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Ágrip 

Markmið ritgerðar þessar var að kanna hvort ör þróun alþjóðasamfélagsins hafi með 

einhverjum hætti leitt til úreldingar höfundaréttarlöggjafarinnar í núverandi mynd. 

Farið var yfir forsögu höfundaréttarins og þróun hans með tilkomu nýrrar tækni og 

auknu aðgengi almennings að höfundaréttarvörðu efni. Einnig var fjallað um þá 

alþjóðasamninga sem mestu máli skipta þegar kemur að verndun höfundaréttar. Í 

megin efni ritgerðarinnar var farið yfir hina ýmsu möguleika sem höfundum hugverka 

standa til boða í þeim tilgangi að koma verkum sínum á framfæri, hvort heldur er í 

fjárhagslegum eða ófjárhagslegum tilgangi. Fjöldi slíkra leiða eykst sífellt og er 

höfundur, t.d. ritverks ekki lengur háður miskunnsemi útgáfufélaga til að koma verki 

sínu á markað. Höfundur komst að þeirri niðurstöðu að þörf er á gagngerri 

endurskoðun höfundaréttarlaganna þar sem þau eru bákn síns tíma og hafa ekki fylgt 

eftir örri þróun tækninnar.  
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Formáli 

Þegar höfundur lagði af stað við gerð þessara ritgerðar þá var það ljóst að smíði 

hennar yrði mjög áhugaverð og krefjandi. Ritgerðin hefur varpað ljósi á lagaleg atriði 

sem og söguleg sem höfundur lagði fyrir sig að kanna og hefur úrvinnsla þeirra gagna 

sem á vegi hann urðu verið skemmtileg og áhugaverð. Málefnið sem ritgerðin fjallar 

um eru nátengd þeim störfum sem höfundur hefur um nokkurn tíma verið hluti að og 

mun að öllum líkindum einbeita sér frekar að höfunda og hugverkaréttindum í nánari 

framtíðinni. Að svo sögðu þá vill höfundur þakka leiðbeinanda sínum, Sigurði 

Arnalds hrl., fyrir ráðleggingar sínar og aðstoð við verkefni þetta. Sérstakar þakkir fá 

Þóra Elfa Björnsson framhalsskólakennari, Guðmundur Haukur Gunnarsson 

lögfræðingur og Atli Steinn Guðmundsson frétta- og blaðamaður fyrir þá mikilvægu 

aðstoð sem þau veitti. Jafnframt vill höfundur þakka öllum þeim sem á einn eða annan 

hátt veittu aðstoð sína við vinnslu ritgerðarinnar.  
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1.0. Inngangur 

Kveikjan að þessu verkefni er tilkomin frá bók eftir Anna Mancini sem ber titilinn      

“Copywright law is obsolete”.  Anna Mancini er með Ph.D- gráðu í lagalegri heimspeki frá 

Parísarháskóla í Frakklandi þar sem hún hefur einnig stundað háskólakennslu. Sérsvið hennar 

eru aðallega eignar- og internetsréttur og hefur hún gefið út nokkrar bækur varðandi þau 

málefni. 

Ritgerðinni er ætlað að veita almenna innsýn í höfundaréttinn á sögulegan hátt. Fjalla um 

skyldur og réttindi og þá aðallega listflytjenda eins og tónlistarmanna og leikara, 

kvikmyndagerðarmanna, frameiðenda og því sem snýr að útvarpi og kvikmyndagerð. 

 

Þá verður einnig skoðað það viðhorf sem er í tíðarandanum varðandi höfundaréttinn. Þær 

leiðir sem nú þegar eru notaðar kringum höfundarvarið efni og hvort það sé vegna seinagangs 

löggjafans eða einhvers annars sem fólk heldur áfram að finna upp flóknar leiðir fram hjá 

kerfinu. Einnig hvort það sé vegna seinagangs löggjafans sem þessar leiðir eru valdar og 

hvort það sé einhver vilji í að mæta nútímanum í þessum efnum.  
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2.0. Forsaga höfundaréttarins 

Í hugum okkar flestra er orðatiltækið höfundur 
1
nokkuð skýrt. Hvað það þýðir að vera 

höfundur og í hverju það felst. Eða er það ekki? Er höfundur ekki bara sá sem skrifar 

einhverja bók eða semur einhverja tónlist eða lag og skellir á plötu og fær svo eitthvert 

útgáfufyrirtæki til þess að gefa þetta út og selja. Svo fær höfundurinn einhverja peninga fyrir 

að selja þetta, þá annað hvort sjálfur eða að útgáfufyrirtækið borgar honum fyrir það sem seld 

hefur verið. Já og svo passa sig bara allir á því að vita hver það er sem hefur búið þetta til. 

Það væri nú dásamlegt ef það væri svona einfalt og allir bara vinir í skóginum. Hvernig hefur 

þetta verið í gegnum ár og aldir og hvernig er þetta nú á tímum? Er forsagan ekki þannig að 

orðið var gefið, orðin sköpuðu setningar, eldurinn var fundinn upp, við lærðum að lesa, 

skrifa, senda, prenta og nú rafboðspóstsenda  (e. email). En ekki má gleyma því, áður en 

lengra er haldið, að höfundaréttur er ekki eintóm lögfræði, heldur einnig það menningarlega 

inntak hans sem trúlega skiptir meginmáli. (Knútur Hallsson, 24. ágúst, 2001) 

2.1. Í byrjun skapaði. 

Bókin leysir af hólmi röddina. Sögulegar rannsóknir varðandi  bókina tala oftast um hina 

formlegu breytingu bókarinnar í gegnum aldirnar. Hvernig hún fór frá því að breytast úr 

papyrus
2
 til hinnar nútímalegu e-bókar eða rafbókar

3
 (e.ebook). Þá gleymist oft að tala um 

fyrstu lögun bókarinnar sem er hin munnlega, klædd einungis í kápu sögumannsins og skráð 

með munni og ímyndunarafli sögumannsins en flutt áfram á milli manna með orðrómi einum 

saman. (Anna Mancini, 2006, bls. 17-18.) Lagalega séð er hvorki að finna í fornum lögum, 

erlendum eða innlendum, neitt sem bendir á verndun bókmenntaverka eða listaverka. Það var 

líka fjarstæðukennt að hugsa til þess hjá hinum fornu menningarþjóðum eins og Rómverjum 

eða Grikkjum að viðurkenna eignarrétt að öðru en einhverjum munum sem höfðu fast form 

að bera. Höfundar verka áttu, eins og nú, þau eintök af verkum sínum eins og handrit, 

málverk, höggmyndir o.s.fr.v. og gátu þannig selt þau eintök gegn vissu gjaldi ef þeir kusu 

svo. En eftir að þeir seldu verk sitt var hverjum manni heimilt að nýta sér verkið án 

samþykkis höfundar hvort sem hann vildi gera breytingar á því eða fara út í eintakagerð. Þá 

var tæknin ekki langt á veg komin og þessar gjörðir skiptu höfundinn ekki miklu máli 

                                                 

1 Samkvæmt íslensku net orðabókinni snara.is er höfundur: frumkvöðull, semjandi eða skapandi (hug)verks. 
2 Samkvæmt ensku net orðabókinni snara.is er papyrus: einskonar pappír (unninn úr papírusefni). 
3 Samkvæmt „Oxford Dictionary of English“ er rafbók stafræn útgáfa af hefðbundinni prentaðri bók sem hægt er að lesa í 

tölvum eða handheldum útbúnaði sem sérstaklega er hannaður fyrir þennan tilgang. 
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fjárhagslega. Eintakagerð var bæði seinunnin og dýr og frekar til einkanota en sölu á opnum 

markaði.
4
 

2.2. Prentlistin og einkaleyfi 

Á miðöldum þótti valdhöfum ekki vera nein sérstök ástæða til að vernda hugverkahafa, eins 

og höfunda bóka, sérstaklega á neinn hátt með því t.d. að setja um verk þeirra sérstök lög. 

Einkaréttarlegar hugmyndir höfunda að verkum sínum voru þá að mestu óþekktar víðast hvar. 

Þá var frekar litið á hugverk, hvort heldur sem átt var við í töluðu máli, riti eða tónum, sem 

nokkurskonar almannaeign, er öllum var heimilt að nýta sér að vild og getu. Formlegur réttur 

höfunda til þóknunar fyrir að nýta verka þeirra var ekki þekktur, jafnvel þótt þeir fengju oft á 

tíðum greitt fyrir afnot af verkum sínum. Á þessum tímum var við lýði að valda- og 

peningamenn hefðu listamenn á sínum snærum svo sem skáld, málara og hirðfíflin frægu, 

sem að öllum líkindum eru fyrirrennarar leikarastéttarinnar, og þáðu þessir listamenn laun 

fyrir. Launin voru í sjálfu sér ekki eitthvað sem listamennirnir höfðu réttmætt tilkall til heldur 

voru þeir upp á náð og miskunn höfðingjanna og þáðu svokallaðar gjafir frá þeim. Gjafir 

þessar voru kallaðar heiðursgjöf eða „honorarium“ á frummálinu og var listamaðurinn 

sæmdur launum fyrir framlag sitt en gat ekki krafist þeirra. Ekki var algengt að lista- eða 

fræðimenn merktu sér verkin sín, eins og sést hér hjá okkur með Íslendingasögurnar þar sem 

vart verður greint hver sé raunverulegur höfundur nokkurra þeirra. (Páll Sigurðsson, 1994, 

bls. 28)  

Afstaða höfunda til afritunar tekur þá fyrst að breytast er tæknin um gerð eintaka kemst á það 

stig að framleiðsla þeirra til markaðssölu verður almennt ábótasöm.
5
  Vitað er að afrituð 

eintök af bókum voru óheyrilega dýr. Sem dæmi má nefna að á 12. öld var eintak af biblíunni 

jafn verðmætt og heilt hús (Roger, 2003, bls. 176) og árið 1374 borgaði Edward III konungur 

Englands jafnvirði 3 íbúðarhúsa fyrir eina bók. (Roger, 2003, bls. 195) 

Gjörbreyting átti sér stað með tilkomu prentlistarinnar á Vesturlöndum. Árið 1436 fyrir 

tilstilli Johann Gutenberg frá Mainz í Þýskalandi varð mikil breyting á eftirprentun og 

framleiðslu rita. Gutenberg fann upp lausaleturstækni og hefur þessi aðferð haldist með 

                                                 

