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1. INNGANGUR
Gervigreind hefur verið í stöðugri þróun undanfarna áratugi. 
Möguleikinn á að nýta stór gagnasöfn með skilvirkum hætti, auðkenna 
mynstur og greina hagkvæmustu lausnirnar getur nýst á nær öllum 
sviðum daglegs lífs. Eftir því sem framþróun slíkrar tækni verður meiri 
og teygir anga sína yfir fleiri svið, færumst við nær svonefndum staf-
rænum höfundum (e. digital authorship), hvar hugbúnaður getur t.d. 
búið til, með nokkuð sjálfvirkum hætti, sjálfstæð verk sem erfitt er að 
greina frá mannlegri sköpun.1 Margs konar lögfræðileg álitaefni fylgja 
þróun af þessum toga. Eitt helsta álitaefnið er hvort verk sem verða 
til fyrir tilstilli gervigreindar séu lögvernduð líkt og ef einstaklingur 
hefði búið þau til. 

Mikilvægt er fyrir einstaklinga og lögaðila, bæði þá sem framleiða 
hugbúnað að baki gervigreind sem og þá sem nýta sér slíkan búnað, 
að þekkja hvaða réttarvernd mismunandi afurðir gervigreindar njóta 
og hver er eiginlegur rétthafi þeirrar verndar í höfundaréttarlegu 
samhengi. Jafnframt verður að telja nauðsynlegt að löggjafinn beini 
sjónum sínum að hraðri þróun gervigreindar og meti hvort núgildandi 
regluverk veiti nægjanlega vernd fyrir slík verk.

Í þessari grein er leitast við að svara því hvort og þá að hvaða 
leyti verk sem verða til fyrir tilstilli gervigreindar njóti verndar 
höfundaréttar samkvæmt íslenskum rétti. Í upphafi er leitast við að 
afmarka gervigreind og útlista með hvaða hætti hún getur nýst við 
sköpun á hinum ýmsum sviðum. Í framhaldinu er vikið að tilgangi 
höfundaréttarverndar og því hvort afurðir gervigreindar njóti höfunda-
réttarverndar samkvæmt höfundalöggjöf hér á landi. Í því sambandi 
er vikið að reglum Evrópuréttar og EES-réttar. Að lokum eru helstu 
niðurstöður greinarinnar dregnar saman.

2. GERVIGREIND
2.1 Almennt um gervigreind
Fyrir rúmlega tuttugu árum síðan sigraði tölva frá framleiðandanum 
IBM hinn margrómaða Garry Kasparov, þáverandi heimsmeistara í 
skák í keppni í samnefndri íþrótt.2 Þetta voru stórtíðindi enda álit 

1 Annemarie Bridy: „Coding Creativity: Copyright and the Artificial Intelligent Author“. 
Stanford Technology Law Review 2012, bls. 3.
2 Bruce Weber: „Swift and Slashing, Computer Topples Kasparov“. New York Times 12. 
maí 1997, bls. 1. 
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flestra að vitsmunaleg þekking mannfólksins væri mun öflugri en 
nokkur gervigreind tölvu. 

Uppsprettu gervigreindar má rekja til sjötta áratugar síðustu 
aldar þegar fræðimenn hófu að rannsaka leiðir til þess að vélar gætu 
leikið eftir hluta af vitsmunalegri greind. Ein þekktasta hugmyndin 
kom frá vísindamanninum Alan Turing, sem setti fram hugmynd 
að einfaldri tölvu, ekki ósvipaðri þeim sem við þekkjum í dag, og 
lagði fram grunnhugmynd um gervigreind, þ.e. að tölvur gætu verið 
forritaðar til þess að prófa sig áfram og „læra“ sjálfar.3 

Ekki er fyrir hendi viðurkennd skilgreining á hugtakinu „gervi-
greind“, en yfirleitt er átt við þau vísindi að láta tölvur eða forrit 
fram kvæma hluti sem krefjast myndu vitsmunalegrar þekkingar, eða 
greindar, ef einstaklingur eða vitsmunavera framkvæmdi slíka hluti, 
svo sem að taka ákvarðanir byggðar á skynsemisrökum, að alhæfa 
um eitthvað eða læra af fyrri reynslu.4 

Gervigreind eykur svokallaða sjálfvirkni véla og gerir þær þannig 
sjálfstæðari. Samkvæmt íslenskri orðabók getur sjálfvirkni átt við um 
vél eða tæki sem vinnur fyrir fram ákveðið verk undir stjórn sérstaks 
vélbúnaðar.5 Hér áður var gervigreind aðallega fræðilegt viðfangsefni 
en með þeim tækniframförum sem átt hafa sér stað undanfarna tvo 
áratugi hefur gervigreind orðið sú tækni sem bæði háskólar og stærstu 
fyrirtæki heims rannsaka af miklum móð.

Í fyrirliggjandi samhengi verður sérstaklega horft til þeirrar 
tegundar gervigreindar sem nefnist vélrænt nám (e. machine learning) 
og möguleika hennar á hinum ýmsu sviðum. 

2.2 Vélrænt nám 
Vélrænt nám vísar til þess þegar búnaði er kleift að bæta frammi-
stöðu sína með því að afla sér nýrrar þekkingar eða færni eða með 
því að endurskipuleggja þá þekkingu eða færni sem fyrir er.6 Vélrænt 
nám getur notast við svokallað gervitauganet (e. artificial neural 

3 Alan M. Turing: „Computing Machinery and Intelligence“. Mind 1950, bls. 433-460. 
Peter Stone o.fl.: Artificial Intelligence and Life in 2030. Stanford 2016, bls. 50.
4 Raymond Kurzweil: The Age of Intelligent Machines. Cambridge 1990, bls. 103-117.
5 Íslensk Orðabók. Reykjavík 2007, bls. 861.
6 Tölvuorðabók. Sjá vefslóð: http://tos.sky.is/word/isl/7405/ 
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network), sem reynir með tilteknum hætti að leika eftir uppbyggingu 
og aðgerðum líffræðilegra tauganeta sem finnast í manns heilanum.7 

Þegar notast er við gervitauganet lærir tölva að reiða fram tilteknar 
niðurstöður með því að greina ítarlega fjöldann allan af gögnum 
(e. training sets). Sem dæmi má nefna svonefnda hlutagreiningu (e. 
object recognition) þar sem tölvu eru gefnar þúsundir sérmerktra 
mynda af t.d. mismunandi farartækjum, húsum, dýrum, andlitum 
o.þ.h. Tölvunni er svo kleift að greina ákveðin sjónræn mynstur sem 
yfirleitt koma aftur og aftur fram á sambærilega merktum myndum 
og lærir að þekkja þau.8

Gervitauganet

Mynd: Charlie 9

Möguleikar tölvuforrita til að bæta getu sína með endurtekningum 
skapar mikla möguleika. Notast er við gervigreind í síauknum mæli 
á nær öllum sviðum daglegs lífs, þ.á m. til margs konar listsköpunar 
á borð við samningu tón- og myndverka og kvikmyndagerðar. Í 
dæmaskyni má nefna að árið 2014, 345 árum eftir dánardag hollenska 

7 Gervitauganet er skilgreint sem „Net af frumstæðum vinnslueiningum, tengdum 
saman með vegnum leggjum með stillanlegum vægjum, þar sem hver eining býr til gildi 
með því að beita ólínulegu falli á ílagsgildi sín og sendir gildið til annarra eininga eða 
skilar því sem frálagi.“ Íðorðabankinn. Sjá vefslóð: https://idordabanki.arnastofnun.is/
faersla/891980. Sjá: Robert C. Denicola: „Ex Machina: Copyright Protection for Computer 
Generated Works“. Rutgers University Law Review 2016, bls. 253-254. Sjá jafnframt Robert 
D. Hof: „Deep Learning“. MIT Technology Review, sótt af https://www.technologyreview.
com.
8 Robert C. Denicola: „Ex Machina: Copyright Protection for Computer Generated 
Works“, bls. 255.
9 © User: Charlie at Arabic Wikipedia/ Wikimedia Commons / CC-BY-SA-4.0, https://
commons.wikimedia.org/wiki/File:Neural_Network.gif
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listmálarans Rembrandt, hóf hópur listfræðinga og tölvunarfræðinga 
vinnu við forrit sem skyldi skapa nýtt verk í anda Rembrandt, en 
verkefnið var nefnt „Næsti Rembrandt“. Umrætt forrit nýtti gagnasöfn 
með öllum málverkum listmálarans, þ.m.t. með upplýsingum um 
áferð, stærð, málningarstrokur og mynstur í myndverkum hans. Átján 
mánuðum síðar birtist á tölvuskjá nýtt myndverk í anda Rembrandt 
sem var að stærstum hluta skapað með aðstoð gervigreindar og þykir 
sláandi líkt handverki listmálarans.10 

Fyrir fáeinum árum var jafnframt gefin út matreiðslubók sem var 
samin að hluta með gervigreindarforriti IBM sem nefnist Watson, þar 
sem forritið ásamt Stofnun matreiðslufræða (e. Institut of Culinary 
Education) gaf út matreiðslubókina „vitsmunaleg eldamennska með 
kokkinum Watson“, í lauslegri þýðingu höfunda.11 Í Japan hefur færst í 
aukana að notast við gervigreindarforrit við ritun bókmennta og ljóða. 
Árið 2016 komst t.d. smásaga samin með aðstoð gervigreindarforrits 
í undanúrslit í þarlendri bókmenntakeppni.12 Þrátt fyrir að hafa ekki 
sigrað keppnina sýnir þetta hve langt gervigreindartæknin er komin 
á sviði bókmennta og lista.

