti ne more
uporabljati ter kopije v dostopnem
formatu zanj niso komercialno dostopne.
2. Komercialno objavljena književna,
dramska, glasbena ali umetniška dela
(razen podatkovnih baz) ali objavljene
izdaje, kadar ima organizacija, ki proizvaja
kopije, kopijo dela v zakoniti posesti in ni
komercialno dostopnih verzij v obliki, ki je
enako dostopna kot kopije v dostopnih
formatih, ki jih namerava narediti.
3. Televizijske oddaje, vključno
oddajami, prenesenimi preko kabla.

z
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Profitni/neprofitni nameni

1. Vsak znesek, ki ga oseba, ki proizvede
in dobavlja dostopne kopije del slepim in
slabovidnim osebam zaračuna, ne sme
presegati stroška izdelave in dobave
kopije.
2. Pooblaščene organizacije, razen
izobraževalnih ustanov, morajo dejavnost
opravljati v neprofitne namene. Vsak
znesek, zaračunan za dobavo dostopne
kopije, ne sme presegati stroškov izdelave
in dobave dostopnih kopij.

Dovoljena/omejena dejanja

3. Izvajati smejo le pooblaščene
organizacije, ki ne smejo biti ustanovljene
v profitne namene in ne smejo delovati s
profitom.
1. Reproduciranje.
2. Reproduciranje in dobava slepim in
slabovidnim, kadar dostopna kopija ni
komercialno na razpolago; dobava
vključuje posojanje.

3. Reproduciranje in izdajanje ali
posojanje kopij javnosti.
Omejitve glede osebe, ki lahko izvaja 1. Slepa ali slabovidna oseba, samo kadar
dejavnosti
ima kopijo dela v nedostopnem formatu v
zakoniti posesti ali jo zakonito uporablja,
ali nekdo, ki ustvari dostopno kopijo v
njegovem imenu.
2. Pooblaščena organizacija, torej
izobraževalna ustanova ali neprofitna
organizacija, kadar ima ta delo v
nedostopnem formatu v zakoniti posesti.
3. Pooblaščena organizacija.
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Posebni formati ali dostopni formati

1. Vsaka kopija v dostopnem formatu, kar
pomeni kopijo, ki izboljša dostop do dela
za slepe in slabovidne osebe. To lahko
vključuje tudi navigacijo po delu, vendar
pa ne vključuje sprememb, ki niso
potrebne za premagovanje slepote ali
slabovidnosti. Posebej je izključeno tudi
snemanje izvedb glasbenih del.
2. Enako kot pri 1. točki.

Zakonita licenca ali izjema

3. Kopije del s podnapisi ali na drug način
prilagojene za posebne potrebe končnih
upravičencev.
1. Izjema.
2. Izjema, ki je podvržena licenciranju,
kadar imetniki avtorskih pravic delujejo
po shemi za izdajanje licenc in to prijavijo
Državnemu sekretarju.

Priznanje avtorstva in vira

3. Izjema, ki je podvržena licenciranju,
kadar je to potrjeno s strani države.
1. Primerno priznanje in izjava, da je bila
kopija narejena na podlagi izjeme.
2. Enako kot pri 1. točki.
3. /
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Drugi pogoji

1. Narejene dostopne kopije dela je
mogoče prenesti drugim slepim ali
slabovidnim osebam, ki jim je dovoljeno
delovanje po izjemi ali posrednikom, ki
potem prenesejo kopije upravičenim
slepim ali slabovidnim osebam, dokler
imajo tudi te osebe zakonito posest na
nedostopni kopiji dela. Kadar ima oseba
kopijo v dostopnem formatu brez
ustreznega pravnega naslova ali je bila ta
kasneje prodana ali dana v najem,
postane ta kopija nezakonita. Niso
mogoče spremembe, ki bi posegale v
pravico spoštovanja dela oziroma bi delo
skazile.
2. Kopije, ki jih naredijo izobraževalne
ustanove, je mogoče uporabljati le v
izobraževalne namene. Če je delo v
nedostopnem formatu zaščiteno pred
kopiranjem, je tudi kopijo v dostopnem
formatu potrebno zaščititi, v obsegu, ki je
mogoč. Kopija dela postane nezakonita,
kadar jo ima v posesti organizacija, ki ni
več pooblaščena ali je bila kopija dela
prodana ali dana v najem. Kadar je
dejavnost po izjemi privedla do kršitev
avtorske pravice, lahko državni sekretar
prepove delovanje določeni pooblaščeni
organizaciji
ali
določenemu
tipu
pooblaščenih organizacij ali ustvarjanje
kopij v dostopnem formatu za določene
formate. Niso mogoče spremembe, ki bi
delo skazile.

