
Gildistími verndarákvæða höfundaréttar og áhrif framlengingar hans. 
Greinargerð vegna fyrirhugaðrar lengingar á vemdartíma höfundalaga.

Úrdráttur:
Fjölþættur samfélagkostnaður fellur til vegna höfundaréttarkerfisins t.d.viðskiptakostnaður, 
kostnaður við að viðhalda kerfinu auk þess sem talið er að rétturinn hægi á uppsöfnun 
þekkingar og framleiðslu skapandi verka. Viðbótartekjur einstaklinga sem koma til vegna 
framlengingar verndartíma eru litlar (0.12% á núvirði að hámarki), í flestum tilfellum engar 
því flest verk eru fyrnd löngu áður en núgildandi verndartími rennur út. Rannsóknir gefa til 
kynna að kjörgildistími höfundaréttar sé mun skemmri en núverandi gildistími segir til um 
(u.þ.b. 20 ár alls), og sem efnahagslegur hvati til sköpunar er o f langur gildistími sóun. Þar 
sem sæmdarréttur höfundar er ótímabundin tengist framlenging höfundaréttar einvörðungu 
nytjaréttinum, hinum hagræna rétti, og ávinningur í þeim efnum er lítill líkt og kemur fram að 
ofan. Íslenskir listamenn eru þeirrar skoðunar að núverandi gildistími sé a f  heppilegri lengd 
eða o f langur, einungis 15% telja hann o f skamman. Loks verður að horfa til þess að 
afturvirkni framlengingar, sem er sóun á gæðum gagnvart þeim verkum sem þegar eru orðin 
til án þessa viðbótartíma, er eignaupptaka þegar horft er til menningarlegrar sameignar 
þjóðarinnar.

Núverandi gildistími.

Í tilskipun Evrópusambandsins frá 1993 var lágmarkstími höfundaréttar í aðildarlöndum var 

ákvarðaður 70 ár umfram líftíma. Sá gildistími var innleiddur í íslensk höfundalög 1996. Einn 

megintilgangurinn með evrópskum hugverkaréttindalögum, sem og alþjóðlegum sáttmálum, 

er samræming laga á milli landa og álfa. Það gefur augaleið að gífurlegur kostnaður, auk 

alvarlegra takmarkana, fylgir því ef (mikið) misræmi er á lögum sem gilda um ‘vörur’ sem er 

mikilvægar eru í alþjóðaviðskiptum en viðskpti með hugverkavarið efni nemur rúmlega 5% af 

heimsviðskiptum. Því hefur rík áhersla verið lögð á samræmingu, sérstaklega innan Evrópu, 

hin síðari ár og má segja að til sé orðinn nokkurs konar evrópskur stuðull þegar kemur að 

hugverkaréttindalögum. Hvað varðar gildistíma höfundaréttar er sá stuðull líftími og 70 ár 

umfram hann.

Í greinargerð sem fylgdi frumvarpi að lögum um breytingu á verndartíma (62. mál, 121. 

löggjafarþings (1996)) kemur fram að „Frumvarpið kann að hafa í för kostnaðarauka fyrir 

stofnanir og fyrirtæki sem miðla hugverkum með útsendingu, sýningu, leigu eða útlánum. 

Tekjur rétthafa að hugverkum og listflutningi munu þá aukast að sama skapi, en 

ógerningur er að áætla fjárhæðir í þessu sambandi”. Þessi fullyrðin stenst ekki.

Hér verða tilgreindar ástæður þess að lenging verndartíma höfundarlagana er óæskileg. 

Ástæðurnar verða settar fram með eftirfarandi hætti:

1. Hagræn áhrif lengingar verndartíma

2. Framlengin í ljósi ófjárhagslegra hagsmuna

3. Sjónarmið höfunda/listamanna varðandi gildistíma höfundaréttar



4. Afturvirkni veldur eignaupptöku úr menningarlegri sameign þjóðar (e. public domain.

1. Hagræn áhrif lengingar verndartíma.

a) Jákvæð hagræn áhrif af framlengingu eru lítil, neikvæð áhrif gætu verið meiri.