4 Alþingi, 92. löggjafaþing, 238 mál, þskj.505, bls. 15 
5 Alþingi, 92. löggjafaþing, 238 mál, þskj.505, bls. 15 
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óverulegum breytingum fram á tuttugustu öldina.
6
  Um svipað leyti urðu einnig framfarir í 

tækni til fjölföldunar myndverka.
7 

Þrátt fyrir þessa stórbættu tækni til útgáfustarfsemi verður ekki sagt að samráð hafi verið haft 

við höfundana eða jafnvel frumútgefendurna sjálfa eða að leitað hafi verið eftir því hver vilji 

þeirra væri. Með prentlistinni fór af stað flóð útgáfu ritverka án heimilda, sem olli höfundum 

verka og frumprenturum (frumútgefendum) miklum vonbrigðum þar sem þeir höfðu lítið sem 

ekkert vald til þess að sporna við hvað væri gert við verk þeirra. Upphófust vegna þessa 

miklar deilur sem stjórnarherrar sáu sér ekki annarra kosta völ en reyna að kveða niður með 

formlegum hætti. Fóru yfirvöld þá í það að veita völdum útgefendum einkaleyfi til útgáfu 

sumra rita (með mismunandi miklu frelsi) en sáu um leið til þess að ritskoðun ætti sér stað 

með íhlutun opinberra aðila. Í byrjun átti þetta einvörðungu við um bókmenntir en myndlist 

fylgdi fljótt á eftir og aðrar listgreinar í kjölfarið. Þessi einkaleyfi voru fyrst og fremst ætluð 

sem vernd fyrir útgefendur en ekki höfundana sjálfa. Voru fyrstu einkaleyfin gefin út í 

Feneyjum árið 1469 en urðu svo algeng í flestum Evrópulöndum, einnig hér á 

Norðurlöndunum síðar meir. (Páll Sigurðsson, 1994, bls. 29) Smám saman var þó farið að 

gefa út einkaleyfi á nöfn höfunda að hugverkum. Á 18. og 19. öld fóru svo einkaleyfin að 

hverfa í þeirri mynd sem þau áður voru. Það hefur verið þekkt, sem rétt er, að upphaf 

höfundaréttar nútímans mætti rekja til Englands. (Páll Sigurðsson, 1994, bls. 30) England 

varð fyrst til að hefjast handa við að setja á laggirnar lagaregluverk sem höfundarétturinn á 

rætur sínar að rekja til.
8
 Þar þróaðist einkaleyfafyrirkomulagið með tilkomu félagsskapar 

bóksala „The Stationers Company“ fyrir aldamótin 1500 þegar félagið fékk einkaleyfi frá 

konungi til allra bókaútgáfu. Eftir það var félaginu heimilt að  framselja það leyfi, gegn 

þóknun til einstakra útgefenda eða bóksala. Þetta lagaregluverk varð að lögum sem bönnuðu 

útgáfu rita án samþykkis höfunda, en skilyrði fyrir verndinni (registered copyright) var sú að 

hún sætti opinberri skráningu. Fleiri þjóðir fylgdu í kjölfarið á 18. öld og settu sérlög um 

bókaútgáfu sem voru hliðhollari útgefendum heldur en höfundunum. Í Frakklandi milli 

áranna 1791 og 1793 í tíð frönsku stjórnarbyltingarinnar var komið á höfundarlöggjöf sem 

bar af svipaðri löggjöf annarra landa á þeim tíma.
9
 Það var samt ekki fyrr en nokkur frönsk 

tónskáld komu saman til snæðings á einum þekktasta skemmtistað Parísarborgar að boltinn 

                                                 

6 http://www.britannica.com/EBchecked/topic/249878/Johannes-Gutenberg. Fengið af veraldarvefnum  25.11.2009 
7 Með myndverkum er hér átt við koparstungu eins og hún er skilgreind í íslensku orðabókinni á snara.is en það er mynd sem 

er grafin er í koparplötu og þrykkt á pappír. 
8 Alþingi, 92. löggjafaþing, 238 mál, þskj.505, bls. 15 
9 Alþingi, 92. löggjafaþing, 238 mál, þskj.505, bls. 15 

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/249878/Johannes-Gutenberg
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fór að rúlla fyrir alvöru á vettvangi höfundaréttar. Sagan segir að nokkrir listamenn hafi þar 

drukkið og étið vel og þegar kom að því að borga reikninginn hafi enginn þeirra, sem sönnum 

listamönnum sæmir,  átt nægilegt fé til að standa í reikningsskilum. Staðarhaldarinn var ekki 

ýkj hrifinn af auraleysi listamannanna og ekki sáttur við þá tillögu sem listamennirnir komu 

með til að gera út um reikninginn. Tónlistargúrúarnir góðglöðu töldu ekki þörf á því að 

greiða fyrir veitingarnar þar sem nokkur af tónverkum þeirra hefðu verið leikin á 

veitingastaðnum þarna um kvöldið og þar af leiðandi ættu tónskáldin rétt á greiðslu fyrir 

afnotin sem ekki væri lægri en skuld þeirra við gestgjafann vegna veitinganna. Endaði mál 

þetta fyrir dómi, þegar veitingarstjórinn fór í mál við listamennina og, tapaði algerlega á 

grundvelli höfundarlaga þeirra sem sett voru í Frakklandi og áður voru nefnd en höfðu fyrir 

þessi málaferli verið að mestu dauður bókstafur. (Sigurður Reynir Pétursson, 1998, bls. 11) 

Þegar dró fram á 19. öldina bættust æ fleiri lönd í hópinn um setningu höfundalaga og um 

miðja þá öld má telja að höfundalöggjöf sé orðin almenn.
10

 

2.3. Tölvur og Internetið/Veraldarvefurinn/vefurinn 

Nú á dögum er kannski erfitt að ímynda sér eitthvað án tölva og veraldarvefjarins í hinum 

þróaða siðmenntaða heimi sem við lifum í. Í það minnsta er nú að skríða fram í dagsljósið 

kynslóð sem hefur aldrei þurft að nota þær leiðir sem forfeður okkar höfðu innan handar. Í 

ritgerð þessari er þó ekki rúm að fara ítarlega í gegnum sögulega þætti allra þeirra tæknilegu 

þátta sem að höfundaréttinum snúa. Rétt er þó að stikla á stóru um helstu þætti sem skipta 

máli hvað varðar eignarréttarlega áhrifavalda sem leiddu til þeirra vafaþátta og deilna sem 

verið er að fást við nú á dögum. Í því efni getum við gefið okkur að þegar hlutum voru gefin 

föst form var hægt að versla með hlutinn. Þegar hér er komið við sögu þá er komið að því að 

festa hljóðið í verslunar- og afritunarlega vöru. Upptökur af lögum, hljóðum og jafnvel 

lesnum ritum eiga sér ekki svo langa sögu ef litið er til bókarinnar sem við skoðuðum hér á 

undan. En samt er þetta einn mikilvægasti þáttur sem snýr að höfundaréttinum nú á tímum. 

Eftir að hægt var að hljóðrita fyrst með svonefndum vaxhólkum sem síðar þróaðist yfir í 

plötu- og segulbandsformið var kominn markaður fyrir að afrita og fjölfalda það efni sem 

gefið var út í miklum mæli. Síðar, í kringum heimsstyrjöldina síðari eða í kringum 1930-40
11

, 

kom tölvan fram á sjónarsviðið. Upp úr 1960 fór varnarmálaráðuneyti Bandaríkjanna (U.S. 

Department of  Defence) að gera ýmsar tilraunir með að tengja tölvur saman til að kerfið gæti 

                                                 

10 Alþingi, 92. löggjafaþing, 238 mál, þskj.505, bls. 15 
11 Computer history museum, http://www.computerhistory.org/ þýtt og aðlagað af höfundi. Fengið af vefnum  28.11.2009. 

http://www.computerhistory.org/
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virkað þó að kjarnorkustyrjöld skylli á og mætti segja að þetta hafi verið upphafið af  

veraldarvefnum eins og hann nú þekkist. Það var samt ekki fyrr en í byrjun níunda 

áratugarins að nafnið „World Wide Web“ eða vefurinn, eins og hann er í daglegu tali nefndur 

hér á landi, kom til sögunnar. Um 1994-95 varð vefurinn svo gerður aðgengilegur almenningi 

en fyrir þann tíma var hann einungis ætlaður fyrir vísindamenn, heri og háskóla.
12

 Núna í dag 

eru um 90%  Íslendinga með aðgang að vefnum og í 27 aðildarríkjum Evrópusambandsins 

kemur fram í könnun sem birt var á veftímariti breska blaðsins „The Independent“ 9. 

desember að annarhver maður hafi farið á Netið á hverjum degi að meðaltali
13

. Af þessum 

tölum að dæma má með sanni segja að vandamálið sé stórt sem í lagalegu tilliti sem staðið er 

frammi fyrir varðandi þá höfundarréttarlegu þætti sem nálgast má á Netinu. Löggjafinn er í 

eðli sínu ekki eins fljótur til og tæknivæðingin og það getur tekið fjölda mörg ár að laga lögin 

að tækninni. (Rán Tryggvadóttir, 2006, bls. 30) Með þessari tiltölulega nýju tækni og þeirri 

gífurlega hröðu þróun í samskiptabúnaði þar sem almenningur hefur mikið svigrúm til að ná í 

og deila með sér höfundaréttarvernduðu efni, er löggjafanum mikill vandi á herðum að 

ákvarða hver sé rétt stefna í lagasetningu svo að það henti sem flestum.  

  

                                                 

12 History of the Internet and the World Wide Web, http://www.wdvl.com/Internet/History/ þýtt og aðlagað af höfundi. 

Fengið af vefnum 28.11.2009. 
13 Sótt á vefinn 28.des.2009. Greinina er hægt að nálgast í heild sinni á vef „The Independent“ 

http://www.independent.co.uk/life-style/house-and-home/europe-divided-by-the-internet-suggests-new-report-1836867.html 

http://www.wdvl.com/Internet/History/
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3.0. Þróun höfundaréttarins 

Síðustu áratugina hefur tæknivæðing, sér í lagi tölvu- og netvæðing,  gjörbreytt aðstöðu allra 

til að nýta sér höfundaréttarvarin verk. Mjög auðvelt er að gera afrit af verkum, sérstaklega 

tónlist, sem er jöfn að gæðum og upprunaleg upptaka. Eru milljónir manna um heim allan að 

nýta sér  þetta sér í lagi eftir að jafningjanetin komu fram á sjónarsviði. Þetta á einnig við um 

afritun kvikmynda og ljósmynda og í raun til allra verka sem falla undir vernd höfundalaga. 

