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1. Inngangur 

Í síbreytilegu samfélagi 21. aldarinnar er ekki hægt að ganga að neinu gefnu á sviði 

lögfræðinnar. Breytingarnar eru svo tíðar og tækniþróunin svo ör að endurhugsa þarf rótgróin 

réttindi og skyldur í heilu lagabálkunum og er höfundaréttur þar engin undantekning. Stafræn 

tækni, fjölföldun og dreifing um Internetið hefur haft slík áhrif á höfundarétt að mörgum 

þykir sem endurmeta þurfi höfundarétt í heild sinni og aðlaga tækni og tækifærum 21. 

aldarinnar.  

Slíkar tækninýjungar hafa áður komið fram og hingað til hefur höfundarétturinn staðið 

slík áhlaup af sér. Allt frá notkun fyrstu prentvélanna í Englandi til almennrar sölu á video-

tækjum hefur höfundarétturinn þótt þvælast fyrir eðlilegri tækniþróun og hagnýtri miðlun 

lista. Í því samhengi hefur gjarnan verið bent á að ákveðin grunnréttindi séu höfundi 

nauðsynleg til að afla honum tekna og standa vörð um heiður hans.  

Nú ber svo við að möguleikar á dreifingu höfundaréttarvarins efnis eru slíkir að hægt er að 

gera nánast allt slíkt efni aðgengilegt með örfáum músarsmellum í gegnum Internetið. Þetta 

býður upp á ótrúlega kosti í miðlun efnis fyrir listamenn og auðveldara aðgengi fyrir 

neytendur. Ókostirnir eru einnig margir, þar sem möguleikarnir á brotum á höfundarétti hafa 

aldrei verið meiri. Stafræn tækni býður upp á gerð nákvæmra eftirmynda listaverka með 

tilheyrandi tekjumissi fyrir listamenn. Þá er birting og breyting listaverka án samþykkis 

höfundar algengt höfundaréttarbrot enda geta eintök af verkinu verið á ferð og flugi um allan 

heiminn í gegnum Internetið án nokkurs eftirlits.  

Því er engin furða að spurt sé hvort höfundaréttur í núverandi mynd sé barn síns tíma og 

henti illa í því umhverfi listamanna í dag. Ljóst er að fjárhagsleg réttindi höfunda eru þeim 

afar mikilvæg en erfitt verður að framfylgja þeim vegna stafrænnar eintakagerðar. Enn 

erfiðara verður eftirlit með ófjárhagslegum réttindum höfunda, sæmdarréttinum, sem sætir 

miklu áhlaupi vegna þessarar tækniþróunar. Miðlunin er orðin meiri en áður var með 

tilheyrandi misnotkun og eintök listaverka dreifast um allan heim án samþykkis eða vitneskju 

höfunda. Velta má upp þeirri spurningu hvort sæmdarréttur sé úreltur, þar sem réttur þessi er 

brotinn í miklu mæli án þess að neitt sé að gert. Þá sé tæknin og möguleikar á breytingum á 

listaverkum orðin slík að nánast er ómögulegt orðið að banna almenningi slíka iðju. Ljóst er 

að nýjar lausnir þarf til að hægt sé að gefa út verk á almennum markaði, þannig að 

sæmdarréttur standi ekki í vegi fyrir eðlilegri notkun listaverkanna. Sæmdarrétturinn hefur 

hingað til verið talinn persónulegur réttur sem ómögulegt hefur verið fyrir höfund að 

framselja nema í undantekningatilfellum. Ritgerð þessi mun fjalla um möguleika höfunda á 
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framsali á höfundarétti og hvort nauðsyn sé á rýmri heimildum til fyrir notkun listar í 

nútímasamfélagi.  
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2. Þróun höfundaréttar 

2.1 Upphaf höfundaréttar 

Allt frá upphafi rómverskrar og grískrar menningar og lista hefur verið til vísir að rétti 

höfunda yfir verkum sínum. Þessi réttur er þó ólíkur því sem við þekkjum í dag. Höfundar 

áttu þá eintök að verkum sínum og gátu innheimt gjald fyrir afhendingu þeirra. Eftir 

afhendingu var handhafa heimilt að gera hvað eina sem honum sýndist, framleiða fleiri eintök 

og gera þær breytingar á verkinu að eigin hentisemi. Þó mátti finna hliðstæður við réttindi 

eins og þau þekkjast í dag og má þar nefna nafngreiningarrétt og óheimila hagnýtingu verka. 

Þessi réttur var ekki verndaður með lögum en hins vegar var talið að slíkt væri brot á 

siðareglum og siðlaust með öllu.1  

Fjárhagsleg réttindi höfundar yfir verkum sínum, það er sá réttur sem höfundur hefur yfir 

verki sínu eins og við þekkjum í dag, þekktist varla fyrr en löngu eftir miðaldir og naut ekki 

almennrar lögverndar fyrr en á síðustu öld. Helgaðist þessi viðhorfsbreyting einkum af betri 

tækni í eintakagerð, sem kom fram með tilkomu prentlistarinnar á 15. öld.  

 

2.2 Tilkoma prentlistar og áhrif frá Englandi 

Með tilkomu prentlistarinnar á 15. öld urðu möguleikar á fjölföldun listaverka mun meiri en 

áður þekktist og hafði það áhrif á réttindi höfunda. Í fyrstu voru það þó útgefendurnir, en ekki 

listamennirnir, sem hlutu vernd gegn ólöglegri fjölföldun prentsmiðjanna. Listamennirnir 

voru þá varnarlausir eftir útgáfu verka sinna, því útgefendur gátu fjölfaldað verk þeirra að vild 

eftir að það komst í hendurnar á þeim. Þetta fyrirkomulag hentaði þó útgefendunum einnig 

illa, því ekkert kom í veg fyrir að aðrir útgefendur gerðu slíkt hið sama. Því urðu til einkaleyfi 

á útgáfu tiltekinna verka frá yfirvöldum.2 Einkaleyfi frá konungi var úthlutað til félagsskaps 

bókasala til allrar bókaútgáfu og gátu þeir framselt það gegn gjaldi. Þetta fyrirkomulag 

þróaðist sérstaklega á Englandi, þar sem rætur höfundaréttar nútímans eru taldar liggja.3 Þetta 

kallaðist copyright og hefur verið heiti höfundaréttar í Bretlandi og Bandaríkjunum síðan. 

Þetta upphaf skýrir þann mun sem Common Law lönd og Civil Law lönd gera á höfundarétti. 

Common law lönd á borð við Bretland og Bandaríkin nefna höfundarétt copyright og einblína 

á fjárhagsleg réttindi höfunda, svo sem eintakagerð. Civil Law lönd eru hins vegar undir 

áhrifum frá Frakklandi og líta jafnt á fjárhagsleg og ófjárhagsleg réttindi höfunda og nefna 

þau réttindi höfundarétt eða authors rights. Common law lönd, líkt og Bretland, bera því þó 

                                                
1 Alþt. 1971-72, A-deild, bls. 1273.  
2 Alþt. 1971-72, A-deild, bls. 1273.  
3 Páll Sigurðsson: Höfundaréttur, bls. 30. 
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yfirleitt við að sæmdarréttur njóti verndar þrátt fyrir allt með ýmsum réttarheimildum á borð 

við venjur og fordæmi.  

Eftir að bókasalarnir fóru að missa tökin á bókaútgáfunni og óheimil útgáfa verka færðist í 

aukana, undir lok 17. aldar, var talið að nauðsyn væri á að setja lög til verndar höfundum í 

Bretlandi og var það gert árið 1709. Er jafnan talið að hér sé um að ræða fyrstu 

höfundaréttarlög heimsins. Á þessum tíma var að gera vart við sig náttúruréttarstefna víðs 

vegar um Evrópu sem gerði ráð fyrir náttúrulegum rétti höfunda yfir verkum sínum.4 Hafði 

hann mikil áhrif á þau höfundalög sem sett voru í Bretlandi og tryggðu höfundum einkarétt til 

útgáfu á verkum sínum. Slíkur réttur var þó háður opinberri skráningu og hélst það sem 

skilyrði höfundaréttarverndar í Bretlandi og Bandaríkjunum langt fram á tuttugustu öldina.  

 

2.3 Franska byltingin og áhrif hennar 

Höfundaréttur varð, eins og mörg önnur svið lögfræðinnar, fyrir miklum breytingum í kjölfar 

hinnar áhrifamiklu byltingar sem átti sér stað í Frakklandi á 17. öld. Fyrir byltinguna var 

höfundaréttur í höndum franska ríkisins, eins og í öðrum löndum Evrópu. Viðhorfsbreyting 

átti sér stað við byltinguna og í lögum sem sett voru árið 1791 og 1793 var öllum borgurum 

tryggður réttur til að setja upp og sýna list en til þess þurfti skriflegt leyfi höfundarins. Einnig 

mátti finna reglur um fyrningu á vernd verka og reglur um erfðir höfundaréttar eftir andlát 

höfundar. Lögin náðu utan um hvers kyns skjalfesta list, svo sem tónlist og málverk. Þá var 

tekið fram að höfundar gætu selt og dreift verkum að vild og framselt þann rétt eins og þeim 

hentaði. Höfundaréttur lifði í höndum erfingja í tíu ár eftir andlát höfundar. Einnig mátti finna 

í lögunum úrræði við brotum á höfundarétti, þar sem ólögleg eintök verka væru gerð upptæk 

og bótaskylda skapaðist við brot að þessu tagi.5 Eins og sést eru þessi lög ítarleg og ekki ólík 

þeim lögum sem við þekkjum í dag enda mynduðu þau grunn sem stóð, með nokkrum 

breytingum, allt þar til 1957.  

Athyglisvert er að skoða þann mun sem strax kemur í ljós við lagasetningu í Englandi og 

Frakklandi. Á Englandi var einblínt á prentlistina og ólöglega eintakagerð sem henni fylgdi og 

miðuðu lögin því fyrst og fremst að fjárhagslegum réttindum höfunda. Í Frakklandi var hins 

vegar litið til fleiri sviða en þeirra sem snertu prentlist og komu þar fram viðhorf í frönsku 

byltingunni um tengsl eignaréttar, frelsis einstaklingsins og persónuréttar.6 Út frá því varð til 

hinn fjárhagslegi réttur höfunda ásamt þeim ófjárhagslega. Í frönsku höfundaréttarlögunum 

                                                
4 Páll Sigurðsson: Höfundaréttur, bls. 30. 
5 J.A.L. Sterling: World Copyright Law, bls. 52. 
6 J.A.L. Sterling: World Copyright Law, bls. 54. 
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frá 1791 og 1793 er vísað til eignar höfundar, sem gefur reyndar ekki til kynna mikið annað 

en bein fjárhagsleg eignaréttindi. Franskir fræðimenn voru hins vegar ákveðnir í því að 

höfundur ætti líka annan rétt, sæmdarrétt, sem dreginn væri af persónu eða heiðri höfundarins. 

Hefur þessi munur á bakgrunni höfundaréttar gengið svo langt að lög byggð á bresku 

fyrirmyndinni hafa jafnan verið talin sem eignaréttarlegs eðlis á meðan lög byggðum á þeirri 

frönsku hafa verið talin á milli eignaréttar og persónuréttar. Þar skýrist sá munur sem er á 

þessum mismunandi lagahefðum, þar sem lög byggð á frönsku fyrirmyndinni eru jafnan með 

ríka vernd á sæmdarrétti á meðan lög byggð á bresku fyrirmyndinni gera það í litlum mæli.  

Það er því óumdeilt að sæmdarréttur byrjar að þróast í Frakklandi og að einhverju leyti í 

Þýskalandi. Árið 1814 dæmdu franskir dómstólar það andstætt rétti höfundar að útgefandi 

gerði breytingar á handriti höfundar og birti án hans samþykkis. Fleiri þættir sæmdarréttarins 

hlutu vernd í frönskum dómum og fljótlega á tuttugustu öld kom fram samheitið droit moral 

sem tók til ýmissa þátta sæmdarréttarins. Í Þýskalandi var mikil fræðileg afmörkun á 

sæmdarréttinum og var það sérstaklega Kant sem hafði mikil áhrif á þróun sæmdarréttarins 

þar í landi.7  

Eins og áður segir þróaðist réttur Common Law landanna ekki á sama hátt. Þetta olli 

vandræðum þegar koma átti sæmdarréttinum inn í Bernarsáttmálann, en flest ríki heimsins eru 

aðilar að þeim sáttmála sem miðar að samræmingu á sviði höfundaréttar. Nánar verður farið 

yfir þetta síðar í ritgerð þessari.  

 

2.4 Eineðlis- og tvíeðliskenningar 

Þegar fjallað er um höfundarétt, og sérstaklega þegar fjallað er um framsal á honum, má líta 

til tveggja kenninga um eðli höfundaréttar. Þar er um að ræða eineðliskenningu (e. monoist 

theory) og tvíeðliskenningu (e. dualist theory). Þær einkennast af mismunandi nálgun á 

höfundaréttinum sjálfum, þ.e. hvort fjárhagslegur og ófjárhagslegur réttur séu einn og sami 

rétturinn, sem haldist í hendur, eða sjálfstæður réttur hvort um sig. Flest ríki líta svo á að um 

aðskilin réttindi sé að ræða sem haldist ekki endilega í hendur. Einhver dæmi eru um að ríki 

líti svo á að réttindin séu óaðskiljanleg og er Þýskaland eitt þeirra ríkja. Þýskir lögspekingar 

tuttugustu aldar töldu að sameina ætti fjárhagsleg og ófjárhagslegu réttindi í einn rétt, án 

aðskilnaðar milli eignaréttar og persónuréttar höfundar. Þessi kenning, sem kom fram í 

upphafi 20.aldar, var svo þróuð áfram af þýskum fræðimönnum og lögð til grundvallar þýsku 

höfundaréttarlögunum þegar þau voru sett árið 1965.8  

                                                
7 J.A.L. Sterling: World Copyright Law, bls. 392. 
8 J.A.L. Sterling: World Copyright Law, bls. 56. 
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Athygli vekur að eineðliskenningin kollvarpar þeirri skoðun sem yfirleitt er höfð uppi, að 

ófjárhagsleg réttindi séu ekki framseljanleg nema í undantekningatilfellum. Séu fjárhagsleg og 

ófjárhagsleg réttindi óaðskiljanleg hljóta því þau ófjárhagslegu að fylgja með þegar eðlilegt 

framsal á fjárhagslegum réttindum á sér stað. Líklegt er þó að önnur réttarsvið, t.d 

persónuréttur, setji þá framsali og meðferð á ófjárhagslegum réttindum höfunda einhverja 

takmörk.9  

 

3. Réttarheimildir á sviði höfundaréttar 

3.1 Upphaf höfundalaga hér á landi 

Íslensk höfundalagahefð er ung að árum í samanburði við fyrrgreind lönd, en fyrstu 

höfundaréttarlögin á Íslandi voru sett árið 1905. Voru þau gerð eftir danskri fyrirmynd, líkt og 

mörg önnur íslensk lög. Finna má þó vísi að íslenskum höfundaréttarlögum frá 11. desember 

1869 í danskri tilskipun sem lögleidd var og birt hér á landi um lögvernd listrænna ljósmynda 

en lítið er vitað um áhrif þessarar tilskipunar.10  

Í höfundalögunum nr. 13/1905 var höfð hliðsjón af dönskum höfundalögum frá 29. mars 

1904 um réttindi rithöfunda og listamanna. Dönsku lögin voru samin í kjölfar samvinnu 

danskra og norskra fræðimanna og voru þau í samræmi við Bernarsáttmálann, sem Noregur 

og Danmörk voru aðilar að. Eins og fram kom í greinargerð með íslensku höfundalögunum 

var þó sá munur á að íslensku höfundalögin náðu aðeins til bókmennta og tónsmíða en ekki 

annarra listgreina, eins og þau dönsku. Þessu var þó breytt með lögum nr. 11/1912. Giltu þau 

lög, með nokkrum breytingum, allt þar til núgildandi höfundalög tóku gildi árið 1972.11  

 

3.2 Höfundalög nr. 73/1972 

Á sjötta áratug þessarar aldar hófu Norðurlöndin samvinnu um heildarendurskoðun 

höfundalaga landanna. Ísland tók ekki þátt í þessari samvinnu en fylgdi eigi að síður þeirri 

fyrirmynd sem Norðurlöndin settu. Höfundalögin nr. 73/1972 voru því í samræmi við 

nýsamþykkt lög Norðurlandanna ásamt því sem hliðsjón var höfð af frönsku höfundalögunum 

frá 1957 og þýsku höfundalögunum frá 1965.12 Lögin standa enn að mestu leyti óbreytt þó 

nokkrar lagabreytingar hafi verið gerðar.  

Með lögum nr. 78/1984 var lögleidd gjaldtaka af upptökutækjum og auðum böndum sem 

renna átti til höfunda og annarra rétthafa. Einnig voru gerðar breytingar á réttarfarsákvæðum 
                                                
9 J.A.L. Sterling: World Copyright Law, bls. 44. 
10 Páll Sigurðsson: Höfundaréttur, bls. 37. 
11 Páll Sigurðsson: Höfundaréttur, bls. 39. 
12 Páll Sigurðsson: Höfundaréttur, bls. 43. 
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höfundalaganna, þar sem sett var inn heimild um opinbera ákæru við broti á lögunum sem 

sætt gat viðurlögum. Auk þess var það ekki einungis rétthafi sem gat gætt réttar síns 

samkvæmt lagabreytingunni. 

Lög nr. 57/1992 fólu í sér talsverðar viðbætur við gildandi höfundalög. Bætt var inn vernd 

tölvuforrita, sem hlutu vernd höfundaréttar með nýju lögunum eins og önnur höfundaverk. Þá 

var bætt inn ákvæðum um ljósritun og fjölföldun í skólum svo fátt eitt sé nefnt. Lesa má í 

athugasemdum þeim sem fylgdu frumvarpi til laga nr. 57/1992 að breytingarnar voru fyrst og 

fremst gerðar vegna þeirra gríðarlegu tækniframfara sem átt höfðu sér stað í miðlun og annarri 

nýtingu á verkum höfunda.13  

Nokkrar fleiri breytingar hafa verið gerðar á höfundalögum vegna tækniframfara og 

aðildar Íslands að EES-samningnum. Má þar nefna lög nr. 145/1996 sem fjallar um aukna 

vernd tölvuforrita og miðlun verka í gegnum útvarp eða gervihnött. Með lögum nr. 60/2000 

var svo meðal annars bætt við aukinni vernd gagnagrunna og heimild til gjaldtöku vegna 

notkunar á böndum, diskum og plötum til hljóð- og myndupptöku. Loks skulu nefnd lög nr. 

9/2006 þar sem uppfærð var skilgreining höfundalaga um eintakagerð til einkanota, meðal 

annars í samræmi við tækniþróun og miðlun efnis í gegnum tölvur.  

Af þessari upptalningu sést að margar þær breytingar sem gerðar hafa verið á 

höfundalögum í gegnum tíðina hafa átt sér stað í kjölfar einhvers konar tækniframfara. Nýir 

möguleikar á fjölföldun og miðlun hafa þannig kallað á breytingu á lögum í samræmi við nýja 

tíma. Nú ber svo við að þróun á þessu sviði kallar mögulega á breytingar á þessu sviði og eru 

ákvæði höfundalaga um framsal á sæmdarrétti eitt þeirra ákvæða sem taka má til skoðunar.  

 

3.3 Bernarsáttmálinn   

Líkt og áður kom fram komu nokkur ríki sér saman fjölþjóðlegt samstarf á sviði höfundaréttar 

strax á 19. öld. Árið 1886 var samþykktur svokallaður Bernarsáttmáli, undirritaður af níu 

ríkjum sem mynduðu samband sem síðar hefur verið nefnt Bernarsambandið. Smám saman 

fjölgaði aðildarríkjum að sáttmálanum og varð hann því ein mikilvægasta lagaheimild á sviði 

höfundaréttar í heiminum. Ísland gerðist aðili að sáttmálanum með lögum nr. 74/1947. Lengi 

voru mikilvæg ríki á borð við Bandaríkin utan sambandsins og má það rekja annars vegar til 

þess að þau vildu ekki afnema skráningu réttinda sem skilyrði fyrir réttarvernd og hins vegar 

vegna andstöðu þeirra við að viðurkenna sæmdarrétt sem hluta af höfundarétti. Bandaríkin 

gáfu þó eftir og gengu í sambandið og létu af skráningarskilyrðinu en neita enn að leiða í lög 

                                                
13 Alþt. 1991-92, A-deild, bls. 4192. 
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vernd sæmdarréttar nema að mjög litlu leyti. Bann við skráningaskilyrði og vernd 

sæmdarréttar eru, ásamt jöfnum rétti borgara aðildarríkja yfir verkum sínum í öðrum 

aðildarríkjum, meginstoðir sáttmálans.14  

Til að fylgjast með þeim réttindum sem sáttmálinn á að tryggja var skipuð 

Alþjóðahugverkastofnunin (World Intellectual Property Organisation, WIPO). Stofnunin var 

sett á fót af Sameinuðu þjóðunum og hefur hún aðsetur í Genf. Því hefur þó verið fundið 

stofnuninni til foráttu að hún hefur engin úrræði til að framfylgja réttindunum sem sáttmálinn 

á að tryggja eða viðurlagaheimildir við brotum á sáttmálanum.  

 

3.4 Genfarsáttmálinn 

Þar sem ýmsar mikilvægar þjóðir, líkt og Bandaríkin og Sovétríkin, stóðu lengi vel utan 

Bernarsáttmálans þótti það veikja sáttmálann og um leið draga úr höfundaréttarvernd í 

heiminum. Gripu Sameinuðu þjóðirnar því til þess ráðs að semja sáttmála sem þau ríki sem 

ekki voru aðilar að Bernarsáttmálanum gátu fallist á. Þá varð til Genfarsáttmáli, sem saminn 

var í Genf árið 1952.  

Sáttmálarnir tveir eru líkir með margt þó Bernarsáttmálinn veiti meiri vernd ásamt því að 

vera ítarlegri og efnismeiri. Í Genfarsáttmálanum er heimilt að gera formskilyrði fyrir vernd 

höfundaréttar, ólíkt því sem viðgengst í Bernarsáttmálanum, auk þess sem verndartíminn er 

styttri í Genfarsáttmálanum. Menningarmálastofnun Sameinuðu þjóðanna (UNESCO) hefur 

haft eftirlit með Genfarsáttmálanum.15 

 

3.5 Rómarsáttmálinn 

Alþjóðleg samvinna nær ekki einungis til hins eiginlega höfundaréttar í þrengri merkingu. 

Listflytjendur, hljóðritaframleiðendur og útvarpsstofnanir hafa hlotið vernd með sérstökum 

sáttmála sem samþykktur var í Rómaborg árið 1961 og verið kallaður Rómarsáttmáli. Um er 

að ræða hliðstæðan rétt við höfundarétt þar sem tryggð eru tiltekin lágmarks réttindi, en þó 

öllu minni en í hinum eiginlega höfundarétti. Þannig tryggir sáttmálinn t.d. listflytjendum rétt 

til eintakagerðar, eftirgerðar og birtingar á listflutningi og heimilar að koma í veg fyrir tiltekin 

not án þeirra samþykkis. Verndartíminn er styttri en sá sem tryggður er með Genfar- og 

Bernarsáttmálanum. Íslenska ríkið hefur ekki enn fullgilt þennan sáttmála.16 

 

                                                
14 Páll Sigurðsson: Höfundaréttur, bls. 48. 
15 Páll Sigurðsson: Höfundaréttur, bls. 49. 
16 Páll Sigurðsson: Höfundaréttur, bls. 50. 
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3.6 Mannréttindasáttmálar 

Höfundaréttur er varinn eignarétti eins og aðrir hlutir sem talist geta andlag eignaréttar. Á 

þetta við óháð því hvort höfundarétturinn á við áþreifanlega hluti eða ekki. Af þessu má leiða 

að ákvæði um friðhelgi eignaréttar, svo sem í Mannréttindasáttmála Evrópu, eiga fræðilega 

séð við höfundaréttarvarið efni. Lítið hefur reynt á tengingu mannréttinda og höfundaréttar, en 

þó má t.d. nefna sáttmála Sameinuðu þjóðanna um andleg og efnahagsleg, félagsleg og 

menningarleg réttindi frá 1966, sem Ísland hefur fullgilt. Þar segir að hverjum manni sé rétt að 

njóta andlegrar og efnahagslegrar verndar af vísindalegum, bókmenntalegum og listrænum 

verkum sem hann hefur skapað. Óljóst er hvort þetta veitir höfundum aukna vernd eða hvort 

sáttmálinn geti átt við í einhverjum tilfellum sem höfundalög taka ekki til.  

 

3.7 TRIPS-sáttmálinn 

TRIPS-sáttmálinn (The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) 

er einn af þeim grundvallarsáttmálum sem á rætur sínar að rekja til WTO (World Trade 

Organisation).  

Mikilvægi sáttmálans felst meðal annars í því að mörg af mikilvægustu ríkjum heims eru 

hluti af honum, það er allir meðlimir WTO. Þá tryggir sáttmálinn allan sama rétt og svipar 

mjög til Bernarsáttmálans, með einni undantekningu þó. Í TRIPS-sáttmálanum er hvergi 

minnst á sæmdarrétt og er það engin tilviljun. Bandaríkjamenn hafa, eins og áður segir, verið 

afar tregir til að innleiða sæmdarrétt inn í réttarkerfi sitt og beittu þeir sér því fyrir því innan 

WTO að allur sæmdarréttur yrði undanskilinn í TRIPS-sáttmálanum. Einnig sáu 

Bandaríkjamenn fram á að sáttmálinn gæti valdið þeim vandræðum ef í honum væru 

sæmdarréttur, þar sem úrræði til að framfylgja TRIPS-sáttmálanum eru ríkari en í 

Bernarsáttmálanum. Má þar meðal annars nefna viðskiptalegar þvinganir frá WTO.17 Því var 

ekki inni í myndinni fyrir Bandaríkjamenn að gerast aðilar að TRIPS-sáttmálanum án þess að 

framfylgja honum í einu og öllu, eins og þeir gerðu við Bernarsáttmálann.  

 

3.8 VARA-sáttmálinn 

Eftir að Bandaríkjamenn gerðust aðilar að Bernarsáttmálanum árið 1989 hafa verið uppi 

efasemdaraddir um hvort þeir tryggi listamönnum nokkra vernd á sæmdarrétti. 

Bandaríkjamenn hafa jafnan haldið því fram að sæmdarréttur njóti verndar að talsverðu leyti í 

gegnum dómafordæmi og aðrar álíka réttarheimildir og sáu því ekki ástæðu til að ráðast í 

                                                
17 Roger E. Schechter, John R. Thomas: Intellectual Property, bls. 18. 



 14 

neinar lagabreytingar á sviði höfundaréttar. Á því varð þó breyting árið 1990 þegar bandaríska 

þingið samþykkti ítarleg lög á sviði höfundaréttar sem nefnast VARA-sáttmálinn (Visual 

Artists Right Act).18  

VARA-sáttmálinn er lagasafn með mjög afmarkað gildissvið. Lögin taka til allrar 

sjónrænnar listar, sem skilgreind er ítarlega í 101. gr. laganna. Þar er átt við málverk, 

teikningar og höggmyndalist sem til eru í tvö hundruð eða færri eintökum. Þá eru verk búin til 

í vinnuveitendasambandi undanskilin gildissviði laganna ásamt verkum sem búin eru til í 

viðskiptalegum tilgangi.  

VARA-sáttmálinn er fyrst og fremst hugsaður sem viðbót við gildandi höfundarétt í 

Bandaríkjunum. Lögin bæta við vernd á sæmdarrétti en eins og sést að ofan er gildissvið 

laganna takmarkað. Líta má svo á að setning laganna sé vísir þess að Bandaríkin séu að taka 

skref í þá átt að viðurkenna sæmdarrétt sem hluta af þeirri vernd sem höfundaréttur þarf að 

fela í sér.  

 

4. Um sæmdarrétt 

4.1 Almennt 

Í aldanna rás hefur það sýnt sig að höfundaréttur er listamönnum afar mikilvægur og í raun 

ómissandi ætli þeir sér að njóta góðs af verkum sínum. Í flestum tilfellum vísar 

höfundarétturinn til verndar á fjárhagslegum rétti höfunda, svo sem rétt til eintakagerðar og 

réttar til að birta verk. Í augum listamanna er ófjárhagslegi rétturinn ekki síður mikilvægur, 

það er réttur til nafngreiningar, réttur til höfundaheiðurs, réttur til að ráða frumbirtingu verks 

og loks réttur til að afturkalla verk.  

Eins og umfjöllunin að ofan gaf til kynna þá er misjafnt milli landa að hve miklu leyti 

hinn ófjárhagslegi réttur nýtur verndar. Byggir það bæði á þeim mismunandi lagagrunni sem 

lög ríkja heimsins byggja á ásamt því að mjög mismunandi getur verið milli landa hvaða 

ófjárhagslegu réttindi landslögin tryggja. Munurinn er ekki jafnmikill þegar fjárhagslegu 

réttindin eru skoðuð, enda er sá beini eignaréttur sem þau réttindi byggja á svipaður milli 

flestra landa. Því er mikilvægt að gera sér betur grein fyrir skilgreiningunni á milli þessara 

tveggja flokka réttinda í höfundarétti.  

 

 

 

                                                
18 Roger E. Schechter, John R. Thomas: Intellectual Property, bls. 139. 
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4.2 Á mörkum fjármuna- og persónuréttar 

Munurinn á fyrrgreindum tveimur flokkum réttinda er ekki einungis munurinn á fjárhagslegu 

eðli réttindanna. Eins og áður hefur komið fram er staða þessara réttinda ólík innan kerfis 

lögfræðinnar. Þannig geta fjárhagsleg réttindi talist andlag eignaréttar, sem ganga kaupum og 

sölum milli aðila líkt og hefðbundnar eignir. Ófjárhagsleg réttindi eru hins vegar öllu erfiðari 

viðfangs. Staða þeirra hefur jafnan verið talin standa á milli eignaréttar og persónuréttar vegna 

persónulegs eðlis réttindanna. Skýrist það meðal annars af þeim persónulegu hagsmunum sem 

höfundur hefur að gæta þegar list hans er annars vegar, þeim ósæmandi breytingum sem hætta 

er á að list hans verði fyrir og þá hnekki sem orðspor hann getur hlotið í kjölfarið. Þetta veldur 

því að sæmdarréttur hefur verið talinn óframseljanlegur, nema þá í undantekningatilfellum. 

Einstaklingsrétti í lögfræði hefur jafnan verið skipt í tvo meginflokka, persónurétt og 

fjármunarétt og á það rætur sínar að rekja allt aftur til Rómarréttar. Helgast það af hinum ólíku 

sjónarmiðum sem gilda í réttarsviðum þessum. Persónuleg réttindi eru svo nátengd andlegu 

og líkamlegu lífi manna að þau verða ekki frá því aðskilin. Er þá um að ræða rétt manna yfir 

líkama sínum og lífi, frelsi, æru og einkalífs. Fjármunaréttur er hins vegar réttur yfir 

fjármunum, gæðum sem hafa fjárgildi og geta þannig aðskilist frá eiganda sínum og gengið 

manna á milli. 

Á þessum mörkum eru því persónuleg fjárhagsleg réttindi sem erfitt er að framselja. Má 

þar nefna ítaksrétt, erfðir, fjármál hjóna, suma vinnusamninga og fyrrnefndan höfundarétt. 

Erfitt hefur reynst að flokka þessi ólíku svið í fjármuna- eða persónurétt en almennt er þó talið 

að innan persónuréttar falli ýmis konar fjölskylduréttur ásamt sifja- og erfðarétti en til 

fjármunaréttar teljist vinnusamningar og álitamál þeim tengd. Höfundarétti hefur reynst 

jafnvel erfiðara að finna stað, í fyrstu var hann talinn til persónuréttar en í seinni tíð hefur 

hann talist til fjármunaréttar. Einnig eru til þeir sem vilja skipa honum í sérflokk.19  

Þessi flokkun á höfundarétti er ekki einungis fræðilegs eðlis því ýmis sjónarmið fylgja því 

í hvorn flokkinn höfundarétturinn fellur. Í flestum ríkjum heimsins er persónulegum rétti veitt 

ríkari lögvernd en fjármunaréttinum. Líf manna, frelsi og mannorð er jafnan talið mönnum 

dýrmætara en fjárhagsleg gæði. Löggjafarvaldið hefur fylgt þessu eftir og jafnan veitt 

persónulegum rétti meira vægi en þeim fjárhagslega.  

Ekki síður mikilvægur er sá munur sem er á þessum flokkum og snýr að framseljanleika. 

Eitt af skilgreiningaratriðum fjármunaréttarins er að um sé að ræða gæði sem eru fjárhagslegs 

eðlis og eru framseljanleg. Hér er um nátengd atriði að ræða, þar sem gæði sem ekki eru 

                                                
19 Þórður Eyjólfsson: Persónuréttur, bls. 6. 
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framseljanleg eru jafnan ekki metin til fjár. Þessi flokkun er því grundvallaratriði við mat á 

því að hvaða marki höfundaréttur er framseljanlegur. Líkt og áður hefur komið fram er aðeins 

hluti höfundaréttar framseljanlegur, þ.e. fjárhagsleg réttindi höfundar.20 Þessi skipting 

höfundaréttar í fjárhagsleg og ófjárhagsleg réttindi er nauðsynleg til að hægt sé að fjalla um 

framsal höfundaréttar. Er því í raun nauðsynlegt að skipta höfundarétti í tvo flokka, þar sem 

fjárhagsleg réttindi höfunda teljast til fjármunaréttar en ófjárhagsleg réttindi teljast til 

persónuréttar.  

 

4.3 Fjárhagsleg og ófjárhagsleg réttindi 

Fjárhagslegum og ófjárhagslegum réttindum er, eins og nöfnin gefa til kynna, skipt eftir því 

hvort réttindin hafa fjárhagslegt gildi eða ekki. Þrátt fyrir að þessi skipting virðist nokkuð 

augljós hefur verið misjafnt hvernig réttindum höfundaréttar er skipt þarna á milli. Skýrist það 

einkum af því að listamönnum hefur hætt til að gefa eftir ófjárhagsleg réttindi sín gegn gjaldi 

eða einfaldlega látið þau fylgja við framsal á þeim fjárhagslegu. Sú skipting sem hér verður 

farið eftir er að til fjárhagslegra réttinda teljist réttur til eintakagerðar og réttur til birtingar. Til 

ófjárhagslegra réttinda, sæmdarréttarins, teljast þá réttur til að ráða frumbirtingu verks, réttur 

til að afturkalla verk, réttur til höfundaheiðurs, réttur til nafngreiningar, réttur til aðgangs að 

verki, réttur til að koma í veg fyrir eyðileggingu verks og réttur til að réttilega sé vísað til 

verka höfundar. 

Fjárhagsleg réttindi höfunda eru skilgreind í 2. og 3. gr. höfundalaga. Í 3. gr. höfundalaga 

nr. 73/1972 kemur fram einkaréttur höfunda til eintakagerðar ásamt meginreglunni um 

einkarétt höfunda til að gera breytingar á verki sínu. Þar segir að höfundur hafi einkarétt til að 

gera eintök af verki sínu ásamt því að birta verkið, hvort sem það er í upphaflegri eða breyttri 

mynd. Frekari vernd höfunda gegn breytingum á verki sínu má finna í 2. mgr. 4. gr. og farið 

verður yfir í næsta kafla. Af 3. gr. má lesa að höfundur getur bannað hvers kyns eintakagerð 

sem framkvæmd er án hans samþykkis, nema slíkur réttur sé framseldur. Þessi réttur er líklega 

mikilvægasti réttur höfundar, í fjárhagslegu tilliti, enda er eintakagerð og sala á eintökum 

verka yfirleitt lifibrauð listamanna. Ekki er gerð neitt skilyrði um að eintakagerðin sé í neinu 

tilteknu formi eða að hún sé varanleg. Þá geta aðferðir við eftirgerð verið margvíslegar.21 

Þessi eintakagerð getur þannig auðveldlega tekið til allra sviða lista. Algengt er að listamenn 

framselji þennan rétt til annarra lögaðila sem sjá um eintakagerð, dreifingu og sölu verka 

                                                
20 Páll Sigurðsson: Höfundaréttur, bls. 16.  
21 Páll Sigurðsson: Höfundaréttur, bls. 142. 
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listamannsins. Framsal á þessum rétti hefur því mikla fjárhagslega þýðingu fyrir listamanninn 

sem og fyrir lögaðilann.  

