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Útdráttur 

Meginviðfangsefni þessarar ritgerðar snýr að tjáningar- og netfrelsi í stafrænum heimi, áhrifum 

tilskipunar ESB nr. 2019/790 um höfundarrétt í hinum stafræna innri markaði. En 17. gr. 

tilskipunarinnar hefur sérstaklega verið gagnrýnd vegna mögulegra áhrifa á tjáningar- og 

netfrelsi einstaklinga á vettvöngum þjónustuveitenda á netinu. Í ritgerðinni er leitast við að 

svara því hvaða áhrif 17. gr. mun hafa á tjáningu í stafrænu samfélagi og hvort hún sé líkleg til 

þess að takmarka tjáningarfrelsi einstaklinga, auk þess að skoða hvort að slík takmörkun geti 

verið réttlætanleg á einhvern hátt. 

Í upphafi ritgerðarinnar er fjallað um höfundarrétt og tilkomu netsins og hvernig reyna fór á 

höfundarrétt með nýjum hætti, auk umfjöllunar um helstu regluverk á því sviði. Einnig eru 

skoðaðar heimspekilegar kenningar sem snúa að höfundarrétti, og síðan er umfjöllun um 

nokkur mikilvæg dómafordæmi á þessu sviði, sem sýna fram á ákveðnar brotalamir í 

regluverkinu sem nýju tilskipuninni er ætlað að leysa. Síðan er umfjöllun um mannréttindi og 

tjáningarfrelsi í stafrænu samfélagi, þar er hugmyndafræðin að baki tjáningarfrelsi skoðuð, sem 

og vægi þess í stafrænu samfélagi. Að lokum er síðan rýnt í nýju tilskipunina og skoðuð 

möguleg áhrif 17. gr. hennar á tjáningar- og netfrelsi einstaklinga, auk þess að skoða mögulega 

getu sjálfvirkra efnissía sem þjónustuveitendur þyrftu mögulega að nota til þess að koma í veg 

fyrir höfundarréttarbrot. 

Helstu niðurstöður ritgerðarinnar eru þær að tilskipunin getur vissulega leitt til þess að 

tjáningar- og netfrelsi einstaklinga verði takmarkað að einhverju leyti. En verði henni beitt rétt 

hefur hún einnig möguleika á að vera gagnlegt verkfæri til þess að ná fram jafnvægi milli 

rétthafa og notenda, og til þess að minnka verðmætabilið milli rétthafa og þjónustuveitenda á 

netinu. 
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Abstract 

The topic of this thesis is freedom of expression and internet freedom in a digital world, the 

effects of EU Directive no. 2019/790 on copyright in the digital single market. Article 17 of 

the Directive has been particularly criticized for the potential impact on the freedom of 

expression and internet freedom on platforms of online content-sharing service providers. The 

thesis seeks to answer what effects Article 17 will have on expression in a digital society and 

whether it is likely to restrict the freedom of expression of individuals, as well as to examine 

whether such restriction can be justified in any way. 

The thesis discusses copyright and the emergence of the Internet and how copyright was tried 

in a new way, as well as a discussion of the main regulations in that field. It also examines 

philosophical theories relating to copyright, followed by a discussion of some important 

precedents in this area, which demonstrate certain breaches of the acquis that the new Directive 

is intended to address. Next a discussion of human rights and freedom of expression in a digital 

society, where the ideology behind freedom of expression is examined, as well as its 

importance in a digital society. Finally, the new Directive is examined, along with possible 

effects of Article 17 on the freedom of expression of individuals online, and an examination of 

the potential capabilities of automated content filters that service providers may need to use to 

prevent copyright infringement. 

The main conclusions are that the directive can certainly lead to restrictions on individuals' 

freedom of expression and internet freedom to some extent. But if applied correctly, it also has 

the potential to be a useful tool for achieving a balance between rightsholders and users, and 

for reducing the value gap between rightsholders and online service providers. 
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1. Inngangur 

Internetið (eða „netið“) er í sífelldri þróun og mikilvægi þess og þýðing fyrir hversdagslíf 

einstaklinga í heiminum verður sífellt umfangsmeira. Netið er grundvöllur að tengingu milli 

einstaklinga og upplýsinga, og hefur gífurleg áhrif samfélagið, efnahaginn og menningu. Það 

veitir aðgang að óendanlegu magni af upplýsingum og efni, þar á meðal höfundarréttarvörðu 

efni. Tól sem upphaflega var ætlað til þess að auðvelda samskipti er víða í dag álitið eitt af 

grunnstoðum samfélaga, á svipaðan hátt og rafmagn og vatnsveitur.1 Höfundarréttarvarið efni 

hefur þróast samhliða þessu og gríðarlegt magn bóka, sjónvarpsefnis, bíómynda og tónlistar er 

aðgengilegt á netinu með ýmist löglegum eða ólöglegum hætti. Streymisveitur á borð við 

Netflix og Spotify gera neytendum kleift að nálgast ógrynni af skemmtiefni fyrir lágt 

mánaðarlegt gjald, og bækur eru aðgengilegar sem raf- og hljóðbækur á síðum eins og Audible 

og Google books. Þessi tækniþróun hefur einnig gert einstaklingum auðveldara að skapa sitt 

eigið efni og koma því á framfæri á einfaldari og ódýrari hátt, og ná einnig til mun stærri fjölda 

fólks en áður hefði verið mögulegt.2 Mikil framför hefur einnig verið í vistunarmöguleikum 

stafræns efnis, sem gerir neytendum kleift að geyma sífellt meira efni, m.a. á farsímum, 

fartölvum og spjaldtölvum og ekki síst á skýinu, sem hefur breytt því hvar, hvenær og hvernig 

fólk skoðar og skapar efni sem yfirleitt er varið af höfundarrétti.3 

Þrátt fyrir að netið og auðveldara aðgengi og dreifing á efni hafi sannarlega ýmsa kosti fyrir 

rétthafa höfundarréttarvarins efnis, t.d. með einfaldari aðferðum við að koma efni til neytenda 

og víðtækari tekjumöguleikum, felur það einnig í sér áhættu fyrir rétthafana, einmitt vegna þess 

hversu aðgengið er auðvelt og hvernig tæknin gerir auðvelt fyrir að taka höfundarréttarvarið 

efni og nýta það, án þess að höfundurinn eða rétthafinn fái að sjá afrakstur erfiðis síns og án 

nokkurra lagalegra afleiðinga fyrir þá sem stunda slíkt.4 

Höfundarréttur er sérstaklega mikilvægur í nútímasamfélagi og skiptir máli fyrir einstaklinga 

sem og lögaðila m.a. vegna þess að hann er ákveðið verkfæri til þess að stjórna aðgangi að 

upplýsingum og efni, sem hefur síðan áhrif á menningu. Allar upplýsingar, auglýsingar, 

listsköpun, skemmtiefni og annað sem einstaklingar komast í snertingu við hefur áhrif á það 

 
1 OECD, „Measuring the Internet Economy: A Contribution to the Research Agenda“ 6 <https://www.oecd-
ilibrary.org/science-and-technology/measuring-the-internet-economy_5k43gjg6r8jf-en> skoðað 2. febrúar 
2021. 
2 „New sources of growth- Phase 2, Knowledge-based capital“ (OECD) 17 
<http://www.oecd.org/sti/ieconomy/intellectual-property-economic-impact.htm> skoðað 27. janúar 2021. 
3 sama heimild. 
4 sama heimild. 
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hvernig við skiljum og túlkum heiminn. Einnig hefur þetta áhrif á félagslega, pólitíska og 

efnahagslega stöðu einstaklinga og samfélaga. Höfundarréttur skiptir því alla máli vegna þess 

hversu mikil áhrif hann hefur á daglegt líf einstaklinga um allan heim.5 

Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins viðurkenndi ýmis vandamál sem rétthafar standa 

frammi fyrir með orðsendingu árið 2015, þar sem sagði að þörf væri á breytingum á 

höfundarréttarlögum í hinum stafræna heimi.6 Markmiðið með þeim breytingum sem áætlaðar 

voru, var að tryggja áframhaldandi vernd fyrir rétthafa og að viðhalda jafnvægi við tengdar 

stefnur, t.d. vegna rannsókna og menntunar á stafrænum vettvangi.7 Í september 2016 birti 

framkvæmdastjórnin tillögu að tilskipun um höfundarrétt á hinum stafræna innri markaði (e. 

Directive on Copyright in the Digital Single Market)8, ásamt áhrifamati á nútímavæðingu á 

höfundarréttarreglum ESB9, auk orðsendingar til að rökstyðja sanngjarnan, árangursríkan og 

samkeppnishæfan Evrópumarkað, byggðan á höfundarrétti á hinum stafræna innri markaði, og 

með það að markmiði að nútímavæða höfundarréttarreglur Evrópusambandsins .10 

Tilskipunin tók síðan nokkrum breytingum og var síðar samþykkt af Leiðtogaráði ESB í apríl 

2019 og öðlaðist gildi 6. júní sama ár. Aðildarríki ESB hafa síðan frest til 7. júní 2021 til þess 

að leiða tilskipunina í landslög.11 

Tilskipunin um hinn stafræna innri markað er mjög umdeild og hafa margir sett sig upp á móti 

henni, m.a. vegna 17. greinar hennar, sem kveður á um að aðilar á stafrænum markaði sem 

veita aðgang að efni sem notendur þeirra skapa, verði gert skylt að fá leyfi frá rétthöfum, t.d. 

 
5 Joanne Elizabeth Gray, Google Rules: The History and Future of Copyright Under the Influence of Google 
(Oxford University Press 2020) 19. 
6 Commission, „Towards a modern, more European copyright framework“ COM/2015/0626 final <https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2015%3A626%3AFIN> skoðað 27. janúar 2021. 
7 sama heimild. 
8 Commission, „Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on copyright in the 
Digital Single Market“ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52016PC0593> skoðað 
27. janúar 2021. 
9 „Commission staff working document impact assessment on the modernisation of EU copyright rules 
Accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on 
copyright in the Digital Single Market and Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the 
Council laying down rules on the exercise of copyright and related rights applicable to certain online 
transmissions of broadcasting organisations and retransmissions of television and radio programmes“ 
SWD/2016/0301 final-2016/0284 (COD) <https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=SWD:2016:0301:FIN> skoðað 27. janúar 2021. 
10 Commission, „Promoting a fair, efficient and competitive European copyright-based economy in the Digital 
Single Market“ COM/2016/0592 final <https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52016DC0592> skoðað 28. janúar 2021. 
11 Directive (EU) 2019/790 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on copyright and 
related rights in the Digital Single Market and amending Directives 96/9/EC and 2001/29/EC [2019] OJ L130/92 
(DSM Copyright Directive), art 29. 
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með leyfissamningi, til þess að deila slíku efni með almenningi eða gera aðgengilegt 

almenningi.12 Helstu rök sem hafa verið sett á móti þessu ákvæði eru að það feli de facto í sér 

skyldu til þess að setja á efnissíur til þess að koma í veg fyrir að höfundarréttarvörðu efni verði 

deilt eða það gert aðgengilegt, og að þetta muni fela í sér hömlur fyrir nýja aðila á markaði 

vegna aukins kostnaðar, auk þess að hafa skaðleg áhrif á tjáningarfrelsi og netfrelsi einstaklinga 

á netinu. Slíkar efnissíur séu þar að auki ekki komnar það langt í þróun að þær geti greint 

fullkomlega á milli höfundarréttarbrota og lögmætrar notkunar á vernduðu efni, sem myndi að 

mati gagnrýnenda auka hættuna á óþarfri ritskoðun.13 

Markmið þessarar ritgerðar er að skoða samspil tilskipunarinnar um hinn stafræna innri markað 

2019/790 við tjáningarfrelsi og netfrelsi einstaklinga á netinu, auk þess að leggja mat á hvort 

þau markmið sem tilskipuninni er ætlað að ná séu líkleg til þess að bera árangur. Leitast er við 

að svara þeirri spurningu hvaða áhrif 17. gr. tilskipunarinnar muni hafa á tjáningu í stafrænu 

samfélagi og hvort hún sé líkleg til þess að takmarka tjáningarfrelsi einstaklinga, auk þess að 

skoða hvort slík takmörkun gæti verið réttlætanleg á einhvern hátt.  

Til þess að svara þessu verður í upphafi ritgerðarinnar fjallað um grundvöll höfundarréttar, auk 

þess að skoða hvaða vægi og áhrif höfundarréttur hefur á samfélög og menningu. Þar á eftir 

verður gerð grein fyrir þróun höfundarréttar í stafrænu samfélagi. Næst verður fjallað um 

mannréttindi í stafrænu samfélagi, nánar tiltekið tjáningarfrelsi á netinu, mikilvægi og tilgang 

þess, auk álitaefna um ritskoðun á netinu. Einnig verður fjallað um hugmyndir um netfrelsi og 

valdboðshneigð í stafrænu samfélagi. Því næst verður fjallað ítarlega um nýju tilskipunina og 

aðdragandann að henni, 17. gr. verður sérstaklega skoðuð og rýnt verður í gagnrýni sem sett 

hefur verið fram og viðbrögð m.a. einstaklinga og fyrirtækja. Þá verður skoðað hver staða 

tilskipunarinnar er hérlendis og umræður um hana. Að því búnu verður lagt mat á hver möguleg 

áhrif tilskipunarinnar á tjáningarfrelsi og netfrelsi verða, og hvort mögulegar afleiðingar geti 

verið réttlætanlegar. 

2. Höfundarréttur 

Hugmyndina um höfundarrétt má rekja til 15. aldar þegar Gutenberg fann upp prentvélina, en 

þá varð höfundum ritverka ljóst hversu miklum hagnaði þeir gætu misst af vegna óheimila 

 
12 Council Directive (EU) 2019/790 of 17 April 2019 on Copyright and Related Rights in the Digital Single Market 
and Amending Directives 96/9/EC and 2001/29/EC (OJ L 130). 
13 Emma Woollacott, „Copyright Directive Threatens Freedom Of Expression, UN Official Warns“ Forbes 
<https://www.forbes.com/sites/emmawoollacott/2019/03/12/copyright-directive-threatens-freedom-of-
expression-un-official-warns/> skoðað 29. janúar 2021. 
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endurprentana. Höfundar hafa frá þeim tíma mótmælt óheimilum afnotum á efni sem þeir sjálfir 

skapa.14 Tilkoma höfundarréttarins var því að einhverju leyti viðbrögð við fjárhagslegum 

hagsmunum sem urðu til samhliða þeirri nýju og byltingarkenndu tækni sem prentvélin var. 

Síðar varð mönnum ljóst að landslög ein og sér gátu ekki verndað rétt höfunda nægilega vel, 

þegar farið var að flytja efni þeirra yfir landamæri. Eftir því sem alþjóðlegir markaðir stækkuðu 

fóru ríki að semja sín á milli um sameiginlega stefnu við vernd höfundarréttar og var þetta 

síðan staðfest með Bernarsáttmálanum árið 1886. Sáttmálinn er gríðarlega mikilvægur hlekkur 

í sögu höfundarréttar og er enn í dag álitinn grundvöllur að alþjóðlegum höfundarréttarreglum 

og landslögum á sviði höfundarréttar. Með TRIPs15 samningnum var síðan gert að skilyrði að 

ef ríki vildu stunda alþjóðleg viðskipti þá var þeim fyrst skylt að gerast aðilar að 

Bernarsáttmálanum.16 Með TRIPs samningnum var einnig fest niður sú hugsun sem áður hafði 

verið undirliggjandi í höfundarrétti, að höfundarréttur verndi tjáninguna fremur heldur en 

hugmyndirnar að baki henni.17  

Tölvur og netið er síðan tækni sem hefur haft mikil áhrif á þróun höfundarréttar, en árið 

1996 var WIPO sáttmálinn um réttindi skyld höfundarrétti gerður, og höfundarréttarsáttmáli 

WIPO. Þeim fyrrnefnda var ætlað að vernda réttindi tónlistarmanna og framleiðenda tónlistar 

á meðan að höfundarréttarsáttmáli WIPO var að miklu leyti hugsaður til þess að bregðast við 

þeim vandamálum sem urðu til með tilkomu netsins, eins og nánar verður fjallað um síðar í 

þessum kafla.18 Árið 2001 kom síðan InfoSoc tilskipunin, eða tilskipun Evrópuþingsins og 

ráðsins 2001/29/EB um samræmingu tiltekinna þátta höfundarréttar og skyldra réttinda í 

upplýsingasamfélaginu, sem kveður á um stofnun innri markaðar og innleiðingu kerfis sem 

tryggir að samkeppni á innri markaðnum raskist ekki. Þá segir að samræming laga 

aðildarríkjanna um höfundarrétt og skyld réttindi stuðli að því að þessum markmiðum verði 

náð. Nánari umfjöllun um regluverk á sviði höfundarréttar er í kafla 2.1.2.1 síðar. 

Höfundarréttur er lagalegt hugtak sem nær yfir þau réttindi sem höfundar njóta yfir 

verkum sínum, svo sem ritverkum, tónverkum, listaverkum, kvikmyndum o.fl. Grunnur 

höfundarréttar liggur í einkarétti höfunda til eintakagerðar og til þess að gera það aðgengilegt 

almenningi í upphaflegri eða breyttri mynd, þessi einkaréttur getur þó verið háður 

 
14 Brander Matthews, „The Evolution of Copyright“ (1890) 5 (4) Political Science Quarterly 583, 586–587. 
15 Stendur fyrir Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. 
16 Hector MacQueen, Charlotte Waelde og Graeme Laurie, Contemporary Intellectual Property: Law and Policy 
(OUP Oxford 2010) 39–40. 
17 sama heimild 42. 
18 sama heimild. 
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takmörkunum.19 Markmið laga sem gilda um höfundarrétt eru almennt þau að koma á og gæta 

jafnvægis milli þeirra sem skapa verk og þeirra sem neyta þeirra.20 Höfundarréttur þjóða er 

bundinn við landslög hverju sinni, en nokkuð samræmi er þó í grunninn milli þjóða. Þetta má 

að miklu leyti rekja til útbreidds fylgis við alþjóðlega sáttmála um réttindi höfunda s.s. 

Bernarsáttmálann og TRIPs.21 Höfundalög flestra þjóða eiga það t.a.m. sameiginlegt að tryggja 

höfundum sæmdarrétt auk þess að setja tímamörk á einkaréttinn, sem er yfirleitt fimmtíu til 

sjötíu ár eftir andlát höfundarins. Önnur almennt viðurkennd grundvallarregla er að 

höfundarrétturinn verndi aðeins upprunalegu tjáninguna á meðan hugmyndirnar, það sem notað 

er til þess að skapa verkið s.s. litir eða tónar, eru ekki verndaðar.22 Þetta er talið auka á 

fjölbreytileika í menningu auk þess að gera höfundum framtíðarinnar kleift að byggja á verkum 

forvera þeirra og á sama tíma skapa tekjumöguleika fyrir listafólk framtíðar.23 

2.1 Saga höfundarréttar og tilkoma netsins 

Bandaríska varnarmálaráðuneytið hóf á sjötta áratug tuttugustu aldar að þróa netkerfi sem gerði 

það mögulegt að tölvur hefðu samskipti sín á milli. Tilgangurinn með þessum rannsóknum var 

bæði hernaðarlegur, og að auðvelda og gera ódýrari flutning tölvutækra gagna á milli 

rannsóknarstofnana. Í upphafi voru einungis örfáar tölvur í háskólum í Bandaríkjunum tengdar, 

og saman mynduðu þær það sem kallaðist Arpanet. Næstu árin fjölgaði síðan þeim háskólum 

sem voru tengdir við Arpanet og árið 1983 voru þeir orðnir um þúsund talsins. Til þess að 

auðvelda notendum að finna vefsíður á Arpanet voru fundnir upp nafnaþjónar sem auðvelduðu 

auðkenningu og leit. Árið 1991 var Veraldarvefurinn síðan búinn til, eða World Wide Web 

(WWW), en hann var notendavænni útgáfa af netinu sem síðan þróaðist í netið sem við 

þekkjum í dag.24 Mikilvægt er að skoða uppruna, tilurð og sögulega þróun netsins í 

lögfræðilegri umfjöllun um regluverk er snúa að þeim vettvangi og því verður farið stuttlega 

yfir söguna og þá þróun sem hefur leitt okkur að því regluverki sem hér er til umfjöllunar. 

 
19 Höfundalög nr. 73/1972. 
20 „Copyright“ <https://www.wipo.int/copyright/en/index.html> skoðað 15. febrúar 2021. 
21 Paul Goldstein og Bernt Hugenholtz, International Copyright: Principles, Law, and Practice (Oxford University 
Press, Incorporated 2010) 4 <http://ebookcentral.proquest.com/lib/reykjavik/detail.action?docID=1591473> 
skoðað 15. febrúar 2021. 
22 sama heimild 4–5. 
23 sama heimild 7. 
24 Barry M Leiner o.fl., „A Brief History of the Internet“ (2009) 39 (5) ACM SIGCOMM Computer 
Communication Review 10. 
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2.1.1 Netið og Veraldarvefurinn 

Tilkoma netsins hefur gjörbylt tölvu- og samskiptaheiminum á algjörlega ófyrirséðan hátt. Það 

hófst með ritsímanum og síðar talsíma, útvarpi og tölvum, og sameinaði alla þessa tækni í eitt 

og gaf þannig heiminum möguleika á samvinnu, samskiptum og upplýsingaflæði milli 

einstaklinga hvar sem er á jörðinni.25 

 Hugmyndin um netið varð til hjá nokkrum vísindamönnum hjá MIT í Bandaríkjunum26 

á sjöunda áratug tuttugustu aldar. Þeir settu fram kenningar um svokallaða pakkamiðlun (e. 

packet switching) og þann fræðilega möguleika að slíkt kerfi gæti gert fjarsamskipti í gegnum 

tölvunet mögulegt. Til þess að kanna þennan möguleika reyndu þeir að tengja tölvu við 

lághraða símalínu og sköpuðu þannig fyrsta breiða tölvunetið. Í kjölfar þessarar tilraunar 

uppgötvuðu þeir að það að skapa net til þess að senda og taka við upplýsingum væri mögulegt 

en að notkun hringrásarsímakerfis væri ófullnægjandi ef þeir ætluðu að ná markmiði sínu og 

staðfestu þannig að pakkamiðlun væri vænlegri kostur. Rannsóknir héldu síðan áfram innan 

DARPA27 á sjöunda áratugnum, og til varð hin eiginlega frumútgáfa netsins, ARPANET og 

var fyrsta tölvan tengd árið 1969, og fjórum mánuðum síðar voru fjórar tölvur tengdar og hið 

tilvonandi internet var komið í gang. Næstu ár var sífellt fleiri tölvum bætt við og reynt að 

skapa virkt net hýsingaraðila. Notendur netsins gátu loksins þróað netforrit, og rafrænn póstur 

var kynntur til sögunnar árið 1972 og varð tölvupóstur síðan stærsta netforritið næsta 

áratuginn.28  

Netið eins og við þekkjum það í dag er byggt á opnum netkerfum í stað upprunalegu 

hugmyndarinnar sem gerði einungis kleift að senda upplýsingar í gegnum rásir sem 

takmarkaðar voru við áþreifanlegar tengingar. Upphaflega byggðist netið á samskiptastaðlinum 

NCP29, en eftir því sem ARPANET þróaðist varð ljóst að staðallinn dugði ekki til og því var 

nýr staðall þróaður, TCP/IP30 sem virkaði samhliða NCP sem keyrði áfram tæknina á meðan 

TCP/IP virkaði sem samskiptastaðallinn.31 Árið 1986 varð síðan til NSFNET32 staðallinn sem 

tengdi saman bandaríska háskóla og opnaði síðan netið fyrir notkun almennings.33 

 
25 sama heimild 22. 
26 Massachusets Institute of Technology 
27 Defence Advanced Research Projects Agency, hét áður ARPA eða Advance Research Projects Agency og er 
rannsóknarstofnun innan varnarmálaráðuneytis Bandaríkjanna. 
28 Leiner o.fl. (n. 24) 23–24. 
29 Network Control Program 
30 Transmission Control Protocol/Internet Protocol 
31 Leiner o.fl. (n. 24) 25. 
32 National Science Foundation NET 
33 „A Brief History of NSF and the Internet“ <https://www.nsf.gov/news/news_summ.jsp?cntn_id=103050> 
skoðað 16. febrúar 2021. 
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 Tölvupósturinn var eitt áhrifamesta kerfið sem kom með þessari tækniþróun, en hann 

skapaði algjörlega nýjan samskiptamáta meðal einstaklinga, sem hefur með tímanum umbreytt 

því algjörlega hvernig einstaklingar tjá sig í heiminum.34 Lykilatriði í því hversu hratt netið 

hefur þróast var opinn aðgangur að gögnum, og opin birting hugmynda og niðurstaða. Hin 

hefðbundna leið birtingar á vísindaritum háskóla var mun hægvirkari og formlegri, og gerði 

erfiðara fyrir að skiptast á hugmyndunum sem voru grundvöllurinn að þróun netsins. Eitt af 

fyrstu hlutverkum netsins var þannig að miðla upplýsingum um eigin hönnun.35 

Vísindamaðurinn Tim Berners-Lee starfaði árið 1989 hjá CERN36 þar sem hann skapaði 

Vefinn, eða World Wide Web (WWW) til þess að mæta þörf vísindamanna víða í heiminum 

sem þurftu leið til þess að deila upplýsingum sín á milli en skorti tæknina til þess að framkvæma 

það. Vefurinn er ekki netið sjálft, heldur netþjónusta líkt og tölvupóstur. Grunnhugmyndin á 

bak við netið var að sameina tæknina sem fyrir var í eitt kraftmikið hnattrænt upplýsingakerfi 

sem væri auðvelt í notkun.37 Berners-Lee þróaði svokallað „hypertext language“ eða HTML 

og skapaði síðan vafra sem gerði notendum kleift að búa til og skoða HTML skjöl. Fyrir lok 

ársins 1990 hafði Berners-Lee sett í gang fyrsta vefþjóninn og vafrann hjá CERN og árið 1991 

var Vefurinn aðgengilegur í heiminum, árið 1993 var frumkóðinn síðan gerður tiltækur öllum 

án endurgjalds.38 Vinsældir Vefsins jukust síðan og fyrir lok ársins 1994 voru komnir u.þ.b. tíu 

þúsund vefþjónar og um tíu milljón notendur.39  

2.1.2 Saga höfundarréttar á netinu 

Höfundarréttur, sem áður skipti aðallega máli í lífi höfunda, útgefenda og lögfræðinga, er í dag 

orðið að fyrirbæri sem varðar alla einstaklinga sem tengdir eru netinu. Afritun á 

höfundarréttarvörðu efni er orðin hversdags iðja hjá mörgum og kostar þá ekki meiri fyrirhöfn 

en nokkra smelli í tölvunni.40 Í heimi þar sem samfélagsmiðlar og flóknir og langir 

notendaskilmálar ráða ríkjum getur einnig verið flókið fyrir notendur netsins að þekkja hvar 

línurnar liggja bæði hvað varðar efni sem þeir sjálfir skapa og gagnvart efni annarra sem birt 

er á netinu. Algengur misskilningur er að það að birta eitthvað á netinu geri það að eign 

 
34 Leiner o.fl. (n. 24) 25. 
35 sama heimild 28. 
36 European Organization for Nuclear Research 
37 „A short history of the Web | CERN“ <https://home.cern/science/computing/birth-web/short-history-web> 
skoðað 16. febrúar 2021. 
38 sama heimild. 
39 sama heimild. 
40 Casey Fiesler, Jessica L Feuston og Amy S Bruckman, „Understanding Copyright Law in Online Creative 
Communities“, Proceedings of the 18th ACM Conference on Computer Supported Cooperative Work & Social 
Computing (ACM 2015) 116 <https://dl.acm.org/doi/10.1145/2675133.2675234> skoðað 17. febrúar 2021. 
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almennings sem öllum er frjálst að nota, eða að nauðsynlegt sé að skrá eða merkja verk á 

einhvern hátt til þess að höfundarrétturinn gildi um það. Það eitt að gera verk aðgengilegt á 

netinu er ekki jafngilt því að afsala sér þeim réttindum sem fylgja höfundarréttinum.41 

Eftir því sem tölvur og netið fóru að verða stærri hluti af hversdagslífi einstaklinga þá 

komu einnig fram fleiri áskoranir gagnvart höfundarrétti. Lög héldu áfram að þróast og keppst 

hefur verið við að láta lögin halda í við gríðarlega hraða þróun tölvu- og nettækni. Hér á eftir 

verður farið stuttlega yfir helstu regluverk og samninga sem hafa haft hvað mestu áhrifin á 

þróun höfundarréttar í heiminum. 

