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að afrita ritgerðina á nokkurn hátt nema með leyfi höfundar.



Útdráttur 

Arkitektar eru byggingarlistamenn og andleg sköpun er grundvöllur afkomu okkar, rétt 

eins og annarra listamanna. Hverning er list okkar varin? Hvað þurfum við listamennirnir 

að gera til þess að verja list okkar og tryggja þau verðmæti sem í list okkar eru fólgin og 

þar með fjárhagsleg réttindi okkar í framtíðinni? Með því að þekkja rétt okkar sem höfunda 

yfir hugverkum okkar.  

 Í ritgerð þessari verður fjallað um sögu höfundaréttar á Íslandi, höfundarétt almennt 

og síðan þann þátt hans sem varðar stofnun og vernd hugverka byggingarlistamanna, 

arkitekta.  

 Ritgerðin byggir í fyrsta lagi á höfundalögum nr.73/1972 og greinargerð með 

frumvarpi að lögunum. Í öðru lagi á fjórum greinum um höfundarétt. Einnig viðtölum við 

Erlu S. Árnadóttur hæstaréttarlögmann hjá Lex lögmannsstofu og Tryggva Tryggvason, 

arkitekt og lögfræðing og svo málþingi um höfundarétt á vegum Hönnunarmiðstöðvar 

Íslands. 

 Arkitektum er eins og öðrum listamönnum veittur tvenns konar réttur í 

höfundalögum, sæmdarréttur og fjárhagslegur réttur.  Með sæmdarrétti er átt við réttinn, 

sem snýr að áliti og heiðri höfundarins. Sæmdarréttur er almennt óframseljanlegur. Með 

fjárhagslegum rétti er átt við, að höfundur hafi einkarétt til allra nota og ráðstöfunar á verki 

sínu. Andstætt sæmdarrrétti þá er hin fjárhagslegi réttur framseljanlegur að hluta eða öllu 

leyti.  

 Eins og af ritgerðinni má ráða var ekki farið að huga sérstaklega að höfundarétti 

arkitekta í íslenskri löggjöf fyrr en á fjórða áratug síðustu aldar. Arkitektar virðast heldur 

ekki hafa farið að gefa höfundarétti sínum sérstakan gaum fyrr en eftir setningu núgildandi 

höfundalaga frá 1972. Skýtur það nokkuð skökku við, þar sem Arkitektafélag Íslands á rót 

sína að rekja allt aftur til ársins 1926 þegar stofnað var Byggingameistarafélag Íslands.  

 Markmið þessarar ritgerðar er að hafa leiðsagnar og upplýsingagildi fyrir aðra 

arkitekta. Breyta því sem hefur viðgengist hér á Íslandi og að við sem stétt temjum okkur 

að bera meiri virðingu fyrir þeim rétti sem fylgir því að vera listamaður. 
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Inngangur  

Í ritinu Saga listarinnar segir að „Í sannleika sagt er List ekki til; aðeins listamenn.”1 

Arkitektar eru byggingarlistamenn og andleg sköpun er grundvöllur afkomu okkar, rétt 

eins og annarra listamanna. Hverning er list okkar varin? Hvað þurfum við listamennirnir 

að gera til þess að verja list okkar og tryggja þau verðmæti sem í list okkar eru fólgin og 

þar með fjárhagsleg réttindi okkar í framtíðinni? Svarið við þessum spurningum er í raun 

einfalt, með því að þekkja rétt okkar sem höfunda yfir hugverkum okkar. Mér finnst 

mikilvægt að hefja ferilinn sem arkitekt meðal annars með þá vitneskju í farteskinu.  

 Í ritgerð þessari verður fjallað um sögu höfundaréttar á Íslandi, höfundarétt almennt 

og síðan þann þátt hans sem varðar stofnun og vernd hugverka byggingarlistamanna, 

arkitekta.  

 Ritgerðin byggir í fyrsta lagi á höfundalögum nr. 73/19722 og greinargerð með 

frumvarpi að lögunum.3 Í öðru lagi á fjórum greinum um höfundarétt. Þá hef ég átt viðtöl 

við Erlu S. Árnadóttur hæstaréttarlögmann hjá Lex lögmannsstofu og Tryggva 

Tryggvason, arkitekt og lögfræðing. Loks sótti ég málþing um höfundarétt á vegum 

Hönnunarmiðstöðvar Íslands, þar sem m. a. Páll Rúnar M. Kristjánsson 

hæstaréttarlögmaður hafði framsögu um höfundarétt og tæpti á ýmsum málum er hann 

varðar.  

 Markmið þessarar ritgerðar er að hafa leiðsagnar og upplýsingagildi fyrir aðra 

arkitekta. Breyta því sem hefur viðgengist hér á Íslandi og að við sem stétt temjum okkur 

að bera meiri virðingu fyrir þeim rétti sem fylgir því að vera listamaður. 

 Af framangreindu hef ég dregið þann lærdóm að nokkur nauðsyn sé á að setja fram 

í stuttu máli hvert er inntak höfundaréttar arktitekta og hvort hann sé í eðli sínu ólíkur 

höfundarétti annarra listamanna.  

 Höfundaréttur arkitekta verður hins vegar hvorki skýrður né skilgreindur nema 

hugað sé fyrst að sögu höfundalaga hér á landi. 

                                                
1 Ernst Hans Gombrich, Saga listarinnar, Halldór Björn Runólfsson þýddi (Reykjavík: Mál og menning, 

1997), bls. 15. 

2 „Höfundalög nr. 73/1972,“ Alþingi. Sótt 13.október 2016, http://www.althingi.is/lagas/nuna/1972073.html. 
3 „Frumvarp til höfundalaga,“ Alþingi, 92. löggjafarþing 1971-72. Þingskjal 505, sótt 13.október 2016, 

http://www.althingi.is/altext/92/s/pdf/0505.pdf. 
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1. Saga höfundaréttar á Íslandi  

Saga höfundaréttar hefst hér á landi miklu síðar en meðal frændþjóða okkar á 

Norðurlöndum. Dönsk tilskipun frá 7. maí 1828, sem laut að milliríkjasamningum um bann 

við endurprentun rita, var birt hér á landi, en var merkingarlaus, eins og högum lands og 

þjóðar var þá komið. 4 

 Tilskipun um eftirmyndun ljósmynda o.fl. frá 11. desember 1869 er því talin fyrsta 

lagaákvæðið, sem hér var sett á sviði höfundaréttar. Með tilskipun þessari var veittur 

einkaréttur um fimm ára skeið hverjum þeim „sem á sjálfs sín kostnað býr til frumlega 

ljósmynd eftir náttúrunni eða ljósmyndar eitthvert listaverk sem enginn hefur einkarétt á 

að eftirmynda.“ 5 Einkarétturinn var samkvæmt tilskipuninni bundin ströngum 

formskilyrðum, sem fólust m.a. í því að senda stiftamtmanninum yfir Íslandi sérstaka 

tilkynningu.  

 Tilraun til að setja almenn höfundalög var fyrst gerð hér árið 1889. Þá flutti Jón 

Ólafsson, sem bæði var rithöfundur og bókaútgefandi, frumvarp á Alþingi um eignarrétt á 

sömdu máli. Frumvarp Jóns var að mestu lagað eftir dönskum höfundalögum frá 1857. 

Alþingi samþykkti frumvarpið með nokkrum breytingum, en Kristján konungur synjaði að 

staðfesta þau með þeim rökum að endurskoðun danskra höfundalaga stæði fyrir dyrum.6 

Íslenskir alþingismenn voru þó ekki af baki dottnir og var frumvarp Jóns Ólafssonar með 

áorðnum breytingum flutt að nýju á Alþingi 1901 af Stefáni Stefánssyni skólameistara 

Möðruvallaskóla og Hermanni Jónassyni á Þingeyrum. Frumvarpið var ekki útrætt á 

þinginu og féll það þar með úr sögunni. 

 Árið 1902 höfðu Danir sett sér ný lög um rétt rithöfunda og listamanna. Lög þessi 

voru síðar aukin og gefin út að nýju sem lög 1904. Við samningu laga þessara höfðu Danir 

haft hliðsjón af efni Bernarsáttmálans frá 9. september 1886 um vernd bókmennta og 

listaverka. 