Þótt þróun gervigreindar sé hröð hafa ríki heims almennt farið 
sér nokkuð hægt þegar kemur að því að setja reglur um hin ýmsu 
álitaefni sem þessi nýja tækni leiðir af sér. Nánar verður vikið að 
reglum höfundaréttarins í tengslum við gervigreind í næsta kafla.

3. HÖFUNDARÉTTUR
3.1 Tilgangur höfundaréttar
Höfundaréttur er annars vegar eignarréttur höfundar yfir verki sem 
hann hefur skapað og hins vegar sæmdarréttur hans í tengslum við 
verkið, þ.e. svo sem að vera nafngreindur sem höfundur verks og geta 
varið verk sín gegn breytingum og skemmdarverkum.13

Ein helsta röksemdin fyrir höfundaréttarvernd, þ.e. einkum 
fjárhagslegri hlið hennar, er að tryggja þurfi þeim sem skapa verk, þ.e. 

10 Andres Guadamuz: „Do androids dream of electric copyright? Comparative analysis 
of originality in artificial intelligence generated works“. Intellectual Property Quarterly 2017, 
bls. 169.
11 Richard Brandt: „Chef Watson has arrived and is ready to help you cook“. 1. janúar 
2016, sótt af https://www.ibm.com/. 
12 Michael Schaub: „Is the future award-winning novelist a writing robot?“ Los Angeles 
Times, 22. mars 2016, sótt af https://www.latimes.com.
13 Höfundaréttur er eðli málsins samkvæmt háður skipan slíkra réttinda í landslöggjöf 
hvers ríkis. Kjarni hans virðist þó almennt vera eignarréttur og sæmdarréttur, sbr. m.a. 
1., 6. og 6. gr. a. Bernarsáttmálans. 
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höfundum, rétt til endurgjalds fyrir andlega sköpun sína. Höfundaréttur 
hvetur með öðrum orðum einstaklinga til andlegrar sköpunar og 
eitt grunnsjónarmiðanna að baki slíkum hvata einstaklinga er að 
samfélagið í heild njóti raunar góðs af slíkri sköpun.14 Þannig stuðlar slíkur 
réttur að framþróun á sviði hinna ýmsu lista og vísinda og eykur 
samkeppni. Jafnframt hefur því verið haldið fram að höfundaréttur sé 
birtingarmynd eins konar réttlætissjónarmiða, sem rennir m.a. stoðum 
undir sæmdarréttinn, þ.e. að menn eigi eignarrétt yfir þeirri vinnu 
sem þeir hafa innt af hendi, óháð því í hvaða formi sú vinna er.15 

Höfundalöggjöf hér á landi, sem og víða annars staðar, byggir 
á fyrrgreindum sjónarmiðum sem birtast meðal annars í Bernar-
sáttmálanum sem er að grunni til frá árinu 1886.16 Sáttmálinn er 
afrakstur alþjóðlegrar samvinnu þjóðríkja sem vildu tryggja einkarétt 
höfunda frá einstökum sambandslöndum yfir verkum sínum, sbr. 
formálsorð hans, innan allra aðildarríkja Bernarsambandsins, en 
sambandið var stofnað með sáttmálanum, sbr. 1. gr. sáttmálans.17 
Ákvæði Bernarsáttmálans lúta helst að því annars vegar að höfundar 
aðildarríkja Bernarsambandsins njóti sama réttar í öðrum aðildar-
ríkjum og þarlend höfundalöggjöf áskilur eigin höfundum og hins 
vegar að höfundar njóti höfundaréttar án nokkurra formskilyrða.18 

Samkvæmt orðalagi sínu tekur Bernarsáttmálinn til bókmennta 
og lista, svo sem hugtökin eru nánar útlistuð í 2. gr. sáttmálans. 
Leiða má af ákvæðum Bernarsáttmálans að bókmenntir og listir 

14 Sjá til dæmis 6. lið formálsorða tilskipunar Evrópusambandsins frá 22. maí 2011 
nr. 2001/29/EB um samræmingu tiltekinna þátta höfundaréttar og skyldra réttinda í 
upplýsingasamfélaginu. Sjá og Robert P. Merges og Jane C. Ginsburg: Foundations of 
Intellectual Property. New York 2012, bls. 291-301.
15 Á enskri tungu hefur stundum verið gerður greinarmunur á höfundarétti annars 
vegar (e. author‘s right) og afritarétti (e. copyright) hins vegar, þótt á íslensku nái orðið 
höfundaréttur almennt yfir bæði fyrirbrigðin. Í slíkri aðgreiningu þá er höfundaréttur 
reistur á sjónarmiðum náttúruréttarins um réttlæti og sanngirni meðan að afritaréttur 
tengist fremur nytjastefnunni, þ.e. að haga rétti höfunda þannig að hámarka megi gerð 
nýrra verka. Sjá Paul Goldstein: International Copyright: Principles, Law, and Practice. New 
York 2001, bls. 3-4.
16 Alþt. 1971-1972, A-deild, bls. 1275. Páll Sigurðsson: Höfundaréttur: Meginreglur íslensks 
réttar um höfundavernd. Reykjavík 1994, bls. 42-43 og 48.
17 Íslenska ríkið er aðili að Bernarsambandinu, sbr. lög nr. 74/1947 um inngöngu Íslands 
í Bernarsambandið. Ákvæði Bernarsáttmálans sem Ísland er bundið við hafa lagagildi 
hér á landi samkvæmt lögum nr. 80/1972 um heimild ríkisstjórninni til handa til að 
staðfesta Bernarsáttmálann til verndar bókmenntum og listaverkum í þeirri gerð hans, 
sem samþykkt var á ráðstefnu Bernarsambandsríkja í París 24. júlí 1971. Sjá nánar Páll 
Sigurðsson: Höfundaréttur: Meginreglur íslensks réttar um höfundavernd, bls. 47-54.
18 Sjá nánari umfjöllun um efnisákvæði Bernarsáttmálans í Eiríkur Tómasson: 
„Bernarsáttmálinn til verndar bókmenntum og listum“. Úlfljótur 1996, bls. 125-143.
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þurfa að vera afrakstur andlegrar sköpunar svo að þau falli undir 
verndarsvið sáttmálans, sbr. m.a. 5. mgr. 2. gr. sáttmálans. Jafnframt 
er sambandslöndum heimilt að áskilja, í innlendri löggjöf, að eingöngu 
verk sem koma fram í einhvers konar efnislegu eða áþreifanlegu 
formi falli undir verndarsvið höfundalöggjafar, sbr. 2. mgr. 2. gr. 
sáttmálans. Þrátt fyrir að gildissvið sáttmálans sé takmarkað við 
bókmenntir og listir þá leiðir af 1. mgr. 5. gr. sáttmálans að höfundar 
skuli, í öðrum sambandslöndum, njóta þess réttar fyrir verk sín sem 
landslög viðkomandi sambandslands veita ríkisborgurum sínum. Því 
njóta höfundar sambandslanda Bernarsambandsins eftir atvikum 
frekari réttar á grundvelli sáttmálans eftir því sem löggjöf einstakra 
sambandslanda þróast.

Í 5. lið formálsorða Höfundaréttarsáttmála Alþjóðahugverka-
stofnunarinnar (e. World Intellectual Property Organization) um vernd 
tiltekinna réttinda í tilteknum verkum frá 20. desember 1996, er tekið 
fram að með höfundaréttarreglum skuli leitast við að viðhalda jafnvægi 
milli réttinda höfunda annars vegar og samfélagslegra sjónarmiða 
hins vegar, sérstaklega varðandi menntun, vísindalegar rannsóknir 
og aðgengi að upplýsingum.19 

Er þetta að sama skapi sérstaklega tiltekið í 14. lið formálsorða 
tilskipunar Evrópusambandsins frá 22. maí 2011 nr. 2001/29/EB um 
samræmingu tiltekinna þátta höfundaréttar og skyldra réttinda í 
upplýsingasamfélaginu („InfoSoc tilskipunin“).20 Af þessu má ráða 
að höfundaréttindi eiga að vera til þess fallin að stuðla að og hvetja 
til menningar- og tækniframfara, samfélaginu í heild til hagsbóta. 

