FJØLRIT – felag fyri føroysk upphavsfólk
Vísandi til § 1, stk. 3 nr. 2. og § 3, stk. 3, nr.4. og § 4 í viðtøkunum ger og staðfestir umboðsráðið hesa

REGLUGERÐ
um handfaring av viðurløgum
§ 1. VIÐURLØG
Eftir at umsitingarútreiðslur eru drignar frá, verða øll viðurløg, ið komin eru inn á kontu hjá Fjølrit,
avroknað til viðkomandi upphavsfólk. Býtið skal so vítt til ber mynda veruligu nýtsluna, grundað á
upplýsingar, fingnar til vegar frá brúkarunum, ella sum Fjølrit á annan hátt útvegar sær.
Stk. 2. Avroknað verður eisini við upphavsfólk, ið ikki eru limir í limafeløgum Fjølritar. Munur verður ikki
gjørdur á limum og ikki-limum.
Stk. 3. Hevur tað ikki eydnast Fjølrit at útvega neyðugar upplýsingar um rættindahavara til verk, tá 3 ár eru
liðin frá ársenda av tí árinum, tá ið verkið varð nýtt, er upphæddin at meta sum viðurlag, sum ikki kann
býtast út, smb. § 3.
Stk. 4. Viðurløg upp á 300 kr. ella minni verða ikki útgoldin, men verða standandi á kontu hjá Fjølrit í
navni rættindahavarans. Hevur rættindahavari ikki forvunnið meira enn 300 kr. tilsamans í eitt 3-ára
skeið, er upphæddin at meta sum viðurlag, sum ikki kann býtast út. Rættindahavari kann tó venda sær til
Fjølrit, áðrenn fyrningarfreistin er úti, og fáa útgoldið viðurløg upp á 300 kr. ella minni smb. stk 3.

Stk. 5. Viðurlagsútgjald til rithøvundar og útgevarar verður sum meginregla býtt við 75% til rithøvunda og
25% til útgevara.
Stk. 6. Viðurlagsútgjald til einstakar rættindahavarar fer fram so skjótt tilber og í seinasta lagi 12 mánaðir
eftir at brúkarin hevur goldið.

§ 2. FRÁDRÁTTUR TIL UMSITING
Áðrenn viðurløg verða latin rættindahavarum, verður kostnaður til umsiting drigin frá.
Stk. 2. Útreiðslur til umsiting, ið verða drignar frá, áðrenn viðurløg verða goldin, skulu verða útgreinaðar í
ársroknskapinum
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§ 3. VIÐURLØG FYRI SANNLÍKA NÝTSLU
Viðurløg fyri nýtslu, sum ikki ber til at eyðmerkja, og sum umfatar ein munandi part av
upphavsrættarfólki, verða býtt út til sannlíkar rættindahavarar eftir einari meting, sum inniheldur
statistiska nýtslu, nýggj verk, stakroyndir og møgulig onnur viðkomandi parametur.

§ 4. VIÐURLØG, SUM IKKI KUNNU BÝTAST ÚT
Viðurløg, sum ikki kunnu býtast út, eru viðurløg, har neyðugar upplýsingar um rættindahavara ikki eru
fingnar til vegar, áðrenn fyrningarfreistin er farin; tað veri seg viðurløg til útlendskar sum føroyskar
rættindahavarar.
Stk. 2. Viðurløg, har mett verður, at tað fer at kosta meira enn 25% í umsitingargjaldi at finna
viðkomandi upphavsrættarfólk, eru at meta sum viðurløg, sum ikki kunnu býtast út.
Stk. 3. Viðurløg upp á 300 kr. og lægri verða mett sum viðurløg, ið ikki kunnu býtast út, tá ið fyrningarfreistin er farin.
Stk. 4. Viðurløg, ið ikki kunnu býtast út, verða sett á serliga kontu.
Stk. 5. Viðurløg, sum ikki kunnu býtast út, verða brúkt til
1. At býta út til rættindahavarar til at framleiða nýggjar útgávur, nýggjar framsýningar og aðra
nýgjørda framleiðslu innan øki, ið Fjølrit umsitur
2. At býta út til rættindahavarar eftir sama býtislykli, sum nýttur hevur verið frammanundan
3. Fundir og onnur tiltøk, burturi sum heima, til frama fyri upphavsrættin ella har
upphavsrættarligir spurningar ella evni eru til viðgerðar
4. Felagstiltøk til mentunarliga virðisøking
5. Principiell rættarmál hjá limafelagsskapunum, limum teirra ella Fjølrit
Stk. 6. Stjórnin tekur avgerð. Upphæddirnar skulu brúkast innan fyri virkisøkið hjá limafeløgum Fjølritar, tó
uttan krav um limaskap.
§ 5. MILLUMLANDAAVTALUR
Fjølrit ger avtalur við felagsskapir í útlondum, ið umsita lík rættindi.
Stk. 2. Talan kann vera um A-avtalur, har viðurløg fyri avritan og aðra nýtslu verða útgoldin úr tí landi, har
verkið er brúkt, til upphavsrættindafelagsskapin í tí landi, har rættindahavarin hoyrir til.
Stk. 3. Talan kann eisini vera um B-avtalur, har viðurløg fyri endurgeving av vardum verkum verða verandi í
tí landi, har viðurløgini eru innvunnin. Í teimum førum verður upphæddin sett á serstaka kontu í minst 3 ár,
skuldi útlendskur rættindahavari sett fram krav um viðurlag, hóast sínámillum avtalu við rættindafelagsskap
í heimlandi hjá viðkomandi
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§ 6. BROYTINGAR
Hesa reglugerð kann umboðsráðið broyta, tá ið 3/4 av umboðunum eru fyri.

Soleiðis samtykt á aðalfundi hjá Fjølrit, 16. Januar 2018
Broytt á aðalfundi 30. januar 2019 .
Broytt á umboðsráðsfundi 20. august 2020
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