 Á Alþingi 1905 lagði ríkisstjórnin fram frumvarp til laga um rithöfundarétt og 

prentrétt. Frumvarp þetta var sniðið eftir dönsku lögunum frá 1904, með þeirri takmörkun 

þó, að ákvæði laganna skyldu aðeins ná til rithöfunda og tónskálda, en ekki til annarra 

                                                
4 Þórður Eyjólfsson, „Um höfundarétt.“ Tímarit lögfræðinga, 2.tbl. (1958): bls. 49-75. Sótt 13.október 2016, 

https://www.fj.is/?sida=timarit&blad=timaritlogfraedinga&grein=160&pos=71&q=, bls.57. 
5 „Frumvarp til höfundalaga.“ Þingskjal 505, bls. 16. 
6 Þórður Eyjólfsson, „Um höfundarétt,“ bls. 57. 
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listamanna, svo sem málara og myndhöggvara. Í greinargerð með frumvarpinu er tekið 

fram, að listamennska sé svo bernsk hér á landi, að of snemmt sé að setja lög um vernd 

íslenskra listaverka. Frumvarpið varð að lögum nr. 13/1905.7 Með 1. og 2. gr. laga þessara 

var því fyrst slegið föstu í íslenskum rétti að höfundar listaverka ættu eignarrétt að því, sem 

þeir hefðu samið, og einkarétt til að birta og gefa út verk sín, með þeim takmörkunum, sem 

mælt væri fyrir um í lögunum. Með nefndum ákvæðum og 12. og 22. gr. var lögfestur 

sæmdarréttur höfunda að verkum sínum og réttur til fjárhagslegra nytja af þeim. En um það 

verður nánar fjallað um síðar í ritgerð þessari. 

 Árið 1912 beitti Bjarni Jónsson alþingismaður frá Vogi sér fyrir því að gildissviði 

rithöfundar- og prentréttarlaganna yrði víkkað og látið ná til höfunda ,,á allskonar myndum 

og uppdráttum.“ sbr. 2. gr. laga nr. 11/1912. Eftir þessa breytingu nutu myndir og 

uppdrættir sem höfðu listagildi verndar laga nr. 13/1905. 8 

 Þegar Ísland varð fullvalda ríki 1. desember 1918 var það ekki bundið að neinum 

alþjóð- eða fjölþjóðlegum samningum um vernd höfundarréttar.9 Reyndin var líka sú að 

lítið virðist hafa verið hugað að höfundamálum allt fram á árið 1943. Með lögum nr. 

49/1943 sem tóku gildi þann 14. apríl sama ár voru lögfestar miklar breytingar á lögum nr. 

13/1905. Með lagabreytingu 1943 var svið höfundaréttar víkkað mjög mikið og látið ná til 

hvers konar listaverka og urðu höfundalög hér á landi sambærileg við það sem gerðist með 

öðrum þjóðum.10 

 Hins vegar var staðan sú þegar Ísland varð lýðveldi 1944 að íslenskir höfundar nutu 

enn hvorki fjöl- né alþjóðlegrar verndar og hið sama gilti erlenda listamenn, verk þeirra 

nutu engrar verndar hér á landi. Þetta ástand hafði leitt til þess, að ýmsir íslenskir 

rithöfundar sem voru gjaldgengir á alþjóðlegan mælikvarða, skrifuðu verk sín meðal 

annars á dönsku og gáfu þau út í Danmörku. Með því komu þeir verkunum undir vernd á 

heimsmarkaði. Á sama tíma viðgekkst það hér á að verk erlendra rithöfunda voru þýdd, 

gefin út og seld án þess að þeir fengju rönd við reist.11 

 Fyrir hina nýfrjálsu þjóð og hið nýja lýðveldi, sem vildi vera ríki meðal ríkja heims 

var þetta óviðunandi ástand. Íslensks stjórnvöld ákváðu því að Ísland gerðist aðili að 

Bernarsambandinu á grundvelli heimildar í lögum nr. 74/1947, sem veittu ríkisstjórninni 

                                                
7 Þórður Eyjólfsson, „Um höfundarétt,“ bls. 58. 
8 „Frumvarp til höfundalaga,“ Þingskjal 505, bls. 17. 
9 Þórður Eyjólfsson, „Um höfundarétt,“ bls. 59. 
10 „Frumvarp til höfundalaga.“ Þingskjal 505, bls. 17. 
11 Þórður Eyjólfsson. „Um höfundarétt,“ bls. 59. 
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heimild til að staðfesta fyrir Íslands hönd sáttmála þann, er gerður var í Bern hinn 9. 

september 1886 og endurskoðaður í Berlín 13. nóvember 1908 og í Róm 2. júní 1928, um 

vernd bókmennta og listaverka. Bernarsáttmálinn gekk í gildi fyrir Ísland 7. september 

1947, sbr. auglýsingu nr. 110 frá 1947.12 

 Með stofnun Bernarsambandsins var stefnt að því að samræma 

höfundaréttarlöggjöf aðildarlandanna og tryggja gagnkvæma vernd höfundaréttar.13 Þó 

Ísland hafi orðið aðili að Bernarsambandinu 1947 var það ekki fyrr en 1959 að Alþingi 

samþykkti rökstudda dagskrá, þar sem þess var vænst, að ríkisstjórnin léti fara fram 

endurskoðun á á löggjöf um höfundarétt. Þáverandi menntamálaráðherra Gylfi Þ. Gíslason, 

fól af þessu tilefni doktor Þórði Eyjólfssyni hæstaréttardómara að semja frumvarp til 

höfundalaga. Frumvarp Þórðar var lagt fyrir Alþingi af Gylfa Þ. Gíslasyni ári 1962 en hlaut 

ekki afgreiðslu. 

 Ekkert gerðist aftur varðandi endurskoðun höfundalaga fyrr en 1970. Gylfi Þ. 

Gíslason, sem þá var enn menntamálaráðherra, fól þá Knúti Hallssyni ráðuneytisstjóra 

menntamálaráðuneytisins, Sigurði Reyni Péturssyni hæstaréttarlögmanni og doktor Þórði 

Eyjólfssyni að taka frumvarpið frá 1962 til endurskoðunar og gera á því þær breytingar, 

sem hæfa þættu, m. a. með tilliti til breytinga sem gerðar höfðu verið á Bernarsáttmálanum. 

Nýtt frumvarp var lagt fyrir Alþingi 1970. Örlög þess voru hin sömu og frumvarpsins frá 

1962. 

 Allt er þegar þrennt er segir máltækið því þann 17. maí 1972 samþykkti Alþingi 

höfundalög nr. 73/1972 (hér eftir nefnd höfundalög), sem tóku gildi 29. nóvember sama  

ár. Lög þessi byggðu á frumvarpinu frá 1970, sem Magnús Torfi Ólafsson  

menntamálaráðherra fékk áðurgreinda þremenninga til að athuga og gera á því þær 

breytingar, sem þeir teldu nauðsynlegar áður en það yrði lagt fyrir Alþingi.14 Í 1. gr. 

höfundalaga sagði: 

 

Höfundur að bókmenntaverki eða listaverki á eignarrétt á því með þeim takmökrunum, 
sem í lögum þessum greinir. 

 

                                                
12 Þórður Eyjólfsson, „Um höfundarétt,“ bls. 59. 
13 Þórður Eyjólfsson, „Um höfundarétt,“ bls. 54-56. 
14„Frumvarp til höfundalaga.“ Þingskjal 505, bls. 13. 
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Til bókmennta og lista teljast samið mál í ræðu og riti, leiksviðserk, tónsmíðar, 
myndlist, byggingarlist, kvikmyndir, ljósmyndalist, nytjalist og aðrar samvarandi 
listgeinar, á hvern hátt og í hverju formi sem verkið birtist. 

 

Uppdrættir, teikningar, mótanir, líkön og önnur þess háttar gögn, sem fræðslu veita um 
málefni eða skýra þau, njóta verndar með sama hætti og bókmenntaverk. 

 

Höfundalögin frá 1972 eru enn í gildi. Samtímis setningu þeirra var ríkisstjórninni veitt 

heimild með lögum nr. 80/1972 til að staðfesta Bernarsáttmálann í þeirri gerð hans, sem 

samþykkt var á ráðstefnu Bernarsambandsríkjanna í París 24. júlí 1971. Bernarsáttmálinn 

er fylgiskjal með lögum nr. 80/1972.15 

Í  1. gr. Bernarsáttmálans segir: 

 

Löndin, sem sáttmáli þessi tekur til, mynda með sér samband til verndar rétti höfunda 
til verka sinna á sviði bókmennta og lista. 