2.1.2.1 Helstu regluverk og samningar á sviði höfundarréttar 

Bernarsáttmálinn er elsti alþjóðasáttmálinn sem gerður hefur verið á sviði höfundarréttar en 

hann var gerður árið 1886.42 Þeir sem komu að gerð þessa sáttmála voru sammála um að 

gagnkvæmir samningar á sviði höfundarréttar dygðu ekki til ef allir ættu að hafa aðgang að 

hugverkum hvar sem er í heiminum og þótti því nauðsynlegt að koma á alþjóðlegu 

samkomulagi. Sáttmálinn færði höfundum, sem væru einnig ríkisborgarar í ríki sem aðili væri 

að sáttmálanum, vernd fyrir verk sín, hvort sem það hefði verið gefið út eða ekki. Sáttmálinn 

viðurkenndi, auk fjárhagslegra réttinda, að höfundar nytu einnig huglægra réttinda, þ.e. 

sæmdarréttar.43 Í Bernarsáttmálanum var hið svokallaða þriggja þrepa próf fyrst sett eftir 

endurskoðun hans árið 1967. Þriggja þrepa prófið eru takmarkanir á undanþágum frá einkarétti 

höfundar, en samkvæmt því verða undanþágur að uppfylla þrjú skilyrði; (i) þær verða að eiga 

við um sérstök afmörkuð tilfelli, (ii) þær mega ekki brjóta í bága við eðlilega hagnýtingu 

verksins að hálfu höfundar, og (iii) þær mega ekki raska lögmætum hagsmunum höfundar.44 

TRIPs samningurinn um hugverkarétt í viðskiptum frá árinu 1994 (e. Agreement on 

Trade-Related Aspects of Intellectual Property rights) er samningur milli allra aðildarríkja 

Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar. Í samningnum er kveðið á um nokkur lágmarksskilyrði sem 

ríki þurfi að uppfylla þegar kemur að vernd hugverka og er markmiðið með samningnum að 

samræma alþjóðlegt viðskiptaumhverfi með tilliti til hugverkaréttinda. 

WIPO höfundarréttarsáttmálinn frá árinu 1996 var gerður til þess að taka á vernd 

höfundarréttarvarinna verka í stafrænu umhverfi. Sáttmálinn nefnir tvö viðfangsefni sem 

nauðsynlegt er að vernda, það eru tölvuforrit og gagnagrunnar sem teljast hugverk samkvæmt 

 
41 sama heimild 117. 
42 Þórunn J Hafstein höfundur, „Alþjóðasáttmálar á sviði höfundaréttar“ (1985) 35 ((3)) Tímarit lögfræðinga 183 
<http://timarit.is/view_page_init.jsp?gegnirId=000589528> skoðað 24. mars 2021. 
43 sama heimild 185–186. 
44 Bernarsáttmálinn til verndar bókmenntum og listum frá 1886 með síðari breytingum grein 9(2).  
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sáttmálanum. Sáttmálinn viðurkenndi rétt höfunda, auk þeirra réttinda sem veitt eru með 

Bernarsáttmálanum, til dreifingar, miðlunar og réttinn til þess að gera verk sitt aðgengilegt 

almenningi. Sáttmálinn talar einnig um að nýta þriggja þrepa prófið til þess að reyna á takmörk 

og undanþágur og segir að þær megi einnig ná til efnis í stafrænu umhverfi. 

Í Bandaríkjunum voru, í kjölfar höfundarréttarsáttmála WIPO, sett höfundarréttarlög 

sem kölluð eru Digital Millenium Copyright Act (DMCA). Tilgangurinn með þeim var að 

koma í framkvæmd tveimur WIPO sáttmálum sem snéru að höfundarrétti, 

höfundarréttarsáttmáli WIPO og WIPO sáttmálinn um réttindi skyld höfundarrétti, sem gerður 

var á sama tíma og höfundarréttarsáttmálinn, og snéri að vernd listflytjenda vegna beins 

listflutnings og hljóðupptöku af listflutningi þeirra og vernd hljóðritaframleiðenda að 

hljóðritum.45 DMCA gerði refsivert að framleiða og miðla tækni, tækjum eða þjónustu sem 

ætlað er að sniðganga ráðstafanir er stjórna aðgangi að höfundarréttarvörðum verkum. Einnig 

gera þau refsivert athæfi að sniðganga aðgangsstýringu, hvort sem um raunverulegt brot á 

höfundarrétti sé að ræða eða ekki, auk þess að hækka viðurlög vegna brota á höfundarrétti á 

netinu.46 

Tilskipun Evrópuþingsins og Ráðsins nr. 2000/31/EC um tiltekna lagalega þætti 

þjónustu, einkum rafrænna viðskipta, í tengslum við upplýsingasamfélagið á innri 

markaðnum47, sem yfirleitt er nefnd E-commerce tilskipunin eða tilskipun um rafræn viðskipti, 

er ein þeirra tilskipana sem hefur haft áhrif á tilhögun höfundarréttarmála á netinu. Tilskipunin 

er grundvöllur lagalegs ramma fyrir netþjónustu hjá aðildarríkjum ESB, og miðar að því að 

fjarlægja hindranir fyrir netþjónustu á milli landa. Tilskipunin samræmir reglur um atriði á borð 

við gagnsæi og upplýsingakröfur fyrir þjónustuaðila á netinu, samskipti vegna viðskipta, 

rafræna samninga og takmarkanir á ábyrgð milligönguaðila. Henni er einnig ætlað að styrkja 

samstarf á milli stjórnsýslu aðildarríkjanna og að auka hlutverk sjálfseftirlits. Lykilákvæði í 

tilskipuninni er ákvæði um innri markaðinn. Það tryggir að þeir aðilar sem veita netþjónustu 

lúti lögum þess aðildarríkis þar sem þeir hafa staðfestu en ekki lögum þess aðildarríkis þar sem 

þjónustan er aðgengileg. Tilskipunin veitir undanþágu fyrir milligönguaðila þannig að þeir 

verði ekki látnir bera ábyrgð á því efni sem þeir stjórna, svo lengi sem ákveðin skilyrði séu 

 
45 „Alþjóðlegar skuldbindingar og samstarf á sviði höfundaréttarmála“ (Stjórnarráðið) 
<https://www.stjornarradid.is/verkefni/menningarmal/hofundarettur/althjodlegar-skuldbindingar/> skoðað 
26. mars 2021. 
46 „The Digital Millennium Copyright Act of 1998 - U.S. Copyright Office Summary“ (1998) 7. 
47 (e.) Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council of 8 June 2000 on certain legal 
aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market (Directive on 
electronic commerce) 
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uppfyllt. Þjónustuaðilar sem hýsa ólöglegt efni þurfa að fjarlægja það eða gera aðganginn 

óvirkan eins hratt og mögulegt er, um leið og þeim er kunnugt um viðkomandi ólöglegt efni. 

Undanþágan nær þó aðeins til þjónustu sem gegnir hlutlausu, aðeins tæknilegu og óbeinu 

hlutverki gagnvart hýstu efni. Undir þessa undanþágu falla t.d. aðilar sem veita þjónustu sem 

gefur einstaklingum aðgang að netinu en ekki þjónustuaðilar á borð vefsíður. Í tilskipuninni 

segir að aðildarríki megi ekki þvinga þessa milligönguaðila til þess að hafa almennt eftirlit með 

efni á netinu.48 

Tilskipun Evrópusambandsins nr. 2001/29/EB um höfundarrétt í 

upplýsingasamfélaginu, sem yfirleitt er kölluð InfoSoc tilskipunin, var ætlað að samræma og 

skýra höfundarréttarákvæði aðildarríkjanna með hliðsjón af tækniþróun auk þess að skapa 

grundvöll til þess að aðildarríkin gætu á samræmdan hátt uppfyllt þær skyldur sem WIPO 

samningurinn fæli í sér fyrir aðildarríkin. Þá var tilgangurinn einnig að skapa jafnvægi milli 

hagsmuna rétthafa og almennra notenda.49 Megininntak tilskipunarinnar er að veita rétthöfum 

og höfundum einkarétt til eftirgerðar, miðlunar, sölu og dreifingar verka sinna, en sá réttur var 

einnig látinn ná yfir eintök af verkum á stafrænu formi. Þetta regluverk var lengi ein 

metnaðarfyllsta tilraunin til samræmingar á sviði höfundarréttar eða þangað til að tilskipunin 

um höfundarrétt í hinum stafræna innri markaði kom.50 

2.2 Vægi höfundarréttar 

Reglulega koma upp deilur í samfélaginu um það hvort að höfundarréttur eigi yfir höfuð rétt á 

sér. Þessar deilur hafa orðið meira áberandi með tækniþróun og einfaldara aðgengi að 

kvikmyndum, tónlist og bókmenntum, sem hefur leitt til fjölmargra lögsókna af hálfu útgefenda 

og annarra rétthafa sem í mörgum tilfellum beindust að ungum einstaklingum. 

Við skoðun á því hvaða raunverulega vægi höfundarrétturinn hefur í nútíma samfélagi 

er gott að skoða hugmyndafræðina sem liggur þar að baki. Hugmyndafræðin varpar ljósi á 

félagslega og menningarlega hlið höfundarréttarins og getur spilað hlutverk í því hvernig hægt 

er að ná jafnvægi milli rétthafa og almennings.51 Hér verður farið lauslega yfir nokkrar 

heimspekilegar stefnur og nálgun þeirra að höfundarrétti. Þetta eru nytjastefnan, 

 
48 „E-Commerce Directive - Shaping Europe’s Digital Future“ <https://digital-
strategy.ec.europa.eu/en/policies/e-commerce-directive> skoðað 28. apríl 2021. 
49 Rán Tryggvadóttir, „Áhrif nýrrar tækni á höfundarétt : fyrirhuguð innleiðing tilskipunar nr. 2001/29/EB frá 22. 
maí 2001 um samræmingu tiltekinna þátta höfundaréttar og skyldra réttinda í upplýsingasamfélaginu í íslensk 
höfundalög“ (2006) 3 (1) Tímarit Lögréttu 29, 31. 
50 Eleonora Rosati, „Happy 20th birthday, InfoSoc Directive!“ [2021] (jpab052) Journal of Intellectual Property 
Law & Practice <https://doi.org/10.1093/jiplp/jpab052> skoðað 26. mars 2021. 
51 Lior Zemer, „On the Value of Copyright Theory“ 2 <https://papers.ssrn.com/abstract=1657855> skoðað 25. 
febrúar 2021. 
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eignarréttarhugmyndir Johns Locke og persónubundinn réttur út frá hugmyndum Kant og 

Hegel. Einnig verður fjallað um misjafna nálgun ríkja að höfundarrétti, eftir því hvort 

réttarkerfi þeirra er byggt á meginlandsrétti eða fordæmisrétti. 

2.2.1. Nytjastefnan 

Þeir sem aðhyllast nytjastefnuna færa rök fyrir gagnsemi höfundarréttar til þess að hvetja til 

nýsköpunar og vitsmunalegrar framleiðni.  

That which one has invented, all the world can imitate. Without the 

assistance of the laws, the inventor would almost always be driven out of the 

market by his rival, who finding himself, without any expense, in possession 

of a discovery which has cost the inventor much time and expense, would be 

able to deprive him of all his deserved advantages, by selling at a lower price. 

– Jeremy Bentham52 

Samkvæmt nytjastefnunni er best að fara þá leið sem skapar hagstæðustu útkomuna fyrir sem 

flesta og samkvæmt fræðimönnum sem eru fylgjandi þessari stefnu er nauðsynlegt að 

viðurkenna einkarétt að hugverkum til þess að hlúa að nýsköpun. Það er erfitt að neita því að 

það að verðlauna höfunda fyrir vinnu sína hefur mikil efnahagsleg áhrif og hefur einnig 

hvetjandi áhrif á samfélagið. Lagaleg vernd hugverka hvetur til aukinna fjárfestinga sem síðan 

hefur keðjuverkandi áhrif og hvetur til frekari sköpunar.53 Ef að hver sem er gæti afritað verk 

annarra án endurgjalds og þannig hagnast á þeirri vinnu sem höfundurinn hefur lagt fram, yrði 

það líklegt til þess að hafa letjandi áhrif á vilja höfundanna til þess að halda áfram vinnu sinni 

eða að gera verk sín aðgengileg almenningi, sem gæti síðan haft áhrif á menningu og 

upplýsingaflæði í samfélaginu. Hugsunin hér að baki er að til þess að ná fram bestu mögulegu 

niðurstöðu fyrir sem flesta sé nauðsynlegt að ná jafnvægi á milli einkaréttar höfunda og réttar 

almennings til aðgangs að hugverkum og upplýsingum. Um leið þarf þó að gæta að því að hafa 

höfundarréttinn ekki of umfangsmikinn þar sem það gæti haft hamlandi áhrif á höfunda 

framtíðarinnar, en mikilvægt er að þeir hafi aðgang að efni annarra þar sem vitað er að höfundar 

fyllast oft andagift af verkum annarra.54 

2.2.2 Eignarréttarhugmyndir Johns Locke  

Eignarréttarhugmyndir Johns Locke eru mjög viðeigandi þegar verið er að ræða heimspeki að 

baki hugverkarétti, og í gegnum tíðina hefur verið algengt að dómstólar víða um heim vísi til 

 
52 Jeremy Bentham, A Manual of Political Economy (GP Putnam 1839) 71. 
53 Zemer (n. 51) 4. 
54 sama heimild 8. 
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þeirra þegar höfundarréttur hefur verið til skoðunar.55 Horfa má á þessa nálgun sem sameiningu 

tveggja kenninga; sú fyrri er sú að allir hafi náttúrulegan eignarrétt yfir sinni eigin persónu og 

afraksturs af vinnu sem manneskja leggur fram; og sú seinni er að eignarréttindi séu takmörkuð 

við ákveðnar venjur í samfélaginu. Locke talar um að í náttúruríkinu myndu allir menn eiga 

sameiginlegan rétt til allra hluta, sem gerir þá sérstaklega erfitt fyrir að réttlæta einkaeignarrétt 

einstaklings til hluta. Þegar einn tekur hlut úr sameiginlegum eignum þá er hann um leið að 

brjóta á eignarrétti allra hinna, þar sem hluturinn er sameign allra. Locke leysir þetta með því 

að tala um útlagða vinnu. Vinna sem einstaklingur leggur fram verður til þess að hluturinn sem 

áður var almannaeign er nú einkaeign einstaklingsins sem lagði fram einhverja vinnu tengda 

viðkomandi hlut.56 Samkvæmt Locke er þessi eignarréttur einstaklinga þó takmarkaður af því 

að hann má ekki skarast á við almannaheill og þarf að vera stýrt af ákveðnum samfélagsvenjum. 

Þannig megi einstaklingar aðeins eigna sér eins mikið og hann mun virkilega nota, og enginn 

skuli sóa einhverju eða eyðileggja eitthvað sem annars væri nothæft fyrir aðra. Þá eigi 

einstaklingar aðeins rétt á að eigna sér eitthvað, svo lengi sem nægilega mikið og af 

sambærilegum gæðum sé eftir í almannaeigu fyrir hina. Þannig beri allir einstaklingar þá 

skyldu að skaða ekki aðra.57  

2.2.3 Persónubundinn réttur út frá hugmyndum Kant og Hegel. 

Önnur kenning sem oft er rædd í tengslum við höfundarrétt er persónubundinn réttur höfunda 

út frá hugmyndum Kant og Hegel. Þessar hugmyndir snúa að því að einkaréttur höfunda á 

verkum sínum byggi á því að verkin séu hluti eða framlenging af persónuleika höfundanna 

sjálfra. Höfundar séu svo nátengdir sköpun sinni að virðing fyrir þeirra eigin persónuupplifun 

krefjist þess að þeim séu veitt áframhaldandi stjórn yfir viðkomandi sköpun. Persónubundinn 

réttur höfunda er sjáanlegur í sæmdarréttinum sem er viðurkenndur víða í Evrópu og sem einnig 

er hluti af Bernarsáttmálanum.58 Sæmdarrétturinn eru ófjárhagsleg réttindi höfunda og felur 

yfirleitt í sér rétt til nafngreiningar og rétt til þess að verki sé ekki breytt eða sett í þannig 

samhengi að það skaði höfundaheiður hans, sæmdarrétturinn er oftast persónubundinn og 

óframseljanlegur.59 Fræðimenn hafa nálgast persónubundinn rétt höfunda á ýmsan hátt, sumir 

nota kenninguna til þess að réttlæta takmarkanir á höfundarrétti á meðan aðrir nota hana til þess 

 
55 sama heimild 9–10. 
56 sama heimild 10–11. 
57 sama heimild 11. 
58 Christopher S Yoo, „Rethinking Copyright and Personhood“ (2019) 2019 University of Illinois Law Review 
1041. 
59 World Intellectual Property Organization, Understanding Copyright and Related Rights. (2016) 14 
<http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_909_2016.pdf> skoðað 29. mars 2021. 
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að styðja við hugmyndir um að höfundar skuli eiga rétt á áframhaldandi stjórn yfir verkum sem 

endurspegla persónu þeirra.60  

2.2.4 Mat á heimspekikenningum á sviði höfundarréttar 

Mörkin milli þessara kenninga eru alls ekki skýr, og í framkvæmd taka menn hluta héðan og 

þaðan úr mismunandi nálgunum eftir því sem hentar aðstæðum hverju sinni, en einnig eru 

fræðimenn langt frá því að vera sammála um hvaða nálgun er best. Höfundarréttarlög eru byggð 

á þessum kenningum og nálganir að þeim eru misjafnar á milli landa og réttarkerfa. Þessar 

kenningar skipta máli í þróun höfundarréttarlaga vegna þess að þær geta endurspeglað 

sannfæringu og þörf samfélagsins hverju sinni, auk þess að geta varpað ljósi á mögulega 

siðferðilega ágalla á höfundarréttarlöggjöf. Mögulega væri gagnleg nálgun þegar kenning til 

stuðnings höfundarrétti væri mynduð, að sameina hugmyndir úr þeim kenningum sem eiga við 

um höfundarrétt. Þetta gæti verið skref í átt að því jafnvægi sem nauðsynlegt er þegar reynt er 

að ná fram jafnvægi milli réttinda bæði höfunda og neytenda.61 

 Munurinn á höfundarrétti og hefðbundnum eignarrétti er helst sá að hefðbundinn 

eignarréttur veitir einstaklingum réttinn til hagnýtingar og afnota áþreifanlegra hluta á borð við 

bifreiðar og tölvur. Á meðan höfundarrétturinn er huglægri og veitir höfundum rétt til 

hagnýtingar og afnota á sögum, tónverkum eða listaverkum, sem eru þess eðlis að tiltölulega 

einfalt er að afrita þau. Hins vegar er ekki mögulegt að afrita áþreifanlega hluti á borð við bíla. 

Bækur, tónverk og listaverk hafa einnig önnur tilfinningaleg áhrif á notendur þess heldur en 

notendur bifreiða t.d., og eldri hugverk eru yfirleitt verðmætur hluti af menningararfi 

samfélaga. Höfundarrétturinn er mikilvægur til þess að vernda rétt höfunda og erfingja þeirra í 

ákveðinn tíma, en eftir því sem líður á, og hagnaður af viðkomandi verki hefur minnkað, líkt 

og gerist yfirleitt með höfundarréttarvarin verk, þá verður það að margra mati mikilvægara verk 

fyrir samfélagið að vernda þessi verk og gæta þess að þau falli ekki í gleymsku. Menningararfur 

á borð við listaverk og bækur, hefur almennt verið talinn vera mikill áhrifavaldur í 

samfélagsvitund fólks og því veita ofangreindar kenningar ákveðna réttlætingu á því að 

takmarka eignarrétt yfir hugverkum í ákveðinn tíma. 

2.2.5 Fordæmisréttur og meginlandsréttur 

Það er ákveðinn munur milli nálgunar landa að höfundarrétti eftir því hvort réttarkerfi 

viðkomandi lands er byggt á fordæmisrétti (e. common law) eða meginlandsrétti (e. civil law). 

 
60 Zemer (n. 51) 14–15. 
61 sama heimild 22. 
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Fordæmisrétturinn leggur almennt áherslu á efnahagslegt hlutverk höfundarréttarins, þ.e. vernd 

efnisins frá óheimilum afnotum gerir rétthöfum kleift að annaðhvort setja efnið sjálfir á markað 

eða að veita öðrum leyfi til þess að gera það í skiptum fyrir greiðslu. Ef höfundarréttarins nyti 

ekki við væri ólíklegt að framleiðendur efnisins myndi þéna nokkuð á verkum sínum, og án 

þeirrar hvatningar yrði ólíklegt að viðkomandi myndi halda áfram að framleiða efni. 

Höfundarrétturinn er þannig viðbrögð við brestum í markaðnum, og leið til þess að eitthvað 

sem hefur jákvæð áhrif á samfélagið, geti um leið verið ómaksins vert fyrir þá sem taka þátt í 

sköpun á slíku. Endanlega þá veltur þetta þó allt á áhuga almennings á því að hafa aðgang að 

hugverkum og á því að verðlauna bæði útgefendur og höfunda fyrir erfiði sitt.62 

Meginlandsrétturinn hins vegar nálgast höfundarréttinn þannig að rétturinn eigi rót sína 

að rekja til persónulegra réttinda viðkomandi höfundar. Þetta endurspeglast í nafninu 

„höfundarréttur“ með áherslu á orðinu höfundur, sbr. einnig droit d‘auteur á frönsku og 

urheberrecht á þýsku. Þegar íslenska heitið er greint í samanburði við enska heitið copyright, 

er vel sjáanlegur áherslumunurinn þar sem enska heitið yrði líklega réttilega þýtt sem 

afritunarréttur. Í meginlandsréttinum er verndin gefin út frá virðingu við þá sköpun og vinnu 

sem einstaklingurinn hefur lagt fram, og nær lengra heldur en efnahagslegu réttindin þar sem 

rétturinn nær einnig til sæmdarréttarins, eða réttar höfundar til þess að verk hans séu auðkennd 

honum með fullnægjandi hætti, og réttur til höfundaheiðurs og höfundarsérkenna sem snýr að 

vernd gegn óheimilum breytingum á verki sem geta sært stolt höfundar. Höfundarrétturinn í 

meginlandsrétti er þannig byggður á vernd persónuleika og hugsunar höfundarins sem hann 

tjáir í verki sínu og geta þannig fyrirtæki og stofnanir ekki verið höfundar í þeim skilningi.63 

2.3 Höfundarréttur í stafrænu samfélagi – mikilvægir dómar 

Tækniframfarir síðustu áratugi hafa haft mikil áhrif á þróun höfundarréttar í heiminum. 

Tilkoma netsins hafði þar sérstaklega mikil áhrif vegna þess að með því varð einfaldara en 

nokkurn tímann áður að hlaða niður og deila höfundarréttarvörðu efni, svo sem kvikmyndum 

og tónlist. Fyrir það hafði fólk stundað að afrita höfundarréttarvarið efni, en það var gert m.a. 

með því að taka upp sjónvarpsefni með VHS tækjum eða tónlist með kasettutækjum. Þegar 

netið hafði náð vinsældum og tæknin til þess að skrifa tónlist og myndefni á geisladiska og 

DVD diska kom fram, þá kom í kjölfarið möguleikinn á að afrita það efni á aðra diska. Ekki 

löngu síðar voru flestar tölvur seldar með innbyggðum diskaskrifara, og með aðgengi að netinu 

gat hver sem er með lágmarksþekkingu á tölvum og tækninni þar að baki, hlaðið niður nýjustu 

 
62 MacQueen, Waelde og Laurie (n. 16) 44. 
63 sama heimild. 
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lögunum og kvikmyndum, skrifað diskana og notað sjálfur eða deilt því með öðrum, og jafnvel 

selt efnið án nokkurrar heimildar og án þess að rétthafar þess fengju að sjá nokkuð af 

hagnaðinum. Síðar komu svokallaðir flakkarar og gátu þá einstaklingar hlaðið niður efni án 

þess að greiða fyrir það og átt fleiri kvikmyndir og sjónvarpsþætti heima hjá sér heldur en 

margar myndbandaleigur. Á þessum tímapunkti var ekki aftur snúið, fólk hafði stundað þessa 

iðju árum saman og var ekki á leiðinni að hætta, þá fóru kvikmynda og tónlistariðnaðurinn að 

bregðast við. Almenningur vildi fá aðgang að endalausu efni en var ekki tilbúinn til þess að 

greiða fyrir hvert lag, plötu eða kvikmynd. Þá litu dagsins ljós streymisveitur sem gerðu fólki 

kleift að greiða lágt fast mánaðargjald fyrir aðgang að umfangsmiklu safni kvikmynda eða 

tónlistar. Þessi þróun gekk ekki hnökralaust fyrir sig, en fjölmörg mál hafa verið fyrir 

dómstólum þar sem kvikmynda og tónlistaiðnaðurinn hefur reynt að koma í veg fyrir að 

afrakstri vinnu þeirra yrði stolið og farið verður stuttlega yfir þau mál hér að neðan til þess að 

veita innsýn í þróun höfundarréttarins í stafrænu samfélagi. Meginmarkmið umfjöllunar 

þessara undirkafla er að fjalla um nokkur mikilvæg dómafordæmi á þessu sviði og hvernig þau 

sýna fram á ákveðnar brotalamir í regluverkinu sem nýju tilskipuninni um höfundarrétt á hinum 

stafræna innri markaði er ætlað að leysa. Þeir dómar sem farið er yfir sýna einnig hvernig 

tækniþróun síðastliðna fjóra áratugi hefur knúið fram breytingar á regluverkinu. 