Orðrétt segir í 10. lið formálsorða InfoSoc tilskipunarinnar: 

Eigi höfundar og listflytjendur að halda áfram skapandi og listrænu starfi sínu 
verða þeir að fá viðeigandi þóknun fyrir afnot af verkum sínum og sama máli 
gegnir um framleiðendur til að þeir geti fjármagnað þetta starf. Verulegrar 
fjárfestingar er þörf við framleiðslu á vörum, eins og hljóðritum, kvikmyndum 
eða margmiðlunarvörum, og við þjónustu eins og pöntunarþjónustu. 
Fullnægjandi lögvernd hugverkaréttinda er nauðsynleg til að tryggja slíka 
þóknun og gefa kost á viðunandi arði af fjárfestingunum.

19 Ísland er ekki aðili samningsins. Sjá til hliðsjónar umfjöllun um TRIPS-samninginn 
í Benedikt Bogason: „Um öflun sönnunargagna vegna brota gegn hugverkaréttindum“. 
Afmælisrit lagadeildar Háskóla Íslands, bls. 49-51.
20 Umrædd tilskipun var tekin upp í EES-samninginn með ákvörðun sameiginlegu 
EES-nefndarinnar nr. 110/2004 og öðlaðist gildi 1. ágúst 2005. Tilskipunin var innleidd í 
íslenskan rétt með lögum nr. 93/2010 um breyting á höfundalögum, nr. 73/1972, með áorðnum 
breytingum. Sjá um tilskipunina 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“. 
Tímarit Lögréttu 2006, bls. 29-49.
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Rétturinn til að hagnýta eigin sköpunarverk veitir höfundum rétt til 
endurgjalds fyrir útlagða vinnu vegna sköpunarinnar.21 Ef ekki væri 
fyrir að fara slíkri höfundaréttarvernd gætu aðrir nýtt sér sköpunina 
án nokkurs framlags eða erfiðis, sem gæti raunar hindrað framþróun 
í skapandi greinum sem og tækni og vísindum.22 Höfundaréttur 
leitast þannig við að viðhalda efnahagslegri hvatningu til sköpunar 
og tjáningar, stuðla að framþróun vísinda og lista og jafnframt koma 
í veg fyrir einokun á markaði.23

Rétt er að geta þess að lengi hefur verið deilt um bæði nauðsyn 
höfundaréttar sem og umfang hans. Þau sjónarmið sem útlistuð 
eru hér að framan lúta að þeim rökum sem almennt hafa orðið ofan 
á í lagasetningu og koma alla jafna til skoðunar þegar gildandi 
höfundalöggjöf er túlkuð.24

3.2 Skyld réttindi
Auk höfundaréttarins er nú á dögum algengt að til séu sérstök réttindi, 
skyld höfundarétti, en þó jafnan takmarkaðri en höfundaréttur. 
Dæmi um slík réttindi eru til dæmis réttindi listflytjenda, sbr. V. 
kafli höfundalaga nr. 73/1972 („hl.“ eða „höfundalög“). Grunnrök 
slíkra réttinda eru sambærileg þeim sem eiga við um höfundarétt, þótt 
löggjöf margra ríkja endurspegli það viðhorf að skyld réttindi réttlæti 
ekki jafn ríka réttarvernd og felst í höfundarétti. Misjafnt er milli ríkja 
hvort tiltekin réttindi séu felld undir höfundarétt eða skyld réttindi.25 

Í fyrirliggjandi samhengi má gefa því gaum að samkvæmt 1. mgr. 
50. gr. hl. hefur sá sem framleiðir skrár, töflur, eyðublöð, gagnagrunn 
eða svipuð verk sem hafa að geyma umtalsvert safn upplýsinga eða 
eru árangur verulegrar fjárfestingar, einkarétt til eintakagerðar eða 
birtingar verks í heild eða að verulegum hluta. Einkaréttur þessi varir í 
15 ár frá næstu áramótum eftir að verkið var gert, sbr. nánari útlistun í 

21 Annette Kur og Thomas Dreier: European Intellectual Property Law: Text, Cases and 
Materials. Cheltenham 2013, bls. 241-242.
22 Sjá 10. lið formálsorða InfoSoc tilskipunarinnar.
23 Timothy L. Butler: „Can a Computer be an Author - Copyright Aspects of Artificial 
Intelligence“. Hastings Communications and Entertainment Law Journal 1982, bls. 735.
24 Sjá í dæmaskyni gagnrýni á gildandi skipan höfundaréttar John Tehranian: 
„Infringement Nation: Copyright Reform and the Law/Norm Gap”. Utah Law Review, bls. 
543-549 og William W. Fisher III: Promises to keep. Technology, law and the future of entertainment. 
Stanford 2004, bls. 199-258. Sjá og Ragnar Aðalsteinsson: „Um fjölföldun verndaðra verka“. 
Tímarit lögfræðinga 1985, bls. 246-247.
25 Paul Goldstein: International Copyright: Principles, Law, and Practice, bls. 11. Sjá í dæmaskyni 
Alþjóðasamning um vernd listflytjenda, framleiðenda hljóðrita og útvarpsstofnana 
(Rómarsáttmáli) frá 26. október 1961, sbr. auglýsingu nr. 2/1994 í C-deild Stjórnartíðinda.
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2. mgr. 50. gr. hl. Umræddur einkaréttur er ekki höfundaréttur heldur er 
hann felldur inn í umrædda löggjöf sem skyld réttindi höfundaréttar.26 
Orðalag ákvæðisins er með þeim hætti að rétturinn virðist ekki 
einskorðaður við verk sem stafa frá einstaklingum.27 Sérreglur um 
gagnagrunna eiga rætur að rekja til tilskipunar Evrópuþingsins og 
ráðsins 96/9 frá 11. mars 1996 um lögverndun gagnagrunna. Í nýlegri 
skýrslu framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins er þó komist að 
þeirri niðurstöðu að gagnagrunnar sem eru afrakstur notkunar 
gervigreindar falli ekki undir gildissvið tilskipunarinnar.28 Telja verður 
eftir sem áður að orðalag 50. gr. hl. sé með þeim hætti að það gæti náð 
til afurða gervigreindar samkvæmt textaskýringu uppfylli afurðin að 
öðru leyti skilyrði ákvæðisins um vernd gagnagrunna.29 Má því ætla 
að sá sem notar gervigreind í þeim tilgangi að útbúa gagnagrunn, 
njóti í reynd verndar ákvæðisins, að því gefnu að lagt hafi verið út 
í umtalsverða fjárfestingu við að afla, sannprófa eða setja fram efni 
gagnagrunns, metið með hliðsjón af magni eða mikilvægi hans.30 

3.3 Íslenskur réttur
Samkvæmt 1. mgr. 1. gr. hl. á höfundur að bókmenntaverki eða listaverki 
eignarrétt á því með þeim takmörkunum sem í lögunum greinir.31 Til 
bókmennta og lista teljast samið mál í ræðu og riti, leiksviðsverk, 
tónsmíðar, myndlist, byggingarlist, kvikmyndir, ljósmyndalist, nytjalist 
og aðrar samsvarandi listgreinar, á hvern hátt og í hverju formi sem 

26 Skipulag og uppbygging gagnagrunns geta þó notið verndar samkvæmt 1. gr. hl. 
27 Sjá í þessu samhengi Hrd. 2002, bls. 2679 (mál nr. 124/2002) (Landmælingar Íslands), dóm 
Hæstaréttar frá 18. október 2007 í máli nr. 107/2007 (gagnagrunnur) og dóm Hæstaréttar frá 15. 
október 2015 í máli nr. 133/2015 (bókhaldsforrit).
28 Sjá Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins: Study in support of the evaluation of Directive 
96/9/EC on the legal protection of databases, bls. ii. Sótt af https://publications.europa.eu/
29 Greinin innleiðir 1. mgr. 7. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 96/9 frá 11. mars 
1996 um lögverndun gagnagrunna, sem er svohljóðandi: „Member States shall provide 
for a right for the maker of a database which shows that there has been qualitatively and/or 
quantitatively a substantial investment in either the obtaining, verification or presentation 
of the contents to prevent extraction and/or re-utilization of the whole or of a substantial 
part, evaluated qualitatively and/or quantitatively, of the contents of that database.“ 
[Áherslubr. höfunda.] Það athugast að 50. gr. hl. útlistar jafnframt lögvernd fyrir skrár, 
töflur og eyðublöð sem gæti bent til þess að gildissviðið sé víðtækara en í tilskipuninni.
30 Skoðast það og í ljósi þess að tilskipunin virðist ekki standa í vegi fyrir því að mælt sé 
fyrir um frekari réttindi vegna gagnagrunna í einstökum aðildarríkjum EES-samningsins.
31 Til hliðsjónar má nefna að því hefur verið haldið fram að hugverk hafi notið verndar 
eignarréttarákvæðis stjórnarskrárinnar, sbr. 50. gr. stjórnarskrár um hin sjerstaklegu 
málefni Íslands nr. 1/1874, áður en eiginleg löggjöf um hugverkaréttindi var lögfest á Íslandi. 
Sú skoðun virðist þó ekki hafa notið almennrar hylli meðal fræðimanna. Sjá Sigurður R. 
Pétursson: „Nokkur orð um lögvernd höfundaréttar“. Tímarit lögfræðinga 1954, bls. 135. 
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verkið birtist, sbr. 2. mgr. 1. gr. laganna. Uppdrættir, teikningar, mótanir, 
líkön og önnur þess háttar gögn, sem fræðslu veita um málefni eða 
skýra þau, njóta verndar með sama hætti og bókmenntaverk, sbr. 3. mgr. 
1. gr. hl. Sama vernd gildir um tölvuforrit, sbr. 4. mgr. 1. gr. laganna.32