(Rán Tryggvadóttir, 2006, bls. 30) 

Þrátt fyrir lækkandi verð á bókum og aukið úrval bóka á mörkuðum er bókin enn skilgreind 

sem hlutur. Er þetta ekki síst greinilegt lagalega séð. Í höfundarétti, um heim allan er 

athyglinni beint að áþreifanlegum hluta bókarinnar á meðan á sýndar-markaðinum (rafræna 

bóka-, tónlistar- og kvikmyndamarkaðnum), sem ört er að sameinast og verða meira og meira 

áberandi, eru óáþreifanlegu hlutirnir að koma fram sem aðal áherslupunkturinn. Staðreyndin 

er sú að á rafræna bókamarkaðnum hafa bækur endurheimt sína ósnertanlegu hlið sem draga 

fram gamaldags viðhorf höfundalaganna, líkt og var uppi á tímum miðalda. Með öðrum 

orðum þá má segja að í sýndarveruleikabókamarkaðnum, þar sem bókin er skjal sem sent er á 

rafrænum formi gegnum Netið (veraldarvefinn), er hún ekki þessi áþreifanlegi hlutur sem við 

erum vön að fást við bæði heimspekilega og lagalega. Lagalega séð þýðir þetta að rafræna 

bókin getur ekki lengur verið flokkuð lagalega á sama hátt, eða í sama flokk og hin 

áþreifanlega bók. (Anna Mancini, 2006, bls. 23) 

 

4.0. Höfundaréttarlögin / Söguleg þróun /Ný tækni 

Höfundalögin eru lagabálkur og heildarlöggjöf um höfundarétt og skyld réttindi með þeim  

breytingum sem síða hafa komið. Hin íslensku höfundalög eru númer. 73 frá árinu 1972. (Páll 

Sigurðsson ofl., 2008, bls. 205) 

Efni og hlutverk höfundalaga er að veita fólki réttarvernd á ákveðnum andlegum verðmætum 

eins og bókmenntum og listum. Lögunum er ætlað að veita viðurkenningu og stuðning við 

það verk sem skapað hefur verið. Með öðrum orðum umráðaréttur höfundar yfir verkinu sem 

annað hvort getur verið fjárhagslegur eða persónulega sem höfundur hefur lagt í verkið og 

ávið um verkið eins og höfundur hefur skilað því af sér.
14

 

                                                 

14  Alþingi, 92. löggjafaþing, 238 mál, þskj.505, bls. 14 
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4.1. Sögulegt ágrip 

Ekki er hægt að segja að hér á landi hafi höfundum og útgefendum verið veitt sérstök vernd í 

lögum fyrr en á síðari hluta 19. aldar. (Páll Sigurðsson, 1994, bls. 36) Þó er rétt að stikla á 

stóru á þeim reglum sem hafa stutt við og haft áhrif á höfundarétt þótt margar þeirra hafi 

aldrei verið lögleiddar hér á landi með formlegum hætti og hafi þannig ekki öðlast lagalegt 

gildi á Íslandi. Hér verður í stuttu máli gert grein fyrir þróun höfundaréttar, sem skiptir máli 

varðandi rit þetta, í sögu Dana, Norðmanna og Íslendinga. Í langan tíma var sá háttur á að 

einkaleyfafyrirkomulag var við lýði og var því einkum beint að útgefendum en ekki til 

höfundanna víðast hvar í Evrópu. Árið 1565 gaf Friðrik II prentaranum og útgefandanum 

Lavrens Benedict einkaleyfi til að prenta á þýsku, dönsku og Latínu, allar útgefnar bækur í 

ríkinu. Frá þessu fyrirkomulagi var vikið með fyrirmælum sem voru almenn eðlis í tilskipun 

frá 1741 sem þó beint að útgefendum frekar en höfundum þótt þeir nytu góðs af óbeint. Árið 

1837 kom fram tilskipun í Danmörku sem verndaði málara og myndhöggvara gegn 

óheimilum eftirgerðum verka þeirra sem veitti vernd í 5 ár nema með sértökum undanþágum. 

Tuttugu árum síðar eða 1857 voru sett lög sem miklu máli skiptu á þessu sviði sem felldu úr 

gildi tilskipunina frá 1741 sem einnig var í gildi í Noregi. Þessi lög kváðu á um einkarétt 

höfunda og erfingja þeirra og veittu vernd í 30 ár eftir dauða höfunda.  Árið 1902 fengu svo 

Danir hin fyrstu heildarlög á sviði höfundaréttar sem voru síðan endurskoðuð og endur 

útgefni með breytingum tveimur árum síðar til samræmis við efni Bernarsáttmálans
15

 um 

höfundarétt sem Danir fullgiltu árið 1903. (Páll Sigurðsson, 1994, bls. 33) Tilskipunin frá 

1741 var aftur á móti ekki lögleidd hérlendis og öðlaðist þar af leiðandi aldrei gildi. Sumir 

telja þó að hún hafi öðlast gildi eftir að dönsk tilskipunin frá 1828 um bann við eftirprentun 

rita sem útgefin voru í samningsríkjum Dana um gagnkvæma vernd forlagsréttar var birt hér 

á landi. Þannig er talið að fyrsta eiginlega vernd með höfundaréttarlöggjöf hafi myndast hér á 

landi. (Páll Sigurðsson, 1994, bls. 37) Þann 11. desember 1869 var birt hér tilskipun með 

löglegum hætti sem bar nafnið „tilskipun handa Íslandi um eptirmyndun ljósmynda o.fl.“
16

 

og má segja að með henni hafi fyrsti vísirinn að eiginlegri höfundalöggjöf skapast hér á landi. 

Einnig er rétt að geta almennra höfundalaga Dana varðandi prentað mál frá árinu 1857, en 

þau lög öðluðust ekki gildi hér á landi (Páll Sigurðsson, 1994, bls. 37) og var það ekki fyrr en 

                                                 

15 Nánar verður fjallað um Bernarsáttmálann og aðra sáttmála hér fyrir neðan í kaflanum um Alþjóðlegt samstarf. 
16  Lovsamling for Island X., bls 441. 
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á fyrstu árum síðustu aldar, eftir að Danir fengu  ný lög árið 1904, sem þóttu allnýtískuleg og 

fullgilt voru þar í landi, að hjól lögsetningarvaldsins varðandi höfundalög fóru að snúast. 

Dönsku lögin voru sniðin að efni Bernarsáttmálans eins og áður sagði, sem Danir fullgiltu og 

var því ekki frá því komist að hér á landi færu Íslendingar að sníða og setja á sambærileg lög. 

Frumvarp þess efnis var borið upp af landsstjórninni á Alþingi sem frumvarp til laga um 

rithöfundarétt sem varð að lögum um rithöfundarétt og prentrétt nr. 13 frá 1905 sem voru í 

gildi hér á landi, með síðari breytingum, þar til núgildandi höfundaréttarlög komu til 

sögunnar árið 1972. (Páll Sigurðsson, 1994, bls. 39)  

5.0. Alþjóðlegt samstarf 

Í þessu kafla verður farið í stuttu máli yfir þá helstu sáttmála og samninga sem snúa að 

höfundaréttinum. Einnig verður litið til tilskipanna sem komnar eru frá Evrópuþinginu og 

Evrópuráðinu sem mótað hafa höfundalöggjöf ESB ríkjanna. 

5.1. Bernarsáttmálinn 

Bernarsáttmálinn áðurnefndi, sem snerist alfarið um að vera til verndar bókmenntum og 

listum var upphaflega undirritaður í Bern í Sviss 9. september 1886 og er án efa merkasti 

alþjóðasáttmáli sem gerður hefur verið á sviði höfundaréttar. Hefur sáttmálinn haft 

ómetanlega þýðingu fyrir höfunda og aðra rétthafa,  s.s. erfingja og þá sem höfundur hefur 

framselt höfundarrétt sinn til t.d. útgefenda. Jafnframt hefur sáttmálinn haft mikil áhrif á 

þróun höfundaréttar allstaðar í heiminum. (Eiríkur Tómasson, 1996) Fjallar sáttmálinn bæði 

um fjárhagsleg og ófjárhagsleg (sæmdarrétt) réttindi höfundaréttarins. Gekk sáttmálinn í gildi 

hér á landi árið 1947, sbr. lög nr. 47 frá 7. september 1947 og auglýsingu nr. 110 frá sama ári. 

(Páll Sigurðsson, 1994, bls. 48-49)  

 

5.2. Genfarsáttmálinn 

Auk Bernarsáttmálans hafa verið undirritaðir nokkrir aðrir alþjóðasáttmálar á 

höfundaréttarsviðinu. Þeir sem mestu máli skipta eru Genfarsáttmálinn (e.Universal 

Copyright Convention), svokallaði, frá árinu 1952 og Rómarsáttmálinn frá árinu 1957 sem 

tók gildi 1. janúar 1958. Genfarsáttmálinn tekur til réttinda höfunda eins og Bernarsáttmálinn 

en hann gengur samt styttra í verndinni en Bernarsáttmálinn, sem að auki er mun ítarlegri. 

Meginmarkmið Genfarsáttmálans var að ná til þeirra ríkja sem kusu að standa utan 

Bernarsambandsins á sínum tíma, eins og Bandaríkjanna og Sovétríkjanna. Nú eru fjölmörg 
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ríki orðnir aðilar að Bernarsáttmálanum, þ.á.m. Bandaríkin og Rússland og hefur það haft í 

för með sér að Genfarsáttmálinn hefur misst að megninu til þýðingu sína. (Eiríkur Tómasson, 

1996, bls. 129) Íslendingar gerðust fullgildir aðilar að Genfarsáttmálanum sbr. þingsályktun 

frá 4. nóv. 1953 og auglýsingu nr. A 82 frá 1956
17

.  

5.3. Rómarsáttmálinn 

Af Íslands hálfu hefur verið samþykktur sáttmáli um verk listflytjenda o.fl. sem gerður var í 

Róm 1961
18

 eða Rómarsáttmálinn og gerðumst við aðilar að honum árið 1994. 