 

Í 1. tölulið 2. gr. sáttmálans segir svo: 

 

Hugtökin „bókmenntir og listir“ skulu taka til hvers konar framleiðslu á sviði 
bókmennta, vísinda og lista, án tillits til þess, með hvaða aðferð eða í hverju formi hún 
birtist, svo sem bækur, bæklingar og önnur rit; fyrirlestrar, ávörp, ræður og önnur verk 
af því tagi; leikrit; eða söngleikir; dansar eða látbragðsleikir; tónverk með texta eða án 
hans; kvikmyndir, þar með talin verk, sem gerð eru með líkum aðferðum; teikningar, 
málverk, húsagerð, höggmyndir, myndstungur og prentun; ljósmyndir, þar með talin 
verk, sem gerð eru með líkum aðferðum; listiðnaður; myndir, kort, teikningar, 
uppdrættir og þrívíddarverk í landafræði, staðarlýsingum, húsagerð eða vísindum. 

 

Frá gildistöku höfundalaganna 1972 til dagsins í dag hafa verið gerðar fjölmargar 

breytingar á þeim. Með 18. gr. laga nr. 57/1992 var nýju ákvæði bætt við 61. gr. 

höfundalaga, þar sem ríkisstjórninni var án aðkomu Alþingis veitt heimild til að staðfesta 

milliríkjasáttmála um gagnkvæma vernd rétthafa höfundaréttar. 16  Í greinargerð með 

frumvarpi sem varð að lögum nr. 57/1992 kom fram að ástæða þessarar breytingar væri sú 

að mikil óánægja væri ríkjandi innan íslenskra höfundaréttarsamtaka vegna seinagangs við 

fullgildingu Íslands á alþjóðlegum höfundaréttarsáttmálum.  Í greinargerðinni sagði líka að 
                                                
15 „Lög nr. 80/1972,“ Alþingi. Sótt 13.október 2016, http://www.althingi.is/lagas/nuna/1972080.html. 
16 „Lög um breytingu á höfundalögum nr. 57/1992,“ Alþingi. Sótt 13.október 2016, 

http://www.althingi.is/altext/stjt/1992.057.html. 



 10 

Alþjóðahugverkastofnunin, WIPO (World Intellectual Property Owners), sem hefur eftirlit 

með framkvæmd Bernarsáttmálans hefði lýst áhyggjum sínum vegna þessa ástands.17 

 Eftir að Ísland gerðist aðili að hinu Evrópska efnahagssvæði með lögum nr. 2/1993, 

sem tóku gildi 1. janúar 1994, var íslenska ríkið skuldbundið til að aðlaga löggjöf landsins 

að hinu almenna verndarstigi hugverka í Evrópusambandslöndunum, eins og segir í 

greinargerð með frumvarpi því sem varð að lögum nr. 145/1996 um breytingar á 

höfundalögum.18  Ekki verður farið nánar út í þá sálma í ritgerð þessari heldur látið duga 

að nefna að íslenska ríkið virðist geta orðið bótaskylt, ef það leiðir ekki í lög rétt 

Evrópusambandsins með þeim hætti, sem samningurinn um hið Evrópska efnahagssvæði 

býður. 

 

 

                                                
17 „Frumvarp til laga um breytingu á höfundalögum,“ Alþingi, 115. löggjafarþing 1991-92. Þingskjal 694, 

sótt 13.október 2016, http://www.althingi.is/altext/115/s/0694.html, bls.10. 
18 „Frumvarp til laga um breytingu á höfundalögum,“ Alþingi, 121. löggjafarþing 1996. Þingskjal 62, sótt 13. 

október 2016, http://www.althingi.is/altext/121/s/0062.html. 
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2. Höfundalög vernda form en ekki hugmynd 

Páll S. Pálsson hæstaréttarlögmaður birti grein í tímaritinu Úlfljótur árið 1979, sem bar 

heitið ,,Höfundaréttur arkitekta“. Þegar Páll skrifaði grein þessa höfðu höfundalögin  

aðeins gilt í um sjö ár. Páll tók fram í upphafi ritgerðar sinnar að höfundaréttur arkitekta 

væri óplægður akur.19 Höfundalögin hafa nú verið í gildi í 44 ár. Þess vegna má spyrja 

hvort höfundaréttur arkitekta sé enn óplægður akur.  

 Í I. kafla höfundalaga er skilgreint hvaða listgreinar njóti verndar laganna og í VIII. 

kafla er mælt fyrir um gildissvið þeirra varðandi höfunda og einstakar tegundir listaverka. 

 Eins og ákvæði I. kafla höfundalaga bera með sér eru það í meginatriðum 

bókmenntaverk og listaverk sem njóta verndar höfundalaga. Forsenda verndar er sú að í 

verki felist andleg sköpun sem er ný og sjálfstæð að formi til. Gæði verka skiptir ekki máli 

við mat á því hvort verk nýtur verndar höfundalaga, heldur það eitt að verkið sé afrakstur 

andlegrar sköpunar og beri einstaklingsbundin einkenni höfundar.20 Um þetta má einnig 

vísa til greinargerðar með frumvarpi að höfundalögum, en þar segir efnislega, að hlutverk 

og efni höfundalaga sé að veita mönnum réttarvernd á tilteknum andlegum verðmætum;21 

verkum sem eru árangur andlegs sköpunarstarfs og falla undir hugtakið list.  

 Hugtakið list er hvergi skilgreint í höfundalögum, heldur er látið við það sitja að 

telja upp í 2. mgr. 1. gr. höfundalaga hvað telst til bókmennta og lista. Upptalning 

ákvæðisins er ekki tæmandi, heldur eru þar tilgreind þau verk sem þekkt eru sem árangur 

andlegs sköpunarstarfs, það er samið mál í ræðu og riti, leikrit, tónsmíðar, myndlist, 

byggingarlist, kvikmyndir ljósmyndalist, nytjalist og aðrar samsvarandi listgreinar, á hvern 

hátt og í hverju formi sem verkið birtist. Í 3. og 4. mgr. 1. gr. höfundalaga er svo tekið fram 

að uppdrættir, teikningar, mótanir, líkön og önnur þess háttar gögn, sem veita fræðslu um 

málefni eða skýra þau, og tölvuforrit njóta verndar með sama hætti og bókmenntaverk.  

                                                
19 Páll S. Pálsson, „Höfundarréttur arkitekta.“ Úlfljótur, 4. tbl. (1979): bls. 143-148. Sótt 3. september 2016, 

https://www.fj.is/?sida=timarit&blad=ulfljotur&grein=269&pos=153&q=, bls. 143. 
20 Ragnar Aðalsteinsson, „Um höfundarétt og arkitekta.“ Úlfljótur, 1. tbl. (1990): bls. 5-15. Sótt 13.október 

2016, https://www.fj.is/?sida=timarit&blad=ulfljotur&grein=277&pos=7&q=, bls. 6. 
21 „Frumvarp til höfundalaga.“ Þingskjal 505, bls. 14. 
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Höfundaréttur felur í sér vernd formsins, þ.e.a.s. veitir útfærslu hugmynda vernd, en ekki 

grunnhugmyndinni sem slíkri.22 Í grein þessari horfir höfundur m.a. til verka arkitekta 

þegar hann leitar svara við því hvenær hugbúnaður njóti verndar höfundalaga og segir: 

 

Til að varpa betra ljósi á eðli kerfislýsinga er rétt að líta á aðrar teikningar sem geta notið 
verndar skv. höfundalögum. Skv. 2. mgr. 1. gr. höfundalaga nr. 73/1972 nýtur 
byggingalist höfundaréttarverndar. Arkitekateikningar eru birtingarform byggingarverks 
rétt eins og byggingin sem slík. Slíkar teikningar njóta þá verndar gegn eftirgerð og gegn 
því að bygging sé reist eftir þeim, rétt eins og byggingin sjálf nýtur slíkrar verndar . 
Hæstiréttur hefur talið að teikningar byggingatæknifræðings af einingahúsum úr 
steinsteypu nytu verndar skv. 2. mgr. 1. gr. höfl. Ýmsar aðrar teikningar, t.d. teikningar 
af vélum, njóta hins vegar verndar skv. 3. mgr. 1. gr. höfl. og samsvarandi ákvæðum í 
höfundalögum hinna Norðurlandanna. Talið hefur verið að vernd slíkra teikninga nái 
ekki til þess að hindra uppfærslu eftir teikningunum, enda er sú framleiðsla ekki verk í 
skilningi höfundalaga á sama hátt og byggingalist.23 

  

Höfundalög vernda meginhluta hugverka, ekki aðeins frumgerð heldur einnig allar aðlagnir 

þeirra og eftirgerðir.  Lögin vernda hins vegar ekki grunnhugmyndir verka. Vernd 

grunnhugmynda getur hins vegar fengist með einkaleyfi. Af þessum sökum falla utan 

höfundalaga uppfinningar, sem hagnýta má í atvinnulífinu og uppfinningarmaður eða sá 

sem öðlast hefur rétt hans, á rétt til að fá einkaleyfi fyrir, sbr. nú lög nr. 17/1991 um 

einkaleyfi. Í 2. tl. 2. mgr. 1. gr laga um einkaleyfi er auk þess sérstakalega tekið fram að 