Í 3. mgr. 2. gr. höfundalaga er birting verks skilgreind. Þar segir að verk teljist birt þegar 

það er með réttri heimild flutt eða sýnt opinberlega eða eintök af því hafa verið gefin út. 

Skilgreiningin kemur í veg fyrir að birting sem fer fram án leyfis eða réttrar heimildar teljist 

vera löggild birting. Þannig geta birtingar á verkum sem gerðar eru án samþykkis höfundar 

ekki talist birting samkvæmt lagaákvæði þessu. Í 3. gr. höfundalaga er sem fyrr segir farið yfir 

einkarétt höfundar til birtingar verks. Hefur það verið talið eiga bæði við frumbirtingu og 

síðari birtingu verks.22 Réttur til að ráða frumbirtingu verks er hins vegar í ritgerð þessari 

talinn falla undir sæmdarrétt höfundar og er hugsunin þá sú að vernd á heiðri höfundar tryggi 

honum rétt til að ráða hvort, hvenær og hvernig verk hans er fullklárað og tilbúið til 

frumbirtingar. Síðari birting verks liggur ekki jafnnærri heiðri höfundar, nema ef til vill þegar 

verk hans birtist í ósæmilegu samhengi. Síðari birting verka stendur því nærri fjárhagslegum 

rétti höfundar, sem framsemjanleg er t.d. í tilvikum á borð við listasýningar, flutningi á tónlist 

eða sýningu á kvikmyndum. Því er rétturinn til að ráða frumbirtingu verka látinn falla undir 

kafla um inntak sæmdarréttar.  

 

4.4 Inntak sæmdarréttar 

Eins og áður segir eru réttindi höfunda skipt í fjárhagsleg og ófjárhagsleg réttindi. 

Fjárhagslegu réttindi eru betur skilgreind en þau ófjárhagslegu, enda oft meiri áhersla á þau 

sökum mikilvægi þeirra í tekjuöflun listamanna. Nákvæm skilgreining á inntaki 

sæmdarréttarins er því óljóst og oft mismunandi milli landa. Eftirtalinn réttur er höfundum 

tryggður hér á landi og í nágrannalöndunum: 

 

4.4.1 Réttur til að ráða frumbirtingu verks  

Rétturinn til að ráða frumbirtingu verks (fr. droit de divulgation) er að jafnaði talinn í höndum 

höfundar. Þessi réttur lýsir sér svo að höfundur ræður hvort, hvenær og hvernig hann 

frumbirtir verk sem er fullklárað. Með þessu fylgir því eðli málsins samkvæmt sá réttur 

höfundar að ákveða hvenær verk er fullklárað og tilbúið til birtingar. Auðvelt er að gera sér í 

hugarlund á hvaða hátt þessi réttur hefur áhrif á sæmd höfundar, þar sem höfundur getur 

metið það sem svo að birting á verki sem hann vill ekki birta eða er ekki tilbúið geti skaðað 

sæmd hans sem höfundur.  

                                                
22 Páll Sigurðsson: Höfundaréttur, bls. 144. 
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Þessi réttur hefur þó verið talinn framseljanlegur. Í fyrstu er rétturinn vissulega í höndum 

höfundarins en þó geta komið upp aðstæður þar sem höfundur hefur ráðstafað réttinum til 

frekari birtingar eða tiltekinnar notkunar og þannig framselt réttinn til annarra. Einnig má 

nefna að höfundar sem gera verk eftir pöntun eru jafnan taldir hafa afsalað sér þessum rétti en 

þó má finna dóma sem benda á að um grundvallarrétt höfunda er að ræða og því verði þessum 

rétti ekki afsalað eða hann framseldur með auðveldu móti.  

Má í því samhengi nefna sígildan franskan dóm Whistler frá árinu 1900 sem reynir á þetta 

álitaefni, en það var þegar bandaríski málarinn Whistler hafði bundist samningi um að skila af 

sér málverki til kaupanda og fyrir það fengið fyrirframgreitt. Þrátt fyrir að vera bundinn af 

samningi og hafa fengið greitt neitaði málarinn að afhenda verkið og fékk einfaldlega að 

greiða fyrirframgreiðsluna tilbaka.23 Sýnir þessi dómur annars vegar að verk gerð eftir pöntun 

þurfa ekki endilega að fela í sér algjört afsal á rétti til að ráða frumbirtingu verks og hins 

vegar hversu mikilvægur þessi réttur er, en í dómi þessum var um óumdeilanlega skyldu á 

hendur listamanninum að ræða. 

Réttinn sem hér um ræðir má sannarlega telja til frumlægasta þáttar sæmdarréttarins og þá 

sérstaklega þar sem hann snýr að sjálfsákvörðunarrétti höfundar og mati hans á sjálfum sér 

sem listamanni og sínum verkum. Þó hefur þessi réttur ekki hlotið sérstaka lögfestingu 

víðsvegar í heiminum, t.d. innan Norðurlandanna.24 Yfirleitt er réttur þessi látinn fylgja með 

almennum ákvæðum höfundalaga um birtingu sem mótast af fjárhagslegum viðhorfum eins 

og áður segir.  

 

4.4.2 Réttur til að afturkalla verk 

Rétturinn til að afturkalla verk (e. retraction right) lýsir sér þannig að höfundi er heimilt að 

afturkalla úr birtingu verk það, sem hann hefur þegar birt. Þetta gæti hann gert vegna þess að 

hann skiptir um skoðun eða hugnast ekki verk sitt lengur og getur hann þannig komið í veg 

fyrir frekari birtingu á verkinu. Þannig gæti bókahöfundur afturkallað verk sem hann hefur 

samið og birt og með því komið í veg fyrir að útgefandi gefi út fleiri eintök af bók hans. 

Þessari aðgerð fylgir oftast skylda á höfund að bæta það tap sem útgefandi verður fyrir og 

veita sama útgefanda rétt til að gefa út bókina aftur, ef höfundi snýst hugur.25 

Þessi réttur er ekki algengur, en þekkist einna helst í Frakklandi og Þýskalandi. Þennan 

rétt er ekki að finna í íslenskum höfundalögum og þekkist ekki innan lagakerfis hinna 

                                                
23 J.A.L. Sterling: World Copyright Law, bls. 395. 
24 Páll Sigurðsson: Höfundaréttur, bls. 164. 
25 J.A.L. Sterling: World Copyright Law, bls. 398. 
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Norðurlandanna. Líklegt er að hér spili inn í hversu erfitt er að framfylgja þessum rétti. Einnig 

er ljós að réttur þessi er alveg á mörkum eignaréttar og persónuréttar, þar sem taka þarf bæði 

tillit til hagsmuna höfundar og hagsmuna útgefanda. Höfundi ætti að vera veittur réttur á að 

ráða hvort, hvernig og hvenær verk hans eru gefin út en að sama marki er útgáfuréttur 

útgefanda fjárhagsleg réttindi sem hann kaupir og ætti ekki að vera hægt að svipta nema gegn 

einhverjum bótum. Ljóst er að ef veita á slíka heimild þyrfti hún að vera vel afmörkuð til að 

hagsmunir beggja þessara aðila séu tryggðir.   

  

4.4.3 Réttur til höfundaheiðurs 

Ein af meginstoðum sæmdarréttarins er réttur til höfundaheiðurs (fr. droit au respect). 

Misjafnlega er skilgreint hvað nákvæmlega fellur innan þessa réttar en í ritgerð þessari verður 

rétturinn látinn ná til verndar gegn ósæmilegum breytingum á verki og verndar gegn birtingu 

sem skerðir höfundaheiður.26  

Vernd gegn ósæmilegum breytingum á verki höfundar er tryggð í 2. mgr. 4. gr. 

höfundalaga. Þar segir að óheimilt sé að breyta verki höfundar eða birta það með þeim hætti 

eða í því samhengi að það geti skert höfundaheiður hans eða höfundasérkenni. Ákvæðið í 2. 

mgr. 4. gr. er til fyllingar ákvæði 3. gr. sem tryggir höfundum einkarétt á að gera eintök og 

birta þau í upphaflegri eða breyttri mynd. Þannig tekur 3. gr. til framseljanlegra fjárhagslegra 

réttinda sem snúa að eintakagerð og birtingu en 2. mgr. 4. gr. tekur til þeirra breytinga sem 

geta orðið á verki og gætu skert sæmdarrétt höfundar.27 

Erfitt getur reynst að skýra hvað teljist vera brot á 2. mgr. 4. gr. Í greinargerð þeirri sem 

fylgdi frumvarpi sem varð að lögum um höfundarétt nr. 73/1972 eru tekin tvö dæmi til 

útskýringar. Þar segir að höfundur gæti stöðvað sýningu á kvikmynd sem gerð væri eftir 

handriti hans, ef harmleik sem hann skrifaði yrði breytt, þannig að hann fengi 

hamingjusamlegan endi. Einnig er nefnt dæmi um rit manns, sem þekktur væri fyrir baráttu 

fyrir tilteknu málefni, og ritinu væri breytt til að flytja andstæðan boðskap.28  

Þessar útskýringar gefa vísbendingu um hvað átt er við í 2. mgr. 4. gr. en eru þó langt frá 

því að vera fullnægjandi. Hugtakið ósæmileg breyting er gríðarlega matskennt og ein af 

ástæðum þess að Bretar og Bandaríkjamenn hafa verið tregir til að viðurkenna sæmdarrétt í 

heild sinni. Vangaveltur um mat hvers skuli lagt til grundvallar á því hvað teljist ósæmileg 

                                                
26 Benda má á að í riti Páls Sigurðssonar, Höfundaréttur, er réttur til höfundaheiðurs og höfundasérkenna talinn 
ná til réttar til að ráða frumbirtingu verks, vernd gegn ósæmilegum breytingum á verki, vernd gegn birtingu sem 
skerðir höfundarheiður eða höfundasérkenni og loks eyðilegging verks.  
27 Páll Sigurðsson: Höfundaréttur, bls. 165. 
28 Alþt. 1971-72, A-deild, bls. 1281. 
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breyting á verki er einnig atriði sem leyst er á mismunandi hátt milli landa. Í Frakklandi 

tíðkast að leggja mat höfundar nánast athugunarlaust til grundvallar þegar metið er hvort 

brotið hafi verið á höfundaheiðri hans, en réttur flestra annarra ríkja leggur það hins vegar í 

dóm dómstóla.  

Inn í þetta mat geta svo spilað ýmis konar sjónarmið á borð við það hvort meginefni 

listaverksins sé raskað og um hversu mörg eintök að verkinu séu til. Telja verður líklegra að 

óafturkræf breyting á eina eintaki verks sé líklegra til að teljast brot á höfundaheiðri heldur en 

ef um er að ræða verk sem til er í fjölda eintaka sem dreifst hafa víða. Sama á við ef um 

minniháttar lagfæringar á verki er að ræða en ekki meiriháttar breytingu á meginviðfangsefni 

verksins.  

Má í því samhengi nefna gamlan danskan dóm, Ufr. 1932, bls. 702, þar sem málverkinu 

Fæðing Venusar hafði verið breytt án samþykkis höfundar. Breytingarnar voru hvorki 

smávægilegar né höfundi sæmandi, en búið var að mála yfir aðalpersónu málverksins og 

skipta henni út fyrir aðra persónu. Hæstiréttur Danmerkur taldi að um gróft brot á sæmdarrétti 

höfundar væri að ræða, svo gróft að höfundur ætti rétt á að fá verkið afhent og eyðileggja það.  

Í 2. mgr. 4. gr. má einnig finna bann við birtingu í því samhengi sem skert getur 

höfundaheiður. Hér er því átt við að hægt sé að skerða höfundaheiður með því einu að birta 

verk í ósæmilegu samhengi. Í því felst að þrátt fyrir að engar breytingar séu gerðar á verki, 

það sé birt í sinni upprunalegu mynd, þá geti samhengið sem verkið er birt í eitt og sér skert 

höfundaheiðurinn. Er því hér um umtalsverða viðbót á vernd höfundaheiðrinum að ræða. 

Álitaefnin eru hér því alveg þau sömu, hvað teljist ósæmileg birting og hver sjái um mat á því. 

Í greinargerð þeirri sem fylgdi frumvarpi sem varð að lögum nr. 73/1972 er tekið dæmi til 

skýringar um framhaldssögu sem birt er hjá tilteknu útgáfufyrirtæki en svo væri næsta 

framhald sögunnar birt í tímariti sem telja mætti til sorprita. Þá væri höfundi heimilt að hindra 

birtingu á framhaldi sögunnar. Einnig væri hægt að ímynda sér listaverk sem höfundur hefði 

sérhannað fyrir tiltekna staðsetningu, en verkið væri svo fært á aðra staðsetningu sem talin 

væri verkinu ósæmandi.29  

Sett hafa verið fram tvenns konar tilvik sem talin eru geta varðað ósæmilegri birtingu á 

verki. Er það um að ræða tilvik þar sem verk eru notuð í klámfengnum tilgangi og þar sem 

verk eru notuð í auglýsingatilgangi. Notkun þessara tilvika hefur verið staðfest fyrir 

dómstólum, m.a. hér á landi. Má það sjá m.a. af orðum Héraðsdóms Reykjavíkur í máli sem 

síðar varð áfrýjað til Hæstaréttar, Hrd. 2003 bls. 3597 (105/2003), í máli hljómsveitarinnar 

                                                
29 Alþt. 1971-72, A-deild, bls. 1281.  
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Múm gegn plötufyrirtækinu Plötur ehf. Þar segir í niðurstöðum héraðsdómaranna að það varði 

höfundaheiður höfunda að hafa ákvörðunarrétt um það hvort tónlist hans sé notuð til að 

auglýsa vöru og hvaða vöru það er. Tónlist höfundar, hljómsveitarinnar Múm í þessu máli, 

yrði ekki notuð í auglýsingum eða breytt nema með samþykki eiganda flutningsréttar. Þar sem 

ekki hefði legið fyrir skýrt samþykki tónlistarmannanna þá væri um skýrt brot á sæmdarrétti 

þeirra að ræða. Málinu var skotið til Hæstaréttar, sem taldi að notkun lagsins í auglýsingunni 

hefði verið brot á samningi aðilanna en sýknaði plötufyrirtækið á grundvelli þess að röngum 

vanefndaúrræðum hafi verið beitt. 

Annað dæmi um ósæmilega birtingu á verki er ef hún á sér stað í ólíku samhengi en þær 

birtust upphaflega og má þarf nefna í hlægilegri mynd. Þetta má ráða af dómi Hæstaréttar, 

Hrd. 1979, bls. 1358, í máli Kristínar Halldórsdóttur og Hilmis hf. gegn Þresti Magnússyni. 

Þar hafði Þröstur teiknað myndir í námsbók um Íslandssögu sem síðar voru birtar í leyfisleysi 

í Vikunni með gamanmálum. Dómurinn kemst að þeirri niðurstöðu að hér sé um brot á 

sæmdarrétti höfundar að ræða samkvæmt 2. mgr. 4. gr. enda væri teikningar listamannsins 

settar fram í gerólíku samhengi og látnar líta út fyrir að vera hlægilegar. Væri þetta því brot á 

mati listamannsins á gildi verka sinna og virðingu hans fyrir þeim. Í málinu reyndi einnig á 

framsal á sæmdarrétti þessum og nánar verður farið yfir síðar.  

Ljóst er að frekari afmörkun hugtaksins ósæmileg breyting eða birting á verki er erfið 

enda er fagurfræði og mat listamanna afar óheppilegt til lagasetningar. Sú lausn sem boðið er 

upp á í Frakklandi er því óheppileg, enda geta menn þá alltaf átt von á kæru frá 

höfundaréttarhafanum. Dómaframkvæmd og venjur á þessu sviði hafa því gripið í taumana og 

afmarkað þetta hugtak að talsverðu leyti. Þá má benda á ákvæði 3. mgr. 26. gr. sem segir að 

eintökum af verki megi ekki breyta án samþykkis höfundar, framyfir það sem lögmæltur 

tilgangur með eintakagerðinni leyfir. Mat á hvað teljist ósæmileg breyting eða birting er þó 

enn óljós og lítið hefur reynt á afmörkun á því eða skilgreiningu 3. mgr. 26. gr. um lögmæltan 

tilgang fyrir íslenskum dómstólum.  

 

4.4.4 Réttur til nafngreiningar 

Nafngreiningarréttur höfunda (e. paternity right) er telst til grundvallaréttar höfundar og 

tryggir það að höfundur njóti góðs af verkum sínum, hvort sem það er í formi fjárhagslegra 

hagsmuna eða í formi heiðurs. Höfundur á þannig rétt á að setja nafn sitt við þau verk sem 

hann hefur gert og skapa sér með því nafn og persónu innan listaheimsins. Þessu fylgir svo að 

höfundur þarf að þola gagnrýni sem verk hans verður fyrir.  
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Nafngreiningarrétturinn getur, líkt og aðrir hlutar sæmdarréttarins, verið fjárhagslegs og 

ófjárhagslegs eðlis. Rétturinn til að láta nafn síns getið er fyrst og fremst hugsað til þess að 

höfundur fái þann heiður og það hól sem honum er ætlað sem listamaður. Þetta er m.a. tryggt í 

1. mgr. 4. gr. höfundalaga þar sem fram kemur að skylt sé að geta nafns höfundar bæði á 

eintökum verks og við birtingu verks. Með þessu er lögð skylda á útgefendur og aðra sem 

koma að birtingu og eintakagerð að geta höfundar með því móti sem höfundur sjálfur kýs.  

Hin fjárhagslega hlið sem snýr að þessum rétti er nefnd í 1. mgr. 8. gr. höfundalaga en þar 

segir að höfundur verks sé sá, uns annað reynist, sem nafngreindur er á eintökum verks með 

venjulegum hætti eða lýstur sem höfundur, þegar verk er birt. Hér er með öðrum orðum um að 

ræða sönnunarreglu sem tryggir höfundarétt þeim manni sem nafngreindur er sem höfundur 

að verkinu uns annað sannast. Sönnunarbyrðin er því á þeim sem heldur öðru fram. Þetta er 

sérstaklega mikilvægt þegar leysa á úr réttarágreining um fjárhagsleg (og raunar einnig 

ófjárhagsleg) réttindi. Eins og orðalag 1. mgr. 8. gr. gefur til kynna er sönnunarreglan ekki 

algild og er því hægt að afsanna rétt þess höfundar sem nafngreindur er á verki séu sannanir 

þess efnis fyrir hendi. Talið er þó að allríkar kröfur séu gerðar til slíkrar staðhæfingar, þ.e. 

sönnunargögn þurfa að vera fullkomlega áreiðanleg og traust.30 

Sönnunarregla þessi, ásamt nafngreiningarrétti höfundar, er þó langt frá því að vera skýr í 

framkvæmd. Í 1. mgr. 4. gr. höfundalaga segir að skylt sé að geta nafns höfundar eftir því sem 

við getur átt. Því er hér um að ræða skyldu sem ekki er algild enda eru flokkar og tegundir 

verka sem þessi lög eiga við jafnmargvísleg og þau eru mörg. Það er því mismunandi eftir 

tegundum verka og birtingu þeirra hvort og hvernig nafngreiningu höfundar er komið við. 

Auðvelt er að sjá fyrir sér nafnbirtingu höfundar á verkum sem birt eru á prenti, svo sem 

bækur eða hljómplötur, en hafa þarf í huga að nafngreiningarrétturinn á einnig við um list sem 

birt er með flutningi eða sýningu. Því getur komið upp sú staða að list sem flutt er sé ekki 

nafngreind höfundi samkvæmt 1. mgr. 4. gr. einfaldlega vegna þess að það á illa við þær 

aðstæður þar sem verkið er birt. Lögin sjá þennan vanda fyrir og hafa því nafngreiningarrétt 

höfunda ekki algildan en fyrir vikið vakna upp spurningar um hvernig réttur þessi er þá 

brotinn.  

Talið er að þegar metið er hvort um brot sé að ræða megi líta til venja sem myndast hafa 

við birtingu tiltekinna verka og jafnvel eðli máls í viðkomandi tilvikum. Ljóst er því að 

mismunandi verk njóta mismunandi mikillar verndar. Má þar nefna að rituð verk, svo sem 

bækur, njóta verndar í meira mæli en t.d. verk sem eru tæknilegs eðlis, eins og tölvuforrit.31   

                                                
30 Páll Sigurðsson: Höfundaréttur, bls. 93. 
31 Páll Sigurðsson: Höfundaréttur, bls. 160. 
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Nafngreiningarrétturinn á sér enn eina hlið sem snýr að persónu höfundar, en það er réttur 

höfundar til að láta verk sitt birtast nafnlaust eða undir gervinafni. Mætti því segja að hér sé 

um að ræða neikvæðan nafngreiningarrétt. Höfundur á rétt á því að láta birta verk sitt undir 

gervinafni eða birta það nafnlaust. Þá er útgefanda óheimilt að birta verk og kynna undir réttu 

nafni höfundar. Um þetta er fjallað í fyrrnefndri sönnunarreglu höfundalaga. Þar segir í 1. 

mgr. 8. gr. að sönnunarreglan gildi einnig um höfunda sem nota gervinöfn eða merki ef 

almennt er vitað hver það er sem býr að baki. Þá segir í 3. mgr. 8. gr. að útgefandi komi fram 

fyrir hönd höfundar í þeim tilfellum sem höfundar er ekki getið.  

Rétt er að minnast á annað frávik frá nafngreiningarrétti höfunda, en það eru 

skuggaskrifarar (e. ghostwriters). Er þar átt við þá höfunda sem birta verk undir nafni annarra 

manna, að ósk eða samþykki hinna síðar nefndu. Er þetta gert til að hinir síðar nefndu njóti 

viðurkenningar af verkinu og getið kallað sig höfunda verks. Frávik þetta þekkist varla á 

Íslandi en er vel þekkt erlendis, sérstaklega við skrif erlendra merkismanna á sjálfsævisögum 

sínum.32 Slík frávik frá nafngreiningarréttinum eru jafnan gerð með samningi milli 

raunverulegs höfundar og þess sem vill láta kalla sig höfund. Hér er því í raun um framsal á 

höfundarétti að ræða. Snýr framsalið bæði að fjárhagslegum og ófjárhagslegum réttindum 

höfundar og þarf að uppfylla skilyrði höfundalaga þar um. Verður nánar farið yfir slík frávik 

síðar í ritgerð þessari.   

Fjölmörg dæmi er um brot á nafngreiningarrétti, sem finna má í íslenskri 

dómaframkvæmd. Það skýrist vegna þeirra deilna sem oft koma upp þegar margir aðilar vinna 

saman að verki og óljóst er hverjir leggi nógu mikið af mörkum til að teljast höfundar 

verksins. Eins og áður segir getur þetta skipt sköpum fyrir höfunda, ekki aðeins af 

fjárhagslegum ástæðum heldur einnig vegna réttar höfunda til að njóta heiðurs af verkum 

sínum. Á þetta reyndi meðal annars í dómi Héraðsdóms Reykjavíkur, Hérd. Rvk. 26. maí 

1999, (E-4660/1998), þar sem arkitektastofa var að vinna við teikningu á Félagshúsi Þróttar. 

Einn af arkitektum þeim sem unnu við teikningu hússins var ekki getið sem höfundar að 

verkinu. Héraðsdómur taldi ljóst að arkitektinn hafi komið með mikilvægt framlag við gerð 

teikninganna og taldi að geta ætti hans sem höfundar. Þar sem það var ekki gert væri um brot 

á sæmdarrétti hans að ræða samkvæmt 1. mgr. 4. gr. höfundalaga. 

Náskyldur nafngreiningarréttinum er sá réttur sem getið er í 51. og 52. gr. íslensku 

höfundalaganna. Þar segir í 51. gr. að beri höfundur titil, gervinafn eða merki sé öðrum 

óheimilt að birta verk með samskonar auðkenni ef líklegt er að villst verði á verkunum eða 

                                                
32 Páll Sigurðsson: Höfundaréttur, bls. 98. 
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höfundum þeirra. Þetta er svo ítrekað í 1. mgr. 52. gr. þar sem segir að engum sé heimilt án 

samþykkis höfundar að setja nafn eða höfundareinkenni á listaverk. Í þessu felst vernd gegn 

því að vera ranglega nafngreindur sem höfundur verks og svipar til verndar sem þekkist einna 

helst í Bretlandi. Réttur þessi svipar mjög til nafngreiningarréttar. Orðspor og mannorð 

höfundar er í húfi í báðum tilfellum. Orðspor höfundar getur beðið hnekki við að vera 

ranglega nafngreindur sem höfundur en orðspor hans getur hins vegar vaxið við að vera 

réttilega nafngreindur.  

Þessi grein höfundalaga kemur í veg fyrir að verk séu ranglega auðkennd eða merkt með 

nafni eða merki höfundar. Er þetta meðal annars gert til að koma í veg fyrir að almenningur 

ruglist eða láti blekkjast. Þessi sjónarmið standa nærri þeim sjónarmiðum sem gilda í 

vörumerkjarétti og neytendarétti og koma meðal annars fram í lögum um vörumerki nr. 

45/1997 og í lögum um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu nr. 57/2005. Í 4. gr. 

laga um vörumerki segir að ekki megi nota vörumerki sem eru eins eða lík öðrum 

vörumerkjum ef hætta er á að það valdi ruglingi. Þó svo að nöfn höfunda uppfylli ekki alltaf 

skilyrði til að teljast vörumerki samkvæmt vörumerkjalögum er ljóst að sömu sjónarmið liggja 

hér að baki. Sama má segja um lög nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og 

markaðssetningu en þar segir í 9. gr. að viðskiptahættir teljist villandi ef þeir eru líklegir til að 

blekkja neytendur eða eru með þeim hætti að neytendum eru veittar rangar upplýsingar í þeim 

tilgangi að hafa áhrif á ákvörðun þeirra um viðskipti. Slík ákvæði gætu því komið í veg fyrir 

markaðssetningu á vöru sem ranglega væri merkt höfundi. Reynt hefur á beitingu slíkra laga 

gegn brotum á sæmdarrétti höfunda hefur reynt meðal annars í Bandaríkjunum og farið verður 

nánar yfir síðar.  

 

4.4.5 Réttur til aðgangs að verki 

Í a-lið 25. gr. höfundalaga má finna lagaheimild fyrir rétt höfundar til aðgangs að verki sínu. 

Heimildin er ný á nálinni og kom inn í höfundalögin með lagabreytingu nr. 57/1992. Þessi 

réttur höfundar er umdeildur og er ekki viðurkenndur í mörgum ríkjum.  

Aðgangsréttinum (fr. droit d´accès) er lýst svo í a-lið 25. gr. að um sé að ræða almennan 

eða lögmæltan rétt höfundar að myndlistaverki til að fá aðgang að verkinu hjá vörslumanni 

þess til að gera eftirgerð verks, sýna verk eða til annarrar hliðstæðrar nýtingar. Þetta er þó 

ekki gert nema aðgangur að verki sé höfundi mikilvægur og þá er tekið fram í a-lið 2. mgr. 25. 

gr. að þessi réttur sé ekki veittur nema tryggt sé að verkið verði ekki fyrir skemmdum eða 

glatist.  
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Ljóst er af upptalningu þeirra tilvika sem veitt geta höfundi aðgang að verki að 

aðgangsrétturinn er oftast veittur í fjárhagslegum tilgangi og ætti því ef til vill að flokkast 

undir fjárhagsleg réttindi höfundar. Þó er ekki útilokað að veittur sé aðgangur að verki í 

tilgangi sem telja mætti til ófjárhagslegra réttinda. Einnig færir síðasta setning a-liðar 1. mgr. 

25. gr. rök fyrir því að aðgangsrétturinn geti talist til ófjárhagslegra réttinda, en þar segir að 

réttur þessi sé persónulegur, óframseljanlegur og erfist ekki, en þetta hafa jafnan verið talin 

sum af einkennum ófjárhagslegra réttinda.  

Réttur þessi er sem fyrr segir nýr í íslenskri lagaframkvæmd og ekki viðurkenndur í 

mörgum ríkjum, en nefna má lönd á borð við Norðurlöndin og Þýskaland sem tryggja 

höfundum þennan rétt sem nánar verður farið yfir síðar í ritgerð þessari.   

 

4.4.6 Réttur til að koma í veg fyrir eyðileggingu verks 

Rétturinn til að koma í veg fyrir eyðileggingu verks er nátengdur höfundaheiðri og 

ósæmilegum breytingum á verki. Mætti í raun segja að eyðilegging á verki, í óþökk höfundar, 

sé efsta stig brota á höfundaheiðri og ósæmilegasta breyting á verki sem völ er á. Í ritgerð 

þessari verður þó fjallað um þennan rétt höfunda í sitthvoru lagi.  

Íslensk höfundalög hafa ekki að geyma neina heimild sem kemur í veg fyrir að verk 

höfundar sér eyðilagt án hans samþykkis. Bent hefur verið á að eyðilegging ein og sér feli 

líklega ekki í sér árás á æru listamanns og erfitt sé að færa rök fyrir því að það brjóti gegn 

sæmdarrétti hans.33  

Þessi réttur þekkist hins vegar innan annarra ríkja Evrópu. Má þar t.d. nefna höfundalög 

Norðmanna, en þar segir að ef eyðileggja á frumeintak af verki skuli höfundur látinn vita ef 

það er hægt án mikillar fyrirhafnar. Þessi réttur nýtur einnig lögverndar innan Bandaríkjanna, 

Þýskalands og Frakklands, eins og farið verður yfir nánar síðar.  

Velta má upp því sjónarmiði hvort óheimil eyðilegging verks njóti í raun verndar innan 

marka höfundaheiðurs og ósæmilegra breytinga á verki. Eins og áður segir eru þessi hugtök 

náskyld og í raun aðeins stigsmunur á þeim. Þá hefur það einnig áhrif að eyðilegging þarf 

ekki alltaf að gerast í einni svipan. Hægfara eyðilegging á listaverki, t.d. vegna ónógrar 

umhirðu, yrði líklega talin til ósæmilegra breytinga eða meðferðar á listaverki og getur 

auðveldlega skaðað heiður höfundar. Almennt er þó talið að góð umhirða á listaverki teljist til 

skyldu eigenda listaverkanna. Má því telja að eyðilegging verks, hröð eða hægfara, geti talist 

brot á sæmdarrétti samkvæmt íslenskum lögum en slíkt myndi yfirleitt ráðast af eðli máls.34  

                                                
33 Páll Sigurðsson: Höfundaréttur, bls. 167. 
34 Páll Sigurðsson: Höfundaréttur, bls. 167. 
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4.4.7 Réttur höfundar til að vísað sé til verka hans 

Í 14. gr. höfundalaga er veitt undantekning frá höfundarétti höfunda og tekið fram að heimilt 

sé að vísa í vernduð bókmenntaverk, kvikmyndaverk eða tónverk að nánari skilyrðum 

uppfylltum. Eitt af þessum skilyrðum má finna í 2. mgr. 26. gr. en þar segir að þegar slíkum 

tilvitnunum sé beitt þá skuli geta nafns höfundar og sú heimild sem beitt var, eftir því sem 

ástæður leyfa. Má því í raun kalla þetta hluta af réttindum þeim sem sæmdarréttinum fylgja, 

þ.e. að réttilega sé vísað til verka höfundar sé tilvísunum beitt á annað borð.35  

Þessi undantekning er því ekki með öllu ljós, eins og orðalag lagagreinanna bendir til, en 

ljóst er að útfærsla á slíkum tilvitnunum mótast fyrst og fremst af eðli þeirra verka sem um 

ræðir og venjum sem myndast hafa á þeim sviðum. Þó verður að telja að lágmarkstilvísun feli 

í sér nafn höfundar og tilgreiningu á því verki sem vísað er í. Heita má að þessi undantekning 

frá höfundarétti og sá sæmdarréttur höfundar sem henni fylgir sé tryggður í flest öllum ríkjum 

heimsins og nátengt viðurkenndum vinnubrögðum sem tíðkast í vísindum og fræðimennsku.  

 

4.5 Einkenni sæmdarréttar 

Af umfjölluninni að ofan má sjá að sæmdarréttur tekur til ýmissa ólíkra réttinda höfunda. 

Sæmdarrétturinn getur við fyrstu sýn reynst vera sundurleitur flokkur réttinda sem lítið á 

sameiginlegt og fátt aðgreini hann frá hinum fjárhagslegu réttindum sem höfundum eru tryggð 

í höfundalögum. Sæmdarrétturinn á sér þó tvenns konar einkenni sem eiga að gilda um öll þau 

réttindi sem undir hann falla.  

Þau einkenni sem um ræðir hafa áður komið fram í ritgerð þessari. Hér er um að ræða þá 

eiginleika sem greina sæmdarrétt frá fjárhagslegum rétti höfunda, þ.e. hin nánu persónulega 

tengsl sæmdarréttarins við höfundinn sem eiga svo að gera hann óframseljanlegan nema í 

takmarkatilvikum. Ljóst er að þessi einkenni eru frekar almenn en eiga þrátt fyrir það ekki við 

öll fyrrnefnd réttindi sæmdarréttarins.  

Öll þau réttindi sem áður voru nefnd tengjast persónu höfundar á einn eða annan hátt og 

eru hugsuð þannig að hægt sé að beita þeim til að koma í veg fyrir að verk höfundar, persóna 

hans eða orðspor verði fyrir skaða. Óframseljanleiki réttindanna er hins vegar meira vafamál. 

Í sumum tilfellum er beinlínis tekið fram að réttindin séu óframseljanleg í lögum. Er þetta 

tilfellið í rétti höfundar til aðgangs að verki, en tekið er skýrt fram í a-lið 25. gr. að sá réttur sé 

persónulegur, óframseljanlegur og erfist ekki.  

                                                
35 Páll Sigurðsson: Höfundaréttur, bls. 161. 
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Önnur réttindi á borð við vernd við höfundaheiðri og ósæmilegum breytingum verks, sem 

tryggð eru í 4. gr., eru ekki jafnskýr hvað varðar takmarkanir á framsali. Í 3. mgr. 4. gr. segir 

að afsal höfundar á rétti samkvæmt grein þessari sé ógilt nema um einstök tilvik sé að ræða, 

sem skýrt eru tilgreind hvað varðar tegund og efni. Er því ljóst að heimilt er að framselja þá 

hluta sæmdarréttar sem tryggðir eru í 4. gr. að einhverju leyti, en engar nánari skýringar eru 

gefnar á því hvað teljist skýrt tilgreint tilvik. Verður það skoðað síðar í ritgerð þessari.  

Innan 4. gr. rúmast meirihluti fyrrnefndra réttinda sæmdarréttar en eftir standa þó tvenn 

réttindi, þ.e. réttur höfundar til að vísað sé til verka hans og réttur höfundar til nafngreiningar. 

Þessi réttindi haldast í hendur í raun, þar sem réttur höfundar til nafngreiningar tryggir honum 

síðar að rétt sé vísað til verka hans. Eins og áður hefur komið fram þekkist það að höfundar 

afsali sér rétti til nafngreiningar, annaðhvort með því að birta verk nafnlaust eða undir 

gervinafni. Einnig þekkist það erlendis að höfundar framselji rétt til nafngreiningar, með því 

að taka að sér skuggaskrif t.d. með skrifum ævisagna fyrir aðra merka menn. Sá síðarnefndi 

gæti svo í kjölfarið krafist þess að rétt væri vísað til þess verks sem hann væri skráður 

höfundur fyrir. Slík skuggaskrif eru algeng erlendis og eru yfirleitt gerð gegn greiðslu. Má því 

til sanns vegs færa að framsal á réttindum þessum sé heimilt og er engin ákvæði í íslenskum 

lögum sem koma í veg fyrir það. Sönnunarregla sú sem tekin er fram í 1. mgr. 8. gr. 

höfundalaga kveður einungis á um að sá sé talinn höfundur sem nafngreindur er á verki þar til 

annað sannast. Hægur leikur er því fyrir höfund að framselja nafngreiningarrétt sinn með því 

einu að setja nafn annars manns á verk sitt gegn greiðslu.  

 

4.6 Verndartími sæmdarréttar 

Líkt og áður hefur komið fram nýtur sæmdarréttur sérstöðu innan höfundaréttar vegna þess 

persónulega eðlis sem hann vernd hans veitir. Það er því ekki sjálfgefið að segja að 

verndartími hans sé svipaður eða sá sami og annar fjárhagslegur réttur höfundaréttar. 

Sæmdarrétti hefur fyrr í ritgerð þessari verið lýst sem persónulegum óframseljanlegum rétti 

og því lítið sem bendir til að hann eigi að endast mikið lengur en líftíma höfundar.  