Podrejenost pogodbi

3. /
1., 2. in 3. splošna določba jasno določa,
da izjema ne vpliva na druge pravice ali
omejitve opravljanja katerega od
določenih dejanj
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Tehnološki ukrepi

Drugo

1., 2. in 3. oseba, ki ima zakonit dostop do
dela in ne more izkoriščati izjeme zaradi
tehnoloških ukrepov, se lahko pritoži
Generalnemu sekretarju, ki lahko
imetniku pravic ukaže, naj upravičencu
omogoči izvajanje dovoljenih dejanj (ta
določba ne velja za računalniške
programe). Neupoštevanje tega ukaza je
kršitev zakonske dolžnosti, zaradi katere
lahko kršitelj odgovarja pred sodiščem.
Določba ne velja za dela, dana na voljo
javnosti na podlagi posebnih pogodbenih
določil.
1. /
2. Pod določenimi pogoji imajo lahko
pooblaščene organizacije vmesne kopije
dela, ki so potrebne za proizvodnjo kopije
dela v dostopnem formatu in te kopije
posojajo
ali
prenašajo
drugim
pooblaščenim organizacijam.
3. /

ZDA655
Analiza zakonodaje v Združenih državah Amerike je razdeljena na tri dele:
1. Izdelava specializiranih formatov s strani pooblaščenih organizacij.
2. Založnikova obveznost, da da na razpolago elektronske datoteke vsebine s tiskanim
izobraževalnim materialom, spremenjenim v posebne formate.
3. Javno prenašanje izvedb književnih del za slepe in druge invalidne osebe.
Končni upravičenec

1. Slepe ali druge invalidne osebe. Slednje
so definirane kot osebe, ki so na podlagi
prejšnje
zakonodaje
(Zakon
o
zagotavljanju knjig odraslim slepim
osebam iz leta 1931) upravičene do
prejemanja knjig ali drugih publikacij v
specializiranih formatih.
2. Slepe ali druge invalidne osebe v
osnovnih in srednjih šolah.
3. Slepe in druge invalidne osebe.

655

Členi 110, 121 in 1201 Zakona o avtorski pravici iz leta 1976, zadnjič spremenjen junija 2009.
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Dela, ki se jih lahko uporablja

1. Prej objavljena, nedramska književna
dela, vendar ne
standardiziranih,
zavarovanih ali normativnih testov in
povezanih materialov ali računalniških
programov,
razen
delov
v
konvencionalnem človeškem jeziku, ki so
prikazani uporabnikom, kadar je program
v uporabi.
2.
Tiskan
izobraževalni
material,
namenjen za uporabo v osnovnih in
srednjih šolah.

Profitni/neprofitni nameni

3. Književna dela, ki morajo biti objavljena
vsaj deset let od datuma izvedbe, v
primeru dramskih književnih del.
1. Dejavnost mora izvajati neprofitna
organizacija ali vladna agencija.
2. Dejavnost založnikov načeloma ni
omejena s tovrstnimi določbami, vendar
morajo založniki, ki ravnajo v skladu s to
izjemo, izpolnjevati pogoje državne ali
lokalne izobraževalne agencije glede
uporabljene vsebine.

Dovoljena/omejena dejanja

3. Ni dovoljeno doseganje posrednih ali
neposrednih ekonomskih koristi z
izvedbo. Omejeno je tudi, komu je
dovoljeno javno prenašanje.
1. Reproduciranje in distribuiranje.
2. Ustvarjanje in distribuiranje kopij
Nacionalnemu centru za dostop do
izobraževalnega materiala.
3. Javno izvajanje in javno prenašanje.