Í umræðu um höfundarétt gleymist oft að hagsmunaaðilar eru ekki eingöngu höfundar og 

aðrir handhafar réttarins og kaupendu/neytendur. Almenningur er líka hagsmunaaðili af tveim 

ástæðum; sú fyrri er hinn samfélagslegi kostnaður sem því fylgir að hafa og viðhalda kerfinu 

og sú síðari er þau áhrif á frjálst flæði og dreifingu verndaðs efnis (þekkingar) sem réttindin 

takmarka. Réttindi höfundarétthafa er að vissu marki skerðin á réttindum almennings.

Það fellur til samfélagslegur kostnaður við að viðhalda höfundaréttarkerfi. Hann er af ýmsum 

toga, þó mestmegnis viðskiptakostnaður, kostnaður við að viðhalda kerfinu auk þess sem talið 

er að rétturinn hægi á uppsöfnun þekkingar og framleiðslu skapandi verka. Viðbótartekjur 

einstaklinga sem koma til vegna framlengingar verndartíma eru litlar, í flestum tilfellum 

engar. Stór hluti höfundaréttarvarins efnis skilar aldrei tekum. Af stórum hluta þeirra verka 

sem þó skila tekjum, falla þær niður áður en 20 ár eru liðin frá útgáfu eða fyrstu sýningu 

vegna fyrningar verka.

Það er lítill, jafnvel örsmár hluti verka sem skilar tekjum lengur en í 20 ár. Til þess að átta sig 

á því hversu miklar viðbótartekjur verða af framlengingu þarf að núvirða framtíðartekjurnar 

og gera ráð fyrir fyrningu í þeirri núvirðingu. Slíkur útreikningur var gerður eftir að 

Bandaríkjamenn lengdu verndartíma sinn úr 50 í 70 ár eftir andlát (1998), en árið 2002 

skiluðu 17 þarlendir hagfræðiprófessorar, á meðal þeirra nokkrir Nóbelsverðlaunahafar í 

greininni (Arrow, Coase, Friedman o.fl.), greinargerð sem fól m.a. í sér slíkan reikning. 

Niðurstaðan, miðað við 7% vexti á ársgrundvelli, var að framlengingin skilaði höfundum og 

réttöfum 0.12% (miðað við lengingu úr 50 í 70 ár eftir andlát, hækkun umfram það skilar enn 

minni ávinningi) hækkun að núvirði, þ.e. þeim handhöfum þess höfundaréttar sem hefur 

hagrænt virði til að byrja með.

b) Kjörgildistími höfundaréttar.

Kjörgildistími höfundaréttar þarf að vera nógu langur til þess að tryggja vilja til, og 

framkvæmd, sköpunar en ekki mikið umfram það. Umframtími er sóun þar sem búið er að 

tryggja framboð af því efni sem rétturinn ver. Þar sem höfundarréttur er í raun 

einokunarréttur, sem almennt séð er ekki á heppilegur vegna verðstýringar, er enn brýnna að 

taka tillit til þessa. En hversu langan tíma þarf rétturinn að gildar til þess að vilja til sköpunar 

sé viðhaldið er spurning sem vert er að reyna að svara. Þeir sem það hafa reynt komust að



eftirfarandi niðurstöðum og miðar því í átt að heildrænu svari:

• Landes og Posner (2003) komust að þeirri niðurstöðu að að teknu tilliti til fyrningar

væri kjörlengd í kringum 15 ár að meðaltali (sem er áhugavert í ljósi þess að lengi 

framan af var gildistími höfundaréttar í Bretlandi og Bandaríkjunum 14 ár). Hvert 

viðbótarár eftir það skilar, að meðaltali litlum ávinningi.

• Boldrin, Levin og Sargent (2002), sem líkt og margir frjálshyggjumenn telja sig vita að

samkeppnisforskot sé að minnsta kosti jafn skilvirkt og hugverkaréttindi og að 

æskilegast sé að leggja eigi slík réttindi af, telja að stytta eigi gildistímann eftir því 

sem markaðir stækka (vegna aukins hagvaxtar og aukinna viðskipta) uns engin 

einokunarréttur er til staðar.

• Pollock (2007) sýnir fram á að kjörgildistími er líklegur til að lækka eftir því sem

framleiðslukostnaður fellur og eftir því sem birgðir af þegar sköpuðu efni aukast. 

Hann bætir við að hver svo sem kjörtíminn er nú muni hann lækka í framtíðinni.

