
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stöðvun innflutnings á falsvarningi  
og eftirlíkingum 

– úrræði tollstjóraembættis skv. 132. gr.  
tollalaga nr.  88/2005 

 
María Kristín Gunnarsdóttir 

 
2012 

ML í lögfræði 
 
 
Höfundur:  María Kristín Gunnarsdóttir 
Kennitala: 2808744429 
Leiðbeinandi: Borghildur Erlingsdóttir 
 
Lagadeild  
School of Law 



 

 

  

 

 

 



i 

 

Stöðvun innflutnings á falsvarningi og eftirlíkingum 

– úrræði tollstjóraembættis skv. 132. gr. tollalaga nr.  88/2005 

 

Útdráttur 

Ritgerðin fjallar um þau lagalegu úrræði sem til staðar eru á Íslandi varðandi stöðvun 

innflutnings á falsvarningi og eftirlíkingum, og þá sérstaklega ákvæði 132. greinar tollalaga 

nr. 88/2005. Einnig er gerður samanburður við lög Evrópuríkja og bent á mögulegar leiðir til 

úrbóta á þessu sviði á Íslandi.  Leitast er við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

1) Hvernig er lagaumhverfið á Íslandi hvað varðar innflutning á falsvarningi og 

eftirlíkingum? 

2) Hvernig er samanburður við önnur ríki, sérstaklega ESB ríki? 

3) Hverju þarf að breyta til að takast betur á við vandann? 

Farið er ýtarlega í efnahagsleg og samfélagsleg áhrif falsvarnings og eftirlíkinga á markaði, 

ásamt því að fjalla um möguleg tengsl við skipulagða glæpastarfsemi.  Fjallað er um 

mikilvægustu leiðir til að draga úr slíkum ólöglegum varningi á markaði, en mikil aukning á 

þessu sviði hefur komið fram á undanförnum árum. 

Fjallað er ýtarlega um öll ákvæði 132. greinar tollalaga nr. 88/2005, uppruna hennar og 

helstu álitamál, ásamt ábendingum um úrbætur.  Samanburður er gerður við sambærilega 

ESB reglugerð og yfirfarið hverju þyrfti að breyta gerist Ísland aðili að ESB. 

Engir dómar hafa verið byggðir á ákvæði lagagreinarinnar, en reifaðir eru dómar sem fallið 

hafa vegna sölu á falsvarningi og eftirlíkingum hér á landi, sem og helstu nýlegir erlendir 

dómar á þessu sviði innan ESB. 

Skýra mætti lagaleg úrræði verulega með því að skerpa á orðalagi, setja reglugerð um óljós 

túlkunaratriði og jafnvel setningu nýs ákvæðis um frumkvæðisúrræði rétthafa.  Til mikilla 

bóta væri ef dregið yrði úr eftirspurn meðal almennings, s.s. með kynningarherferð um 

alvarleika málsins líkt og gert hefur verið víða erlendis, og jafnvel stofnuð hagsmunasamtök á 

þessu sviði.  Telja verður einnig að heildræn stefna og yfirsýn opinberra aðila, samvinna 

innlendra aðila sem og á alþjóðavettvangi, ásamt markvissri opinberri aðgerðaáætlun á 

þessu sviði gæti dregið að verulegu leyti úr vandanum. 
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Stopping the Import of Counterfeits 

- Customs‘ resources according to Article 132 of Customs Law, No. 88/2005 

 

Abstract 

This thesis focuses on the legal resources available in Iceland for stopping the import of 

counterfeits, in particular Article 132 of Customs Law, No. 88/2005.  A comparison is made 

with laws of other European countries, and possible means for improvements in this field in 

Iceland are pointed out.  The following research questions are answered: 

1) What is the legal environment in Iceland regarding the import of counterfeits like? 

2) How does it compare with other countries, especially EU countries? 

3) What needs to be changed to better address this problem? 

An extensive discussion on the economic and social consequences of counterfeits is 

provided, along with a discussion on the possible connection to organized crime.  The most 

important ways to decrease the quantity of such illegal goods on the market are covered, 

but a large increase in this field has been detected in the past few years. 

A detailed review is provided of all provisions of Article 132 of the Customs Law, their origin, 

relevant controversies along with suggestions for improvements.  Comparisons are made 

with the corresponding EU regulation and a thorough discussion provided on what 

provisions of the Icelandic Customs Law would need to be changed should Iceland become a 

member of the EU. 

No judgements have been based on the provisions of Article 132 of the Customs Law, but 

judgements that have been made regarding the sale of counterfeits in Iceland are 

summarized, as well as the most relevant recent judgements within the EU. 