Í rétti höfundar að tilgreindu verki felst meðal annars einkaréttur 
hans til þess að gera verk sín aðgengileg almenningi, hvort sem er í 
upphaflegri eða breyttri mynd, svo sem nánar er rakið í 1. mgr. 2. gr. hl. 
Höfundur á jafnframt einkarétt á því að gera eintök af sínum verkum, 
sbr. 1. og 2. mgr. 2. gr. hl., svo sem að fjölfalda bókmenntaverk, með 
nokkrum undantekningum sem finna má í II. kafla hl.33 Í 1. mgr. 5. gr. 
hl. segir að sá, sem þýðir verk, aðhæfir það tiltekinni notkun, breytir 
því úr einni grein bókmennta eða lista í aðra eða framkvæmir aðrar 
aðlaganir á því, hefur höfundarétt að verkinu í hinni breyttu mynd 
þess. Ekki raskar réttur hans höfundarétti að frumverkinu. Umrætt 
ákvæði veitir svonefndum aðlögunum verks höfundaréttarvernd, þ.e. 
þegar t.d. listmálari B breytir þekktu verki listmálara A með nánar 
tilteknum hætti. Listmálari B eignast þá höfundarétt að breytingu 
verksins að því gefnu að breytta verkið uppfylli almenn skilyrði 
höfundaréttar, en það raskar ekki því að listmálari A á eftir sem áður 
höfundarétt að upphaflegu myndinni.34

Auk þessara fjárhagslegu réttinda á höfundur jafnframt rétt á því 
að nafn hans sé getið á eintökum verks og þegar það er birt, sbr. 1. 
mgr. 4. gr. hl. Óheimilt er að breyta verki höfundar eða birta það með 
þeim hætti eða í því samhengi, að skert geti höfundarheiður hans eða 
höfundarsérkenni, sbr. 2. mgr. 4. gr. hl.35 Umrædd réttindi teljast til 
svonefnds sæmdarréttar.

32 Sjá nánar Páll Sigurðsson: Höfundaréttur: Meginreglur íslensks réttar um höfundavernd, 
bls. 69-84.
33 Sjá dóm Hæstaréttar frá 11. júní 2009 í máli nr. 472/2008 (DC++). Sjá nánar Páll Sigurðsson: 
Höfundaréttur: Meginreglur íslensks réttar um höfundavernd, bls. 135-151.
34 Í athugasemdum með frumvarpi til höfundalaga segir um aðlögun: „En höfundur 
hefur einkarétt til opinberrar birtingar á aðlögunum verka sinna. Útgáfa, flutningur í 
útvarp og önnur opinber birting á þýðingu verndaðs rits er því óheimil, nema samþykki 
höfundar komi til og sama er að segja um hvers konar aðlaganir. Af þessu leiðir, að sérstakt 
réttarsamband stofnast milli höfundar og aðlaganda. Þeir verða hvor öðrum háðir um 
birtingarrétt á aðlöguninni með svipuðum hætti og væru þeir sameigendur að henni. Sá 
þeirra, sem birti aðlögun án samþykkis hins, gæti sætt viðurlögum fyrir það samkvæmt 
VII. kafla. En ekki mundi slíkt brot af hálfu aðlaganda leiða til þess, að hann glataði 
höfundarétti að aðlöguninni.“ Alþt. 1971-1972, A-deild, bls. 1282.
35 Sjá til hliðsjónar dóm Hæstaréttar frá 13. mars 2008 í máli nr. 221/2007 (Hannes Hólmsteinn). 
Sjá nánar Páll Sigurðsson: Höfundaréttur: Meginreglur íslensks réttar um höfundavernd, bls. 
153-177 og Magnús Thoroddsen: „Sæmdarréttur“. Í ritinu Afmælisrit. Gaukur Jörundsson 
sextugur 24. september 1994, Reykjavík 1994, bls. 397-406.
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3.3.1 Höfundur
Hugtakið höfundur er ekki skilgreint í höfundalögum. Í athugasemdum 
með frumvarpi til laganna segir á hinn bóginn orðrétt: 

Hlutverk og efni höfundalaga er að veita mönnum réttarvernd á tilteknum 
andlegum verðmætum: bókmenntum og listum. Með lögunum er viður-
kenndur réttur þess, sem verkið hefur gert, þ. e. höfundarins, til umráða 
yfir því, sem ýmist eru fjárhagslegs eða persónulegs eðlis.36 […] Sá, sem 
skapar andlegt verk á sviði bókmennta eða lista, telst höfundur þess. Réttur 
hans yfir verkinu stofnast um leið og það verður til. Af þessu má ráða, að 
höfundarhugtakið er bundið við einstaklinga. Ópersónulegir aðiljar, svo sem 
félög og stofnanir, geta ekki verið höfundar, en þeir kunna að verða eigendur 
höfundaréttar, að svo miklu leyti sem yfirfærsla hans er heimil, sbr. ákvæði 
III. kafla.37 [Áherslubr. höfunda.]

Af athugasemdunum má ráða að einvörðungu einstaklingar geta talist 
til höfunda í skilningi höfundalaga. Jafnframt má ráða slíkt af öðrum 
ákvæðum laganna, svo sem er fjalla um sæmdarrétt, rétt tveggja eða 
fleiri höfunda til verks og nafngreiningu höfundar.38 Þá er einnig 
tiltekið í lögunum að höfundaréttur haldist uns liðin eru 70 ár frá 
andláti höfundar og jafnframt vikið að reglum er varða erfðarétt og 
hvernig aðilaskiptum að höfundarétti skuli háttað, t.d. ef höfundur 
verks er í hjúskap.39 Regluverk Bernarsáttmálans er á vissan hátt með 
sambærilegum hætti en þótt sáttmálinn, sem hefur lagagildi hér á 

36 Alþt. 1971-1972, A-deild, bls. 1272.
37 Alþt. 1971-1972, A-deild, bls. 1276.
38 Í 1. og 2. mgr. 4. gr. hl. segir: „Skylt er, eftir því sem við getur átt, að geta nafns höfundar 
bæði á eintökum verks og þegar það er birt. Óheimilt er að breyta verki höfundar eða birta það með 
þeim hætti eða í því samhengi, að skert geti höfundarheiður hans eða höfundarsérkenni.“ Í 7. gr. hl. 
segir: „Nú eru tveir menn eða fleiri höfundar að sama verki, og framlög þeirra verða ekki aðgreind 
hvert frá öðru sem sjálfstæð verk, og eiga þeir þá saman höfundarétt að verkinu.“ Í 1. mgr. 8. gr. 
hl. segir: „Höfundur verks telst sá, uns annað reynist, sem nafngreindur er á eintökum þess með 
venjulegum hætti eða lýstur er höfundur, þegar verk er birt. Gildir þetta einnig um höfunda, sem 
nota gervinöfn eða merki, þegar almennt er vitað, hver þar felst að baki. Framangreindum ákvæðum 
skal einnig beita um framleiðanda kvikmyndaverks. „Þá skal einnig í þeim tilvikum, þegar verulegur 
og samfelldur flutningur verka eða umfangsmikil fjölföldun eða útleiga hefur átt sér stað, talið að 
flutt hafi verið, leigð út eða fjölfölduð verk sem vernduð eru að höfundalögum nema annað verði 
í ljós leitt.“Í V. kafla hl. er fjallað um ýmis réttindi skyld höfundarétti, svo sem réttindi 
listflytjanda og ljósmyndara. Af orðalagi ákvæða sem snúa að slíkum réttindum sem 
og athugasemdum með frumvarpi til hl. má leiða að vernd þeirra er jafnframt bundin 
við einstaklinga. Sjá jafnframt Páll Sigurðsson: Höfundaréttur: Meginreglur íslensks réttar 
um höfundavernd, bls. 90-91 og 121-130. Sólveig Ólafsdóttir: „Höfundarréttur í skiptum 
starfsmanna og vinnuveitenda“. Tímarit lögfræðinga 1985, bls. 162.
39 Sjá 30., 31. og 43. gr. hl.
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landi, skilgreini ekki hugtakið höfundur má leiða af ákvæðum hans 
að hann ráðgeri að einvörðungu sé átt við einstaklinga.40 

Af framangreindu má færa rök fyrir því að verk sem verða til fyrir 
tilstilli annarra en einstaklinga njóti ekki höfundaréttar samkvæmt 
höfundalögum. Er því ljóst að afurðir gervigreindar eru ekki sjálfkrafa 
höfundaréttarvarðar hér á landi. Vaknar þá sú spurning hvort slíkar 
afurðir njóti eftir sem áður höfundaréttarverndar sökum þess að 
gervigreindin sjálf er afrakstur verka einstaklinga. Slík skipan myndi 
gera það að verkum að einstaklingar sem koma að gervigreind gætu 
átt tilkall til höfundaréttar að afurðum gervigreindar, jafnvel þótt 
þeir hafi ekki skapað lokaafurðina sem slíka. Að sama skapi vakna 
álitaefni í tengslum við hvaða einstaklingar gætu átt slíkt tilkall; þ.e. 
eftir atvikum forritarar algrímsins að baki gervigreind eða þá notendur 
gervigreindarinnar, sé ekki um sömu aðila að ræða.