• Með öðru reiknilíkani sem ætlað var að sýna kjörgildistíma reiknaði Pollock (2008) sig

í 15 ár og staðhæfir að jafnvel þó gildin sem notast er við séu breytileg vegna óvissu 

um undirliggjandi forsendum sýni niðurstöður að núverandi gildistími sé í öllu falli of 

langur.

c) Hagrænn ávinningur sem hvati til sköpunar.

Hagræn réttlæting á tilveru höfundaréttar er að rétturinn virkar sem hvati til sköpunar. Vegna 

möguleika á að afla tekna með réttindunum muni höfundar skapa og gefa út verk í 

þjóðhagslega hagkvæmu mæli. Það er ljóst að afturvirk framlenging ýtir ekki undir vilja 

manna til að skapa, sköpunin hefur þegar átt sér stað. Hins vegar er möguleika að slík 

framlenging ýti undir rentusækni, að möguleikinn á framlengingum síðar meir ýti undir vilja 

til sköpunar (og skapi þrýsting á stjórnvöld um frekari framlengingar). Og loks er einsýnt að 

ekki er fyrirsjáanlegur skortur á framboði af slíku efni, og þar sem höfundaréttur tryggir ekki 

gæði eru fá rök fyrir frekari hvata í formi (lengri) réttinda í ljósi þess.

Það sem hér hefur farið á undan lýsir í stuttu máli hinni hagrænu sýn á viðbótar gildistíma 

höfundaréttar. Vera má að einhverjum finnist upptalningin einhliða og telji að ætlunin sé 

varpa neikvæðu ljósi á hugmyndir um framlengingu. Svo er ekki. Einungis er hægt að sýna 

fram á jákvæð áhrif lengingar í örfáum undantekningartilfellum. Þá er nánast eingöngu um 

að ræða rétt sem er í eigu stórra fyrirtæki geta hagnýtt rétt sinn með því að skapa nýjar 

afurðir upp úr gömlum hugverkum og geta, í þeim tilgangi, nýtt sér nýjustu framleiðslu- og 

miðlunartækni á hverjum tíma.



2. Framlengin í ljósi ófjárhagslegra hagsmuna.

Víkjum nú frá hinu hagræna sjónarhorni á höfundarétt og snúum okkur að því að skoða 

þýðingu þess að lengja gildistímann í ljósi sem sér höfundaréttinn sem persónuréttindi ekki 

síður, og jafnvel fremur, en verkfæri til fjárhagslegrar nýtingar. Sú sýn byggir á hugmyndum 

um einstaklinginn og (eigna)réttindi sem skapast vegna tengsla einstaklings og vinnu hans og 

sköpunar. Nánar tiltekið á hugmyndum Kants og Hegels þar að lútandi. Þarna ströndum við 

strax á þeirri furðulegu tilhögun að setja tímamörk í árum á gildistímann. Ef, líkt og 

kenningarnar fela í sér, persónurétturinn er til kominn vegna sérstæðra eiginleika þess sem 

skapar (listamanns/uppfinningamanns) og fær réttmæti sitt í gegnum þann siðfræðilega 

skilning okkar að slíkur uppruni skapi helg tengsl á milli skapara og sköpunarverks (Kant), þá 

hljótum við að spyrja okkur hvers konar (tíma)mörk eru slíku sambandi sett. Enginn 

hefðbundinn eignaréttur er háður tímatakmörkunum. Enn áleitnari verður spurningin þegar 

hugmyndir um að sköpunarverkið sé einhverskonar framlenging á listamanninum sjálfum, að 

sérstakt (sköpunar)eðli hans sé hluti af og endurspeglist í sköpunarverkinu (Hagel), ber á 

góma. Að slíku sambandi sé veitt viðurkenning af samfélaginu í formi höfundaréttar í 17, 35, 

120 ...ár er óskýranleg hugmynd. Niðurstaðan hlýtur að vera sú að annað hvort lýkur þessu 

sambandi sköpunarverks og þess sem skapaði það við andlát höfundar, þar sem annar aðili 

hins tvíhliða sambands er ekki lengur til, eða að sambandið sé þess eðlis að minning og sæmd 

höfundar sé enn bundin í verkinu þrátt fyrir andlát hans og þá hlýtur það að vara eins lengi og 

verkið er til. Jafnvel að eilífu. Það er vegna þessa að í mörgum ríkjum sem vernda 

sæmdarrétturinn varir hann að eilífu. Það á til dæmis við hér á Íslandi. Hinn hagræni réttur 

gildir í 70 ár eftir andlát höfundar en sæmdarréttur ótímabundið. Því er ljóst að framlengin á 

gildistíma höfundaréttarins nær eingöngu til hins hagræna réttar og rökin fyrir framlengingu 

hans eru þá, líkt og sést hér að ofan, ekki burðug.