2.3.1 Universal gegn Sony 

Í hinu svokallaða Betamax máli frá árinu 1984 fór bandaríska framleiðslufyrirtækið Universal 

City Studios Inc. í mál við tæknifyrirtækið Sony. Sony hafði hafið sölu og framleiðslu á 

Betamax, sem var tæki sem gerði fólki kleift að taka efni sem sýnt var í sjónvarpi upp á 

myndbandsspólur. Universal byggði málið á því að vegna þess að Sony væri að framleiða tæki 

sem gæti mögulega verið notað til höfundarréttarbrota, þá væru þeir ábyrgir fyrir þeim brotum 

sem notendur tækisins gerðust sekir um. Héraðsdómur Kaliforníu dæmdi Sony í hag á þeim 

grundvelli að afritun í heimahúsi sem ekki væri gerð í viðskiptatilgangi félli undir það að vera 

sanngjörn afnot (e. fair use64) og að aðgangur að upplýsingum væri stjórnarskrárvarinn réttur 

almennings. Þessum úrskurði var þó snúið að hluta í áfrýjunardómstól, þar sem niðurstaðan var 

að Sony væri meðábyrgt vegna höfundarréttarbrota og að tæknin í Betamax væri ekki 

nauðsynjavara vegna þess að megintilgangur hennar væri að afrita. Málið fór síðan fyrir 

hæstarétt Bandaríkjanna, þar var niðurstaðan sú að það að taka upp efni heima hjá sér í þeim 

tilgangi að horfa á það seinna væru sanngjörn afnot og teldust ekki brot á höfundarrétti, þó að 

 
64 Sanngjörn afnot er undanþága frá höfundarrétti í bandarískum höfundalögum sem snýr að notkun í þágu 
gagnrýni, umfjöllunar, fréttaflutnings, kennslu og rannsókna. 
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mögulegt væri að fremja höfundarréttarbrot þá væri megintilgangur tækisins innan marka 

sanngjarnra afnota, auk þess að rétthafar höfðu ekki sýnt nægilega fram á það að þeir hefðu 

orðið fyrir raunverulegu tjóni. Hæstiréttur snéri því dómnum aftur Sony í hag og opnaði þannig 

fyrir markað með VHS tæki sem buðu upp á tækni til þess að taka upp sjónvarpsefni.65 

2.3.2 A&M Records gegn Napster 

Í máli A&M Records Inc. gegn Napster Inc. hafði Shawn Fanning, ungur nemi í tölvunarfræði 

búið til vettvang á netinu sem gerði notendum kleift að nálgast og hlaða niður skrám sem 

innihéldu höfundarréttarvarða tónlist úr tölvum annarra notenda. Þessi vettvangur var ólíkur 

öðrum jafningjanetum á þann hátt að Napster innihélt þjónustu sem tengdir notendur höfðu 

aðgang að þar sem hægt var að sjá aðra tengda notendur og þær skrár sem var í boði að hlaða 

niður, með lista sem hægt var að leita í, sem gerði þetta kerfi mjög vinsælt til þess að ná í tónlist 

án þess að borga fyrir hana. A&M sögðu að þetta væru brot gegn höfundarrétti og kröfðust 

lögbanns á Napster. Napster vísuðu í Betamax dóminn og sögðu að háttsemi notenda kerfisins 

væru innan marka sanngjarnra afnota, einnig að mögulegt væri að nota kerfið á hátt sem fæli 

ekki í sér höfundarréttarbrot og að lögbann myndi fela í sér brot á tjáningarfrelsi. Héraðsdómur 

veitti A&M lögbannið og Napster áfrýjuðu málinu til áfrýjunardómstóls. Áfrýjunardómstóllinn 

var sammála héraðsdómnum um að líkur væru á því að notendur Napster væru líklega að brjóta 

gegn höfundarréttindum A&M. Þá fór dómstóllinn í gegnum þrjú skilyrði sanngjarnra afnota, 

og staðfestu niðurstöðu héraðsdóms um að það að hlaða niður MP3 skrám teldist ekki vera 

ummyndandi (e.transformative) notkun og þó að Napster rukkaði ekki fyrir þjónustuna gæti 

það að endurtekið hlaða niður höfundarréttarvörðu efni, talist vera í efnahagslegum tilgangi 

jafnvel þó að ekki sé verið að selja eintökin. Það að leyfa þjónustu sem þessa myndi hafa mjög 

neikvæð áhrif á markað fyrir sölu geisladiska og myndi stofna í hættu möguleikum rétthafa og 

tónlistariðnaðarins til þess að koma inn á stafrænan markað í framtíðinni. Dómstóllinn sagði 

einnig að Betamax málið dygði ekki sem vörn í þessu máli vegna þess að Napster hafði skýra 

vitneskju um að brot gegn höfundarrétti væru að fara fram á þeirra vettvangi.66 

2.3.3 MGM Studios gegn Grokster 

Í máli MGM Studios Inc. gegn Grokster Ltd. var Grokster í mjög svipaðri starfsemi og Napster 

hafði verið, og voru með forrit sem leyfði notendum að nálgast skrár sem höfðu verið á Napster. 

Í þessu máli tókst MGM að sýna fram á að u.þ.b. 90% af öllum skrám sem nálgast mátti í 

 
65 Sony Corp. gegn. Universal City Studios, 464 U.S. 417 774 (Supreme Court of the United States). 
66 A & M Records, Inc. v. Napster, Inc. (2000) 239 F 3d 1004 (Court of Appeals, 9th Circuit). 
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gegnum Grokster innihéldu höfundarréttarvarið efni, auk þess að ekkert benti til þess að 

fyrirtækið hefði á nokkurn hátt reynt að koma í veg höfundarréttarbrot. Héraðsdómur hafði 

dæmt Grokster í hag og vísað í Betamax dóminn með þeim rökum að jafnvel þó að hægt væri 

að nota forrit þeirra til þess að fremja höfundarréttarbrot þá lægi ekki fyrir nein sönnun þess 

efnis að Grokster hefði vitað af þeim. Áfrýjunardómstóll staðfesti niðurstöðu héraðsdómsins 

og viðurkenndi að jafningjanet væri í raun hægt að nýta á lögmætan hátt. Í hæstarétti 

Bandaríkjanna var niðurstaðan hins vegar sú að hver sá sem dreifði tæki í þeim tilgangi að 

hvetja til notkunar á því til þess að fremja brot gegn höfundarrétti, væri ábyrgur fyrir þeim 

brotum sem síðan eru framin af þriðja aðila. Einnig hafði áhrif á niðurstöðuna sú staðreynd að 

Grokster fékk auglýsingatekjur af síðunni, og hagnaðist því á því að verið væri að brjóta gegn 

höfundarrétti á þeirra vettvangi.67 

2.3.4 The Pirate Bay 

The Pirate Bay er sænsk vefsíða sem hefur verið til síðan árið 2003. Megintilgangur síðunnar 

er að flokka og finna „torrent“ skrár. Árið 2009 var stofnendum The Pirate Bay stefnt fyrir 

sænskum dómstólum, fjórir aðilar voru þar ákærðir fyrir að stuðla að brotum gegn höfundarrétti 

sem leitt höfðu til fjárhagslegs taps fyrir rétthafa og höfunda. Ákærðu sögðu að vegna þess að 

síða þeirra hýsti í raun ekkert efni sem varið væri af höfundarrétti þá bæru þeir ekki ábyrgð á 

þeim brotum sem hefðu átt sér stað, auk þess vísuðu þeir í tilskipun nr. 2000/31/EB og ákvæði 

um takmarkaða ábyrgð þjónustuveitenda. Niðurstaða héraðsdóms var að með því að halda úti 

vefsvæði sem gerði notendum kleift að stunda höfundarréttarbrot, hefðu ákærðu stuðlað að 

höfundarréttarbrotum notendanna. Einnig hefðu þeir vitað af brotunum og ekki brugðist við 

beiðnum rétthafa um að fjarlægja efni sem væri inni á síðunni og mat dómstóllinn þannig að 

ákvæði um takmörkun ábyrgðar ætti ekki við og voru þeir því fundnir sekir um hlutdeild í 

brotum notenda sinna. Áfrýjunardómstóll staðfesti síðar dóm héraðsdómstólsins árið 2010 og 

árið 2012 neitaði síðan Hæstiréttur Svíþjóðar að taka málið til áfrýjunar.68 Árið 2015 óskaði 

saksóknari í Svíþjóð eftir því að Sænskt netþjónustufyrirtæki skyldi loka fyrir aðgang að Pirate 

Bay. Fyrirtækið sagði að þeir bæru ekki ábyrgð á brotum viðskiptavina sinna, heldur væri eina 

hlutverk þeirra að veita viðskiptavinum aðgang að netinu og að tryggja frjálst flæði upplýsinga. 

Dómstóllinn komst að þeirri niðurstöðu að starfsemi fyrirtækisins jafngilti ekki hlutdeild í 

 
67 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. v. Grokster, Ltd. (2005) 545 US 913 (Supreme Court). 
68 „Supreme Court Denies Pirate Bay Right to Appeal“ The Local Sweden (1. febrúar 2012) 
<https://www.thelocal.se/20120201/38844/> skoðað 16. mars 2021. 
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brotum viðskiptavina þeirra og sú niðurstaða var síðan staðfest í áfrýjunardómstól árið 2016.69 

Sænska ríkinu var þó veitt eignarhald yfir umræddum lénum vegna þess að þau hefðu verið 

notuð til þess að fremja brot gegn höfundarrétti og var því talinn grundvöllur til þess að gera 

þau upptæk.70 

2.3.5 SABAM gegn Scarlet 

Í máli SABAM gegn Scarlet var SABAM fyrirtæki sem starfaði fyrir hönd tónlistarmanna og 

vann að því að vernda höfundarréttarvarin verk. SABAM fór í mál fyrir Belgískum dómstólum 

gegn Scarlet sem var netþjónustuaðili. SABAM fullyrti að notendur á netþjónustu Scarlet væru 

að hlaða niður höfundarréttarvörðu efni án heimildar með því að nota jafningjanet(e. Peer-to-

peer software). SABAM sagði netþjónustuaðilann vera í bestu stöðunni til þess að grípa til 

aðgerða til þess að koma í veg fyrir að viðskiptavinir þeirra fremdu brot gegn höfundarrétti. 

SABAM kröfðust staðfestingar á því að viðskiptavinir Scarlet væru að fremja slík brot, en 

einnig að dómstóllinn legði þá skyldu á Scarlet að stöðva slík brot með því að loka fyrir eða 

gera ómögulegt fyrir viðskiptavini sína að senda eða taka við skrám á nokkurn hátt, sem 

innihalda tónverk, með jafningjaneti án leyfis rétthafanna. Dómstóllinn staðfesti að notendur 

hefðu framið brot gegn höfundarrétti með háttsemi sinni. En áður en hann komst að niðurstöðu 

varðandi síðara atriðið skipaði dómstóllinn sérfræðing til þess að meta hvort að kröfur SABAM 

væru tæknilega mögulegar. Matsmaðurinn taldi að þrátt fyrir ótalmargar tæknilegar hindranir 

væri ekki hægt að útiloka möguleikann á því að sía, eða loka á ólöglega deilingu rafrænna 

skráa. Niðurstaða dómstólsins var því að skylda fyrirtækið til þess að stöðva brotin gegn 

höfundarrétti með því að gera það ómögulegt fyrir notendur að deila höfundarréttarvörðu efni 

með jafningjaneti. Scarlet áfrýjaði og sagði að þetta væri ómögulegt að framkvæma vegna þess 

að slík kerfi myndu ekki bera ætlaðan árangur, og að slíkar framkvæmdir myndu skapa 

fjölmörg tæknileg vandamál fyrir fyrirtækið. Þau sögðu einnig að þetta myndi í raun skylda 

þau til þess að hafa eftirlit með öllum netsamskiptum til þess að geta síað út óleyfilegt 

höfundarréttarvarið efni. Scarlet vísaði einnig í tilskipun 2000/31 um að aðildarríki skuli ekki 

leggja almenna skyldu á þjónustuveitendur til þess að vakta upplýsingarnar sem þau senda eða 

geyma, né almenna skyldu til þess að reglubundið leita að aðstæðum sem benda til ólöglegrar 

háttsemi. Áfrýjunardómstóllinn óskaði eftir forúrskurði frá Evrópudómstólnum um hvort að 

 
69 „Swedish Court: ‘We Cannot Ban Pirate Bay’“ The Local Sweden (27. nóvember 2015) 
<https://www.thelocal.se/20151127/swedish-court-we-cannot-ban-pirate-bay/> skoðað 16. mars 2021. 
70 „Sweden May Own Pirate Bay Domains, Says Court“ The Local Sweden (12. maí 2016) 
<https://www.thelocal.se/20160512/yes-sweden-may-own-pirate-bay-domains-says-court/> skoðað 16. mars 
2021. 
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þeim væri heimilt að leggja slíkar skyldur á netþjónustuaðila. Dómstóllinn sagði að rétthafar 

mættu sækja um lögbann gegn netþjónustuaðilum ef þjónusta þeirra er notuð til þess að brjóta 

gegn rétti þeirra. landsdómstólar mættu því skylda netþjónustuaðilana til þess að grípa til 

aðgerða vegna brota sem þegar hafa verið framin en einnig til þess að koma í veg fyrir frekari 

brot. Dómstóllinn lagði þó áherslu á að slíkar skyldur mættu ekki brjóta gegn 15. gr. tilskipunar 

2000/31 um að ekki megi skylda netþjónustuaðila til almenns eftirlits með upplýsingum á neti 

þeirra. Enn fremur skuli lögbann ekki vera í andstöðu við 3. gr. tilskipunar 2004/48, sem bannar 

það að skylda netþjónustuveitendur til þess að grípa til aðgerða sem teljast ósanngjarnar, 

óhóflegar eða of dýrar. Niðurstaða Evrópudómstólsins var að skyldurnar sem lagðar voru á 

Scarlet myndu í raun krefjast þess að fyrirtækið þyrfti að leggja út í dýrar eftirlitsaðgerðir í 

óákveðinn tíma, og að það væri ekki í samræmi við tilskipun 2000/31. Þá sagði dómstóllinn 

einnig að grundvallarrétturinn til eignar, sem næði einnig til hugverka, þyrfti að vera í jafnvægi 

við önnur réttindi. Það að skylda fyrirtækið til þess að setja á síukerfi myndi ekki bara takmarka 

rétt þeirra til þess að stunda viðskipti, heldur einnig brjóta á rétti notenda til verndar gögnum 

sínum og rétti þeirra til tjáningar sem vernduð væru af 8. og 11. grein sáttmála 

Evrópusambandsins um grundvallarréttindi.71 

2.3.6 SABAM gegn Netlog 

Í máli SABAM gegn Netlog fór SABAM í mál fyrir belgískum dómstólum gegn Netlog, sem 

var samfélagsmiðill, og vildi að Netlog yrðu skyldugir til þess að koma á tækni sem myndi sía 

frá og koma í veg fyrir að notendur væru að deila eða gera aðgengilegt höfundarréttarvarið efni 

án heimildar. Belgískir dómstólar leituðu álits hjá Evrópudómstólnum um það hvort að þeim 

væri heimilt samkvæmt evrópulöggjöf að leggja slíka skyldu á samfélagsmiðla. Megin 

álitamálið fyrir dómstólnum var að meta hvort hægt væri að skylda þjónustuaðila til þess að 

setja almennt síukerfi í óákveðinn tíma til þess að koma í veg fyrir brot gegn höfundarrétti. 

Dómstóllinn vísaði til fyrri ákvörðunar sinnar þar sem að niðurstaðan var að síukerfi sem 

krefjast þess að eftirlit sé með öllum gögnum til þess að koma í veg fyrir brot gegn 

hugverkarétti, sé ósamræmanlegt 15. gr. tilskipunar nr. 2000/31. Einnig sagði dómstóllinn að 

þó að tilgangurinn með síukerfinu sé að vernda hugverkaréttindi, sem einnig er verndað af 

sáttmála Evrópusambandsins um grundvallarréttindi, þá er nauðsynlegt að gæta jafnvægis við 

önnur réttindi. Það að setja á síukerfi myndi krefjast þess að eftirlit yrði með öllum gögnum í 

óákveðinn tíma sem gæti brotið gegn rétti til að stunda viðskipti, vegna þess að þetta gæti reynst 

 
71 Scarlet Extended SA gegn SABAM [2011]. 
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mjög flókið og kostnaðarsamt í framkvæmd fyrir fyrirtækin. Enn fremur myndi slíkt kerfi 

krefjast þess að öll gögn notenda Netlog yrðu greind, sem myndi þá brjóta gegn rétti þeirra til 

verndar gögnum sínum, auk þess gæti slíkt kerfi brotið gegn ákvæðum um upplýsingafrelsi 

með því að leyfa Netlog að ákveða hvaða upplýsingar væru verndaðar og hverjar ekki. 

3. Mannréttindi í stafrænu samfélagi 

Mannréttindasáttmáli Evrópu var fullgiltur árið 1953 en hann skyldar aðildarríkin til þess að 

tryggja að allir einstaklingar á þeirra yfirráðasvæði njóti þeirra réttinda sem skilgreind eru í 

sáttmálanum, svo sem réttar til lífs og frelsis og tjáningar- trú og félagafrelsis.72 

Alþjóðasamningurinn um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi var samþykktur á allsherjarþingi 

Sameinuðu þjóðanna árið 1966 og markaði á sínum tíma mikil tímamót í afstöðu 

alþjóðasamfélagsins til mannréttinda. Samningurinn lýtur aðallega að einstaklingsbundnum 

réttindum og frelsi borgaranna.73 

Árið 2012 staðfesti Mannréttindaráð Sameinuðu þjóðanna að mannréttindi á netinu 

skuli njóta sömu verndar og mannréttindi í raunheimi, með ályktun um eflingu, vernd og 

hagnýtingu mannréttinda á netinu. Í ályktuninni útlistar Mannréttindaráðið nokkur meginatriði 

auk þess sem nefnt er að ofan um að mannréttindi skuli einnig njóta verndar á netinu. Í 

ályktuninni er viðurkennt að opið eðli netsins sé drifkraftur sem flýtir fyrir framförum og þróun 

í ýmsum myndum. Kallað er eftir því að öll ríki efli og greiði fyrir aðgengi að netinu og 

alþjóðlegu samstarfi sem miðar að þróun miðla, upplýsinga og samskipta milli landanna. Hvatt 

er til þess að ríki taki til sérstakra aðgerða til þess að taka á þessum málum eins og við á. Að 

lokum er ákveðið að halda áfram að taka tillit til eflingar, verndar og hagnýtingar mannréttinda, 

þar á meðal réttinn til tjáningarfrelsis, á netinu og með notkun annarrar tækni, sem og hversu 

mikilvægt verkfæri netið getur reynst við þróun og nýtingu mannréttinda.74 Ályktanir 

Mannréttréttindaráðsins eru ekki bindandi fyrir aðildarríkin en geta þó haft áhrif á hegðun og 

mótað álit aðildarríkjanna, en samþykki ályktunarinnar er ákveðin vísbending um afstöðu 

þeirra að mati höfundar. 

 
72 „Mannréttindasáttmáli Evrópu“ (Stjórnarráðið) <https://www.stjornarradid.is/verkefni/mannrettindi-og-
jafnretti/mannrettindi/althjodlegir-mannrettindasamningar/mannrettindasattmali-evropu/> skoðað 30. mars 
2021. 
73 „Alþjóðasamningur um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi“ (Stjórnarráðið) 
<https://www.stjornarradid.is/verkefni/mannrettindi-og-jafnretti/mannrettindi/althjodlegir-
mannrettindasamningar/borgaraleg-og-stjornmalaleg-rettindi/> skoðað 30. mars 2021. 
74 Mannréttindaráð Sameinuðu þjóðanna, „The Promotion, Protection and Enjoyment of Human Rights on the 
Internet“ (17. júlí 2018) 2 <http://digitallibrary.un.org/record/1639840> skoðað 24. febrúar 2021. 
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Netið er í dag orðið að almenningsrými 21. aldarinnar og má segja að netið sé hálfgert 

torg heimsins, en einnig kennslustofa, markaðstorg, kaffihús og skemmtistaður. Netið er staður 

þar sem skoðanir eru mótaðar og þess vegna er mikilvægt að það sé verndað. Verndin er veitt 

með 19. gr. mannréttindayfirlýsingar SÞ og Alþjóðasamningsins um borgaraleg og 

stjórnmálaleg réttindi, sem og 10. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu sem kveða allar á um 

tjáningarfrelsi.75 

3.1 Tjáningarfrelsi  

Með prentvélinni varð til ný og byltingarkennd aðferð til tjáningar. Með henni opnuðust áður 

óþekktar leiðir til þess að flytja fréttir, til þess að afla upplýsinga og til útbreiðslu áróðurs, sem 

varð um leið mikilvægt tæki til þess að hafa áhrif á skoðanir hins almenna borgara. Fyrir 

valdhöfum var þetta ákveðin ógn þar sem þessi tjáningarmáti gat á vissan hátt verið vopn í 

höndum frelsishreyfinga og þeirra sem kröfðust umbóta. Af þessum sökum tóku valdhafar að 

hefta prentfrelsið m.a. með ritskoðun. Þá hófst víða barátta fyrir prentfrelsi og afnámi 

ritskoðunar, auk þess að barist var fyrir afnámi einveldis. Þessi barátta varð til þess að ákvæði 

um prentfrelsi var tekið upp í fjölmargar stjórnarskrár á 19. öldinni, en fyrirmyndin að því 

ákvæði var aðallega úr frönsku mannréttindayfirlýsingunni frá árinu 1789. Þar segir að ein 

mikilvægustu mannréttinda sé rétturinn til þess að láta í ljós skoðanir sínar og hugsanir og því 

mætti hver borgari tala, rita og prenta það sem hann vilji, en þurfi þó að bera ábyrgð ef hann 

misnotar það frelsi eftir því sem lög mæla fyrir.76 

 Á alþjóðlegum vettvangi er kveðið á um tjáningarfrelsi m.a. í 10. gr. 

Mannréttindasáttmála Evrópu (hér eftir MSE) og í 19. gr. Alþjóðasamningsins um borgaraleg 

og stjórnmálaleg réttindi (hér eftir SBSR). Í 10. gr. MSE segir að sérhver maður hafi rétt til 

tjáningarfrelsis og að sá réttur skuli einnig ná yfir frelsi til að hafa skoðanir, taka við og skila 

áfram upplýsingum og hugmyndum heima og erlendis án afskipta stjórnvalda. 

Þá segir einnig að þessi ákvæði hindri þó ekki ríki í að gera útvarps-, sjónvarps- og 

kvikmyndafyrirtækjum að starfa aðeins samkvæmt sérstöku leyfi. Í 2. mgr. er síðan þeim 

takmörkunum lýst sem heimilt er að setja tjáningarfrelsinu. Mannréttindadómstóll Evrópu 

hefur byggt á því að þrjú skilyrði þurfi að vera fyrir því að takmörkun á tjáningarfrelsi sé innan 

marka 2. mgr. 10. gr., en uppfylla þarf öll skilyrðin til þess að takmörkunin teljist vera heimil. 

Þessi skilyrði eru að það þarf að vera mælt fyrir um takmarkanirnar í lögum með nægilega 

 
75 Wolfgang Benedek og Matthias C Kettemann, Freedom Of Expression And The Internet (2014) (Council of 
Europe 2013) 161. 
76 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur: mannréttindi (2. útgáfa, Bókaútgáfan Codex 2019) 357–358. 
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skýrum hætti, takmörkunin verður að stefna að einhverju þeirra markmiða sem talin eru upp í 

ákvæðinu, s.s. þjóðaröryggi, almannaheill o.fl., og síðan þarf að sýna fram á að takmörkunin 

sé nauðsynleg í lýðræðisþjóðfélagi.77 

 Tjáningarfrelsi hefur verið skilgreint sem það að skýra frá, láta í ljós skoðun sína eða 

segja hug sinn. Tjáning geti þá falist bæði í orðum sem og athöfnum án orða og felst í 

tjáningarfrelsinu málfrelsi, skoðanafrelsi og upplýsingafrelsi.78 Sú tjáning sem vernduð er af 

tjáningarfrelsi er réttur til þess að láta í ljós hugsanir sínar. Þessi réttur er yfirleitt túlkaður afar 

rúmt og er átt við öll tjáningarform, s.s. prentað eða talað mál, einnig listræna tjáningu og 

tjáningu sem felst í athöfnum, og réttur til þess að taka við og skila áfram upplýsingum án 

afskipta stjórnvalda og án tillits til landamæra.79 

3.1.1 Hugmyndafræði að baki tjáningarfrelsi 

Lýðræði frjálslyndra ríkja er að miklu leyti byggt á gagnrýni og þeirri staðreynd að allir 

einstaklingar megi tjá skoðanir sínar á þeirri stefnu sem samfélagið er á og á því sem þeir telja 

óásættanlegt. Samfélög eru saman sett af fjölbreyttum einstaklingum og hópum sem hafa 

misjafnar skoðanir og gildi og er þess vegna mikilvægt að til staðar sé einhver opinber 

vettvangur þar sem mögulegt er að ræða þau málefni sem eru umdeild, á friðsælan hátt. Þess 

vegna er tjáningarfrelsið gífurlega mikilvægt í lýðræðisríkjum.80 

Tímabilið sem tók við eftir siðaskiptin á 16. öld hafði mikil umbreytandi áhrif á þróun 

þess sem varð að tjáningarfrelsi nútímans. John Milton skrifaði sáttmála um tjáningarfrelsi og 

birti árið 1644, sem viðbrögð við tilraunum breska þingsins til þess að stöðva útgáfu efnis sem 

það áleit óæskilegt. Ein áhrifamestu rökin sem Milton setti fram voru þau að það sé einungis 

hægt að finna sannleikann með því að skoða þau fjölmörgu mismunandi sjónarhorn sem eru til 

staðar og að enginn einstaklingur er nægilega vitur til þess að lýsa yfir algildum sannleika.  

Þegar skoðuð eru rök fyrir tjáningarfrelsi frá hliðum leikslokasiðfræði og 

skyldusiðfræði má sjá að samkvæmt leikslokasiðfræði er engin verknaður í sjálfu sér góður eða 

slæmur, eða siðferðilega réttur eða rangur. Það hversu góður eða réttur verknaður er veltur 

alfarið á afleiðingum hans. Þar af leiðandi er enginn verknaður í sjálfu sér illur og hver einasti 

verknaður getur verið metinn góður svo lengi sem afleiðingar hans eru betri en hinn kosturinn. 