3.3.2 Andlag höfundaréttar
Andlag höfundaréttar er sjálfstæð andleg sköpun höfundarins.41 Það 
er hugarsmíði höfundarins sem nýtur verndar höfundalaga en ekki 
hinn veraldlegi hlutur sem verkið kann að vera tengt við. Hins vegar 
er höfundaréttur bundinn við verk sem eru skynjunarhæf, einkum 
áþreifanlega hluti. Eftir sem áður getur andleg sköpun notið verndar 

40 Sjá til dæmis 1. mgr. 15. gr. Bernarsáttmálans um nafn höfundar, sbr. lög nr. 80/1972. 
Til hliðsjónar má nefna að í máli nr. 16-15469, Naruto o.fl. gegn. David John Slater o.fl. 
fyrir áfrýjunardómstól í Bandaríkjunum (Ninth Circuit) var deilt um það hvort api sem tók 
sjálfsmynd á myndavél sem hafði verið komið fyrir í náttúrunni ætti höfundarétt að 
myndinni. Áfrýjunardómstóllinn taldi að api gæti ekki átt höfundarétt samkvæmt gildandi 
höfundalöggjöf. Ekki var í málinu skorið úr því álitaefni hvort einstaklingurinn sem stillti 
myndavélinni upp í náttúrunni ætti höfundarétt að myndinni. 
41 Sjá um sjálfstæða andlega sköpun Erla S. Árnadóttir: „Hugbúnaður – Skilyrði og umfang 
höfundaréttarverndar“. Tímarit lögfræðinga 1990, bls. 155-157. Jón Vilberg Guðjónsson: 
„Hugtakið frumleiki í höfundarétti“. Í ritinu Afmælisrit. Guðmundur Ingvi Sigurðsson áttræður 
16.júní 2002, Seltjarnarnes 2002, bls. 377.
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þótt hún sé ekki á varanlegum miðli, svo sem sögur sem ganga manna 
í milli.42 

Hin andlega sköpun höfundar þarf að bera með sér sjálfstætt 
framlag hans, vissan frumleika og höfundareinkenni. Er þetta í 
samræmi við tilgang höfundalöggjafar, svo sem rakið er í kafla 3.1, að 
veita frumlegri hugsun einstaklinga og nýnæmi tiltekna réttarvernd.

Í þessu samhengi má nefna Hrd. 1997, bls. 2691 (þjóðhátíð 1994) 
þar sem deilt var meðal annars um það hvort að teiknari sem málaði 
andlitsmyndir á frímerki nyti höfundaréttar yfir frímerkjunum.43

Um þennan ágreining segir orðrétt í forsendum Hæstaréttar: 

Frímerkin eru árangur andlegrar sköpunar, sem ber vott um einstaklingsbundin 
höfundareinkenni. Því má telja frímerkin háð höfundarrétti samkvæmt 2. 
mgr. 1. gr. höfundalaga, þótt umfang heimildanna, sem fylgja þessum rétti, 
kunni að takmarkast af því, að frímerki hafa öðru fremur hagnýtt gildi, óháð 
listrænu gildi þeirra. [Áherslubr. höfunda.]

Í samanburðarskyni má nefna Hrd. 1994, bls. 914 (Félag íslenskra 
loftskeytamanna) þar sem málavextir voru þeir að F gerði samning við 
S um að síðarnefndi ynni prentsmiðjuhandrit og læsi yfir prófarkir 
að loftskeytamannatali. Þegar samningurinn var gerður hafði F 
þegar safnað upplýsingum um æviágrip loftskeytamanna, m.a. með 
spurningablöðum. Í kjölfarið kom út ritið Loftskeytamenn og fjarskiptin 
en helmingur þess var umrætt loftskeytamannatal. Taldi S sig vera 
höfund umrædds hluta ritsins og hafði uppi skaðabótakröfu gagnvart 
F fyrir fjárhagslegt og ófjárhagslegt tjón.44 

42 Í athugasemdum með frumvarpi til hl. segir orðrétt: „Andlag höfundaréttar, sem 
lagaverndin er veitt, er ávallt ólíkamlegt, þ. e. hugsmíð sú eða sköpunarstarfsemi, sem birtist 
í bókmenntaverki eða listaverki. Ef aðrir menn en höfundurinn sjálfur eiga að geta notið 
þess, verður að koma því til vitundar þeirra með einhverjum hætti. Um bókmenntaverk 
og tónverk er þetta unnt án þess að tengja verkið líkamlegum hlut, þ. e. með hljómum 
eingöngu, svo sem munnlegri frásögn eða upplestri, söng, hljóðfæraleik o. s. frv. Getur 
verkið þá gengið þannig frá manni til manns og dreifzt meðal ótiltekins fjölda, sem nemur 
það og nýtur þess. Þannig hefur ávallt verið um kvæði og sögur, áður en ritlist var upp 
fundin, og tónverk, meðan þau voru ekki á nótur skráð. Önnur verk, þ. e. listaverk, sem 
fólgin eru í litum eða formi, svo sem málverk, höggmyndir, nytjalist o. fl., verða hins vegar 
ekki skynjuð, nema þau (þ. e. hugsmíð höfundar) séu fyrst á efni fest. Og nú á dögum fer 
dreifing bókmenntaverka og tónverka einnig oftast fram, með þeim hætti, að þau eru tengd 
líkamlegum hlutum, bókum, nótnaheftum, hljómplötum o. s. frv. Eru fjárhagsleg afnot 
verksins og oftast við það bundin.“ Alþt. 1971-1972, A-deild, bls. 1272. Páll Sigurðsson: 
Höfundaréttur: Meginreglur íslensks réttar um höfundavernd, bls. 61-62.
43 Sjá jafnframt Hrd. 1982, bls. 1124 (kortagerð), Hrd. 1997, bls. 1737 (Lífsbjörg) og dóm 
Hæstaréttar frá 5. nóvember 2015 í máli nr. 128/2015 (bónusgrís).
44 Sjá jafnframt Hrd. 1943, bls. 237 (Hrafnkatla) og Hrd. 1950, bls. 353 (fornrit). 
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Orðrétt segir um þennan ágreining í forsendum meirihluta 
Hæstaréttar: 

Starf gagnáfrýjanda var fyrst og fremst endurskoðun á æviskrártextum, 
sem þegar höfðu verið skráðir á sérstök stöðluð eyðublöð, öflun upplýsinga 
í tengslum við hana, þar sem á þær skorti, og lagfæringar með viðbótum og 
úrfellingum til samræmingar. Þá er þess að gæta, að gagnáfrýjandi vann ekki 
einn að þessu verki. Af fundargerðum stjórnar aðaláfrýjanda og dómskýrslum 
í málinu verður ráðið, að fleiri menn hafi komið þar við sögu og sumir innt 
af hendi verulegt starf. Voru það bæði menn innan stjórnar félagsins og utan. 
Þegar framanskráð er virt, verður ekki talið, að umrætt starf gagnáfrýjanda 
hafi verið þess eðlis, að það fullnægði lágmarkskröfum um frumleik [sic] eða 
sjálfstæða efnismeðferð, til þess að það skapaði gagnáfrýjanda höfundarrétt 
samkvæmt höfundalögum nr. 73/ 1972. Ber því að sýkna aðaláfrýjanda af 
kröfum hans í málinu.45 [Áherslubr. höfunda.]

