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 מתפרסמת כזה גטעש הטמשלזי הצעת חוק לתימון פקודת זבדונ יוצריה(תיקון מם׳ 4):

 מבוא

 שתי זכויות למחבר ביצירתו. האחת — חמרית, זכותו להנאה כלכלית מפרי
 יצירתו, והשניה — רוחנית, זכותו שהיצירה תיקרא על שמו ותפורסם בצורה נאמנה.

 למקור; ללא סידוס או סילוף.

 במערכת חוקי הקבין הרוחני של מדינת ישראל מוסדרת כיום ההגנה על הזכות
 החמרית בלבד, ואילו זכויותיו הרוחניות־מוםרידת של היוצר הרם עוגנו בחוק ואין החזק

 מגן עליהן.

 במשפטי העמים החלו להכיר בזכות הרוחנית, המכונה ״הזכות המוסרית״
 (droit moral), רק במאה האחרונה, ובדין הבין־לאומי הוכרה זכות זו באמנת ברן
 (נוסח רומא משנת 1928) בדבר הגנה יצירות ספרותיות ואמנותיות, אשר ישראל הצקרפה
 אליה. סעיף 6א לאמנה, כפי שתוקן בנוסח בריסל משנת 1948, קובע את זכותו של מהבר
 לטעון לזכותו על היצירה כמחברה ולהתנגד לכל סילוף או שינוי שיש בהם כדי לפגוע
 בכבודו או בשמו. בהצעה שלפנינו מוצע לתקן את החוק הישראלי ברוח הםעיף האמור.

 בניגוד להכרה המאוחרת, כאמור, של אומות העולם בזכותו הרוחנית של היוצר,
 היו חכמי ההלכה ערים כבר בזמנים קדומים לזכות זו. הזכות בדבר קריאת שמו של
 היוצר על יצירתו מעוגנת הן ביחסם של חכמינו אל ״האומר דבר בשם אומרו׳/ והן
 בהעמדתו של מי שאינו אומר דבר בשם אומרו בשורה אחת עם הגזלן: המייחס דברי
 אחרים לעצמו אף גרוע מן הגוזל נכס חמרי. באיסור ״גניבת דברים״ ראו חכמינו הגנה
 על ערך החכמה בכללה, משום ש״המתלבש בטלית שאינה שלו״ גורם לכד ש״אין יתרון
 לחכם מן הכסיל״. החיוב לומר דבר בשם אומרו לא נשאר חיוב מוסרי גרידא: יש שראו
 בגונב דברים משום ״גנב״ על התוצאות הנובעות מכד, ואף נקטו צעדים ענשיים נגד מי
 שפרסם ספר של אחר על שמו (ראה מחקרו של ד״ר נחום דקובר, ״מקורות לעקרון זכות
 היוצרים״, סדרת מחקרים וסקירות במשפט העברי, משרד המשפטים, חוברת ג/

 התש״ל—1970).

 תיקון נוסף בהצעת חוק זו נוגע לזכותו החמרית של יוצר, אשר במקרים רבים
 מתקשה להוכיח מהו שיעור הנזק הממשי שנגרם לו עקב שימוש הזולת ביצירתו תוך
 הפרת זכותו. על פי ההצעה יוסמך בית המשפט לפסוק במקרים אלה פיצוי ללא

 הוכחת נזק, בגבולות סכומים שייקבעו בחוק.
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ו98ן  חוק לתיקון פקודת זכות יוצרים (תיקון מסי 4), התשמ״א-

 תיקון סעיף 3

 הוספת סעיף 3א

 1. (א) בפקודת זכות יוצרים! (להלן — הפקודה), בסעיף 3(1) —

 (1) בסוף הדישה יבוא ״דינר — מאסר ששה חדשים״;

 (2) אחרי פסקה (ה) יבוא:
 ״(ו) עושה או מחזיק ברשותו לוח כדי לעשות בו העתקות מפירות
 של יצירה שיש עליה זכות יוצרים, או גורם לשם תועלתו הפרטית
 להצגתה ברבים של יצירה שיש בה זכות יוצרים שלא בהסכמתו של

 בעל-זכות היוצרים;׳׳

 (3) הםיפה — תימחק.
 (ב) סעיף 3(2) לפקודה — בטל.