Almennt hafa betri afleiðingar verið taldar eiga við ánægju og velferð o.fl. en í tilviki 

 
77 sama heimild 360–361. 
78 Páll Sigurðsson o.fl., Lögfræðiorðabók: með skýringum / ritstjóri Páll Sigurðsson ; aðstoðarritstjórar Barbara 
Björnsdóttir, Hulda Guðný Kjartansdóttir (Codex 2008). 
79 Björg Thorarensen (n. 76) 358. 
80 Lars Svendsen og Kerri Pierce, A Philosophy of Freedom (Reaktion Books, Limited 2014) 205. 
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tjáningarfrelsis hefur verið talið að afleiðingar þess að vernda tjáningarfrelsið séu betri heldur 

en ef það væri ekki gert. Frá sjónarhorni leikslokasiðfræðinnar er tjáningarfrelsið aðeins talið 

hjálplegt til þess að ná ákveðnum markmiðum. Ein slík rök eru að tjáningarfrelsið sé 

nauðsynlegt til þess að að gæta að virkni lýðræðis. Einstaklingar verði að hafa getuna til þess 

að tjá, lesa, heyra og hafa álit á ólíkum sjónarhornum og þannig einnig þeim sjónarhornum sem 

þeir álíta óásættanleg. Ef ekki væri frelsi til þess að mynda og tjá eigin skoðanir væri erfitt að 

segja til um hvort að um raunverulegt lýðræði sé að ræða. Gallinn við leikslokasiðfræðina er 

þó að um leið og einhver kæmi fram og lýsti því yfir að betri afleiðingum megi ná fram með 

afnámi tjáningarfrelsis, myndu rökin fyrir tjáningarfrelsinu falla um sjálf sig.81 

Rök frá sjónarhorni skyldusiðfræðinnar eru almennt þau að einstaklingar eigi rétt til 

tjáningarfrelsis og að einstaklingar beri skyldu til þess að virða þann rétt í hvívetna. Þessi rök 

eru oft byggð á sjálfstjórnarrétti einstaklinga. Réttindi eru þá talin vega þyngra heldur en 

möguleg góð afleiðing sem gæti komið út frá því að vinna gegn þeim. Gallinn við 

skyldusiðfræðina í þessu tilliti er að það gæti virst mótsagnakennt að bægja frá sér afleiðingum 

líkt og þær skipti engu máli, sama hversu hrikalegar þær eru.82 

John Stuart Mill færði fram rök fyrir tjáningarfrelsi í bók sinni Frelsið sem kom fyrst 

út árið 1859 og þótti afar róttækt verk á sínum tíma.83 Í bókinni setti Mill fram frelsisreglur, 

sem snérust um að einstaklingur beri ekki ábyrgð á þeim athöfnum sínum sem einungis varða 

hann sjálfan heldur beri hann einungis ábyrgð á athöfnum sínum gagnvart samfélaginu sem á 

einhvern hátt skaði hagsmuni annarra. Því megi hvorki ríkið né aðrir skerða athafnafrelsi 

einstaklinga nema í sjálfsvörn. Að mati Mill er það nauðsynlegt að allir meðlimir samfélagsins 

njóti hugsana- og málfrelsis og að allar skoðanir fái tækifæri til þess að njóta sín, vegna þess 

að ómögulegt sé að sannreyna hvort að skoðun sé sönn nema með rökræðum.84 Samkvæmt 

Mill má aldrei kæfa niður álit einnar manneskju jafnvel þó að allir aðrir hafi andstæða skoðun, 

vegna þess að það er aldrei hægt að vera fullkomlega viss um að skoðun viðkomandi 

einstaklings sé í raun og veru röng. Einnig geta skoðanir sem eru í grunninn rangar, innihaldið 

eitthvert sannleikskorn og þá geta algerlega rangar skoðanir verið gagnlegar á þann hátt að þær 

komi í veg fyrir að réttu skoðanirnar staðni og verði kreddubundnar. Þannig er í raun ómögulegt 

að vera algerlega viss um að það sem við teljum vera rétt, sé í raun og veru rétt, vegna þess að 

öll vitneskja getur innihaldið rangfærslur. Mill telur síðan að takmarka megi tjáningarfrelsið, 

 
81 sama heimild 205–206. 
82 sama heimild 207. 
83 „Frelsið – Hið íslenska bókmenntafélag“ <https://hib.is/vara/frelsid/> skoðað 10. mars 2021. 
84 Svendsen og Pierce (n. 80) 208–209. 
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og að þær takmarkanir séu settar í samræmi við skaðalögmálið, sem er hugmyndin um að 

einungis sé hægt að réttlæta að valdi sé beitt gegn öðrum án hans vilja ef það er gert til þess að 

koma í veg fyrir að aðrir verði fyrir tjóni, það hvað teljist vera tjón í þessum skilningi er síðan 

álitamál hverju sinni.85 

3.1.2 Mikilvægi tjáningarfrelsis  

Það er ljóst að mikilvægt er að vernda tjáningarfrelsið vegna þess að það getur stuðlað að 

lýðræði, stöðvað misneytingu valds, og elft pólitíska, listræna, vísindalega og viðskiptalega 

þróun. En á sama tíma er mikilvægt að horfa til þess að tjáningarfrelsið getur einnig verið notað 

í óæskilegum tilgangi m.a. til þess að hvetja til ofbeldis, til þess að dreifa hatursorðræðu og 

troða á rétti einstaklinga til einkalífs og öryggis. Þessi ólíku hagsmunir verða að teljast 

gríðarlega mikilvægir hver á sinn hátt og því er nauðsynlegt að ná fram einhverskonar jafnvægi 

milli þessara tveggja póla.86 

 Tjáningarfrelsið er yfirleitt talið eitt að grundvallarréttindum í lýðræðisríkjum. Það er 

einnig nauðsynlegt til þess að mögulegt sé að nýta sér ýmis önnur réttindi, til dæmis yrði 

tjáningarfrelsið þýðingarlítið ef ekki væri frelsi til eigin sannfæringar og öfugt.87 Þá hefur MDE 

skilgreint eitt markmiða félagafrelsis að vernda viðhorf einstaklinga, sem og frelsið til þess að 

tjá sig um það.88 Skoðana og tjáningarfrelsi er talið vera með elstu og mikilvægustu réttindum 

almennings og er óumdeilanlega ein af undirstöðum lýðræðisþjóðfélags en jafnframt meðal 

vandmeðförnustu mannréttinda sem til eru, sem ekki er mögulegt að njóta án ábyrgðar. Af þeim 

sökum má í einhverjum tilfellum setja tjáningarfrelsinu skorður með lögum ef þær teljast 

nauðsynlegar og samrýmast lýðræðishefðum.89 Í öllum samfélögum eru einhverskonar 

takmarkanir settar á tjáningarfrelsið og grundvallarástæða fyrir því er að tjáning á sér yfirleitt 

stað í einhverju samhengi þar sem gagnstæð gildi takast á. Hugtakið tjáning nær yfir svo ótal 

margt, svo sem rituð verk, tal, söngur, leiklist en líka auglýsingar, hótanir og margt fleira, en 

sumar af þessum tjáningaraðferðum eru meira metnar en aðrar. Sem dæmi má nefna að frelsið 

til þess að gagnrýna ríkisstjórnir er almennt álitið mikilvægara heldur en frelsi listamanns til 

þess að móðga áhorfendur sína. Þegar tvær tjáningar rekast á svo sem þegar hróp og köll 

áhorfenda koma í veg fyrir að mögulegt sé að flytja pólitíska ræðu, getur verið nauðsynlegt að 

 
85 sama heimild 209. 
86 Bernadette Rainey, Elizabeth Wicks og Clare Ovey, Jacobs, White, and Ovey: The European Convention on 
Human Rights (Oxford University Press 2017) 484. 
87 Daniel Moeckli, Sangeeta Shah og Sandesh Sivakumaran (ritstj.), International Human Rights Law (3rd 
edition, Oxford Univ Pr 2018) 208. 
88 Ouranio Toxo and others v Greece [2007] ECtHR 45 EHRR, 8 para 35. 
89 Alþt. 1994-95, A-deild, 2103. 
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láta aðra tjáninguna hafa forgang yfir hina. Þetta þýðir að enginn getur átt ótakmarkaðan rétt 

til tjáningar. Dæmi um rök sem hafa verið sett fram með tjáningarfrelsi eru að almenningi er 

nauðsynlegt að fá mikið magn af upplýsingum til þess að geta tekið upplýstar ákvarðanir og að 

þar sem að ríkisstjórnir eigi að starfa fyrir hönd almennings þá skuli þær ekki ritskoða það sem 

almenningur hefur að segja. Tjáningarfrelsið sé þannig nauðsynlegt verkfæri til þess að lýðræði 

virki sem skyldi. John Stuart Mill sagði að tjáningu ætti að vernda vegna þess að hún leiðir til 

sannleikans, en þó er ekki hægt að horfa fram hjá því í nútímasamfélagi og með tilliti til þess 

gífurlega magns rangra upplýsinga á netinu, að ekki öll tjáning leiðir til sannleikans. Í grunninn 

er því vandamálið sem samfélög standa frammi fyrir ekki hvort eigi að takmarka tjáningarfrelsi, 

heldur hvar og að hvaða marki eigi að takmarka það.90 

 Tilkoma netsins leiddi til þess að á stuttum tíma auðveldaðist opinber tjáning 

einstaklinga til muna. Ekki er lengur nauðsynlegt að láta prenta og dreifa því sem einstaklingar 

skrifa, ásamt þeim kostnaði sem því fylgir, heldur geta allir einstaklingar sem hafa aðgang að 

snjallsíma og nettengingu gefið út blogg, sett upp vefsíður eða einfaldlega skrifað ummæli á 

samfélagsmiðlum án mikillar fyrirhafnar. Þrátt fyrir að vettvangurinn hafi breyst, hefur það 

almennt ekki áhrif á það að hvaða marki einstaklingar njóta mannréttinda á borð við 

tjáningarfrelsið. Líkt og fram hefur komið setti Mannréttindaráð sameinuðu þjóðanna fram 

ályktun sem snéri að eflingu, vernd og nýtingu mannréttinda á netinu. Þar var það staðfest að 

mannréttindi sem fólk nýtur í raunheimi skuli einnig vernduð á netinu, þá sérstaklega 

tjáningarfrelsið, og skuli eiga við burtséð frá landamærum og á hvaða miðli sem viðkomandi 

velur, í samræmi við 19. greinar Mannréttindayfirlýsingar Sameinuðu þjóðanna og 

Alþjóðasamningnum um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi.91 Þetta gefur skýrt til kynna að 

sérstakt hlutverk tjáningarfrelsis í upplýsingasamfélagi og á netinu, er skuldbinding sem er 

nauðsynleg á báða vegu, þ.e. að hvort tveggja er nauðsynlegt, að hafa tjáningarfrelsið, og að 

geta takmarkað það.92  

 

3.1.3 Tjáningarfrelsið á netinu og í raunheimi 

Þrátt fyrir að fylgja þeirri stefnu að það sem eigi við á í raunheimi eigi líka við á netinu, þá 

tekur MDE samt tillit til þeirrar sérstöðu sem netið hefur. Í máli MDE, Editorial board of 

 
90 David van Mill, „Freedom of Speech“ í Edward N Zalta (ritstj.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy 
(Spring 2021, Metaphysics Research Lab, Stanford University 2021) 
<https://plato.stanford.edu/archives/spr2021/entries/freedom-speech/> skoðað 24. febrúar 2021. 
91 Mannréttindaráð Sameinuðu þjóðanna (n. 74). 
92 Benedek og Kettemann (n. 75) 19. 
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Pravoye Delo and Shtekel gegn Úkraínu, lagði dómstóllinn áherslu á þann greinarmun sem 

væri á milli netsins og prentaðra fjölmiðla hvað varðar það magn og umfang upplýsinga sem 

mögulegt er að geyma og deila. Sá munur leiði til þess að einhver munur verði á regluverki 

milli þessara miðla og að regluverkið sem gildi um netið þurfi óneitanlega að aðlaga í samræmi 

við tæknilegu smáatriðin til þess að tryggja þau réttindi og frelsi sem geti átt undir högg að 

sækja. Dómstóllinn lýsti því einnig yfir að enginn skuli vera gerður ábyrgur fyrir efni á netinu 

sem þeir sköpuðu ekki sjálfir, nema þeir hafi á eignað sér efnið á einhvern hátt eða neitað að 

hlýða dómsúrskurði um að fjarlægja viðkomandi efni.93 

Í máli Times Newspapers Limited gegn Bretlandi sagði MDE að í ljósi þess hversu mikið af 

upplýsingum er hægt að geyma og deila með hjálp netsins, þá spilar netið stóran þátt í því að 

auka aðgengi almennings að fréttum og greiðir almennt fyrir dreifingu upplýsinga. 94 

Í máli K.U. gegn Finnlandi sagði MDE að þrátt fyrir að einkalíf og tjáningarfrelsi notenda 

netþjónustu þurfi að vera tryggt, þá má sú trygging ekki vera algjör og verður í ákveðnum 

tilfellum að gefa eftir vegna nauðsynjar til þess að koma í veg fyrir glæpi eða til þess að vernda 

réttindi og frelsi annarra.95  

MDE er því meðvitaður um þau tækifæri og hættur sem tjáningarfrelsinu getur stafað 

af netinu en auk þess hefur hann viðurkennt mikilvægi upplýsingafrelsisins á netinu. 

Tjáningarfrelsi á netinu er ekki nýtt frelsi í sjálfu sér, heldur framlenging á gildandi 

mannréttindum sem látin eru ná yfir nýjan miðil. Af því leiðir að réttur á nafnleysi og réttur 

uppljóstrara eiga einnig við á netinu, auk réttinda til samkomu, félagafrelsis og rétti til 

menntunar. Deilur sem koma upp vegna hugverkaréttinda og réttinum til aðgangs að 

upplýsingum, er því aðeins hægt að leysa með vönduðu jafnvægi meðal þessara réttinda. 

Tjáningarfrelsi á netinu má einnig takmarka á sama hátt og heimilt er í raunheimi, en misræmi 

milli þeirra krafa sem ríki setja, geta flækt málin vegna þess hversu umfangsmikið netið er.96  

Samfélagsmiðlar eru orðnir gríðarstórir og þjóna því hlutverki að vera meginvettvangur 

fyrir netnotendur til þess að koma saman og mynda og tjá skoðanir sínar. Tjáningarfrelsið getur 

átt undir högg að sækja á slíkum miðlum vegna notendaskilmála sem skrifaðir eru án þess að 

taka tillit til mannréttinda, sérstaklega þegar þeir eru óskýrir og veita enga ábyrgð eða vernd 

gegn útilokun notenda eða ritskoðun efnis.97 

Hillary Clinton orðaði mikilvægi tjáningarfrelsis á netinu vel í ræðu sinni árið 2010:  

 
93 Editorial Board of Pravoye Delo and Shtekel v. Ukraine [2011] ECtHR 33014/05. 
94 Times Newspapers Limited v. the United Kingdom [2009] ECtHR 3002/03 og 23676/03. 
95 K.U. g. Finland [2008] ECtHR 2872/02. 
96 Benedek og Kettemann (n. 75) 162. 
97 sama heimild 165. 
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There are many other networks in the world. Some aid in the movement of 

people or resources, and some facilitate exchanges between individuals with 

the same work or interests. But the internet is a network that magnifies the 

power and potential of all others. And that’s why we believe it’s critical that 

its users are assured certain basic freedoms. Freedom of expression is first 

among them. This freedom is no longer defined solely by whether citizens 

can go into the town square and criticize their government without fear of 

retribution. Blogs, emails, social networks, and text messages have opened 

up new forums for exchanging ideas, and created new targets for 

censorship.98 

 

3.1.4 Upphaflegur tilgangur veraldarvefsins 

Þegar Tim Berners Lee fann upp Veraldarvefinn fyrir rúmum þremur áratugum skildi hann um 

leið hversu mikil áhrif þessi uppfinning gæti haft á ríkisstjórnir, fyrirtæki og samfélög, og sá 

fyrir sér að hún hefði möguleikann á að leiða til hamfara ef hún lenti í röngum höndum. Í viðtali 

árið 2018 sagði Berners-Lee að misnotkun ríkisstjórna og fyrirtækja á vefnum síðustu ár hafi 

valdið honum mikilli sorg, og vísar þar m.a. til þess þegar Rússar höfðu áhrif á forsetakosningar 

í Bandaríkjunum árið 2016 og þegar Facebook stundaði leynilegar sálfræðilegar rannsóknir á 

nærri 700.000 notendum þeirra. Að mati Berners-Lee hefur vefurinn að mörgu leyti brugðist 

mannkyninu, fremur heldur en að þjóna því á þann hátt sem því var ætlað. 

 Í upphafi var vefurinn sannarlega opinn, frjáls og ekki stýrt af neinum, hvorki 

fyrirtækjum né samtökum. Samkvæmt Berners-Lee var andrúmsloftið á vefnum á þessum tíma 

opið og valdeflandi fyrir einstaklingana sem voru þar inni. Allt var þetta byggt á því að það 

væri engin yfirstjórn sem þyrfti að fara til og biðja um leyfi. Að mati Berners-Lee höfum við 

tapað þessari tilfinningu um stjórn sem og valdeflingunni. Með hverjum notendaskilmálum 

sem samþykktir hafa verið og með öllum upplýsingum sem við höfum deilt á vefnum, hafi 

notendur smátt og smátt gefið frá sér öll völd.99 

 Að eigin sögn hafði Berners-Lee vonað að þrjátíu árum eftir sköpun netsins væri verið 

að nota það í þeim megintilgangi að þjóna mannkyninu. Verkefni eins og Wikipedia, 

OpenStreetMap og annar sambærilegur opinn hugbúnaður voru einmitt þau uppbyggjandi 

verkfæri sem hann vonaði að myndu flæða út úr vefnum. Hann segir að raunveruleikinn sé hins 

vegar allt annar. Samfélög séu að rifna í sundur vegna þess að fordómar, hatur og rangar 

 
98 „Remarks on Internet Freedom“ (U.S. Department of State) <//2009-
2017.state.gov/secretary/20092013clinton/rm/2010/01/135519.htm> skoðað 19. mars 2021. 
99 Katrina Brooker, „“I Was Devastated”: The Man Who Created the World Wide Web Has Some Regrets“ 
Vanity fair (júl 2018) <https://www.vanityfair.com/news/2018/07/the-man-who-created-the-world-wide-web-
has-some-regrets> skoðað 17. mars 2021. 
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upplýsingar dreifast um netið. Svikahrappar noti netið til þess að þykjast vera aðrir, eltihrellar 

noti netið til þess að áreita og ógna fórnarlömbum sínum og óprúttnir aðilar reyna að hafa áhrif 

á stjórnskipulag lýðræðisríkja með því að hafa áhrif á kjósendur með pólitískum 

einstaklingsmiðuðum auglýsingum með það að markmiði að grafa undan skilningi og 

valkostum notenda. Af þessum sökum hefur hann ásamt fleirum gripið til þess að skapa nýtt 

net, sem þjóni því markmiði sem hann hafði ætlað sér frá upphafi.100 Sá vettvangur kallast Solid 

en áhugavert verður að sjá hvort að hann fái byr undir báða vængi og nái að vaxa í vinsældum 

á sama hátt og veraldarvefurinn hefur gert, en tíminn einn mun leiða það í ljós. 

3.1.5 Ritskoðun 

Samkvæmt orðabókarskilgreiningu er ritskoðun eftirlit opinberrar nefndar með t.d. bókum og 

dagblöðum sem sker úr um hvort birta megi efnið óbreytt eða hvort eigi að banna það af 

siðferðilegum eða pólitískum ástæðum.101 Ritskoðun á netinu er tiltölulega nýtt fyrirbæri og 

umfang þess og efnistök eru misjöfn milli landa.102 Ritskoðun á netinu er yfirleitt í þeirri mynd 

að lög eru sett til þess að heimila algert bann eða að hluta til, á aðgangi að ákveðnum vefsíðum. 

Í öfgakenndum aðstæðum grípa ríki stundum til þess að aftengja netið að fullu og einangra 

þannig heilt land eða landshluta frá umheiminum. Samkvæmt Evrópusambandinu er mikilvægt 

að tryggja að aðgangur að, og frjálst flæði upplýsinga þurfi ekki að lúta undir óréttlætanleg 

höft, óháð því á hvaða miðli það er.103 

Ritskoðun hefur verið til staðar í fjölmörg ár. Áður fyrr átti hugtakið ritskoðun við um 

það þegar yfirvöld tóku óáæskilegt efni úr umferð í þeim eina tilgangi að setja höft á aðgengi 

almennings að hugmyndum eða upplýsingum sem viðkomandi efni geymdi. Ritskoðun hefur 

verið skýrt þannig að það sé siðferðilegt eða lagalegt ferli þar sem samfélag samþykkir að 

takmarka hvað einstaklingur megi gera, segja, hugsa eða sjá. Ritskoðun má finna í flestum 

samfélögum í einhverri mynd, en það hefur einungis tilætluð áhrif ef að ógnin og aukinn 

alvarleiki refsingar eru fyrir hendi vegna brota.104 Strax á tíunda áratug síðustu aldar þegar 

útbreiðsla netsins var að hefjast voru lönd þegar farin að setja löggjöf um ritskoðun á netinu. 

 
100 Tim Berners-Lee, „Opinion - I Invented the World Wide Web. Here’s How We Can Fix It.“ The New York 
Times (25. nóvember 2019) <https://www.nytimes.com/2019/11/24/opinion/world-wide-web.html> skoðað 
17. mars 2021. 
101 Páll Sigurðsson o.fl. (n. 78). 
102 Dr Constance Bitso, „Trends in Transition from Classical Censorship to Internet Censorship: Selected 
Country Overviews“ 103, 5. 
103 The Council of the European Union, „EU Human Rights Guidelines on Freedom of Expression Online and 
Offline“ (12. maí 2014) Annex I <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-human-rights-
guidelines-freedom-expression-online-and-offline> skoðað 23. mars 2021. 
104 Bitso (n. 102) 3. 
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Rökin sem sett voru fyrir þessum aðgerðum voru t.d. að vernda börn, almennt siðferði, öryggi 

almennings, pólitísk markmið og til þess að þagga niður í kynþáttahatri og hatursáróðri. Síðan 

þá hefur ritskoðun á aðgengi að netinu og því efni sem sett er þar inn, aukist samhliða örum 

vexti í netnotkun almennings. Þessi þróun hefur vakið athygli fræðimanna á ýmsum sviðum, 

m.a. lögfræði og hafa ýmsar skýrslur verið unnar sem fjalla um ritskoðun.105 Ritskoðun á netinu 

er flókið viðfangsefni vegna þess að það tengist ýmsum þáttum sem varða uppbyggingu 

netsins, en einnig hegðun notenda, stjórnarhátta ríkisstjórna o.fl.106 

Netið er í eðli sínu kerfi sem ætlað er að gagnast notendum í daglegu lífi en einnig að 

valdefla þá, auk þess að minnka hindranir við sköpun og dreifingu efnis um allan heim. Það 

sem greinir netið frá öðrum hefðbundnum samskiptaleiðum er hversu gríðarlega stórt það er, 

auk þess að engin miðstýring er fyrir hendi á netinu og landamæri eru nánast ósýnileg. Vegna 

þessa hefur sú ályktun verið dregin af fræðimönnum að enginn eigi netið í sjálfu sér, og það sé 

engin ein eining eða ríkisstjórn sem stýrir netinu. Þá er það einnig almennt samþykkt að 

upplýsinga og samskiptatækni getur aukið verulega nýtingu einstaklinga á 

grundvallarréttindum líkt og tjáningarfrelsi og rétti til upplýsinga, en geta á sama tíma haft 

slæm áhrif á önnur réttindi líkt og friðhelgi einkalífs. 107 Fræðimenn hafa sagt að þó að 

ríkisstjórnir viðurkenni að kostir netsins vegi mun meira heldur en ókostir þess, þá árétta þeir 

þá skoðun að þessa ókosti megi ekki hundsa, vegna þess að oft eru þetta atriði sem álitin eru 

mikilvæg málefni fyrir almenning, stjórnmál, viðskipti og lögfræðilega hagsmuni. Þetta leiðir 

til þess að oft ganga ríkisstjórnir lengra en nauðsynlegt væri í því að skapa umhverfi sem er 

álitið öruggt fyrir ungt fólk og viðskiptafólk.108  

Þeir fræðimenn sem hlynntir hafa verið ritskoðun á netinu hafa sett fram þau rök að 

stýring upplýsinga í gegnum netið sé vegna þess að opin samskiptatækni beri með sér ákveðna 

hættu á að mögulega verði skaðlegu eða ólöglegu efni dreift, auk þess að menn óttast þann 

möguleika að hægt sé að nota það sem farartæki fyrir glæpastarfsemi og hryðjuverk. Þeir sem 

talað hafa gegn ritskoðun hafa hins vegar bent á þann möguleika að megin grundvöllurinn fyrir 

því að vilja sía út óæskilegt efni sé í raun pólitískur. Þá vísa þeir m.a. til framkvæmdar í Kína, 

Myanmar og Íran þar sem efni á netinu hefur verið ritskoðað með það að markmiði að hafa 

áhrif á skoðanir almennings og til þess að takmarka samskipti þeirra við umheiminn. Það sem 

hefur vakið hvað mestar áhyggjur hvað varðar ritskoðun á netinu er síðan sú staðreynd að hún 

 
105 sama heimild 5. 
106 sama heimild 6. 
107 sama heimild 6–7. 
108 sama heimild 7. 
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er að mestu falin fyrir notendunum. 109 Ritskoðun er takmörkun á tjáningarfrelsi sem fer yfirleitt 

fram áður en efni hefur verið birt, en heimilar takmarkanir fara almennt fram eftir birtingu og 

eru fólgnar í því að viðkomandi er látinn bera ábyrgð á tjáningu sinni fyrir dómi.110 

3.1.6 Réttlætingar á takmörkun á tjáningarfrelsi á netinu 

Tjáningarfrelsi er almennt viðurkennt sem grundvallar mannréttindi einstaklinga. Í 

Mannréttindasáttmála Evrópu (MSE) er kveðið á um tjáningarfrelsi en þar segir í 1. mgr 10.gr.: 

Sérhver maður á rétt til tjáningarfrelsis. Sá réttur skal einnig ná yfir frelsi til 

að hafa skoðanir, taka við og skila áfram upplýsingum og hugmyndum heima 

og erlendis án afskipta stjórnvalda.  

Það sama gildir þó um þessi réttindi og um önnur að þau eru ekki algild en í 2. mgr. er fjallað 

um heimilar takmarkanir á tjáningarfrelsi: 

Þar sem af réttindum þessum leiðir skyldur og ábyrgð er heimilt að þau séu 

háð þeim formsreglum, skilyrðum, takmörkunum eða viðurlögum sem lög 

mæla fyrir um og nauðsyn ber til í lýðræðislegu þjóðfélagi vegna 

þjóðaröryggis, landvarna eða almannaheilla, til þess að firra glundroða eða 

glæpum, til verndar heilsu eða siðgæði manna, mannorði eða réttindum og 

til þess að koma í veg fyrir uppljóstran trúnaðarmála eða til þess að tryggja 

vald og óhlutdrægni dómstóla.111 

Samkvæmt leiðbeiningum Evrópusambandsins um mannréttindi og tjáningarfrelsi á netinu og 

í raunheimi má ekki loka fyrir aðgang að, hægja á, skaða eiginleika eða mismuna gegn ákveðnu 

efni, forriti eða þjónustu, nema í mjög takmörkuðum tilvikum, t.d. með dómsúrskurði eða 

lagaákvæði, til dæmis í samræmi við löggæsluákvæði um misnotkun barna, mikilvæg 

netöryggismál eða til þess að koma í veg fyrir óumbeðin samskipti.112 

 Leiðbeiningarnar taka einnig á takmörkun á tjáningarfrelsi til verndar 

hugverkaréttindum, en þar segir að það að loka fyrir aðgang einstaklinga að vefsíðum á 

grundvelli höfundarréttarverndar gæti talist vera óhófleg takmörkun á tjáningar- og 

skoðanafrelsi. Allar takmarkanir verði að rúmast innan skilyrða sem sett eru fram í 20. mgr. 

leiðbeininganna en þau skilyrði eru sambærileg 2. mgr. 10. gr. MSE.113 Í 29. gr. 