Rómarsáttmálinn fjallar eiginlega ekki um þau réttindi sem falla beint að höfundaréttinum 

sem slíkum heldur að þeim réttindum sem eru skyld og hliðstæð að mörgu leyti með þó minni 

réttarvernd. Er þar fjallað um  tiltekna lágmarksvernd sem aðildarríkin skuldbinda sig við að 

framfylgja í samskiptum sínum við önnur aðildarríki (Páll Sigurðsson, 1994, bls. 50) og 

svokölluð grannréttindi höfundaréttar og að koma í veg fyrir heimildarlausa notkun 

hljóðritanna, upptaka og listflutnings. Það er á vegum þriggja alþjóðastofnanna að hafa eftirlit 

með framkvæmd Rómarsáttmálans en þær eru UNESCO, ILO (Alþjóðavinnumálastofnunin) 

og WIPO (World Intellectual Property Organisation). WIPO er einn af helstu 

umsjónaraðilum á alþjóðahugverkaréttarsviðinu og hefur yfirumsjón með 24 

alþjóðasáttmálum. Stofnunin, sem er sérstofnun innan Sameinuðu Þjóðanna, var sett á 

laggirnar í Sviss árið 1967 og eru aðildarlönd um 160.
19

  

 

5.4. TRIPS-samningurinn 

Ekki er hægt að fjalla um alþjóðasamninga á sviði höfundaréttar án þess að nefna svonefndan 

TRIPS samning (e. Trade-related aspecs of intellectual property rights). Samningur þessi 

tekur til allra hugverkaréttinda og er hluti af GATT samningnum, sem nánar er farið í hér 

fyrir neðan. Í TRIPS samningnum er kveðið á um að öllum aðildarríkjum beri að veita þá 

grunnvernd sem Bernarsáttmálinn og Parísarsamþykktin veita auk víðtækari lágmarksverndar 

að sumu leyti sem ekki verður farið nánar úti hér. Þó ber að geta þess að samningurinn 

kveður á um að öll aðildarríkin þurfi að fara eftir öllum efnisákvæðum Bernarsáttmálans, en 

þó ekki 6. gr. bis (þ.e. 2. mgr. 6.gr.) um sæmdarrétt og er fullgildingar samningsins þó ekki 

krafist.  Samningurinn byggist miklu fremur á viðskiptasjónarmiðum en sjónarmiðum um 

                                                 

17 Sbr. auglýsingu nr. A 82/ 
18 Alþingi, 92. löggjafaþing, 238 mál, þskj.505, bls. 17 
19 Fengið af vef Alþjóðahugverkastofnunarinnar WIPO  30. nóv 2009. http://www.wipo.int/portal/index.html.en 

http://www.wipo.int/portal/index.html.en
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vernd höfunda og annarra rétthafa, öfugt við aðra alþjóðasáttmála á sviði höfundaréttar, þar 

sem einstökum aðildarríkjum er veitt heimild að grípa til viðskiptaþvingana gangvart þeim 

ríkjum sem ekki virða samninginn. Trips- samningurinn fjallar þó einkum um tölvuforrit og 

gagnagrunna og tekur mið af bæði Rómarsáttmálanum og Bernarsáttmálanum en kveður þó 

ekki um nein ný réttindi. Þessi samningur er mikilvægt tæki til að koma á víðtækari vernd í 

þriðja heiminum og verjast sjóræningjastarfsemi með ákvæðum um skaðabætur o.fl. (Eiríkur 

Tómasson, 1996, bls. 129-130) 

5.5. GATT-samningurinn 

GATT
20

 samningurinn eða GATT-reglurnar eins og hann er oftast kallaður er 

alþjóðasamningur um tolla og viðskipti og hefur að geyma reglur sem eiga að gilda um lausn 

ágreinings milli ríkja. Það er talið gera TRIPS samninginn áðurnefnda áhrifameiri en marga 

aðra samninga varðandi hugverkaréttindi. 

5.6. Tilskipannir 

Íslandi ber, samkvæmt bókun 28 við EES samninginn og 1. gr.  XVII. viðauka að  

„aðlaga löggjöf sína um hugverk þannig að hún samrýmist meginreglunum um frjálsa 

dreifingu á vörum og þjónustu og því stigi í verndun eignarréttinda á sviði hugverka sem 

náðst hefur í lögum bandalagsins, einnig fullnustustigi þessara réttinda“
21

 

Helstu tilskipanir sem vert er að nefna í samhengi þessu eru tilskipanir sem frá ESB ráðinu 

eru tilkomnar og þær eru nr. 96/9/EB um lögverndun gagnagrunna, nr. 2001/29/EB um 

samræmingu tiltekinna þátta höfundaréttar og skyldra réttinda í upplýsingasamfélaginu eða 

hin svokallaða infosoc. dir. og tilskipun ráðsins nr. 2001/84/EB um fylgiréttargjald. 

Stiklað hefur verið á stóru í upptalningunni hér fyrir ofan og er hún engan vegin tæmandi. 

Það þjónar þó tilgangi ritgerðar þessarar að fara aðeins nánar út í þá tilskipun Evrópuþingsins 

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

í upplýsingasamfélagi (hér eftir kölluð tilskipun um höfundarétt í upplýsingasamfélaginu eða 

tilskipunin (e. „InfoSoc“Directive)
22

 þar sem henni er ætlað  taka til meðferðar hvers kyns 

                                                 

20  Nýjasta útgáfan frá 1994 telst vera viðauki við WTO samninginn frá Alþjóðaviðskiptastofnuninni. Samningurinn fjallar 

einkum um vöruviðskipti og í honum eru meginreglur um að allir aðilar GATT skuli almennt njóta sömu viðskiptakjara í 

hinum GATT ríkjunum sem að vörur þeirra skulu ekki sæta hindrunum eða mismunun miðað við sams konar eða 

sambærilegar vörur heimaríkis. (Páll Sigurðsson ofl., 2008, bls. 163) 
21Heildar útgáfu bókunarinnar er hægt að nálgast á  http://brunnur.stjr.is/ees.nsf/pages/bokun28 . Sótt á netið 2. Jan.2010 
22 Alþingi, 132. löggjafaþing, 222 mál, þskj.222, bls. 17. 

http://brunnur.stjr.is/ees.nsf/pages/bokun28
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hugverka í meðförum nútímatækni í hraðri framþróun og hefur þannig mikil áhrif á nýja 

tækni í höfundaréttarlegu tilliti.  

Tilgangur tilskipunar nr. 2001/29/EB um höfundarétt í upplýsingasamfélaginu er tvíþættur. 

Annarsvegar að skýra og samræma höfundaréttarákvæði aðildarríkja Evrópusambandsins 

(ESB) með tæknilega þróun að leiðarljósi þá sérstaklega á sviði stafrænnar tækni, eins og 

kemur fram í 5 formálsgrein tilskipunarinnar, og hins vegar að skapa grundvöll þess að 

aðildarríkin geti á sameiginlegan og samræmdan hátt uppfyllt skyldur sínar samkvæmt 

alþjóðasamningum Alþjóðahugverkastofnunarinnar (WIPO). Tilgangurinn er einnig að skapa 

jafnvægi á milli hagsmuna rétthafa og hins almenna notanda. (Rán Tryggvadóttir, 2006, bls. 

30)  
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6.0. Hvert stefnir? Ný tækni og áhrif hennar á höfundarétt 

Höfundaréttur hefur margoft þótt ein af sértækustu greinum lögfræðinnar, „réttur andans“ 

eins og hann hefur nú oft verið kallaður. En tæknibyltingar eru þess valdandi að margháttuð 

vandamál hellast nú yfir höfundaréttinn og er hann þar að mæta sífelldum nýjum og ögrandi 

viðhorfum. (Knútur Hallson, 24. ágúst, 2001) 

Ekki eru nema um 10 ár síðan bylting varð í tölvuheiminum í sambandi við gagnaflutninga í 

gegnum veraldarvefinn. Síminn var fyrsti aðilinn hér á landi til að tengja viðskiptavini sína 

með svokallaðri háhraðatengingu eða ADSL nettengingu eins og það er kallað. Það var 1. 

desember  árið 1999 sem tengingin var sett á hér á landi og 6. desember sama ár var hafin 

markaðssetning og sala á ADSL til almennings. Í upprifjun á heimasíðu Símans
23

 kemur fram 

að í byrjun hafi þessi nýja tækni verið nokkuð bilanagjörn og virkni hennar ekki á allskostar 

ákjósanleg. ADSL stendur fyrir enska orðasambandið „Asymmetric digital subscriber line“ 

og þýðir að gagnaflutningur fari frá einum stað til annars ósamhverft um símalínur. 

Aðalkostur þess er að hvorki símasambandið né gagnaflutningurinn truflar hvert annað vegna 

ólíkrar tíðni. Þessi nýja tenging bauð upp á mun meiri hraða á gagnaflutningum í gegnum 

Netið en gamla kerfið sem var byggt upp á því að aðilar þurftu að hringja inn með mótaldi 

eða (ISDN/POTS)
24

 og hlusta eftir því að fá són og svo fylgdi því tölvubrak á meðan tölvan 

var að tengja sig. ADSL markaði tímamót í sögu gangnaflutnings þar sem um var að ræða 

sítengingu eins og flestir þekkja hana nú. (Óli Ármannsson, 2009) Í dag er talið að nánast 

allir landsmenn, sem nota netið, séu komnir með ADSL-tengingar eða eins og kemur fram í 

nýrri skýrslu Póst- og fjarskiptastofnunar að um 100 þúsund áskriftir eru nú hér á landi.
25

 

Hvað framtíðina varðar þá er það augljóst að gagnaflutningur og netnotkun fara ört vaxandi. 

Það verður að öllum líkindum til þess að allt efni, þá sér í lagi höfundaréttarvarið efni, verði 

auðveldara og mun fljótlegra að nálgast heldur en það hefur hingað til verið. Eins og kemur 

fram á vef Símans þá voru spár sérfræðinga árið 1999 um sívaxandi þörf fyrir bandvídd 

sannspáar og aðrar tegundir –DSL tenginga og ljósleiðaratengingar taldar vera framtíðin með 

enn frekari hraðaaukningu á gagnasendingum. Með þessum nýjungum í gagnaflutningi gefst 

                                                 

23 Fengið af vef Símans 7. desember 2009,.  

http://www.siminn.is/um-simann/frettasetur/nanar/item125267/ 
24 Samkvæmt íslensku net orðabókinni snara.is er mótald; tæki notað til að flytja gögn milli tölva um símalínu. 
25 Fengið af vef mbl  7.Desember 2009,. http://mbl.is/mm/frettir/innlent/2009/12/06/adsl_thjonustan_tiu_ara/ 
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almenningi kostur á margföldum nethraða með háskerpu-, og gagnvirk sjónvarp svo að fátt 

eitt sé nefnt í þessu samhengi.
26

  

Þar sem hið daglega líf nútímamanna er að miklu leyti háð netvæðingunni og þar sem miklir 

fjármunir eru í húfi fyrir höfunda verka sinna er áhugavert að skoða betur hvað er verið að 

gera í sambandi við hugverkaréttarvarið efni á Netinu. Hvað er í boði núna og hvað er verið 

að hugsa til framtíðar? 