þau verndi ekki listræn verk.24 

 Vernd hönnuða og hönnunar lýtur lögum um hönnun nr. 46/2001. Hugtökin 

hönnun, vara og samsett vara eru skilgreind í 2. gr. laganna þannig: 

 

1. Hönnun merki útlit vöru eða hluta vöru sem ræðst af einstökum þáttum eða skreytingu 
hennar, einkum línum, útlínum, litum, lögun og gerð og/eða efni;  
  
2. vara merkir handunninn hlut eða hlut sem framleiddur er með tæknilegum hætti, 
þ.m.t. hlut sem ætlaður er í samsetta vöru, umbúðir, útbúnað, grafísk tákn og leturgerðir, 
að undanskildum tölvuforritum;  

                                                
22 Erla S. Árnadóttir, „Hugbúnaður – Skilyrði og umfang höfundaréttarverndar.“ Tímarit lögfræðinga, 3.tbl. 

(desember 1990): bls. 148-174. Sótt 2.nóvember 2016, 
https://www.fj.is/?sida=timarit&blad=timaritlogfraedinga&grein=916&pos=158&q=, bls. 157.  

23 Erla S. Árnadóttir, „Hugbúnaður – Skilyrði og umfang höfundaréttarverndar,“ bls. 155. 
24 „Lög um einkaleyfi nr. 17/1991,“ Alþingi. Sótt 12. desember 2016, 

http://www.althingi.is/lagas/nuna/1991017.html. 
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3. samsett vara merkir vöru sem hefur að geyma marga hluti sem unnt er að skipta um 
þannig að vöruna megi taka í sundur og setja saman á ný.25 

 

Í ljósi þessa er eðlilegt að velta fyrir sér hver er munur hönnunar og nytjalistar, sem nýtur 

vernda samkvæmt 2. mgr. 1. gr. höfundalaga. Sé horft til greinargerðar um 1. gr. í 

frumvarpi til höfundalaga má segja að ekki séu skörp skil milli vöru og nytjamuna, því þar 

er tekið fram að meginhluti allra nytjamuna hafi ekki listrænt gildi og hið sama gildi um 

byggingarlist og ljósmyndalist.26 

 Andstætt því sem gildir um höfunda þá nýtur hönnuður aðeins einkaréttar á hönnun 

sinni og það tímabundið hafi hann óskað eftir skráningu hönnunar hjá Einkaleyfastofu, sem 

heldur hönnunarskrá. Hönnunarvernd felur líkt og einkaleyfi á uppfinningu í sér vernd á 

hugmynd, en ekki formi eins og höfundaréttur gerir. Hönnunarrétti eru svo ýmsar skorður 

settar í lögum um hönnun nr. 46/2001.27 Þannig nýtur hönnun ekki verndar ef hún eða 

notkun hennar stríðir gegn siðgæði eða allsherjarreglu. Engin slík takmörkun er á vernd 

verka sem njóta höfundaréttar, enda mundi slík takmörkun varla samrýmast 73. gr. 

stjórnarskrár  lýðveldisins Íslands nr. 33/1944, sem geymir þá reglu, að allir séu frjálsir 

skoðanna sinna og sannfæringar og hafi rétt til að láta í ljós hugsanir sínar, en verði að 

ábyrgjast þær fyrir dómi. 73.gr. stjórnarskrárinnar leggur einnig bann við því að ritskoðun 

eða aðrar takmarkanir á tjáningarfrelsi verði í lög leiddar.28 

 

 

                                                
25 „Lög um hönnun nr. 46/2001,“ Alþingi. Sótt 12. desember 2016, 

http://www.althingi.is/altext/stjt/2001.046.html. 
26 „Frumvarp til höfundalaga.“ Þingskjal 505, bls. 20. 
27 „Lög um hönnun nr. 46/2001.“ 
28 „Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944,“ Alþingi. Sótt 12.desember 2016, 

http://www.althingi.is/lagas/nuna/1944033.html. 
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3. Höfundaréttur almennt 

Arkitektum er eins og öðrum listamönnum veittur tvenns konar réttur í höfundalögum, 

sæmdarréttur, sbr. 4. gr. höfundalaga og fjárhaglegur réttur, sbr. 2. gr. laganna. 

 Með sæmdarrétti er átt við réttinn, sem snýr að áliti og heiðri höfundarins. 

Sæmdarréttur er almennt óframseljanlegur. Í sæmdarrétti felst í fyrsta lagi, að geta á nafns 

höfundar bæði á eintökum verks og eins þegar það er birt, og í öðru lagi vernd gegn því að 

verki höfundar verði breytt eða því misþyrmt. 

 Með fjárhagslegum rétti er átt við, að höfundur hafi einkarétt til allra nota og 

ráðstöfunar á verki sínu, sbr. 2. gr. höfundalaga. Andstætt sæmdarrrétti þá er hin 

fjárhagslegi réttur framseljanlegur að hluta eða öllu leyti. Sá sem fær fjárhagsleg réttindi 

höfundaréttar framseld má þó ekki framselja þau öðrum, nema með samþykki höfundar, 

sbr. 28. gr. höfundalaga.  Samþykki höfundar þarf þó ekki fyrir framsali, ef fjárhagslegi 

rétturinn er hluti af eignum fyrirtækis. Þá fylgir hann fyrirtækinu eða þeim eignum þess 

sem verið er að framselja. Framsalið leysir hins vegar ekki upphaflegan framsalshafa 

undan skyldum gagnvart höfundi, eins og tekið er fram í 28. gr. höfundalaga. 

 Um framsal fjárhagslegs réttar höfundaréttarins gilda almennar reglur um gerð 

samninga. Framsalið er jafngilt hvort heldur það er munnlegt eða skriflegt. Það gefur þó 

augaleið að betra er að ganga skriflega frá framsali til að tryggja sönnun þess að framsalið 

hafi átt sér stað, ef síðar verður deilt um framsalið eða efni þess.29  

 Þess má hér geta að þegar höfundalögin tóku gildi var sérstakt ákvæði í 29. gr. 

þeirra, sem veitti dómstólum heimild til að ógilda framsal fjárhagsréttar í heild eða að 

hluta, ef framsalið leiddi til niðurstöðu, sem var bersýnilega ósanngjörn eða fór gegn góðri 

venju í höfundarréttarmálum. Þetta ógildingarákvæði höfundalaga var fellt úr gildi með 

lögum nr. 11/1986.  Með lögum þessum var gerð breyting á lögum um samninga umboð og 

ógilda löggerninga nr. 7/1936, og innleidd í íslenskan rétt almenna heimild til handa 

dómstólum til að víkja samningi til hliðar í heild sinni eða að hluta, eða breyta, ef það yrði 

talið ósanngjarnt eða andstætt góðri viðskiptavenju að bera hann fyrir sig, vegna stöðu 

                                                
29 Ragnar Aðalsteinsson, „Um höfundarétt og arkitekta,“ bls. 8. 
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samningsaðila, atvika við samningsgerðina og atvika sem síðar komu upp, sbr. nú 36. gr. 

laga nr. 7/1936.30 

 Hafi ekkert framsal átt sér stað hefur höfundur einn rétt til að gera eintök af verki 

sínu.  Í 2. og 3.  gr. höfundalaga er því nánar lýst hvað felst í eintakagerð  af verkum, sem 

njóta  verndar samkvæmt  höfundalögum og hvernær verk telst hafa verið gert almenningi 

aðgengilegt. Ekki er þörf á að rekja þær reglur sérstaklega í ritgerð þessari. 

 Hinn fjárhagslegi réttur höfundaréttarins gengur í arf, sbr. 31. gr. höfundalaga. Um 

það hverjir erfa höfund fer eftir almennum reglum um erfðir, sbr. nú erfðalög nr. 8/1962.31  

Sé höfundur í hjúskap er höfundaréttur það sem kallað er séreign, og kemur því ekki til 

skipta við skilnað. Tekjur af höfundarétti teljast hins vegar til þess sem kallast 

hjúskapareign, nema gerður hafi verið kaupmáli um höfundaréttinn milli hjóna fyrir 

stofnun hjúskapar eða eftir stofnun samkvæmt þeim reglum sem um kaupmála gilda, sbr. 

hjúskaparlög nr. 31/1993.32 

 Lánadrottnar geta ekki leitað fullnustu krafna sinna í höfundarétti hvorki hjá 

höfundi sjálfum né neinum þeim, sem eignast hefur höfundaréttinn vegna erfða eða í 

hjúskap.33 

 Höfundaréttur sætir ekki aðeins framangreindum takmörkunum til hagsbóta fyrir 

höfund heldur er einnig í höfundalögum að finna ákvæði sem takamarka rétt höfunda eftir 

að verk þeirra hafa verið birt eða gerð almenningi aðgengileg. 