Mannréttindayfirlýsingar Sameinuðu þjóðanna segir í fyrstu málsgrein að allir beri skyldur til 

samfélagsins, enda geti það eitt tryggt fullan og frjálsan persónuþroska einstaklingsins. Önnur 

málsgrein segir síðan að við beitingu réttinda sinna og frelsis skuli allir háðir þeim 

takmörkunum einum sem settar eru með lögum í því skyni að tryggja viðurkenningu á og 

 
109 sama heimild 10. 
110 Hörður Einarsson, Tjáningarfrelsi og fjölmiðlar (Reykjaprent 1997) 42. 
111 Lög nr. 62/1994 um mannréttindasáttmála Evrópu. 
112 The Council of the European Union (n. 103) 20. 
113 sama heimild. 
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virðingu fyrir réttindum og frelsi annarra og til þess að fullnægja réttlátum kröfum um siðgæði, 

almannareglu og velferð almennings í lýðfrjálsu þjóðfélagi. 114 Í framkvæmd liggur ábyrgðin í 

raun hjá löggjafarvaldinu en það er síðan dómsvaldsins að meta hverju sinni hvort að meðalhófs 

hafi verið gætt við takmörkun á tjáningarfrelsi. Þrátt fyrir að tjáningarfrelsið sé sannarlega í 

flokki mikilvægustu mannréttinda þá er í ákveðnum tilfellum nauðsynlegt að takmarka það að 

einhverju leyti eða öllu vegna annarra réttinda og hagsmuna, sem einnig er mikilvægt að 

vernda.115 Undantekningarheimildir vegna skerðingar á tjáningarfrelsi einstaklinga eru almennt 

skýrðar þröngt og við framkvæmd skerðingar verður að gæta meðalhófs, og má því ekki grípa 

til þungbærari skerðinga heldur en nauðsynlegt er til verndar lögmætum hagsmunum.116 

3.2 Netfrelsi 

Hugtakið netfrelsi hefur almennt verið talið vera yfirhugtak sem tekur til ýmissa samtengdra 

mannréttinda, sem oft er vísað til sem stafræn réttindi. Meðal þessara réttinda eru rétturinn til 

aðgangs að netinu, tjáningarfrelsi á netinu, rétturinn til þess að eiga stafrænt einkalíf og 

rétturinn til þess að leita, taka við og veita upplýsingar á netinu. Þó að það sé umdeilanlegt 

hvort að réttur til aðgangs að netinu teljist til mannréttinda, hafa Sameinuðu þjóðirnar fordæmt 

tilraunir til þess að koma í veg fyrir eða trufla aðgengi að netinu, og hafa lagt áherslu á nauðsyn 

þess að mannréttindi setji stoðir undir stjórnarhætti á netinu, með því að segja að réttindi 

einstaklinga í raunheimi skuli einnig vernduð á netinu líkt og fjallað var um hér að framan.117  

Freedom House er bandarísk stofnun sem vinnur að því að vernda frelsi einstaklinga í 

lýðræðisríkjum og gera ríkisstjórnir þeirra ábyrgar fyrir fólki sínu. Þetta gera þau með því að 

rannsaka og birta stöðu frelsis í ríkjum heimsins.118 Samkvæmt árlegri skýrslu þeirra frá árinu 

2019 er netfrelsi í síaukinni hættu vegna stafrænnar forræðishyggju sem hefur aukist um allan 

heim. Þau segja að yfirvöld og stjórnmálamenn hafi í auknum mæli nýtt sér vettvanga á borð 

við samfélagsmiðla og breytt þeim í verkfæri til þess að hafa pólitísk áhrif og til þess að stjórna 

almenningi. Einnig segja þau að sláandi fjöldi ríkisstjórna í heiminum séu í mjög miklum mæli 

farnar að nýta háþróuð verkfæri til þess að þekkja og hafa eftirlit með notendum, sem hefur 

leitt til þess að netfrelsi hafi hrakað.119  

 
114 Universal Declaration of Human Rights 1948. 
115 Hörður Einarsson (n. 110) 47. 
116 sama heimild 55–56. 
117 Mannréttindaráð Sameinuðu þjóðanna (n. 74). 
118 „About Us“ (Freedom House) <https://freedomhouse.org/about-us> skoðað 31. mars 2021. 
119 Adrian Shahbaz og Allie Funk, „The Crisis of Social Media“ <https://freedomhouse.org/report/freedom-
net/2019/crisis-social-media> skoðað 18. mars 2021. 
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Gott dæmi um land sem takmarkar netfrelsi þegna sinna er Kína, en þar hafa yfirvöld 

sett á laggir einn þróaðasta varnarvegg heims sem notaður er til þess að ritskoða netið. Þessi 

varnarveggur lokar ekki aðeins fyrir aðgang að tugum þúsunda vefsíða og léna, heldur virkar 

hann einnig sem sjálfvirkt og markvisst verkfæri til ritskoðunar á efni sem er gagnrýnið á 

stjórnvöld.120 Ný lög voru einnig sett þar árið 2017 sem gerði netþjónustuveitendum skylt að 

skrá notendur undir þeirra eigin nöfnum, auk þess að hart er tekið á notendum sem nota eða 

selja VPN tækni121 til þess að komast fram hjá varnarveggnum, m.a. með sektum eða 

fangelsisvist.122 

Netfrelsi verður að teljast til mikilvægra réttinda, hvort sem það er talið til mannréttinda 

eða ekki, vegna þess að frjálst og aðgengilegt net er grundvöllur fyrir hnattrænum viðskiptum 

sem og hnattrænum samskiptum. Netfrelsi gerir samræður mögulegar, hvetur til skoðanaskipta 

og menningar og styrkir viðskipti og hagvöxt. Gagnstætt því þá getur ritskoðun og aðrar lokanir 

kæft bæði tjáningu og nýsköpun.123 

3.2.1 Grunnurinn að baki netfrelsi 

Hugtakið netfrelsi er líklega auðveldara að skilgreina út frá því hvað það er ekki heldur en hvað 

það er. Almennt má líklega segja að fólk geti verið sammála um það hvað telst vera árás á 

netfrelsi, á meðan umdeildara er hvað felst nákvæmlega í netfrelsinu sjálfu. Vegna þess að 

netið er í sjálfu sér leið til þess að ná í þekkingu og deila henni, þá er frelsi til þess að nota það 

og fá aðgang að því á vissan hátt innbyggt í hönnun netsins. Í samræmi við það hafa regluverkin 

sem umlykja netið þróast með það að markmiði að auka gildi samkeppni, nýsköpunar, frjálsrar 

tjáningar og trausts, með sem minnstu inngripi frá stjórnvöldum. Það er nú þegar sterkur 

samhljómur um grundvallarmarkmið netsins, t.d. frelsi til aðgangs og frelsi til birtingar. Frelsi 

til aðgangs nær til allra sem vilja tengjast netinu, á hvaða vettvangi sem er, og frelsi til birtingar 

hefur lengi verið viðurkennt út frá jafnréttissjónarmiðum, að allir megi birta það sem þeir vilja. 

Þannig á hugtakið um netfrelsi rót sína að rekja til meginreglna sem komu frá eldri 

samskiptaleiðum.124 Mannréttindaráð Sameinuðu þjóðanna lýsti því yfir árið 2012 að netfrelsi 

teldist til mannréttinda, með ályktun um að réttindi á netinu skuli njóta sömu verndar og réttindi 

í raunheimi, sérstaklega tjáningarfrelsi, án tillits til landamæra og á hvaða miðli sem er. Þannig 

 
120 „China: Freedom on the Net 2020 Country Report“ <https://freedomhouse.org/country/china/freedom-
net/2020> skoðað 18. mars 2021. 
121 Sýndareinkanet eða VPN-net er tölvunet sem er eftirlíking á Internetinu af einkaneti. Notast er við dulritun 
til að forðast eftirlit. 
122 „China: Freedom on the Net 2020 Country Report“ (n. 120). 
123 Shanthi Kalathil, „Internet Freedom: A Background Paper“ 67. 
124 sama heimild 68–69. 
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er grundvöllurinn að baki netfrelsinu að miklu leyti samtengdur grundvellinum að 

tjáningarfrelsinu. 

 Sú gífurlega hraða tækniþróun sem varð á tuttugustu og tuttugustu og fyrstu öldinni 

leiddi til þess að snjallsímar og önnur snjalltæki urðu almannaeign, sem síðan gerði netið 

aðgengilegra en nokkru sinni fyrr. Allt í einu gátu einstaklingar komist á netið hvar sem er í 

heiminum og nálgast óendanlegt magn upplýsinga og átt í samskiptum við fólk út um allan 

heim, hvar og hvenær sem er.125 Sýn Tim Berners-Lee um tæki til deilingu upplýsinga án 

efnahagslegra markmiða, á dreifðu neti án afskipta stjórnvalda, sem hefði þær afleiðingar að 

lægri stéttir hefðu betri aðgang að upplýsingum og myndi minnka ójafnvægi milli einstaklinga 

á grundvelli menntunar, hefur þó ekki enn orðið að veruleika. Samkvæmt skýrslum Freedom 

House hefur netfrelsi farið minnkandi með hverju ári, og á sama tíma hefur stýring stjórnvalda 

á netinu aukist um allan heim, eins og fyrr hefur verið nefnt.126 

3.2.2 Valdboðshneigð í stafrænu samfélagi 

Síðastliðinn áratug hefur valdboðshneigð (e. authoritarianism) á netinu aukist til muna í 

heiminum, með auknu eftirliti með einkalífi einstaklinga, ritskoðun á netinu, og lokunum á 

netinu á svæðum í heiminum þar sem einstaklingum eru ekki tryggð nægjanleg stafræn 

réttindi.127 Þrátt fyrir að í flestum tilvikum sé slíkt algengast í löndum þar sem ekki er að finna 

lýðræði í þeirri mynd sem við þekkjum á Norðurlöndunum, þá er valdboðshneigð á netinu ekki 

aðeins að finna í þeim löndum. Sem dæmi má nefna uppljóstrun Edward Snowden um að 

NSA(National Security Agency) stofnunin í Bandaríkjunum gat, árið 2013, farið beint inn á 

netþjóna níu stórra tæknifyrirtækja s.s. Facebook, Google o.fl., til þess að fylgjast með 

samskiptum einstaklinga. Þessi uppljóstrun varpaði ljósi á það að vandamál tengd 

öryggisráðstöfunum og netfrelsi eru ekki bundin við valdboðstjórnar ríki og sýndi einnig fram 

á að ekki er alltaf hægt að treysta á nægilega eftirlitsvernd.128 Stjórnarhættir netsins í dag 

einkennast af sundurleitu alþjóðlegu stofnanaumhverfi sem er í eðli sínu í höndum margra 

hagsmunaaðila.  

Vandamál sem koma upp varðandi stjórnarhætti á netinu eru flest skoðuð af IGF eða 

Internet Governance Forum sem starfa á vegum Sameinuðu þjóðanna. Tilgangur IGF er að ná 

fram umræðu um stefnur vegna vandamála um stjórnun netsins á jafningjagrundvelli. Önnur 

 
125 Julian Kamasa, „Internet Freedom in Retreat“ 4 p., 1. 
126 sama heimild 2. 
127 Susanna Garside, „Democracy and Digital Authoritarianism: An Assessment of the EU’s External 
Engagement in the Promotion and Protection of Internet Freedom. College of Europe EU Diplomacy Paper 
01/2020“ 3 <http://aei.pitt.edu/102381/> skoðað 18. mars 2021. 
128 sama heimild 10. 
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samtök eru t.d. Freedom Online Coalition (FOC), en um þrjátíu ríki eru aðilar að samtökunum 

og er stefna þeirra að styðja netfrelsi og vernda mannréttindi. Fjórtán af þessum þrjátíu ríkjum 

eru einnig aðilar að ESB.129 Stofnanaumgjörðin á alþjóðlegum vettvangi í kringum 

stjórnarhætti á netinu er nokkuð brotakennd og stefnan virðist ekki vera á þann veg að hafa 

einn eftirlitsaðila til þess að stjórna netinu.130 Evrópusambandið hefur síðastliðinn áratug lagt 

kapp á það markmið að auka netfrelsi í heiminum og hefur sett fjármuni í það að styrkja 

netfrelsi, auk þess að styrkja grundvöll fyrir sjálfstæða miðla og koma í veg fyrir takmarkanir 

á efni.131 Þrátt fyrir þetta hefur netfrelsi í heiminum minnkað með hverju árinu síðastliðinn 

áratug og eftir því sem tækni heldur áfram þróun sinni verða einnig til fleiri möguleikar til 

stjórnunar og eftirlits.132 Ljóst er að nauðsynlegt er að finna einhvern milliveg milli öryggis, á 

netinu og réttinda höfunda vegna efnis þeirra á netinu, án þess að takmarka eða spilla þessu 

opna eðli netsins sem einkennt hefur það frá upphafi. Mikilvægt er því að stíga varlega til jarðar 

þegar sett eru regluverk sem gætu haft óhófleg stjórnandi áhrif á hegðun einstaklinga á netinu. 

4. Ný tilskipun ESB um höfundarrétt í hinum stafræna innri markaði 

Tilskipun ESB nr. 2019/790 er ætlað að tryggja að markaður á sviði höfundarréttar virki sem 

skyldi á stafrænum vettvangi. Tilskipunin er hluti af verkefni ESB sem ætlað er að skapa 

stafrænan innri markað milli aðildarríkjanna. Lykilmarkmið með tilskipuninni eru samkvæmt 

Evrópuráðinu að minnka verðmætabilið milli hagnaðar sem verður til hjá þjónustuveitendum 

á netinu og notendum þeirra sem skapa efni, einnig að bæta samstarf milli rétthafa og 

þjónustuveitenda á netinu, auk þess að skapa undanþágur frá höfundarrétti í tilvikum texta- og 

gagnagreftrar.133 Meginmarkmiðið með tilskipuninni í heild er að nútímavæða regluverk á sviði 

höfundarréttar innan ESB og aðlagast þeim áskorunum sem fylgja stafrænni öld. Með því að 

samræma verklag milli aðildarríkjanna sé einnig mögulegt að auka réttaröryggi á hinum 

stafræna innri markaði.134 

 Merking orðasambandsins stafrænn innri markaður135 er samkvæmt framkvæmdastjórn 

ESB markaður þar sem frjálst flæði vöru, fólks, þjónustu og fjármagns er tryggt, og þar sem 

 
129 sama heimild 12. 
130 sama heimild 14. 
131 sama heimild 32–33. 
132 sama heimild 33. 
133 e. Text- and datamining. 
134 „Copyright Rules for the Digital Environment: Council Agrees Its Position“ 
<https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/05/25/copyright-rules-for-the-digital-
environment-council-agrees-its-position/> skoðað 1. apríl 2021. 
135 e. Digital Single Market 
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einstaklingar og fyrirtæki geta auðveldlega fengið aðgang að og nýtt sér netið í aðstæðum þar 

sem ríkir sanngjörn samkeppni, og aukin vernd persónulegra gagna neytenda, óháð þjóðerni 

þeirra eða búsetu.136  

 Samfélög heimsins breyttust gífurlega hratt eftir síðustu aldamót. Í dag leitar 

almenningur á netið til þess að hlusta á tónlist, horfa á myndbönd, lesa fréttir og horfa á 

sjónvarpsefni og kvikmyndir, auk þess að stór hluti samskipta og tjáningar fer fram á 

samfélagsmiðlum. Samkvæmt framkvæmdarstjórn ESB er mikilvægt að tryggja að fólkið sem 

skapar efnið sem við neytum og njótum, og fréttamiðlarnir sem fjárfesta í dagblöðum til þess 

að tryggja okkur nýjustu fréttir, fái líka greitt fyrir það þegar afrakstur þeirra vinnu er gerður 

aðgengilegur á netinu. Evrópsk höfundarréttarregluverk hafi síðast verið uppfært árið 2001. Á 

þeim tíma hafi ekki verið til neinir samfélagsmiðlar, engar streymisveitur, engin söfn hafi verið 

með listaverk eða menningararf á netinu og engir kennarar hafi tekið upp kennslustundir og 

birt á netinu. Samkvæmt framkvæmdastjórninni eru umbætur á höfundarrétti, viðleitni til þess 

að styðja við þá sem skapa efni og tryggja að þau fái heiðurinn af verkum sínum. Hún segir 

tímabært að viðurkenna að réttindi þessara aðila skipti máli og því sé þörf á nútímavæddum 

evrópuréttarreglum ef ná skal fram raunverulegum stafrænum innri markaði.137 

4.1 Aðdragandi að nýju tilskipuninni 

Í kjölfar fjármálakreppunnar sem hófst haustið 2008, samþykkti Ráðherraráð ESB formlega 

umbótaáætlun sem var framkvæma átti á áratugnum 2010-2020.138 Áætlunin ber heitið Europe 

2020 – A European Strategy for smart, sustainabe and inclusive growth, en þar voru settar 

fram tillögur að stefnumörkun ESB í efnahagsmálum, en hún tók við af Lissabon áætluninni 

2000-2010. Í áætluninni voru sett fram fimm markmið sem ætluð voru til þess að mæla árangur 

í átt að þeim áherslum sem fólust í Evrópu 2020 áætluninni. Þessar áherslur voru; snjall vöxtur, 

sem fól í sér að þróa sterkan efnahag sem byggður væri á þekkingu á nýsköpun; sjálfbær vöxtur, 

sem fól í sér að hagkerfi skyldu verða skilvirk og umhverfisvæn, auk þess að stuðla að 

hagkvæmri nýtingu auðlinda; og vöxtur fyrir alla, en markmiðið með því var að stuðlað skyldi 

að atvinnuþátttöku almennings; og að lokum var stefnt að félagslegri- og landfræðileg 

 
136 „Communication from the Commission to the European Parliament, The Council, the european economic 
and social committee and the committee of the regions - A Digital Single Market Strategy for Europe“ 
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52015DC0192> skoðað 2. apríl 2021. 
137 European Commission, „Why Do We Need Copyright Reform?“ 
<https://europeancommission.medium.com/european-copyright-reform-benefit-469810710347> skoðað 22. 
apríl 2021. 
138 Commission, „Europe 2020 A strategy for smart, sustainable and inclusive growth“ COM/2010/2020 final 
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX%3A52010DC2020> skoðað 6. apríl 2021. 
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samheldni innan Evrópu.139 Í áætluninni voru nokkur forgangsverkefni skilgreind sérstaklega. 

Meðal þessara forgangsverkefna var að sett yrði fram stafræn áætlun fyrir ESB. Markmiðið 

með henni var að flýta fyrir framkvæmd þess að koma háhraða neti til allra notenda, og 

uppskera síðan ávinninginn af stafrænum innri markaði fyrir heimili og fyrirtæki.140 Í stafrænu 

áætluninni segir að ESB muni vinna að því að skapa sannan stafrænan innri markað fyrir efni 

og þjónustur. Þetta myndi fela í sér landamæralausar og öruggar vefþjónustur innan 

sambandsins og á mörkuðum fyrir stafrænt efni, með traustara og jafnara regluverki og skýrum 

réttarreglum, þar sem gætt yrði að leyfisveitingum sem ná til margra landsvæða, fullnægjandi 

vernd og þóknun fyrir rétthafa og virkan stuðning við það að færa menningararf ESB á stafrænt 

form, auk þess að móta stýringu netsins í heiminum.141 Með Evrópa 2020 áætluninni 

undirstrikaði sambandið það að einföldun á höfundarrétti, stjórnun og leyfisveitingum þvert 

yfir landamæri væri lykilskref í átt að því að draga úr þeim hindrunum sem aðgreindu 

mismunandi markaði á netinu innan ESB. Þau sögðu að skortur á heildstæðu ESB regluverki 

sem stýrði höfundarrétti í aðildarríkjunum, hefði verið að flækja umtalsvert ferlið til þess að 

gera þekkingu og menningararf aðgengilegan á netinu. Það var álit sambandsins að til þess að 

ná fram stafrænum innri markaði væri m.a. nauðsynlegt að leysa úr læðingi möguleika sem 

fælust í dreifingu efnis á netinu, með því að sameina þörfina á að auka framboð á skapandi 

efni, við hagsmuni rétthafa til þess að fá fullnægjandi endurgjald og vernd fyrir verk sín.142  

Árið 2012 tilkynnti framkvæmdastjórn ESB að áætlað væri að endurskoða InfoSoc 

tilskipunina frá 2001.143 Þessi ákvörðun var tekin eftir umræður innan 

framkvæmdastjórnarinnar og var ákveðinn sigur fyrir þá aðila innan ESB sem höfðu unnið að 

stafrænni vegferð sambandsins, sem höfðu verið að þrýsta á að umtalsverð endurskoðun á 

regluverki höfundarréttar á netinu færi fram.144 Frá 5. desember 2013 og til 5. mars 2014 tók 

framkvæmdastjórnin við umsögnum frá almenningi og birti síðan í júlí 2014 fyrstu skýrsluna 

 
139 „Yfirlitsskýrsla sendiráðs Íslands í Brussel“ (janúar 2010) 47 <https://www.stjornarradid.is/library/09-
Sendirad/Brussel/Yfirlit-um-EES-mal/yfirlitsskyrsla---brussel---fyrri-hluta-ars-2010---final.pdf>. 
140 Commission, „Europe 2020 A strategy for smart, sustainable and inclusive growth“ (n. 138) 4. 
141 sama heimild 14. 
142 Federico Ferri, „The Dark Side(s) of the EU Directive on Copyright and Related Rights in the Digital Single 
Market“ [2020] China-EU Law Journal 3 <http://link.springer.com/10.1007/s12689-020-00089-5> skoðað 7. 
apríl 2021. 
143 Umfjöllun um InfoSoc tilskipunina nr. 2001/29/EC má finna í kafla 2.1.2.1 í þessari ritgerð. 
144 „Battle on EU Copyright Law Re-Opened by Commission“ Politico (5. desember 2012) 
<https://www.politico.eu/article/battle-on-eu-copyright-law-re-opened-by-commission/> skoðað 2. apríl 
2021. 
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um þáverandi stöðu höfundarréttarlöggjafar Evrópusambandsins. 145 Árið 2014 tók Jean-

Claude Juncker við sem forseti framkvæmdastjórnarinnar, en hann sá möguleika á því að bæta 

efnahagslega stöðu sambandsins með því að samræma ýmisskonar stafræna markaði 

aðildarríkjanna, auk þess að skapa atvinnutækifæri og keyra áfram samfélag sem byggt væri á 

þekkingu. Að mati Juncker átti ESB að verða leiðandi í skapandi greinum, auk þess að tryggja 

að menningarleg fjölbreytni væri virt. Juncker skipaði Andrus Ansip sem varaforseta hins 

stafræna innri markaðar innan framkvæmdastjórnarinnar, og honum ásamt Günther Oettinger 

var falið það verkefni að finna þau skref í lagasetningu sem nauðsynleg væru til þess að koma 

á stafrænum innri markaði.146 Í júlí 2015 sendi framkvæmdastjórnin frá sér orðsendingu með 

stefnuáætlun að því að skapa stafrænan innri markað fyrir Evrópu.147 Evrópuþingið lýsti síðan 

yfir stuðningi með stefnuáætlun framkvæmdastjórnarinnar að sköpun stafræns innri markaðar, 

eftir að skýrsla frá Juliu Reda, þingmanns á Evrópuþinginu, varpaði ljósi á hina ýmsu ágalla á 

InfoSoc tilskipuninni. Í kjölfarið hóf framkvæmdastjórnin að vinna að nýju regluverki.148 

Engar opinberar tillögur um breytingu á Infosoc tilskipuninni voru hins vegar lagðar fram 

fyrr en árið 2016. Jafnvel þó að endurbætur á Infosoc tilskipuninni hafi verið álitið brýnt 

verkefni þá gerði það framkvæmd þess flóknari að hagsmunaaðilar á þessu sviði höfðu mjög 

andstæðar skoðanir. Árekstur var aðallega á milli þeirra sem sóttust eftir mikilli vernd efnis 

sem dreift væri um netið og þeirra sem kröfðust þess að vettvangurinn yrði notaður sem leið til 

að tryggja hámarks nýtingu á frjálsu flæði efnis á netinu. Margir aðilar tóku þátt í ágreiningi 

um tilskipunina um stafrænan innri markað, m.a. tæknifyrirtæki á borð við Google, 

innheimtufélög rétthafa, og útgefendur.149 

Spenna milli hagsmunaaðila sem voru á öndverðum skoðunum, endurspeglaðist einnig í 

starfsemi stofnana ESB. Áður en gengið var frá endanlegu samkomulagi um að samþykkja 

textann fóru fram langar umræður innan þeirra stofnana sem tóku þátt í ákvörðunarferlinu. Árið 

2018 var tilskipuninni hafnað af meirihluta Evrópuþingsins og í kjölfarið af því var henni breytt 

 
145 Framkvæmdastjórn ESB, „Report on the responses to the Public Consultation on the Review of the EU 
Copyright Rules“ (júlí 2014) 
<https://web.archive.org/web/20180623005034/http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/co
pyright-rules/docs/contributions/consultation-report_en.pdf>. 
146 Framkvæmdastjórn ESB, „Questions and Answers: The Juncker Commission“ (10. september 2014) 
<https://web.archive.org/web/20180827115040/http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-
523_en.htm>. 
147 „Communication from the Commission to the European Parliament, The Council, the european economic 
and social committee and the committee of the regions - A Digital Single Market Strategy for Europe“ (n. 136). 
148 „Harmonisation of Certain Aspects of Copyright and Related Rights“ (Evrópuþingið 9. júlí 2015) 
<https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0273_EN.html> skoðað 2. apríl 2021. 
149 Ferri (n. 142) 5. 



38 
 

að tilteknu leyti.150 Tilskipunin um höfundarrétt í hinum stafræna innri markaði var fyrst 

samþykkt árið 2019 af Evrópuþinginu með 348 atkvæðum, 274 á móti og 36 sátu hjá. Síðan 

var hún samþykkt af ráðinu, þar sem 6 aðildarríki greiddu atkvæði á móti.151 

4.2 Helstu breytingar með tilskipuninni 

Tilskipunin um höfundarrétt í hinum stafræna innri markaði hefur þrjú megin markmið. Í fyrsta 

lagi að aðlaga ákveðnar lykil undanþágur frá höfundarrétti, að stafrænu umhverfi sem er ekki 

bundið af landamærum. Í öðru lagi að bæta framkvæmd leyfisveitinga og tryggja víðtækara 

aðgengi að efni, og í þriðja lagi að ná fram skilvirkum markaði fyrir höfundarrétt. Tilskipunin 

uppfærir, en kemur þó ekki í stað, 11 tilskipana sem saman mynda regluverk ESB á sviði 

höfundarréttar, m.a. Infosoc tilskipunin.152 Samkvæmt ESB gerir tilskipunin það auðveldara að 

nota höfundarréttarvarið efni í mismunandi tilgangi, aðallega tengt aðgangi að þekkingu, með 

því að setja lögboðnar undantekningar frá höfundarrétti til þess að hlúa að stafrænni notkun 

verka til sýninga í kennslu, og til varðveislu menningararfs aðildarríkjanna. Hún geri það 

auðveldara að veita víðtækari aðgang að efni. Þetta sé gert með því að koma á nýju kerfi sem 

geri það auðveldara fyrir stofnanir sem varðveita menningararf, svo sem bókasöfn, 

fornminjasöfn og skjalasöfn, að færa á stafrænt form og dreifa, t.d. á netinu, þvert á landamæri 

innan sambandsins, þeim verkum sem þau hafa í vörslum sínum. Þá segja þau að sérstakt 

samningafyrirkomulag sé ætlað til þess að hjálpa aðilum að ná samningum um að gera hljóð- 

og myndmiðlunarverk aðgengileg á vettvangi pöntunarsjónvarps. Þá á tilskipunin einnig að 

gera það skýrt að hver sem er geti notað og deilt án takmarkana, afritum af verkum sem eru í 

almannaeigu, með vissum skilyrðum, t.d. skúlptúr sem ekki fellur lengur undir höfundarrétt.153 

 Ný réttindi eru einnig veitt útgefendum fjölmiðla innan ESB vegna stafrænnar nýtingar 

þeirra á fréttaritum sínum. Þessi réttindi ná einungis til notkunar þjónustuveitenda á netinu en 

ekki til einkanotkunar eða viðskiptalegrar notkunar einstaklinga. Þá segir einnig að það að setja 

inn tengla á fréttir með stuttum útdrætti úr fréttaritum sé ekki háð þessum nýju réttindum. Þá 

 
150 „Parliament to Review Copyright Rules in September“ (European Parliament, 7. maí 2018) 
<https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180628IPR06809/parliament-to-review-copyright-
rules-in-september> skoðað 8. apríl 2021. 
151 „European Parliament Approves New Copyright Rules for the Internet“ (European Parliament, 26. mars 
2019) <https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190321IPR32110/european-parliament-
approves-new-copyright-rules-for-the-internet> skoðað 8. apríl 2021. 
152 „Copyright Legislation - Shaping Europe’s Digital Future“ <https://digital-
strategy.ec.europa.eu/en/policies/copyright-legislation> skoðað 8. apríl 2021. 
153 Council of the European Union, „Copyright and related rights in the Digital Single Market - Summary of: 
Directive (EU) 2019/790 on copyright in the Digital Single Market“ <https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/LSU/?uri=celex:32019L0790> skoðað 9. apríl 2021. 
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skuli höfundar verka sem birt eru í fréttariti fá viðeigandi hluta af tekjunum sem koma af notkun 

þeirra.154  

 Aðilum sem starfrækja vettvang á netinu þar sem efni er deilt verður skylt að fá leyfi 

frá rétthöfum til þess að gera verk sem notendur þeirra hlaða inn, aðgengileg almenningi, t.d. 

með leyfissamningi. Ef leyfi er ekki fengið þá geta viðkomandi aðilar notið góðs af 

mótvægisaðgerðum vegna skaðabótaábyrgðar, en þeir verða þó að gera sitt besta til þess að 

ganga úr skugga um að óheimilt efni sé ekki til á síðum þeirra. Notendum er þó heimilt að birta 

efni í sérstökum tilvikum þar sem tilgangurinn er að vitna í efni, gagnrýna, rýna í efnið, gera 

skopmyndir, skopstælingar eða stælingar. Notendunum er síðan heimilt að nota sérstök 

kvörtunar- og leiðréttingarkerfi í tilvikum þar sem ágreiningur er um hvort efni hafi verið 

ranglega fjarlægt eða lokað fyrir það.155 

 Aðildarríki skuli sjá til þess að meginreglan um viðeigandi og hlutfallslega þóknun eigi 

við þegar höfundur eða flytjandi hefur framselt eða veitt öðrum leyfi til nýtingar, t.d. útgefanda 

eða framleiðanda. Höfundar og flytjendur eigi svo að fá reglulega, eða a.m.k. einu sinni á ári, 

uppfærðar, viðeigandi og yfirgripsmiklar upplýsingar um nýtingu verka þeirra og gjörninga. 