Öfugt við það sem einkenni sæmdarréttar benda til þá er verndartími sæmdarréttar lengri 

en verndartími fjárhagslegs hluta höfundaréttar, að minnsta kosti að hluta til. Í 43. gr. 

höfundalaga segir að höfundaréttur haldist þar til 70 ár eru liðin frá næstu áramótum eftir lát 

höfundar. Á þetta bæði við um fjárhagslegan og ófjárhagslegan höfundarétt. Sæmdarréttur er 

því að meginstefnu til með sama verndartíma og fjárhagslegi réttur höfundaréttar. Leiðir þetta 

til þess að sæmdarréttur erfist til dánarbús og loks erfingja eftir andlát höfundar, sem nánar 

verður farið yfir síðar. 
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Hluti sæmdarréttar nýtur þó lengri verndartíma en fjárhagslegi rétturinn, eins og fram 

kemur í 53. gr. höfundalaga. Þar segir að sá hluti sæmdarréttar, sem tekinn er fram í 2. mgr. 4. 

gr. um höfundaheiður og höfundasérkenni, skuli gilda um bókmenntaverk og listaverk, sem 

ekki eru háð höfundarétti. Þetta þýðir í raun að sú vernd sem höfundaheiðri og 

höfundasérkennum er tryggð í 2. mgr. 4. gr, gildir ótímabundið ef um bókmenntaverk eða 

listaverk er að ræða sem ekki njóta verndar. Sést þetta í greinargerð þeirri sem fylgdi 

frumvarpi sem varð að höfundalögum nr. 73/1972 þar sem segir að þetta gildi jafnt um 

bókmenntaverk og listaverk, hvort sem þau nutu verndar á sínum tíma eða ekki.36  

Þessi aukavernd, sem kalla má menningarvernd, er fyrst og fremst hugsuð til verndar 

minningu höfundar, tilfinningum afkomenda og jafnvel hagsmunum samfélagsins. Hagsmunir 

samfélagsins eru þó hafðir í fyrirrúmi og sést það best af því að brot á þessari menningarvernd 

geta varðað refsingu en skapa ekki bótarétt fyrir erfingja höfundarins. Þá er það athyglisvert 

að menntamálaráðherra sér um að setja fram kröfu um málshöfðun telji hann þess þörf vegna 

tillits til almennrar menningarverndar, eins og fram kemur í 2. mgr. 53. gr. Er þar átt við 

refsimál og myndi menntamálaráðherra beina slíkri kröfu til ríkissaksóknara. Á þetta hefur 

aldrei reynt fyrir íslenskum dómstólum og eru svipaðar heimildir, sem lögfestar eru t.d. á 

Norðurlöndunum, lítið notaðar. Óhætt er að segja að heimild þessi sé afar óljós og þá 

sérstaklega mat menntamálaráðherra á þörf á málshöfðun vegna almennrar menningaverndar. 

Slíkt mat getur breyst í tímanna rás og á líklega best við ef um er að ræða spjöll á frumeintaki 

verks.37  

Sem dæmi um erfiðleika við mat á því hvenær þörf sé á málshöfðun vegna 

menningaverndar má nefna umdeildan gamlan danskan dóm, Ufr. 1965, bls. 137. Þar var 

verki tónlistarmannsins Johans Svendsens fært í nýjan búning eftir andlát hans. Um var að 

ræða jassútgáfu af verki Svendsens sem talið var að bryti á höfundaheiðri og höfundasæmd 

hans.38 Fræðimenn hafa gagnrýnt þennan dóm og talið að niðurstaðan yrði önnur í því 

umhverfi sem við búum við í dag, þar sem hljóðbútar eða jafnvel heil verk eru notuð eða 

uppfærð án neinna athugasemda. Slík notkun vekur þó upp spurningar um sæmdarrétt sem 

litið verður nánar á síðar í ritgerð þessari.  

 

 

 

                                                
36 Alþt. 1971-72, A-deild, bls. 1306. 
37 Páll Sigurðsson: Höfundaréttur, bls. 177. 
38 Peter Schønning: Ophavsretsloven med kommentarer, bls. 184. 
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5. Um aðilaskipti höfundaréttar  

5.1 Almennt 

Almennt má telja að sá sem skapar list teljist vera höfundur verks og njóti þeirrar verndar sem 

höfundaréttur tryggir og er jafnan kallaður frumhöfundur verksins. Frumhöfundi er svo 

heimilt að ráðstafa verki sínu og þeim réttindum sem því fylgja að vild enda telst 

höfundaréttur lúta lögmálum fjármunaréttar að talsverðu leyti og eru því mörg þau réttindi 

sem höfundaréttur tryggir framseljanleg. Þetta gildir um öll fjárhagsleg réttindi höfunda, eins 

og áður segir en þó aðeins um hluta þeirra ófjárhagslegu réttinda sem höfundalögin tryggja. 

Skipting þessi og tengsl hennar við hið persónulega eðli höfundaréttarins er tekið fram bæði í 

athugasemdum þeim sem fylgdu lögum sem urðu að höfundalögum nr. 73/1972 sem og í 

lögunum sjálfum.  

Í III. kafla íslensku höfundalaganna eru tekin fram þau tilvik þar sem höfundi er heimilt að 

ráðstafa höfundarétti sínum til annarra með ýmsum hætti. Þannig er í 27.-31. gr. laganna 

fjallað um yfirfærslu höfundaréttar í lifanda lífi, vegna hjúskapar, arfs og lögsóknar 

skuldheimtumanna. Einnig gilda ákveðnar sérreglur við framsal höfundaréttar, svo sem í 

vinnuréttarsambandi. Í þessum kafla verður fjallað um framangreind tilvik og sérreglur.  

Reglur fjármunaréttar um yfirfærslu réttinda gilda þó ekki óheftar. Í III. kafla höfundalaga 

eru talin upp skilyrði sem framsal á vissum hlutum höfundaréttarins þarf að uppfylla til að um 

gilt framsal sé að ræða. Skýrist þetta af fyrrnefndu persónulegu eðli höfundaréttar og nánum 

tengslum þess við persónu höfundarins. Í athugasemdum þeim sem fylgdu frumvarpi til 

höfundalaga segir að baki þessu liggi tvenn meginrök. Þar sem andlag höfundaréttar sé hvorki 

líkamlegt né staðbundið, sé unnt að hafa sömu og mismunandi afnot af verki án þess að til 

árekstra komi. Einnig er bent á að taka verði meira tillit til persónulegra hagsmuna höfundar 

við fjárhagsleg afnot verksins en venjan er þegar fjallað er um eigendur líkamlegra muna.39  

Í 32.-42. gr. má svo finna sérreglur um mismunandi tegundir verka. Þar eru settar fram 

meginreglur sem í framkvæmd þarf að skýra nánar með almennum réttarreglum.40 Þessar 

sérreglur eiga við um flutningsrétt, útgáfusamninga, samninga um kvikmyndagerð og einnig 

má finna sérákvæði um tölvuforrit. Fjallað verður um sérreglur og venjur sem myndast hafa 

um mismunandi tegundir verka í 7. kafla ritgerðar þessarar.  

Í kafla þessum verður farið yfir aðilaskipti á fjárhagslegum og ófjárhagslegum rétti 

höfunda. Í framkvæmd er aðilaskipti þessara réttinda oftar en ekki samhliða og því 

athyglisvert að skoða hvort mismunandi reglur gilda um aðilaskipti á þessum réttindum sem 

                                                
39 Alþt. 1971-72, A-deild, bls. 1295.  
40 Alþt. 1971-72, A-deild, bls. 1295. 
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áhrif geti haft á framsal sæmdarréttar og hvort einhver lög standi í vegi fyrir því að réttindin 

haldist í hendur við aðilaskipti.  

 

5.2 Framsal með samningi 

Réttindi höfunda yfir verkum sínum hafa augljóst fjárhagslegt gildi og geta gengið kaupum og 

sölum milli aðila. Þetta er í samræmi við meginreglur fjármunaréttarins. Sem fyrr segir hefur 

höfundaréttur þá sérstöðu að vera á mörkum fjármunaréttar og persónuréttar og er réttur til að 

framselja höfundarétt ekki alveg óhindraður, enda tengsl milli höfunda og þessara réttinda 

meiri en almennt gengur og gerist í fjármunarétti. Þessi meginsjónarmið njóta öll verndar í 

höfundalögum og nú verður farið yfir.  

Meginregla höfundaréttar um framsal með samningi kemur fram í 1. mgr. 27. gr. Þar segir 

að framsal höfundaréttar sé heimilt, að svo miklu leyti sem það sé ekki takmarkað af 4. gr. 

sem fjallar um sæmdarrétt höfunda. Þá er tekið fram í 2. mgr. 27. gr. að þegar eintak af verki 

er afhent til eignar, þá fylgi því ekki framsal á höfundarétti að verkinu nema um það sé samið 

sérstaklega.  

Af þessum meginreglum sést að strax þarf að greina á milli fjárhagslegra og 

ófjárhagslegra réttinda. Munurinn á framsali þessara tveggja flokka réttinda er slíkur að 

nauðsynlegt er að fjalla um þá sinn í hvoru lagi. 1. mgr. 27. gr. er opin heimild til framsals á 

fjárhagslegum réttindum höfunda, sem getur þó sætt takmörkunum annarra lagaákvæða. Í 1. 

mgr. 27. gr. er svo tekið sérstaklega fram að lagagreinin eigi ekki við sæmdarrétt nema í 

samræmi við 4. gr.  

Fjárhagsleg réttindi höfunda er því hægt að framselja í heild eða að hluta, með tiltekin 

afnot í huga, með staðbundið eða tímabundið gildi. Framsalssamningar eru ekki formbundnir 

að íslenskum lögum en munnlegir samningar geta þó valdið vandræðum þegar kemur að 

sönnun á efni þeirra. Framsal á fjárhagslegum réttindum höfunda er nánast engum 

takmörkunum háð að höfundalögum og snýr fyrst og fremst að samningagerð, samningarétti 

og sjónarmiðum sem honum fylgja og verður ekki fjallað um þessa þætti í ritgerð þessari. Þó 

er tekið fram í 2. mgr. 28. gr. að framsalshafa sé ekki heimilt að framselja höfundarétt til 

annarra án samþykkis höfundar. Er þetta svo skýrt í greinargerð, sem fylgdi frumvarpi til 

höfundalaga, að höfundur eigi ekki að þurfa að þola það að útgáfuréttur hans verði framseldur 

til útgáfufyrirtækis með miður gott orð heldur á sér nema það sé gert með hans samþykki.41 

                                                
41 Alþt. 1971-72, A-deild, bls. 1296.  
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Eins og sést standa þessi sjónarmið á mörkum þess að teljast falla undir ófjárhagsleg réttindi 

höfundar og vernd á heiðri hans.  

Um ófjárhagsleg réttindi gilda hins vegar ýmis konar sérsjónarmið sem vert er að skoða 

nánar. Eins og áður segir er almennt óheimilt að framselja sæmdarrétt til annarra aðila, eins og 

sést af 1. mgr. 27. gr. Sú grein vísar til 4. gr. en í 3. mgr. 4. gr. má finna þau ströngu skilyrði 

sem þarf að uppfylla til að framsal á sæmdarrétti sé gilt. Í 3. mgr. 4. gr. segir að ógilt sé afsal á 

rétti samkvæmt 4. gr., með öðrum orðum sæmdarrétti, nema um einstök tilvik sé að ræða, sem 

skýrt séu tilgreind bæði um tegund og efni.  

Þessi skilyrði 3. mgr. 4. gr. eru því miður ekkert nánar útskýrð í höfundalögum og mætti 

því vænta að leita mætti skýringar á þessum skilyrðum í athugasemdum sem fylgdu frumvarpi 

er varð að höfundalögum. Þar er þó lítið um frekari skýringar að finna. Í athugasemdum sem 

fylgdu 3. mgr. 4. gr. segir einungis að ákvæði þetta sé í samræmi við almenna reglur um afsal 

á persónuréttindum.42  

Áður hefur verið fjallað um persónurétt og afsal á persónuréttindum. Í þeirri umfjöllun 

kom fram að það eigi að vera erfitt að afsala réttindum sem eru persónulegs eðlis, í nánum 

tengslum við persónu eða líf rétthafa, og öðruvísi horfi við um slík réttindi en önnur 

fjárhagsleg réttindi. Því er talið að algjört afsal á sæmdarrétti sé óheimilt en framsal á slíkum 

rétti sé þó mögulegt að ströngum skilyrðum uppfylltum. Verður slíkt einkum gert með beinum 

fyrirmælum laga eða í samræmi við eðli máls eða meginreglur laga.43 Því hefur löggjafinn sett 

viðbótarskilyrði við framsal á sæmdarrétti sem fram koma í 3. mgr. 4. gr. Þó er að miklu leyti 

óljóst hversu strangt skuli túlka þessi skilyrði. 

Fyrst ber að nefna að þar sem um undantekningu frá meginreglu um bann á afsali á 

sæmdarrétti er að ræða ber að túlka skilyrði 3. mgr. 4. gr. þröngt og í vafatilvikum vísa frá 

tilvikum sem óljóst er hvort uppfylli skilyrði lagagreinarinnar. Allríkar kröfur verður því að 

gera um skýrleika þeirra samningsákvæða sem eiga að fela í sér framsal á sæmdarrétti. Sú er 

yfirleitt ekki raunin í framkvæmd, þar sem sæmdarréttur vill oft gleymast við gerð samninga á 

sviði höfundaréttar og þurfa því dómstólar iðulega að meta hvort nógu skýrlega hafi verið 

tekið fram hvort einhver sæmdarréttur hafi verið framseldur með samningi. Á þetta hefur 

reynt fyrir íslenskum dómstólum.  

Í fyrrnefndum dómi Hæstaréttar, Hrd. 2003 bls. 3597 (105/2003), í máli hljómsveitarinnar 

Múm gegn Plötum ehf., var deilt um hvort plötufyrirtækinu Plötur ehf. hefði verið heimilt að 

selja lag hljómsveitarinnar í auglýsingu Sony sem birtist í bandarísku sjónvarpi. Eins og áður 

                                                
42 Alþt. 1971-72, A-deild, bls. 1281. 
43 Páll Sigurðsson: Höfundaréttur, bls. 270.  



 32 

kom fram varðar það sæmdarrétt höfunda að ráða í hvaða samhengi verk þeirra birtast og eru 

birtingar í auglýsingum einmitt nefndar sem skýr dæmi um tilvik sem falli undir sæmdarrétt. 

Þessi sjónarmið voru staðfest af Héraðsdómi Reykjavíkur. Þar sagði einnig að samningur 

Platna ehf. um birtingu lagsins í auglýsingunni hafi farið verulega út fyrir efni samnings 

Platna ehf. og hljómsveitarinnar, án þess þó að vísað væri í 3. mgr. 4. gr. eða í sjónarmið um 

skýrleika samningsákvæða við framsal á sæmdarrétti. Í Hæstarétti var mat dómara það sama, 

þ.e. að farið hefði verið út fyrir efni samnings Platna ehf. og hljómsveitarinnar Múm, þegar 

samningur var gerður um birtingu lagsins í auglýsingunni en plötufyrirtækið var þó sýknað á 

grundvelli þess að rangra vanefndaúrræða hafi verið beitt að hálfu hljómsveitarinnar.  

Þrátt fyrir að ekki sé vísað til 3. mgr. 4. gr. í dómi þessum liggja sjónarmið þeirrar greinar 

til grundvallar niðurstöðum þeim sem dómararnir komast að. Sæmdarréttur höfunda sé 

ótengdur fjárhagslegum réttindum höfunda og taka þurfi skýrt fram hvort einhver 

sæmdarréttur eigi að framseljast með samningi. Þá vaknar upp sú spurning hver beri ábyrgð á 

því að samningsákvæði séu nógu skýr. Álitamál þetta var til umfjöllunar í eftirfarandi dómi.  

Í dómi Hæstaréttar, Hrd. 2005, bls. 5264 (235/2005), í máli Dags Group ehf. gegn 

Gunnlaugi Briem var deilt um það hvort plötufyrirtækinu, Dagur Group, hafi verið heimilt að 

endurútgefa tónlist Gunnlaugs Briem án hans samþykkis og hvort það væri brot á samningi 

þeirra. Ljóst var að Gunnlaugur hafði lengi leikið tónlist inn á plötur, sem útgefnar voru af 

Degi Group, án þess að skriflegir samningar hefðu verið gerðir. Gunnlaugur hafði svo skrifað 

reikninga fyrir þá tónlist sem hann hafði spilað inn á plöturnar. Í dóminum var talið að það 

hefði verið skylda Gunnlaugs að áskilja sér sérstaka greiðslu fyrir endurútgáfu tónlistarinnar, 

enda hafði myndast viðskiptavenja milli aðila um að engar slíkar greiðslur væru inntar af 

hendi. Gunnlaugur hélt því einnig fram að brotið hefði verið gegn sæmdarrétti sínum með 

endurútgáfunni en ekki var á það fallist. Var Dagur Group ehf. því sýknað af kröfu 

Gunnlaugs. Dagur Group var þó dæmt til að bera málskostnað af málinu, þar sem um væri að 

ræða útgefanda sem hefði atvinnu af útgáfu á tónlist, sem væri í lófa lagið að haga 

samningsgerð við Gunnlaug þannig að tekið væri á um öll tvímæli um rétt til endurútgáfu 

tónlistarinnar. 

Þessi niðurstaða er ekki í samræmi við það sem áður sagði um skýrleika samningsákvæða 

þegar um framsal á sæmdarrétti er að ræða. Hæstiréttur felst ekki á það að hér sé um brot á 

sæmdarrétti að ræða, enda má færa rök fyrir því að endurútgáfa teljist ekki falla undir 

sæmdarrétt. Ef þessi endurútgáfa teldist falla undir sæmdarrétt væri ekki loku fyrir það skotið 

að 3. mgr. 4. gr. ætti við og myndi því allur sæmdarréttur, sem ekki væri skýrt tekinn fram í 

samningi aðila, vera undanskilinn samningi aðila og endurútgáfuréttur þar með talinn. 
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Hæstiréttur telur þó að það sé á ábyrgð plötufyrirtækisins að hafa samning málsaðila 

nægjanlega skýran og fellir því málskostnað á Dag Group. Það er því á ábyrgð útgefanda og 

annarra fagaðila að sjá til þess að samningsákvæði séu nógu skýr. Þetta er í samræmi við 

meginreglur höfundaréttar sem telja að óljósa samninga skuli beita þröngri túlkun höfundi í 

hag, þannig að atvinnurekandi eða útgefandi beri hallan af óskýrum eða illa orðuðum 

samningum.44  

Við nánari skoðun þessara dóma vaknar upp óvissa um að hve miklu leyti 3. mgr. 4. gr. á 

við um ýmis tilvik þar sem óljóst er hvort um sæmdarrétt er að ræða eða ekki. Þessu til 

skýringar má líta til þess að lögskýring samkvæmt orðanna hljóðan bendir til þess að 3. mgr. 

4. gr. eigi aðeins við um tvo grunnrétti sæmdarréttar, þ.e. nafngreiningarréttinn í 1. mgr. 4. gr. 

og vernd á höfundaheiðri og höfundasérkennum í 2. mgr. 4. gr. Þetta sést af þeirri staðreynd 

að 3. mgr. 4. gr. vísar einungis til þess hluta sæmdarréttar sem nýtur verndar í 4. gr. Það hefur 

þó verið kenning fræðimanna að ákvæði 3. mgr. 4. gr. sé látin taka til allra þátta sæmdarréttar 

með lögjöfnun.45  

Í framkvæmd er sjaldnast greint nákvæmlega á milli ákveðinna þátta sæmdarréttar eða 

milli fjárhagslegs og ófjárhagslegs réttar þegar framsal á höfundarétti á sér stað. Oftar en ekki 

er einblínt á fjárhagslegan rétt höfunda í samningsákvæðum um framsal og svo er 

ófjárhagslegi rétturinn látinn fylgja með án þess að mikil hugsun sé lögð í hvaða réttur það er 

nákvæmlega sem færist yfir og hvaða þýðingu það hefur. Þetta verður að teljast afar 

óheppilegt enda er grundvallarmunur á þessum rétti höfunda eins og áður hefur komið fram. 

Þar að auki getur slík ónákvæmni valdið óvissu sem leiðir til deilna og jafnvel dómsmála, eins 

og sjá má af dómunum hér að framan. 

Í fyrrnefndum dómi Hæstaréttar, Hrd. 1979, bls. 1358, í máli Kristínar Halldórsdóttur og 

Hilmis hf. gegn Þresti Magnússyni kom bersýnilega fram hversu mikilvægt er að greina á 

milli fjárhagslega réttarins í 3. gr. og ófjárhagslega réttarins í 4. gr. Þar hafði Þröstur selt 

útgáfufyrirtæki allan höfundarétt sinn að teikningum sínum. Dómurinn tekur hins vegar fram 

að höfundur geti afsalað einkarétti sínum til að gera eintök af verkum sínum og til að birta þau 

í upphaflegri mynd eða breyttri, eins og mælt er fyrir um í 3. gr. Höfundur geti hins vegar 

ekki afsalað rétti sínum til þess að nafns hans sé getið eða að verkum hans sé ekki breytt eða 

þau birt í samhengi sem skert geti höfundaheiður hans eða höfundasérkenni nema það sé gert í 

einstökum skýrt tilgreindum tilvikum. Af dóminum er því ljóst að lögin gera gjörólíkar kröfur 

til skýrleika framsals á rétti höfunda samkvæmt 3. gr. og samkvæmt 4. gr.  

                                                
44 Páll Sigurðsson: Höfundaréttur, bls. 113. 
45 Páll Sigurðsson: Höfundaréttur, bls. 270.  
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Önnur algeng gerð samninga á sviði höfundaréttar sem valdið getur vandræðum er 

svokallað fyrirfram framsal á höfundarétti. Það snýst um að höfundur geri samning við 

útgáfufyrirtæki um að næstu verk sem hann gerir verði útgefin hjá viðkomandi fyrirtæki með 

tilheyrandi framsali á höfundarétti. Slíkir samningar hafa oft ákveðinn gildistíma eða ákvæði 

um útgáfu á ákveðnum fjölda verka yfir ákveðið tímabil. Svipar þessum samningum því til 

sköpunar verks í vinnusambandi, sem fjallað verður sérstaklega um í kafla þess efnis hér á 

eftir. Í þessum tilvikum er gengið nokkuð nærri sæmdarrétti höfundar og þá sérstaklega er 

varðar frumbirtingarrétt hans, en ljóst er að með slíkum samningum eru útgáfufyrirtæki farin 

að hafa áhrif á hvenær verk séu tilbúin til birtingar.  

Slíkir samningar geta verið varasamir, sérstaklega ef um samning er að ræða sem nær yfir 

langan tíma og geta þeir jafnvel verið ógildir eða efni þeirra verið breytt fyrir dómi, eins og 

sjá má í Whistler dóminum sem fyrr var nefndur. Engar takmarkanir eru í lögum um gerð 

slíkra samninga en þeir lúta þó takmörkunum persónuréttar um afsal persónuréttinda og þurfa 

að vera í samræmi við meginreglur samningalaga. Þetta veldur því að ef framsal á sæmdarrétti 

á að fara fram þurfa samningsákvæði þess efnis að vera skýr, afmörkuð, sanngjörn og ekki 

andstæð góðri viðskiptavenju. Ber í því samhengi að nefna ógildingu eða breytingu á efni 

samnings samkvæmt 1. mgr. 36. gr. samningalaga nr. 7/1936, en þar segir að samningi megi 

víkja til hliðar í heild eða að hluta, eða breyta ef það yrði talið ósanngjarnt eða andstætt góðri 

viðskiptavenju að bera hann fyrir sig. Í 2. mgr. 36. gr. segir svo að við mat á 1. mgr. skuli litið 

til efnis samnings, stöðu samningsaðila, atvika við samningsgerð og atvika sem síðar komu 

til. Því er ljóst að ákvæði þetta á ágætlega við þegar ógilda eða breyta þarf ákvæðum 

samninga á sviði höfundaréttar, hvort sem er vegna þess að ákvæðin teljist ósanngjörn eða 

vegna þess að um óeðlilegt framsal á persónuréttindum höfunda er að ræða. Efni og skýring á 

36. gr. er heldur óljós og ekki gefst færi til að fjalla um túlkun greinarinnar hér, en í því 

samhengi má vísa til rita á sviði samningaréttar.46  

Framsal á sæmdarrétti takmarkast ekki einungis af ofangreindum ákvæðum. Hér á eftir 

verður farið yfir nokkur sértilvik þar sem höfundalögin kveða sérstaklega á um það hvort og 

hvernig framsal á sæmdarrétti á sér stað.  

 

5.3 Leyfisréttur  

Önnur tegund framsals er svokallaður leyfisréttur (e. licence). Er með því átt við þau tilvik 

þegar takmarkaður hluti af rétti höfunda, t.d. ákveðinn hluti fjárhagslegs réttar, er framseldur 

                                                
46 Sjá t.d. rit Páls Sigurðssonar: Samningaréttur, Reykjavík 1987.  
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til annars aðila og er það yfirleitt gert tímabundið. Má sem dæmi nefna leyfi til útgáfu á 

kvikmynd innan ákveðins landsvæðis. Því má segja að öðrum aðila sé veitt leyfi til að nota 

ákveðinn hluta réttar höfunda. Slík leyfi geta verið þrenns konar, það er ósértæk leyfi (e. non 

exclusive licence), einkaleyfi (e. sole licence) og sértæk leyfi (e. exclusive licence). Ósértækt 

leyfi veitir leyfishafa leyfi til ákveðinnar nýtingar á verki en veitir jafnframt höfundi og 

öðrum viðsemjendum hans rétt á að gera slíkt hið sama. Einkaleyfi veitir leyfishafa einum rétt 

til tiltekinnar nýtingar á verki en höfundurinn heldur þó einnig eftir sama rétti til umræddar 

nýtingar. Sértækt leyfi veitir leyfishafa og engum öðrum leyfi til tiltekinnar nýtingar á verki.47  

Leyfisréttur getur verið tvenns konar, það er lögbundinn eða samningsbundinn. Ef 

leyfisréttur er lögbundinn er höfundur sviptur ákveðnum rétti, oftast til þess að auðvelda 

aðgang almennings að höfundaréttarvörðum verkum, ásamt því að sjá til þess að höfundur fái 

eðlilegar greiðslur fyrir. Sem dæmi um slíkt má nefna leyfisrétt STEF á Íslandi eins og áður 

hefur komið fram. Lögbundinn leyfisréttur er yfirleitt aðeins lögfestur í þeim tilvikum þar sem 

höfundi er nánast ómögulegt að nálgast alla notendur hins höfundaréttarvarða verks og 

auðveldar þannig notkun bæði fyrir notendur og höfunda. Slíkur réttur hefur m.a. verið 

lögfestur í 11. og 13. gr. Bernarsáttmála og á fyrst og fremst við um miðlun efnis í gegnum 

kapal eða útvarp og sjónvarp.48 Sérstaklega er þó tekið fram að slíkur lögbundinn leyfisréttur 

tekur aldrei til sæmdarréttar höfunda.  

Hins vegar getur samningsbundinn leyfisréttur tekið til sæmdarréttar líkt og þegar um 

önnur framsöl á sæmdarrétti er að ræða. Samningsbundinn leyfisréttur á sæmdarrétti þarf þó 

að uppfylla skilyrði um afmörkun og skýrleika, eins og áður hefur komið fram. Slíkur 

leyfisréttur er frekar sjaldgæfur, en finna má dæmi um hann t.d. í tilvikum eins og Creative 

Commons og öðrum opnum hugbúnaði (e. Open Source) sem nánar verður farið yfir síðar.  

 

5.4 Hjónaband 

Sérstakar reglur gilda um rétt höfunda í hjúskap og færslu þess réttar milli hjóna. Samkvæmt 

54. gr. laga um hjúskap nr. 31/1993 eru eignir hjóna hjúskapareign þeirra beggja nema kveðið 

sé á um annað. Þessu er öðruvísi farið þegar um höfundarétt annars hjóna er að ræða.  

Í 1. mgr. 30. gr. höfundalaga segir að höfundaréttur sé séreign höfundar, sé hann í 

hjónabandi. Þá segir einnig að þessu verði ekki breytt, hvorki með kaupmála né með öðrum 

hætti svo sem við búskipti eða við fjárslit hjóna meðan höfundur lifir. Hins vegar gilda 

sérreglur um það þegar höfundaréttur er framseldur öðrum aðila utan hjónabandsins eða ef 

                                                
47 David Marchese: Business Licensing Agreements, bls. 7-8. 
48 Gillian Davies: Copyright and the public interest, bls. 287.  
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tekjur fást af höfundarétti. Þá gilda sömu reglur og almennt í hjúskaparrétti, það er endurgjald 

telst vera hjúskapareign nema um annað sé kveðið á í kaupmála. Við andlát höfundar verður 

svo höfundaréttur hans að hjúskapareign, nema kaupmáli kveði á um annað.  

Í 30. gr. er hvergi minnst á sæmdarrétt eða hvort einhver sérstök tilvik eigi við yfirfærslu á 

sæmdarrétti við hjúskap höfunda. Telja verður því að sæmdarréttur haldist í hendur við önnur 

réttindi höfunda í þessu tilfelli og teljist vera séreign höfundar, ef marka má orðalag 1. mgr. 

30. gr. Sérreglur um endurgjald og framsal á höfundarétti eigi því einnig við um sæmdarrétt 

þegar hann er framseldur með öðrum fjárhagslegum rétti höfunda líkt og algengt er.  

Rétt er að taka fram að samkvæmt 3. mgr. 30. gr. tekur 1. mgr. 30. gr. einnig til eintaka 

listaverka sem ekki hafa verið sýnd almenningi, boðin til sölu eða viðurkennt hefur verið að 

birta megi opinberlega ásamt því að eiga við um handrit. Þetta ákvæði verður að teljast 

sérstakt enda kemur það inn á mikilvægan hluta sæmdarréttar sem áður hefur verið nefndur 

það er frumbirtingarrétturinn.  

Þetta þýðir að höfundur hefur í lifanda lífi ákvörðunarrétt á því hvort verk hans verði birt, 

boðið til sölu eða sýnd almenningi í samræmi við fyrrnefndan frumbirtingarrétt sinn. Að 

höfundi látnum væri eðlilegt að þessi réttur, ásamt öðrum sæmdarrétti hans, færðist til 

almennrar menningarverndar með málsóknarheimild menntamálaráðherra. 3. mgr. 30. gr. 

segir hins vegar að þessi réttur teljist til hjúskapareignar hjóna við andlát höfundar. Í 

greinargerð sem fylgdi frumvarpi er varð að höfundalögum er þetta útskýrt nánar. Þar segir að 

3. mgr. eigi við eintök sem eru í nánum persónulegum tengslum við höfund og nái til eintaka, 

hvort sem þau hafi verið gefin út eða ekki. Þá er tekið fram að þetta eigi við þrátt fyrir að verk 

hafi aldrei verið gefið út eða höfundur gefið í skyn að slíkt skuli ekki gert. Því sé oft óvíst að 

um kláruð verk sé að ræða.49 Í greinargerðinni er því í raun staðfest að hér er um 

frumbirtingarrétt höfundar að ræða. Vísun í persónuleg tengsl höfundar við eintök bendir til 

þess að um sé að ræða rétt sem ekki er fjárhagslegs eðlis og snerti því sæmdarrétt höfundar.  

Þetta þýðir að réttur höfunda, fjárhagslegur og ófjárhagslegur, verður ekki framseldur til 

maka, hvorki með kaupmála né fjárslitum á meðan höfundur lifir. Verði framsal á 

höfundarétti til annarra aðila eiga hjón bæði rétt á endurgjaldi, þar sem endurgjaldið telst 

hjúskapareign. Við andlát höfundar verður fjárhagslegur réttur höfundar að hjúskapareign sem 

skiptist á milli erfingja höfundar eða sem maki tekur einn til sín með setu í óskiptu búi, 

samkvæmt 7. gr. erfðalaga nr. 8/1962. Við andlát höfundar fylgir fjárhagslega réttinum svo 

hluti sæmdarréttar, það er frumbirtingarrétturinn, ólíkt öðrum hlutum sæmdarréttarins sem 
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njóta almennrar menningarverndar, og farið verður nánar yfir í næsta kafla. Maka er því 

heimilt að birta öll þau verk sem liggja eftir höfund að vild eftir andlát hans. 

Frumbirtingarréttinn getur maki svo framselt að vild eftir andlát höfundar.  

 

5.5 Erfðir 

Um aðilaskipti á höfundarétti við andlát gilda að meginreglu til sömu reglur og um önnur 

verðmæti. Höfundaréttur erfist til erfingja höfundar í samræmi við erfðalög nr. 8/1962, líkt og 

fram kemur í 1. mgr. 31. gr. höfundalaga. Sú grein vísar svo í 30. gr. sem fjallar um tilvik sem 

geta komið upp við hjúskap og við lögsókn skuldheimtumanna og fjallað verður um hér á 

eftir.  

Aðilaskipti höfundaréttar við erfðir fer þó ekki að öllu leyti eftir reglum erfðalaga því í 2. 

mgr. 31. gr. kemur fram mikilvæg undantekning frá meginreglum erfðalaga. Í 2. mgr. 31. gr. 

höfundalaga segir að höfundur geti gert ráðstafanir um framkvæmd höfundaréttar að honum 

látnum, svo gilt sé, og skuli það hafa gildi gagnvart öllum erfingjum, þar á meðal 

skylduerfingjum. Þetta er öfugt við þá meginreglu erfðalaga, sem tekin er fram í 1. mgr. 36. 

gr. erfðalaga nr. 8/1962 en þar segir að óheimilt sé að setja erfingjum fyrirmæli um meðferð á 

skylduarfi nema lög mæli á annan veg.  

Taka skal fram að 31. gr. höfundalaga gildir aðeins um fjárhagsleg réttindi höfunda. Um 

sæmdarrétt höfunda eftir andlát gildir 3. mgr. 59. gr. höfundalaga þar sem segir að vernd gegn 

brotum á 53. gr. höfundalaga skuli sæta saksókn eftir kröfu menntamálaráðherra en 53. gr. 

höfundalaga fjallar um almenna menningarvernd höfunda, eins og áður hefur komið fram. 

Sæmdarrétturinn erfist því ekki á sama hátt og fjárhagsleg réttindi höfunda og nýtur aðeins 

almennrar menningarverndar. Sú vernd verður að teljast af skornum skammti, eins og áður 

hefur komið fram, þar sem málshöfðunarheimild menntamálaráðherra er afar óljós og engar 

vísbendingar gefnar um hvernig mat ráðherra á þörf á málsókn skuli fara fram. Þetta verður að 

telja athugunarvert þar sem höfundar hljóta að vilja að heiður þeirra og sæmd sé tryggð eftir 

andlát.  

Það skal þó tekið fram að í fyrrnefndri 2. mgr. 31. gr. kemur fram heimild höfundar til að 

stýra meðferð á verkum sínum og heiðri að nokkru leyti eftir andlát sitt. 2. mgr. 31. gr. kveður 

á um rétt höfunda til að gera ráðstafanir um framkvæmd á höfundarétti sínum eftir andlát. 

Þessi heimild er skýrð nánar í greinargerð sem fylgdi frumvarpi er varð að höfundalögum en 

þar segir að höfundur geti þrengt kosti erfingja fjárhagslega með því t.d. að leggja bann við 

útgáfu verka, hvort sem þau hafi verið áður útgefin eða ekki, líkt og fram kemur í 3. mgr. 31. 
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gr, og áður hefur verið fjallað um.50 Af þessu sést að hér er löggjafinn fyrst og fremst með 

fjárhagsleg réttindi í huga, en önnur ófjárhagsleg réttindi eins og réttur til að ráða frumbirtingu 

verks getur fallið hérna undir sem fjallað var um í tengslum við ráðstöfun höfundaréttar til 

maka við andlát höfundar hér að framan.  

Ljóst er að ákvæði þessi um aðilaskipti höfundaréttar við andlát miða fyrst og fremst að 

fjárhagslegum réttindum höfunda. Við lestur ákvæðanna má sjá að hluta sæmdarréttarins, 

frumbirtingarréttinn, er hægt að framselja til erfingja að vild með erfðaskrá án tillits til þess 

hvort um skylduerfingja er að ræða eða ekki. Einnig er hægt að setja inn fyrirmæli um 

framkvæmd þess hluta sæmdarréttarins að höfundi látnum. Allir aðrir hlutar sæmdarréttarins 

hljóta almenna menningarvernd og verður ekki ráðstafað með erfðaskrá.  

Loks skal þess getið að við andlát höfundar geta réttindi hans dreifst til margra erfingja. 

Verður þá til sameign á höfundarétti líkt og þegar margir höfundar koma að sköpun verks. 