7.0. Hugverkaleyfi; aðgangur og nýting hugverka 

Í þessum kafla verður farið yfir helstu tegundir hugverkleyfa sem eru að ryðja sér til rúms 

innan höfundarréttarins. Fjallað verður um helstu nýjungarnar í þessum efnum, hvaða tilgangi 

þær eigi að þjóna og það sem þær hafa upp á að bjóða. Jafnframt verður skoðuð virkni 

þessara leyfa í framkvæmd. 

7.1. Creative Commons 

Almennur hugverkaréttur (e. Creative Commons) er hugarfóstur Lawrence Lessig, prófessors 

við lagadeild Harvard háskólans í Bandaríkjunum, var það hann sem byrjaði með og þróaði 

þessa nýjung og viðbætur við höfundarétt.
27

 Creative Commons var stofnað árið 2001 með 

hjálp CPD
28

 og er stjórnað af hópi hugverkaréttarsérfræðingum, tölvunarprófessorum, 

lögmönnum, heimildarmyndagerðarfólki og blaðamönnum.
29

Creative Commons samtökin 

veita höfundaleyfi þar sem rétthafi heimilar notkun og afnot með eða án skilyrða. Creative 

Commons-leyfin heimila afnot efnis að vissum skilyrðum uppfylltum sem kveðið er á um í 

viðkomandi leyfi, en þau eru sem dæmi mætti nefna er varðar nafngreiningu, dreifingu og 

hvort nota megi verk í hagnaðarskyni eða í afleidd verk. Í desember 2002 hleyptu Creative 

Commons fyrstu leyfunum án endurgjalds til almennings. Leyfin sem gefin eru út eru að 

einhverju leiti hönnuð eftir fyrirmynd hinna gjaldfrjálsu hugbúnaðaleyfa (e. Free Software 

Foundation´s GNU General Puplic License)
30

 til að hjálpa fólki til að gefa út hugverk með 

þeim verndarákvæðum sem höfundurinn kýs sjálfur að bjóða almenningi. Hvort heldur sem 

                                                 

26 Fengið af vef Símans  7. September 2009;http://www.siminn.is/um-simann/frettasetur/nanar/item125267/ 
27 Málstofuna sem haldin var í „Berkman“ lagadeildar „Harvard háskóla“ í desember árið 2008. Málstofuna er hægt að sjá í 

heild sinni á vef,: http://creativecommons.org/videos/berkman-panel. Sótt á vefinn 23.des. 2009. 
28 CPD stendur fyrir „The Center for the Study of the Public Domain“ sem er frísvæði með hugverk sem eru frjáls öllum til 

afnota og eru ekki var höfundaréttarvarin. Sótt af netinu 18. jan. 2010; http://www.law.duke.edu/cspd/about.html 
29

 Nánari útlistingar á þessum fræði og leikmönnum er hægt að nálgast á heimasíðu Creative Commons. Sótt á heimasíðu 

CC 18. jan.2010 á slóð; http://creativecommons.org/about/history/ 
30 Samtök um frjálsan hugbúnað. Sjá nánar á vef; http://www.gnu.org/. Sótt á vefinn 18.jan.2010. 

http://creativecommons.org/videos/berkman-panel
http://www.gnu.org/
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að verkinu fylgir afnotakvöð eða algjört frelsi annarra til að nýta sér verkið.
31

 Creative 

Commons er ætlað að gera í raun tvennt fyrir listamanninn. Í fyrsta lagi þá fær listamaður, 

sem til dæmis  málar  mynd eða hljóðritar lag, færðu sýndarstimpil frá Creative Commons 

(hér eftir kallað CC) sem er CC og þessi merking segir til um  það almenningur megi gera og 

ekki gera við verkin.  Þar sem flest verk eru merkt í dag sem „©“
32

 eða „Allur réttur áskilinn“ 

(e. All right reserved), þá er „CC“ „Ákveðin réttindi áskilinn“.
33

 Grunnhugmyndir CC eru  að 

setja í hendur listamannanna sjálfra, handhægan búnað til að gefa frá sér hluta 

eignarréttindanna sem í höfundarétti þeirra felast. CC felur í sér mikið úrval af mismunandi 

tegundum réttindaleyfa sem setja megi við hugverkið og fer það eftir því hve örlátir 

höfundarnir eru tilbúnir að vera hvaða merking leyfið ber. Nefndar eru tvær leiðir í þessu 

samhengi til að nýta sér þessi leyfi. Fyrsta leiðin er að merkja verkið, sem leyfi fyrir fólk að 

nota einungis til einkanota þ.e. ekki í hagnaðarskyni. Það er að leyfa afnot af verkinu til 

dreifingar með það eitt í huga að höfundaheiðri sé gætt og án þess að hagnast á því. Svo er 

það tegund leyfa sem kallast „sampling license“ sem þýða mætti sem „úrtökuleyfi“. Þau eru 

þannig úr garði gerð að  höfundurinn heimilar þá öðrum að nota verkið eða hluta úr verkinu í 

að endurskapa verk eða skapa annað verk með hlutum úr frumverkinu. Hagur listamannanna 

er sá að ekki þurfi að fá leyfi, eða hafa samband við lögfræðinga, til að nota verkið eða hluta 

þess til áframhaldandi sköpunar þar sem verkið er fyrirfram stimplað eða merkt á þann hátt 

að ekki fari á milli mála hvað megi og megi ekki gera við höfundavarið verk. Sem dæmi má 

nefna ef þú ert að búa til tónlist og villt notast við trommutakt úr áður sömdu verki eftir 

einhvern listamann í öðru landi þá er þér það frjálst að notast við það lag, þar sem það er 

merkt á þann hátt að þú getir tekið úr því það sem þú þarft án þess að þurfa að greiða 

sérstaklega fyrir það. Engu að síður ber þó eftir sem áður ávallt að gæta að höfundaheiðri 

þess sem samdi verkið í upphafi.
34

 

7.2. Creative Commons í framkvæmd 

Gilberto Gil var einn sá fyrsti af stóru nöfnum listaheimsins til þess að skrifa undir 

úrtökuleyfi og merkja það með merki CC. Það var gert á ráðstefnunni „International 

Freesoftwear Forum“ sem haldin var árið 2004 í Brasilíu. Var sú undirritun mikill stuðningur 

                                                 

31 Sótt af vefsíðu Creative Commons þann 18. jan. 2010; http://creativecommons.org/about/history/ 
32 Þótt að þetta merki sé notað til að sýna fram á að „Allur réttur sé áskilinn“ þá hefur það enga lagalega þýðingu þar sem 

það er ekki staðfest í höfundalögunum. 
33 Sótt af vefsíðu Creative Commons þann 18. jan. 2010; http://creativecommons.org/about/licenses/ 
34 Skráning fyrir leyfi er hægt að nálgast á eftirfarandi tengingu á heimasíðu Creative Commons; 

http://creativecommons.org/choose/ . Sótt þann 2. jan. 2010. 

http://creativecommons.org/choose/


Höfundur : Erlendur Eiríksson   Leiðbeinandi : Sigurður Arnalds 

16 

fyrir samtökin að fá menningarmálaráðherra
35

 Brasilíu, áðurnefndan Gilberto Gil, sem einnig 

er virtur tónlistamaður um heim allan, með sér í lið. Brasilía var þannig eitt af fyrstu löndum í 

heiminum til að fá til lið við sig mikilsvirtan listamann til að skrá höfundaverk sitt sem 

úrtökuleyfi (e. sampling license).
 36

 Í kjölfarið hafa fylgt eftir fleiri listamenn eins og Trent 

Reznor, söngvari og lagahöfundur hljómsveitarinnar Nine Inch Nails sem ákvað að hrista 

ærlega uppí tónlistarheiminum með nýju dreifingar kerfi og nota kerfi CC sem aðal 

fyrirmynd. Raznor ákvað að gefa út verðlaunaplötu hljómsveitarinnar „Ghost I-IV“ undir CC 

leyfinu „Attribution-NonCommercial-ShareAlike license“. Platan „Ghost“ varð mest selda 

niðurhalaða platan á Amazon.com árið 2008. Næsta plata hljómsveitarinnar „The Slip“ var 

útgefin frítt undir sama leyfi og „Ghost“ og færði hljómsveitinni uppselda tónleikaferð í 

kjölfarið.
37

 

Það er misjafnt með hvaða hætti hugverkarétthafar geta nýtt sér kerfið sem Creative 

Commons býður uppá. Það ræður mestu hvaða merking fylgir hugverkinu frá Creative 

Commons eins og reyndi á í dómi héraðsdómstóls Amsterdam. Samkvæmt dómi héraðsdóms 

Amsterdam sem féll þann 9 mars 2006 var tímaritinu „Weekend“ óheimilt að birta myndir 

sem afritaðar höfðu verið af netsíðunni www.flickr.com. Rökstuðningur dómsins fólst í því 

að tímaritið virti ekki þau skilyrði sem komu fram í leyfinu frá „Creative Commons Public 

License“. Leyfið heimilar höfundum að skilgreina nákvæmlega hvað megi nýta verkið í og 

hvað ekki. Adam Curry setti myndir af sér á netsíðuna www.flickr.com undir flokknum „ekki 

í fjárhagslegum tilgangi“ (e. non-commercial). Dómurinn komst að þeirri niðurstöðu að 

höfundaréttur myndanna tilheyrði Curry og með því að setja myndirnar á áðurnefnda vefsíðu 

hafi rétturinn sem tilheyrði leyfinu verið í gildi. Því var tímaritinu „Weekend“ skylt að fara 

eftir þeim notkunar skilyrðum sem leyfið kvað á um. Með þessari niðurstöðu dómsins voru 

áhrif höfundaleyfa frá „Creative Commons“ viðurkennd í Hollandi.
38

 

Margvíslegar ástæður geta verið þess valdandi að annarra leiða er leitað. Til dæmis getur 

listamaður eða höfundur verks þurft að takast á við ýmsar hindranir í þeim tilgangi að skapa 

verk eða koma því á framfæri. 