Þeir hafa einnig rétt til afturköllunar, eftir hæfilegan tíma, ef verkið er ekki notað. Með 

tilskipuninni er samningsréttur höfunda og flytjenda styrktur. Þeir hafi rétt til þess að krefja 

samningsaðila um nýtingu verks um viðeigandi og sanngjarna aukaþóknun í tilvikum þar sem 

þóknun sem upphaflega var samið um er óeðlilega lág með tilliti til þeirra tekna sem verkið 

mun skapa samningsaðilanum.156 

 

4.3 17. gr. tilskipunarinnar 

Ein umdeildasta greinin í nýju tilskipuninni er 17. gr., sem upphaflega var 13. gr. þegar fyrstu 

drög að tilskipuninni voru lögð fram. Þessari grein var ætlað að koma í stað reglu úr eldri 

tilskipun um rafræn viðskipti sem fjallað var um í kafla 2.1, sem hefur verið í gildi frá árinu 

2000, E-commerce tilskipunin.157 Í 12. gr. E-commerce tilskipunarinnar er fjallað um svokallað 

„mere conduit“ eða hrein áframmiðlun. Rétt er að taka fram að skilgreining á því hver sé 

„þjónustuveitandi“ skv. E-commerce tilskipuninni, er nokkuð ólík skilgreiningunni í 17. gr. 

nýju tilskipunarinnar. Í E-commerce tilskipuninni er þjónustuveitandi skilgreindur sem sérhver 

 
154 sama heimild. 
155 sama heimild. 
156 sama heimild. 
157 Council Directive 2000/31/EC of 8 June 2000 on Certain Legal Aspects of Information Society Services, in 
Particular Electronic Commerce, in the Internal Market ('Directive on Electronic Commerce’) (OJ L 178). 
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einstaklingur eða lögaðili sem veitir þjónustu í upplýsingasamfélagi, á meðan skilgreiningin í 

nýju tilskipuninni er nokkuð þrengri, og á við um afmarkaðan hóp þjónustuveitenda, en nánar 

er fjallað um það síðar í þessum kafla. Greinin um hreina áframmiðlun kveður á um að 

þjónustuveitandi sem miðlar áfram gögnum sem þjónustuþegi lætur í té á fjarskiptaneti, beri 

ekki ábyrgð vegna miðlunar gagnanna með því skilyrði að þjónustuveitandinn; hefji ekki 

flutninginn; velji ekki viðtakanda þess sem er flutt; og velji ekki eða breyti þeim upplýsingum 

sem eru fluttar.158 Þessi grein veitti þjónustuveitendum svokallaða örugga höfn (e. safe harbor) 

undan ábyrgð vegna höfundaréttarbrota við notkun á þjónustu þeirra. Þá þurftu 

þjónustuveitendurnir að fjarlægja efni sem bryti gegn höfundarrétti eftir að rétthafar tilkynntu 

þeim um tilvist þess og staðsetningu viðkomandi efnis. Þjónustuveitendurnir þurftu því ekki að 

hafa sérstakt eftirlit með því að höfundarréttarvarið efni væri inni á vefsíðum þeirra, né nota 

nokkurskonar efnissíu tækni til þess að koma í veg fyrir þess konar brot.159 

Breytingin sem 17. gr. færir fram er að ábyrgð þjónustuveitenda er nú bundin nýjum 

skilyrðum. Þjónustuveitandanum er, samkvæmt nýju tilskipuninni, skylt að fá leyfi frá 

rétthöfum, t.d. með leyfissamningi, til þess að deila efni þeirra eða gera aðgengilegt á vefsíðum 

sínum, sbr. 1. mgr. 17. gr. Í 4. mgr. segir að ef leyfi er ekki gefið skuli þjónustuveitendur vera 

gerðir ábyrgir fyrir óheimilum birtingum eða deilingum á höfundarréttarvörðu efni á vefsíðum 

þeirra, nema þeir geti sýnt fram á að þeir hafi uppfyllt þrjú skilyrði. Þessi skilyrði eru að þeir 

hafi, (a) gert sitt besta til þess að ná fram leyfi frá rétthöfum, og (b) gert sitt besta í samræmi 

við stranga staðla um faglega aðgætni til þess að tryggja ófáanleika ákveðinna verka og annarra 

viðfangsefna hverra rétthafar hafa veitt þjónustuveitandanum viðeigandi nauðsynlegar 

upplýsingar, og (c) eftir atvikum brugðist skjótt við, eftir móttöku sannanlegrar tilkynningar 

frá rétthöfum, til að gera óvirkan aðgang að, eða fjarlægja af vefsíðum sínum, viðkomandi verk 

eða annað efni, og gert sitt besta til þess að koma í veg fyrir endurtekið upphlað á viðkomandi 

efni í samræmi við skilyrði (b) sem nefnt var að framan. Samkvæmt 5. mgr. 17. gr. er heimilt 

við mat á því hvort að þjónustuveitandi hafi starfað í samræmi við skyldur sínar samkvæmt 4. 

mgr., og með tilliti til meðalhófsreglu, að taka tillit til (a) stærðar viðtakendahóps, þjónustu og 

gerðar verka eða efnis sem hlaðið er upp í gegnum þjónustu þeirra, og (b) framboð á viðeigandi 

og árangursríkum úrræðum og kostnað þeirra fyrir þjónustuaðilana. 

 
158 Tilskipun Evrópuþingsins og Ráðsins nr. 2000/31/EB um tiltekna lagalega þætti þjónustu, einkum rafrænna 
viðskipta, í tengslum við  upplýsingasamfélagið á innri markaðnum („tilskipun um rafræn viðskipti“) 2000 12. 
gr. 
159 Pamela Samuelson, „Legally Speaking: The EU’s Controversial Digital Single Market Directive“ (2018) 61 (11) 
Communications of the ACM 20, 20. 
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 17. gr. á við um þjónustuveitendur sem gera notendum kleift að dreifa efni á netinu (e. 

online content-sharing service providers) en þessir þjónustuveitendur eru skilgreindir í grein 

2(6) í tilskipuninni, sem vettvangur sem starfar í hagnaðarskyni, sem geymir og veitir 

almenningi aðgang að miklu magni verka eða annars efnis sem notendur þeirra hlaða upp og 

sem þjónustuveitendurnir síðan skipuleggja og auglýsa. Meðal þessara þjónustuveitenda eru 

fyrirtæki á borð við YouTube og Facebook. Undanþegnir frá þessari skilgreiningu eru t.d. 

alfræðiorðabækur á netinu sem ekki eru reknar í hagnaðarskyni, fræðslu- og vísindageymslur 

sem starfa ekki í hagnaðarskyni, vettvangur opins hugbúnaður sem ætlaður er til þróunar og 

deilingar, veitendur fjarskiptaþjónustu skv. skilgreiningu tilskipunar ESB nr. 2018/1972, 

markaðstorg á netinu, skýjaþjónusta milli fyrirtækja og skýjaþjónusta sem gerir notendum 

kleift að hlaða inn efni til einkanota. 

Vægari skilyrði eiga þó við um ábyrgð ef um er að ræða ný fyrirtæki innan ákveðinna 

stærðarmarka. Fyrirtæki teljast vera ný í skilningi tilskipunarinnar ef þau hafa verið virk innan 

ESB í minna en þrjú ár og árleg velta þeirra er minni en tíu milljón evrur, auk þess að 

mismunandi reglur gilda um slík fyrirtæki eftir markhópi þeirra, sbr. 6. mgr. 17. gr.  

í 7. mgr. er kveðið á um að aðildarríki skuli einnig tryggja að notendur allra aðildarríkja geti 

treyst á undanþágur til tilvísana, gagnrýni, rýni og gerð skopmynda, skopstælingar eða 

liststælingar þegar þau hlaða inn og gera efni sitt aðgengilegt á vefsíðum þjónustuveitendanna, 

sem þýðir að undanþágur sem áður voru valkvæðar fyrir aðildarríkin er þeim nú skylt að veita, 

sbr. 70. mgr. formálsorða tilskipunarinnar, en þar segir að sú breyting sé mikilvæg til þess að 

tryggja samræmda vernd notenda þvert yfir aðildarríki ESB. Í 8. mgr. segir síðan að 

framkvæmd 17. gr. megi ekki leiða til nokkurs konar almennrar eftirlitsskyldu. Síðan kveður 

9. mgr. á um að aðildarríki skuli sjá til þess að þjónustuveitendur á netinu komi á fót 

árangursríkri og fljótlegri kvörtunar- og úrbótaleið fyrir notendur þeirra, komi til deilna vegna 

lokana á efni þeirra. 

4.3.1 Markmið 17. gr. 

Markmið nýju tilskipunarinnar er að tryggja að þau réttindi og þær skyldur sem jafnan hafa 

fylgt höfundarréttinum, séu einnig tryggð á netinu. Auk þess er það yfirlýst markmið að 

tilskipunin leitast við að tryggja að netið verði áfram öruggt svæði fyrir tjáningarfrelsi. 

Hinni umdeildu 17. gr. nýju tilskipunarinnar er ætlað að taka á vandamáli sem hefur verið 

kallað „value gap“ á ensku, en verður hér notað hugtakið „verðmætabil“. Verðmætabilið sem 

hér er átt við er þegar einhver hleður upp efni, t.d. tónlist eða ljósmynd, á samfélagsmiðla eða 

sambærilegan vettvang á netinu, án heimildar frá rétthafa eða höfundi. Afleiðing af þessu er að 
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viðkomandi miðill verður vinsælli. Hinn almenni notandi miðilsins nýtur góðs af því að nálgast 

efnið án þess að þurfa að greiða fyrir það, og umferð um miðilinn verður meiri. 

Samfélagsmiðlar fá síðan megnið af tekjum sínum frá auglýsingum sem þeir birta á miðlunum, 

aukin umferð á miðlinum þýðir þá einnig auknar tekjur fyrir miðilinn vegna vinsælda efnisins 

sem hlaðið er upp án heimildar þar sem miðillinn verður eftirsóttari fyrir auglýsingar, og leiðir 

þannig til þess að samfélagsmiðillinn hagnast óbeint á því að höfundarréttarvarið efni er sett 

inn á miðilinn.160 

 Rétthafar höfundarréttarvarins efnis eiga einkarétt á að heimila eða banna það að efni 

þeirra sé deilt með almenningi, skv. 3. gr. í InfoSoc tilskipunarinnar sem fjallað var um í kafla 

2.1.2.1 að framan. Hins vegar er raunin sú að efni er að miklu leyti deilt af notendum án 

heimildar. Magn slíkra höfundarréttarbrota er gríðarlegt og gerist innan ótalmargra lögsaga, 

sem gerir málsókn vegna slíkra brota erfiða í framkvæmd. Samkvæmt 14. gr. E-commerce 

tilskipunarinnar eru þjónustuveitendur á netinu sem starfa án vitneskju eða gruns um slík brot 

á sínum vettvangi, ekki ábyrgir fyrir því tjóni sem notendur þeirra valda. Evrópudómstóllinn 

hefur skýrt þessa undanþágu þannig að hún eigi aðeins við um vettvang sem er eingöngu 

tæknilegur, sjálfvirkur eða óvirkur í eðli, sem gefur til kynna að þjónustuveitandinn hafi hvorki 

vitneskju né stjórn yfir þeim upplýsingum sem fer þar í gegn eða er geymt þar. Um leið og 

þjónustuveitandinn fær vitneskju um brot skal hann svo fljótt sem mögulegt er, fjarlægja eða 

hindra aðgang að upplýsingunum. Í framkvæmd hefur þessi grein InfoSoc tilskipunarinnar ekki 

skilað rétthöfum miklum árangri. Þar sem að engin lagaleg skylda er fyrir þjónustuveitendurna 

að semja um leyfi fyrir notkun efnis, þá vilja rétthafar meina að slíkir aðilar annaðhvort neiti 

að reyna að semja um leyfi eða bjóða mun lægri taxta en sanngjarnt væri. Slíkt setji rétthafana 

í þá stöðu að þurfa annaðhvort að sætta sig við óhagstæðan leyfissamning eða að halda áfram 

að senda tilkynningar fyrir hvert einasta brot sem notendur fremja á vettvangi 

þjónustuveitendanna, til þess að skylda þá til þess að fjarlægja efnið. Afleiðing af þessu er að 

rétthafar fá þá ekki sanngjörn laun fyrir vinnu sína og verk.161 

 Axel Voss, framsögumaður hjá Evrópusambandinu sagði tilskipunina vera mikilvægt 

skref í áttina að því að leiðrétta stöðu sem hefur leyft örfáum fyrirtækjum að hagnast gríðarlega 

án þess að greiða nokkra þóknun til þeirra þúsunda skapandi einstaklinga og blaðamanna, þrátt 

fyrir að vera háðir vinnuframlagi þeirra. 

 
160 Michael Stedman, „Mind the Value Gap: Article 17 of the Directive on Copyright in the Digital Single 
Market“ [2019] SSRN Electronic Journal 7 <https://www.ssrn.com/abstract=3810144> skoðað 13. apríl 2021. 
161 sama heimild 7–8. 
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This is a directive which protects people’s living, safeguards democracy by 

defending a diverse media landscape, entrenches freedom of expression, and 

encourages start-ups and technological development. It helps make the 

internet ready for the future, a space which benefits everyone, not only a 

powerful few.162 
 

4.3.2 Gagnrýni  

Þegar tilskipunin um höfundarrétt í hinum stafræna innri markaði var fyrst birt almenningi var 

hún, líkt og áður hefur verið nefnt, harðlega gagnrýnd úr hinum ýmsu áttum þeirra fjölmörgu 

aðila sem eiga hagsmuna að gæta vegna hennar. Fjölmargir fræðimenn auk tæknifyrirtækja og 

notenda þeirra, mannréttindasamtök og annað baráttufólk fyrir mannréttindum mótmæltu 

tilskipuninni harðlega á meðan fjölmiðlar og útgefendur og tengdir aðilar voru hlynntir 

breytingunum. Þá hafa rúmlega fimm milljón manns skrifað undir undirskriftalista á netinu þar 

sem 17. gr. tilskipunarinnar er mótmælt163 og í fjölmörgum borgum innan aðildarríkja ESB hélt 

fólk út á götur að mótmæla. Einnig mótmælti evrópska Wikipedia vefsíðan nýju tilskipuninni 

með því að loka vefsíðunni í heilan dag.164 Aldrei hefur nokkur evrópulöggjöf mætt eins 

umfangsmikilli hagsmunabaráttu (e. lobbyism) frá stórfyrirtækjum innan og utan Evrópu165, en 

fyrirtæki hafa t.d. hvatt notendur sína til þess að hringja til þess að mótmæla eða senda 

endalausa tölvupósta í mótmælaskyni.166 Samkvæmt svörum ESB við þeirri andstöðu sem 

tilskipunin hefur mætt, leiða slíkar herferðir almennt til þess að ýktar fullyrðingar um möguleg 

áhrif, verði enn ýktari; svo sem að tilskipunin eigi á hættu á að „brjóta Internetið“ eða „drepa 

Internetið“. Þar sem að nýja tilskipunin veiti ekki ný réttindi, né leggi nýjar kvaðir á 

þjónustuveitendurna, þá séu slíkar fullyrðingar gegndarlausar. ESB segja einnig að það séu 

fjölmörg dæmi um hagsmunagæslu á borð við þessa, sem spáir fyrir um hörmulegar 

niðurstöður sem síðan rætast aldrei. Þá er tekið sem dæmi að fjarskiptafyrirtæki hafi haldið því 

fram að símareikningar myndu hækka úr öllu veldi vegna þaks á reiknigjöldum og að fríhafnir 

 
162 „European Parliament Approves New Copyright Rules for the Internet“ (n. 151). 
163 „Stop the Censorship-Machinery! Save the Internet!“ (Change.org) <https://www.change.org/p/european-
parliament-stop-the-censorship-machinery-save-the-internet> skoðað 19. apríl 2021. 
164 James Vincent, „European Wikipedias Have Been Turned off for the Day to Protest Dangerous Copyright 
Laws“ The Verge (21. mars 2019) <https://www.theverge.com/2019/3/21/18275462/eu-copyright-directive-
protest-wikipedia-twitch-pornhub-final-vote> skoðað 19. apríl 2021. 
165 „Questions and Answers on Issues about the Digital Copyright Directive“ (27. mars 2019) 
<https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190111IPR23225/questions-and-answers-on-
issues-about-the-digital-copyright-directive> skoðað 19. apríl 2021. 
166 James Vincent, „EU Takes First Step in Passing Controversial Copyright Law That Could „Censor the 
Internet““ The Verge (20. júní 2018) <https://www.theverge.com/2018/6/20/17482554/eu-european-union-
copyright-filter-article-11-13-passes-juri-vote> skoðað 22. apríl 2021. 
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hafi fullyrt að flugvellir myndu leggjast af vegna tollfrjálsrar verslunar á innri markaðnum. 

Þessar spár hafi ekki ræst.167 

Árið 2018, eftir að tillaga að nýju tilskipuninni um höfundarrétt á hinum stafræna innri 

markaði kom fram skrifaði Tim Berners-Lee, auk fjölmargra annarra aðila sem höfðu átt þátt í 

því að skapa og móta netið, bréf til forseta Evrópuráðsins. Í bréfinu gagnrýna þau 13. gr. (nú 

17. gr.) tilskipunarinnar, og segja að þrátt fyrir að þau séu sammála því að mikilvægt sé að gæta 

að sanngjarnri dreifingu hagnaðar af notkun höfundarréttarvarins efnis á netinu, þá sé 13. gr. 

ekki rétta leiðin til þess að ná því markmiði. Rétt er þó að taka fram að orðalagi var breytt 

umtalsvert frá því sem var í 13. gr., en 17. gr. er nokkuð ítarlegri. Í henni er ekki minnst á 

skyldu til þess að nota efnissíur, en margir telja að ákvæðin kunni þó að leiða til sömu 

niðurstöðu þrátt fyrir breytingarnar. Að mati þeirra sem undirrituðu bréfið hefur fyrirkomulagið 

innan ESB virkað vel þar sem að ábyrgðin fyrir því að efni sem sett sé á netið sé löglegt, liggur 

hjá þeim sem setur efnið inn, á meðan þjónustuveitendur á netinu bera ábyrgð á að grípa til 

þeirra aðgerða að fjarlægja slíkt efni, þegar þeim er ljóst að efnið sé þar ólöglega. Þau segja að 

með því að snúa þessu við og gera þjónustuveitendurna ábyrga fyrir því að tryggja að efni sem 

sett er inn hjá þeim, sé löglegt frá upphafi, muni það hafa afdrifarík áhrif á viðskiptamódel og 

fjárfestingar í slíkum þjónustuveitendum, bæði stórum og smáum. Skaðinn sem slíkt myndi 

hafa á hið frjálsa og opna net nútímans gæti að þeirra mati orðið verulega mikill. Þá segja þau 

að hinn aukni kostnaður sem greinin myndi hafa í för með sér myndi ekki aðeins hafa áhrif á 

stóru bandarísku aðilana á netmarkaðnum, s.s. Facebook og Youtube, en þeir aðilar geti vel 

borið þann kostnað, heldur muni þessi aukni kostnaður reynast þung byrði fyrir 

samkeppnisaðila þeirra og nýja aðila á markaði innan ESB og víðar. Kostnaðurinn við að koma 

í gagnið þeim nauðsynlegu kerfum til þess að sía út höfundarréttarvarið efni, yrði gífurlega 

mikill, auk þess að slík tækni sé ekki komin nógu langt í þróun til þess að mögulegt sé að 

tryggja algjörlega áreiðanleika þeirra. Þá segja þau að ef slíkar reglur hefðu verið við lýði við 

upphaf netsins, þá væri ólíklegt að netið væri til í þeirri mynd sem við þekkjum í dag. Einnig 

segja þau að greinin muni einnig falla með miklum þunga á notendur netvettvanga, ekki aðeins 

þá sem setji inn tónlist eða myndefni sem brýtur gegn höfundarrétti, heldur einnig á þá sem 

setja inn myndir, texta eða tölvukóða á opinn samvinnuvettvang á borð við Wikipedia. Einnig 

bentu þau á þann galla á greininni í því formi sem hún var upphaflega sett fram, að textinn 

skorti skýrleika og samræmi í tilraunum til þess að skilgreina nákvæmlega hvaða netvettvangar 

það væru sem þyrftu að fylgja þeim skyldum sem kveðið væri á um í greininni og hverjir væru 

 
167 „Questions and Answers on Issues about the Digital Copyright Directive“ (n. 165). 



45 
 

undanþegnir henni. Slík óvissa myndi leiða til þess að netvettvangarnir yrðu færðir frá 

aðildarríkjum ESB og myndi hafa letjandi áhrif á þá þegar kæmi að því að bjóða upp á þjónustu 

sína til neytenda innan sambandsins. Vegna ofangreindra ástæðna þá lýstu þeir aðilar sem 

undirrituðu bréfið, því yfir að þau gætu ekki stutt 13. gr. (nú 17. gr.) tilskipanarinnar vegna 

þess að hún myndi krefjast þess að sett yrðu upp sjálfvirk eftirlits og ritskoðunarkerfi sem 

myndu hafa slæm áhrif á framtíð netsins.168 

Max Planck stofnunin fyrir nýsköpun og samkeppni169 setti fram sína eigin óháðu 

gagnrýni á drögin að 17. gr. tilskipunarinnar, þá 13. gr., sem svar við mörgum spurningum frá 

yfirvöldum í Belgíu, Tékklandi, Finnlandi, Ungverjalandi, Írlandi og Hollandi til Ráðherraráðs 

ESB.170 Að mati stofnunarinnar skapaði greinin lagalega óvissu, sérstaklega vegna notkunar á 

óskilgreindum lagalegum hugtökum og torskiljanlegar samsetningar þeirra. Þá sögðu þau að 

þar sem að nýja tilskipunin léti gildandi löggjöf sambandsins óáreitta væri óljóst hvernig 13. 

gr. eins og hún var fyrirhuguð, félli að regluverkinu og samræmdist því, og vísa þar til InfoSoc 

og e-commerce tilskipananna. Þar fyrir utan væri ákveðið ósamræmi við e-commerce 

tilskipunina sérstaklega. Auk þessa gagnrýndu þau að sumar kröfur í 13. gr. eins og hún var 

fyrirhuguð gæti ógnað tjáningar- og upplýsingafrelsi.171 Þau sögðu að greinin eins og hún var 

sett fram þá hafi ekki verið í samræmi við 11. gr. mannréttindasáttmálans um tjáningarfrelsi. 

Tilskipanir ESB eigi að vera í samræmi við meginreglur sáttmála Evrópusambandsins um 

grundvallarréttindi. Þetta þýði að vernd höfundarréttar annars vegar og frelsi til að stunda 

viðskipti, vernd persónuupplýsinga, svo og tjáningarfrelsi og upplýsingafrelsi hins vegar verði 

að vera í ákveðnu jafnvægi, og vísar til rökstuðnings í mál SABAM gegn Netlog. Einnig standi 

grundvallarreglur ESB fyrir beinni takmörkun á þeim ráðstöfunum sem landslög geti sett á 

milligönguaðila. Dómstóllinn hafi í fjölmörgum tilvikum vísað til sáttmálans um 

grundvallarréttindi og hafi sagt að við innleiðingu tilskipana og framkvæmd 

innleiðingaraðgerða yrðu aðildarríkin að gæta að því að reiða sig á túlkun á tilskipunum sem 

gerir kleift að skapa sanngjarnt jafnvægi milli hinna ýmsu grundvallarréttinda sem vernduð eru 

af réttarríki bandalagsins. Stofnunin gagnrýndi skylduna sem var í 13. gr., um efnissíutækni til 

 
168 Vinton G Cerf og Tim Berners-Lee, „Article 13 of the EU Copyright Directive Threatens the Internet“ (12. júní 
2018) <https://www.eff.org/files/2018/06/12/article13letter.pdf>. 
169 Max Planck Institute for Innovation and Competition 
170 „Opinion - Article 13 of the Proposal for a Directive on Copyright in the Digital Single Market  - Answers to 
Questions Raised by Member States“ (Max Planck Institute for Innovation and Competition 18. september 
2017) 1 
<https://www.ip.mpg.de/fileadmin/ipmpg/content/stellungnahmen/Answers_Article_13_2017_Hilty_Moscon
-rev-18_9.pdf>. 
171 sama heimild 2. 
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þess að varna gegn höfundarréttarbrotum. Þau sögðu að tæknin, og þær aðferðir sem voru 

notaðar til þess að bera kennsl á innihald efnis gæti leitt til viðkvæmrar takmörkunar á vernduðu 

grundvallarfrelsi til tjáningar og upplýsingar. Það verði að vera hlutverk dómstóla að taka 

ákvörðun um lögmæti efnis og vísar til máls Scarlet gegn SABAM. Þar með verði að vernda 

grundvallarreglu 1. mgr. 15. gr. tilskipunar 2000/31/EB eða e-commerce tilskipunarinnar, um 

að netþjónustuaðilar beri enga almenna skyldu til þess að sía efni eða að hafa eftirlit með hreinu 

notendaefni, og það sama verði að gilda um þjónustuveitendur á netinu. Enn fremur segja þau 

að tækni og aðferðir við að bera kennsl á efni geri misnotkun mögulega, vegna þess að það 

þurfi ekki endilega að vera rétthafar sem væru að biðja þjónustuaðilana um að fjarlægja efni, 

heldur gætu samkeppnisaðilar einnig gert það. Fórnarlömbin yrðu því ekki aðeins löglegir 

notendur heldur líka neytendur. Sem bryti þá gegn grundvallarréttindum þeirra til 

upplýsingafrelsis, þar sem aðgengi þeirra yrði hindrað án þess að þess væri krafist á grundvelli 

lögmætra hagsmuna rétthafa.172 

Helsta gagnrýni almennra notenda netsins á nýju tilskipunina hefur grundvallast á ótta 

við að 17. gr. muni banna notkun svokallaðra „memes“. En samkvæmt orðabókaskilgreiningu 

eru „memes“ menningarlegt fyrirbæri sem eru t.d. í formi myndar, myndbands eða frasa, sem 

dreift er á netinu, sérstaklega í gegnum samfélagsmiðla, og er oft breytt á skapandi eða 

gamansaman hátt. Vinsælt er að búa til slík fyrirbæri úr kvikmyndum, sjónvarpsþáttum eða 

hljóðbrotum, sem alla jafna eru vernduð af höfundarrétti.173 Gagnrýnin var hvað háværust eftir 

að drög að tilskipuninni voru birt og má að mörgu leyti rekja til hagsmunabaráttu stórra 

tæknifyrirtækja á borð við Google. Hagsmunabarátta fyrirtækjanna og mótmæli notenda og 

annarra hagsmunaaðila áttu vafalaust hlut í því að greinin eins og hún birtist í drögunum, þá 

13. gr., tók töluverðum breytingum áður en hún var samþykkt sem 17. gr. tilskipunarinnar. 