Þetta hefur í för með sér að samþykki allra rétthafa þarf ef nýta á rétt þann sem rétthafar eiga.  

 

5.6 Lögsókn skuldheimtumanna 

Í fjármunarétti gildir almennt sú meginregla að eignir, sem ganga kaupum og sölum, geta 

verið skuldheimtumönnum til fullnustu á lögmætum kröfum skuldara eftir að kröfurnar hafa 

verið staðfestar með lögmætum hætti. Staða höfundaréttar milli fjármunaréttar og 

persónuréttar veldur því hins vegar að skuldheimtumenn geta ekki leitað fullnustu í 

höfundarétti, hvorki hjá höfundi sjálfum né þeim sem hlotið hafa réttinn að arfi eða við 

hjúskap.51 

Þetta er tekið fram í 2. mgr. 28. gr. Þar segir einnig að höfundaréttur sem aðili hefur hlotið 

við framsal geti verið til fullnustu skuldheimtumanna. Því njóta höfundar, makar þeirra og 

erfingjar þessarar verndar en ekki þeir sem hlotið hafa höfundarétt við framsal. Þó skal tekið 

fram að slíkt framsal á höfundarétti er háð ýmsum skilyrðum, eins og fyrr hefur kom fram.  

Ekkert er tekið sérstaklega fram um vernd sæmdarréttar gegn fullnustu skuldheimtumanna 

og verður því gert ráð fyrir að sæmdarrétturinn njóti að minnsta kosti sömu verndar og aðrir 

hlutar höfundaréttarins að þessu leyti. Verður þetta að teljast eðlilegt þar sem mikilvægi 

verndar gegn því að ófjárhagsleg réttindi höfundar komist í hendur skuldheimtumanna er 

talsvert meiri en fjárhagslega réttarins, sem er þrátt fyrir allt fjármunalegs eðlis. Ófjárhagslegi 

rétturinn er nátengdur persónu höfundarins og ætti því ekki að geta orðið 

skuldheimtumönnum að bráð, frekar en önnur persónuleg réttindi. Þessu til stuðnings má 

                                                
50 Alþt. 1971-72, A-deild, bls. 1298. 
51 Páll Sigurðsson: Höfundaréttur, bls. 265. 
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benda á 3. mgr. 30. gr., sem fjallað var um hér að framan, en þar segir að ákvæðið í 2. mgr. 

28. gr. eigi einnig við eintök sem ekki hafi verið birt eða önnur handrit. Frumbirtingarréttinum 

er því veitt sérstök vernd gegn lögsókn skuldheimtumanna með ákvæði þessu. Því verða 

höfundar, makar þeirra og erfingjar ekki þvingaðir til að birta verk gegn vilja sínum.  

 

5.7 Verk sköpuð í vinnusambandi 

Í gegnum tíðina hefur það tíðkast að höfundar verka geri samning við vinnuveitendur sem 

greiða þeim laun fyrir sköpun sína. Þetta hefur færst í aukana í seinni tíð og má í þessu 

samhengi nefna arkitekta, blaðamenn og fjölmiðlamenn. Vinnuveitendurnir greiða höfundum 

verkanna því fyrir höfundarétt sem til verður af þeim verkum sem höfundarnir skapa í 

vinnusambandi þeirra.  

Þá vaknar upp spurning um hvaða verk teljist hafa skapast í vinnusambandi þessara aðila. 

Við mat á þessu hefur gjarnan verið litið til ýmissa sjónarmiða á borð við það hvort um 

aðalstarf eða aukastarf var að ræða eða ekki, hvort verkið var unnið á vinnutíma eða utan hans 

og hvort um vinnusamning eða verksamning var að ræða. Ekki verður fjallað um þetta nánar í 

ritgerð þessari, en til frekari útskýringa má vísa í vinnu- og verktakarétt.  

Þegar óvissa er uppi um hvort höfundaréttur verks falli í skaut vinnuveitenda eða höfundar 

ber að líta til hagsmuna beggja aðila. Það gefur auga leið að höfundur á rétt á að njóta góðs af 

sköpun sinni ekki síst vegna náinna tengsla höfundaréttar og persónuréttar. Hins vegar ber 

einnig að líta til þess að vinnuveitandi hlýtur að eiga, í einhverjum tilvikum, rétt á að njóta 

afraksturs verks sem skapast í starfi sem hann greiðir fyrir, á vinnustað sem er í hans eigu og 

jafnvel að hans frumkvæði.52 Þó ber að benda á að sönnunarbyrði fellur jafnan á 

vinnuveitanda í þeim tilvikum þar sem um óskýr samningsákvæði er að ræða eins og fram 

kom í fyrrnefndum Hæstaréttardómi, Hrd. 2005, bls. 5264 (235/2005).  

Áhrif þessara sjónarmiða á framsal á höfundarétti eru ekki léttvæg. Almennt er talið að 

höfundaréttur höfunda færist yfir til vinnuveitenda með vinnusamningi þeirra á milli og getur 

þetta skilið höfund eftir nánast réttlausan. Á þetta þó fyrst og fremst við um fjárhagsleg 

réttindi höfunda. Ýmsar takmarkanir eru fyrir framsali á sæmdarrétti, sem fyrr hefur verið 

nefnt, og eiga slíkar takmarkanir einnig við í tilvikum sem þessum. Verður því að telja að ef 

framselja á sæmdarrétt til vinnuveitenda þurfi að vera um skýrt og afmarkað samningsákvæði 

að ræða, sbr. 3. mgr. 4. gr, og séu samningsákvæði óljós um efni þetta ber að telja að 

sæmdarréttur færist ekki milli aðila.  

                                                
52 Páll Sigurðsson: Höfundaréttur, bls. 109.  
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Hér á landi, líkt og í flestum öðrum Evrópulöndum, telst höfundur vera frumhöfundur 

verks og njóta réttar sem slíkur en færi svo rétt sinn yfir til vinnuveitanda með framsali. Í 

Common Law löndunum telst vinnuveitandi vera frumhöfundur verks og höfundur njóti því 

aldrei réttar sem rétthafi. Þetta getur skipt miklu máli, sérstaklega ef upp úr vinnusambandi 

aðila slitnar og höfundur vill slíta sig frá vinnuveitanda sínum en samt fá að njóta einhverrar 

réttarverndar á verkum sínum. Höfundur hefði þá aldrei notið neins réttar, hvorki fjárhagslegs 

né ófjárhagslegs réttar og væri nánast réttlaus í Common Law löndunum. Sæmdarréttur 

höfundarins hefði þá í raun aldrei verið í hans höndum heldur hefði hann færst til 

vinnuveitanda strax við sköpun verks.53 

Hér á landi hefur þessi skipan mála ekki verið lögfest nema í einu tilviki. Er það þegar 

höfundar skapa tölvuforrit, en um það er fjallað í b.-lið 42. gr. Þar segir að ef gerð tölvuforrita 

er liður í ráðningaskilmálum, þá eignist atvinnurekandi höfundaréttinn að forritinu nema 

áskilnaður sé gerður á annan veg. Þetta þýðir að höfundaréttur að tölvuforritum sem verða til í 

vinnusambandi færist sjálfkrafa til vinnuveitanda án þess að til komi sérstakt framsal eða 

samningur þess efnis. Þetta þýðir þó að höfundur telst áfram frumhöfundur, en ekki 

vinnuveitandinn. Hins vegar telja fræðimenn að af orðalagi b.-liðar 42. gr. megi leiða að við 

þetta færist allir hlutar höfundaréttar yfir til vinnuveitanda, sæmdarrétturinn þar með talinn.54 

Þessi skoðun á sér rökstuðning í greinargerð sem fylgdi lagabreytingu sem lögfesti þetta 

ákvæði. Þar segir að rétt sé að taka af allan vafa í þessum efnum enda þurfi framleiðendur og 

viðsemjendur þeirra að geta treyst því að þeir hafi fulla heimild til dreifingar og nýtingar á 

þessum verkum því um mikla viðskiptahagsmuni sé að ræða.55 Verður því ekki betur séð en 

að allur réttur höfunda færist frá höfundi til vinnuveitanda þegar um tölvuforrit er að ræða án 

þess að sérstakur samningur eða framsal komi til. Ákvæði þetta er nýlega komið inn í íslensk 

höfundalög og kemur þar inn vegna Evróputilskipunar sem sett var þess efnis og nánar verður 

farið yfir í kafla 7.10 um tölvuforrit.  

Að öðru leyti eru íslensku höfundalögin fáorð um með hvaða hætti nákvæmlega framsal 

verður frá starfsmanni til vinnuveitanda. Í greinargerð sem fylgdi með frumvarpi til 

höfundalaga segir að með samningi, t.d. starfssamningi, geti höfundaréttur fallið öðrum 

aðilum í skaut en höfundi um leið og verkið verður til. Höfundur teljist þó alltaf vera 

upphaflegur rétthafi og hjá honum haldist sá réttur sem ekki verður framseldur samkvæmt 4. 

                                                
53 J.A.L. Sterling: World Copyright Law, bls. 224-225.  
54 Páll Sigurðsson: Höfundaréttur, bls. 112.  
55 Alþt. 1971-72, A-deild, bls. 6.  
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gr.56 Athugasemdir með höfundalögum hinna Norðurlandanna veita litlar skýringar þó má 

geta þess að í álitsgerð sænsku höfundaréttarnefndarinnar segir að höfundaréttur geti færst frá 

starfsmanni til vinnuveitanda þó ekki sé á það minnst í samningi. Verði það þá gert með því 

að túlka samning með tilliti til allra aðstæðna.57  

Við þetta vakna athyglisverð álitamál. Í athugasemdum í greinargerð sem fylgja 27. gr. 

höfundalaga segir að framsalshafi öðlist ekki rétt til annarra afnota en áskilið er í samningi. 

Eins og áður hefur komið fram setur svo 3. mgr. 4. gr. ströng skilyrði um afmörkun og 

skýrleika ef framsal á sæmdarrétti á að vera gilt. Þessar lagagreinar fara illa saman við 

sjónarmið norrænna fræðimanna sem telja að við túlkun vinnusamninga, þar sem ekkert 

ákvæði er um hvernig skuli fara með höfundarétt skuli höfundarétturinn færast yfir til 

vinnuveitanda að svo miklu leyti sem slíkt er sanngjarnt og nauðsynlegt til þess að markmiði 

vinnusamnings sé náð. Þá hefur verið talið að vinnuveitandi fái höfundarétt sem honum er 

nauðsynlegur til þess að nýta verkið í venjulegri starfsemi. Við þetta hefur þó verið bætt að 

einungis séu heimil fyrirsjáanleg not, þegar verkið var unnið, og skýrt sé tekið fram að 

sæmdarréttur haldist hjá höfundi.58  

Þrátt fyrir þetta liggur ekki ljóst fyrir hvort sæmdarréttur sé tryggður í höndum höfunda í 

vinnusamböndum. Með fyrrgreindum sjónarmiðum norrænu fræðimannanna fylgir að 

vinnuveitanda sé heimilt að gera breytingar á verki og notkun á því á annan hátt en gert var 

ráð fyrir í upphafi og gæti þetta án nokkurs vafa brotið gegn sæmdarrétti höfunda. Sjónarmið 

fræðimannanna eru þau að starfsmaður þurfi að sæta breytingum á verki, sem gerðar eru til 

þess að þau komi að tilætluðum notum í venjulegri starfsemi vinnuveitandans. Er í því 

samhengi nefnt að þetta geti átt við ef tækniframfarir verða og nýir óþekktir miðlar koma fram 

sem auka stórlega möguleika á nýtingu á verkinu. Vinnuveitanda sé því heimilt að nota alla 

möguleika til að ná hámarksafköstum og hámarksnýtingu verksins í þágu fyrirtækisins. 

Starfsmaður hljóti að hafa gert ráð fyrir þessu þegar hann réð sig til vinnu. Þessum 

sjónarmiðum fylgir þó sú takmörkun að verkum starfsmannsins verði ekki breytt á þann veg 

sem hann mátti ekki sjá fyrir, svo miklum breytingum að þau teljist bersýnilega ósanngjörn 

eða vinnuveitandi njóti einn góðs af þeim.59 Þessi sjónarmið eru athyglisverð, sérstaklega með 

tilliti til þeirrar hröðu tækniþróunar sem nú á sér stað. Nánar verður farið yfir þessi sjónarmið 

og áhrif þess á framsal á sæmdarrétti í 8. kafla ritgerðar þessarar. 

                                                
56 Alþt. 1971-72, A-deild, bls. 1295. 
57 Sólveig Ólafsdóttir: „Höfundaréttur í skiptum starfsmanna og vinnuveitenda“, bls. 166. 
58 Sólveig Ólafsdóttir: „Höfundaréttur í skiptum starfsmanna og vinnuveitenda“, bls. 167.  
59 Sólveig Ólafsdóttir: „Höfundaréttur í skiptum starfsmanna og vinnuveitenda“, bls. 168-169.  
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Loks skal geta þeirra tilvika þegar sameign stofnast milli vinnuveitanda og höfundar. 

Algengt er að slíkt gerist til dæmis þegar vinnuveitandi vinnur verk með höfundi og leggur 

nægjanlega mikið til verksins eða þegar slíkt gerist eingöngu vegna vinnusamnings. Getur þá 

reynt á heimild vinnuveitanda til að breyta verki en líkt og fram kemur í 28. gr. þá er 

framsalshafa, sem í þessu tilfelli væri vinnuveitandi, óheimilt að gera breytingar án samþykkis 

framseljanda, þ.e. höfundar. Á þetta reyndi í fyrrnefndum dómi Héraðsdóms Reykjavíkur, 

Hérd. Rvk. 26. maí 1999 (E-4660/1998). Þar hélt arkitekt því fram að arkitektastofa sem hann 

vann á hefði breytt teikningum sem hann gerði þegar hann vann á viðkomandi arkitektastofu, 

án hans samþykkis, og taldi hann því að um brot væri að ræða á sæmdarrétti hans. 

Héraðsdómur taldi að brotið hefði verið gegn nafngreiningarrétti arkitektsins, en nafns hans 

var hvergi minnst á teikningum hússins, en féllst ekki á að brotið hefði verið gegn 28. gr. þar 

sem ekki væri nægjanlega sýnt fram á hversu miklar breytingar hefðu verið gerðar á 

teikningum hússins án hans samþykkis.  

Af niðurstöðum Héraðsdóms Reykjavíkur sést að ekki er útilokað að vinnuveitendur getið 

brotið gegn sæmdarrétti höfunda með breytingum á verkum sem orðið hafa til í 

vinnuréttasambandi, eins og eðlilegt myndi teljast samkvæmt vernd höfunda gegn 

ósæmilegum breytingum á verkum sínum. Þó ber að geta þess að í vinnusamböndum geta gilt 

önnur sjónarmið um breytingar á verkum. Þannig geta gilt ýmsar undantekningar frá þessari 

lagagrein vegna eðli máls, til að eðlileg not á verki geti komist á, hvort sem það er eins og 

upphaflega var gert ráð fyrir eða með tilliti til breyttra aðstæðna. Þessi undantekning tekur 

fyrst og fremst mið af hagsmunum vinnuveitandans svo hann geti hagað starfsemi sinni að 

vild með eðlilegum hagnaði og til að geta aðlagast nýjum og breyttum aðstæðum. 

Undantekningin er ekki takmarkalaus og verður að telja að allar þær breytingar sem höfundur 

mátti ekki sjá fyrir í tengslum við starf sitt myndu teljast óheimilar.  

 

5.8 Sameign  

Í kaflanum hér að framan kom fram að þegar tveir eða fleiri aðilar vinna saman að verki, sem 

nýtur verndar höfundaréttar, geti stofnast sameign á höfundaréttinum yfir verkinu. Þetta getur 

gerst alveg óháð því hvort hlutur manna í sköpun verks sé jafn eða ójafn. Þannig getur aðili 

eignast hluta af höfundarétti verks með því einu að koma fram með einhverja hugmynd eða 

sköpun á verkinu sem uppfyllir ákveðið lágmark af frumleika og veitir verkinu nýjan blæ. 

Mat á slíku framlagi höfunda getur verið matskennt og verður ekki farið yfir það nánar í 

ritgerð þessari.  
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Einnig geta menn orðið sameigendur að verki með framsali eða með erfðum, eins og áður 

hefur komið fram. Algengt er til að mynda að höfundaréttur skiptist á milli erfingja höfundar 

og með því myndast sameign allra erfingja yfir höfundarétti hins látna.  

Um sameign að höfundarétti gildir 7. gr. höfundalaga. Þar segir að ef tveir menn eða fleiri 

eru höfundar að sama verki, og framlög þeirra verða ekki aðgreind hvert frá öðru sem 

sjálfstæð verk, þá eigi þeir saman höfundarétt að verkinu. Lagagrein þessi útskýrir svo ekki 

nánar hvað í þessu felst en telja verður að almennar réttarreglur um sameign gildi um tilvik 

sem þessi. Þetta er svo nánar útskýrt í greinargerð sem fylgdi frumvarpi til höfundalaga. Þar 

segir að ef unnt sé að aðgreina framlög að verki án þess að rjúfa heildarverkið, þá teljist 

höfundar hafa sjálfstæðan rétt á sínu verki. Þetta sé ekki tilfellið ef aðgreining er ógerleg eða 

mundi skaða heildarverkið verulega, en ef slík er tilfellið eignast báðir eða allir höfundar 

höfundarétt í sameiningu.60  

Áhrif þessarar skipunar á framsal á höfundarétti eru talsverð. Samkvæmt almennum 

réttarreglum um sameign verða eigendur að sameign allir að samþykkja ráðstöfun á sameign 

og tekur þetta því til allra ráðstafana á höfundarétti. Þetta er nánar skýrt í greinargerð sem 

fylgdi frumvarpi til höfundalaga. Þar segir að þetta gildi um opinbera birtingu, bæði í fyrsta 

sinn og síðar, breytingar á verki og afnot þess. Þó er talið að synjun um fjárhagsleg afnot, 

einkum eftir að verk hefur verið birt, geti verið svo fráleit að hún eigi ekki rétt á sér.61   

Þetta þýðir að framsal á höfundarétti, fjárhagslegum eða ófjárhagslegum rétti, getur ekki 

átt sér stað nema með samþykki allra eigenda sameignar. Þetta getur verið erfitt viðureignar, 

sérstaklega ef um marga eigendur er að ræða. Talið er þó að eigandi að sameign geti framselt 

hluta sinn í sameign til annars aðila án samþykkis hinna sameigenda, nema ákvæði í samningi 

aðila komi í veg fyrir slíkt. Á það jafnt við um fjárhagslegan og ófjárhagslegan rétt en framsal 

á ófjárhagslega réttinum þyrfti að uppfylla ákveðin skilyrði um afmörkun og skýrleika sem 

áður hefur komið fram.  

Framangreind sjónarmið eiga ekki við um samsett verk. Samsett verk telst vera verk sem 

sett er saman af mörgum höfundum án þess að heildstætt verk myndist sem nauðsynlegt er 

hagnýta sem eina heild. Þegar um slík verk ræðir á hver höfundur sjálfstæðan höfundarétt á 

sínum hluta af verkinu og getur vanalega hagnýtt sér hann án samþykkis hinna höfundanna. 

Vilji höfundur hins vegar gera bindandi ráðstafanir á verkinu í heild verður hann að fá 

samþykki allra höfundanna.  

 

                                                
60 Alþt. 1971-72, A-deild, bls. 1283.  
61 Alþt. 1971-72, A-deild, bls. 1283. 
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5.9 Samtök á sviði höfundaréttar 

Í einhverjum tilfellum er réttur höfunda framseldur til sérstakra samtaka á sviði höfundaréttar 

sem eiga að sjá um að gæta hagsmuna listamanna enda oft um mikilvægan rétt að ræða sem 

erfitt er að hafa eftirlit með. Slík samtök fá þá framselt til sín rétt margra listamanna til að 

gæslu og er slíkt oft gert á grundvelli laga eða reglugerða. Samtökin verða þá handhafar hluta 

höfundaréttar og standa vörð um hann og en koma svo ávinningi sínum áleiðis til höfunda.  

Ein slíkra samtaka hér á landi eru STEF (Samband tónskálda og eigenda flutningsréttar). 

Líkt og nafnið getur til kynna sjá samtök þessi fyrst og fremst um vernd á flutningsrétti 

tónskálda og textahöfunda. STEF sjá því um innheimtu á gjöldum fyrir afnot á tónlist og sjá 

svo um að koma slíkum gjöldum til höfunda tónlistarinnar. Önnur viðlíka samtök eru til og 

má þar nefna SFH (Samtök flytjenda og hljómplötuframleiðenda) og Myndstef (Samtök 

íslenskra myndhöfunda á sviði höfundaréttar) ásamt fjölda stéttarfélaga og samtaka 

listamanna sem standa eiga vörð um hagsmuni þeirra.62  

Í því samhengi má nefna WGA (Writers Guild of America) sem er stéttarfélag 

handritshöfunda í Bandaríkjunum og eitt öflugasta stéttarfélag heimsins. Félagið sér um að 

semja og framfylgja samningum handritshöfunda í sjónvarpi og í kvikmyndum. Þá veitir 

félagið aðgang að stöðluðum samningum á heimasíðu sinni og tryggir með þeim hætti að 

aðilum að stéttarfélaginu sé tryggð ákveðin lágmarks réttindi í samningum sínum.63 

Athyglisvert er að í samningum félagsins er handritshöfundum áskilinn ýmis sæmdarréttur, 

svo sem nafngreiningarréttur og hluti af frumbirtingarrétti en þessi réttur er ekki öllum 

tryggður samkvæmt bandarískum lögum og lagahefðum á sviði höfundaréttar. Nánar verður 

farið yfir þetta í kaflanum um gildandi rétt í Bretlandi og Bandaríkjunum. 

Af þessu sést að samtök sem þessi geta í einhverjum tilfellum fengið framseldan hluta að 

fjárhagslegum rétti höfunda og séð um innheimtu á honum. Hins vegar sést að sæmdarréttur 

framselst ekki til samtaka sem þessara. Skýrist það einkum af því að hann er persónulegs eðlis 

og eru höfundarnir sjálfir best fallnir til að standa vörð um hann. Vafalaust myndu samtök 

sem þessi styðja höfunda við gæslu á rétti sínum en rétturinn yrði þó alltaf í höndum 

höfundanna sjálfra.  

 

 

 

                                                
62 Upplýsingar um STEF, SFH og Myndstef má finna á heimasíðum þeirra: www.stef.is, www.sfh.is og 
www.myndstef.is  
63 Upplýsingar um WGA má finna á heimasíðu samtakanna: www.wga.org  
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5.10 Staðlaðir samningar 

Við samningsgerð á sviði höfundaréttar er ekki óalgengt að stuðst sé við staðlaða saminga líkt 

og þekkist á öðru sviðum lögfræðinnar. Staðlaðir samningar eru jafnan ákveðin almenn 

fyrirmynd að samningi sem notaður er oftar en einu sinni eða vísað er til í samningi.64 

Mögulegt er að notast við slíka samninga við framsal á sæmdarrétti. Við skýringu á stöðluðu 

samningum fylgja svo ákveðin sjónarmið sem hér verður farið yfir.  

Staðlaðir samningar eru því marki brenndir að þeir eru ekki samdir sérstaklega fyrir þá 

aðila samnings sem um ræðir hverju sinni. Staðlaðir samningar eru fyrirmynd sem notuð er 

oft óháð stöðu aðila. Þetta veldur því að annar aðili samnings veit ef til vill lítið um efni 

einstakra samningsákvæða hins staðlaða samnings nema hann kynni sér þau sérstaklega. Er 

því jafnan talið að sérlega íþyngjandi samningsákvæði í stöðluðum samningum hafi ekki 

réttaráhrif nema báðir aðilar hafi haft beina vitneskju um efni og áhrif ákvæðisins. Þá er 

einnig talið að öll óvissa sem upp kemur við túlkun staðlaðra samninga sé túlkuð 

samningsgerðarmanni í óhag. Á það sérstaklega við þegar annar aðilinn er reynslumeiri en 

hinn aðilinn eða hefur atvinnu af samningsgerð eins og í samningum útgefenda og óreyndra 

listamanna.65  

Út frá þessu má ætla að íþyngjandi ákvæði um víðtæk framsal eða jafnvel algjört afsal 

sæmdarréttar hefði ekki gildi í stöðluðum samningum nema höfundi væri gert það sérstaklega 

ljóst að slíkt ákvæði væri í slíkum samningi og hver áhrif þess ákvæðis væri.  

 

6. Erlendur réttur um framsal sæmdarréttar 

6.1 Almennt 

Í kaflanum hér á undan var farið yfir þau lagaákvæði og sjónarmið sem gilda hér á landi um 

framsal á sæmdarrétti. Þar sést að ströng skilyrði þarf að uppfylla og ýmis sértilvik geta 

komið upp sem áhrif hafa á framsalið.  

Þetta segir þó aðeins hálfa söguna. Talsvert algengt er að höfundaréttarvarin verk fari víða 

um lönd, enda eitt af einkennum höfundaréttar að margir geti samtímis notið þeirra réttinda 

sem honum fylgja. Í samfélagi nútímans er svo miðlun á höfundaréttarvörðum verkum mikil 

og því nauðsynlegt að skoða hvernig þessum reglum er hagað í réttarkerfum landanna í 

kringum okkur.  

Á síðustu áratugum hefur auk þess borið á auknu samstarfi þjóða sem miðar að aukinni 

vernd höfunda og hafa fjölþjóðlegir sáttmálar verið undirritaðir til að tryggja samræmingu á 

                                                
64 Páll Sigurðsson: Höfundaréttur, bls. 272. 
65 Páll Sigurðsson: Höfundaréttur, bls. 272. 
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höfundavernd meðal þjóða heimsins. Ísland hefur gerst aðili að fjölda slíkra sáttmála eins og 

nánar verður skýrt í kafla þessum.  

Í erlendum rétti er vernd sæmdarréttar mjög mismunandi. Í sumum tilvikum, líkt og á 

Norðurlöndunum, er réttarverndin svipuð og hér á landi. Annars staðar er vernd sæmdarréttar 

lítil sem engin og má í því samhengi nefna Bandaríkin. Athyglisvert er því að skoða að hve 

miklu leyti sæmdarréttur nýtur verndar í þessum löndum og hvaða áhrif það hefur á framsal á 

sæmdarrétti. Flestar þessar þjóðir eru svo aðilar að fyrrnefndum fjölþjóðasáttmálum og hljóta 

þeir því að hafa áhrif á rétt þessara þjóða hvað þetta varðar.  

 

6.2 Norðurlöndin 

Í dönsku höfundalögunum má finna vernd sæmdarréttar sem er keimlíkur þeirri vernd sem 

íslensku höfundalögin mæla fyrir um. Þessa vernd má finna í 3. gr. höfundalaganna en í 1. 

mgr. 3. gr. laganna segir að höfundur eigi rétt á að vera nafngreindur á eintak verks sem birt er 

almenningi. Þá er tekið fram í 2. mgr. 3. gr. að ekki megi breyta verki eða birta í ósæmilegu 

samhengi ef það gæti skaðað orðspor eða höfundaheiður höfundar. Loks segir 3. mgr. 3. gr. 

laganna að sá réttur sem 3. gr. tryggir geti höfundur ekki framselt nema með tilliti til eðlis og 

umfangs notkunar verks.66  

Þar sem dönsku höfundalögin eru fyrirmynd íslensku laganna, ásamt öðrum norrænum 

lögum á þessu sviði, ber að líta til þeirra sjónarmiða og athugasemda sem fylgja dönsku 

lögunum. Í athugasemdum danskra fræðimanna segir að lögin tryggi nafngreiningarrétt og 

vernd á höfundaheiðri. Þá er því bætt við að sæmdarrétturinn sé óframseljanlegur nema í 

ákveðnum undantekningatilfellum.  

Nafngreiningarrétturinn í dönsku höfundalögunum tryggir að höfundur fái nafn sitt birt 

með verki eða sýnishorni af verki sem birt er almenningi, t.d. í útvarpi eða sjónvarpi. Í 

athugasemdum fræðimannanna segir svo að ef fleiri en einn höfundur eru að verki skulu allir 

höfundar verks nafngreindir. Þessu fylgja þó takmarkanir líkt og þekkjast hér á landi, þar sem 

nafngreining höfundar er ekki skylda nema í þeim tilfellum þar sem nafngreining er möguleg 

og eðlileg miðað við eðli og tegund verks. Því geta komið upp tilfelli þar sem nafngreining er 

ómöguleg samkvæmt dönskum lögum.67 Nafngreiningarákvæði dönsku laganna svipar því 

mjög til þeirrar verndar sem íslensku höfundalögin tryggja.  

                                                
66 Í skrifum danskra fræðimanna má finna hugleiðingar þess efnis að bæta eigi við heimildum um vernd 
sæmdarréttar höfunda, einkum þeim sem fjallað er um í 4. kafla ritgerðar þessarar, þ.e. rétt til að afturkalla verk 
og rétt til að frumbirta verk. Sjá Jörgen Blomqvist: Overdragelse af ophavsrettigheder, bls. 121-122. 
67 Peter Schønning: Ophavsretsloven med kommentarer, bls. 179. 
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Vernd höfundaheiðurs í dönsku höfundalögunum er skýrð nánar í athugasemdum 

fræðimannanna sem fylgdu dönsku höfundalögunum. Þar segir að verndin taki ekki aðeins til 

einstakra verka höfunda heldur hagsmuna listamanns sem höfundar verks. Lögin sjálf veita 

ekki neinar leiðbeiningar um hvað teljist ósæmileg breyting eða birting verks en finna má 

sjónarmið þessu tengt í athugasemdunum fræðimanna með lögunum. Þar kemur t.d. fram að 

svokölluð hrein list, þ.e. tónlist, leiklist, kvikmyndir og ljósmyndir, er talin njóta meiri 

verndar gegn breytingum en nytjalist. Verk sem nota á í ákveðnum tilgangi eða til sérstakra 

afnota geta því þurft að þola meiri breytingar en hin svokallaða hreina list, samkvæmt 

athugasemdunum. Birting í ósæmilegu samhengi er heldur ekki skilgreind í lögunum en í 

athugasemdunum segir að birting í samhengi sem andstætt er anda verksins eða hugmyndum 

höfundar teljist vera brot á sæmdarrétti höfundar, eins og þekkist í íslensku lögunum. Vernd 

höfundaheiðurs í dönsku lögunum svipar til verndarinnar í íslensku lögunum en athugasemdir 

fræðimannanna eru ítarlegar og gefa góða hugmynd um hvað teljist brot á höfundaheiðri sem 

nota má við túlkun íslensku höfundalaganna.68  

Dönsk dómaframkvæmd bendir til þess að sömu sjónarmið gildi um ósæmilega birtingu á 

verki, t.d. í auglýsingatilgangi. Í dómi Ufr. 2000, bls. 2359 kemur t.d. fram að birting á verki í 

auglýsingu geti talist brot á höfundaheiðri. Þar var tónlist notuð í auglýsingu sjónvarpsstöðvar 

og taldi dómurinn að þrátt fyrir að greitt hefði verið fyrir notkun á tónlistinni gæti það ekki 

komið í veg fyrir að heiður höfundar nyti verndar samkvæmt dönskum höfundalögum. Það 

samhengi sem tónlistin birtist í teldist hér vera brot á höfundaheiðri. Þessari niðurstöðu 

dómsins svipar mjög til niðurstöðu í fyrrnefndum dómi Hæstaréttar, Hrd. 2003 bls. 3597 

(105/2003), um notkun verka í auglýsingum.  

Takmarkanir dönsku höfundalaganna á framsali á sæmdarrétti eru tekin fram í 3. mgr. 3. 

gr. Í athugasemdum dönsku fræðimannanna sem fylgdu lögunum segir að sæmdarréttur 

höfunda sé að mestu leyti óframseljanlegur. Sæmdarrétturinn sé höfundi mjög mikilvægur, 

sérstaklega í þeim tilfellum þar sem höfundur hefur framselt hinn fjárhagslega rétt sinn yfir 

verkinu. Í athugasemdunum segir að 3. mgr. 3. gr. skuli túlka svo að höfundur geti ekki 

fyrirfram afsalað sæmdarrétti sínum, t.d. með almennu afsali. Samningar þess efnis hafi því 

ekki gildi.  

Danskir fræðimenn eru þó ekki á einu máli um þetta. Sumir fræðimenn hafa talið að 

mögulega sé heimilt að gera skýrt en ótakmarkað framsal á sæmdarrétti. Þeir telja að höfundi 

eigi að vera í sjálfsvald sett hvort hann framfylgi rétti sínum eða ekki. Slíkt framsal þarf 
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heldur ekki að skerða sæmdarrétt höfundar nema að eins miklu marki og honum sýnist og 

ljóst er að þörf er á að slíkt framsal sé gilt. Ótakmarkað framsal á tilteknu sviði þarf ekki að 

fela í sér meira en höfundur mátti sjá fyrir. Verða þá breytingar sem gerðar eru á verki hans 

líklega ekki meiri en það sem almennt telst eðlilegt innan þess tiltekna sviðs sem um ræðir 

hverju sinni. Aðrar breytingar myndu teljast brot á sæmdarrétti enda komnar út fyrir það sem 

höfundur mátti sjá fyrir. Slíkt framsal væri hentugt í tilvikum á borð við aðlaganir bókmennta 

að kvikmynd og gagnvirka tölvuleiki, þar sem erfitt er að ná utan um þær breytingar sem 

líklegt er að gerðar verði á verkum höfunda. Þær breytingar færu þó aldrei út fyrir það sem 

eðlilegt teldist á þessu sviði. 69  

Þó getur höfundur með bindandi hætti framselt sæmdarrétt sinn í samræmi við tiltekið eðli 

og umfang notkunar á verkinu. Á það t.d. við um einstakar sýningar, uppsetningar á verkum 

eða tilteknum fyrirfram ákveðnum breytingum á verki. Athugasemdir dönsku fræðimannanna 

með dönsku höfundalögunum taka svo fram að framsal á sæmdarrétti geti ekki verið almennt 

eða óákveðið. Danskir fræðimenn hafa í þessu samhengi talið að framsal á sæmdarrétti geti 

orðið aðeins að því marki sem höfundur mátti sjá fyrir við samningsgerð.70 Er tekið sem dæmi 

rithöfundur sem gefur leikstjóra og handritshöfundi leyfi til að gera kvikmynd eftir bók sinni. 

Með því veitir hann leikstjóranum frjálsar hendur til að gera nauðsynlegar breytingar til að 

aðlaga verkið til framsetningar í kvikmynd. Slíkar breytingar yrðu þó alltaf að rúmast innan 

þess sem höfundur bókarinnar mátti sjá fyrir við samningsgerð. Raunin er þó sú að algengt er 

að talsvert miklar breytingar séu gerðar á bókum þegar verið er aðlaga þær 

kvikmyndahandriti, sem erfitt væri að sjá fyrir með einhverri nákvæmni. Slíkt framsal yrði 

því alltaf að vera rúmt og mætti höfundur því sjá fyrir talsverðar breytingar.  

Þessi sjónarmið skýrast einna best í dómi Ufr. 1997 bls. 975, þar sem framsal á 

sæmdarrétti var talið gilt samkvæmt 3. mgr. 3. gr. dönsku höfundalaganna. Í því máli hafði 

leikstjórinn Sydney Pollack framselt rétt til klippingar og breytinga á kvikmynd sinni til að 

aðlaga til sýningar í sjónvarpi. Var þetta gert með sérstöku ákvæði í samningi leikstjórans og 

framleiðanda kvikmyndarinnar. Í dóminum kemur fram að sú aðferð sem beitt var við 

                                                
69 Jörgen Blomqvist:Overdragelse af ophavsrettigheder, bls. 124. 
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sem sýnd var í sjónvarpi án samþykkis höfundar, hefði verið gerð til víðtækrar dreifingar með hverjum þeim 
hætti sem heppilegastur þætti til almennrar kynningar á því efni sem hún fjallaði um. Samningur aðila var gerður 
áður en sjónvarpsrekstur hófst hér á landi og myndbandaleigur voru þá óþekktar. Í sératkvæði dómara var því 
talið að birting í sjónvarpi hafi verið heimil og hafi ekki farið út fyrir takmörk þess réttar sem samningurinn 
tryggði. Tekið skal þó fram að hér var um að ræða framsal á fjárhagslegum rétti höfundar. Sjá einnig Hrd. 1994, 

bls. 2611, þar sem Hæstiréttur taldi að þýðandi sjónvarpsefnis hefði mátt sjá fyrir að þýðing hans yrði endursýnd 
samkvæmt dagskrá. Því var ekki talið að um brot á höfundarétti þýðandans að ræða.  
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breytingar á kvikmyndinni var vel þekkt og algeng og ætti að þykja fyrirfram líklegt að 

kvikmyndin hlyti slíka meðferð við aðlögun að sýningu í sjónvarpi. Niðurstaða dómsins var 

því sú að leikstjórinn hefði því mátt sjá fyrir að slíkar breytingar yrðu gerðar á verki hans. 