Af þessu má ráða að svo að til greina komi að afurðir gervigreindar 
njóti höfundaréttar verður að gera þær kröfur að fyrir hendi sé framlag 
einstaklings sem hefur átt ótvíræðan þátt í tilurð verksins þannig að 
greina megi sjálfstætt framlag hans, höfundareinkenni og frumleika.46 
Framlag einstaklingsins verður jafnframt að vera með þeim hætti að 
það verði ekki auðveldlega aðskilið frá afurð gervigreindarinnar heldur 
myndi framlag hans og gervigreindarinnar eina samstæða heild.47 Að 
öðrum kosti myndi einstaklingur sem tekur afurð gervigreindar, sem 
hann hafði litla aðkomu að mótun á, og breytir henni eða setur í nýjan 
búning eignast höfundarétt yfir verkinu í þeirri breyttu mynd, þ.e. 
aðlögun verksins, sbr. 1. mgr. 5. gr. hl.48 Sá höfundaréttur haggar því 
ekki að frumverkið sjálft stafar frá gervigreind sem stofnar ekki sjálf, 

45 Ef málsatvik af svipuðum toga reka á fjörur dómstóla í dag gæti m.a. komið til skoðunar 
50. gr. hl.
46 Nefna má að svonefndir tæknilegir aðstoðarmenn, sem létta undir með höfundi og 
stuðla að endanlegum árangri verks, hafa almennt ekki verið taldir eignast lögvarin 
höfundarétt yfir sínu framlagi til verksins. Sjá Páll Sigurðsson: Höfundaréttur: Meginreglur 
íslensks réttar um höfundavernd, bls. 100-101.
47 Sjá í þessu samhengi Hrd. 2001, bls. 39 (mál nr. 315/2000) (Mannlíf) þar sem segir orðrétt: 
„Fallist verður á þá niðurstöðu héraðsdóms að nægilega sé fram komið að hlutur áfrýjanda 
hafi verið annar og meiri en hlutverk svokallaðs stílista við gerð ljósmyndaþáttarins. Hann 
hafi lagt hugmyndir, handrit og vinnu til ljósmyndaþáttarins og aðilarnir þannig hvor um 
sig átt ótvíræðan þátt í tilurð hans, sem eigi undir ákvæði 1. gr. höfundalaga. Áfrýjandi 
telst því sem samhöfundur eiga rétt að verkinu og þar með ljósmyndunum, sbr. 7. gr. 
höfundalaga, enda verða þær ekki skildar frá þessu sameiginlega verki aðilanna.“ Sjá og 
Hrd. 1983, bls. 1974 (Ágirnd) og Hrd. 1997, bls. 1737 (Lífsbjörg). Sjá um sameign að höfundarétti 
Páll Sigurðsson: Höfundaréttur: Meginreglur íslensks réttar um höfundavernd, bls. 101-106.
48 Sjá Hrd. 1953, bls. 130 (Volpone). 
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svo sem fyrr greinir, höfundarétt til handa neinum yfir frumverkinu.49 
Aðlögun verksins raskar því ekki að aðrir einstaklingar geti nýtt sér 
frumverkið líkt og það var mótað með gervigreind.50

Í þessu samhengi getur verið örðugt að afmarka hvenær nægjanlegt 
sjálfstætt framlag einstaklings er fyrir hendi svo að hann geti talist 
höfundur verks, hvort svo sem hans framlag er álitið „samofið“ framlagi 
gervigreindar eða standi að baki öllu verkinu. Jafnframt getur verið 
álitamál hvort höfundur eigi tiltekinn höfundarétt að verki sem aðlögun 
eða hvort hann hafi skapað nýtt og sjálfstætt verk með sköpun sinni. 

Hvað gervigreind áhrærir liggja engin dómafordæmi fyrir hér á 
landi og er ljóst að löggjafinn hefur ekki enn látið til sín taka til að 
skerpa á réttarstöðunni á þessu sviði. Eldri framkvæmd veitir hins 
vegar nokkuð skýra leiðsögn um það hvernig leyst yrði úr álitaefnum af 
þessum toga samkvæmt núgildandi regluverki, sem fyrr greinir. Nánar 
verður vikið að hugsanlegum áhrifum EES-réttarins á réttarstöðu 
afurða gervigreindar á Íslandi í næsta kafla. 

3.4 Evrópuréttur og EES-réttur
Meginmarkmið Samningsins um Evrópska efnahagssvæðið („EES-
samningurinn“) er að koma á fót einsleitu Evrópsku efnahagssvæði, 
svo sem leiða má af 1. gr. hans sem og aðfararorðum samningsins, sbr. 
lög nr. 2/1993. Með einsleitni er átt við að sömu reglur skuli gilda á 
Evrópska efnahagssvæðinu um þau atriði sem falla innan efnissviðs 
samningsins og að þær skuli túlka og beita með samræmdum hætti.51 
Í 3. gr. EES-samningsins segir jafnframt að samningsaðilar skuli gera 
allar viðeigandi almennar eða sérstakar ráðstafanir til að tryggja að 
staðið verði við þær skuldbindingar sem leiða af samningnum. Í 3. 
gr. laga nr. 2/1993 um Evrópska efnahagssvæðið er tiltekið að skýra 
skuli lög og reglur, að svo miklu leyti sem við á, til samræmis við 
EES-samninginn og þær reglur sem á honum byggja. Við skýringu 

49 Í þessu sambandi má einnig velta því fyrir sér hvort slíkar afurðir uppfylli að öðru 
leyti almennar kröfur höfundaréttarverndar, t.d. varðandi frumleika, ef um er að ræða 
afurð sem einungis byggir á undirliggjandi gagnasafni. Í ljósi þess að íslensk höfundalög 
ráðgera að skilyrði höfundaréttarverndar sé meðal annars að um mannlega sköpun sé að 
ræða þykir ekki tilefni til að reifa þau sjónarmið frekar. Sjá til hliðsjónar Annemarie Bridy: 
„Coding Creativity: Copyright and the Artificially Intelligent Author“, bls. 9-15 . 
50 Í Páll Sigurðsson: Höfundaréttur: Meginreglur íslensks réttar um höfundavernd, bls. 86 
segir: „Sé aðlögun gerð á óvernduðu frumverki er aðlagandinn einn um höfundarétt yfir 
verki sínu, en enginn getur heldur komið í veg fyrir, að aðrir aðlagendur noti frumverkið 
að vild sinni og einnig á svipaðan veg og hinn fyrsti aðlagandi.“
51 Páll Hreinsson: „Samræmd EES-túlkun“. Tímarit lögfræðinga 2014, bls. 275-276. Sjá 
jafnframt 6. gr. og 7. gr. EES-samningsins.
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reglna landsréttar, sem rætur eiga að rekja til reglna EES-réttar, ber 
dómstólum hér á landi því meðal annars að túlka ákvæði landsréttar 
til samræmis við dóma Evrópudómstólsins, auk EFTA-dómstólsins, 
ef umræddir dómar varða reglur sem eru efnislega samhljóða reglum 
EES-samningsins.52 

Regluverk Evrópusambandsins („ESB“) hvað viðvíkur höfundarétti 
hefur verið tekið upp í EES-samninginn, en setning slíkrar löggjafar 
hefur verið reist á þeirri forsendu að samræma þurfi tiltekna þætti 
höfundaréttar milli aðildarríkja ESB þar sem að öðrum kosti leiði það 
til hindrana á frjálsu flæði vara og þjónustu, sbr. a og b liði 2. mgr. 
1. gr. EES-samningsins, sbr. lög nr. 2/1993.53 Höfundaréttarlöggjöf 
ESB tekur að miklu leyti mið af skuldbindingum aðildarríkja sinna 
samkvæmt alþjóðlegum samningum um höfundaréttar, svo sem 
Bernarsáttmálanum.54

 Hvergi í löggjöf ESB er að finna skýrar reglur um það hvernig 
tilhaga beri réttindum að verkum sem eru afurðir gervigreindar. Líkt 
og rakið er í kafla 3.1 þá hafa ákvæði Bernarsáttmálans verið túlkuð á 
þá leið að höfundaréttur nái til verka sem uppfylla kröfur um nýnæmi 
og eru andleg sköpun höfundar. Slík skilyrði er að finna m.a. í tilskipun 
ESB á tilgreindum sviðum höfundaréttarins, svo sem varðandi 