 Þannig heimilar 1. mgr. 11. gr. höfundalaga hverjum og einum að gera eintak af 

birtu verki til einkaafnota eingögnu, enda sé það ekki gert í fjárhagslegum tilgangi. Þetta 

ákvæði á þó ekki við um mannvirkjagerð eftir verki sem verndar nýtur eftir reglum um 

byggingarlist, sbr. 1. tölulið 2. mgr. 11. gr. 

 Eins heimilar 16. gr. höfundalaga að teknar séu og birtar  myndir af byggingum, 

svo og listaverkum, sem staðsett hafa verið varanlega utanhúss á almannafæri án þess að 

höfundur fái rönd við reist eða geti krafist greiðslu. Höfundur mannvirkis, sem nýtur 

verndar  eftir reglum um byggingalist, á hins vegar rétt til þóknunar, ef mannvirkið er 

aðalatriði myndarinnar og hún notuð sem söluvara. Arkitektar geta því ekki krafist 

                                                
30 „Lög um samningsgerð, umboð og ógilda löggerninga nr. 7/1936,“ Alþingi. Sótt 12.desember 2016, 

http://www.althingi.is/lagas/nuna/1936007.html. 
31 „Erfðalög nr. 8/1962,“ Alþingi. Sótt 12.desember 2016, http://www.althingi.is/lagas/nuna/1962008.html. 
32 „Hjúskaparlög nr. 31/1993,“ Alþingi. Sótt 12.desember 2016, 

http://www.althingi.is/lagas/nuna/1993031.html. 
33 Ragnar Aðalsteinsson, „Um höfundarétt og arkitekta,“ bls. 8. 
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greiðslna fyrir myndir af verkum sínum, t.d. húsum sem eigandi mannvirkis lætur taka og 

birtir vegna fyrirhugaðrar sölu. Hins vegar má velta þeirri spurningu upp hvort ekki ætti að 

geta nafns höfundar byggingarverks, sem verndar nýtur, þegar birtar eru af því myndir í 

tengslum við sölu eða aðrar fjárhagslegar nytjar þess sem á viðkomandi byggingarverk. 
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4. Sérstæða höfundaréttar arkitekta 

Hér að framan hefur verið rakið í stórum dráttum það sem kalla má hið almenna inntak 

höfundaréttar án tillits til þess hvert er hið andlega sköpunarverk listamannsins, sem 

verndar nýtur. Af þeirri yfirferð má ráða að í meginatriðum sé inntak höfundaréttar allra 

listamanna hið sama.  

 Þegar kemur að þeirri spurningu hvert er inntak höfundaréttar arkitekta mætti því 

segja að inntak höfundaréttar arkiteks væri hið sama og inntak höfundaréttar allra 

listamanna. Málið er þó ekki svo einfalt, þar sem höfundalög geyma nokkur ákvæði þar 

sem sérstaklega er vikið að byggingalist, mannvirkjagerð og byggingu, sbr. 2. mgr. 1. gr., 

1. tölulið 2. mgr. 11. gr., 13., 1. mgr. 16. gr.  og 5. tl. 1. mgr. 60. gr.  

4.1 Byggingarverk 
Eins og nefnt var hér að framan með vísan til greinargerðar með 1. gr. höfundalaga  er 

staðreyndin sú að meginhluti allra byggingarverka hefur ekkert listrænt gildi. Til að átta sig 

á því hvaða verk arkitekta það eru sem hafa listrænt gildi og njóta því verndar eftir reglum 

höfundaréttar um byggingarlist verður að skoða greinargerðina með frumvarpinu, sem varð 

að höfundalögunum, dóma sem hafa gengið hér á landi eftir að lögin tóku gildi og skrif  

lögfræðinga og annarra um höfundarétt. 

 Í athugasemdum við 1. gr. frumvarpsins er að finna umfjöllun um það sem kallað er 

byggingarverk. Þar segir: 

 

Byggingarverk falla undir vernd laganna, en þó vitanlega háð því almenna skilyrði, að 
þau geti talizt til listaverka. Hér til heyra ekki eingögnu hús, heldur og önnur 
mannvirkjagerð, ef í henni kemur fram sjálfstæð, listræn sköpun. M. a. hefur 
skrautgarðagerð verið talin til byggingarlistar (arkitektur). Verndin nær einnig til 
teikninga og líkana af byggingum, með því skilorði, sem hér var greint. Einstakir hlutar 
af byggingum, bæði hið innra og ytra, geta notð [svo] sjálfstæðrar verndar, hvort sem 
byggingin er vernduð í heild eða ekki, t.d. sérstakar gerðir súlna eða turna, 
veggskreytingar, myndskreytingar rúður o.s.frv.34 

 

                                                
34 „Frumvarp til höfundalaga.“ Þingskjal 505, bls. 19-20. 
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Þessi skilgreinging á hugtakinu byggingarverk er ekki tæmandi heldur geymir hún aðeins 

vísbendingu um það sem þekkt var og verndað  þegar lögin voru samin. Aðalatriðið er, að 

öll verk arkitekta sem geyma sjálfstæða listræna sköpun njóta verndar höfundalaga. 

Birtingarmynd listrænnar sköpunar arkitekta kemur fram í hvers kyns teikningum, líkönum 

og byggingarverkinu  sjálfu fullbyggðu. 

4.2 Verkshæð 
Í áður tilvitnaðri grein Ragnars Aðalsteinssonar er nokkuð fjallað um það hvað geri verk 

arkitekts að listaverki, þ.e. hvenær hefur listsköpunin náð þeim hæðum að hægt sé að slá 

því föstu að í henni birtist andleg sköpun og einstaklingsbundin sérkenni höfundar.  Um 

þetta segir Ragnar m.a.: 

 

Í norrænum höfundarétti  er oft talað um verkshæð, þ.e. að verkið verði að ná 
ákveðinni lágmarkshæð að þessu leyti [sérkenni höfundar].  Ekki er auðvelt að draga 
markalínur eða setja sér viðmiðunarreglur um þetta atriði, sem beita megi með 
auðveldum hætti við lausn ágreingsefna á þessu sviði. Ein af þeim viðmiðunarreglum 
sem orðuð hefur verið er, að öll þau verk sem séu þess virði að gera eftirlíkingar af, séu 
þess virði að njóta verndar að höfundalögum. Hafa ber í huga, að það er form verksins 
sem verndar nýtur, en ekki hugmyndin á bak við verkið. Ég hef oft til einföldunar nefnt 
það dæmi þessu til skýringar, að riti maður bók um bókfærslukerfi þá er það ekki 
hugmyndin að bókfærslukerfinu sem nýtur verndar, heldur það á hvern hátt kerfinu er 
lýst í bókinni. Önnur viðmiðun sem oft er nefnd er sú, að sé engin hætta á að tveir men 
geri hvor í sínu lagi sama verkið eða því sem næst sama verkið, telst verkið uppfylla 
skilyrði verndar.35 

 

Það kom fram í samtali mínu við Erlu S. Árnadóttur hæstaréttarlögmann á Lex 

lögmannsstofu, að almennt væru ekki gerðar miklar kröfur til andlegrar sköpunar og 

frumleika svo verk nytu verndar höfundalaga. Því til stuðnings nefndi hún dóm Hæstaréttar 

í máli nr. 98/1983: Verk h/f gegn Þorgils Axelssyni. Ragnar Aðalsteinsson 

hæstaréttarlögmaður var lögmaður Þorgils Axelssonar, byggingartæknifræðings, sem taldi 

sig eiga höfundaréttar að teikningum að einingahúsum, sem Verk hf. var að framleiða, og 

krafðist skaðabóta vegna brots á höfundarétti.  