                                                 

35 Gilberto Gil var menningarmálaráðherra frá 2003-2008 undir stjórn forseta Brasilíu, Luiz Inácio Lula da Silva. 
36 Hægt er að horfa á heimildarmynd sem tekin var upp á ráðstefnunni sem haldin var í Brasilíu vorið 2004.  Myndbandið  er 

hægt að horfa á í fullri lengd á heimasíðu samtakanna á slóð;  http://creativecommons.org/videos/cc-brasil. Sótt 25.nóv.2009. 
37 Sótt af vef þann 18. jan. 2010; http://creativecommons.org/about/who-uses-cc 
38 Dóminn er hægt að nálgast í heild sinni á vefsíðu http://www.rechspraak.nl,LJN númer AV4204, málsnúmer 334492/KG 

06-176 SR. Leyfið frá „Creative Commons“ er hægt að nálgast á heimasíðu félagsins http://www.creativecommons.org. 

http://www.flickr.com/
http://www.flickr.com/
http://creativecommons.org/videos/cc-brasil.%20Sótt%2025.nóv.2009
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7.2.1. Sagan af Shita sings the blues 

Hér fyrir neðan er ágætt raunhæft dæmi um það hvernig Creative Commons kerfið hefur 

gagnast. Nina Paley er bandarísk kvikmyndagerðarkona sem skapaði teiknimyndina „ Shita 

sings the blues
39

“ fyrir eigin rammleik og fjármagn en komst að því að leyfin og lagakerfið 

sem hún mætti voru þannig að hún sá sér engan veginn fært að geta staðið undir þeim 

kostnaði sem krafist var af henni. Kveikjan að myndinni voru lög amerísku 

blágrastónlistarkonunnar Annette Hanshaw,
40

 sem fræg var á þriðja áratugnum, og einnig var 

myndin byggð á indversku þjóðsögunum „Ramayana
41

“. Heildarframleiðslukostnaður 

myndarinnar var innan við 200 þúsund dollarar. Þegar Paley ætlaði að athuga með 

höfundarréttinn að lögum Hanshaw þá byrjuðu erfiðleikarnir fyrir alvöru. Hún fór í það að 

ráða sér lögfræðing til að hafa uppá hver ætti réttinn að lögunum og þegar það allt var 

nokkurn veginn komið á hreint þá fóru rétthafarnir fram á upphæð sem var töluvert hærri en 

heildarframleiðslukostnaður allrar myndarinnar eða um 220 þúsund dollarar. Það var einungis 

fyrir lögin sem spiluð eru í myndinni. Paley þurfti á þessum tímapunkti að sætta sig við að 

greiða 50 þúsund dali en það var fyrir leyfi sem eingöngu veitti henni heimild til að sýna 

myndina á kvikmynda- og listahátíðum og þá einvörðungu án fjárhagslegs ábata. Hún mátti 

ekki selja myndina að neinu leyti. Með því að fara í kringum höfundaréttarkerfið og leyfa 

öllum að njóta myndarinnar, án þess að fá neina greiðslu fyrir, þá sá hún sér fært um að 

komst frá þessu verki með sem minnstan fjárhagslegan skaða. Hún hafði samband við 

Creative Commons vegna þeirra nýjunga sem þeir voru að hanna í höfundarréttarsviðinu. 

Paley lýsir því hvað það var sem hvatti hana til þess að nota Creative Commance leyfið „BY-

SA“
42

 í viðtali sem hægt er að skoða nánar á heimasíðu þeirra
43

. 

„Ég vil að myndin mín nái til sem flestra áhorfenda. Það kostar peninga að reka leikhús; 

kostar peninga að framleiða DVD diska; það kostar peninga að framleiða og dreifa 35mm 

filmum. Það er nauðsyn að ég heimili fólki að þéna peninga á að dreifa myndinni „Sita“ á 

þennan hátt annars mundi enginn fara í það að dreifa henni. Þannig að ég sneiddi hjá 

óviðskipalegu leyfi (e. non commercial).  Að deila eins (e.Share Alike) leyfið myndi hafa 

                                                 

39 Áhugasamir geta niðurhalað, horft eða skapað sín eigin verk útfrá myndinni á eftirfarandi vefsíðu myndarinnar. Sótt af 

vefnum  29. des.2009: http://www.sitasingstheblues.com/ 
40 Nánari upplýsingar og verk listakonunnar er að finna á http://annettehanshaw.tripod.com/ . Sótt á vefinn  29. des.2009. 
41 Enska þýðingu verkanna úr sanskrít er hægt að nálgast á vefsíðu sótt af vefnum  29.des.2009: 

http://www.valmikiramayan.net/ 
42

 Sótt á vefinn  29.des.2009. http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ 
43 Viðtalið við Nínu Paley er hægt að skoða nánar á heimasíðu Creative Commonce. Sótt  29.des.2009;  

http://www.sitasingstheblues.com/
http://annettehanshaw.tripod.com/
http://www.valmikiramayan.net/
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þannig verndaráhrif að enginn gæti nokkurn tímann skellt loku á verkið. Það er betra en að 

setja það á Almennt yfirráðasvæði (e. public domain) því að verk eru oft á tíðum fjarlægð af 

því svæði af afleiddum einkageiranum (reyndu bara að búa til þína útgáfu af Gosa og sjáðu 

hvað gerist). Ég vildi ekki að einhver samsteypan eða fyrirtækið myndi læsa leikhúsútgáfu 

eða sjónvarpsþætti byggðum á myndinni Shita. Þeim er að sjálfsögðu heimilt að framleiða 

verk byggð á myndinni og skapa verðmæti á því, í rauninni þá hvet ég þau til þess. En þau 

mega ekki lögsækja eða beita refsiákvæðum á neinn fyrir það ef einhverjir fara í það að deila 

verkunum. 

Ég leitaði til gjaldfrjálsu hugbúnaðahreyfinganna að fyrirmynd. „Creative commons“ leyfið 

„BY-SA“ er líkast því sem gerist hjá „GNU“
44

 með „GPL
45

“ leyfið sem er stofnunni fyrir 

gjaldfrjálsan hugbúnað. Fólk þénar gnótt peninga á gjaldfrjálsum hugbúnaði og þá er engin 

ástæða til þess að fólk gæti ekki gert sama hlutinn með gjaldfrjálsa menningu, fyrir utan 

þessi skaðlegu „ekki í hagnaðarskyni“ leyfi eða heimildir. Að deila eins leyfið (e. Share 

Alike) eyðir út fyrirtækjamisnotkun, sem allir eru svo hræddir um, á meðan það ýtir undir og 

hvetur einkaframtakið og frumkvöðlastarf. Allir sigra, þá sérstaklega listamennirnir sjálfir.“ 

 

7.3. Creative Commons á Íslandi 

Í Fréttablaðinu þann 2. desember 2009 kom fram að Lagadeild Háskólans í Reykjavík, Félag 

um stafrænt frelsi á Íslandi (FSFÍ) og Creative Commons- samtökin hafa gert 

samstarfssamning um þýðingu og aðlögun „almenns hugverkaréttar“ á Íslandi. Meðal þeirra 

sem innleitt hafa slík höfundaréttarleyfi, eru eins og áður segir vefsíður á borð við Flickr.com 

sem er ljósmyndavefur og WikiPedia-frjálsi alfræðivefurinn, en báðar síðurnar eru eru 

notaðar í miklum mæli. Erick F. Saltzman, sem er einn af stjórnarmönnum og upphafsmaður 

Creative Commons samtakanna sagði, á ráðstefnu sem haldin var í Háskólanum í Reykjavík  

1. desember 2009, að stafræn miðlun hafi kallað á  nýja nálgun í höfundaréttarmálum og 

umgjörð til þess að virða höfundarétt eins og hann er að þróast í dag. Creative Commons var 

skapað í þeim tilgangi og til þess að veita menningunni frelsi. Þannig að hugmyndin var sú að 

gefa höfundum og sköpurum einfalda merkingar um notkunarmöguleika á verkum sínum, 

sem þeir ætluðu sér í upphafi að myndi fylgja verkum þeirra. Það er að höfundur verka geti á 

                                                 

44 GNU eru samtök um frían hugbúnað. Sjá nánar á vef samtakanna á http://www.gnu.org/ 
45 GPL stendur fyrir (e. General Public license). Sjá nánar á vef GNU stofnunarinnar; 

http://www.gnu.org/licenses/licenses.html. Sótt  29.des.2009. 

http://www.gnu.org/licenses/licenses.html
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sinn hátt gefið frelsi til annars til að nota verkið áfram í að skapa áframhaldandi verk, með og 

uppúr hans frumverki. Sköpun hefur alltaf verið þannig að hún er byggð á eða útfrá annarra 

manna verkum.  

Í dag hafa um 52 lönd þýtt og aðlagað Creative Commons-hugverkaleyfið að lagaumhverfi 

sínu, þar á meðal mörg Evrópulönd og Norðurlöndin öll að undanskyldu Íslandi. Átta lönd 

hafa hinsvegar nýlega hafið aðlögunarstarfið og er Ísland í þeirra hópi. Haft er eftir Tryggva 

Björgvinssyni, formanni FSFÍ
46

 að undirbúningsvinna við verkefnið sé búin að taka þó 

nokkurn tíma og enn sé um hálft ár í undirbúningi þar til að innleiðing geti farið fram. 

Verkefni þetta er einnig í samstarfi við menntamálaráðuneytið og Lagadeild háskólans í 

Reykjavík sem er lagalegur bakhjarl verkefnisins.
47

 

7.4. Opinn Aðgangur (e. Open Access) 

Opinn aðgangur er sérstaklega mikilvægur og þá sér í lagi fyrir okkur Íslendinga þar sem við 

búum við vissa einangrun vegna landfræðilegrar legu og stærðar landsins. Bókasöfn okkar 

eru takmörkunum háð þar sem landsaðgangur nær bara til ákveðinna tímarita og háskólarnir 

okkar, sem eru frekar litlir á heimsmælikvarða, hafa engan veginn efni á því að halda úti 

mörgum tímaritsáskriftum hvort heldur sé í rafrænu formi eða með hefðbundinni áskrift. 