3. Sjónarmið höfunda/listamanna varðandi gildistíma höfundaréttar

En hvert er sjónarmið þeirra sem framlengin á að gagnast, listamanna? Nú ber svo vel í veiði 

að sú sem hér skrifar hefur undir höndum rannsókn sem leiðir það í ljós. Rannsóknin, sem var 

í formi spurningalista, var framkvæmd hér á landi árið 2011 og var úrtakið allir þeir sem 

skráðir voru á þeim tíma í eitt eða fleiri aðildafélög Bandalags íslenskra listamanna. Ríflega 

800 einstaklingar svöruðu löngum spurningalistanum að hluta en full svörun fékkst frá 427 

einstaklingum. Rannsóknin er afar viðamikil og kannaðir eru fjölmargir þættir sem varpa ljósi 

á afstöðu listamanna til höfundaréttar og skilnings þeirra á lögunum og hlutverki þeirra. Og 

nokkrar spurninganna snúa einmitt að afstöðu listamanna til gildistíma höfundaréttar. 

Niðurstöðurnar eru nokkuð afdráttarlausar. Tveir þriðju hlutar svarenda eru þeirrar skoðunar 

að núverandi gildistími sé ákjósanlegur (63.83%). Sá þriðjungur sem eftir stendur skiptist 

nokkuð jafnt í hópa sem annars vegar finnst gildistíminn of skammur (15.3%) og annan sem



telur hann vera of langan (20.83%). Þegar svarendur voru spurðir aftur, með öðrum hætti og 

boðið upp á nokkra möguleika kom í ljós að flestir töldu heppilegast að rétturinn væri áfram í 

núverandi gildistíma og að farið væri með sæmdarrétt líkt og lögin gera nú. Næst stærsti 

hópurinn taldi að stytta ætti verndartíma en halda sæmdarrétti ótímabundnum og þriðji stærsti 

hópurinn vildi halda verndartíma óbreyttum jafnvel án sæmdarréttar. Af þessu má sjá að lítið 

hlutfall listamanna er þeirrar skoðunar að heppilegt sé að lengja gildistíma höfundaréttar.

4. Afturvirkni veldur eignaupptöku úr menningarlegri sameign þjóðar (e. public domain)

Ekki kom fram í greinargerð með lögum sem innleiddu tilskipun Evrópusambandsins frá 

1996 hvort lögin voru afturvirk eða hvort hin 20 ára framlengin kom til eingöngu á þeim 

verkum sem sköpuð væru eftir innleiðinguna. Gera verður ráð fyrir að þau hafi verið 

afturvirk, a.m.k. hefur sú sem hér skrifað ekki heyrt talað um tvö gildandi verndartímabil sem 

ráðast af því hvort verk var skapað fyrir eða eftir 1996. Sé það rétt táknar það að verk féllu úr 

höfundarétti á tímabilinu 1975-1996 fóru aftur í einkaeigu. Ef við gerum ráð fyrir að til sé 

fyrirbærið menningarleg almannaeign, eða menningarleg sameign þjóðar, sambærileg við það 

sem nefnist ‘public domain’ á alþjóðlega vísu og að verk verði slík eign þegar verndartíma 

lýkur, hefur orðið eignaupptaka úr menningarlegri almannaeign við þessa breytingu. Hið 

sama mun gerast næst þegar afturvirk framlenging verður. Þetta hefur ýmsar afleiðingar í för 

með sér en því miður er ekki mögulegt að fjalla um þær nánar hér.

Ef til stendur að framlengja höfundarétt nú er tilhlýðilegt að kalla eftir skýringum á því með 

hvaða hætti er eignaupptaka úr hinni menningarlegu sameign þjóðarinnar réttlætt sem, með 

hvaða röksemdum væntanlegur gildistími er ákvarðaður og loks því, með hvaða hætti 

framlengin á að hagnast listamönnum?
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