 Málsatvik nefnds hæstaréttarmáls voru þau, að teiknari hafði starfað hjá 

byggingartæknifræðingi, sem teiknaði stöðluð einingahús. Eftir að teiknarinn lét af störfum 

                                                
35 Ragnar Aðalsteinsson, „Um höfundarétt og arkitekta,“ bls. 9. 
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hjá byggingatæknifræðingnum, þar sem hann hafði átt þátt í að teikna einingahúsin, hóf 

hann störf hjá verktakafyrirtæki. Í starfi sínu hjá hinum nýjum vinnuveitanda breytti hann 

áðurgerðum teikningum líttilega og voru þær seldar þeim sem kaupa vildu. Dómkvaddir 

matsmenn komust að þeirri niðurstöðu, að bersýnilegt væri, að teikningarnar frá fyrri 

vinnuveitanda væru fyrirmyndir að teikningunum teiknarans hjá hinum nýja vinnuveitanda 

hans. Niðurstaða málsins var sú að fyrri vinnuveitandi teiknarans var talin eiga höfundarétt 

að teikningunum sem teiknaranum hefði verið óheimilt vegna 3. gr. höfundalaga að 

hagnýta í þágu síðari húsbónda síns. Í ákvæði þessu er kveðið á um einkarétt höfundar til 

að gera eintök af verki sínu og til að birta það breytt eða óbreytt.36 

Ragnar Aðalsteinsson segir í áðurgreindri grein: 

 

Það sem einkum er merkilegt í þessum dómi, er að fallist er á – án verulegra 
sönnunargagna – að umrætt staðlað einingahús njóti verndar að höfundalögum, en 
sérfróðir meðdómsmenn tóku ekki þátt í uppkvaðningu dóms í héraði. Matsmenn voru 
ekki spurðir sérstaklega um þetta. Þá er það ljóst af þessum dómi, að dómstólar telja 
uppdrætti njóta verndar skv. 2. mgr. 1. gr., þ.e. að teikningar njóta verndar sem 
byggingalist, en ekki skv. 3. mgr. 1. gr., sem bókmenntaverk. … Í framangreindum 
dómi bar hið stefnda verktakafélag ekki fyrir sig, að það mætti nota teikningarnar, þar 
sem um væri að ræða teikningar af mannvirki, sem ekki næði þeirri verkshæð, að njóta 
verndar á höfundalögum. Bíða verður enn um sinn eftir dómi þar sem á slíkt reynir.37 

 

Það er skemmst frá því að segja að enginn dómur Hæstaréttar hefur gengið um verkshæð 

hér á landi. Ragnar Aðalsteinsson bendir á í grein sinni  að dómar á þessu sviði séu ekki 

aðeins sjaldgæfir hér á landi heldur eigi það einnig við á Norðurlöndum almennt. Ragnar 

Aðlsteinsson tekur svo fram í greininni að hann telji í ljósi dóms í hæstaréttarmáli nr. 

98/1983 að dómstólar hér á landi muni ekki gera mjög miklar kröfur um frumleika 

byggingarverks svo það teljist njóta verndar.38 

 

                                                
36 „Dómur nr.98/1983,“ Fons juris. Sóttur 12.desember 2016, 

https://www.fj.is/?sida=heimild&teg=hrd&nr=hrd.8702&qid=35be3dfcff804ae431d5e7d176a4a015. 
37 Ragnar Aðalsteinsson, „Um höfundarétt og arkitekta,“ bls. 10. 
38 Ragnar Aðalsteinsson, „Um höfundarétt og arkitekta,“ bls. 10-11. 
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4.3 Fjárhagslegar nytjar arkitekta 
Það er grundvallarregla í höfundarétti að höfundur á eignarrétt að verki sínu, sbr. 1. gr. 

höfundalaga,  og að hann hefur einkarétt til að gera eintök af því og birta það, sbr. 2. gr. 

laganna. Þessi eignarréttur arkitekta er varinn af 72. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands 

nr. 33/1944.39 Hver telst höfundur byggingarverks er hins vegar sjálfstætt úrlausnarefni 

sem vikið verður að hér síðar.  

 Framangeind grundvallarregla um eignarrétt og einkarétt höfunda sætir ýmsum 

undantekningum eða takmörkunum, eins fram kemur í II. kafla höfundalaga. Það sem 

einkum skiptir máli varðandi fjárhagslegar nytjar arkitekta af höfundaverkum sínum er að 

hann einn getur ákveðið hvernig skuli farið með verkið, eins og glögglega kemur fram í 

áður tilvitnuðum dómi Hæstaréttar í mál nr. 98/1983. 

 Það sem skiptir mestu máli þegar rætt er um eignarrétt og einkarétt arkitekta er 

réttur höfundarins – arkitektsins – sem teiknar byggingarverk, til að ákveða hvernig með 

verk hans skuli farið. Arkitektar, eins og aðrir sem selja sérfræðiþjónustu, gera einhvers 

konar samninga við þann aðila sem hyggst láta smíða eða reisa viðkomandi byggingarverk, 

hvort heldur hann er einstaklingur eða lögaðili – einkafyrirtæki eða hið opinbera -. Í 

samningi þessum ætti að vera nákvæmt lýsing á því hvað arkitektinum ber að gera og hvað 

hann fær að launum frá verkkaupa sínum. Með samningsákvæði um endurgjald fyrir vinnu 

sína fénýtir arkitektinn höfundarétt sinn, eins og Ragnar Aðalsteinsson orðar það. 

Greiðslan sem verkkaupinn innir af hendi er að einhverju leyti greiðsla fyrir afnot hans að 

hinu verndaða byggingarverki. Form greiðslu eða hverning hún er ákveðin skiptir ekki 

máli. Greiðslan getur verið tímagjald eða hlutfall af kostnaðarverði byggingarverks.40 Sé 

ekki samið um annað gilda um þetta höfundaverndaða byggingarverk öll ákvæði 

höfundalaga. 

 Samningar arkitekta við verkkaupa lúta almennum reglum samninga- og kröfuréttar 

um stofnun þeirra, efndir, vanefndir og vanefndaúrræði. Ákvæði höfundalaga segja til um 

réttarstöðu höfundar annars vegar og verkkaupa hins vegar þegar byggingarverki er lokið. 

Samspil þessara reglna mynda kjarnann í fjárhagslegum nytjum arkitekta af verkum sínum. 

 Ekkert í höfundalögum kemur í veg fyrir að arkitekt leyfi fleiri en einum afnot af 

höfundaverki sínu, sbr. og dóm Hæstaréttar í máli nr. 98/1983. Hins vegar hafa hvorki 

verkkaupi né nokkur annar rétt til mannvirkjagerðar eftir byggingarverki sem nýtur verndar 
                                                
39 „Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944.“ 
40 Ragnar Aðalsteinsson, „Um höfundarétt og arkitekta,“ bls. 11. 
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höfundalaga, sbr. 1.tl. 2. mgr. 11. gr.  Aðeins eitt byggingarverk verður gert samkvæmt 

teikningum arkitekts, nema hann heimili annað sérstakalega. Arkitekt getur líka 

skuldbundið sig til þess gagnvart verkkaupa að aðeins eitt byggingarverk verði gert eftir  

teikningu hans. 

 Í 16. gr. höfundalaga er sérskalega mælt fyrir um rétt arkitekta til að fá greitt fyrir 

myndbirtingar af verkum þeirra, séu þau aðalatriði myndar sem nýtt er til markaðssölu. 

Þegar lögin voru sett, var fyrst og síðast verið að hugsa um þóknun til handa höfundum 

viðkomandi verka vegna sölu póstkorta með myndum af byggingum eða listaverkum, sbr. 

athugasemdir með 16. gr. frumvarps að höfundalögum. Þetta ákvæði skapar arkitekti, sem 

á höfundarétt að byggingaverki, þó ekki rétt til þóknunar vegna myndbirtinga í tengslum 

við sölu þess, sbr. 4. mgr. 25. gr. höfundalaga. 

 16. gr. höfundalaga tryggir hins vegar höfundi rétt til greiðslna sé verk hans notað í 

einhverju samhengi sem söluvara af hálfu þriðja manns. Til að halda utan um þann þátt 

listamanna almennt voru árið 1991 stofnuð samtökin Myndstef. Aðild að Myndstefi eiga 

félög myndlistarmanna, ljósmyndara, teiknara, leikmynda- og búningahöfunda, arktitekta, 

hönnuða og ýmissa annarra stofnanna sem fara með höfundarrétt myndverka. Myndstef 

hefur frá stofnun reynt að tryggja að höfundar fái greiðslu fyrir hvers kyns opinberar 

myndbirtingar af verkum þeirra listamanna sem beint eða óbeint eiga aðild að 

samtökunum.41 Ljóst er að mörg byggingaverk eru listaverk sem aðrir hafa kosið að mynda 

og selja póstkort af eða fénýta með öðrum og nútímalegri hætti. Slík nýting virðist 

sjaldnast hafa skilað höfundi byggingarverksins tekjum hvað þá að gætt hafi verið 

sæmdarrréttar hans. 