Áberandi er að 17. gr. er umtalsvert ítarlegri heldur en 13. gr. draganna. Þá hefur orðalagi verið 

breytt og reynt að skýra betur þær kröfur sem gerðar eru til þjónustuveitendanna, auk þess að 

reyna að skýra betur nákvæmlega hvaða aðila greinin tekur til. Orðalag 13. gr. draganna var 

t.d. „information society service providers“ á meðan 17. gr. talar um „online content-sharing 

service provider“. Þá var í 13. gr. nefnt að dæmi um aðgerðir til þess að koma í veg fyrir 

höfundarréttarbrot væri með notkun áhrifaríkrar tækni til þess að bera kennsl á efni, en í 17. gr. 

og í raun allri tilskipuninni, er hvergi nefnt að slík tækni verði nauðsynleg til þess að tryggja 

fylgni þessara reglna. Sú gagnrýni hefur þó verið sett fram líkt og áður hefur verið nefnt, að í 

 
172 sama heimild 4–5. 
173 „Definition of MEMES“ <https://www.merriam-webster.com/dictionary/memes> skoðað 9. maí 2021. 
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raun feli þetta í sér að fyrirtækin muni þurfa að nota síutækni vegna þeirra tæknilegu og 

fjárhagslegu hindrana sem þau standa frammi fyrir ef tryggja á að höfundarréttarvarið efni sé 

ekki inni á vefsíðum þeirra. Almenn umræða á netinu um 17. gr. tilskipunarinnar hefur frá 

upphafi verið mjög dramatísk og háfleyg. Þar er notað orðalag á borð við að dómsdagsklukkan 

tifi fyrir evrópska netnotendur174 og að þetta séu endalok netsins eins og við þekkjum það.175 

Einn helsti gagnrýnandi tilskipunarinnar hjá ESB hefur verið Julia Reda, þingmaður 

Pírata hjá Evrópuþinginu. Gagnrýni hennar hefur byggt á þeirri áhættu að löglegt efni verði 

tekið niður vegna óáreiðanleika síutækni. Þá segir hún að sjálfstæðir höfundar muni verða fyrir 

skaða vegna þess að þjónustuveitendur á netinu, á borð við YouTube, muni fá leiðbeiningar frá 

stórum rétthöfum um það hvaða efni eigi að fjarlægja sjálfkrafa. Þegar sjálfstæðir höfundar 

lendi síðan í því að efni þeirra, sem sé varið af undanþágureglum, eða sem er ranglega metið 

sem ólöglegt, sé fjarlægt, þá sé í raun verið að dæma þá seka um brot uns sakleysi er sannað, 

og gera þeim að þurfa að berjast fyrir löglegu efni sínu. Þá lýsir hún yfir áhyggjum af því að 

síukerfin muni jafngilda eftirlitstækni. Vegna mikils kostnaðar við þróun og framleiðslu slíkra 

kerfa verði þetta á endanum líklega þannig að stóru tæknifyrirtækin muni selja minni aðilum á 

markaði aðgang að síukerfum sínum, og þannig styrkja markaðsráðandi stöðu þeirra enn frekar 

og um leið veita þeim beinan aðgang að hegðun allra notenda allra netvettvanga innan ESB. 

Hún segir einnig að þessi skylda leggi þunga byrði á netfyrirtæki og dragi úr fjárfestingum í 

nýjum fyrirtækjum á markaði, þar af leiðandi myndi það koma í veg fyrir að evrópsk fyrirtæki 

eigi möguleika í samkeppni við bandarísk stórfyrirtæki og þannig tryggja yfirráð YouTube í 

sessi.176 

4.4 Geta sjálfvirkra efnissía til þess að uppfylla skilyrði 17. gr. 

Þær leiðir sem standa þjónustuveitendum til boða til þess að þeir geti uppfyllt skilyrði 17. gr. 

eru, líkt og áður hefur verið fjallað um, að fá leyfi frá rétthöfum efnis til þess að deila eða gera 

það aðgengilegt á sínum vettvangi. En auðséð er að það gæti reynst þjónustuveitendunum erfitt 

að fá slík leyfi fyrir öllu efni sem mögulega er höfundarréttarvarið, en fjöldi og fjölbreytileiki 

efnis sem fer í gegnum netið er slíkur að erfitt er að gera sér fyllilega grein fyrir nákvæmu 

 
174 „European Parliament approves controversial „meme ban““ Futurism <https://futurism.com/the-eu-
agreed-on-the-final-text-of-a-meme-ban> skoðað 22. apríl 2021. 
175 Andre Spicer, „Why you might have to give up your memes“ CNN (14. september 2018) 
<https://www.cnn.com/2018/09/14/opinions/why-you-might-have-to-give-up-your-memes-
spicer/index.html> skoðað 22. apríl 2021. 
176 Julia Reda, „Upload Filters“ <https://juliareda.eu/eu-copyright-reform/censorship-machines/> skoðað 22. 
apríl 2021. 
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umfangi þess.177 Á hverri sekúndu eru að meðaltali sex vefsíður virkjaðar á netinu, 46 

hljóðupptökum eða lögum er hlaðið upp á tónlistarveituna Spotify, 116 bloggfærslur eru birtar 

á bloggsíðum, 500 mínútum af myndböndum er hlaðið upp á YouTube og 4050 myndum er 

deilt á Facebook.178 Þessar tölur gefa einhverja mynd af því gríðarlega magni sem hlaðið er 

upp á netið. Þá er hin leiðin sem stendur til boða að setja tæknilegar síur á vettvanga 

þjónustuveitendanna, sem myndi þá fjarlægja eða loka á efni sem varið væri af höfundarrétti. 

 Ýmiss konar tækni hefur verið þróuð í gegnum árin sem þjónar þeim tilgangi að sía burt 

óæskilegt efni. Slíkar síur eru í fullri notkun í dag, sem dæmi má nefni að forsvarsmenn 

YouTube hafa sagt að þeir noti tækni gervigreindar í þeim tilgangi að fjarlægja 

hryðjuverkaáróður og annað efni öfgaflokka af vefsíðu sinni. Einnig hefur sú tækni verið þróuð 

sem gerir kleift að tryggja að efni sem hefur verið tekið niður af einhverri ástæðu verði ekki 

hlaðið upp aftur, en það er gert með virku stafrænu eftirliti með því sem sett er inn á vefsíður. 

Til þess að varpa ljósi á virkni efnissía sem eru í notkun í dag má nefna að samkvæmt 

gagnsæisskýrslu YouTube voru á þriggja mánaða tímabili í október og út desember 2020, alls 

fjarlægð 9.321.948 myndbönd af vefsíðu þeirra, þar af voru 8.800.082 myndbönd fundin vegna 

sjálfvirkrar flöggunar en aðeins 521.866 myndbönd fundust með mannlegri skoðun.179 

Fræðimenn hafa sagt að notkun gervigreindar gæti verið óhjákvæmileg ef markmiðið er að 

stjórna því gríðarlega magni af notendaframleiddu efni sem hlaðið er upp á netið, en slíkt vekji 

þó upp alvarlegar siðferðilegar spurningar um tjáningar og netfrelsi.180 

 Fjölmargir þjónustuveitendur á netinu eru nú þegar að nota einhverskonar síutækni, og 

gera það sjálfviljugir. Þetta er vegna þess að það auðveldar þeim að fylgjast með því efni sem 

er inni á vefsíðum þeirra, en einnig gerir það þeim auðveldara fyrir að hagnast á efni sem birt 

er með því að setja viðeigandi auglýsingar með því. Núverandi kerfi YouTube, sem kallað er 

„Content ID“, virkar þannig að kerfið býr til stafrænar skrár fyrir hljóð og mynd. Þegar einhver 

notandi síðan hleður upp efni, þá er það borið saman við efnið í gagnagrunninum. Ef 

 
177 João Quintais, „The New Copyright in the Digital Single Market Directive: A Critical Look“ [2019] SSRN 
Electronic Journal 18 <https://www.ssrn.com/abstract=3424770> skoðað 12. apríl 2021. 
178 Spectralplex, „How Much Content Is Uploaded to the Internet per Second?“ (spectralplex) 
<https://spectralplex.com/how-much-content-is-uploaded-to-the-internet-per-second/> skoðað 16. apríl 
2021. 
179 „YouTube Community Guidelines enforcement – Google Transparency Report“ 
<https://transparencyreport.google.com/youtube-
policy/removals?total_removed_videos=period:2020Q4;exclude_automated:human_only&lu=total_removed_
videos> skoðað 12. apríl 2021. 
180 Niva Elkin-Koren, „Contesting algorithms: Restoring the public interest in content filtering by artificial 
intelligence“ (2020) 7 (2) Big Data & Society 3–4 <https://doi.org/10.1177/2053951720932296> skoðað 12. 
apríl 2021. 
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niðurstaðan er að efnið passi við höfundarréttarvarið efni í gagnagrunninum, þá fær rétthafinn 

möguleikann á því að loka á myndbandið, veita leyfi fyrir efninu og birta auglýsingar með því 

eða fylgjast með áhorfstölfræði myndbandsins. 181 Þessi aðferð kemur í veg fyrir þann kostnað 

aðila sem fylgir yfirleitt leyfisveitingum tónlistar. Meginmunurinn á þessu kerfi og þeim 

kröfum sem gerðar eru með nýju tilskipuninni er að með núverandi kerfi er ekki þörf á 

mannlegri íhlutun, gagnsæi kerfisins er ekki nægjanlegt og það eru engin úrræði fyrir þá 

notendur sem telja að lokað hafi verið á efni þeirra að óþörfu.182 Það eru dæmi um að sterk 

kerfi á borð við Content ID kerfi YouTube, skili furðulegum niðurstöðum. Sem dæmi má nefna 

að árið 2018 hlóð tónlistarmaður upp tíu klukkustunda löngu myndbandi á vefsíðuna sem 

innihélt aðeins stanslaust hvítt suð (e. white noise). Kerfið tilkynnti tónlistarmanninum í 

kjölfarið um að myndbandið innihéldi fimm höfundarréttarbrot, og vísaði til myndbanda sem 

innihéldu hvítt suð, sem ætluð voru til svefnmeðferðar.183 Annað dæmi um skeikult eðli efnissía 

er frá árinu 2019, þegar hryðjuverkamaður í Nýja Sjálandi sýndi beint frá því á netinu er hann 

framdi fjöldamorð í mosku. Hægt var að leita að og finna myndbandið á YouTube, Facebook 

og fleiri stöðum, og hvorki sjálfvirkar síur né mannlegir eftirlitsmenn náðu að finna 

myndbandið og loka á það áður en það var gert aðgengilegt á netinu. Aftur á móti hefur 

YouTube fjarlægt þúsundir myndbanda af grimmdarverkum í Sýrlandi, sem hefðu getað nýst 

sem sönnunargögn í mögulegum réttarhöldum vegna stríðsglæpa. Efni myndbandanna var 

mjög svipað en birting þeirra var af mjög ólíkum ástæðum, og það verkefni að greina þennan 

mun er mjög flókið, sérstaklega fyrir sjálfvirkar síur.184 

 Evrópusambandið skoðaði einnig mögulega virkni sjálfvirkra sía í vinnuskjali 

framkvæmdastjórnarinnar. Þar er fjallað um áhyggjur þeirra aðila sem 17. gr. myndi hafa mestu 

áhrif á. Nokkrir þeirra sem viðruðu áhyggjur sínar sögðu að þrátt fyrir gagnsemi sjálfvirkra sía, 

þá væri gríðarlega mikilvægt að gæta varúðar við notkun slíkra verkfæra. Rannsóknarstofnanir 

og samtök um stafræn réttindi vöruðu við notkun sjálfvirkra sía og vísuðu til þess að tæknin 

sem væri notuð, væri enn ófullkomin. Að mati samtaka um stafræn réttindi vega 

grundvallarréttindi á borð við tjáningarfrelsi o.fl., þyngra heldur en mögulegir kostir þess að 

koma í veg fyrir ólöglegt efni eða háttsemi á netinu. Flestir þjónustuveitendur á netinu telja að 

ekki ætti að krefja þá um að stýra og fjarlægja efni nema þeim berist sérstök kvörtun vegna 

 
181 „Using Content ID - YouTube Help“ <https://support.google.com/youtube/answer/3244015?hl=en> skoðað 
22. apríl 2021. 
182 Anna Lidholm og Professor Sanna Wolk, „EU-kommissionens försök att minska värdegapet“ 62, 46. 
183 Giovanni Sartor, „The Impact of Algorithms for Online Content Filtering or Moderation - Upload Filters“ 
(European Commission september 2020) 46. 
184 sama heimild. 
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hvers einstaks efnis. Þeir segja að þá muni þeir í lenda í þeirri stöðu að þurfa að nota tækni og 

tól sem henta mögulega ekki tilganginum eða sem eru ekki full þróuð, sem muni þá leiða til 

mikils magns af fölskum jákvæðum niðurstöðum um höfundarréttarbrot og mikið af óþörfum 

lokunum á efni sem í raun og veru er ekki ólöglegt.185  

 Efnissíutækni er byggð á líkindaaðferðum, en þær aðferðir fela í sér að erfitt er að koma 

algjörlega í veg fyrir villur.186 Fræðimenn telja að skeikult eðli efnissía verði að taka til 

skoðunar þegar ætlunin er að reglubinda slíka tækni, en jafnvel í aðstæðum þar sem síun efnis 

er framkvæmd í góðri trú og með viðeigandi tæknilegum aðferðum auk mannlegs eftirlits, þá 

sé ávallt möguleiki á að eitthvert óheimilt efni sleppi í gegnum síuna og verði aðgengilegt 

almenningi, og á sama tíma er einnig möguleiki á að saklausu efni verði hafnað. Hættan á því 

að þjónustuveitendur þurfi að bera ábyrgð á brotum sem notendur þeirra fremja, sem sleppa í 

gegnum síuna, gæti leitt til þess að þeir hafi síur sínar strangari en ella til þess að forðast slíka 

ábyrgð, sem myndi leiða til þess að lokað yrði fyrir efni sem alla jafna ætti ekki að útiloka.187  

 

4.5 Staða tilskipunarinnar á Íslandi núna og umræður um hana hérlendis 

Nýja tilskipunin um höfundarrétt á hinum stafræna innri markaði ætti að verða hluti af 

íslenskum rétti í júní 2021, en það er þó þekkt að Ísland stendur sig verst allra EES ríkjanna í 

að innleiða tilskipanir og reglugerðir í landsrétt. Innleiðingarhalli Íslands er 1,2% samkvæmt 

síðustu mælingum.188 Staða tilskipunarinnar í dag er að drög að ákvörðun sameiginlegu EES 

nefndarinnar eru í skoðun hjá ESB og EFTA ríkjunum, drögin voru send til 

framkvæmdastjórnarinnar þann 28. október 2020, en ekki hefur verið tekin ákvörðun um 

upptöku hennar í EES samninginn. Ekki er talið að þörf sé á aðlögun í ákvörðun sameiginlegu 

EES nefndarinnar. Innleiðing er ekki hafin, en hún krefst þess að höfundalögum nr. 73/1972 

verði breytt.189  

 
185 „Commission staff working document impact assessment on the modernisation of EU copyright rules 
Accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on 
copyright in the Digital Single Market and Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the 
Council laying down rules on the exercise of copyright and related rights applicable to certain online 
transmissions of broadcasting organisations and retransmissions of television and radio programmes“ (n. 9) 
5.2.1. 
186 Sartor (n. 183) 45. 
187 sama heimild 54–55. 
188 „Internal Market Scoreboard 46, September 2020“ (EFTA surveillance authority) 
<https://www.eftasurv.int/esa-at-a-glance/publications/scoreboard/internal-market-scoreboard-46-
september-2020> skoðað 20. apríl 2021. 
189 „Tilskipun um höfundarétt í hinum stafræna innri markaði“ (Stjórnarráð Íslands - EES-gagnagrunnur) 
<https://gagnagrunnur.ees.is/32019l0790#Tilskipunumh%C3%B6fundar%C3%A9tt%C3%ADhinumstafr%C3%A6
nainnrimarka%C3%B0i-%C2%AD32019L0790> skoðað 20. apríl 2021. 
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 Einhverjar umræður hafa farið fram á íslenskum vettvangi um nýju tilskipunina, og hafa 

heyrst bæði yfirlýsingar til stuðnings hennar og mótmæli gegn henni. Sem dæmi má nefna að 

STEF190 lýstu yfir ánægju sinni yfir samþykkt tilskipunarinnar í fréttabréfi sínu í júní 2019. Þar 

segir að STEF hafi lagt sitt að mörkum í baráttu höfunda til þess að í nýju tilskipuninni væri 

ákvæði um að þjónustuveitendum á netinu sem dreifðu höfundarréttarvörðu efni, yrði gert skylt 

að semja við höfundana um notkun efnisins. Þá er það mat þeirra að kröfur höfunda muni ekki 

hafa í för með sér ritskoðun né að fyrirhuguð löggjöf muni hafa áhrif á svokölluð „memes“ eða 

„GIFs“ myndskeið, líkt og margir hafi haldið fram. Í fréttabréfinu segir að hafa verði í huga að 

tónlistarveitur sem byggðar séu upp á áskriftargjöldum séu í mjög ósanngjarnri samkeppni við 

þær veitur sem ekki krefjist greiðslu fyrir efni sitt, og eiga þar við vefsíður á borð við YouTube. 

Þau segja að slíkar veitur hafi skýlt sér á bak við ákvæði tilskipunar ESB um „ábyrgðarleysi 

milligönguaðila“, sem hafi þó ávallt verið hugsað fyrir fjarskiptafyrirtæki en ekki 

þjónustuveitur sem hefðu það að marki að dreifa höfundarréttarvörðu efni. STEF segja að 

lokum að samþykkt 17. gr. sé stór sigur fyrir höfunda og óska höfundum til hamingju með 

þennan áfanga.191 

 Þingflokkur Pírata á Íslandi er hins vegar ósáttur við 17. gr. en þau sendu frá sér 

tilkynningu árið 2019 í kjölfarið af því að tilskipunin var samþykkt hjá ESB. Þar lýstu þau því 

yfir að þau myndu beita sér gegn því að tilskipunin yrði tekin upp í EES samninginn óbreytt. Í 

tilkynningunni kom fram að tilskipunin feli í sér varhugaverða aðför að hinu frjálsa og opna 

Interneti. Hún feli í sér hertar kröfur um að þjónustuveitur á borð við Facebook, Google og 

YouTube og meginþorri vefsíða sem leyfi notendum að hlaða upp efni, verði gert að ritskoða 

það efni sem birtist á síðum þeirra til þess að tryggja að þar sé ekki verið að birta 

höfundarréttarvarið efni. Þau segja slíkar sjálfvirkar síur vera ónákvæmar og að tæknin sé enn 

ófullkomin, sem muni þá leiða til þess að þjónustuveitendurnir muni sía út meira magn af efni 

en minna til þess að baktryggja sig fyrir lögsóknum. Þau telja að slíkt sé ekkert annað heldur 

en ritskoðun á netinu og segja að ljóst sé að fjölmörg fyrirtæki muni ekki hafa burði til þess að 

geta staðið undir þessum kröfum, heldur muni aðeins þau allra fjársterkustu geta það. Þá er það 

álit þeirra að með þessu sé verið að takmarka frelsi Evrópubúa til tjáningar, og líkja þessu við 

að símafyrirtæki á Íslandi yrðu skikkuð til þess að hlera öll símtöl til þess að tryggja að aðeins 

þóknanlegar upplýsingar kæmust á milli manna. Í tilkynningunni segir síðan í lokin að 

nauðsynlegt sé að berjast gegn hvers kyns ritskoðun og takmörkun á tjáningarfrelsi sem sé 

 
190 Samband Tónskálda og Eigenda Flutningsréttar 
191 „Fréttabréf“ <http://stef.is/skopun-tonlistar/frettabref/> skoðað 20. apríl 2021. 
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hornsteinn frjálsra lýðræðisríkja.192 Smári McCarthy, þingmaður Pírata sagði í kjölfar 

tilkynningarinnar í viðtali, að tilskipunin kæmi verr út fyrir lítil ríki heldur en stór ríki og verr 

út fyrir smærri og meðalstór fyrirtæki en stór fyrirtæki og að allt mæli gegn því að tilskipunin 

yrði tekin upp í EES-samninginn. Hann telur einnig að tilskipunin sé til þess fallin að hamla 

nýsköpun og þróun, og ekki síður netfrelsi einstaklinga. Þá sagði þingmaðurinn að flokkurinn 

myndi brýna fyrir stjórnvöldum mikilvægi þess að hafna tilskipuninni og færi málið fyrir 

Alþingi kæmi til greina að beita neitunarvaldi með því að hafna því að aflétta stjórnskipulegum 

fyrirvara.193 

 Utan ofangreinds hefur umræða um tilskipunina ekki verið mjög áberandi á Íslandi frá 

því að hún var samþykkt af ESB árið 2019. Örfáar fréttir birtust á helstu fréttamiðlum landsins, 

þar sem aðallega var um að ræða almenna umfjöllun um tilskipunina og deilurnar vegna 17. gr. 

hennar.194 Það verður þó áhugavert að sjá hvort umræðan fari að vakna á ný eftir því sem 7. 

júní 2021 nálgast, en það er fresturinn sem aðildarríki hafa til þess að innleiða tilskipunina.  

 

5. Tilskipunin, tjáningarfrelsi og netfrelsi 

Samkvæmt Evrópuþinginu mun tilskipunin ekki hafa áhrif á tilvist netfrelsis. Netfrelsi muni 

enn vera til svo lengi sem nýting þessa frelsis skarist ekki á við réttindi annarra eða er á einhvern 

hátt ólögleg. Þetta þýði að notandi muni geta haldið áfram að hlaða upp efni á vettvanga 

þjónustuveitenda á netinu og að þessir vettvangar muni geta haldið áfram að hýsa það efni sem 

notendur hlaða upp, svo lengi sem vettvangurinn virði rétt höfunda til sanngjarnrar þóknunar. 

Tilskipunin muni heldur ekki ritskoða, heldur muni hún, með því að auka ábyrgð 

þjónustuveitendanna á að tryggja sanngjarna þóknunarsamninga við höfunda efnis sem 

þjónustuveitendurnir hagnist einnig á. Þetta sé ekki ritskoðun.195 

 Þá segir þingið einnig að tilskipunin skapi ekki skyldu til þess að nota sjálfvirkar 

efnissíur, heldur sé verið að setja fram takmark sem þurfi að ná – að þjónustuveitendur á netinu 

 
192 „Þingflokkur Pírata - Posts - Facebook“ 
<https://www.facebook.com/thingflokkurpirata/posts/639895193121403/> skoðað 20. apríl 2021. 
193 „Píratar hafna tilskipun um höfundarrétt“ mbl.is 
<https://www.mbl.is/frettir/innlent/2019/03/26/piratar_hafna_tilskipun_um_hofundarrett/> skoðað 20. apríl 
2021. 
194 „Deilt um vélmennavöktun á Evrópuþingi“ mbl.is 
<https://www.mbl.is/frettir/erlent/2018/06/20/deilt_um_velmennavoktun_a_evroputhingi/> skoðað 21. apríl 
2021; „Ekki fleiri „meme“?“ mbl.is <https://www.mbl.is/frettir/erlent/2019/03/26/ekki_fleiri_meme/> skoðað 
21. apríl 2021; „Segja tilskipun ESB eyðileggja internetið“ <https://www.frettabladid.is/frettir/segja-tilskipun-
esb-eyileggja-interneti/> skoðað 21. apríl 2021. 
195 „Questions and Answers on Issues about the Digital Copyright Directive“ (n. 165). 
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hagnist ekki á efni sem rétthafar hafa skapað án þess að greiða þeim þóknun. Hins vegar sé 

ekki tekið fram í tilskipuninni hvaða verkfæri eða aðferðir þarf mögulega að nota til þess að 

koma í veg fyrir að efni sem höfundur hefur ekki fengið þóknun fyrir birtist á vefsíðum. Þess 

vegna sé engin krafa gerð um efnissíur. Stórir þjónustuveitendur á netinu muni þó mögulega 

enda á að velja að nota efnissíur ef þeir ná ekki að hugsa upp einhverjar nýstárlegar lausnir, en 

slíkar síur séu nú þegar í notkun hjá þessum stóru aðilum. Þá segja þeir að gagnrýni þess efnis 

að síukerfi fjarlægi stundum löglegt efni eigi vissulega rétt á sér en að gagnrýnin ætti frekar að 

snúa að þjónustuaðilunum sjálfum sem hanna og innleiða síukerfin, en ekki að löggjafanum 

sem setur fram markmið sem þarf að ná, það markmið að fyrirtækin verði að greiða fyrir efnið 

sem það notar til þess að ná fram hagnaði í rekstri. Það markmið sé í raunheiminum óumdeilt 

og því framfylgt. Enn fremur sé í tilskipuninni ákvæði sem tryggja að þegar efni er ranglega 

fjarlægt þá geti eigandi þess lagt fram kvörtun og eigi rétt á því að henni sé svarað fljótlega.196 

 Hvað varði neikvæð áhrif á „memes“ segir þingið að tilskipunin muni ekki hafa 

neikvæð áhrif á þau. Þvert á móti séu sérstakar skyldur lagðar á aðildarríki til þess að vernda 

endurgjaldslausa upphleðslu og deilingu verka sem innihalda tilvitnanir, gagnrýni, efnisrýni 

eða skopmyndir, skopstælingar eða stælingar þar sem listamaður líkir eftir stíl annars. Þetta 

muni tryggja að „memes“ muni halda áfram að vera aðgengileg og að þau verði jafnvel öruggari 

heldur en áður, vegna þess að slík verk hafi áður verið varin af mismunandi landslögum 

aðildarríkjanna. 

 Tilskipuninni sé ætlað að tryggja fjölmörgum einstaklingum það lífsviðurværi sem þau 

verðskulda fyrir vinnu sína og sem þau þurfa á að halda til þess að geta haldið henni áfram. 

Markmiðið sé að tryggja að meira fé fari til listamannanna frekar heldur en til hluthafa 

Google.197 

5.1 Möguleg áhrif á tjáningarfrelsi og netfrelsi 

Það er ljóst að „memes“ og sambærilegar birtingar á netinu falla undir undanþágureglur 

höfundarréttar, og sú undanþága virðist ekki breytast með nýju tilskipuninni. Það virðist sem 

ESB hafi brugðist nokkuð vel við þeim kvörtunum og þeirri gagnrýni sem kom fram eftir 

birtingu draganna árið 2016. En þær breytingar sem gerðar voru í kjölfarið gerðu það aðeins 

skýrara að henni er ekki ætlað að takmarka notkun á skopmyndum og skopstælingum á borð 

við „memes“. En það er þó ekki hægt að horfa fram hjá því að magn efnis sem notendur 

þjónustuveitenda á netinu hlaða inn á hverjum degi er gríðarlegt, og því er það mjög líklegt að 

 
196 sama heimild. 
197 sama heimild. 
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þjónustuaðilar á netinu muni flestir nýta sér tæknilegar lausnir til þess að tryggja ábyrgðarleysi 

sitt. Í málum SABAM gegn Scarlet og Netlog var niðurstaðan sú að ekki mætti skylda 

netþjónustuaðila til þess að hafa almennt eftirlit með efni sem væri í umferð á netþjónum þeirra 

með notkun efnissía. Það er þó mikill munur á netþjónustuaðilum og þjónustuaðilum á netinu, 

en þjónustuaðilar á netinu eru yfirleitt takmarkaðir við örfáar vefsíður á netinu, á meðan 

netþjónustuaðilar eru þeir sem gera notendum kleift að komast inn á allar þessar vefsíður.  