Þrátt fyrir að það sé ekki tekið fram í dómnum þá hlýtur það einnig að hafa haft áhrif að 

sérstakt ákvæði um aðlögun til sýningar í sjónvarpi var í samningi milli aðilanna. 

Afmörkun á því hvaða skilyrði framsal á sæmdarrétti þarf að uppfylla í dönsku 

höfundalögunum er ekki skýrlega afmarkað frekar en hér á landi. Reglan er fyrst og fremst 

hugsuð sem túlkunar- og fyllingarregla þegar um framsal á milli aðila á sér stað og óljóst er 

hvaða réttur hafi framselst. Ef sérstök ákvæði eru í samningi milli aðila um breytingar á verki 

geta síðar tilkomin mótmæli höfundar á einstökum breytingum ekki haft áhrif með vísun í 3. 

mgr. 3. gr. dönsku höfundalaganna. Höfundar geta þannig með bindandi hætti ráðstafað 

sæmdarrétti sínum nema um sé að ræða almennt eða óljóst framsal.71 Þetta eru sömu 

sjónarmið og gilda um framsal á sæmdarrétti hér á landi.  

Danskir fræðimenn telja einnig að venjur og hefðir sem eiga við um ákveðnar tegundir 

verka og aðstæður geti haft áhrif við mat á því hvort um gilt framsal á sæmdarrétti sé að ræða. 

Dönsku höfundalögin segja ekki berum orðum að framsal þurfi að vera skriflegt. Þannig telja 

danskir fræðimenn að almennar venjur og hefðir geti myndast sem áhrif hafi á gildi framsals á 

sæmdarrétti. Í þessu samhengi eru nefnd dæmi um starfsmann sem ræður sig á 

auglýsingastofu. Hvort sem samningur hans kveður skýrlega á um framsal á sæmdarrétti eða 

ekki má honum vera ljóst að auglýsingastofunni er heimilt að fara með þau verk sem hann 

skapar fyrir stofuna eins og stofunni hentar.72 Hér er þó komið inn á sjónarmið um verk sem 

skapast í vinnuveitendasambandi og um það er nánar fjallað í 5. kafla. 

Sjónarmið norsku höfundalaganna svipar til sjónarmiða sem fram koma í þeim dönsku. 

Þar eru takmarkanir á framsali á sæmdarrétti einnig afmarkaðar af eðli og efni. Í greinargerð 

sem fylgdi frumvarpi til norsku höfundalaganna segir að þetta þýði þó ekki að afmarkað 

framsal sæmdarrétti hafi alltaf réttaráhrif. Hins vegar sé skýrleiki á framsali mikilvægt 

sjónarmið sem hafi mikil áhrif við mat á því hvort framsal á sæmdarrétti sé gilt. Höfundur eigi 

fyrst og fremst að njóta verndar gegn því að ekki sé tekinn af honum sæmdarréttur sem hefur 

ekki vísvitandi afsalað sér. Ef hann hefur séð breytingar á verki sínu og samþykkt geti hann 

ekki skipt um skoðun síðar.73  

                                                
71 Jörgen Blomqvist: Overdragelse af ophavsrettigheder, bls. 126.  
72 Jörgen Blomqvist: Overdragelse af ophavsrettigheder, bls. 127.  
73 Anne Lise Sijthoff Stray: Opphavsretten, bls. 71.  
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Sænsku höfundalögin eru samhljóða þeim dönsku enda voru lögin samin með samvinnu 

Norðurlandanna. Sænskir fræðimenn telja, eins og þeir dönsku og íslensku, að óljós og 

óafmarkað framsal sé ekki gilt, enda séu höfundum ekki alltaf ljóst hvernig reyna muni á 

sæmdarrétt þeirra og hvaða breytingum verk þeirra gæti þurft að sæta. Því sé það meginregla 

sænsks höfundaréttar að höfundur sé handhafi sæmdarréttar að verki og eigi rétt á að 

mótmæla ósæmilegri meðferð á verkum sínum. Þetta gildi alveg óháð því hvað samningur 

milli aðila segi til um. Sænskir fræðimenn benda þó einnig á að þetta þýði ekki að höfundar 

geti alltaf hindrað alla meðferð á verkum sínum óháð samningum sem gerðir hafa verið. Því 

hefur höfundum verið veitt heimild til að framselja sæmdarrétt sinn í samræmi við eðli og efni 

þess verks sem um ræðir, sem áður hefur verið farið yfir. Eru í þessu samhengi nefndar 

breytingar á verki til sýningar í sjónvarpi eða útvarpi. Framsal geti hins vegar aðeins átt sér 

stað ef höfundur lætur það ótvírætt í ljós að hann framselji rétt sinn t.d. með skriflegum 

samningi.74 Sjónarmið þessi eru því að meginefni þau sömu og áður hafa komið fram.  

 

6.3 Frakkland og Þýskaland 

Þegar verið er að skoða lög og rétt landa á meginlandi Evrópu er jafnan litið fyrst til 

Frakklands og Þýskalands til skýringar. Þessi lönd hafa réttarsögu, sem er um margt ólík, en 

hefur haft umtalsverð áhrif á önnur réttarkerfi í Evrópu. Því er ekki úr vegi að skoða hvernig 

lagareglur þessara þjóða fjalla um framsal á sæmdarrétti.  

Í Frakklandi er vernd höfundaréttar mikil og njóta bæði fjárhagslegur og ófjárhagslegur 

réttur höfunda ríkrar verndar enda Frakkland eitt þeirra landa sem þróuðu sæmdarrétt hvað 

mest á sínum tíma. Í frönskum höfundalögum er tekið fram að réttur höfunda sé tvískiptur, 

það er fjárhagslegur og ófjárhagslegur og um sé að ræða tvo aðskilda flokka réttinda. Frakkar 

aðhyllast því tvíeðliskenninguna sem fyrr var nefnd. Frakkar telja höfundaréttinn á mörkum 

persónuréttar og fjármunaréttar, líkt og hér á landi, og setja því framsali á slíkum rétti miklar 

skorður. Þannig má t.d. nefna að víðtækt framsal á framtíðarverkum höfundar er almennt talið 

ógilt.75  

Frönskum sæmdarrétti má skipta í fernt, það er rétturinn til virðingar og nafngreiningar 

(L.121-1), rétturinn til frumbirtingar (L.121-2), rétturinn til endurskoðunar og afturköllunar 

(L.121-4) og rétturinn til að taka saman greinar og ræður og birta sem heildarsafn (L.121-8).  

Rétturinn til virðingar og nafngreiningar er í raun samsetning á rétti til nafngreiningar og 

rétti til höfundaheiðurs, sem lýst var í 4. kafla ritgerðar þessarar. Við það bætist svo réttur 
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höfundar til að láta titil sinn fylgja nafngreiningu, hvort sem það er starfstitill eða stöðutitill. 

Þá er tekið fram í frönsku lögunum að réttur þessi hafi endalausan gildistíma, sé ekki hægt að 

framselja og fyrnist aldrei. 

Tekið er fram að réttur þessi erfist til erfingja höfundar eða þriðja aðila. Höfundur getur 

ekki afsalað sér þessum rétti, en dómstólar hafa talið að hægt sé að undanskilja einhvern hluta 

réttarins með skýrum og afmörkuðum ákvæðum í samningi þess efnis.  

Á þetta reyndi í frönskum dómi Barbelivien gegn Agence Business þar sem franskur 

höfundur texta og laglínu lags gerði samning við ítalskan útgefanda þess efnis að 

útgefandanum væri heimilt að breyta textanum og laglínunni að vild. Það var gert, texta og 

titli lagsins var breytt, og lagið svo birt í auglýsingu á Ítalíu. Dómstólar töldu að höfundi væri 

óheimilt að gera slíkan samning þar sem þetta væri andstætt frönsku höfundalögunum, grein 

L.121.-1, þar sem þessi samningurinn fæli í sér fyrirfram afsal höfundar á sæmdarrétti og 

vernd gegn ósæmilegum breytingum á verki.76  

Rétt er að taka fram að þegar verið er að meta ósæmilegar breytingar á verkum í frönskum 

lögum fer það alfarið eftir mati listamannsins sjálfs hvort um brot er að ræða eða ekki. Þetta 

fyrirkomulag þekkist hvergi annars staðar og verður því að telja að franskir höfundar njóti 

talsvert ríkari verndar að þessu leyti en þekkist hjá öðrum þjóðum.   

Lög um rétt til frumbirtingar í Frakklandi svipar mjög til þeirra lagareglna sem eru í gildi 

hér á landi. L.121-2 til L.121-3 segja að höfundur einn eigi rétt á að frumbirta verk sitt. Hann 

svo gefið fyrirmæli um hvað skuli gera við þau verk sem ekki hafa verið birt og veitt þeim 

sem honum sýnist þennan rétt í erfðaskrá. Sé slíkt ekki gert fer rétturinn til skylduerfingja. 

Hvað réttinn til afturköllunar varðar, þá er hann svipaður því sem lýst var í 4. kafla 

ritgerðarinnar. Höfundi er heimilt að afturkalla verk en hann þarf að greiða handhafa verksins 

bætur og jafnframt að bjóða honum fyrsta kauprétt ef verkið er selt að nýju.  

Eins og hér hefur komið fram er vernd höfunda í Frakklandi rík. Sést þetta einna best af 

því þegar skoðaðir eru franskir dómar sem reyna á afsal á höfundarétti. Er þá jafnan um að 

ræða óbirt verk sem aðrir en höfundar hafa tekið til sín og birt án hans samþykkis. Þetta reynir 

því jafnan bæði á frumbirtingarrétt höfunda ásamt hluta fjárhagslegs réttar höfunda, en verk 

þessi eru jafnan tekin með það fyrir augum að selja þau. Í frönskum dómi Bouvier gegn 

Cassigneul var það talið brot á frumbirtingarrétti höfundarins að birta án samþykkis höfundar 

málverk sem höfundurinn hafði ákveðið að birta ekki. Var þetta gert með vísan til greinar 

L.335-3 sem fjallar um refsingu vegna óheimillar dreifingar. Annar franskur dómur staðfestir 
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þennan rétt, þó með öðrum formerkjum. Í dómi Camoin gegn Carco sagði að málari sem reif 

málverk sitt hafi mátt, samkvæmt frumbirtingarrétti sínum, koma í veg fyrir að annar 

einstaklingur tæki sundurtætt málverkið úr ruslafötu, setti það saman aftur og birti án hans 

samþykkis. Almennt verður því að telja að dómstólar geri talsvert ríkar kröfur á sönnun þess 

að höfundur hafi ætlað að afsala sér höfundarétti sínum á tilteknu verki, sérstaklega ef nýta á 

hið meinta afsalaða verk í fjárhagslegum tilgangi.77 

Þýskaland aðhyllist hins vegar eineðliskenninguna. Fjárhagslegur og ófjárhagslegur réttur 

er þrátt fyrir það aðskilinn í þýsku höfundalögunum en eru samtvinnaður þegar kemur að 

notkun höfundalaganna.  

Sá sæmdarréttur sem þýsku höfundalögin vernda eru miðlunarréttur (12. gr.), 

nafngreiningarréttur (13. gr.) og vernd gegn ósæmilegri meðferð á verkum (14. gr.). Einnig 

veita þýsku lögin höfundum aðgangsrétt að verkum sínum (25. gr.) líkt og þekkist í íslensku 

höfundalögunum ásamt því að veita höfundum afturköllunarrétt (42. gr.).   

Réttinum til miðlunar í þýsku höfundalögunum svipar mjög til réttar til birtingar í íslensku 

höfundalögunum. Réttur þessi tekur til þess að höfundur á rétt á að miðla verkum til 

almennings og lýsa inntaki þess. Höfundur nýtur því verndar gegn því t.d. að aðrir upplýsi um 

söguþráð sögu sinnar. 

Rétturinn til nafngreiningar er sá sami í Þýskalandi og hér á landi, það er rétturinn til að 

láta nafngreina sig sem höfund og vernd gegn því að aðrir nafngreini sig ranglega sem höfund 

að verki höfundar. Hvað framsal varðar þá hefur það verið talið óljóst hvort höfundur getur 

framselt eða afsalað sér þessum rétti.78  

Vernd gegn ósæmilegri meðferð á verki er metin hlutrænt, ólíkt því sem tíðkast í 

Frakklandi, og sýna þarf fram á raunverulegan skaða ef farið er fram á bætur fyrir brot gegn 

þessari vernd. Þá er tekið fram í 1. mgr. 39. gr. þýsku höfundalaganna að ef ekki sé um 

samning milli aðila að ræða sé óheimilt að breyta verki eða titli þess án samþykkis höfundar. 

Af þessu má gagnálykta að mögulegt sé að framselja þennan hluta sæmdarréttarins kveði 

samningur milli aðila skýrlega á um það.  

 

6.4 Bandaríkin og Bretland 

Í Bretlandi hóf höfundaréttur fljótt að gera vart við sig, eins og rakið var í 2. kafla. Inntak 

höfundaréttar þróaðist hins vegar öðrum hætti í Bretlandi en á meginlandi Evrópu og naut 

sæmdarréttur aldrei mikillar virðingar í Common law lagakerfinu þar í landi. 
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Grundvallarmunur er á milli þessara lagahefða, sem skýrist best á því að á meginlandi Evrópu 

er orðið authors rights notað í lögum um höfundarétt en í Bretlandi er notað orðið copyright 

en það telst yfirleitt ekki taka til ófjárhagslegs réttar höfunda. Sæmdarrétti hefur þó vaxið 

ásmegin í Bretlandi og nýtur nokkurrar lögverndar í dag. Þá ber að geta þess að Bretar eru 

aðilar að Bernarsáttmálanum og eru því skuldbundnir að þjóðarrétti til að tryggja lögvernd 

þeim sæmdarrétti sem þar er mælt fyrir um. Um þetta er fjallað nánar í kaflanum hér á eftir.  

Bretar aðhyllast tvíeðliskenninguna og eru því fjárhagsleg og ófjárhagsleg réttindi aðskilin 

í lagakerfi þeirra. Þó má benda á að ófjárhagslegur réttur höfunda getur ekki staðið sjálfstætt 

ef skilyrði fjárhagslegs réttar höfunda eru ekki uppfyllt eða réttur sá er runninn út.79 Í 

höfundalögum þeirra má svo finna nokkur önnur frávik frá þeim meginreglum sem þekkjast 

hér á landi.   

Í breskum höfundalögum er sæmdarrétti fjórskipt. Í því felst nafngreiningarréttur (section 

77), vernd gegn ósæmilegri meðferð á verki (section 80), vernd gegn því að vera ranglega 

nafngreindur sem höfundur að verki (section 84) og loks sérstök vernd gegn birtingu á 

ákveðnum ljósmyndum og kvikmyndum (section 85).  

Breska nafngreiningarréttinum svipar til þess nafngreiningarréttar sem tryggður er í 

íslensku höfundalögunum með ákveðnum undantekningum. Bresku höfundalögin gera ráð 

fyrir að réttur þessi eigi aðeins við í ákveðnum tilfellum og ef höfundur hefur borið sig eftir 

þessum rétti. Er það gert á eftirtalinn hátt. Í fyrst lagi er mögulegt að gera það með yfirlýsingu 

höfundar þar sem hann krefst þess að nafngreiningarréttur sinn verði virtur. Í öðru lagi getur 

höfundur skrifað undir viljayfirlýsingu þess efnis. Í þriðja lagi er hægt að taka það sérstaklega 

fram í samningi aðila að nafngreiningarréttur skuli vera virtur. Loks er gert ráð fyrir að 

nafngreiningarréttur höfundar verði virtur ef upphaflegt verk höfundar er birt og merkt honum 

og er meðferð á því verki eftir það háð nafngreiningarrétti höfundar.80  

Það sama á við um vernd gegn ósæmilegri meðferð verka samkvæmt ákvæðum í bresku 

höfundalögunum. Þeim svipar mjög til íslenska ákvæðisins nema hvað að verndin á aðeins við 

í ákveðnum tilfellum þ.e. þegar verk er birt í viðskiptaskyni eða í kvikmyndum.  

Annar þáttur í nafngreiningarrétti höfunda í Bretlandi er vernd bresku höfundalaganna 

gegn því að vera ranglega nafngreindur sem höfundur verks (e. false attribution right). Þessi 

vernd kemur í veg fyrir að birt séu verk þar sem höfundur er nafngreindur sem höfundur, án 

þess að hann hafi komið nálægt gerð verksins. Hér er því um ákveðna útfærslu á 

nafngreiningarréttinum að ræða sem sérstaklega er lögfest í bresku höfundalögunum.  

                                                
79 J.A.L. Sterling: World Copyright Law, bls. 405. 
80 Lionel Bently og Brad Sherman: Intellectual Property Law, bls. 236. 
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Loks ber að nefna sérstaka vernd gegn birtingu á tilteknum ljósmyndum og kvikmyndum. 

Er þá átt við myndir sem teknar eru af fagaðila gegn greiðslu við sérstök tækifæri, t.d. 

brúðkaup eða afmæli. Lögunum er þá ætlað að koma í veg fyrir að slíkar myndir, sem teljast 

verk fagaðilans, séu birtar án samþykkis þeirra sem fengu fagaðilann til verksins.  

Sá sæmdarréttur sem hér hefur verið nefndur er almennt talinn afsalanlegur samkvæmt 

breskum höfundalögum. Í lögunum er gerður greinarmunur á afsali og framsali og þar segir að 

ekki sé um brot á sæmdarrétti að ræða ef höfundur samþykkir þær aðgerðir eða breytingar 

sem verk hans verður fyrir og yrði slíkt gert með skriflegu afsali (section 87). Talið hefur 

verið að engar takmarkanir séu á því hversu víðtækt slíkt afsal geti verið, efni þess geti verið 

almennt eða sértækt og geti jafnvel tekið til allra framtíðarverka höfundar.81 Hins vegar er 

talið að framsal á sæmdarrétti til annars aðila sé óheimilt (section 94) að öðru leyti en svo að 

hægt er að framselja hann til erfingja eða annarra aðila með erfðaskrá. Hvorugt þessara 

ákvæða á þó við um vernd höfunda gegn því að vera ranglega nafngreindur sem höfundur 

verks.  

Í Bandaríkjunum er þessu öðruvísi farið. Þrátt fyrir að Bretland og Bandaríkin byggi á 

sömu lagahefð þróaðist réttarkerfi Bandaríkjanna með öðrum hætti en á Bretlandi og 

fjarlægðust Bandaríkin enn frekar þann höfundarétt sem þekkist á meginlandi Evrópu. Þetta 

olli því að þar til nýlega þekktist vernd sæmdarréttar varla í Bandaríkjunum. Á þessu hefur þó 

orðið breyting síðustu ár.  

Við aðild að Bernarsáttmálanum var ljóst að Bandaríkin þyrftu að breyta lögum sínum til 

að tryggja þeim sæmdarrétti lögvernd sem mælt er fyrir um í honum. Bandaríkjamenn þrættu 

fyrir þetta og héldu því fram að sæmdarréttur nyti verndar samkvæmt ólögfestum 

meginreglum og dómaframkvæmd sem tíðkaðist þar í landi. Þeir ákváðu að samþykkja 

sáttmálann til að tryggja íbúum Bandaríkjanna þann rétt sem sáttmálinn tryggði, en veltu lítið 

vöngum yfir því hvort þeir væru að sama skapi að tryggja íbúum annarra þjóða þennan sama 

rétt innan Bandaríkjanna. Þar sem Bernarsáttmálanum fylgja engar eftirlitsstofnanir eða 

þvingunarúrræði komust Bandaríkjamenn upp með þetta í fjölmörg ár.  

Bandaríkjamenn stigu þó skref í átt að lögvernd sæmdarréttar með VARA-sáttmálanum 

(Visual Artists Right Act) sem lögfestur var árið 1990. Þar er höfundum sjónlistar veitt 

lögvernd á afmörkuðum hluta sæmdarréttar, en tekið skal fram að sáttmálinn nær aðeins til 

afmarkaðs hluta listaverka sem skilgreindur er í sáttmálanum. Nánar er farið yfir efni 

sáttmálans í kafla 6.7.  

                                                
81 http://www.thorntons-law.co.uk/nmsruntime/saveasdialog.asp?lID=1986&sID=3760  
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Engin alríkislöggjöf hefur verið sett um vernd sæmdarréttar í Bandaríkjunum en til eru 

dómar sem notast við aðra löggjöf til verndar sæmdarrétti til dæmis með vísan í lög um 

samningarétt, vernd gegn ærumeiðingum, samkeppnislög, rétt til einkalífs og vernd gegn 

villandi framsetningu og auglýsingagerð.82  

Fyrst má þar nefna dóm Gilliam gegn American Broadcasting Company þar sem 

sjónvarpsþættir með breska leikhópnum Monty Python voru klipptir niður og styttir úr níutíu 

mínútum niður í sextíu og sex mínútur, til að falla betur að sýningartíma í bandarísku 

sjónvarpi og var það gert án samþykkis höfunda sjónvarpsþáttanna. Dómurinn taldi að 

samkvæmt Lanham lögunum (section 43(a)), sem fjalla um vörumerki og villandi 

framsetningu og blekkjandi auglýsingagerð, væri kynning á sjónvarpsþættinum sem 

sjónvarpsþætti Monty Python villandi þar sem ekki væri lengur um sjónvarpsþætti eftir breska 

leikhópinn að ræða heldur sérútgáfu af sjónvarpsþáttunum sem stytt hefði verið af 

tæknimönnum sjónvarpsstöðvarinnar.83 

Dómur þessi er umdeildur enda má ljóst vera að Lanham lögin væru ekki sett með það í 

huga að vernda sæmdarrétt höfunda. Í dóminum kom fram sératkvæði dómara sem benti á 

þetta og sagði að sæmdarréttur nyti ekki verndar í Bandaríkjunum og Lanham lögin ættu ekki 

við tilvik sem þetta þar sem þau væru hugsuð til að koma í veg fyrir villandi markaðssetningu 

á vörum. Lanham lögin hafa þó verið talin geta verndað heiður höfunda og veitt vernd gegn 

birtingu á verkum í ósæmilegu samhengi.  

Í dómi George Benson gegn Paul Winley Record Sales kærði jass tónlistarmaðurinn 

George Benson birtingu á tónlist sinni í ósæmilegu samhengi. Áður en Benson hlaut frægð 

hafði hann, ásamt öðrum tónlistarmönnum, leikið inn á plötu sem var svo gefin út. Platan var 

útgefin í klámfengnu samhengi og var mynd af Benson sett á umslag plötunnar og nafn hans 

notað á titil plötunnar eins og hann væri aðaltónlistarmaður hennar. Bandaríski dómstólinn 

taldi að útgáfa plötunnar með nafni og mynd af Benson væri brot á ákvæði 43(a) í Lanham 

lögunum. Dómstóllinn bætti svo við að þessi framsetning á tónlist Benson gæti skaðað ímynd 

hans sem listamanns og persónu. Hér má því finna vísi að vernd höfundaheiðurs eða 

höfundasérkenna í bandarískri dómaframkvæmd.  

Loks má nefna athyglisverðan dóm John Lennon gegn Levy, þar sem tónlistarmaðurinn 

John Lennon vildi koma í veg fyrir framsetningu á tónlist sinni í ósæmilegu samhengi. 

Lennon hafði leikið inn á plötu nokkur lög sem óvíst var að ætlað væri til útgáfu. Gæði 

upptökunnar voru léleg og handhafi upptökunnar, sem var ekki plötuútgefandi Lennon, gaf 

                                                
82 Sjá grein Henry L. Self III.: Moral Rights and Musicians in the United States 
83 J.A.L. Sterling: World Copyright Law, bls. 409. 
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plötuna út án samþykkis Lennon. Lennon taldi þetta brot á friðhelgi einkalífs enda væri hér 

um að ræða óheimila notkun á nafni hans í auglýsingaskyni. Taldi dómurinn að gæði 

upptökunnar væru augljóslega ekki góð og voru honum því dæmdar bætur fyrir brot gegn 

mannorði hans sem listamanns. Rétt er að taka fram að niðurstaða þessi var byggð á löggjöf 

New York ríkis sem aðeins sex önnur ríki Bandaríkjanna hafa löggilt. Af dómnum má þó sjá 

að frumbirting verka og birting í ósæmilegu samhengi getur notið verndar í bandarískum 

lögum. 

Út frá dómum þessum má sjá að þrátt fyrir að sæmdarréttur njóti ekki lagaverndar með 

samræmdri höfundalöggjöf í Bandaríkjunum njóta hlutar hans verndar. Í dóminum að ofan er 

talið að þessar óheimilu breytingar á verkum Monty Python valdi því að þeir verði ekki lengur 

tengdir við verkið sem höfundar. Eðlilegt má telja að höfundar geti varist því að vera titlaðir 

höfundar að verki sem þeir koma ekkert nálægt út frá ákvæðum Lanham-laganna um villandi 

markaðssetningu. Benson dómurinn veitti höfundi vernd gegn því að nafn hans væri notað í 

markaðssetningu á tónlist, sem hann átti aðeins hluta að, sem og vernd gegn því að tónlist 

hans væri sett fram í ósæmilegu samhengi. Hins vegar verður að telja líklegt að sú heimfærsla 

sem um var að ræða í Gilliam dómnum og Benson dómnum að ofan sé ekki innan þeirra 

marka sem gildissvið Lanham laganna var hugsað við setningu þeirra. Sama má segja um 

Lennon dóminn. Þar er notast við löggjöf um opinbera umfjöllun, sem hefur verið túlkuð rúmt 

svo hún taki einnig til verndar einkalífs. Má því telja að um talsvert framsæknar skýringar á 

lögunum sé að ræða, sem líklega má rekja til þess að lagahefð höfundaréttar í Bandaríkjunum 

sé að færast í átt til aukinnar verndar á sæmdarrétti. 

Þróun í þessa átt er þó hægara sögð en gerð og á það sérstaklega við í Bandaríkjunum. 

Lagahefð þar í landi hefur jafnan byggt á miklu samningsfrelsi og svigrúmi í viðskiptum og 

eru Bandaríkjamenn hræddir um að aukinn réttur höfunda geti valdið erfiðleikum í 

samningsgerð milli höfunda, framleiðanda og útgefanda. Á það sérstaklega við þegar um 

matskenndan, óframseljanlegan rétt er að ræða, líkt og sæmdarrétt.  

Algjört samningsfrelsi á þessu sviði, þar sem sæmdarréttur er auðveldlega 

framseljanlegur, kemur varla til greina þar sem höfundur getur þá gleymt að halda eftir 

sæmdarrétti við samningsgerð, sem valdið getur því að túlkun samningsins yrði á þá leið að 

hann hafi framselt allan rétt sinn til útgefanda og sæmdarréttinn þar meðtalinn. Einnig er 

samningsstaða við gerð slíkra samninga oft ójöfn sem ollið gæti því að höfundi yrði gert að 

framselja sæmdarrétt sinn vegna sterkari stöðu gagnaðila.  

Ólíklegt er að Bandaríkin ráðist í meiriháttar lagasetningu þar sem sæmdarréttur yrði 

gerður að óframseljanlegum rétti höfunda, sem geti komið í veg fyrir meðferð á verkum þeirra 
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sem þeir telja sér ósæmandi. Með þessu telja Bandaríkjamenn að öryggi í samningsgerð á 

sviði höfundaréttar heyri sögunni til og því fylgdi takmörkun á markaði ásamt aðgengi og 

notkun almennings að höfundaréttarvörðum verkum.  

Gildandi réttur um framsal á sæmdarrétti í Bandaríkjunum er því óljós. Því veldur fyrst og 

fremst óvissa um það að hve miklu leyti sæmdarréttur nýtur verndar. Bandaríkin eru aðili að 

Bernarsáttmálanum og eiga að veita þeim sæmdarrétti vernd sem þar er mælt fyrir um. 

Dómarnir hér að ofan sýna að óljóst er að hve miklu leyti það er gert og hefur þar mest áhrif 

að engin alríkislöggjöf á sviði höfundaréttar hefur verið sett þar sem mælt er fyrir um vernd á 

sæmdarrétti. Mögulegt er að Lanham-lögin ásamt öðru lögum og dómafordæmum geti veitt 

sæmdarrétti einhverja vernd. Sá sæmdarréttur sem dómstólar meta að njóti verndar er líklega 

alltaf framseljanlegur, ef marka má þau sjónarmið sem rakin eru að ofan og þá lagahefð sem 

ræður ríkjum í samningarétti Bandaríkjanna. Þá verður nánar farið yfir sérstaka vernd 

sjónlistar í Bandaríkjunum samkvæmt VARA-sáttmálanum í kafla 6.7 hér á eftir.  

 

6.5 Bernarsáttmálinn 

Bernarsáttmálinn hefur verið samþykktur af fjölmörgum þjóðum og er hann hugsaður sem 

lögfesting á ákveðnum lágmarks réttindum höfunda. Erfiðlega hefur gengið að finna 

meðalveg sem allar aðildarþjóðir sáttmálans geta sæst á. Frakkar og Þjóðverjar veita t.d. 

sæmdarrétti ríka lögvernd í höfundalögum sínum á meðan hugtakið nýtur lítillar lögverndar í 

Bandaríkjunum. Þetta olli því að Bandaríkin stóðu lengi vel utan sáttmálans, en gerðust svo 

loks aðilar að honum árið 1989.  

Eins og áður segir veitir Bernarsáttmálinn höfundum ákveðna lágmarksvernd, sem allar 

aðildarþjóðir hafa sæst á. Þetta veldur því að sáttmálinn veitir aðeins nafngreiningarrétti og 

höfundaheiðri vernd. Í 6. gr. Bernarsáttmálans segir að eftir framsal fjárhagslegs réttar 

höfunda eigi hann rétt á að krefjast nafngreiningarréttar síns og rétt á að mótmæla öllum 

breytingum eða öðrum ósæmandi aðgerðum sem verk hans getur orðið fyrir ef hann telur að 

það geti skert höfundaheiður hans eða orðspor. Þá er tekið fram að sæmdarréttur skuli gilda 

áfram eftir andlát höfundar, að minnsta kosti jafnlengi og fjárhagslegur réttur höfunda. Þá geti 

aðildarríki ráðið því sjálf hvernig lögvernd sæmdarréttar er komið á.  

Mikilvægt er að afmarka inntak sæmdarréttar í Bernarsáttmálanum, enda telst það sá 

sæmdarréttur sem höfundum ætti að vera tryggður innan allra aðildarríkja sáttmálans. 

Nafngreiningarrétti sem lögfestur er í 6. gr. sáttmálans svipar mjög til þess réttar sem þekkist í 

íslensku höfundalögunum. Hann tryggir höfundum rétt á að vera getið sem höfundar á 

nægjanlega skýran og skilmerkilegan hátt, sem ræðst af eðli og efni verks. Hins vegar er ekki 
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talið að í þessu rétti felist vernd gegn því að vera ranglega nefndur höfundur verks (e. false 

attribution right), líkt og þekkist í Bretlandi, þar sem höfundi er veitt vernd gegn því að vera 

nafngreindur sem höfundur að verki sem hann hefur ekki komið nálægt. Þrátt fyrir að þessi 

réttur gæti fræðilega séð rúmast innan nafngreiningarréttar er ekki talið að aðildarríkjunum sé 

skylt að veita þessum rétti lögvernd.  

Vernd höfundaheiðurs í 6. gr. Bernarsáttmálanum svipar einnig til þeirrar verndar sem 

tryggð er í íslensku höfundalögunum. Verndin er talin taka til allra breytinga eða meðferðar á 

verki sem taldar eru geta skert heiður eða orðspor höfunda.84 Á það við um eiginlegar 

breytingar á verki, útsetningar, birtingu í samhengi sem höfundur telur sér ekki sæmandi 

ásamt öðru tilvikum sem nánar voru upptalin í umfjölluninni um höfundaheiður hér að ofan.  

Þeirri spurningu hefur verið velt upp hvort vernd gegn eyðileggingu verks njóti verndar 

Bernarsáttmálans en eins og áður segir hefur verið liti svo á að eyðilegging verks sé efsta stig 

ósæmilegrar meðferðar á því. Fjallað var um þetta þegar verið var að endurskoða 

Bernarsáttmálann árið 1948. Þá var talið að ekki væri nauðsynlegt að setja slíka vernd inn í 

sáttmálann, það væri fremur í höndum aðildarríkjanna að setja lög sem vernduðu verk 

höfunda gegn slíkri meðferð. Því verður að telja að vernd gegn eyðileggingu verks sé ekki 

lögfest í Bernarsáttmálanum.85 

Réttur höfundar til frumbirtingar er ekki nefndur í sæmdarréttarákvæði 6. gr. Því hefur þó 

verið haldið fram að réttur þessi njóti verndar Bernarsáttmálans þrátt fyrir að hann sé ekki 

nefndur í 6. gr. Bent er á að 10. gr. sáttmálans, sem fjallar um birtingu og tilvitnanir í 

höfundaréttarvarin verk, mæli fyrir um rétt höfundar til að stýra því hvernig verk hans birtast 

almenningi.86 Telja verður að efni þessa ákvæðis taki ekki til nema hluta þeirrar verndar sem 

t.d. íslensk höfundalög mæla fyrir um.  

Af 6. gr. Bernarsáttmálans má lesa að sæmdarréttur njóti sjálfstæðs gildis og sé aðgreindur 

frá fjárhagslegum rétti og styðst því við tvíeðliskenninguna sem áður var nefnd. Í 6. gr. er þó 

ekki sérstaklega tekið fram að sæmdarréttur sé óafsalanlegur eða óframseljanlegur. Því er 

                                                
84 6. gr. Bernarsáttmála segir orðrétt:„...any distortion, mutilation or other modification of, or other derogatory 
action in relation to the said work, which would be prejudicial to the author´s honor or reputation.“  
85 Sam Ricketson og Jane C. Ginsburg: International Copyright and Neighbouring Rights, bls. 613. 
86 10. gr. Bernarsáttmálans hljómar svo: „(1) It shall be permissible to make quotations from a work which has 
already been lawfully made available to the public, provided that their making is compatible with fair practice, 
and their extent does not exceed that justified by the purpose, including quotations from newspaper articles and 
periodicals in the form of press summaries. 
(2) It shall be a matter for legislation in the countries of the Union, and for special agreements existing or to be 
concluded between them, to permit the utilization, to the extent justified by the purpose, of literary or artistic 
works by way of illustration in publications, broadcasts or sound or visual recordings for teaching, provided such 
utilization is compatible with fair practice. 
(3) Where use is made of works in accordance with the preceding paragraphs of this Article, mention shall be 
made of the source, and of the name of the author, if it appears thereon.“ 
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ekkert sem kemur í veg fyrir að aðildarríki setji heimild til framsals eða afsals í lög sín. Þó 

verður að telja að algjört afsal eða framsal sæmdarréttar samfara framsali á fjárhagslegum rétti 

myndi teljast andstætt þeim sjónarmiðum sem tekin eru fram í 6. gr. um sjálfstætt gildi 

sæmdarréttar gagnvart fjárhagslega réttinum. Telja verður ljóst að af 6. gr. má lesa að taka 

þurfi skýrt fram ef sæmdarréttur eigi að framseljast með fjárhagslega réttinum og að hve 

miklu leyti það eigi að gerast. Ef slíks væri ekki krafist yrði aðskilnaðurinn á fjárhagslegum 

og ófjárhagslegum rétti höfunda aðeins að forminu til.87  

Í 6. gr. Bernarsáttmálans er ekki tekið sérstaklega fram að framsal eða afsal á sæmdarrétti 

sé óheimilt. Telja verður að þetta megi rekja til þess að Bernarsáttmálinn er fyrst og fremst 

hugsaður sem lögfesting lágmarks réttinda höfunda innan aðildarríkjanna. Ekki þykir því rétt 

að útiloka tilvik þar sem framsal sæmdarréttar þykir eiga rétt á sér, svo sem þegar framsal á 

sér stað til samtaka listamanna eða skuggaskrifara eins og áður hefur verið nefnt. Því er ekkert 

því til fyrirstöðu að aðildarríkin lögfesti reglur sem gilda um framsal á sæmdarrétti, í slíkum 

tilfellum eða öðrum.88 Sem dæmi um slíkt má nefna bann franskra laga um framsal á 

sæmdarrétti, sem kom í veg fyrir framsal skuggaskrifara á sæmdarrétti sínum í máli Anne 

Bragance gegn Olivier Orban og Michel de Gréce og farið verður betur yfir síðar.  