133

Omejitve glede osebe, ki lahko izvaja 1. Dejavnost lahko izvaja pooblaščena
dejavnosti
organizacija, ki mora biti neprofitna
organizacija ali vladna agencija, katere
primarna
naloga
je
ponujanje
specializiranih storitev v zvezi z
usposabljanjem,
izobraževanjem
ali
adaptivnim branjem ali informacijskim
dostopom za slepe in druge invalidne
osebe.
2. Založniki
materialov.

Posebni formati ali dostopni formati

tiskanih

izobraževalnih

3. Prenašanje mora biti izvedeno skozi
objekte vladnih organov, nekomercialnih
izobraževalnih RTV postaj, posebne
radijske kanale ali kabelske sisteme.
1. Specializirani formati; brajica, avdio ali
digitalni teksti, izključno za uporabo
slepih oseb ali drugih invalidnih oseb.
2. Kopije elektronskih datotek, kot je
opisano v zakonodaji o posameznikih z
invalidnostmi in izobraževanju, in
vsebujejo
vsebino
tiskanega
izobraževalnega materiala, dokler je
vsebina potrebna za katerokoli državno ali
lokalno izobraževalno agencijo. Kopije
morajo biti uporabljene izključno za
reproduciranje in distribuiranje vsebine v
specializiranih formatih v enakem obsegu
kot v 1. točki. Dodatna možnost za dela z
velikimi črkami so izključno za uporabo
slepih ali drugih invalidnih oseb.

Zakonita licenca ali izjema

3. Ne ustvarjajo se kopije – izjema
dovoljuje javno prenašanje posebej za
slepe in druge invalidne osebe, ki zaradi
svoje invalidnosti ne morejo brati
normalnega tiskanega materiala.
1. Izjema.
2. Izjema.
3. Izjema.
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Priznanje avtorstva in vira

1. Mora vključevati obvestilo o imetniku
avtorskih pravic in datum prvotne objave.
2. Enako kot v 1. točki.

Drugi pogoji

3. /
1. Kopije v specializiranih formatih morajo
vsebovati obvestilo, da je vsako nadaljnje
reproduciranje ali distribuiranje, razen v
specializiranih formatih, kršitev.
2. Enako kot v 1. točki. Dodatno mora
imeti založnik pravico do objave tiskanih
izobraževalnih materialov v tiskani obliki.

Podrejenost pogodbi

3. Za dramska književna dela dovoljuje
izjema le izvajanje v posamičnem primeru
in se specifično ne nanaša na več kot eno
izvedbo istega dela s strani istih izvajalcev
ali pod okriljem iste organizacije.
1. /
2. /
3. /
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Tehnološki ukrepi

Drugo

Vse točke. Končni upravičenci izjem, za
katere so ali obstaja verjetnost, da bodo
nanje vplivali tehnološki ukrepi negativno
v triletni dobi od odločitve Kongresne
knjižnice, lahko zaobidejo tehnološke
ukrepe.
Vsaka tri leta lahko Kongresna knjižnica
odloči, da je v določenih kategorijah
avtorskih del dovoljen zaobid tehnoloških
ukrepov; ta odločitev velja za tri leta.
Kongresna knjižnica lahko sprejme takšne
odločitve v skladu s pogoji, ki jih določa
zakon.
Dodatno je posebej določeno, da nič v
določilih proti zaobidu tehnoloških
ukrepov ne vpliva na pravice, pravna
sredstva, omejitve ali obrambe zoper
posege v avtorsko pravico, vključno s
pošteno uporabo.
Neprofitne
knjižnice,
arhivi
in
izobraževalne ustanove lahko pod
določenimi pogoji pridobijo dostop do
komercialno dostopnih zaščitenih del za
namen odločanja, če želijo pridobiti
kopijo dela, brez da bi kršili določbe o
prepovedi zaobida tehnoloških ukrepov.
Določba, ki velja za javno prenašanje
izvedb književnih del, prav tako velja za
gluhe in druge invalidne osebe, ki ne
morejo slišati slušnih signalov, ki
spremljajo prenašanje vizualnih signalov.
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