 אחרי סעיף 3 לפקודה יבוא:

 3א. לא הוכח הנזק שנגרם בהפרת זכות יוצרים, רשאי בית המשפט,
 על פי בקשת התובע, לפסוק לו לכל הפרה פיצויים בשיעור שלא יפחת
 מ־250 שקלים ולא יעלה על 15,000 שקלים; שר המשפטים, באישור
 ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי בצו לשנות את השיעורים

 האמורים.״

.2 
 ״פיצויים ללא

 הוכחת נזק

ר ב ס י ה ד כ  ד

 (2) כל העושה או מחזיק ברשותו ביודעין כל,
 לוח כדי לעשות בו העתקות מפירות של יצירה
 שיש עליה זכות יוצרים, או הגורם ביודעין ולתו
 עלתו הפרטית להצגתה של אותה יצירה ברבים
 שלא בהסכמתו של בעל זכות היוצרים, יאשם
 בעבירה ויהא צפוי לקנס של חמישה פונטים; ואם
 חזר ועבר עבירה בפעם השביה או לאחר מכן,
 יהא צפוי לאותו הקנס אי למאסר שני חדשים.׳׳

 מכוח חוק העונשין, התשל״ז--1977, רשאי בית
 המשפט להטיל קנס 5000 שקלים במקום הקנסות

 האמורים בשני סעיפים קטבים אלה.
 מאהר שהמקרים בהם מופרות זכויות היוצרים
 הולכים ורבים, מוצע להעלות את עובש המאסר מחד־
 שיים ל־6 חדשים ולקבעו כבר בעבירה הראשובה. כמו
 כן מוצע לקבוע לכל העבירות האמורות עובש אחיד.
 מכוח חוק העונשין יוכל בית המשפט להטיל מאסר

 כאמור או קבס 5000 שקלים או שני העבשים כאחד,

 בעיה חמורה.'שנתקלים בה היוצרים בנםידבם םעי!י 2
 ליישם את ההגנה הניתנת להם על פי החז^
 היא הקושי בהוכחת הבזק; אין כמעט אפשרות להוכיח
 את מספר העותקים המפרים שנמכרו או שהופצו, ולא
 תמיד ניתן להוכיח מהו הבזק הנגרם משידור של יצירה

 או מביצוע פומבי אחר שנעשה ללא רשות.

 סעיפים קטבים (1) ד־(2) י בסעיף 3
 =עי!* 1 לפקודה, שמוצע לתקנם, קובעים לאמור:

:  ״(1) כל העושה ביודעין אחד המעשים דלקמן

 (א) מתקין לצרכי מכירה או שכירות
 העתקה מפירה של יצירה הנתונה לזבות

 יוצרים;
 (ב) מוכר או משכיר או מציג או מציע
 למכירה או לשכירות בדרך מסחרית כל

 העתקה מפירה של יצירה כזאת;
 (ג) מחלק העתקות מפירות של יצירה כזאת
 לשם עסק או בשיעור שיש בו כדי להזיק

 לבעל זכות היוצרים;
 (ד) מציג ברבים לצרכי מסחר כל העתקה

 מפירה של יצירה כזאת;
 (ה) מכניס לישראל לשם מכירה או הש
 אלה כל העתקה מפירה של יצירה כזאת,
 יאשם בעבירה ויהא צפוי לקנס של מאתיים
 וחמישים מיל לכל העתקה שעסק בה בניגוד
 לסעיף זה, והוא שלא יעלה הקנס על חמי
 שים פונט לאותה פעולה; ואם חזר ועבר
 עבירה בפעם השניה או לאחר מכן, יהא
 צפוי •לאותו הקנס או למאסר שני חדשים.