 

6.6 TRIPS-sáttmálinn 

Við mat á því hvort TRIPS-sáttmálinn (e. Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual 

Property Rights) veitir sæmdarrétti einhverja vernd og hvernig framsal á þeim rétti fer fram 

ber fyrst að líta til forsögu sáttmálans. TRIPS-sáttmálinn var lögfestur árið 1994, eftir langa 

deilu Bandaríkjamanna, Rússa, Kínverja og Evrópusambandsins. Deilan snérist um 

sæmdarrétt og önnur atriði Bernarsáttmálans sem sum ríki áttu erfitt með að sætta sig við.  

TRIPS-sáttmálinn var saminn af WTO (World Trade Organization) og er ætlað að tryggja 

lágmarks réttindi á sviði hugverkaréttar. Sáttmálinn gerir ráð fyrir að WTO geti gripið til 

ýmissa úrræða fari aðildarríkin ekki að þeim skyldum sem sáttmálinn leggur á þau. Sáttmálinn 

er víðtækur og tekur til ýmissa sviða á borð við vörumerkja-, einkaleyfa- og höfundarétt. 

Ákvæði sáttmálans á sviði höfundaréttar byggja að miklu leyti á ákvæðum Bernarsáttmálans 

með einni undantekningu.  

Í 9. gr. TRIPS-sáttmálans segir að ríkin sem eiga aðild að sáttmálanum skuli framfylgja 

1.-21. gr. Bernarsáttmálans en hins vegar hafi öll réttindi og allar skyldur eða annar réttur sem 

rekja má til 6. gr. Bernarsáttmálans ekkert gildi. Með þessu er allur sæmdarréttur í 6. gr., 

                                                
87 Sam Ricketson og Jane C. Ginsburg: International Copyright and Neighbouring Rights, bls. 599-600. 
88 Sam Ricketson og Jane C. Ginsburg: International Copyright and Neighbouring Rights, bls. 600. 
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frumbirtingarréttur í 10. gr. og annar réttur dreginn af 6. gr. Bernarsáttmálans undanskilinn 

lögvernd TRIPS-sáttmálans. Ástæða þess að sæmdarréttur var undanskilinn var sú að 

höfundar sáttmálans töldu að þar sem sáttmálinn ætti fyrst og fremst að fjalla um alþjóðleg 

viðskipti væri óeðlilegt að veita ófjárhagslegum réttindum höfunda lögvernd. Þó verður að 

telja að deilur Bandaríkjamanna við önnur aðildarríki Bernarsáttmálans og heimild WTO til 

að beita þvingunarúrræðum hafi einnig haft mikil áhrif á þessa niðurstöðu.89  

 

6.7 VARA-sáttmálinn 

Þrátt fyrir fyrrnefnda tregðu Bandaríkjamanna til að veita sæmdarrétti lögvernd stigu þeir 

skref í þá átt með lögfestingu VARA-sáttmálans (Visual Artists Rights Act) árið 1990. Eins 

og nafnið gefur til kynna á sáttmálinn við hvers konar sjónlist, en í 101. gr. sáttmálans er 

hugtakið sjónlist skilgreint nákvæmlega og með því afmarkað hvað fellur undir gildissvið 

sáttmálans. Sáttmálinn veitir höfundum vernd á sæmdarrétti sem þekktist ekki áður í 

Bandaríkjunum en þetta þýðir þó ekki að sæmdarréttur njóti almennra viðurkenningar þar í 

landi því sáttmálinn hefur mjög afmarkað gildissvið.  

Sáttmálinn var samþykktur sem alríkislög og leiddi til breytinga á bandarísku 

höfundalögunum (e. Copyright Act). Breytingarnar koma inn í 101. gr. og a-lið 106. gr. Í 101. 

gr. eru settar fram ýmsar skilgreiningar og þar segir að sú sjónlist sem njóti verndar 

sáttmálans séu málverk, teikningar, útprentanir, högglist eða ljósmyndir á ljósmyndasýningu 

sem til eru í einu eintaki en þó ekki fleiri en tvö hundruð eintökum. Utan þessarar 

skilgreiningar falla plaköt, kort, nytjalist, kvikmyndir, bækur, tímarit, fréttablöð, 

gagnagrunnar og hvers kyns rafrænar birtingar. Sáttmálinn á heldur ekki við hvers kyns verk 

sem birt er til auglýsinga, sem gert er í vinnuréttarsambandi eða verk sem nýtur almennt ekki 

höfundaréttar.  

Þau verk sem falla undir þetta þrönga gildissvið sáttmálans njóta tvenns konar 

sæmdarréttar samkvæmt a-lið 106. gr. Annars vegar á höfundur rétt á nafngreiningarrétti, þ.e. 

að hann sé ranglega tilgreindur sem höfundur að verki sem hann hefur ekki komið nálægt og 

rétt á því að nafn síns sé getið á þeim verkum sem hann er höfundur að. Hins vegar nýtur 

höfundaheiður verndar í sáttmálanum, þannig að höfundur á rétt á að koma í veg fyrir að hans 

sé getið sem höfundur á verki sem hefur sætt ósæmilegum breytingum sem gætu ollið 

orðspori hans eða heiðri skaða. Þá er sérstaklega tekið fram í greininni að eyðilegging, 

niðurrif eða vanhirða á verki teljist brot gegn sæmdarrétti höfunda. Taka skal þó fram að 
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vernd höfundaheiðurs og vernd gegn eyðileggingu verks sætir takmörkunum sem finna má í 

d-lið 113. gr., svo sem ef ómögulegt er að fjarlægja listaverk sem er hluti af húsnæði án þess 

að skemma það eða ef um nauðsynlegt viðhald er að ræða.90   

Tekið er fram í sáttmálanum að sá sæmdarréttur sem hann tryggir sé í gildi fram að andláti 

höfundar. Þá er tekið fram að sæmdarréttinn sé ekki hægt að framselja til annars aðila en 

höfundar geti afsalað sér honum með skriflegum samningi.91 Ljóst er að þessi afmarkaða 

vernd sæmdarréttar er eina verndin sem tryggð er með alríkislögum í Bandaríkjunum. Benda 

má á að Bernarsáttmálinn, sem Bandaríkjamenn eru aðilar að, á að tryggja sæmdarrétti vernd 

en svo virðist ekki vera raunin. Athyglisvert er að fylgjast með hvort fleiri sáttmálar á sviði 

höfundaréttar fylgi í kjölfar VARA-sáttmálans sem veiti fleiri tegundum verka lögvernd á 

sæmdarrétti.  

 

6.8 Rómarsáttmálinn 

Í Rómarsáttmálanum er listflytjendum, hljóðritaframleiðendum og útvarpsstofnunum veitt 

höfundavernd, þrátt fyrir að teljast ekki til eiginlegs höfundaréttar. Réttarvernd þessi er heldur 

minni en í höfundarétti, en aðildarríki sáttmálans hafa skuldbundið sig til að veita þessum 

aðilum ákveðna lágmarksvernd sem útfærð er ákvæðum sáttmálans.92  

Í sáttmálanum er listflytjendum tryggður nafngreiningarréttur og vernd á höfundaheiðri í 

5. gr. Í 1. mgr. 5. gr. sáttmálans segir að sæmdarréttur sé sjálfstæður réttur sem sé í höndum 

höfundar, jafnvel eftir framsal á fjárhagslegum rétti höfunda. Listflytjendur eigi rétt á að vera 

nafngreindir við listflutning sinn, nema þar sem því verður ekki viðkomið vegna eðlis 

listflutningsins. Einnig eigi listflytjendur rétt á að mótmæla öllum ósæmilegum breytingum 

eða annarri meðferð á verkum sínum sem gætu skaðað höfundaheiður hans eða orðspor. Því er 

ljóst að hér er um mjög svipaða vernd á sæmdarrétti að ræða og aðrir handhafar höfundaréttar 

njóta.  

Í 2. mgr. 5. gr. sáttmálans segir svo að þessi sæmdarréttur, sem skilgreindur var í 1. mgr. 

5. gr., sé í höndum listflytjenda fram að andláti hans og skuli gilda að minnsta kosti jafnlengi 

og fjárhagslegur réttur hans. Þá segir að þeir aðilar sem framfylgt geta þessum rétti skuli vera 

skilgreindir af lögum hvers aðildarríkis. Tekið er hins vegar fram að í þeim tilvikum þar sem 

lög aðildarríkja hafa mælt fyrir um að sæmdarréttur renni úr gildi við andlát listflytjenda, sé 

                                                
90 J.A.L. Sterling: World Copyright Law, bls. 409. 
91 Roger E. Schechter og John R. Thomas: Intellectual Property, bls. 141.  
92 Páll Sigurðsson: Höfundaréttur, bls. 50. 
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aðildarríkjunum ekki skylt að láta sæmdarréttinn taka gildi að nýju þrátt fyrir að ákvæði 

sáttmálans gætu leitt til þess.  

Þetta þýðir í raun að það er undir lögum hvers aðildarríkis komið að takmarka að hvaða 

leyti framsal á sæmdarrétti er heimilt, þegar um rétt listflytjenda er að ræða. Verður það að 

teljast eðlilegt enda um lögfestingu á lágmarks réttindum aðildarþjóða að ræða og svipar 

Rómarsáttmálanum til Bernarsáttmálans að þessu leyti.   

 

6.9 Genfarsáttmálinn 

Eins og fram kom í 3. kafla ritgerðar þessarar spratt Rómarsáttmálinn fram vegna deilna 

Bandaríkjamanna og Sovétmanna við önnur aðildarríki Bernarsáttmálans. Varð því til 

Genfarsáttmáli sem ekki veitti jafnítarlega vernd á höfundarétti og Bernarsáttmálinn.  

Í sáttmálanum er hvergi minnst á sæmdarrétt, heldur er í 4. gr. sáttmálans aðeins lögð 

skylda á aðildarríki að tryggja fjárhagslegan rétt höfunda. Því verður að telja að 

Genfarsáttmálinn geri það ekki að kröfu að veita sæmdarrétti lögvernd.  

 

6.10 Evrópusambandstilskipanir 

Í umfjölluninni um íslensku höfundalögin kom fram að gerðar hafa verið breytingar á íslensku 

höfundalögunum í samræmi við tilskipanir sem Evrópusambandið hefur samþykkt á þessu 

sviði. Þessar tilskipanir hafa meðal annars komið inn á lögvernd tölvuforrita, ólögmæta 

eftirgerð verka, vernd gagnabanka og útvarps- og sjónvarpssendingar um gervihnetti og eftir 

leiðslum. Þessar tilskipanir hafa því ekki áhrif á þau álitamál sem hér er um að ræða, að 

tilskipun um lögvernd tölvuforrita undanskilinni en nánar er fjallað um þá tilskipun í kafla 

7.10.93  

 

6.11 Lagaskilaréttur 

Hér að ofan hefur verið farið yfir lög nokkurra landa og landsvæða um framsal á sæmdarrétti. 

Þessi umfjöllun svarar þó ekki alltaf þeirri spurningu hver sé gildandi réttur um framsal á 

sæmdarrétti í samningum aðila. Höfundaréttur er þeim eiginleikum gæddur að margir geta 

notið hans á sama tíma og veldur þetta því að hann er alþjóðlegs eðlis og algengt er að 

samningar séu gerðir milli aðila sem staddir eru í mismunandi löndum. Spurningunni um 
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lögum hvaða lands eigi að beita við túlkun slíkra samninga, er ósvarað. Um þetta er fjallað á 

sviði lagaskilaréttar og verður því sviði hér veitt stutt umfjöllun.94  

Í skrifum danskra fræðimanna má finna hugleiðingar um hvort reglur lagaskilaréttar um 

allsherjareglu (e. ordre public) gildi um notkun sæmdarréttar í samningum aðila milli 

mismunandi réttarkerfa. Þannig gæti samningur aðila frá löndum sem viðurkenna sæmdarrétt 

og takmarkanir á framsali hans við aðila frá landi sem viðurkennir sæmdarrétt í takmörkuðum 

mæli ráðist af sjónarmiðum um allsherjareglu. Á þetta hefur ekki verið minnst í niðurstöðum 

dómstóla í þeim dómum sem reifaðir hafa verið í ritgerð þessari. 95 

Erfitt er að átta sig á því hvaða lögum skuli beita við túlkun samninga á sviði 

höfundaréttar. Enginn alþjóðlegur sáttmáli er fyrir hendi um hvaða lögum skuli beita á þessu 

sviði,96 en til samanburðar má benda á að lög hafa verið sett hér á landi um lagaskil á sviði 

samningaréttar nr. 43/2000, sem er byggður á Rómarsamningi sem undirritaður var 19.júní 

1980. Tekið er fram í athugasemdum sem fylgdu lagafrumvarpinu að ákvæði þeirra laga taki 

ekki til hugverka- og höfundaréttar.97 Það hefur þær skýringa að hugverka- og höfundaréttur, 

einn og sér, hefur ekki í för með sér yfirfærslu á réttindum og skyldum, í samræmi við 

skilyrði samningaréttar og gildissvið fyrrnefndra laga. Ekki er þó útilokað að samningar sem 

gerðir eru á sviði hugverka- og höfundaréttar geti uppfyllt þessi skilyrði og falli undir 

gildissviðið, sem skilgreint er í 1. mgr. 1. gr. laganna og segja lögin taki til allra 

einkaréttarlegra samningsskuldbindinga sem tengjast fleiri en einu landi og þegar taka þurfi 

afstöðu til þess lögum hvaða lands skuli beita.  

Ef beita á fyrrnefndum lögum um lagaskil yrði 1. og 2. mgr. 4. gr. beitt til að ákvarða 

lögum hvaða lands skuli beitt, þar sem ekki er skýrlega kveðið á um það í samningi. Í 1. mgr. 

4. gr. segir að hafi samningur ekki að geyma ákvæði um hvers lands lögum skuli beita, skuli 

beita lögum þess lands sem samningur hefur sterkust tengsl við. Þetta er svo skýrt nánar í 2. 

mgr. 4. gr. þar sem segir að jafnan skuli litið til þess að samningur hafi sterkust tengsl við það 

land þar sem sá aðili sem efna á aðalskyldu samningsins býr við samningagerðina. Um þetta 

gilda svo ýmis tilvik, sem nánar er fjallað um á sviði lagaskilaréttar og ekki gefst tækifæri til 

að reifa nánar hér.  

Í 2. mgr. 5. gr. Bernarsáttmálans segir að höfundur njóti eins mikillar verndar á 

höfundarétti og gildir í lögum þess lands þar sem verndar er krafist. Þetta þýðir að í þeim 

                                                
94 Lagaskilaréttur skoðar einnig hvaða dómstólar hafi lögsögu yfir dómsmálum sem upp geta komið. Ekki gefst 
tóm til að fjalla um það sérstaklega hér.  
95 Peter Schønning:Ophavsretsloven med kommentarer, bls. 498. 
96 J.A.L. Sterling: World Copyright Law, bls. 145.  
97 Alþt.1999-00, A-deild, bls. 698.  
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tilfellum þar sem ekki er kveðið sérstaklega á um hvaða lögum skuli beita við túlkun á 

samningi sé höfundum tryggð þau lágmarks réttindi sem njóta verndar í þeim löndum þar sem 

verndarinnar er krafist. Þar sem flest ríki heimsins eru aðilar að Bernarsáttmálanum er 

höfundum því tryggð sú lágmarksvernd á sæmdarrétti sem þar er mælt fyrir um. Eins og áður 

segir eru engin ákvæði um framsal á sæmdarrétti í Bernarsáttmálanum. Ræðst það því af 

landslögum hvers lands að hve miklu leyti heimilt er að framselja sæmdarrétt.  

Þetta sést af frönskum dómi Anne Bragance gegn Olivier Orban og Michel de Gréce, þar 

sem Anne Bragance hafði aðstoðað Michel de Gréce við skrif á bók. Hún hafði framselt allan 

rétt sinn sem höfundur til þess síðarnefnda og átti að starfa sem skuggaskrifari í hans 

þjónustu. Bandarísk höfundalög giltu um samninginn, en við birtingu á bókinni í Frakklandi 

krafðist Bragance þess að vera nafngreind sem höfundur í samræmi við nafngreiningarrétt 

sinn. Þessi réttur á sér ekki stoð í bandarískum höfundalögum en þrátt fyrir það taldi franski 

dómstóllinn að hún ætti þennan rétt, sem höfundur bókarinnar, þar sem sæmdarréttur sé 

almennt óframseljanlegur samkvæmt frönskum lögum og verið væri að krefjast verndar í 

Frakklandi. Niðurstaða dómsins var sú að Bragance ætti rétt á að vera nafngreind sem 

höfundur á öllum frönskum eintökum á bókinni, en ætti ekki rétt á neinum fjárhagslegum 

réttindum þar sem hún hefði framselt allan þann rétt sinn, svo gilt gæti talist samkvæmt 

frönskum höfundalögum.98  

Úrlausnir á vandamálum sem þessum á sviðið höfundaréttar virðast vera óljósar. Að 

minnsta kosti þrjár skýringaleiðir virðast þekkjast á þessu vandamáli. Í fyrsta lagi er notast við 

landsvæðareglu (e. territoriality rule) þar sem lög þess lands gilda sem brot á höfundarétti eiga 

sér stað. Þannig geta höfundalög margar landa átt við um einn samning ef samningur á við 

höfundaverk sem er víða aðgengilegt eða er dreift til margra landa. Þessi nálgun á ágætlega 

við þegar um fjölþjóðlega samninga eða dreifingu til margra landa er að ræða. Þetta vekur þó 

upp spurningar um hvar í raun brot á höfundarétti á sér stað. Slíkar spurningar eiga 

sérstaklega vel við þegar um dreifingu á Internetinu er að ræða og verður þeim ekki svarað í 

ritgerð þessari. Í öðru lagi er hægt að fara eftir hvar höfundarétturinn varð til, það er hvar 

sköpun verksins fór fram. Í slíkum tilfellum yrði framsal á verki, sem skapað er í Ástralíu, 

talið þurfa að uppfylla skilyrði ástralskra laga. Þriðja skýringarleiðin er sú að notast við lög 

þess lands sem hefur sterkustu tengslin við aðilana og verk þeirra. Þannig væri verk sem 

skapað er í Bandaríkjunum, af rússneskum ríkisborgurum og er fyrst birt í Rússlandi látið 
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sæta rússneskum lögum. Þessi skýringaleið er í samræmi við fyrrnefnd lög nr. 43/2000 um 

lagaskil á sviði samningaréttar.99  

Engar nákvæmar skýringar virðast vera til um hvernig leysa eigi úr málum sem þessum. 

Dreifing á höfundaréttarvörðum verkum er sífellt að færast í aukana, sérstaklega með tilkomu 

Internetsins. Því er ljóst að álitamál þessi munu skýrast með tíð og tíma, með setningu 

alþjóðlegs sáttmála á þessu sviði, þróun venja eða einfaldlega út frá fordæmum dómstóla. 

Heppilegast væri að móta alþjóðlegan sáttmála á þessu sviði enda hefur tilkoma Internetsins 

haft þau áhrif að heimurinn er orðinn eitt stórt markaðssvæði.100  

 

7. Framsal á sæmdarrétti mismunandi tegunda verka 

7.1 Almennt 

Í III. kafla íslensku höfundalaganna, um aðilaskipti að höfundarétti, má finna ýmis sérákvæðið 

sem varða framsal á höfundarétti þegar um tilteknar tegundir verka er að ræða. Þá má benda á 

að afmörkun sæmdarréttar vísar jafnan til eðlis og efnis verka þannig að mismunandi kröfur 

geta gilt um sæmdarrétt eftir því um hvaða tegund verks ræðir hverju sinni. Ljóst er að þessi 

ákvæði, ásamt almennum óskráðum réttarreglum sem gilda um hinar umræddu tegundir 

verka, hafa mikil áhrif á hvernig framsal á sæmdarrétti á sér stað þegar um þessar mismunandi 

tegundir verka er að ræða. Verður nú farið yfir þessi sérákvæði. Einnig verður farið yfir ýmis 

sértilvik sem gilda um framsal á sæmdarrétti, hérlendis sem og erlendis, þegar um ákveðnar 

tegundir verka er að ræða.  

 

7.2 Kvikmyndir 

Kvikmyndir njóta sérstöðu miðað við aðrar tegundir verka vegna þess hve margir koma að 

gerð þeirra. Má þar nefna framleiðendur, handritshöfunda, tónlistarhöfunda, leikstjóra, leikara 

og tæknimenn. Samningagerð getur því verið mjög flókin og ekki síst vegna þess að yfirleitt 

eru miklir fjármunir í húfi við gerð og útgáfu kvikmynda. Í 41. og 42. gr. höfundalaga eru 

ákvæði sem fjalla sérstaklega um kvikmyndir.101  

Í 1. mgr. 42. gr. segir að hafi höfundur með samningi veitt framlag til kvikmyndaverks 

geti hann ekki hindrað eintakagerð, útbreiðslu, opinbera sýningu, hvers konar dreifingu á 

kvikmynd til almennings um þráð eða þráðlaust eða önnur afnot af kvikmynd, nema sérstakur 

áskilnaður hafi verið gerður um slíkt. Samkvæmt 2. mgr. 42. gr. gildir þetta þó ekki um 

                                                
99 Sjá grein Prof. Graeme Austin: Private International Law and Intellectual Property Rights 
100 J.A.L. Sterling: World Copyright Law, bls. 140.  
101 Páll Sigurðsson: Höfundaréttur, bls. 295.  
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tónverk, kvikmyndahandrit eða samtalstexta sem gerður hefur verið til notkunar í kvikmynd 

né heldur gildir þetta um framlag aðalleikstjóra. Gildi 1. mgr. 42. gr. er því fremur takmarkað. 

Þetta þýðir í raun að höfundur tónverks, kvikmyndahandrits, samtalstexta og aðalleikstjóri 

kvikmyndar geta hindrað þá meðferð á kvikmynd sem talin er upp í 1. mgr. 42. gr. Þetta 

ákvæði gerir framleiðendum kvikmynda erfitt um vik enda oft miklir fjármunir í húfi eins og 

áður segir. Því er algengt að gerð séu sérstök ákvæði í samningum um gerð kvikmynda sem 

takmarka þennan rétt fyrrgreindra aðila. Þetta kemur svo inn á sæmdarrétt höfunda með þeim 

hætti að þessum fyrrgreindu aðilum, sem í höfundalögum eru skilgreindir sem nokkurs konar 

aðalhöfundar kvikmyndarinnar, er með ákvæði þessu veitt heimild til að koma í veg fyrir 

birtingu verks ef þeim sýnist svo. Þetta ákvæði er því nátengt frumbirtingarrétti höfunda og 

vernd á höfundaheiðri og höfundaeinkennum, þar sem höfundar kvikmyndarinnar vilja ekki 

láta birta kvikmynd sem þeir telja að geti skert heiður sinn. Framsal eða afsal á þessum rétti 

höfunda að kvikmynd yrði því að uppfylla fyrrgreind skilyrði 3. mgr. 4. gr. um skýrleika og 

afmörkun á framsali sæmdarréttar.  

Fyrrnefndur danskur dómur, Ufr. 1997 bls. 975, veitir góðar skýringar um rétta túlkun á 

dönskum, og þar með íslenskum, höfundalögum er snerta framsal á sæmdarrétti höfunda að 

kvikmyndum. Þar segir að breytingin sem gerð var á uppsetningu (e. format) 

kvikmyndarinnar fyrir sjónvarpssýningu hennar teldist vera brot á sæmdarrétti leikstjórans, 

Sydney Pollack. Upptaka kvikmyndarinnar var miðuð við sýningu á breiðtjaldi en hún var 

sýnd í svokallaðri panscan uppsetningu, sem fól í sér skerðingu á talsverðum hluta myndmáls 

kvikmyndarinnar. Dómurinn leggur áherslu á að mörg atriði kvikmyndarinnar verði fyrir 

skaða, smáatriði sem máli skipta í persónusköpun kvikmyndarinnar verði útundan og 

ósamræmi verði milli myndar og samtala í kvikmyndinni. Þá er því bætt við að breytingin hafi 

ekki verið nauðsynleg til að sýna myndina í sjónvarpi, mögulegt hefði verið að sýna hana í 

sinni upphaflegu mynd. Var þetta því talið brot á sæmdarrétti leikstjórans. Hins vegar hafði 

leikstjórinn gert samning við framleiðanda kvikmyndarinnar þess efnis að framleiðanda væri 

heimilt að gera breytingar á kvikmyndinni til þess að undirbúa hana undir sýningu í sjónvarpi. 

Þessi breyting á uppsetningu kvikmyndarinnar var þekkt aðferð og hefði átt að liggja 

leikstjóranum ljós fyrir. Því töldu dómstólar að framsal á sæmdarrétti hefði átt sér stað með 

tilliti til eðlis og umfangs þess verks sem um ræddi og væri því í samræmi við 3. mgr. 3. gr. 

dönsku höfundalaganna.102 

                                                
102 Peter Schønning: Ophavsretsloven med kommentarer, bls. 185. 
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Önnur dæmi sem nefnd eru sem brot á sæmdarrétti vegna kvikmynda eru t.d. þegar 

svart/hvítum myndum er breytt í litmyndir og þegar kvikmyndum er skipt upp vegna innskots 

auglýsinga við sýningu í sjónvarpi.103 Sydney Pollack dómurinn bendir hins vegar til þess að 

ef skýrt og afmarkað skriflegt framsal er fyrir hendi um heimild til að gera slíkar breytingar 

ættu þær að vera mögulegar án þess að brjóta gegn sæmdarrétti höfunda. Inn í mat á því hvort 

framsal sé nægjanlega afmarkað ættu að koma fyrrnefnd sjónarmið um hvað höfundi hafi mátt 

vera ljóst og hvað teljist eðlilegt með tilliti til eðlis og efnis þess verk sem um ræðir.  

 

7.3 Myndverk 

Myndverk er samheiti sem tekur til málverka, ljósmynda, höggmyndalistar og fleiri tegunda 

sjónrænnar listar. Slík verk njóta ríkrar verndar íslensku höfundalaganna, sem sést einna helst 

af takmörkun á umráðarétti eiganda einstaka verndaðra höfundaverka í ákvæðum 24. gr. og 

25. gr. Þar kemur fram að eigandi verks er heimil hver sú nýting verksins, sem ekki er 

beinlínis bönnuð í ákvæðum höfundalaga, en í ákvæðunum má finna ýmsar takmarkanir á 

afnotum og hagnýtingu á fjárhagslegum rétti verksins svo sem um eintakagerð.104   

Ákvæði þessi fela einnig í sér nokkur frávik frá reglum höfundaréttarins um sæmdarrétt. 

Má þar benda á takmörkun eiganda á birtingu á verkinu sem fram kemur í 1. mgr. 25. gr. þar 

sem segir að kynning á listasýningum eða með öðrum hliðstæðum hætti sé óheimil án 

samþykkis höfundarins, nema um sé að ræða opinber listasöfn sem almenningur á aðgang að. 

Líta má á þetta sem vernd á fjárhagslegum rétti höfundar, þar sem slíkar sýningar ásamt 

eintakagerð eru mikilvægasti fjárhagslegi réttur höfunda á þessu sviði. Einnig má líta á þetta 

sem vernd gegn ósæmilegri birtingu verka en höfundur vill ef til vill ráða því í hvers konar 

samhengi myndverk hans eru birt.  

Einnig má nefna sérstakt sæmdarréttarákvæði a-liðs 25. gr. höfundalaga þar sem 

aðgangsréttur höfunda að verki sinu er tryggður. Í ákvæðinu segir að vörslumanni sé skylt að 

veita höfundi aðgang að verki sínu til fjölföldunar, útgáfu eða til annarrar hliðstæðrar 

notkunar, enda sé hún höfundi mikilvæg. Þá er tekið fram að réttur þessi er persónulegur, 

óframseljanlegur og erfist ekki. Ákvæði sem þessi þekkjast í löndum meginlands Evrópu, eins 

og fram kom í kafla 4.4.5 og er vísað í nánari umfjöllun um rétt þennan í þeim kafla.  

Í íslensku höfundalögunum njóta ljósmyndir verndar ef þær hafa listrænt gildi, en 

jafnframt njóta aðrar ljósmyndir tiltekna minni vernd í 1. mgr. 49. gr. Í lögum hinna 

Norðurlandaþjóðanna hefur ljósmyndum verið veitt vernd í sérstökum lögum um ljósmyndir, 

                                                
103 Mogens Koktvedgaard: Lærebog i Immaterialret, bls. 139. 
104 Páll Sigurðsson: Höfundaréttur, bls. 224-225. 
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en hér á landi var farin sú leið að sameina þessa vernd við höfundalögin. Var þetta skýrt sem 

svo í athugasemdum sem fylgdu frumvarpi er varð að höfundalögum að Bernarsáttmálinn 

áskilji vernd listrænna ljósmynda. Eldri höfundalög hafi talið listrænar ljósmyndir meðal 

verndaðra verka og þykir ekki ástæða til að setja sérstök lög um efni þetta, enda sé kröfum 

Bernarsáttmálans fullnægt með ákvæði þessu. Hins vegar sé bætt við sérákvæði í 49. gr. um 

aðrar ljósmyndir sem ekki uppfylla skilyrði um listrænt gildi.105  

Engin sérákvæði gilda um sæmdarrétt ljósmynda í íslenskum höfundalögum. Því má telja 

að ákvæði 4. gr. um sæmdarrétt höfunda gildi án nokkurra takmarkana. Á þetta einnig við um 

3. mgr. 4. gr. um framsal á sæmdarrétti. Íslensku höfundalögin eru fáorð um ljósmyndir og er 

því ekki úr vegi að líta til hinna sérstöku ljósmyndalaga Norðurlandanna til að leita skýringa á 

þeim tilvikum sem upp geta komið.  

Í dönsku ljósmyndalögunum er talið að höfundaheiður og höfundasérkenni njóti verndar. 

Því er talið að ef ljósmynd er sýnd með ósæmilegum breytingum, t.d. ef sýningarljósmynd er 

öðruvísi en frumljósmynd, sé um brot á sæmdarrétti að ræða. Þá er einnig talið að það 

samhengi sem ljósmyndir eru sýndar í geti skipt miklu máli og geti það eitt brotið gegn 

sæmdarrétti höfunda.106 Þetta svipar til þeirrar verndar sem íslensku höfundalögin tryggja. 

Aðrir fræðimenn taka fram takmarkatilvik þar sem sæmdarréttur höfunda getur verið brotinn. 

Þar eru tekin sem dæmi framsetningar þar sem litir myndarinnar eru afbakaðir eða ef aðeins 

hluti myndar er sýndur á sýningu. Spegilmynd af ljósmynd myndi einnig teljast vera 

ósæmileg birting á verki samkvæmt dönsku höfundalögunum. Eins getur stafræn lagfæring á 

ljósmynd talist vera andstæð höfundaheiðri.107  

 

7.4 Tónlist 

Í íslensku höfundalögunum er ekki að finna sérákvæði um tónlist. Verður því að líta svo á að 

almennar reglur um framsal á höfundarétti eigi við um tónlist hér á landi. Framsal á 

sæmdarrétti þyrfti því að uppfylla kröfur 3. mgr. 4. gr. og um samninga um framsal á öðrum 

rétti höfunda gilda því ákvæði höfundalaga ásamt reglum samningaréttar.  

Ýmis álitamál geta þó komið upp í tengslum við útgáfu tónlistar og eftirfarandi meðferð á 

henni. Nú til dags er stafræn tækni orðin mjög þróuð og útbreidd og hefur þetta í för með sér 

að tónlist er jafnan gefin út á stafrænu formi ásamt efnislegu formi og auðveldar það dreifingu 

til notenda um allan heim. Þessu fylgir þó að erfitt er að fylgjast með meðferð á verkum 

                                                
105 Alþt. 1971-72, A-deild, bls. 1278.  
106 Mogens Koktvedgaard: Lærebog i Immaterialret, bls. 141.  
107 Peter Schønning: Ophavsretsloven med kommentarer, bls. 185. 
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höfunda eftir útgáfu þeirra. Sé tónlist gefin út á stafrænu formi, eða færð yfir á stafrænt form, 

opnar það svo möguleika á vinnslu með tónlistina í tölvum. Algengt er að aðrir tónlistarmenn 

endurhljóðblandi (e. remix) tónlist hins upphaflega höfundar og er það gert með eða jafnvel 

án leyfis hins upphaflega höfundar. Svipar þetta til endurgerð (e. cover) á tónlist annarra 

tónlistamanna sem hefur tíðkast í öllu lengri tíma. Vakna þá upp spurningar um hvort hætta sé 

á að sæmdarréttur höfunda raskist við slíkar breytingar og útgáfu á verkum þeirra.  

Ef endurhljóðblöndun eða endurgerð er framkvæmd á tónlist með samþykki höfundar er 

erfitt að sjá hvernig það geti talist brot á sæmdarrétti hans. Á þetta sérstaklega við ef 

breytingar á verkinu eru bornar undir höfund fyrir birtingu og leitað er samþykkis hans á 

þeim. Þó tónlistin sé ekki borin undir höfund fyrir birtingu, en hann hafi áður gefið leyfi til 

breytinga á tónlistinni, mætti halda því fram að samt væri ekki um brot á sæmdarrétti hans 

með tilliti til sjónarmiða danskra fræðimanna um fyrirsjáanleika. Höfundi hafi mátt vera það 

ljóst að ákveðnar breytingar yrðu gerðar á verki hans en þær yrðu þó að rúmast innan þess 

svigrúms sem hann gæti séð fyrir. Einnig er algengt að endurhljóðblöndun eða endurgerð sé 

framkvæmd að beiðni höfundar, sem fær þá annan listamann til að gera breytingar á tónlist 

sinni. Í slíkum tilfellum liggur samþykki fyrir, höfundur samþykkir breytingar og birtingu á 

verki sínu og ekki er um brot á sæmdarrétti höfundar að ræða.  

Öllu erfiðara er að sjá fyrir hver niðurstaðan væri ef endurhljóðblöndun eða endurgerð er 

framkvæmd án samþykkis höfundar. Skilgreining höfundalaga á vernd höfundaheiðurs og 

höfundasérkenna um ósæmilega breytingu eða birtingu á verki er líkleg til að taka til þeirra 

breytinga eða birtingar sem slík meðferð á tónlist felur í sér.  

Í athugasemdum sem fylgdu dönsku höfundalögunum segir að ósæmilegar breytingar á 

tónlist geti átt sér stað við flutning eða framsetningu tónlistar sem ólík er upphaflegri útgáfu 

tónlistarinnar. Í þessu samhengi má nefna fyrrnefndan dóm Ufr. 1965 bls. 137 þar sem verk 

Johans Svendsen var útfært í jass útgáfu sem dómurinn taldi slíka afbökun á upphaflega 

verkinu að það teldist brjóta gegn vernd á heiðri höfundar.108 Ólíklegt verður að telja að svo 

ströngum mælikvarða yrði beitt í dag enda eru endurgerðir og útfærslur á tónlist annarra ekki 

óalgengar í tónlistarheiminum og hefði höfundi ef til vill mátt vera ljóst að hætta væri á að 

einhverjar breytingar yrðu gerðar á verki hans við flutning annarra á verkinu.  

Stafræn útgáfa og stafræn meðferð tónlistar er að færast í aukana með aukinni tækniþróun. 

Þá ber meira á því en áður að tónlist sé gefin út án undirleiks (e. acapella) og jafnvel aðeins 

                                                
108 Peter Schønning: Ophavsretsloven med kommentarer, bls. 184. 
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með undirleik (e. instrumental). Í slíkum tilfellum mætti velta upp því sjónarmiði hvort 

höfundur megi gera ráð fyrir því að aðrir listamenn breyti verkinu og birti.  

Sé tónlist gefin út án undirleiks eða aðeins með undirleik er það jafnan gert með það fyrir 

augum að aðrir listamenn vinni með tónlistina og birti. Er þetta gert til þess að frumhöfundur 

hljóti meiri dreifingu og víðtækari markaðssetningu. Birting á slíkum verkum er ekki alltaf 

með samþykki frumhöfundar. Frumhöfundi er þó fullljóst að með útgáfu á verkum sínum án 

undirleiks eða aðeins með undirleik gefur hann öðrum listamönnum færi á að endurvinna 

tónlist sína. Með fyrrgreindum sjónarmiðum danskra fræðimanna um fyrirsjáanleika mætti 

færa rök fyrir því að um afsal á sæmdarrétti sé að ræða, hvað ósæmilegar breytingar og 

birtingu varðar. Nafngreiningarrétturinn ætti þó að haldast hjá frumhöfundi og ætti hans því 

alltaf að vera getið við endurvinnslu á tónlist hans.  