Hér á landi eru komin þó nokkur dæmi um opin tímarit sem aðgengi er að á netinu. Ian 

Watson lektor við Háskólann á Bifröst og ritstjóri Tímarits um félagsvísindi birti grein í 

Morgunblaðinu  15. október, 2008 undir heitinu „Opinn aðgangur að fræðigreinum sem taka 

til og útlista þessa eftirfarandi þætti. Landsbókasafn Íslands þ.e. háskólabókasafnið hefur 

gefið út lista yfir tímarit og blöð sem eru í opnum aðgangi.
48

 Fræðirit eins og „Stjórnmál og 

stjórnsýsla“ sem gefið er út af stjórnmálafræðistofnun Háskóla Íslands
49

 „Tímarit um 

félagsvísindi“, gefin út af Háskólanum á Bifröst
50

 og Nordicum-Mediterraneum frá 

Háskólanum á Akureyri. Bókasafn Landspítalans hefur stofnað geymslusafn sem hýsir 

vísindalegar greinar sem heitir Hirslan.
51

Einnig er það „Tímarit.is
52

“ sem er stafrænt 

bókasafn sem veitir aðgang að milljónum myndaðra blaðsíðna á stafrænu formi af þeim 

                                                 

46 FSFÍ er samstöfun fyrir samtökin Félag um stafrænt frelsi á Íslandi. http://www.fsfi.is/ 
47 Óli Ármannsson. Nýjung í höfundarétti. Fréttablaðið. 2.des.2009.-295.tölbl.-9.árgangur. bls.13. 
48 Sótt á vefinn . 14. des.2009. Slóðina er hægt að nálgast á http://landsbokasafn.is/index.php/gagnasofn 
49 Sótt á vefinn . 14. des.2009. Slóðina er hægt að nálgast á http://stjornmalogstjornsysla.is/ 
50 Sótt á vefinn . 14. des.2009. Slóðina er hægt að nálgast á http://bjss.bifrost.is/index.php/bjss 
51 Sótt á vefinn . 14. des.2009. Slóðina er hægt að nálgast á http://hirsla.lsh.is/lsh/ 
52 Sótt á vefinn  1. jan.2010. Slóðina er hægt að nálgast á http://timarit.is/search_init.jsp?lang=is 

http://www.fsfi.is/
http://landsbokasafn.is/index.php/gagnasofn
http://stjornmalogstjornsysla.is/
http://bjss.bifrost.is/index.php/bjss
http://hirsla.lsh.is/lsh/
http://timarit.is/search_init.jsp?lang=is
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prentaða menningararfi sem varðveittur er í blöðum og tímaritum frá Grænlandi, Færeyjum 

og Íslandi þar sem aðgangur er öllum opinn. 

7.4.1. Tímaritsútgáfa og opinn aðgangur á netinu 

Eins og reyndin er í dag þá er tímaritsútgáfa að stóru leyti að breytast í rafræna útgáfu. Það 

reynist æ sjaldnar nauðsynlegt að birta fræðigreinar á pappír og reyna að selja þær. Með 

rafrænni útgáfu og birtingu á vefnum þá detta margir kostnaðarsamir liðir út eins og prentun, 

áskriftarstjórn, dreifing og sendingarkostnaður og það sem eftir stendur er ritstjórnarliðurinn. 

Grunnfjármagn tímaritsins þarf þannig að koma annarstaðar frá. Samt sem áður þótt hér sé 

ekki sé um háar fjárhæðir um að ræða og að flestir háskólar eða deildir innan þeirra munu 

ráða við þær og greiða fyrir ritstjórn þá bendir Þorkell Jóhannesson prófessor í grein sinni 

sem birtist í Morgunblaðinu  29. október 2008 á galla sem þessu er meðfylgjandi. Segir hann 

að þótt svo að birtingakostnaður greina í virtum tímaritum sem hafa gott birtingargildi sé ekki 

hár þá er það einnig gengistengt ef birting á að vera í ritum sem ekki eru á Íslands vegu. 

Kemur fram í grein Þorkels að birtingarkostnaður hafi farið úr 30-40 þúsund krónum árið 

2006 í um 200 þúsund á hverja grein í byrjun ársins 2009. Hefur þetta náttúrulega mikið að 

segja þegar hækkun er svona mikil þá sér í lagi fyrir einstaklinga sem vilja birta greinar sínar.  

Af því sögðu þá er það líka athyglisvert að líta til þess að fjöldi tímarita sem upp hafa sprottið 

á netinu á síðustu 6 árum
53

. Hin nýju tímarit hafa byggt upp ritstjórnar- og ritrýningarkerfi og 

hafa mörg þeirra getið sér góðan orðstír. Sum hinna eldri tímarita hafa tekið þann pól í 

hæðina að nýta sér hið nýja fyrirkomulag og birta greinar án endurgjalds á netinu. Þó er það 

einnig þannig að þau sem fest sig hafa í sessi halda áfram að selja aðgang með ágætis árangri 

eins og kemur fram á vef Morgunblaðsins þar sem hægt er að kaupa aðgang að vissum 

greinum þó svo að maður sé ekki með áskrift að sjálfu blaðinu. 

Hvað varðar opinn aðgang sem snýr að höfundaréttinum þá er aðallega stuðst við „Creative 

Commons Attribuiton License“ eins og um var rætt hér að ofan. Það kerfi er þannig að öllum 

er heimilt að nota efnið, endurbirta og jafnvel dreifa því með það skilyrði að geta 

höfundaréttarins og uppruna greinarinnar. Að því sögðu þá eru það ekki einungis tímarit sem 

opinn aðgangur nær til. Á komandi árum munu æ fleiri bækur verða aðgengilegar á netinu í 

ritrýndum söfnum. Þetta á sérstaklega við um þær fræðibækur sem ekki seljast nema í mjög 

svo takmörkuðu upplagi að útgáfa þeirra borgi sig ekki. Þessi þróun hófst reyndar fyrir 

                                                 

53 Sem dæmi mætti nefna veftímaritið www.doaj.org og réttarsögu vefinn www.forhistiur.de 

http://www.doaj.org/
http://www.forhistiur.de/
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allnokkru síðan eins og sjá má á „Project Gutenberg“
54

, sem hóf fyrir hart nær 30 árum síðan, 

að gefa út bækur sem falla ekki undir höfundarétt eða eru utan hans og gera þær 

aðgengilegar. Þá hafa höfundar margir hverjir sjálfir birt bækur sínar á eigin heimasíðum. 

Hægt er síðan að sjá fyrir sér að þær muni í auknum mæli færast inn í rafræn söfn til 

varðveislu við andlát höfundanna. Námsbækur hafa töluvert verið færðar nú þegar inn á 

vefinn og eins má nefna í því samhengi að flestar lokaritgerðir Háskólans á Akureyri og 

fyrrverandi Kennaraháskóla Íslands
55

 eru aðgengilegar á vefnum í gegnum skemman.khi.is. 

Stóra spurningin í fræðiútgáfu núna er hvort eigi að skylda höfunda, sem hafa stundað 

rannsóknir sem kostaðar eru af opinberu fé, að birta niðurstöður sínar í opnum aðgangi. Hefur 

slíkt fyrirkomulag færst í aukana undanfarið bæði hjá Evrópusambandinu og í 

Bandaríkjunum en hér á landi er því þannig háttað að engar formlegar ákvarðanir varðandi 

mál þessi hafa enn verið teknar (Ian Watson, 15.okt.2008). 

8.0. Er réttarbóta þörf? 

Við innleiðingu tilskipunar nr. 2001/29/EB tilskipun um höfundarétt í 

upplýsingasamfélaginu, í höfundalögin nr. 73/1972 kemur fram í frumvarpinu
56

 að valin hafi 

verið sú leið að eiga sem minnst við núgildandi höfundalög hvað varða réttindi og 

undanþágur. Er það miður að tækifærið hafi ekki verið notað til þess að taka lögin til 

gagngerar endurskoðunar. Það er óhætt að segja að lögin frá 1972 séu að verða nokkuð 

gömul ef tekið er mið af þeirri gífurlega hröðu tækniþróun sem hefur átt sér stað á síðustu 

misserum. (Rán Tryggvadóttir, 2006, bls. 48) Efnahagslegir og þjóðhagslegir hagsmunir eru 

gífurlegir sem byggja á höfundarétti og framlag vöru og þjónustu til þjóðarframleiðslunnar 

eru mikil og fara sífellt vaxandi. Þannig kemur fram í finnskri rannsókn sem gerð var fyrir 

allnokkrum árum að þetta framlag nái a.m.k. 4% af vergri þjóðarframleiðslu Finna. Í 

Evrópusambandsríkjunum öllum er hlutfallið áætlað um 6%. Ennfremur má benda á þýðingu 

höfundaréttarefnis í bandarísku efnahagslífi, en fyrir um 10 árum síðan urðu útflutningstekjur 

þar í landi af mynd- og hljóðefni hærri en tekjurnar af útflutningi flugvéla.
57

 Framlag 

menningar til landsframleiðslu er 4%, á Íslandi sem er meira en öll veitustarfsemi landsins 

þ.e. rafmagns-, hita- og vatnsveitur og nær þrefalt meira en allur landbúnaður annars vega og 

                                                 

54 Sjá nánar á vefnum www.gutenberg.org. Sótt  1. jan.2010. 
55 Kennaraháskóli Íslands var háskóli fyrir kennaramenntun á Íslandi. Hann var sameinaður Háskóla Íslands  1. júlí 2008 og 

varð eitt fimm sviða þar, Menntavísindasvið Háskóla Íslands. 
56 „Copyright and Related Rights in the information Society“, COM(95)35final,19.07.1995 

57 Alþingi, 132. Löggjafaþing, 222 mál, þskj.222, bls.,3 í Athugasemdum. 
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ál- og kísilframleiðsla hins vegar. Jafnframt hafa rannsóknir fræðimanna bent á að það sé 

álíka mikill fjöldi manna sem starfar við menningu hérlendis og starfa í útgerð annarsvegar 

og hótel- og veitingarekstri hins vegar. (Ágúst Einarsson, 2004, bls. 16-18)  

8.1. Nýtt frumvarp 

Nú er það svo að fyrir liggja drög, dagsett 23.11.2009, að nýju frumvarpi til laga um 

breytingu á höfundarlögum nr. 73/1972, með síðari breytingum. Þetta frumvarp er liður í 

endurskoðun höfundalaga sem ætlað er að taki þrjú ár. Á þessum þremur árum mun það 

stefnan að leggja skuli fram árlega breytingarfrumvörp þar sem teknir verða fyrir einstaka 