Höfundaréttur arkitekta þegar fleiri en einn arkitekt á hlut að máli 

Höfundar listaverka í víðustu merkinu þess orðs geta verið tveir eða fleiri og því átt 

höfundaréttinn í óskiptri sameign, þar sem þeir eru skráðir fyrir honum án nokkurrar 

frekari tilgreiningar, sbr. 7. og 8. gr. höfundalaga. 

 Kjósi arkitekt eða arkitektar tveir eða fleiri að mynda eitthvert félag um starfsemi 

sína – einkahlutafélag, hlutafélag, sameignarfélag eða samlagsfélag - þá ræðst það að 

félagssamningum hverju sinni hvar hinar fjárhagslegu nytjar af byggingarverkum, sem til 

verða í starfsmeinni liggur og áritunum á teikningar af þeim. 

                                                
41 „Hvað er Myndstef?“ Myndstef. Sótt 12. desember 2016, http://myndstef.is/islenska/um-myndstef/hvad-er-

myndstef/. 
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 Félagið getur svo samið við alla sem hjá því starfa að listsköpun, hvort heldur sem 

launþegar eða verktakar, að það eignist allan framseljanlegan höfundarétt að öllum þeim 

verkum sem til verða í starfsemi félagsins, sbr. 27. gr. höfundalaga. Um þetta má einnig 

vísa til dóms Hæstaréttar í máli nr. 98/1983 og dóms Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-

4660/1998.  

 Í síðargreinda málinu var fallist á það að arkitekt, sem unnið hafði sem verktaki hjá 

sameignarfélagi um arkitektastofu hefði framselt arkitektastofunni allar fjárhagslegar nytjar 

höfundaréttar síns að tilteknu byggingarverki, með þessum rökum: 

 
 Ljóst er því að félagið A aflaði þessa verkefnis eins og annarra verkefna sem B vann 

hjá A og bar af því fjárhagslega ábygð og rekstrarlega áhættu en greiddi B hins vegar 
tímagjald eða aðra umsamda þóknun fyrir einstök verk hans samkvæmt reikningi. 
Þegar litið er til eðlis starfssambands B og A þykir eðlilegt að líta  svo á að 
höfundarréttur að framlagi hans til hönnunarverkefna í þágu A hafi flutst til A að svo 
miklu leyti sem nauðsynlegt var til þess að A gæti nýtt verk B í venjulegri starfsemi 
sinni og sem  sanngjarnt og nauðsynlegt var til þess að markmiðum 
starfssambandsins yrði náð.42 

 

Hins vegar var fallist á að arktitektinn ætti tilkall til sæmdarréttar að byggingarverkinu, þar 

sem 3. mgr. 4. gr. höfundalaga bannaði framsal hans, nema þegar um einstök tilvik væri að 

ræða, sem væru skýrt skilgreind bæði varðandi tegund og efni. Af dómnum leiddi að nafn 

arkitektsins varð að geta á teikningum og öðrum opinberum gögnum um húsið, sbr. 4. og 

8. gr. höfundalaga. Arkitektin öðlaðist jafnframt rétt til að tilgreina það sem eitt verka 

sinna í verkefnaskrá sinni. Slíkt er hverjum arkitekt jafn mikilvægt, eins og öðrum 

listamönnum.  

 Byggingarverk arkitekta, sem verndar njóta samkvæmt höfundalögum, eru sönnun 

um hæfni og til þess fallin að draga athygli almennings að arkitektinum sem skiptir hann 

máli fjárhagslega. 

 Áðurnefndur dómur Héraðsdóms Reykjavíkur og þeir dómar Hæstaréttar, sem ég 

hef skoðað, sýna og sanna að oft eru hnökrar á hvers kyns samningsgerð hjá arkitektum, 

sem leitt hafa til þess að réttarstaða þeirra innbyrðis og eins gagnvart viðskiptavinum 

þeirra, verkkaupunum, er óljós og leiddi til ágreinings, sem koma hefði mátt í veg fyrir 

með vandaðri samningsgerð.  

                                                
42 „Dómur nr. E-4660/1998.“ Héraðsdómur Reykjavíkur, óbirtur. 
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4.4 Sæmdarréttur arkitekta 
Sæmdarréttur arkitekta er eins og annara höfunda er tvíþættur. Annars vegar réttur til að 

nafns arkitekts sé getið á eintökum af verki, svo sem teikningum eða samkeppnistillögum 

þegar þessi verk eru birt, sbr. 4. gr. höfundalaga, og hins vegar sú vernd sem höfundi er 

veitt gegn því að verki hans sé breytt eða það birt með þeim hætti eða í því samhengi að 

það geti skert höfundarheiður eða höfundarsérkenni, sbr. 11. gr. höfundalaga.  

Afsal sæmdarréttar almennt ógilt 

Samkvæmt 3 mgr. 4. gr. sbr.. 27. gr. höfundalaga er afsal höfundar á sæmdarrétti ógilt, 

nema um sé að ræða einstakt tilvik, sem skýrt eru tilgreind varðandi tegund og efni. 

 Af síðastgreindu lagaákvæði leiðir að sönnun um gilt afsal á sæmdarrétti byggir 

fyrst og fremst á skriflegum og skýrum samningi. Slíkan samning höfðu arkitektastofan og 

arkitektinn, sem deildu um höfundarétt í héraðsdómsmáli nr. E-4660/1998, ekki gert, og 

því var arkitektinum sem hafði verið verktaki á arkitektastofunni dæmdur sæmdarréttur að 

byggingarverki, sem stofan hafði unnið að, og verktakinn tekið þátt í.  

 Brot gegn sæmdarrétti arkiteksts leiðir til bótaskyldu hins brotlega skv. 2. mgr. 56. 

gr. höfundalaga, eins og bæði kemur fram í nefndum héraðsdómi og hæstaréttarmáli nr. 

98/1983.  

 Svo virðist sem héraðsdómurinn í máli E-4660/1998 sé fyrsta vísbending um að 

arkitektar séu orðnir meðvitaðri um að sæmdarrétt sinn og þýðingu þess að vera 

nafngreindur höfundur, teikninga, tillagna eða byggingarverka sem njóta verndar 

höfundalaga. Þannig má sjá í fréttum fjölmiðla frá árinu 2014 að Tryggvi Tryggvason 

arkitekt á í deilum við opinberlega skráða höfunda Hörpu tónlistarhúss, vegna þess að 

nafns hans var hvergi getið sem eins af höfundum hússins þegar það var tekið í notkun árið 

2011. Af því leiddi meðal annars að Tryggvi var heldur ekki nafngreindur sem höfundur 

þegar Harpa tónlistarhús hlaut árið 2013 hin virtu Mies van der Rohe verðlaun, sem oft eru 

nefnd ,,Nóbelsverðlaunin í arkitektúr.”43 

Almennt óheimilt að breyta verki 

Í 2. gr. höfundalaga er kveðið á um það að höfundur hafi einkarétt til að gera eintök af 

verki sínu og til að birta það breytt eða óbreytt. Samkvæmt 2. mgr. 4. gr. laganna er 

                                                
43 Kristján Guðjónsson, „Getur enginn fært mér þá gylltu stund sem verðlaunaafhendingin hefði verið,“ dv.is, 

19. mars 2014. Sótt 8. nóvember 2016, http://www.dv.is/menning/2014/3/19/mun-enginn-faera-mer-
thessa-stund/. 
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óheimilt að að breyta verki höfundar eða birta það með með þeim hætti eða í því samhengi, 

að skert geti höfundaheiður hans.  

 Á þessum einkarétti höfunda er hins vegar undantekning að því er arktitekta varðar 

í 13. gr. höfundalaga. Samkvæmt nefndu ákvæði er eiganda mannvirkis, sem nýtur verndar 

eftir reglum um byggingarlist heimilt að breyta því án samþykkis höfundar, að því leyti 

sem það verður talið nauðsynlegt vegna afnota mannvirkisins eða af tæknilegum ástæðum. 

 Ragnar Aðalsteinsson tekur fram í grein sinni að 13. gr. geymi undantekningu frá 

meginreglu og því verði að túlka ákvæðið þröngt. Ragnar bendir á að það dugi ekki að 

eigandi byggingarverks telji sjálfur nauðsyn á að breyta því heldur verði þörfin að byggjast 

á almennum hlutlægum mælikvarða.44 

 Ágreiningur milli eiganda byggingarverks og arkiteksts hefur ekki komið nema 

einu sinni til úrlausnar Hæstaréttar, svo séð verði. Það var í hæstaréttarmáli nr. 104/1987: 

Borgarstjórinn í Reykjavík f.h. borgarsjóðs Reykjavíkur gegn Hannesi Kr. Davíðssyni.  