Útgáfa á stafrænu formi gæti lotið sömu lögmálum. Möguleikar á endurhljóðblöndun og 

öðrum stafrænum breytingum á tónlist eru gríðarlegir og hefur þróun á þessu sviði verið mikil 

á síðustu árum. Algengt er að tónlist sé endurhljóðblönduð og birt á Internetinu eða dreift með 

heimatilbúnum eintökum af verkinu (e. bootleg).109 Slík meðferð á verkum höfunda á sviði 

tónlistar er orðin svo algeng að færa mætti rök fyrir því að höfundar mættu sjá fyrir að tónlist 

þeirra sæti slíkri meðferð. Þetta jafngilti því ekki broti á sæmdarrétti höfunda samkvæmt 

fyrrgreindum sjónarmiðum dönsku fræðimannanna. 

 Benda má á að svipuðum rökstuðningi var alfarið hafnað í tímamóta dómi Hæstaréttar 

Bandaríkjanna í máli Grand Upright Music, Ltd. gegn Warner Bros Records. Þar var deilt um 

hvort notkun á lagabútum (e. sample) án leyfis lagahöfundar væri brot á höfundarétti hans. 

Dómurinn komst að þeirri niðurstöðu að notkun bandaríska rapparans Biz Markie á lagi 

Gilberts O´Sullivan væri brot á höfundarétti hans. Slík notkun á lagabútum hafði lengi 

viðgengist í bandarískri tónlist án nokkurra athugasemda en þeim rökstuðningi verjenda 

rapparans var hafnað.110 Dómurinn komst svo að þeirri niðurstöðu að öll notkun lagabúta væri 

háð fyrirfram samþykki frumhöfunda.111  

Dómur þessi, sem er frá 1991, hafnar þeim sjónarmiðum að óheimilar breytingar á tónlist 

sé orðnar svo algengar að slíkt sé orðinn sjálfsagður hlutur í því umhverfi sem tónlistarmenn 

vinna í. Tekið skal fram að í þessum dómi var aðeins fjallað um fjárhagslegan rétt 

                                                
109 Tekið skal fram að hér er fyrst og fremst verið að einblína á ófjárhagslegan rétt höfunda. Í fyrrgreindum 
tilfellum er í raun ekki um viðurkennda útgáfu að ræða og því ólíklegt að fjárhagsleg réttindi höfunda skerðist. 
110 http://cip.law.ucla.edu/cases/case_grandwarner.html   
111 Benda má á undantekningar frá höfundarétti í bandarískum höfundalögum, svokallað fair use doctrine, þar 
sem notkun á höfundaréttarvörðu efni er heimil án samþykkis rétthafa í afmörkuðum tilfellum. Ekki gefst rúm til 
að fara nánar yfir þessa undantekningu en til eru samtök sem telja að fella megi ýmsa endurvinnslu á tónlist og 
kvikmyndum undir hana, sjá t.d. http://www.centerforsocialmedia.org/  
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höfundanna, þar sem vernd sæmdarréttar í Bandaríkjunum er af skornum skammti, eins og 

áður hefur komið fram. Ef aðeins hefði reynt á sæmdarrétt höfunda hefði niðurstaðan getað 

orðið önnur. Þá má benda á að margt hefur breyst á þeim árum sem liðið hafa frá 

uppkvaðningu þessa dóms. Tækniþróuninni hefur fleygt fram og eru möguleikar á dreifingu 

og vinnslu tónlistar enn meiri í dag. Nánar verður farið yfir áhrif þessarar tækniþróunar á 

vernd sæmdarréttar í 8. kafla.  

 

7.5 Bókmenntir 

Í 33.-40. gr. íslensku höfundalaganna er fjallað um útgáfusamninga og er þar fyrst og fremst 

átt við útgáfu á prenti. Ákvæðin eru flest valkvæð, en þau koma öll til framkvæmdar ef ekki 

hefur verið um annað samið. Í almennum ákvæðum um framsal á höfundarétti segir þó að 

framsal á höfundarétti sé heimilt, með þeim takmörkunum sem leiða af 4. gr. höfundalaganna 

og er því ljóst að skilyrði 3. mgr. 4. gr. um framsal á sæmdarrétti þarf alltaf að uppfylla.  

Í dómum sem reifaðir hafa verið í ritgerð þessari sést að útgáfa á bókmenntaverkum getur 

auðveldlega brotið gegn sæmdarrétti höfunda. Má sem dæmi nefna dóm Hæstaréttar, Hrd. 

1979, bls. 1358, í máli Kristínar Halldórsdóttur og Hilmis hf. gegn Þresti Magnússyni þar sem 

myndir Þrastar voru birtar í hlægilegu samhengi og var það talið brjóta á höfundaheiðri hans. 

Einnig geta ýmsar annars konar breytingar við útgáfu á verki, án samþykkis höfundar, talist 

brot á sæmdarrétti hans. Má þar nefna skáldsögu sem skrifuð var sem harmleikur en breytt 

yrði þannig að hún fengi hamingjusaman endi eða látin bera andstæðan boðskap við það sem 

upphaflega var til ætlast.   

Ákvæði 33.-40. gr. höfundalaganna eiga fyrst og fremst við um fjárhagslegan rétt 

höfunda. Þrátt fyrir að það sé ekki skýrt tekið fram í ákvæðinu er talið að útgefandi öðlist 

aðeins leyfi til einnar útgáfu á verki með útgáfusamningi, nema um annað hafi verið samið.112 

Er þetta í samræmi við sjónarmið norrænna fræðimanna í tengslum við blaðagreinar, sem 

fjallað verður um í næsta kafla. Sé hins vegar fyrirhugað að gefa út nýja útgáfu af verki segir í 

38. gr. að útgefanda beri að gefa höfundi kost á að gera breytingar á verki enda hafi þær ekki í 

för með sér verulegan kostnað né breyti heildarsvip verksins. Hér er því í raun komið inn á 

sæmdarrétt höfundar, þar sem tillit er tekið til heiðurs hans sem höfundar þegar verið er að 

endurútgefa verk hans. Vilji hann gera smávægilegar breytingar á verki sínu sé honum það 

heimilt. Í greinargerð sem fylgdi frumvarpi til höfundalaga segir að höfundi geti verið 

                                                
112 Páll Sigurðsson: Höfundaréttur, bls. 291. 
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nauðsynlegt að gera smávægilegar breytingar á verki, til dæmi af málvöndunarástæðum, til að 

leiðrétta villur eða koma inn nýjum atriðum.113 

Texti bókmennaverka er ekki það eina sem nýtur verndar samkvæmt höfundalögum. Í 51. 

gr. höfundalaga má finna vernd fyrir titla höfundaréttarvarinna verka, en þar segir að öðrum 

en höfundi sé óheimilt að birta verk með sams konar auðkenni eða svo áþekku, að líklegt sé, 

að villst verði á verkunum og höfundum þeirra. Á þetta raunar við um bókmenntir sem og 

önnur verk sem notið geta verndar höfundaréttar. Titill verks þarf að vera frumlegur og 

sérkennilegur til að njóta slíkrar verndar, en yfirleitt er litið svo á að titill verks uppfylli 

lágmarksskilyrði höfundalaga um að teljast sköpum sem notið getur verndar laganna. Yfirleitt 

er þó talið að titlar á verkum séu við neðri mörk þessa skilyrða laganna.  

Þetta sést af mati dómara í dönskum dómi Ufr. 1951, bls. 725 þar sem titill á bók Ernest 

Hemingway, For Whom The Bell Tolls, hafði verið þýdd á dönsku sem Hvem ringer 

klokkene for. Dómurinn taldi að það hefði ekki verið sjálfgefið hvernig enski titill bókarinnar 

var þýddur. Því hafi dönsk þýðing á titli bókarinnar falið í sér sköpun sem njóta ætti verndar 

dönsku höfundalaganna. Breyting á titli verksins myndi því fela í sér brot á sæmdarrétti þess 

höfundar sem þýddi titilinn yfir á dönsku.  

Við aðlögun bókmenntaverka að kvikmyndahandritum vakna einnig upp ýmsar 

spurningar um sæmdarrétt höfunda bókmenntaverkanna. Aðlögun sem þessi felur oft í sér 

meiriháttar breytingar á bókmenntaverki og reynir þá á framsal höfundar bókmenntaverksins 

til handritshöfundar sem sér um aðlögunina. Höfundi er ljóst að miklar breytingar þarf að gera 

en er hins vegar ekki ljóst hvaða breytingar það eru nákvæmlega og yrði framsalið því yfirleitt 

að vera almenns eðlis og getur því ekki verið skýrt og afmarkað eins og höfundalög gera ráð 

fyrir. Í slíkum tilvikum mætti notast við fyrrnefnd sjónarmið danskra fræðimanna um að 

heimila skýrt en óafmarkað framsal á sæmdarrétti, þar sem höfundur bókmenntaverks veitti 

handritshöfundi óafmarkað framsal til breytinga á verkinu. Þá teldust þær breytingar sem ekki 

teldust hefðbundnar á þessu sviði og höfundur mátti ekki sjá fyrir brot á sæmdarrétti hans. 

Danskir fræðimenn hafa þó talið að þegar verið er að gera breytingar á verki til að aðlaga það 

að nýju flutningsformi sé nauðsynlegt að gefa þeim sem aðlagar verkið talsvert svigrúm til 

þess. Af danskri dómaframkvæmd má sjá að slíkar breytingar eru yfirleitt ekki taldar brot á 

sæmdarrétti höfunda þrátt fyrir að sýnt sé fram á að breytingarnar hafi ekki verið 

nauðsynlegar til að aðlaga verkið að hinu nýja flutningsformi. 114    

                                                
113 Alþt. 1971-72, A-deild, bls. 1301.  
114 Thorkild Meedom: „Kan den stedsevarende droit moralbeskyttelse opretholdes? “, bls. 159.  
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Í íslenskri dómaframkvæmd má finna dóm þar sem breytingum vegna aðlögunar að nýju 

flutningsformi eru þó sett einhver mörk. Í dómi Bæjarþings Reykjavíkur, Hérd. Rvk. 24. júní 

1985 (E-9801/1984), í máli Kristínar G. Magnús gegn Ríkisútvarpinu og Herdísi 

Þorvaldsdóttur reyndi á aðlögun á þýðingu leikritsins The Private Ear til útvarpsflutnings. 

Aðlögun leikrita að útvarpsflutningi getur falið í sér miklar breytingar á upphaflega verkinu 

og var þýðandi verksins, Kristín G. Magnús, ósátt við þær breytingar sem gerðar voru á 

þýðingu hennar. Dómurinn taldi að leikritið væri sérlega illa fallið til útvarpsflutnings og 

óhjákvæmlegt hefði verið að gera miklar breytingar á verkinu til að aðlaga það hinu nýja 

flutningsformi. Í því fólst meðal annars að fylla í eyður og langar þagnir til að verkið hentaði 

betur til útvarpsflutnings. Talið var að þessar breytingar ásamt öðrum sem gerðar voru á 

verkinu hafi falið í sér brot á rétti þýðandans samkvæmt 2. mgr. 4. gr. um ósæmilegar 

breytingar á verki höfundar. Ekki var því talið að um heimilar breytingar á verki hafi verið að 

ræða þrátt fyrir að heimild hafi verið fyrir því að flytja verkið í útvarpi. Þýðandi hefði átt að 

eiga rétt á því að samþykkis hans hefði verið leitað á þeim breytingum sem gerðar voru.  

Annað álitaefni sem vaknar við umfjöllun um skáldsögur eru fyrrnefndir skuggaskrifarar 

(e. ghostwriters). Í þeirra tilfellum skrifa höfundar verk í nafni annars gegn greiðslu og er því 

ekki hægt að líta öðruvísi á en að um framsal á nafngreiningarrétti höfundar sé að ræða. Um 

þetta eru engin ákvæði í íslensku höfundalögunum enda er þetta fyrirbæri tiltölulega nýtt af 

nálinni hér á landi. Réttur raunverulegs höfundar að verki er í raun sá sami og þeirra höfunda 

sem kjósa að birta verk sín nafnlaust, þeir geta átt höfundarétt að verkum sínum ef þeim tekst 

að sanna að þeir séu í raun höfundar verksins. Þó má benda á að fyrirkomulag skuggaskrifara 

svipar mjög til verka sem verða til í vinnuveitendasamböndum og mögulegt væri því að 

sjónarmið sem því fyrirkomulagi fylgja eigi einnig við um skuggaskrifara. Snúist 

raunverulegum höfundi hugur og vilji hann krefjast höfundaréttar síns gæti það svo talist brot 

á samningi hans við vinnuveitanda.115  

Eins og áður segir eru engin ákvæði um skuggaskrifara í íslenskum höfundalögum og yrði 

því að telja að álitamál þessu tengd yrðu leyst með beitingu laga með tilliti til eðlis og efnis 

verka og óskráðra réttarregla á þessu sviði. Því er ekki útilokað að slíkt framsal á 

nafngreiningarrétti höfunda yrði talið uppfylla skilyrði 3. mgr. 4. gr. og yrði því talið gilt.116  

 

 

                                                
115 Páll Sigurðsson: Höfundaréttur, bls. 98. 
116 Má þó benda á fyrrnefndan franskan dóm í máli Anne Bragance gegn Olivier Orban og Michel de Gréce þar 
sem framsal á nafngreiningarrétti var ekki talið heimilt þar sem sæmdarréttur væri óframslejanlegur samkvæmt 
frönskum lögum.  
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7.6 Blaðagreinar 

Skrif blaðamanna fyrir útgefendur er eitt skýrasta dæmið um verk sköpuð í 

vinnuveitendasambandi. Eins og áður hefur komið fram eru engin skýr lög til um hvernig 

framsali á sæmdarrétti er háttað í vinnuveitendasambandi og þarfnast þetta tilvik því nánari 

skoðunar.  

Enginn samningur er milli Blaðamannafélags Íslands og útgefenda. Blaðamenn telja 

almennt að það sem þeir skapa megi birta í blaði eða tímariti einu sinni og ekki nýta á annan 

hátt. Þessi skilningur blaðamanna á rétti sínum er í samræmi við samningsákvæði sem gilda í 

Norðurlöndunum, t.d. milli blaðamanna og útgefenda í Finnlandi og Noregi. Í 40. gr. íslensku 

höfundalaganna segir hins vegar að útgefendur blaða og tímarita hafi einkarétt á að 

endurprenta þessi rit í heild eða í einstök blöð eða hefti. Með þessu er útgefendum heimilt að 

endurprenta í heild verk blaðamanna án þess að leita þeirra samþykkis.117 

Um framsal á sæmdarrétti í vinnuveitendasambandi hefur áður verið fjallað um í ritgerð 

þessari. Þar komu fram þau sjónarmið frá norrænum fræðimönnum að vinnuveitandi fengi 

framseldan til sín þann höfundarétt sem honum væri nauðsynlegur til að fullnýta verk 

höfundar í venjulegri starfsemi sinni og að svo miklu leyti sem sanngjarnt og nauðsynlegt 

gæti talist til að markmiðum vinnusamningsins náist. Af þessu er ljóst að réttur vinnuveitanda 

yrði talsverður ef þessum sjónarmiðum yrði beitt. Þá var tekið sérstaklega sem dæmi að undir 

þetta gætu fallið nýir möguleikar á miðlun. Er því ljóst að blaðamenn yrðu samkvæmt þessum 

sjónarmiðum að sæta því að verki þeirra yrði miðlað, án þeirra samþykkis, t.d. í gegnum 

Internetið. Hvort slík birting gæti orðið ósæmileg eða skaðað heiður höfunda er hins vegar 

óljóst og yrði að meta hverju sinni. Rétt er þó að taka fram að slík birting á verki yrði þó 

aldrei meiri en höfundur gat séð fyrir og mögulega takmarkar það rétt vinnuveitenda í 

tilvikum sem þessum.118  

 

7.7 Auglýsingar 

Starfsmenn auglýsingastofu vinna við svipaðar aðstæður og blaðamenn og um þá gilda svipuð 

sjónarmið, með ákveðnum undantekningum. Höfundaréttur færist til vinnuveitanda en einnig 

                                                
117 Sólveig Ólafsdóttir: „Höfundaréttur í skiptum starfsmanna og vinnuveitenda“, bls. 169. 
118 Í þessum samhengi má vísa í ummæli í sératkvæði í dómi Hæstaréttar, Hrd. 1985, bls. 331, í máli Þorgeirs 
Þorgeirssonar gegn Ríkisútvarpinu. Þar reyndi á miðlun sem þekktist ekki við upphaflega útgáfu hins 
höfundaréttarvarða efnis og ekki víst að höfundur hafi getað séð fyrir að slík miðlun yrði notuð. Í sératkvæðinu 
segir að stefnanda hlyti að vera ljóst að umrædd kvikmynd, sem sýnd var í sjónvarpi án samþykkis höfundar, 
hefði verið gerð til víðtækrar dreifingar með hverjum þeim hætti sem heppilegastur þætti til almennrar kynningar 
á því efni sem hún fjallaði um. Var því ekki talið að um brot á samningi aðila væri að ræða.  
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ber að líta til viðskiptavinar auglýsingastofunnar sem yfirleitt hefur ákvörðunarvald um 

hvernig lokaútgáfa verksins lítur út.  

Þegar verið er að vinna að gerð auglýsingar eru oft fengnir til starfsmenn sem starfa á 

ýmsum sviðum, svo sem við ljósmyndun og myndskreytingar. Yfirleitt eru engir samningar 

gerðir um höfundarétt hvers og eins í slíkum tilfellum og því réttarstaða aðilanna óljós.  

Ljóst er að auglýsingastofurnar þurfa að hafa allan rétt yfir verkunum vegna eðlis 

starfseminnar og geta framselt það í hendur viðskiptavinarins. Því hafa fræðimenn talið að 

frekar víðtækt framsal eigi sér stað á höfundarétti starfsmanna auglýsingastofunnar til 

vinnuveitanda með hliðsjón af leiðbeiningareglum um túlkun vinnusamninga. Þá hafa 

myndast misjafnar venjur á þessu sviði um framsal auglýsingastofu á höfundaréttinum til 

viðskiptavina sinna. Í Finnlandi og Svíþjóð er algengast að auglýsingastofur framselji 

viðskiptavinum höfundarétt að auglýsingum en það tíðkast hvorki hér á landi né í Danmörku 

eða Noregi.119  

Af þessu sést að líklegt er að hér á landi framseljist sæmdarréttur höfunda auglýsingar til 

vinnuveitanda vegna eðlis þeirra starfsemi sem hér um ræðir og á grundvelli vinnusamnings 

aðila, þrátt fyrir að engin ákvæði sé um slíkt í samningi. Slík niðurstaða væri þá fyrst og 

fremst byggð á þeim venjum sem myndast hafa á þessu tiltekna sviði höfundaréttar.  

 

7.8 Byggingarlist120 

Í 2. mgr. 4. gr. höfundalaga er höfundi veitt vernd gegn ósæmilegum breytingum á verki sínu. 

Þessi vernd verður að teljast eðlileg í þeim tilvikum þar sem fyrst og fremst er um að ræða 

verk sem hafa fagurfræðilegt gildi. Erfiðara getur verið að réttlæta þessa vernd þegar um verk 

er að ræða sem hafa nytjagildi og þjóna jafnvel mikilvægu hlutverki í daglegu lífi eigenda 

verksins. Sú er raunin þegar um byggingarlist er að ræða.121  

Í 1. mgr. 13. gr. íslensku höfundalaganna segir að ef mannvirki njóti verndar höfundaréttar 

sé eiganda þess heimilt að gera breytingar á því án samþykkis höfundar að því leyti sem það 

verður talið nauðsynlegt vegna afnota þess eða af tæknilegum ástæðum. 

Hér er því um að ræða undantekningu frá vernd höfunda gegn breytingum á verkum 

sínum. Sæmdarréttur höfunda um vernd gegn breytingum á verkum þeirra er því skertur í 

tilvikum um byggingarlist. Líta má svo á að við sölu á byggingu séu höfundar byggingarlistar 

að afsala sér þeim hluta sæmdarréttar sem snýr að breytingum á verkum höfundar, í 

                                                
119 Sólveig Ólafsdóttir: „Höfundaréttur í skiptum starfsmanna og vinnuveitenda“, bls. 170-171. 
120 Nánari umfjöllun um heimild til breytinga á mannvirkjum má finna í ítarlegri umfjöllun Páls Sigurðssonar í 
bókinni Höfundaréttur, bls. 202-211.  
121 Páll Sigurðsson: Höfundaréttur, bls. 202. 
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afmörkuðum tilfellum, þar sem slíkar breytingar eru nauðsynlegar vegna afnota eða af 

tæknilegum ástæðum. Telja verður að svo afmarkað afsal á sæmdarrétti sé í samræmi við þau 

sjónarmið sem komið hafa fram í ritgerð þessari um vernd sæmdarréttar höfunda og koma 

fram í 3. mgr. 4. gr.  

Þetta afsal er mjög afmarkað og þarf að uppfylla ströng skilyrði eins og lesa má af 

ákvæðinu. Þar segir að breytingar séu aðeins heimilar ef þær eru nauðsynlegar vegna afnota 

eða af tæknilegum ástæðum. Þetta þýðir jafnframt að breytingar eru ekki heimilar af 

listrænum eða fagurfræðilegum ástæðum. Hvernig meta skuli þessa nauðsyn er óljóst en telja 

verður að það verði einungis gert með hlutlægum og almennum mælikvarða. Þá getur slíkt 

mat ráðist af hversu þungt listræna gildið vegur varðandi þá byggingu sem um ræðir. Túlkun á 

mati á nauðsyn má lesa af eftirfarandi dómi. 

Í dómi Hæstaréttar, Hrd. 1989, bls. 1080, í máli arkitektsins H gegn húseigendum 

Kjarvalsstaða var tekist á um sæmdarrétt höfundar annars vegar og hagnýtar þarfir húseiganda 

vegna fyrirhugaðra breytinga á tilteknum þáttum á Kjarvalsstöðum hins vegar. Hæstiréttur 

komst að þeirri niðurstöðu að hagsmunir arkitektsins ættu að vega þyngra en hagsmunir 

húseigandans. Í dóminum segir að unnt væri að gera viðunandi breytingar á lýsingu í 

sýningarsölum Kjarvalsstaða án þess að raska núverandi loftvirkjum. Kostnaður af slíkum 

breytingum yrði ekki meiri en af þeim fyrirhuguðu breytingum sem húseigendur lögðu til. Því 

var talið að ekki hafi verið sýnt fram á að nauðsynlegt væri að gera breytingar á formi og útliti 

lofta sýningarsala, sem eigandi hússins vildi gera.  

Þess má geta að norræn löggjöf er ekki samræmd hvað varðar skilyrðið um nauðsyn. Í 

finnsku höfundalögunum má finna sambærilegt ákvæði og í íslensku höfundalögunum en ekki 

í þeim dönsku og norsku. Í sænsku höfundalögunum er nauðsyn ekki gerð að skilyrði og í 

raun hvergi minnst á að breytingar þurfi að vera vegna afnota eða af tæknilegum ástæðum. 

Þar er því eiganda byggingar heimilt að gera breytingar án samþykkis höfundarins.122  

Af athugasemdum sem fylgdu frumvarpi til höfundalaga má sjá að við mat á breytingum 

hverju sinni skuli bornir saman hagsmunir höfundar, sem njóti verndar 4. gr., og hagsmunir 

eiganda sem venjulega eru fjárhagslegs eðlis. Þá skuli skoðað hvort eiganda sé mögulegt að 

bæta úr þörfum sínum með öðrum hætti og hver kostnaðarauki yrði af því. Athyglisvert er að 

sjá að í athugasemdunum kemur einnig fram að ekkert kemur í veg fyrir að eigandi ónýti verk 

eða eyði því og er eiganda því heimilt að fara fram á niðurrif verksins án samþykkis 

höfundar.123 Gildir þetta þrátt fyrir að líta megi svo á að niðurrif sé efsta stig brota á 

                                                
122 Páll Sigurðsson: Höfundaréttur, bls. 204.  
123 Alþt. 1971-72, A-deild, bls. 1287-1288.  
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höfundaheiðri og höfundaeinkennum, þar sem íslensk höfundalög veita höfundum ekki vernd 

gegn eyðileggingu verka þeirra. Um þetta var fjallað í 4. kafla og er vísað í umfjöllun þar. 

 

7.9 Nytjalist 

Eins og um byggingarlist gilda sérsjónarmið um nytjalist vegna nytjagildis þeirra. Í 2. mgr. 

13. gr. segir að heimilt sé, án samþykkis höfundar, að breyta munum sem verndar njóta eftir 

reglum um nytjalist. Þetta er útskýrt nánar í athugasemdum sem fylgdu með frumvarpi til 

höfundalaga. Þar segir að breytingar á nytjalist sé frjáls og óháð höfundi. Oft sé um 

fjöldaframleiðslu að ræða og því hafi meðferð einstakra muna yfirleitt ekki áhrif á rétt 

höfunda til verksins sjálfs.124  

Eigendum muna, sem falla undir nytjalist, eru því engar takmarkanir settar í ákvæði þessu. 

Þó hefur verið talið að sæmdarréttur höfunda setji eigendum ákveðnar skorður því þær 

breytingar, sem teljast vera höfundi til vansæmdar og skerði sæmdarrétt hans, teljast vera 

óheimilar.125 Hér reynir því á mörk þess hvenær breytingar teljast skerða höfundaheiður eða 

höfundasérkenni. Ekki er ólíklegt að sjónarmiðum um nauðsyn, líkt og á við um byggingarlist 

og farið var yfir hér að framan, verði beitt við mat á því hvenær breytingar teljist vansæmandi 

fyrir höfund.   

 

7.10 Tölvuforrit 

Í a-lið og b-lið 42. gr. íslensku höfundalaganna má finna sérákvæði sem gilda um tölvuforrit. 

Þessi ákvæði voru sett til að samræma íslensk höfundalög við tilskipun 91/250/EB sem sett 

var til verndar tölvuforritum með lagabreytingu nr. 57/1992. 

Ákvæðin hafa bein áhrif á framsal sæmdarréttar í þessum flokkum verka. Í 1. mgr. 2. gr. 

tilskipunarinnar segir að fyrsti rétthafi höfundaréttar á tölvuforritum teljist vera persóna eða 

lögpersóna sem bjó til tölvuforritið. Þegar um vinnuveitendasamband er að ræða segir 2. mgr. 

2. gr. að vinnuveitandi eigi rétt á að nýta allan fjárhagslegan rétt höfunda, nema um annað sé 

samið.126 Sæmdarréttur höfundar framselst því ekki til vinnuveitanda nema um það sé samið 

sérstaklega samkvæmt tilskipun þessari en aðildarríkjum er svo frjálst að lögfesta nánari 

reglur um vernd tölvuforrita. Hafa ber þetta í huga við skýringu íslensku höfundaréttarlaganna 

um tölvuforrit.  

                                                
124 Alþt. 1971-72, A-deild, bls. 1288. 
125 Páll Sigurðsson: Höfundaréttur, bls. 211-212. 
126 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991L0250:EN:HTML  
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Í a-lið 42. gr. segir að sá sem hefur rétt til að nota tölvuforrit hafi heimild til að gera þær 

breytingar á forritinu sem nauðsynlegar eru til þeirrar nýtingar sem heimil er. Í athugasemdum 

sem fylgdu frumvarpi til breytinga á höfundalögum nr. 57/1992 segir að í a-lið 42. gr. sé gert 

ráð fyrir að eigendur eintaka að tölvuforriti megi breyta þeim þannig að þau nýtist með 

eðlilegum hætti. Þetta skuli þó gert með tilliti til sæmdarréttar höfunda samkvæmt 4. gr. 

höfundalaga.127  

Í b-lið 42. gr. segir svo að ef gerð tölvuforrita sé liður í ráðningaskilmálum þá eignist 

atvinnurekandi höfundaréttinn að forritinu nema áskilnaður sé um annað. Ákvæði tekur 

samkvæmt orðum sínum til höfundaréttar en óljóst er hvort aðeins er átt við fjárhagslegan rétt 

höfunda eða hvort ákvæðið taki einnig til hins ófjárhagslega réttar.  

Í athugasemdum sem fylgdu b-lið 42. gr. segir að rétt sé að slá því föstu að 

atvinnurekendur eigi höfundarétt að forritum höfunda, sem ráðnir eru sérstaklega til sköpunar 

slíkra forrita nema áskilnaður sé gerður um annað. Má því líta sem svo á að í þeim tilvikum 

þar sem um tölvuforrit er að ræða færist sæmdarrétturinn frá höfundi til vinnuveitanda, eins 

og í fyrrnefndum tilvikum um auglýsingar og blaðagreinar, enda segir í athugasemdunum að 

þetta sé gert til að taka af öll tvímæli í þessu efni, þar sem rík þörf er á því að framleiðendur 

og viðsemjendur þeirra geti treyst því að þeir hafi fulla heimild til dreifingar og nýtingar því 

hér séu ríkir viðskiptahagsmunir í húfi.128  

Hér er því ekki samræmi milli þeirrar tilskipunar sem innleiða átti og þeirra ákvæða sem 

bætt var inn í höfundalög. Íslensku höfundalögin veita því atvinnurekendum frekari vernd en 

mælt er fyrir um í tilskipuninni til þess að fullar heimildir séu fyrir hendi til að dreifa og nýta 

forritin. Afdrif sæmdarréttarins eru óljós samkvæmt orðalagi ákvæðisins en þessi túlkun á b-

lið 42. gr. styðst bæði við fyrrnefnd sjónarmið um viðskiptahagsmuni sem tekin eru fram í 

athugasemdum með höfundalögum og skoðanir norrænna fræðimanna.129   

Eins og áður segir er þetta ákvæði óljóst um hver staða höfundaréttar tölvuforrita er milli 

vinnuveitanda og höfundar. Af orðalagi athugasemdanna sem fylgdu ákvæðinu um að rétt sé 

að slá því föstu að atvinnurekendur eigi höfundarétt að forritum höfunda, mætti skilja sem svo 

að vinnuveitandi teldist vera frumhöfundur tölvuforrits en ekki höfundur. Þessi skipan væri 

því ólík öllum öðrum tegundum verka sem njóta verndar höfundalaga og leiða til þess að öll 

réttindi höfundaréttar væri í öllum tilfellum í höndum vinnuveitanda. Þetta myndi gera höfund 

réttlausan með öllu og óhæfan til að nýta sér nokkurn þann rétt sem mælt er fyrir um í 

                                                
127 Alþt. 1991-92, A-deild, bls. 4201.  
128 Alþt. 1991-92, A-deild, bls. 4202.  
129 Páll Sigurðsson: Höfundaréttur, bls. 112.  
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höfundalögum. Ákvæðið hefur þó ekki verið túlkað svo vítt hér á landi né í öðrum 

Norðurlöndum og telst höfundur tölvuforrits því þrátt fyrir allt vera rétthafi höfundaréttar þar 

til réttur hans framselst til vinnuveitanda. Höfundaréttur sé því í upphafi í höndum höfundar 

en framseljist til vinnuveitanda í samræmi við orðalag fyrrgreindra athugasemda. Þessi túlkun 

styðst við kenningar fræðimanna hér á landi og í hinum Norðurlöndunum.130  

Við þetta má svo bæta að í 4. mgr. a-liðs 42. gr., sem innleidd var með breytingum á 

höfundalögum nr. 60/2000, segir að ekki sé heimilt að víkja frá ákvæðum 42. gr. með 

samningum. Ekki ber að túlka þetta ákvæði svo að í þessu felist frekari takmörkun á framsali 

á sæmdarrétti en felst í 3. mgr. 4. gr. Í athugasemdum sem fylgdu með breytingum á 

höfundalögum nr. 60/2000 segir að ákvæðið sé fyrst og fremst hugsað til þess að hægt sé að 

nota forrit með öðrum forritum. Því geti komið upp tilfelli þar sem nauðsynlegt sé að afrita 

eða þýða forrit án þess að samþykki rétthafans komi til. Tilgangur ákvæðisins sé að gera 

mönnum kleift að tengja alla íhluti tölvu saman, svo unnt verði að nota þá í sameiningu. Hins 

vegar sé óheimilt að nota þetta ákvæði til að skaða löglega hagsmuni höfundarins eða stríða 

gegn eðlilegri hagnýtingu forritsins.131 

Áhrif þess að lögfesta höfund sem frumrétthafa höfundaréttar tölvuforrita eru mikil og þá 

sérstaklega í tilfellum um sæmdarrétt. Ef höfundur forrits yrði talinn frumrétthafi verks væri 

honum frjálst að framselja fjárhagslegan rétt sinn að forritinu að vild og framselja 

ófjárhagslegan rétt sinn að skilyrðum 3. mgr. 4. gr. uppfylltum. Ef vinnuveitandi telst vera 

frumrétthafi verks eignast höfundur forritsins aldrei neinn rétt að sköpunarverki sínu og er því 

í raun réttlaus, eins og áður segir. Taka skal þó fram að ákvæðið er undanþægt því þar segir að 

það eigi ekki við ef áskilnaður hafi verið gerður um annað. Eftir stendur því að höfundur 

forrits er heimilt að semja um að halda eftir höfundarétti sínum. Geri hann það ekki færist 

höfundarétturinn til vinnuveitanda hans.  

Ekki er samræmi í höfundalöggjöf á meginlandi Evrópu hvað þetta varðar. Bretar eru með 

sömu skipan og hér var farið yfir, þar sem höfundar tölvuforrita hljóta engan sæmdarrétt yfir 

verkinu sem þeir skapa. Í þýskum höfundalögum er vinnuveitanda talið heimilt að beita 

fjárhagslegum rétti höfunda tölvuforrita að vild, en þarf að taka tillit til sæmdarréttar höfunda 

þrátt fyrir að vinnuréttarsamband sé á milli þeirra. Þýsku höfundalögin veita vinnuveitendum 

ekki heimild til breytingar á tölvuforritum til að nauðsynlegt markmið vinnusamnings náist, 

                                                
130 Páll Sigurðsson: Höfundaréttur, bls. 112. 
131 Alþt. 1996-97, A-deild, bls. 718.  
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nema sérstaklega sé um það samið. Frönsku höfundalögin telja hins vegar að heimilt sé að 

gera slíkar breytingar en annar sæmdarréttur höfunda tölvuforrita haldist óskertur.132  

 

7.11 Gagnagrunnar 

Á sama hátt og um tölvuforrit eru til sérákvæði um gagnagrunna. Í c-lið 42. gr. höfundalaga 

segir að sá sem hefur rétt til að nota gagnagrunn hefur einnig heimild til aðgerða sem 

nauðsynlegar eru til aðgangs að efni gagnagrunnsins og venjulegrar nýtingar hans. Til að átta 

sig á því hvað í þessu felst er litið til athugasemda sem fylgdu breytingum á höfundalögum nr. 

60/2000 þar sem segir að reglur a-liðs 42. gr. gildi einnig um gagnagrunna. Umfjöllunin hér 

að framan um tölvuforrit á því einnig við um gagnagrunna. Frá þessu er þó ein undantekning.  

Gagnagrunnar njóta almennt ekki fullrar verndar höfundaréttar heldur aðeins hluta hans og 

telst sú vernd vera sui generis vernd. Um þetta er fjallað í 50. gr. höfundalaga. Þar er 

framleiðanda gagnagrunns veitt vernd gegn því að teknir séu útdrættir eða endurnýttir 

verulegir hlutar gagnagrunns sem stríði gegn venjulegri nýtingu hans eða gangi með 

óeðlilegum hætti gegn réttmætum hagsmunum framleiðenda gagnagrunnsins. Þá er gildistími 

verndar gagnagrunna styttri en annarra verka sem njóta verndar höfundaréttar. Sæmdarréttur 

er yfirleitt ekki talinn falla undir sui generis vernd, enda telst sui generis vernd vera óháð 

höfundarétti.133  

Með lagabreytingum nr. 60/2000 var höfundalögum breytt þannig að tilskipun 

Evrópuráðsins og þingsins, sem kvað á um vernd gagnagrunna, varð aðlöguð að íslenskum 

höfundalögum. Í þeirri tilskipun kom fram að ekki væri krafist að aðildarríki veittu 

gagnagrunnum vernd á sæmdarrétti. Það þýðir þó ekki að vernd á sæmdarrétti gagnagrunna sé 

ómöguleg, heldur er það lagt í hendur ríkjanna sjálfra og Bernarsáttmálans að ákvarða um 

það.134 Engin ákvæði eru um vernd sæmdarréttar gagnagrunna í íslenskum höfundalögum né í 

Bernarsáttmálanum og verður því að telja að gagnagrunnar njóti ekki verndar sæmdarréttar 

hér á landi.  