þættir laganna. Heildarfrumvarp verður svo lagt fram í lokaáfanga þessum og er gert ráð fyrir 

að það verið tilbúið árið 2012. Frumvarp þar sem nú er lagt fram er byggt á tillögum 

höfundaréttarnefndar og varða tilskipanir Evrópuþingsins og Ráðsins 2001/29/EB um 

samræmingu tiltekinna þátta höfundaréttar og skyldra réttinda sem nefnd var hér að ofan, 

2004/48/EB um fullnustu hugverkaréttinda og 2006/123/EB um þjónustu á innri 

markaðinum.
58

 Í athugasemdum við fyrrgreint lagafrumvarp kemur fram að 

menntamálaráðherra hafi frá árinu 1991 gefið í þrígang fyrirheit á Alþingi um að tímabært 

væri að hefja heildarendurskoðun á höfundalögunum í takt við þá þróun tækninnar sem væri 

að gerast í samfélaginu. Einnig hafi menntamálanefnd Alþingis getið í nefndarálitum um 

þessa sömu brýnu þörf. Með þessu frumvarpi er hafinn fyrsti áfangi í þessu ferli. Helstu  

atriði frumvarpsins liggja í breytingum á 12. gr. höfundalaga um takmarkanir á höfundarétti 

til hagsbóta fyrir bóka-, skjala- og listasöfn vegna eintakagerðar í öryggis- og varðveisluskyni 

og við gerð sérstakra afnotaeintaka þar sem frumeintök þykja of viðkvæm til útláns o.fl. Í 

nýjum a. lið 12. gr. er lagt til að kveðið verði á um heimildir safna til að veita aðgang á 

athafnasvæði sínu með þar til gerðum búnaði. Rýmka skuli þær takmarkanir á höfundarétti 

skv. 19. gr. í þágu notenda sem vegna fötlunar eiga í erfiðleikum með að lesa prentað mál og 

þannig aflétt takmörkunum á eintakagerð og dreifingu verndaðs efnis til slíkra aðila. Þá er 

lagt til að samningsumboð rétthafasamtakanna Fjölís
59

 vegna ljósritunar skv. 15 gr. a. verði 

ekki bundið við innlenda höfunda eingöngu. Lagt verði til refsiákvæði í 54. gr. a fyrir 

hlutdeild í höfundaréttarbrotum. Til að uppfylla skilyrði tilskipunar Evrópuþingsins og 

ráðsins um þjónustu á innri markaðinum 2006/123/EB er lagt til að viðurkenning mennta- 

og menningarmálaráðuneytisins á samningsumboði og fyrirsvari höfundaréttarsamtaka fari 

                                                 

58 Sótt á síðu menntamálaráðuneytisins  29.des. 2009. menntamalaraduneyti.is/ 
59 Fjölís er hagsmunafélag samtaka sem koma fram fyrir hönd rétthafa að verkum sem njóta höfundaréttar og nýtt eru með 

ljósritun eða annarri hliðstæðri eftirgerð rit. Fengið af vef samtakanna  29.des. 2009. Slóð: fjolis.is/ 
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fram eftir sérstökum málsmeðferðarreglum. Að því er varðar afhendingu eða eyðileggingu 

eintaka, tækja og muna sem tengjast broti á höfundalögum þá er lagt til að tekin verði valin 

ákvæði úr tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins um fullnustu hugverkaréttina 

2004/48/EB, um sérstaka bótareglu vegna höfundaréttarbrota, upplýsingarétt brotaþola 

vegna meðferðar máls og rétt brotaþola til opinberrar birtingar dómsniðurstöðu. Samkvæmt 

23. gr. og a-lið sömu greinar höfundalaganna er mælt fyrir um málsaðild viðhlítandi samtaka 

vegna lögbannsaðgerða í þágu rétthafa. Að lokum er lagt til að innleidd verði sérstaklega í 

höfundalög 3. mgr. 8. gr. úr tilskipun 2001/29/EB um rétt rétthafa og samtaka þeirra til 

lögbanns gegn þjónustu milliliða sem þátt eiga í höfundaréttarbrotum á Netinu. Reynslan 

hefi sýnt að úrræði V. kafla laga um rafræn viðskipti og aðra rafræna þjónustu nr.30/2002, 

sbr. IV. kafla laga um kyrrsetningu, lögbann ofl. nr. 31/1990 gagnist ekki nægilega, ein og 

sér, til að koma í veg fyrir höfundaréttarbrot á Netinu.
60

 

 

9.0. Niðurstöður 

Þú skalt ekki stela
61

. Þessi mikilvægu orð sem nóbelsskáldið Halldór Kiljan Laxness notaði 

sem yfirskrift í greinarpistli sínum til stuðnings aðildar Íslands að Bernarsáttmálanum eru úr 

hinni helgu bók. Þessi orð eru jafnframt það sem ágreiningurinn stendur oft á tíðum um á 

sviði höfundaréttar, þ.e. hvort fólk sé að stela þegar það sækir sér efni, þá sér í lagi af 

vefnum. Eins og fram kom í máli hins Ingibjargar Ingvadóttur, lektors við Háskólann á 

Bifröst, á málþingi um skattaskjól er það jafn alvarlegur glæpur að stela einni krónu frá 

milljón manns eins og að stela milljón krónum frá einni manneskju.  

Í náinni framtíð munu höfundalögin, án nokkurs vafa, taka margvíslegum breytingum eins og 

öll önnur löggjöf. Þegar litið er til lagabreytinga og undirbúnings þeirra verða átökin um 

fjölmörg grundvallarviðhorf, sem hafa notast við stoðir þeirra ólíku hagsmuna sem á reynir, 

en sú þróun mun líka þurfa að taka tillit til þeirra þarfa sem tækninýjungar munu hafa í för 

með sér. Eins og nú er ástatt þá er kannski ógerningur að spá fyrir um það hversu hröð þessi 

þróun löggjafar  mun verða eða hverjir verði þeir helstu hagsmunir sem deilan mun standa 

um, enda þróast tæknin hratt eins og hefur sýnt sig.. En þó er það skýrt að tiltekin atriði sem 

flest eru nú þekkt verða þar til umfjöllunar hvað sem öðru líður. Telja má að helstu átökin 

                                                 

60 Drög að frumvarpi til laga um breytingar á höfundalögum nr. 73/1972, með áorðnum breytingum. Dagsett 23.11.2009. 

Fengið af vef menntamálaráðuneytisins. sjá nánar á www.menntamalaraduneyti.is 
61 Halldór Kiljan Laxness, Reisubókarkorn, Helgafell, Reykjavík 1950 (1946) bls 51. 
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verði um tvö höfuðatriði. Fyrst mætti nefna hefðbundin einkarétt höfunda og annarra rétthafa 

og þá tilfinningalegu og fjárhagslegu hagmuni sem þeim fylgja og í öðru lagi vilja og kröfu 

almennings til frjáls og óhefts upplýsingarflæðis um flest allt sem tæknin leyfir að fólk fái að 

vita hverju sinni og að frjálsræðið taki til allra þeirra hugverka sem að tæknin hefur fram að 

bjóða. (Páll Sigurðsson, 1994, bls. 304) Eins og Stefan Söder, lögmanni Burda varð að orði í 

grein tímaritsins The New York Times sem birtist þann 28.10.2009 og lýstu togstreitu hins 

almenna notenda og þess sem höfundalögum eru háðir ágætlega: „ Auðvitað vilja allir aðgang 

að ókeypis og ótakmörkuðum upplýsingum, en ef allir fengu það væri engin leið að standa 

undir kostnaði vegna vinnslu þeirra upplýsinga.
62

  

Ef ekki væri réttarvernd á andlegum efnum mundi stjórnleysi ráða í bókaútgáfu; 

útgáfustarfsemi yrði þá einkum kapphlaup þjófa, auk þess sem það gæfi 

höfundunum frjálsar heldur að selja mörgum forleggjurum í senn sama verkið í 

sama landi. (Halldór Laxness, 1950, bls. 61) 

Með sameiginlegum, þ.e.a.s. almennum hugverkarétti eins og Creative Commons kerfinu og 

opnum aðgangi eru að opnast víðáttumiklir möguleikar á þróun og samstarfi þeirra verkefna 

sem ekki hafi verið til staðar áður. Má vænta að sú þróun haldi áfram, enda ljóst að þörfin 

fyrir slík úrræði er mikil. 

 

10.0. Lokaorð 

Eins og lesandi hefur gert sér grein fyrir þá hefur þessi yfirferð verið yfirgripsmikil og stiklað 

á stóru í allflestum málefnum höfundaréttarins. Var það einnig tilgangur rits þessa að fá 

yfirsýn um margvíslega þætti sem að höfundaréttinum snúa og vonandi hefur hún verið 

einhverjum til gagns og gamans. Tekið skal fram í lokin að það er niðurstaða höfundar að 

sjálf höfundalögin sem lagabálkur í heild sinni sé ekki að öllu leiti úreldur heldur frekar að 

það sé tímabært að taka hann til gagngerrar endurskoðunar. Þá sér í lagi að taka inn í lögin 

þær miklu breytingar sem átt hafa sér stað varðandi þá tækni sem almenningur er að nýta sér í 

sambandi við höfundavarið efni. Er slík endurskoðun vonandi að hefjast, þar sem fyrir liggja 

drög að frumvarpi um breytingar á áðurnefndum lögum og verður spennandi að fylgjast með 

þeirri þróun sem mun eiga sér stað varðandi höfundavarið efni á komandi tímum. Opinn 

aðgangur og sú aðferðafræði sem „Creatvie Commons License“ hefur tileinkað sér er kannski 

framtíðin þó að sumum virðist nokkuð erfitt að kyngja því. Eins og með flestar breytingar þá 

                                                 

62 Fengið af vef NYT 29.11.2009.http://www.nytimes.com/2009/10/29/business/global/29copy.html?_r=1 

http://www.nytimes.com/2009/10/29/business/global/29copy.html?_r=1
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eru þær erfiðar og kunna að raska gömlum hefðum og venjum. Það verður samt ekki heiglum 

hent að telja öllum trú um það að opinn aðgangur og það valfrelsi sem fylgir „Creative 

Commons License“ sé til hins góða, sérstaklega ekki þeim sem fjárhagslegra hagsmuna hafa 

að gæta. Það er þó mat undirritaðs að opinn aðgangur og „Creative Commons License“ er til 

mikilla bóta fyrir alla hvort heldur sé fyrir almenning, fræðimenn eða allan þann fjölda 

listamanna um heim allan sem eiga eftir að nýta sér hin nýju kerfi.   
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