 1 חוקי א״י, כיד א׳, פרק כ״ה, עמ׳ 364; סייח התשי״ג, עמ׳ 38; התשכ״דו, עמי 57; התשל״א, עמ׳ 165.
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» 3. אחרי סעיף 4 לפקודה יבוא: ו י ע  הוספת ה

 ״זכית מוסרית 4א. (1) מחבר זכאי ששמו ייקרא על יצירתו בהיקף ובמידו

 המקובלים.
 (2) מחבר זכאי שלא ייעשה ביצירתו כל סילוף, פגימה או שינו
 אחה או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לאותו

 יצירה, העלולה לפגוע בכבודו או בשמו.של מחברה.
 (3) פגיעה בזכות לפי סעיף זה היא עוולה אזרחית, והוראוו

לו עליה. חו י  פקודת הנזיקין [נוסח חדש] 2
 (4) זכותו של מחבר לפי סעיף זה לא תהיה תלויה בזכותו
 החמרית באותה יצירה, והיא תעמוד לו אף לאחר שזכות זו, כולד

 או מקצתה, הועברה לאחר.
 (5) בתביעה לפי סעיף זה זכאי המחבר לפיצויים בסכום שיקבע
 בית המשפט לפי נסיבות המקרה, אף אם לא הוכיח נזק ממון:
 הוראה זו לא תגרע מסמכות אחרת של בית המשפט לפי פרק ה׳

 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש].״

 ״ללא תלות בזכויות החמריות אשר למחבר,
 ואפילו לאחר שהועברו הזכויות האמורות לאחד,
 יהא המחבר זכאי לטעון לזכותו על היצירה
 כמחברה, ולהתנגד לכל סילוף, פגימה או שינוי
 אחר בה, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת
 ערד ביחס לאותה יצירה, העלולה לפגוע בכבודו

 או בשמו.״

 התיקון המוצע בא להכיר בזכות המוסרית של
 היוצר ברוח הסעיף האמיר, ולהבהיר — גם בעקבות
 ההלכה העברית — כי היא כוללת את זכותו של היוצר

 ששמו ייקרא על יצירתו.

 ד«רי
 על כך מוצע לכלול בחוק הסדר דומה לזה שבכלל
 בהוק הפדרלי בארה״ב לשנת 1978 בנושא זה, ושלפיו
 יוכל יוצר שזכותו הופרה והתקשה להוכיח את נזקו,
 לתבוע במקום הטבת הבזק הממשי פיצוי ללא הוכחת
 בזק בסכום שייראה לבית המשפט ואשר לא יפחת
 מ־250 שקלים ולא יעלה על 15,000 שקלים. שר
 המשפטים יוסמל לשבות בצו את שני הסכומים האלה.

י 3 סעיף 6(א)(1) לאמנת ברן להגנת יצירות ע 5 

 ספרותיות ואמנותיות (כתבי אמנה כרך 21,
 עמ׳ 581) קובע לאמור:

 2 דיני מדינת ישראל, נוסה חדש 0!\עמ׳ 266.

 מתפרסמת כזה מטעמ ועדת העבודה והדודחד, הצעת חוק של חברי הככפת:

 חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מסי 22) (תיקון), התשמ״א-981ו

 תיקון סעיף 3 ג. בסעיף 3 לחוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מם׳ 22), התש״ם—1980!, במקום

 ״י״ד באייר התש״ם (30 באפריל 1980)״ יבוא ״ל׳ בכסלו התשל״ו (4 בדצמבר 1975)״.

י 2. המענק למי שזכאי לו בהתאם להוראות חוק זה, והוא פרש לפני יום י״ד באייר ב ע " ת א י 1 '  י
 התש״ם (30 באפריל 1980), ישולם על בסיס המשכורת הקובעת ביום כ״ו באדר בי׳

 התשמ״א (1 באפריל 1981).
 חברי הכנסת מ׳ אדנפ, 5׳ גרופר,
 ח׳ בד־לכ, אי לין ו־מ׳ עמית

 1 ס״ה התש״ם, עמי 102.
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