 

7.12 Gagnvirkir tölvuleikir 

Í samræmi við hraða tækniþróun síðustu ára hafa sprottið upp ný álitamál í tengslum við ýmsa 

þætti höfundaréttar. Eitt þessara álitamála er staða tölvuleikja innan höfundaréttar. Misjafnt er 

hvernig tölvuleikir eru flokkaðir sem verk í höfundalögum Norðurlandanna. Danskir 

                                                
132J.A.L. Sterling: World Copyright Law, bls. 407.  
133 Alþt. 1999-00, A-deild, bls. 3372.  
134 J.A.L. Sterling: World Copyright Law, bls. 1038.  
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fræðimenn telja tölvuleiki vera tölvuforrit og falli undir þau ákvæði laga sem tölvuforrit eiga 

við um. Sænskir fræðimenn telja þá vera á mörkum tölvuforrita og kvikmyndaverka á meðan 

Finnar telja tölvuleiki vera myndlist.135 Óljóst er hvernig íslensk höfundalög taka á þessum 

flokki verka og engin dómaframkvæmd hefur þróast á þessu sviði hér á landi. Sumir 

tölvuleikir vekja svo upp enn frekari álitamál sem snúa að stöðu sæmdarréttar höfunda þegar 

notandi eða eigandi verks breytir í sífellu verki höfundar með notkun sinni. Slíkt er tilfellið 

þegar höfundur skapar tölvuleik eða tónlist í tölvuleik sem er gagnvirkur og aðlagast 

aðgerðum notandans. Í slíkum tilfellum stjórnar notandinn þeim breytingum sem verða á 

verki höfundarins.136  

Hér reynir því á vernd sæmdarréttar höfundarins sem á rétt á vernd gegn breytingum á 

verki sínu sem skaðað geta heiður hans sem höfundur eða sérkenni. Breytingar á verki hans 

eru nauðsynlegar við notkun verksins en ófyrirséð er hvaða breytingum verk hans muni sæta. 

Höfundi er því ljóst að gera þarf miklar breytingar á verki hans til að eðlileg notkun á 

tölvuleiknum geti átt sér stað en höfundi er hins vegar ekki ljóst nákvæmlega hvaða 

breytingar það eru. Möguleikarnir eru nær óendanlegir. Ef notkun á slíku verki ætti ekki að 

stríða gegn sæmdarrétti höfundar þyrfti höfundur að afsala sér vernd gegn breytingum á verki 

sínu en slíkt afsal yrði þó að vera mjög víðtækt og taka til allra breytinga sem orðið geta á 

verkinu. Þá vakna upp álitamál um hvort slíkt afsal sé of víðtækt og óljóst og stríði því gegn 

skilyrðum 3. mgr. 4. gr. og sjónarmiðum þeim tengdum. 

Hér væri hægt að beita svipuðum sjónarmiðum og birst hafa í kenningum danskra 

fræðimanna um rétt vinnuveitenda yfir verki starfsmanna sinna og áður hafa verið nefnd í 

ritgerð þessari. Notkun vinnuveitanda á verki starfsmanns er heimil á þann hátt sem hún er 

nauðsynlegt til að nýta eða breyta verki í venjulegri starfsemi sinni og eins og sanngjarnt og 

nauðsynlegt getur talist til að markmiðum vinnusamningsins náist. Vinnuveitanda er þetta 

heimilt að svo miklu leyti sem starfsmanni gat verið ljóst að önnur notkun eða breytingar á 

verki hans væri nauðsynleg.  

Þetta myndi leiða til þess að þær breytingar, sem nauðsynlegar eru á verki höfunda 

gagnvirkra tölvuleikja eða tónlistar í þeim, yrðu taldar heimilar enda væru þær sanngjarnar og 

nauðsynlegar til að nýta verkið. Höfundi væri þá ljóst hvaða breytingar gætu orðið á verki 

sínu og afsalaði sé vernd á höfundaheiðri og höfundasérkennum í samræmi skilyrði 3. mgr. 4. 

gr.  

                                                
135 Peter Schønning: Ophavsretsloven med kommentarer, bls. 120.  
136 http://www.acmi.net.au/PAML/toolbox/cr_exp.htm  
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Einnig væri hægt að notast við kenningar danskra fræðimanna um lögmæti skýrs en 

afmarkaðs framsals, þar sem ómögulegt er að sjá fyrir þær breytingar sem gerðar eru á hinu 

höfundaréttarvarða verki. Því gæti höfundur veitt notanda tölvuleiks, sem stýrir breytingum á 

verkinu, opið framsal til allra slíkra breytinga. Slík framsal myndi hins vegar ekki fela í sér 

aðrar breytingar á verki, sem ekki teljast nauðsynlegar við notkun tölvuleiksins eða 

óvenjulegar á þessu sviði. Slíkar breytingar myndu brjóta gegn sæmdarrétti höfundarins þar 

sem hann gat ekki séð fyrir slíkra breytingar. 

Óljóst er hvernig þróun sæmdarréttar verður á þessu sviði sem og öðrum sviðum sem 

snerta nútímatækni og hraða þróun hennar. Nánar verður farið yfir framtíðarhorfur á sviði 

höfundaréttar í 8. kafla.  

 

8. Framtíðarsýn 

8.1 Almennt 

Eins og áður hefur komið fram í ritgerð þessari hefur tækninni fleygt fram á síðustu árum og 

áratugum. Hefur þessi tækniþróun haft þau áhrif að möguleikar á miðlun og notkun 

höfundaréttarvarinna verka hafa aldrei verið meiri. Þetta hefur haft í för með sér að sprottið 

hafa upp áður ófyrirséð vandamál sem takast þarf á við. Eitt þessara vandamála er 

sæmdarréttur höfunda og hvernig hann getur haft takmarkandi áhrif á miðlun og notkun 

höfundaverka í nútímasamfélagi.  

Til að koma til móts við þessa tækniþróun þurfa að koma til ný og breytt viðhorf á sviði 

höfundaréttar sem fela í sér frjálsari nálgun en áður. Slík viðhorfsbreytinga verður vart bæði 

hjá höfundum sem og hjá notendum og verða þeim gerð stutt skil hér á eftir. Þá verður farið 

yfir mögulegar breytingar á lögum í samræmi við þessa þróun.  

 

8.2 Viðhorfsbreyting höfunda 

Þrátt fyrir að sumir höfundar líti svo á að sú þróun sem nú á sér stað á sviði miðlunar og tækni 

sé að grafa undan stoðum réttar þeirra sem höfunda, þá eru aðrir sem líta á hana sem tækifæri 

til að miðla og þróa verk sín enn frekar.  

Möguleikar á miðlun verka nú til dags eru nánast óendanlegir. Með tilkomu Internetsins 

hefur miðlun á stórum hluta höfundaréttarvarinna verka orðið afar einföld og nægir þar að 

nefna svokallaða on demand miðlun á kvikmyndum, dreifingu tónlistar gegnum netveitur á 

borð við I-Tunes og hið íslenska gogoyoko og dreifingu tölvuforrita með niðurhali.  
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Sumir höfundar sjá svo tækifæri til að þróa verk sín enn frekar með þeim möguleikum 

sem nútímatækni býður upp á. Áður hefur verið minnst á útgáfu tónlistar þar sem boðið er 

upp á möguleika á endurhljóðblöndun hennar með frekari útbreiðslu og víðtækari 

markaðssetningu í huga. Er í þeim tilfellum um nokkurs konar afsal á sæmdarrétti höfunda 

um vernd gegn breytingum á verki að ræða eins og áður kom fram. Einnig má nefna sérstakt 

leyfiskerfi sem þekkist aðallega á sviði tölvuforrita og kallast Creative Commons.  

Creative Commons eru samtök sem hafa þróað sérstakt leyfiskerfi sem notað er til útgáfu 

og frekari þróunar á höfundaverkum. Samtökin bjóða upp á mörg mismunandi leyfi sem 

notast má við hverju sinni eftir því hversu miklum rétti höfundur hyggst afsala sér. 

Meginhugsunin með kerfinu er sú að eftir að höfundur hefur gefið verkið út sé það honum, 

sem og öðrum, í hag að verk hans sé þróað frekar. Til að þetta sé mögulegt þarf höfundur að 

afsala sér hluta af rétti sínum sem höfundur, með svokölluðu Creative Commons leyfi. Sex 

tegundir Creative Commons leyfa þekkjast og eru þau samspil af hinum óafsalanlega rétti 

höfundar til að vera nafngreindur, rétti til notkunar á afleiddum verkum og banni við notkun 

verks í fjárhagslegum tilgangi. Þessu fylgir að höfundur veitir eiganda verks rétt til breytinga 

á verki sínu, enda er gert ráð fyrir að eigandi geri breytingar á verkinu með það fyrir augum 

að þróa verkið frekar.137 

Sömu sjónarmið gilda um svokallaðan Open Source hugbúnað, þar sem tölvuforrit eru 

gefin út ásamt þeim tölvukóða sem forritið byggir á. Er þetta gert með það fyrir augum að 

tölvuforritið sé afritað, því breytt og það þróað frekar.138  

Ofangreind leyfi fela það í sér að höfundar verka afsali sér hluta af höfundarétti sínum. Er 

þar bæði átt við fjárhagslegan og ófjárhagslegan rétt höfunda. Verður hér einblínt á afsal á 

ófjárhagslega réttinum.  

Fyrst og fremst reynir á vernd höfunda gegn breytingum á verki sínu, þar sem 

nafngreiningarréttur höfunda virðist alltaf haldast óbreyttur hjá höfundi. Sú vernd á við um 

ósæmilegar breytingar sem skert geta höfundaheiður eða höfundasérkenni. Óvíst er að þær 

breytingar, sem hér um ræði feli slíkt í sér, en til að verk geti þróast óhindrað verður að telja 

vissara að veita leyfi á borð við Creative Commons, sem veita þá öðrum frjálsar hendur við 

þróun verksins. 

Áhrif Creative Commons hafa verið gríðarleg. Þekktar vefsíður á borð við Wikipedia og 

Google hafa innleitt kerfið inn í vefsíður sínar og einnig má nefna ljósmyndavefsíður, líkt og 

                                                
137 Creative Commons leyfi geta tekið til allra tegunda verka. Til dæmis má nefna tónlist sé gefin út með 
sérstöku Creative Commons leyfi, sem felur í sér leyfi til að nota hljóðbúta (e. sample) úr þeirri tónlist sem gefin 
er út með slíku leyfi. Sjá vef Creative Commons: http://creativecommons.org/about/licenses/  
138 Sjá vef um upplýsingatækni: http://www.ut.is/fraedsla/opinn_hugbunadur/   
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Flickr, sem bjóða upp á hýsingu á ljósmyndum og notast við leyfiskerfið. Þá hefur leyfiskerfið 

notið töluverðrar vinsælda meðal höfunda og árið 2008 var talið að um 130 milljón verk hafi 

verið gefin út með einhverjum af Creative Commons leyfunum.139  

Óljóst er þó hvort slík leyfisveiting sé sú lausn höfundaréttarins sem heppilegust er til að 

leysa úr þeim vandamálum sem fylgja tækniþróuninni og þeim möguleikum á miðlun og 

þróun verka sem henni fylgja. Sæmdarréttur höfunda getur staðið í vegi fyrir að möguleikar 

tækninnar séu nýttir og verður að finna niðurstöðu á þessu vandamáli sem allir aðilar eru sáttir 

við. Hver sú niðurstaða er verður tíminn að leiða í ljós.  

   

8.3 Aukið frelsi á sviði höfundaréttar 

Samhliða tækniþróun og auknum möguleikum á miðlun og notkun verka hefur krafa notenda 

um meira frelsi á sviði höfundaréttar aukist. Hefur þetta haft í för með sér gríðarlega aukningu 

á miðlun höfundaréttarvarins verka, sem í flestum tilfellum er ólögleg. Notendur telja margir 

hverjir að stíf viðhorf höfundaréttar eigi að heyra sögunni til enda séu réttarskipanin og 

viðhorfin byggð á aðstæðum sem eiga ekki við lengur. Notendur kalla á meira frelsi á þessu 

sviði, þar sem höfundaréttarvarin verk geti dreifst um allan heim án nokkurra takmarkana. 

Slíkt frelsi á við um fjárhagslegan og ófjárhagslegan rétt höfunda. 

Lausnir á höfundaréttarbrotum á Internetinu ættu að fela í sér einhvers konar málamiðlun. 

Með því að takmarka framboð á ólöglegum höfundaréttarvörðum verkum og auðvelda aðgang 

að löglegum verkum ættu notendur að sjá þess kost vænstan að nálgast hin 

höfundaréttarvörðu verk löglega og greiða hóflega þóknun fyrir.  

Finna má dæmi þess að útgefendur og handhafar höfundaréttar stigi skref í þessa átt. Er þá 

veittur aðgangur að hinu höfundaréttarvarða verki gegn vægu gjaldi, eins og þekkist hjá I-

Tunes og öðrum vefveitum, eða jafnvel ókeypis.140 Þá hafa verið stofnuð sérstök vefútvörp 

þar sem notendur geta hlustað á sína uppáhalds tónlist og aðra tónlist sem svipar til hennar sér 

að kostnaðarlausu eða gegn vægu gjaldi.141 

Ekkert samhengi þarf að vera milli þess að veita aðgang að höfundaréttarvörðu verki á 

netinu og brjóta gegn sæmdarrétti höfunda. Hins vegar er ljós að vefsíður, á borð við Youtube 

og ýmis konar gagnaveitur, veita hverjum sem er tækifæri á að birta fyrir öllum heiminum 

                                                
139 Sjá vef Creative Commons: http://creativecommons.org/about/history og 
http://creativecommons.org/about/who-uses-cc  
140 Benda má á athyglisverða heimasíðu í þessu samhengi, www.hulu.com, þar sem bandarískar sjónvarpsstöðvar 
á borð við NBC, Fox og ABC hafa komið sér saman um að veita aðgang að kvikmyndum og sjónvarpsþáttum, 
notendum að kostnaðarlausu.  
141 Sem dæmi má nefna vefútvörpin www.last.fm , www.libre.fm og www.grooveshark.com  
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verkið með afar auðveldum hætti.142 Þar með er opnað fyrir möguleika notenda á að breyta og 

birta höfundaréttarvarið verk án samþykkis höfunda. Raunin er sú að þetta er mjög algengt 

þegar verið er að dreifa tónlist sem búið er að endurhljóðblanda, búa til endurgerð af eða nota 

hljóðbút úr án samþykkis höfundar. Þessi meðferð á verkum þekkist einnig á kvikmyndum en 

er þó sjaldgæfari.  

Erfitt er að átta sig á því hvernig best sé að leysa úr þessum brotum á sæmdarrétti 

höfunda. Fjárhagslegur réttur höfundar stendur líklega óraskaður, þar sem ekki er greitt fyrir 

not á þessum verkum enda er það yfirleitt aðeins aðgengilegt á Internetinu. Útilokað er að 

hafa eftirlit með öllu því efni sem í boði er á Internetinu og því erfitt að koma í veg fyrir allar 

breytingar og birtingar á höfundaréttarvörðum verkum. Baráttan um fjárhagsleg réttindi 

höfunda mun án nokkurs vafa halda áfram en mögulegt er að leysa úr álitamálum um 

ófjárhagslegan rétt höfunda að einhverju leyti með skýringarreglum.  

 

8.4 Mögulegar lausnir 

Nauðsynlegt er að endurskoða reglulega löggjöf á sviðum sem eru í örri þróun. Aðstæður geta 

breyst og haft í för með sér að ný álitamál vakna sem eðlilegt væri að lögin tækju á. Ef 

lagabreytingar eru ekki gerðar í samræmi við þróun getur skapast óvissa um framkvæmd og 

túlkun laga og í kjölfarið er hætta á því að þeim sé jafnvel ekki framfylgt. Mögulegt er að sú 

verði raunin í höfundarétti ef ekki verða gerðar breytingar á höfundalögum með tilliti til 

þeirrar þróunar sem hefur átt sér stað á síðustu árum.  

Stöðug brot á höfundarétti á Internetinu hafa það í för með sér að réttarvitund almennings 

á þessu sviði fer óðum minnkandi og grefur það undan stoðum laganna sjálfra. Baráttan gegn 

brotum á Internetinu snýr fyrst og fremst að fjárhagslegum rétti höfunda en ljóst er að 

ófjárhagslegur réttur höfundar er einnig brotinn. Áður hefur verið farið yfir slík brot í ritgerð 

þessari. Þá hefur komið fram að nánast ómögulegt er að koma í veg fyrir öll brot á 

sæmdarrétti á Internetinu og er því þörf á öðrum lausnum. Á Internetinu virðist í dag sem 

engin lög gildi um það efni sem þar er aðgengilegt en telja verður það nánast óumflýjanlegt að 

sett verði einhver lög sem taka á þeim álitamálum sem Internetinu eru tengd. Slík lög eru þó 

ekki í sjónmáli og yrðu vandamál tengd slíkri lagasetningu gríðarleg.  

Þessi tækniþróun hefur haft það í för með sér að sæmdarréttur er farinn að standa í vegi 

fyrir eðlilegri þróun og miðlun á verkum höfunda. Í sumum tilfellum þurfa höfundar því að 

geta framselt sæmdarrétt sinn til að notendur geti notið verkanna að fullu, þau geti þróast 

                                                
142 Sjá síður á borð við www.youtube.com , www.zshare.com og www.rapidshare.com  
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áfram eða þjónað tilgangi sínum. Slíkt framsal getur reynst höfundum erfitt, þar sem 

framsalið þarf í öllum tilfellum að uppfylla skilyrði 3. mgr. 4. gr. höfundalaganna.  

Ákvæði dönsku höfundalaganna um framsal á sæmdarrétti bjóða upp á ákveðinn 

sveigjanleika sem tekur tillit til eðlis og efnis verka. Þessi sveigjanleiki er nauðsynlegur enda 

eru tegundir þeirra verka sem falla undir höfundalögin margar og þurfa lögin því að geta 

aðlagast þeim öllum. Þetta má sjá af mismunandi tilvikum sem gilda um ýmsa flokka verka 

sem talin eru falla undir höfundalögin og fjallað var um í 7. kafla. Mögulegt er taka dönsku 

lögin til fyrirmyndar við skýringu á íslensku höfundalögunum. Með því yrði látið reyna enn 

frekar á þennan sveigjanleika dönsku laganna og halda íslensku höfundalögunum óbreyttum 

þrátt fyrir þá tækniþróun sem hefur átt sér stað frá setningu íslensku höfundalaganna.  

Önnur lausn væri að lögleiða þau sjónarmið sem gilt hafa í Danmörku og gerð voru skil í 

tengslum við verk sem skapast í vinnuveitendasambandi.143 Með því fái vinnuveitandi eða 

notandi verks þann höfundarétt sem honum er nauðsynlegur til að fullnýta verkið eða að svo 

miklu leyti sem eðlilegt, sanngjarnt og nauðsynlegt gæti talist. Þá færðist þó ekki meiri réttur 

en höfundi gat verið ljóst að væri nauðsynlegur til fullrar nýtingar verksins.  

Með beitingu þessa sjónarmiðs á framsal á sæmdarrétti gæti framsal átt sér stað að svo 

miklu leyti sem sanngjarnt, nauðsynlegt og eðlilegt væri til að fullnýta verk. Framsalið yrði þó 

aldrei meira en að svo miklu leyti sem höfundur gæti séð fyrir. Þessi skýringarleið á sér 

nokkra stoð í norrænni réttarframkvæmd og má þar nefna danskan dóm Sydney Pollack, Ufr. 

1997 bls. 975, og sératkvæði í dómi Hæstaréttar, Hrd. 1985, bls. 331, í máli Þorgeirs 

Þorgeirssonar. Sjónarmið um breytingar á verki til að það fullnýtist má svo finna í ákvæðum 

höfundalaga um tölvuforrit. 

Þá má benda á kenningar danskra fræðimanna sem telja að höfundi sé heimilt að veita 

skýrt en óafmarkað afsal á sæmdarrétti sínum, enda sé honum í sjálfsvald sett hvort hann 

framfylgi rétti sínum. Með þessu myndi höfundur getað afsalað sér hluta sæmdarréttar og þar 

með veitt notendum eða vinnuveitendum heimild til eðlilegrar notkunar á verki. Ef sú notkun 

fæli í sér óeðlilegar breytingar eða aðra skerðingu á sæmdarrétti höfundarins myndi það teljast 

falla utan afsalsins og þess sem höfundur mátti sjá fyrir. Þessi tegund afsals myndi henta 

tilvikum þar sem erfitt er að sjá fyrir hvaða breytingum verk mun sæta og í þeim tilvikum þar 

sem höfundur vill veita öðrum heimild til hvers konar breytinga á verki sínu, t.d. þegar um 

aðlögun bóka að kvikmyndahandritum og gagnvirka tölvuleiki er að ræða.  

                                                
143 Áður hefur verið bent á nauðsyn þess að lögleiða slíkar reglur, sjá grein Sólveigar Ólafsdóttur: 
„Höfundaréttur í skiptum starfsmanna og vinnuveitenda“, bls. 174.  
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Róttækasta lausnin væri sú að afnema sæmdarrétt eða sleppa þeim takmörkunum á 

framsali á sæmdarrétti, sem eru í 3. mgr. 4. gr. íslensku höfundalaganna. Sæmdarréttur á sér 

langa lagahefð og er höfundum afar dýrmætur. Mikilvæg réttindi eru í húfi. Framsal á 

fjárhagslegum og ófjárhagslegum rétti höfundaréttar getur notið verndar friðhelgi eignaréttar 

Mannréttindasáttmála Evrópu. Breyting og birting annarra á verkum höfunda gæti einnig 

notið verndar tjáningarfrelsis samkvæmt ákvæðum sáttmálans. Þá mætti líta svo á að vernd 

sæmdarréttar teldist vera takmörkun á tjáningarfrelsi og takmörkun á framsali sæmdarréttar 

standa gegn friðhelgi eignaréttar. Telja verður þó að sæmdarréttur og takmörkun á framsali 

hans falli undir friðhelgi einkalífs, sem tekur m.a. til grundvallarverndar á æru og mannorði 

höfunda.144 Því verður að telja að sú takmörkun sem sæmdarréttur og framsal á honum setur 

fyrrnefndum mannréttindum sé nauðsynleg. Mannorð og æra höfunda er yfirleitt talið vega 

þyngra en fjárhagslegir hagsmunir og tjáningarfrelsi er jafna sett nokkrar takmarkanir þegar 

æra og mannorð eru annars vegar. Af þessu sést að afnám sæmdarréttar er því óraunhæfur 

möguleiki, þar sem um mjög mikilvæga hagsmuni höfunda er að ræða. Afnám á 

takmörkunum á framsali sæmdarréttar er heldur ekki heppileg lausn, þar sem sæmdarrétturinn 

er ekki til þess fallinn að ganga kaupum og sölum líkt og fjárhagslegur réttur höfunda. 

Lögfesting skýringarreglna eða umfjöllun í greinargerð sem fylgir með höfundalögum um 

að hve miklu leyti eðlilegt sé að sæmdarréttur framseljist virðist því vera heppilegasta lausnin. 

Reynslan hefur sýnt að norræn réttarframkvæmd hefur að geyma sjónarmið sem íslensk 

höfundalög geta notast við og því ekki úr vegi að færa íslensk höfundalög í þá átt.  

 

9. Niðurstöður 

Höfundaréttur er réttur sem á að tryggja höfundum fjárhagslegan og ófjárhagslegan rétt yfir 

verkum sínum. Hann er lögfestur í flestum ef ekki öllum ríkjum heimsins en í mismiklu mæli. 

Tækniþróun sú sem átt hefur sér stað síðustu áratugi hefur verið svo ör að höfundalög eru í 

einhverjum tilvikum farin að halda aftur innleiðingu og notkun þeirrar tækni sem tiltæk er. 

Því er spurning hvort nauðsynlegt sé að gera breytingar á höfundalögum til að hægt sé að nýta 

þau tækifæri sem tæknin hefur upp á að bjóða.  

Finna má dæmi þess að höfundalögum hafi verið breytt til samræmis við tækniþróun. 

Íslensku höfundalögin nr. 73/1972 eru byggð á lögum sem urðu til við samvinnu 

Norðurlandanna en þau höfðu meðal annars hliðsjón af frönskum og þýskum höfundalögum. 

Lög nr. 73/1972 standa enn í dag að miklu leyti óbreytt ef frá eru taldar breytingar sem gerðar 

                                                
144 Björg Thorarensen: „Friðhelgi einkalífs og fjölskyldu og réttur til að stofna til hjúskapar“, bls. 292-293. 
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voru í samræmi við nýja tæknilega möguleika á fjölföldun og miðlun og vegna samræmingar 

við tilskipanir Evrópusambandsins. 

Höfundaréttur er nauðsynlegt tæki til að veita höfundum þann fjárhagslega ávinning sem 

þeir eiga rétt á fyrir sköpun sína ásamt því að tryggja þeim virðingu og heiður sem verkum 

þeirra fylgja. Fjárhagslegur réttur höfunda er oft meira áberandi í umræðunni um höfundarétt 

enda á hann að tryggja framfærslu höfunda, með einkarétti til eintakagerðar og rétti til að birta 

verk. Ekki síður mikilvægur er hinn ófjárhagslegi réttur höfunda, sem tryggir höfundum rétt 

til nafngreiningar, rétt til höfundaheiðurs, rétt til að ráða frumbirtingu verks og rétt til að 

afturkalla verk. 

Þessi réttur höfunda hefur verið talinn framseljanlegur með nokkrum takmörkunum þó. 

Höfundaréttur er á mörkum eignaréttar og persónuréttar og er því talið að ekki sé eðlilegt að 

höfundaréttur geti gengið, án allra takmarkana, milli aðila líkt og gildir um fjárhagsleg réttindi 

eignaréttar. Á þetta sérstaklega við um sæmdarrétt sem stendur nærri persónu höfundarins og 

er því eðlilegt að hann verði ekki framseldur nema í skýrum og afmörkuðum tilfellum.  

Sæmdarréttur nýtur ekki sömu réttarverndar hjá öllum ríkjum heimsins. Þannig hafa 

Þjóðverjar og Frakkar veitt sæmdarrétti ríka vernd enda á höfundaréttur sér langa sögu í 

réttarsögu þessara landa. Bandaríkin og Bretland veita sæmdarrétti ekki jafnríka vernd og 

hefur reynst erfitt að fá Bandaríkin til að viðurkenna lögvernd hans. Ýmsir fjölþjóðlegir 

sáttmálar hafa verið samþykktir á þessu sviði og er Bernarsáttmálinn þar mikilvægastur enda 

eru flest ríki heimsins aðilar að honum. Hann tryggir höfundum ákveðin lágmarks réttindi sem 

þeir eiga að njóta innan allra aðildarríkjanna.  

Í III. kafla íslensku höfundalaganna eru tekin fram tilvik um framsal höfundaréttar. Þar má 

finna 27.-31. gr. um yfirfærslu höfundaréttar í lifanda lífi, vegna hjúskapar, arfs og lögsóknar 

skuldheimtumanna. Í III. kafla höfundalaganna má einnig finna takmarkanir á framsali á 

ákveðnum hluta höfundaréttar og þá fjalla 32.-42. gr. höfundalaga um sérreglur sem gilda um 

mismunandi tegundir verka.  

Um framsal á sæmdarrétti höfunda gildir 3. mgr. 4. gr. þar sem segir að ógilt sé afsal á 

sæmdarrétti, nema um einstök tilvik sé að ræða, sem skýrt eru tilgreind bæði um tegund og 

efni. Ekki er ljóst hvernig túlka á þessi skilyrði um framsal sæmdarréttar. Í athugasemdum 

sem fylgdu frumvarpi til höfundalaga segir að ákvæði þetta skuli skýrt í samræmi við 

persónurétt. Meginreglur persónuréttar mæla fyrir um að erfitt eigi að vera að afsala réttindum 

sem eru persónulegs eðlis. Því sé algjört afsal á sæmdarrétti óheimilt og framsal á þessum rétti 

sé ekki heimilt nema í afmörkuðum tilfellum. Þetta veitir þó litlar vísbendingar um hvernig 

eigi að túlka þessi skilyrði. 
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Benda má á að 3. mgr. 4. gr. felur í sér undantekningu frá meginreglunni um bann við 

afsali á sæmdarrétti og því sé rétt að túlka þau skilyrði sem slíkt framsal þarf að uppfylla 

strangt. Verður því að gera allríkar kröfur um skýrleika og afmörkun framsals sæmdarréttar. 

Af dómi Hrd. 2005, bls. 5264 (235/2005) sést að óljósir samningar eru túlkaðir höfundi í hag 

og fellur það því á útgefendur og aðra fagaðila að sjá til þess að framsal sé skýrt ef 

sæmdarréttur á að framseljast á annað borð.   

Sjaldnast eru samningar aðila á sviði höfundaréttar skýrir að þessu leyti og er oft einblínt 

fyrst og fremst á fjárhagslegan rétt höfunda eða jafnvel ætlast til þess að ófjárhagslegur réttur 

höfunda fylgi með við framsal. Af dómi Hrd. 1979, bls. 1359 sést að dómstólar greina skýrt á 

milli hins fjárhagslega og ófjárhagslega réttar. Ef ekki er skýrt tekið fram að ófjárhagslegur 

réttur höfunda eigi að framseljast og að hve miklu leyti það skuli gert telst framsal ekki hafa 

átt sér stað. Gjörólíkar kröfur séu því gerðar til skýrleika framsals á fjárhagslegum og 

ófjárhagslegum rétti höfunda.  

Skýringar íslensku höfundalaganna á þessum skilyrðum eru heldur fáorðar. Dönsku 

höfundalögin eru fyrirmynd íslensku laganna, ásamt öðrum norrænum lögum á þessu sviði og 

er því ekki úr vegi að líta til skýringar þeirra laga í þessu samhengi. Danskir fræðimenn telja 

að sæmdarréttur höfunda sé að mestu leyti óframseljanlegur. Höfundur geti ekki fyrirfram 

afsalað sæmdarrétti sínum, t.d. með almennu afsali, samningar þessi efnis hafi ekki gildi. 

Aðrir danskir fræðimenn hafa þó bent á að mögulegt sé að gera skýrt en ótakmarkað framsal 

enda sé höfundi það í sjálfsvald sett hvort hann framfylgi rétti sínum eða ekki. Slíkt framsal 

geti verið óafmarkað en skýrt og gæti t.d. rúmað allar þær breytingar sem eðlilegar teljast á 

hinu tiltekna sviði. Aðrar kenningar danskra fræðimanna eru svipaðar þeim sjónarmiðum sem 

komið hafa fram hér á landi. Má þar nefna sjónarmið eins og að heimilt sé að gera breytingar 

á verkum höfunda, án þess að það skerði sæmdarrétt hans, ef breytingarnar eru vel þekktar á 

viðkomandi sviði og höfundur hefði mátt sjá fyrir slíkar breytingar. Sést þetta meðal annars af 

dómi Ufr. 1997, bls. 975 þar sem komið var inn á þessi sjónarmið í niðurstöðum dómaranna.  

Sjónarmiðum norskra og sænskra fræðimanna sem fylgja höfundalögunum svipar mjög til 

þeirra dönsku enda voru lögin samin með samvinnu þessara þjóða. Þeir telja að framsal á 

sæmdarrétti sé heimilt með tilliti til eðlis og efnis þeirra verka sem um ræðir hverju sinni. 

Óljóst og óafmarkað framsal á þessum rétti hafi ekki gildi enda geti höfundur ekki alltaf séð 

fyrir þær breytingar sem verk hans gæti þurft að sæta eða hvernig reyna muni á sæmdarrétt 

hans.  

Eðli og efni þeirra verka sem um ræðir hverju sinni skiptir miklu máli þegar verið er að 

skoða framsal á sæmdarrétti. Í íslensku höfundalögunum má finna ákvæði sem mæla fyrir um 
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sérstök frávik frá takmörkunum á framsali sæmdarréttar, t.d. þegar um tölvuforrit er að ræða. 

Einnig hafa myndast hefðir og venjur á ákveðnum sviðum þar sem vikið er frá ströngum 

skilyrðum höfundalaga um framsal á sæmdarrétti og má í því samhengi nefna gerð 

auglýsinga. Ljóst er að höfundalögin þurfa að vera sveigjanleg enda eru þær tegundir verka 

sem lögin taka til jafnmismunandi og þau eru mörg.  

Eins og áður hefur komið fram er höfundaréttur höfunda farinn að standa í vegi fyrir 

notkun þeirrar tækni sem nútíminn býður upp á í miðlun og markaðssetningu á 

höfundaréttarvörðum verkum. Á þetta jafnt við um fjárhagslegan og ófjárhagslegan rétt 

höfunda. Hefur þetta leitt til þess að kallað er eftir breytingum á sviði höfundaréttar. Annars 

vegar er kallað eftir breytingum á viðhorfi höfunda og hins vegar breytingum á 

höfundalögum.  

Tækifæri til miðlunar og markaðssetningar höfundaréttarvarinna verka hafa aldrei verið 

fleiri. Sumir höfundar telja þessa tækniþróun aðeins leiða til aukningar á höfundaréttarbrotum 

á meðan aðrir höfundar sjá ný tækifæri í tækninni. Þeir höfundar sem taka tækninni opnum 

örmum veita frjálsan aðgang að verkum sínum og bjóða notendum upp á að njóta verka sinna 

og jafnvel breyta og þróa frekar. Í þessu felst ákveðið afsal á fjárhagslegum og 

ófjárhagslegum rétti höfunda sem ekki er víst að samræmist skilyrðum höfundalaga. Einnig 

má nefna að tækniþróunin hefur haft í för með sér stóraukna möguleika í stafrænni breytingu 

verka sem þegar er orðin talsvert áberandi á Internetinu. Þessu fylgir að verkum höfunda er 

breytt og þau jafnvel birt í breyttri mynd án samþykkis höfunda. Slíkt er þó ekki alltaf í óþökk 

höfunda þar sem slíkri birtingu fylgir aukin miðlun og markaðssetning bæði fyrir höfund og 

þann sem breytir verkinu. Höfundi gæti þó reynst erfitt að veita öðrum óafmarkaða heimild til 

breytinga á verkum sínum enda taka höfundalögin fram að slíkt framsal á sæmdarrétti skuli 

alltaf vera skýrt og afmarkað. 

Í öðrum tifellum getur höfundur átt erfitt með að sjá fyrir að hve miklu leyti hann þarf að 

afsala sér sæmdarrétti. Á þetta t.d. við í tilvikum um aðlögun bókar að kvikmyndahandriti, þar 

sem liggur fyrir að talsverðar breytingar þurfi að gera á bókinni til að kvikmyndahandrit geti 

litið dagsins ljós. Höfundi getur reynst erfitt að veita afsal á vernd gegn þeim breytingum á 

verki sínu, sem nauðsynlegar eru aðlöguninni, þannig að það teljist nógu afmarkað í skilningi 

höfundalaga. Sama á við um gagnvirka tölvuleiki þar sem notandi breytir í sífellu verki 

höfundar með notkun tölvuleiksins, sem aðlagast aðgerðum notandans. Í slíkum tilfellum er 

nánast ómögulegt að gera afsal án þess að það sé óafmarkað. 

Þrjár lausnir hafa verið nefndar á þessu vandamáli. Mögulegt er að halda höfundalögunum 

óbreyttum og láta reyna á sveigjanleika ákvæðanna sem mæla fyrir um að framsal geti átt sér 
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stað í samræmi við eðli og efni verka. Þá væri hægt lögfesta þau sjónarmið sem áður hafa 

komið fram um að vinnuveitanda eða notanda sé heimilt að nýta verk að svo miklu leyti sem 

það er sanngjarnt og nauðsynlegt en þó ekki að meira leyti en höfundur gat séð fyrir. Einnig er 

sá möguleiki fyrir hendi að leyfa skýrt en óafmarkað framsal sem gæfi vinnuveitanda eða 

notanda svipaðar heimildir og fyrr sagði til notkunar verks. Loks má nefna hina róttæku leið 

að afnema sæmdarrétt eða þær takmarkanir sem höfundalög setja framsali sæmdarréttar. Telja 

verður að sú lausn sé afar óheppileg enda er sæmdarréttur höfundum afar mikilvægur og 

takmarka þarf framsal á þeim rétti að einhverju leyti, þar sem réttur þessi er persónulegs eðlis 

og illa til þess fallinn að ganga kaupum og sölum aðila á milli án nokkurra takmarkana.  
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