Það er hætt við að meginreglan um leyfi eða leyfissamninga sé í mörgum tilvikum ekki 

raunhæf og að undantekningin sé því of þröng, áhættusöm og krefjist of mikillar fyrirhafnar til 

þess að mögulegt sé að nýta hana. En þá er spurning hvaða áhrif það muni hafa á tjáningarfrelsi 

og netfrelsi ef fyrirtækin velji að nota efnissíur til þess að tryggja að þau séu að starfa í samræmi 

við lögin. Þó að tilskipunin geri ekki beina kröfu um notkun efnissía þá er hætt við að í 

framkvæmd verði það einfaldasta lausnin fyrir þjónustuveitendur að grípa til þess háttar 

tæknilegra lausna, til þess að forðast ábyrgð vegna höfundarréttarbrota á vefsíðum þeirra.  

 Af 7. mgr. 17. gr. tilskipunarinnar má greina að notkun á tækni til þess að sía frá 

höfundarréttarvarin verk má ekki skyggja á frelsi til sköpunar og nýtingu á efni annarra á 

ummyndandi hátt. Greinin hljóðar svo: 

The cooperation between online content-sharing service providers and 

rightholders shall not result in the prevention of the availability of works or 

other subject matter uploaded by users, which do not infringe copyright and 

related rights, including where such works or other subject matter are 

covered by an exception or limitation. Member States shall ensure that users 

in each Member State are able to rely on any of the following existing 

exceptions or limitations when uploading and making available content 

generated by users on online content-sharing services: (a) quotation, 

criticism, review; (b) use for the purpose of caricature, parody or pastiche 

Trygging á grundvallarréttindum á borð við tjáningarfrelsi spilar stórt hlutverk í þessu 

samhengi en þessi grein gæti skapað það andrými sem nauðsynlegt er til þess að tjáningarfrelsið 

sé tryggt um leið og réttindi höfunda eru vernduð. Í framkvæmd hefur Mannréttindadómstóll 

Evrópu túlkað réttinn til tilvitnunar og skopstælingar rýmri heldur en í tilvikum þar sem ekki 

eru undirliggjandi rök um tjáningarfrelsi. Einnig hefur dómstóllinn lagt áherslu á sanngjarnt 

jafnvægi milli réttinda og hagsmuna höfunda annars vegar og réttindi notenda 

höfundarréttarvarins efnis hinsvegar.198 Meðal þeirra mála þar sem dómstóllinn hefur fjallað 

 
198 Martin Senftleben, „Institutionalized Algorithmic Enforcement – The Pros and Cons of the EU Approach to 
UGC Platform Liability“ (Social Science Research Network 17. febrúar 2020) SSRN Scholarly Paper ID 3565175 
314–315 <https://papers.ssrn.com/abstract=3565175> skoðað 24. apríl 2021. 
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um þetta jafnvægi eru t.d. mál Deckmyn gegn Vandersteen199 og Painer gegn Standard 

VerlagsGmbH.200 

 Í máli Deckmyn frá árinu 2011 hafði stefndi, félagi í stjórnmálaflokki í Belgíu, framleitt 

dagatal með teikningu sem líktist forsíðu teiknimyndasögu sem skrifuð var af stefnanda, sem 

hann átti höfundarrétt að. Stefnandi höfðaði mál fyrir dómstólnum í Brussel gegn stefnda og 

sagði að notkun myndarinnar á dagatalinu væri brot gegn höfundarrétti hans, og dómstóllinn 

skipaði stefnanda að hætta allri notkun teikningarinnar. Stefndi áfrýjaði ákvörðuninni og hélt 

því fram að teikningin bryti ekki í bága við höfundarrétt vegna þess að hún væri pólitísk 

teiknimynd sem félli undir undanþágu belgískra höfundarréttarlaga sem skopstælingu. 

Stefnandi mótmælti því að teikningin væri skopstæling vegna þess að hana skorti grunnþætti 

skopstælinga, svo sem frumleika, sýningu á gamansömum eiginleikum og markmiðið að gera 

grín að upprunalega verkinu. Áfrýjunardómstóllinn í Brussel vísaði málinu til 

Evrópudómstólsins til umfjöllunar. Evrópudómstóllinn komst fyrst að þeirri niðurstöðu að 

hugtakið skopstæling samkvæmt 5. gr. tilskipunar 2001/29 væri sjálfstætt hugtak laga ESB og 

túlkað á samræmdan hátt um allt sambandið. Síðan greindi dómstóllinn undantekningu 

skopstælinga og skilgreindi grundvallareinkenni skopstælingarverksins sem, í fyrsta lagi það 

að vekja verk sem er áberandi frábrugðið því og í öðru lagi að vera tjáning á húmor eða háði. 

Dómstóllinn úrskurðaði að þvert á afstöðu stefnanda, þá krefjist undantekningin á skopstælingu 

ekki tiltekinna skilyrða svo sem frumleika og sýningar á persónueinkenna sem gera það 

frábrugðið frumverkinu. Dómstóllinn sagði síðan að við ákvörðun á því hvort notkun 

skopstælinga heyri undir undantekningu frá höfundarrétti sé nauðsynlegt að ná sanngjörnu 

jafnvægi milli hagsmuna og réttinda þess sem skapaði frumverkið og tjáningarfrelsi 

einstaklingsins sem treystir á nýtingu undantekningar á grundvelli skopstælingar. 201 

 Í máli Painer hafði sjálfstætt starfandi ljósmyndari tekið andlitsmyndir af börnum fyrir 

dagheimili barna í Austurríki. Ein slíkra mynda var síðar birt í dagblöðum í þeim tilgangi að 

lýsa eftir barni sem hafði verið rænt, og í einhverjum tilfellum hafði myndinni verið breytt 

vegna þess að hún var orðin eldri en hún var á myndinni og reynt var að sýna hvernig hún liti 

út á þeim tíma sem myndirnar voru birtar. Höfundar hafði ekki verið getið við birtingu 

myndarinnar og vildi ljósmyndarinn meina að þetta væri brot á höfundarrétti hennar. Í úrskurði 

sínum staðfesti dómstóllinn að myndin væri varin af höfundarrétti en sagði að í 

 
199 Johan Deckmyn og Vrijheidsfonds VZW gegn Helena Vandersteen og fleiri. [2014] Evrópudómstóllinn 
C‑201/13. 
200 Eva-Maria Painer gegn Standard VerlagsGmbH og fleiri [2011] Evrópudómstóllinn C-145/10. 
201 Johan Deckmyn og Vrijheidsfonds VZW gegn Helena Vandersteen og fleiri. 
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evrópusambandsrétti gæti höfundarréttarvernd verið takmörkuð. Þannig megi fjölmiðlar birta 

andlitsmyndir sem eru höfundarréttarvarðar, án samþykkis höfundar, ef markmið 

birtingarinnar er að aðstoða lögreglu við rannsókn sakamáls, eða til þess að leita að týndri 

manneskju, en það væri samt sem áður þörf á að geta höfundar við birtinguna. Í málinu 

undirstrikaði Evrópudómstóllinn þörfina fyrir túlkun á tilvitnunarréttinum í InfoSoc 

tilskipuninni og skýrði einnig d-lið 3. mgr. 5. gr. InfoSoc tilskipunarinnar og sagði að henni 

væri ætlað að ná fram jafnvægi milli tjáningarfrelsis notenda verks og höfundarréttar.202 

Í þessum málum undirstrikaði dómstóllinn þörfina á að tryggja skilvirkni 

undanþágunnar vegna skopstælingar sem leið í átt að jafnvægi milli höfundarréttarverndar og 

tjáningarfrelsis. Þá vísaði dómstóllinn til tilvitnana og skopstælinga sem réttindi notenda 

fremur heldur en aðeins hagsmuni notenda. Svo lengi sem efni notenda er afrakstur frumlegrar 

vinnu sem auki virði undirliggjandi efnis, þá getur efni sem notendur skapa úr efni annarra 

uppfyllt skilyrði til þess að vera ummyndandi notkun sem vernduð er af tjáningarfrelsi.203 

Fræðimenn hafa samt sem áður sagt að þrátt fyrir að þessi undanþáguheimild sé til 

staðar, þá sé grundvöllur fyrir áhyggjum af raunverulegum áhrifum efnissíutækni á 

tjáningarfrelsið. Þangað til að einhver hvatning leiði til þess að þau síukerfi sem fáanleg eru 

þróist þannig að þau geti greint á milli leyfilegra skopstælinga og annars óheimils efnis þá spili 

úrræði notenda í 17. gr. lykilhlutverk. Að mati fræðimanna lofa úrræðin ekki sérstaklega góðu 

fyrir varðveislu tilvitnunar og skopstælinga. Þar sem að þjónustuveitandinn eigi á hættu að 

þurfa að bera ábyrgð vegna höfundarréttabrota, þá sé það ólíklegt að þetta fyrirkomulag muni 

þjóna tjáningarfrelsinu vel, jafnvel þó að víðtæk beiting tilvitnunarréttar og réttar til 

skopstælinga væri í samræmi við dómafordæmi. Þá hefur það einnig verið áhyggjuefni hversu 

teygjanlegur tímaramminn „án óþarfa tafa“ sé, vegna þess að í framkvæmd geti það tekið 

nokkurn tíma þar til að niðurstaða næst í tilfellum þegar verið er að meta hvort um 

höfundarréttarbrot sé að ræða, og því geti kvörtunar- og úrbótamöguleikinn virst óaðlaðandi 

frá upphafi. Mikil skilvirkni og áreiðanleiki skipti því sköpum fyrir árangur ráðstöfunarinnar, 

en rannsóknir í Bandaríkjunum benda til þess að notendur eru ólíklegir til þess að senda inn 

kvartanir yfir höfuð. Það sé því fyrirsjáanlegt að kvörtunar- og úrbótakerfi sé ófært um að 

vernda tjáningarfrelsið ef virkni þess er þannig að notendur verði að bíða tiltölulega lengi eftir 

niðurstöðu. Auk þess sé eðli skopstælinga á netinu oft þannig að það er byggt á málefnum 

 
202 Eva-Maria Painer gegn Standard VerlagsGmbH og fleiri. 
203 Senftleben (n. 198) 315. 
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líðandi stundar og eigi því ekki lengur við í samfélagsumræðunni ef það stoppar í kvörtunar- 

og úrbótakerfinu.204  

5.2 Eru slík áhrif réttlætanleg með tilliti til tjáningar og netfrelsis? 

Af umfjölluninni hér að framan er alveg skýrt að hvort tveggja, höfundarréttur og 

tjáningarfrelsi eru gríðarlega mikilvæg réttindi, og nauðsynlegt er að vernda bæði. Sú staðreynd 

að höfundarréttarbrot á netinu eru eins algeng og þau eru, sýnir fram á að nauðsynlegt er að 

breyta að einhverju leyti því kerfi sem hefur verið við lýði um ábyrgð á netinu. En jafnvel þó 

að hugsunin að baki 17. gr. nýju tilskipunarinnar geti verið mikilvægt skref í vernd 

höfundarréttinda á netinu, þá er hún einnig þess eðlis að vera líkleg til þess að takmarka 

tjáningarfrelsi einstaklinga að einhverju leyti. Því er nauðsynlegt að meta hvort að slík áhrif 

séu réttlætanleg og hvort að slíkt sé nokkuð sem sé ákjósanlegt í réttarríki.  

Líkt og komið hefur fram í fyrri umfjöllun þá er höfundarrétturinn mikilvægt verkfæri 

í nútímasamfélagi vegna þeirra áhrifa sem hann hefur á það efni sem dreift er meðal 

almennings. Þetta efni hefur síðan mikil áhrif á það hvernig einstaklingar skilja og túlka 

heiminn, og getur því höfundarréttur haft áhrif á daglegt líf einstaklinga um allan heim. Með 

netinu varð allur heimurinn opnari og upplýsingaflæði varð meira og hraðara en nokkurn 

tímann hafði áður þekkst og fólk fór að horfa öðrum augum á höfundarréttinn. Það má segja að 

jafnvægið milli höfunda og þeirra sem neyta efnis á netinu, hafi á einhvern hátt raskast með 

tilkomu netsins sem hafði þær afleiðingar að halla fór á höfundana vegna þeirra takmörkuðu 

úrræða sem þeir höfðu til þess að reyna að vernda efni sem þeir skapa. Nauðsynlegt er að gæta 

þess að þeir sem hafa lifibrauð sitt af því að skapa einhverskonar efni, njóti einhverskonar 

verndar frá þjófnaði. Ef það er ekki gert er hætt við að hvatningin til sköpunar verði minni, sem 

gæti síðan haft neikvæð áhrif á samfélagið í heild. 

 Tjáningarfrelsið er einnig mjög mikilvægt í lýðræðissamfélagi, og líkt og áður hefur 

komið fram þá gildir tjáningarfrelsið jafnt á netinu og í raunheimi. Tjáning á netinu gerir það 

einfaldara fyrir einstaklinga að taka þátt í vexti og þróun menningar sem síðan hefur áhrif á 

skoðanir og upplifanir einstaklinganna sjálfra. Tjáningarfrelsið er hluti af gagnvirkri hringrás 

félagslegra samskipta, félagslegrar þátttöku og sjálfsmyndunar og það að tala og taka við 

upplýsingum verður til þess að einstaklingar breytast.205 Tjáningarfrelsið er álitið eitt af 

grundvallarréttindum og ein af undirstöðum lýðræðisþjóðfélags, en eru þó einnig vandmeðfarin 

 
204 sama heimild 325–326. 
205 Jack M Balkin, „Digital Speech and Democratic Culture: A Theory of Freedom of Expression for the 
Information Society“ 79 New York University Law Review 55, 32. 
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mannréttindi sem ekki er hægt að njóta án ábyrgðar líkt og áður hefur komið fram. Heimildirnar 

til takmörkunar á tjáningarfrelsi einstaklinga eiga aðeins við ef þær eru nauðsynlegar og 

samrýmast lýðræðishefðum, auk þess að mismunandi formum tjáningar eru veitt mismikið 

vægi, svo sem pólitísk ræða á móti einhverskonar fordómafullum hrópum og köllum áhorfenda. 

Enginn getur því átt ótakmarkaðan rétt til tjáningar. Helsta áhættan á skerðingu á tjáningarfrelsi 

einstaklinga með 17. gr. nýju tilskipunarinnar virðist vera ef þjónustuveitendur á netinu grípa 

til þess að nota efnissíur sem hannaðar eru til þess að grípa meira frekar en minna, til þess að 

minnka líkur á að höfundarrréttarvarið efni sleppi í gegn. Það þarf einnig að hugsa til þess 

hversu mikið tjáningarfrelsið er í raun á þessum vettvöngum án tilskipunarinnar. Þjónustuaðilar 

á netinu eru nú þegar að nota ýmisskonar efnissíur til þess að koma í veg fyrir að óæskilegt efni 

fari inn á vefsíður þeirra, en í mörgum tilfellum skortir úrræði fyrir þá sem telja að ekki hafi 

verið grundvöllur til þess að fjarlægja eða loka á efni þeirra. Nýja tilskipunin felur því í sér 

réttarbót fyrir notendur vegna skyldu á þjónustuveitendur til þess að hafa hraðvirk úrræði fyrir 

notendur, sem gæti því á vissan hátt haft jákvæð áhrif á tjáningarfrelsið, þar sem að 

einstaklingurinn verði í raun í minni hættu en áður á að tjáning hans verði endanlega fjarlægð 

án þess að hann eigi möguleika á að verja hana. Með þeim breytingum sem gerðar voru á 13. 

gr. draganna sem varð að 17. gr. tilskipunarinnar, má álykta að með auknum skýrleika og betri 

möguleikum notenda til þess að gæta réttar síns, sé hættan sem að tjáningarfrelsinu stafar af 

greininn, minni en í upphaflegu útgáfunni, en hættan er þó aldrei alveg útilokuð, vegna þess að 

á endanum veltur það mikið á því hvernig efnissíum og þjónustuveitendum á netinu tekst til 

við að fylgja nýju reglunum. 

6. Niðurstöður 

Ljóst er af umfjöllun hér að framan að höfundarréttur og tjáningarfrelsið eru hvor tveggja 

mikilvæg réttindi fyrir lýðræðisþjóðfélög. Í 17. gr. mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu 

þjóðanna er kveðið á um að allir skuli njóta eignarréttar og að engan megi svipta eignum sínum 

að óþörfu. Í höfundarréttinum felst að höfundur á eignarrétt að verki sínu og má álykta að 

mikilvægt sé einnig að vernda eignarrétt höfunda líkt og eignarrétt yfir áþreifanlegum hlutum, 

þrátt fyrir að ákveðinn eðlismunur sé á þeim, þar sem að auðvelt er að afrita höfundarréttarvarið 

efni á borð við myndbönd og tónlist á netinu. Í þeim tilvikum er eigandi verksins kannski ekki 

að tapa áþreifanlegu eintaki af verkinu, en fer í flestum tilvikum á mis við einhvern hagnað ef 

að verk hans fer í dreifingu á netinu. 

 Einnig þarf að hafa í huga hvernig verið sé að meðhöndla efni þegar notaðar eru 

efnissíur til þess að koma í veg fyrir höfundarréttarbrot. Þá má velta því upp hvort að sú leið sé 
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vænleg, að stöðva óheimilt efni áður en það er sett á netið, í stað þess að leyfa því að njóta 

vafans og meta það eftir birtingu, með það að markmiði að vernda tjáningarfrelsi einstaklinga. 

Er með efnissíum mögulega verið að dæma notendur seka uns sakleysi er sannað, með því að 

beita viðurlögum við höfundarréttarbrotum áður en sannað er að um sé að ræða brot yfir höfuð? 

Með þessum vangaveltum þarf einnig að taka í reikninginn mat sérfræðinga um að þær 

efnissíur sem til eru í dag séu ekki fullkomlega áreiðanlegar og geta ranglega metið efni 

ólögmætt. Slík aðferðafræði að leyfa efninu að njóta vafans gæti hins vegar gert eignarrétt 

höfunda að engu, vegna þess að þekkt er að það sem komið er í dreifingu á netinu mun vera 

þar að eilífu. Vegna þess hversu mikilvægur höfundarrétturinn er til þess að hvetja til 

nýsköpunar og menningarlegrar umræðu, þá verður að teljast að slík meðferð á eignarrétti 

höfunda sé ekki eftirsóknarverð. 

Rökin um að ekki eigi að setja kröfur um efnissíur til verndar höfundarrétti vegna 

óáreiðanleika þeirra, falla á vissan hátt um sjálf sig þegar litið er til þess hversu hratt tækni 

hefur þróast síðustu áratugi. Það sem margir segja tæknilega ómögulegt er kannski ekki 

endilega ómögulegt. Þegar horft er til baka var eitt sinn talið ómögulegt að tölvur yrðu til á 

hverju heimili, árið 1949 sagði uppfinningamaðurinn John von Neuman að það liti út fyrir að 

mannkynið væri komið að mörkum þess sem mögulegt væri að ná fram með tölvutækni.206 Í 

dag eru snjallsímar í eigu flestra fullorðinna einstaklinga í hinum vestræna heimi, og má því 

gera ráð fyrir því að tækniþróun sé langt frá því að að vera lokið á þessu sviði.  

We would accomplish many more things if we did not think of them as 

impossible. - Chretien Malesherbes 

Út frá þessu má álykta að efnissíur á netinu hafi möguleikann á því að þróast nógu mikið til 

þess að verða nánast fullkomlega áreiðanlegar þegar kemur að því að stöðva dreifingu 

höfundarréttarvarins efnis. Það að leggja þá kröfu á þá aðila sem helst koma að tækniþróun í 

einkageiranum, að bera ábyrgð á brotum sem verða á vefsíðum þeirra, gæti orðið til þess að 

flýta fyrir þróun þessara efnissía sem gæti á endanum veitt bæði rétthöfum og notendum 

jákvæðari niðurstöðu. Fræðimenn hafa sagt að ekki megi vanmeta möguleika gervigreindar og 

sjálfvirkra algríma. Síutækni geti mögulega lært af mannlegum ákvörðunum um það hvaða efni 

er leyfilegt, sem geti leitt til þess að slík kerfi muni hafa getuna til þess að greina hvaða tilvik 

 
206 „“It Always Seems Impossible until It’s Done”“ (NewsComAu, 29. júlí 2016) 
<https://www.news.com.au/technology/innovation/inventions/the-life-changing-inventions-the-experts-said-
were-impossible/news-story/8c8b0e58532b329d1b6f97c3dfee9fcc#.eu2xk> skoðað 24. apríl 2021. 
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eru einföld og skýr, og hver þeirra eru vafamál, og flagga slík tilvik sem færu þá í mannlega 

skoðun.207 

Það hvort að tilskipunin muni ná því markmiði að loka verðmætabilinu og um leið 

tryggja að netið verði áfram öruggur vettvangur fyrir tjáningarfrelsi hefur verið umdeilt líkt og 

fram hefur komið, en markmiðið er í grunninn að finna þennan gullna meðalveg. Gagnrýni Tim 

Berners-Lee og fleiri fræðimanna var sett fram árið 2018, en endanleg útfærsla 17. gr. var sett 

fram árið 2019. Gagnrýni þeirra var á þann veg að greinin væri ekki rétta leiðin til þess að ná 

því markmiði að gæta að sanngjarnri dreifingu hagnaðar af notkun höfundarréttarvarins efnis 

á netinu. Greinin eins og hún er í tilskipuninni er mun lengri og ítarlegri heldur en hún var í 

drögunum að tilskipuninni frá árinu 2016 og þær breytingar sem gerðar voru hafa að mörgu 

leyti skýrt þá óvissu og þann óskýrleika sem gagnrýnin var að miklu leyti byggð á. 

Þingmaðurinn Julia Reda hefur gagnrýnt tilskipunina og sagt að verið sé að dæma notendur 

seka áður en sekt er sönnuð. Þessi gagnrýni sýnir vissulega fram á ákveðna hættu, en þá má 

einnig velta því upp hvort að slíkt sé nú ekki þegar að gerast á vettvöngum á borð við YouTube, 

þar sem verið er að nota síutækni til þess að loka á óæskilegt efni, en út frá því má velta því 

fyrir sér hversu mikið sé nú þegar verið að takmarka tjáningarfrelsi notenda. Að mati höfundar 

er þessi áhætta klárlega áhyggjuefni, en þó má ekki horfa fram hjá þeim úrræðum sem 

notendum eru tryggð með nýju tilskipuninni um að eiga rétt á að mál þeirra verði endurskoðuð. 

Ef 17. gr. nýju tilskipunarinnar á að ná því markmiði sem áætlað er, þá er nauðsynlegt 

að hafa trú á tækniþróuninni, og það getur á vissan hátt verið jákvætt að tæknin þurfi að mæta 

lagalegum kröfum sem hafa hagsmuni allra aðila í forgrunni, fremur heldur en fyrri þróun á 

lögum vegna tækniþróunar, þar sem lögin hafa oft þurft að elta tæknina eftir að búið er að þróa 

hana. Ákefðin og frumkvæðið hjá sérfræðingum á slíkum sviðum, á það oft til að vanrækja að 

taka tillit til laga, og oft er tæknin fremur hugsuð til þess að finna leiðir fram hjá lögum. 

Núverandi kerfi YouTube gerir, líkt og áður kom fram, ekki kröfu um mannlega 

íhlutun, gagnsæi þess er ekki nægjanlegt og úrræði fyrir notendur sem telja að lokað hafi verið 

fyrir efni þeirra að óþörfu eru takmörkuð. Það má því álykta út frá þeim upplýsingum að það 

yrði almennum notendum helst í hag að setja fyrirtækjum á netinu ákveðnar kröfur til þess að 

gæta að réttaröryggi notenda. Það hljóti að vera gagnlegt fyrir almenning að þjónustuveitendum 

á netinu, sem eru orðnir gríðarlega stór hluti af daglegu lífi fólks í heiminum, séu settar 

einhverjar hömlur til þess að koma í veg fyrir að einkafyrirtæki, þar sem hagnaður þeirra sjálfra 

er grundvallar markmiðið, öðlist meira vald og áhrifamátt yfir notendum sínum. Á netinu eru 

 
207 Senftleben (n. 198) 324. 
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notendurnir í raun varan sem tæknifyrirtækin fá greitt fyrir að veita auglýsendum aðgang að 

þeim, og má því færa rök fyrir því að þjónustuveitendur hafi ekki hagsmuni notenda í fyrirrúmi, 

heldur fyrst sína eigin og svo auglýsenda sem þeir stunda viðskipti við.208 

Samkvæmt leiðbeiningum ESB um mannréttindi og tjáningarfrelsi á netinu og í 

raunheimi getur það talist óhófleg takmörkun á tjáningar- og skoðanafrelsi að loka fyrir aðgang 

einstaklinga að vefsíðum á grundvelli höfundarréttarverndar. Í því tilliti gæti 17. gr. nýju 

tilskipanarinnar reynst ágætis millivegur til þess að gæta að réttindum höfunda til verndar efnis 

síns og tjáningarfrelsis notenda á netinu þar sem að ekki er verið að loka á alla síðuna heldur 

aðeins það efni sem ólöglegt er. 

Nýja tilskipunin um höfundarrétt á hinum stafræna innri markaði er þannig upp byggð 

að afleiðingar af henni geti mögulega falið í sér einhverja takmörkun á tjáningar- og netfrelsi 

einstaklinga sem nota vettvanga þjónustuveitenda á netinu. En sé henni beitt rétt hefur hún þó 

einnig möguleika á að vera gagnlegt verkfæri til þess að ná fram jafnvægi milli rétthafa og 

notenda. Ef tilskipunin hefur þau áhrif að greiða leið fyrir hönnun á háþróuðum efnissíum sem 

geta greint á milli höfundarréttarbrota og efnis sem fellur undir undanþágu til skopstælinga, þá 

myndi markmiðið líklega nást, án þess að brjóta gegn tjáningar- og netfrelsi einstaklinga á 

netinu. Tjáningarfrelsi einstaklinga er ávallt bundið einhverjum takmörkunum og hefur í 

framkvæmd ekki verið talið að einstaklingar hafi frelsi til þess að segja hvað sem þeir vilja án 

afleiðinga, heldur þurfa þeir að bera ábyrgð því fyrir dómi. Í gegnum árin hefur verulega hallað 

á rétthafa efnis á netinu, en líkt og nauðsynlegt er að vernda mannréttindi notenda til frjálsrar 

tjáningar, þá er einnig nauðsynlegt að vernda eignarrétt höfunda. Að lokum má einnig hafa það 

í huga að á vissan hátt er það eðli málamiðlana, þar sem reynt er að gæta að réttindum andstæðra 

póla, að á endanum er enginn fullkomlega sáttur með niðurstöðuna. 

 

 

 

 

 

 

 
208 Panagiotis Papadopoulos o.fl., „If You Are Not Paying for It, You Are the Product: How Much Do Advertisers 
Pay to Reach You?“ 15. 
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