52 Páll Hreinsson: „Samræmd EES-túlkun“, bls. 275-276. Sjá og nánar til dæmis Davíð 
Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur. Reykjavík 2006, bls. 111-123 og 303-334. 
Dóra Sif Tynes: „Ys og þys út af engu? Hugleiðingar um bókun 35 við samninginn um 
Evrópska efnahagssvæðið“. Úlfljótur 2002, bls. 476-480. Gunnar Þór Pétursson: „Forgangur 
EES-reglna. Hvað er að frétta af bókun 35?“. Fullveldi í 99 ár. Safn ritgerða til heiðurs dr. 
Davíð Þór Björgvinssyni sextugum 2017. Reykjavík 2017, bls. 213-223. Margrét Einarsdóttir: 
„Forgangsáhrif EES-réttar í íslenskum rétt. Er ákvæði 3. gr. eesl. fullnægjandi innleiðing 
á þeirri skuldbindingu sem felst í bókun 35 við EES-samninginn?“. Tímarit Lögréttu 2014, 
bls. 79-84. Margrét Einarsdóttir: „Forgangsáhrif réttilega innleiddra EES-reglna“. Tímarit 
Lögréttu 2010, bls. 29-35. M. Elvira Méndez-Pinedo: EC and EEA Law: A Comparative Study of 
the Effectiveness of European Law. Amsterdam 2009, bls. 136-141. Ólafur Jóhannes Einarsson: 
„Bókun 35 og staða EES-samningsins að íslenskum rétti“. Tímarit lögfræðinga 2007, bls. 379-
392. Stefán Már Stefánsson: Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið. Reykjavík 2000, 
bls. 122-128. 
53 Sjá í þessu samhengi í dæmaskyni 8. lið formálsorða tilskipunar Evrópuþingsins og 
ráðsins 2012/28/ESB frá 25. október 2012 um tiltekna leyfilega notkun á munaðarlausum 
verkum. Sjá og til hliðsjónar dóm EFTA-dómstólsins frá 24. nóvember 1998 í máli E-1/98, norska 
ríkið gegn Astra Norge AS og dóm EFTA-dómstólsins frá 6. apríl 2017 í máli E-5/16, borgarstjórn 
Óslóar. 
54 Sjá t.d. 19. lið formálsorða tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2011/29/EB frá 
22. maí 2001 um samræmingu tiltekinna þátta höfundaréttar og skyldra réttinda í 
upplýsingasamfélaginu.
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ljósmyndir, gagnagrunna og tölvuforrit.55 Af nýlegri réttarframkvæmd 
Evrópudómstólsins má jafnframt ráða að fyrrgreindar kröfur til 
höfundaréttar hafi almennt gildi óháð tilgreindum réttargerðum.56

Í þessu sambandi má nefna dóm Evrópudómstólsins frá 16. júlí 2009 í 
máli C-5/08, Infopaq, þar sem m.a. var deilt um það hvort endurbirting 
11 orða úr blaðagrein væri lögmæt án samþykkis höfundar í tengslum 
við skýringu a-liðar 2. gr. InfoSoc tilskipunarinnar um hugtakið 
„eftirgerð að hluta“.57 Í forsendum dómsins segir að umrædd tilskipun 
útlisti ekki hvernig skýra beri hugtökin eftirgerð og eftirgerð að hluta. 
Af þeim sökum sé nauðsynlegt að túlka þau með hliðsjón af orðalagi 
og samhengi 2. gr. tilskipunarinnar, í ljósi markmiða hennar sem og 
alþjóðalaga. Dómurinn tiltekur að einkaréttur höfundar til eftirgerðar 
nái til verka. Af Bernarsáttmálanum megi leiða að tilgreind verk skuli 
vera afrakstur andlegrar sköpunar. Sams konar sjónarmið megi og 
ráða af öðrum tilskipunum ESB á sviði höfundaréttar

Orðrétt segir í forsendum dómsins: 

In those circumstances, copyright within the meaning of Article 2(a) of 
Directive 2001/29 is liable to apply only in relation to a subject-matter which 
is original in the sense that it is its author’s own intellectual creation. [...] 
Regarding the elements of such works covered by the protection, it should 
be observed that they consist of words which, considered in isolation, are 
not as such an intellectual creation of the author who employs them. It is 
only through the choice, sequence and combination of those words that the author 
may express his creativity in an original manner and achieve a result which 
is an intellectual creation.58 [Áherslubr. höfunda.]

Jafnframt má nefna dóm Evrópudómstólsins frá 1. desember 2010 í máli 
C-145/10, Painer þar sem m.a. var deilt um það hvort andlitsmyndir 
nytu höfundaréttarverndar samkvæmt 6. gr. tilskipunar ráðsins 93/98/
EBE frá 29. október 1993 um samhæfingu á hugtakinu um verndun 

55 Sjá 3. og 4. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 96/9 frá 11. mars 1996 um 
lögverndun gagnagrunna, 6. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2006/116/EB frá 
12. desember 2005 um verndartíma höfundarréttar og tiltekinna, skyldra réttinda og 1. 
gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2009/24/EB frá 23. apríl 2009 um lögvernd fyrir 
tölvuforrit. Umræddar tilskipanir hafa verið teknar upp í EES-samninginn og innleiddar 
í íslensk lög, sbr. lög nr. 57/1992, lög nr. 145/1996, lög nr. 60/2000 og lög nr. 9/2006.
56 Robert P. Merges og Seagull Haiyan Song: Transnational Intellectual Property Law. Text 
and Cases. Cheltenham 2018, bls. 307-308. Sjá til samanburðar dóm Evrópudómstólsins frá 17. 
apríl 2008 í máli C-456/06, Cassina SpA.
57 Sjá nánar um dóminn Páll Hreinsson: „Sjálfstæð og samræmd túlkun EES-hugtaka“. 
Stefánsbók 2018, bls. 437-438.
58 Um er að ræða forsendur dómsins í liðum 37 og 45.
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höfundarréttar og tiltekinna skyldra réttinda.59 
Orðrétt segir í forsendum dómsins:

As stated in recital 17 in the preamble to Directive 93/98, an intellectual 
creation is an author’s own if it reflects the author’s personality. That is the 
case if the author was able to express his creative abilities in the production 
of the work by making free and creative choices (see, a contrario, Joined Cases 
C-403/08 and C-429/08 Football Association Premier League and Others [2011] 
ECR I-0000, paragraph 98). As regards a portrait photograph, the photographer 
can make free and creative choices in several ways and at various points in 
its production. In the preparation phase, the photographer can choose the 
background, the subject’s pose and the lighting. When taking a portrait 
photograph, he can choose the framing, the angle of view and the atmosphere 
created. Finally, when selecting the snapshot, the photographer may choose 
from a variety of developing techniques the one he wishes to adopt or, where 
appropriate, use computer software. By making those various choices, the 
author of a portrait photograph can stamp the work created with his ‘personal 
touch’. Consequently, as regards a portrait photograph, the freedom available 
to the author to exercise his creative abilities will not necessarily be minor or 
even non-existent. In view of the foregoing, a portrait photograph can, under 
Article 6 of Directive 93/98, be protected by copyright if, which it is for the 
national court to determine in each case, such photograph is an intellectual 
creation of the author reflecting his personality and expressing his free and 
creative choices in the production of that photograph.60

Rétt er að geta þess að í formála umræddrar tilskipunar, sbr. nú 16. lið 
formálsorða tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2006/116/EB frá 12. 
desember 2006 um verndartíma höfundarréttar og tiltekinna, skyldra 
réttinda, er útlistað að ljósmyndaverk teljist vera hugverk í skilningi 
Bernarsáttmálans ef það er eigið hugverk höfundar og endurspeglar 
persónuleika hans.61 Þótt síðarnefnda skilyrðið komi einvörðungu fram 
um ljósmyndir, og virðist að einhverju leyti gera ríkari kröfur en ella 
til höfundaréttar, má leiða af fyrrgreindum dómi að sambærilegar 

59 Nú tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/116/EB frá 12. desember 2006 um 
verndartíma höfundarréttar og tiltekinna, skyldra réttinda.
60 Um er að ræða forsendur dómsins í liðum 88-94.
61 Varðandi gildi formálsorða reglugerða og tilskipana ESB í EES-rétti vísast til dóms 
EFTA-dómstólsins frá 28. janúar 2013 í máli E-16/11, Icesave, þar sem segir orðrétt: „It is 
recalled in this respect that, pursuant to Article 1 of Protocol 1 to the EEA Agreement, 
preambles of the acts referred to in the Annexes are not adapted for the purposes of the 
Agreement. They are relevant to the extent necessary for the proper interpretation and 
application, within the framework of the EEA Agreement, of the provisions contained in 
such acts (see, for example, Case E-14/11 DB Schenker v ESA, judgment of 21 December 
2012, not yet reported, paragraph 125).“
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kröfur séu gerðar til slíkra verka og annarra, þ.e. að hægt sé að afmarka 
einstaklingsbundið framlag höfundar í viðkomandi verki.62

Af fyrrgreindu má ráða að réttarstaðan hér á landi er í samræmi 
við það regluverk sem tekið hefur verið upp í EES-samninginn. 
Hvorki regluverkið sem tekið hefur verið upp í EES-samninginn 
og innleitt í íslensk lög né séríslensk ákvæði höfundalaga veita 
afurðum gervigreindar skýra réttarvernd. Svo að hægt sé að njóta 
slíkrar réttarverndar þarf að vera hægt að afmarka andlega sköpun 
einstaklings í viðkomandi verki. Ef höfundur nýtur t.d. „aðstoðar“ 
gervigreindar við samningu texta, svo sem með forriti sem leiðréttir 
stafsetningu, er litlum vafa undirorpið að viðkomandi texti nyti 
höfundaréttarverndar. Jafnframt má leiða m.a. af fyrrgreindum 
forsendum dóms Evrópudómstólsins frá 16. júlí 2009 í máli C-5/08, 
Infopaq, að höfundaréttur geti stofnast jafnvel þótt tiltekið verk sé 
afurð gervigreindar ef einstaklingur velur hvaða afurðir hennar skal 
nota og í hvers konar röð. Til dæmis má hugsa sér að gervigreind semji 
tilteknar laglínur sem einstaklingur raðar svo saman eftir eigin höfði. 
Slíkt verk myndi njóta verndar höfundaréttarins. Afurðir gervigreindar 
þar sem framlag einstaklinga er ekkert eða óverulegt myndu á hinn 
bóginn ekki njóta höfundaréttar né skyldrar réttarverndar, sem fyrr 
greinir. 

Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins gaf árið 2018 út yfirlýsingu 
um stefnumótun í málefnum gervigreindar innan ESB. Í yfirlýsingunni 
segir meðal annars að marka þurfi stefnu í málefnum gervigreindar 
og hugverkaréttinda, með það að markmiði að efla þróun og skapa 
réttarvissu.63 Ekki er ljóst í hvaða nánari mynd slík löggjöf er fyrirhuguð 
hvað viðvíkur höfundarétti og skyldum réttindum.

Á Bretlandseyjum hefur í höfundalöggjöf verið lögfest sérákvæði 
sem tiltekur að ef verk hefur verið skapað af tölvu skuli álíta höfund 

62 Vísast og til dóms Evrópudómstólsins frá 4. október 2011 í málum C-403/08 og C-429/08, 
Football Association Premier League Ltd. o.fl. þar sem segir orðrétt: „To be so classified, the 
subject-matter concerned would have to be original in the sense that it is its author’s own 
intellectual creation (see, to this effect, Case C-5/08 Infopaq International [2009] ECR I-6569, 
paragraph 37). However, sporting events cannot be regarded as intellectual creations 
classifiable as works within the meaning of the Copyright Directive. That applies in 
particular to football matches, which are subject to rules of the game, leaving no room for 
creative freedom for the purposes of copyright.“ Sjá jafnframt dóm Evrópudómstólsins frá 22. 
desember 2010 í máli C-393/09, BSA, dóm Evrópudómstólsins frá 1. mars 2012 í máli C-604/10, 
Football Dataco Ltd. og dóm Evrópudómstólsins frá 2. maí 2012 í máli C-406/10, SAS. 
63 Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins: Communication from the Commission to the 
European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social 
Committee and the Committee of the Regions. Artificial Intelligence for Europe, bls. 14. Sótt af 
http://www.europarl.europa.eu.
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verksins þann aðila sem framkvæmir ráðstafanir sem voru nauðsynlegar 
til sköpunar þess.64 Réttarvernd slíkra verka er 50 ár frá lokum ársins 
er verkin urðu til.65 Ekki liggja fyrir úrlausnir um túlkun ákvæðisins 
í Bretlandi en telja verður, í ljósi orðalags þess, að vafamál geti komið 
upp við beitingu þess, svo sem hvort að annars vegar sá sem skapar 
gervigreindarhugbúnað, eða hins vegar notandi hugbúnaðarins, hafi 
framkvæmt ráðstafanir sem voru nauðsynlegar til sköpunar verks sem 
stafar frá hugbúnaðinum.66

4. NIÐURLAG
Samkvæmt höfundalöggjöf á Íslandi þá er það forsenda höfunda-
réttarverndar að einstaklingur skapi tiltekið verk. Höfundaréttar-
vernd er háð því skilyrði að greina megi sjálfstæða andlega sköpun 
ein staklings í verki. Af skilyrðinu leiðir að einstaklingur sem útbýr 
gervigreind í ákveðnum tilgangi, en sér ekki fyrir þær afurðir sem 
frá henni stafa, nýtur ekki höfundaréttarverndar vegna þeirra. 
Einstaklingur sem nýtir gervigreind til sköpunar verks getur notið 
höfundaréttarverndar ef greina má sjálfstætt framlag hans í verkinu. 
Í því samhengi má nefna að höfundaréttur getur stofnast þótt tiltekið 
verk megi að grunni til rekja til afurða gervigreindar, ef einstaklingur 
velur t.d. hvaða afurðir hennar skal nota og í hvers konar röð. 

Réttarstaðan á Íslandi hvað höfundarétt og gervigreind áhrærir er 
efnislega sambærileg þeirri sem í gildi er á Evrópska efnahagssvæðinu, 
m.a. með hliðsjón af þeim réttargerðum sem teknar hafa verið upp í 
EES-samninginn sem og dómaframkvæmd Evrópudómstólsins. 

Telja verður að tilefni sé til þess að löggjafinn hér á landi fylgist 
vel með þróun mála hvað vernd afurða gervigreindar áhrærir, svo 
sem á vettvangi Evrópusambandsins, enda gæti samkeppni um slíka 
réttarvernd átt sér stað milli þjóðríkja. Í því samhengi gæti það stuðlað 
að aukinni þróun gervigreindar, og frekari útbreiðslu hennar, ef verk 
sem verða til fyrir tilstilli hennar njóta réttarverndar. Slík réttarvernd 
ætti þó að jafnaði fremur að falla í flokk réttinda skyldra höfundarétti, 
svo sem réttarvernd um 15 ára skeið, en ekki sem eiginlegur 
höfundaréttur, enda búa ekki sömu réttlætissjónarmið að baki slíkum 
rétti og höfundarétti. Við ákvörðun um að veita verkum gervigreindar 
réttarvernd þarf að taka afstöðu til þeirrar grundvallarspurningar hver 
eigi að fá eignarrétt að afurðum gervigreindarinnar, sá er hannaði hana 

64 Sjá 3. mgr. 9. gr. Copyright, Designs and Patents Act 1988.
65 Sjá 7. mgr. 12. gr. Copyright, Designs and Patents Act 1988.
66 Responsible AI. A Global Policy Framework, bls. 268.
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eða sá sem notast við slíka tækni. Þótt deila megi um skipan slíkra 
mála má segja að haganlegra sé m.t.t. sönnunar að veita notandanum 
lögverndina og getur þá frekar hönnuðurinn fengið ávöxtun fyrir gerð 
gervigreindarinnar í formi þóknana fyrir notkun hennar. 

Á móti verður jafnframt að horfa til þess að gervigreind hefur 
þróast hratt síðastliðin ár án þess að það hafi ljóslega hamlað þróuninni 
að sérstakri réttarvernd væri ekki fyrir að fara í lögum. Einnig ber að 
horfa til þess að sá er hannar gervigreind nýtur alla jafna árangur þess 
erfiðis í formi þóknana vegna notkunar hennar. Að veita afurðum 
gervigreindar jafnframt réttarvernd, sem enginn maður gat séð fyrir, 
á sér litla stoð í hefðbundnum sjónarmiðum höfundaréttarins um 
endurgjald fyrir andlega sköpun. 
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Sindri M. Stephensen, lektor við lagadeild Háskólans í Reykjavík

Útdráttur:
Þróun gervigreindar á síðustu árum hefur leitt til þess að stafrænn hugbúnaður 
getur búið til, með sjálfvirkum hætti, sjálfstæð verk sem erfitt er að greina frá 
mannlegri sköpun. Samkvæmt íslenskri höfundalöggjöf er það skilyrði fyrir 
réttarvernd höfundaréttarins að sjálfstæð andleg sköpun einstaklings búi að 
baki tilgreindu verki. Sambærileg sjónarmið koma fram í þeim tilskipunum 
Evrópusambandsins sem teknar hafa verið upp í EES-samninginn. Svo að afurðir 
gervigreindar njóti höfundaréttarverndar er því nauðsynlegt að andleg sköpun 
einstaklings birtist í verkinu. Í breskum rétti er að finna höfundaréttarvernd 
sem nær til afurða gervigreinda. Á vettvangi Evrópusambandsins er fyrirhuguð 
reglusetningu þar að lútandi, þótt nánara umfang hennar liggi ekki fyrir.

ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND COPYRIGHT
Lára Herborg Ólafsdóttir, Attorney at LEX Law Offices
Sindri M. Stephensen, Assistant Professor at Reykjavík University

Abstract:
Recent developments in Artificial Intelligence have resulted in digital software 
being able to create, by automatic means, works which are hard to distinguish 
from works created by humans. Icelandic Copyright Law prescribes that for a 
work to be copyrightable, there must be a human creator. Similar rules can be 
found in European Union‘s Copyright Directives which have been incorporated 
into the Agreement on the European Economic Area. For works made by Artificial 
Intelligence to be copyrightable, it is thus necessary that an element of human 
creation can be detected in the work. The United Kingdom has enacted legislation 
which provides work created by Artificial Intelligence legal protection. The 
Commission of the European Union has also announced its intention to draft 
legislation on Artificial Intelligence and Copyright Law, although no details 
have been revealed.


