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Útdráttur 

Í þessari ritgerð er leitast eftir því að svara spurningunni hvort það sé yfir höfuð til eitthvað 

sem kallast getur alþjóðlegur höfundaréttur. Því hefur verið haldið fram og er almennt talið í 

Bandaríkjunum að alþjóðlegur höfundarréttur sé ekki til og það sé bara undir hverju ríki fyrir 

sig komið að setja sínar eigin reglur um það hvernig og hvort þau vernda hugverk erlendra 

höfunda. Staðreyndin er reyndar sú að það eru til fjöldi alþjóðlegra sáttmála og samninga sem 

hafa þann tilgang að setja viðmiðunarreglur fyrir ríki til að verja verk erlendra höfunda. 

Verkfæri eins og Bernar – sáttmálinn, alþjóðasáttmálinn um höfundarrétt og fleiri miða að því 

að ríki sem gangast undir hann skuldbindi sig til þess að vernda verk erlendra höfunda til jafns 

við hvernig þau vernda verk þeirra eigin þegna. Einnig er ætlast til að ríki innleiði reglur 

sáttmálanna í þeirra eigin lög til þess að tryggja það betur að farið sé eftir þeim. Almennt er 

talið í heiminum að höfundar hafi þann siðferðislega rétt að hugverkum þeirra sé ekki breytt 

eða misnotuð á nokkurn veg sem þeir gefa ekki leyfi fyrir auk þess að aðrir hagnist þarf af 

leiðandi ekki á verkum þeirra þannig að það komi niður á efnahagslegum rétti höfundanna. Í 

lok ritgerðarinnar mun höfundur svo komast að niðurstöðu og taka afstöðu um það hvort það 

sé til eitthvað sem við getum kallað alþjóðlegan höfundarrétt. 

 

 

Abstract 

The subject of this dissertation is to try to find an answer to the question whether there is such 

a thing as international copyright. It has been claimed and is the general view of the United 

States that there is no such thing and that it is up to each country to set their own rules about 

how and if they intend to protect intellectual works of foreign authors. However it is a fact 

that there exist a number of conventions, treaties and agreements with the sole purpose to 

protect the intellectual works of authors around the world. Instrument such as the Berne 

Convention, the Universal Copyright Convention and more provide that states that decide to 

adhere to them are obligated to protect works of foreign authors to the same extent as they 

protect works of their own nationals. These conventions expect that the copyrights are given 

national treatment where the states incorporate the rules of the convention to their own 

national law and give at least the minimum protection that is provided for by the convention. 

There is a common view by the people of the world that authors have moral rights over their 

works so they cannot be changed or distorted in any way that the author does not allow, also 

that the authors have an economic right so others cannot profit on the work of the author at his 

expense. This dissertation will consider the evidence and come to a conclusion about whether 

international copyright exists or not. 