Í dómi héraðsdóms er málavöxtum lýst efnislega svo: 

 
 Stefnandi er arkitekt hússins Kjarvalsstaða, sem Reykjavíkurborg lét reisa á 

Klambratúni á árunum 1968 til 1973. Í húsinu eru aðalsýningarsalir fyrir myndlist, 
svokallaður austursalur og vestursalur. Þakgluggar hleypa dagsbirtu inn í 
sýningarsalina, 48 í vestursal, en 36 í austursal.  Undir þaki í sölum þessum er laust 
loft, sem hleypir ljósi niður í sýningasalina og ber uppi raflampa. Undir gluggunum eru 
hjálmar, sem endurkasta dagsljósinu upp í þakið. Loftvirki þessi mynda mynstur og 
hefur stefnandi hannað þau eins og aðra hluti hússins utan og innan. … Loftvirkin eru 
aðallega úr lóðréttum flekum, sem mynda eins konar kassa, opna að ofan og neðan. 
Kassar þessir eru í svörtum og hvítum lit og settir saman úr járngrind og plötum úr 
misjafnlega hörðu efni, sem hafa áhrif á hljómburð.45  

 

                                                
44 Ragnar Aðalsteinsson, „Um höfundarétt og arkitekta,“ bls. 13. 
45 „Hæstaréttardómur nr. 104/1987,“ Fons juris. Sóttur 12. desember 2016, 

https://www.fj.is/?sida=heimild&teg=hrd&nr=hrd.9827&qid=68096adb7c52f0c82857ea0251972af5. 
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Reykjavíkurborg taldi nauðsynlegt að breyta þessu lofti, þar sem myndlistamenn töldu 

loftið skerða lýsingu í sýningarsölum. Reykjavíkurborg réð aðila til að gera tillögur að 

nýrri útfærslu á loftum og lýsingu sýningasalanna, eftir að Hannes Kr. Davíðsson hafði 

hafnað því að hanna ný loft. Hannes Kr. Davíðsson fékk lagt lögbann við þeirri breytingu 

sem í bígerð var. Meirihluti Hæstaréttar, þrír af fimm dómendum, komst að þeirri 

niðurstöðu að ósönnuð væri nauðsyn þess að breyta loftum sýningarsala Kjarvalsstaða til 

að bæta lýsingu í sýningarsölunum. Í dómnum segir m.a.: 

 
 Í tilviki sem þessu verður eigandi mannvirkis að gera sennilegt, að breytingar séu 

nauðsynlegar vegna afnota hússin eða af tæknilegum ástæðum, enda er hér um 
opinbera byggingu að ræða, sem almenningur á aðgang að. Öðru máli getur gegnt um 
hús (mannvirki) í einkaeign.46 

 

Af þessum dómi má væntanlega draga þá ályktun að arkitekt þurfi aldrei að sætta sig við 

breytingar á höfundaverndur verki sínu nema eignadi sanni eða geri það sennilegt að hann 

geti ekki notað eignina til þess sem hún var ætluð til óbreytta. Af dómnum verður líka 

ráðið að það skipti nokkru hvort byggingarverkið er í opinberri eigu eða einkaeigu. Sú 

skipting getur þó varla verið raunhæf, enda eru ýmsar byggingar í einkaeigu, 

byggingarverk sem njóta verndar höfundalaga og almenningur á erindi í.  

 Meðan inntak 13. gr. er jafn óráðið og reyndin er kann að vera best fyrir arktitekta 

að taka það fram í samningum við verkkaupa hvað það er í byggingarverki þeirra sem ekki 

má breyta og hvað það er sem má breyta.47 

 Ótækt er fyrir arkitekta að horfa upp á það að verk þeirra sé breytt eða þau jafnvel 

eyðilögð, eins og dæmi eru um. Af fréttum að dæma er nú uppi ágreiningur milli 

Reykjavíkurborgar og erfingja Guðmundar Þórs Pálssonar vegna breytinga sem gerðar 

voru á íþróttahúsinu í Breiðholti. Erfingjarnir eru annars vegar ósáttir við að byggingin sé 

skreytt með listaverki eftir Erró og að byggt sé við húsið. Fróðlegt verður að sjá hver 

niðurstaða þessa máls verður. Vandséð er t.d. hvaða nauðsyn eða tæknilegar ástæður kalla 

á það að við höfundarverk Guðmundar Þórs sé skeytt listaverki eftir Erró. Hins vegar kann 

að vera nauðsyn á að byggja við íþróttahús til þess að viðhalda notagildi þess.48 

                                                
46 „Hæstaréttardómur nr. 104/1987.“ 
47 Ragnar Aðalsteinsson, „Um höfundarétt og arkitekta,“ bls. 14. 
48 Valur Grettisson, „Afkomendur vilja frumskógardrottningu Errós burt,“ Fréttatíminn.is, 4. júlí 2016. Sótt 

3. september 2016, http://www.frettatiminn.is/afkomendur-vilja-frumskogardrottningu-erros-burt/. 
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 Að lokum má velta því upp hvort sæmdarréttur arkitekta standi því í vegi að 

eigandi byggingarverks, sem höfundur neitar að samþykkja breytingar á, geti eins og 

reyndin var í hinu svokallaða Skerjafjarðarmáli, eyðilagt byggingaverkið án þess að brjóta 

gegn sæmdarrétti höfundar.49 Ætla verður að fyrst breytingum á byggingarverkum eru 

takmörk sett þá hljóti eyðilegging byggingarverka að vera andstæð sæmdarrétti og ætti því 

að leiða til bótaskyldu. 

 

 

 

  

                                                
49 „og arkitektúr,“ mbl.is, 3. september 2000. Sótt 29. nóvember 2016, 

http://www.mbl.is/greinasafn/grein/556534/. 
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Niðurlag 

Í ritgerð þessari hef ég reynt að varpa nokkru ljósi á sögu höfundaréttar í íslenskum rétti, 

höfundarétt almennt og höfundarétt arkitekta sérstaklega. 

  Eins og af ritgerðinni má ráða var ekki farið að huga sérstaklega að höfundarétti 

arkitekta í íslenskri löggjöf fyrr en á fjórða áratug síðustu aldar.  

 Arkitektar virðast heldur ekki hafa farið að gefa höfundarétti sínum sérstakan gaum 

fyrr en eftir setningu núgildandi höfundalaga frá 1972. Skýtur það nokkuð skökku við, þar 

sem Arkitektafélag Íslands á rót sína að rekja allt aftur til ársins 1926 þegar stofnað var 

Byggingameistarafélag Íslands. Arkitektar settu sér auk þess siðareglur árið 1956.50 

Samkvæmt 2. gr. þeirra ber arkitektum að kynna sér sérstaklega íslenskar og alþjóðlegar 

reglur um höfundarétt, sem varðar starfsemi þeirra og virða höfundarétt annarra. 51 

 Rannsóknir mínar í tengslum við skrif ritgerðar þessarar hafa leitt í ljós að 

ágreiningur um höfundarétt arkitekta hefur aðeins tvisvar sinnum komið til kasta 

Hæstaréttar Íslands. Í bæði skiptin varðaði hann sæmdarrétt. Sú staðreynd kann ef til vill að 

vera staðfesting á því að arkitektar á Íslandi séu ágætlega meðvitaðir um inntak 

höfundaréttar síns, hvar mörk hans liggja gagnvart höfundarétti annarra arkitekta og eins 

þeim sem þeir selja þjónustu sína. Það er þó ekki víst því vísbendingar eru uppi um það að 

fleiri mál kunni á komandi árum að koma til kasta dómstóla þar sem reynir á sæmdarrétt 

höfunda vegna breytinga á byggingarverkum sem vernduð eru af höfundalögum. Þannig 

hefur verið deilt um breytingar á íþróttahúsi í Breiðholti og mun mál rekið vegna þess fyrir 

Héraðsdómi Reykjavíkur. Þá er ljóst að deila er um höfundarétt að Hörpu tónlistarhúsi. Sú 

deila sver sig í ætt við þann ágreining sem leyst var úr í Héraðsdómi Reykjavíkur árið 1999 

í máli E-4660/1998.  

 Það er von mín að í ritgerð þessari hafi mér tekist að draga fram hvert er inntak 

höfundaréttar almennt og að hvaða leyti höfundaréttur arkitekta er sérstakur. 

 

 

  

                                                
50 „Saga Arkitektafélags Íslands,“ Arkitektafélag Íslands. Sótt 12. desember 2016, http://ai.is/?page_id=151. 

51 „Siðareglur Arkitektafélags Íslands,“ Arkitektafélag Íslands. Sótt 26. nóvember 2016, 
http://ai.is/?page_id=148. 
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