The legal resources could be greatly clarified by using a more focused wording, issuing a 

regulation on provisions whose interpretation is unclear and by possibly adding a new article 

on proactive actions by rightholders.  A decreased demand for counterfeits among 

consumers  might be achived by a promotional campaign similar to foreign campaigns 

underlining the serious issues connected with counterfeits, and possibly by forming an 

Icelandic anti-counterfeiting group.  A unified direction and policy of official parties, 

cooperation among domestic parties as well as international cooperation, along with a 

concise official action plan in this field could surely reduce the extent of this problem. 
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Formáli 

Ritgerðin er lokaverkefni til meistaraprófs í lögfræði við Háskólann í Reykjavík og er vægi 

hennar 30 ECTS einingar.  Ritgerðin var skrifuð á tímabilinu frá september 2011 til maí 2012. 

Þar sem ég hef starfað á sviði hugverkaréttar í mörg ár lá frá upphafi náms míns ljóst fyrir að 

viðfangsefni lokaverkefnis míns yrði því tengt.  Í starfi mínu hef ég að undanförnu mikið orðið 

vör við aukna áherslu og umræðu um stöðvun innflutnings á falsvarningi og eftirlíkingum til 

landsins.  Einnig hef ég mikið orðið vör við áhyggjur af auknu umfangi falsvarnings og 

eftirlíkinga á alþjóðlegum vettvangi, s.s. í fræðigreinum og á ráðstefnum.  Á málstofu 

tollstjóraembættisins um brot gegn hugverkaréttindum haustið 2010 vaknaði svo hugmyndin 

hjá mér að að gera þetta að efni lokaritgerðar minnar.  Mér fannst einnig nauðsynlegt að 

skoða málefnið í stærra samhengi, bera saman lagaumhverfið hér á landi og í Evrópu, ásamt 

því að sýna fram á alvarleika málefnisins og  koma með ábendingar um mögulegar úrbætur.  

Ég vil þakka viðmælendum mínum kærlega fyrir upplýsandi samræður, og þá sérstaklega 

sérfræðingum tollstjóraembættisins.   Þar sem afar fáar heimildir á þessu sviði á Íslandi liggja 

fyrir var ómetanlegt að fá upplýsingar frá fyrstu hendi um störf tollstjóraembættisins 

samkvæmt ákvæðum lagagreinarinnar sem til umfjöllunar er í ritgerð þessari. 

Leiðbeinanda mínum, Borghildi Erlingsdóttir, forstjóra Einkaleyfastofu, kann ég bestu þakkir 

fyrir ánægjulegt samstarf, góðar og uppbyggilegar  ábendingar og ráðleggingar.   Erfitt er að 

ímynda sér betri leiðbeinanda á þessu sviði, þar sem þekking hennar og störf tengd þessu 

málefni eru einstaklega víðtæk, og var innlegg hennar bæði í upphafi við mótun efnisins, sem 

og málefnalega við skrifin sjálf, afar gagnlegt.  

Kærar þakkir fá yfirmenn mínir Gunnar Örn Harðarson og Ásdís Magnúsdóttur, fyrir 

ómetanlegan stuðning við mig í ritgerðarskrifunum sem og náminu öllu, ásamt annað 

samstarfsfólk fyrir áhugaverðar og gagnlegar umræður um málefnið.  Ásdís fær einnig 

sérstakar þakkir fyrir yfirferð ritgerðarinnar í lokin og góðar ábendingar. 

Að lokum fær fjölskylda mín einlægar þakkir fyrir hvatningu og þolinmæði við ritgerðarskrifin 

mín.  Stuðningur fjölskyldunnar er algerlega nauðsynlegur við vinnu sem þessa og er ég afar 

þakklát fyrir hann. 

Mér hefur fundist verulega áhugavert að kafa ofan í þetta málefni, og það kom mér á óvart 

hversu miklar breytingar eru stöðugt í gangi á þessu sviði á alþjóðavísu.   Ég hlakka til að 

fylgjast með þróun þessa málefnis á næstu árum. 
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Inngangur 

Í ritgerð þessari verður leitast við að varpa ljósi á lagalegt umhverfi á Íslandi hvað varðar 

stöðvun innflutnings á eftirlíkingum og falsvarningi til landsins.  Tollstjóraembættið er þar 

einn mikilvægasti þátturinn, og vinnur embættið þar á grundvelli 132. gr. tollalaga nr. 

88/2005 (tollal.).  Ákvæðið sem er byggt á svokölluðum TRIPS samningi1  hefur staðið óbreytt 

frá 1995, og er að stórum hluta í samræmi við reglugerð Evrópusambandsins (ESB) sem tekur 

á sama málefni.2 

Framleiðsla og sala á eftirlíkingum og fölsuðum vörum er eitt helsta áhyggjuefni á sviði  

hugverkaréttar í dag og hefur gríðarleg efnahagsleg áhrif á þjóðir heims.3  Falsaðar vörur 

streyma í síauknum mæli inn á markað Evrópulanda, og þar með talið til Íslands.4  Rétthafar 

geta þar orðið fyrir miklu tjóni, þar sem sala á vörum þeirra minnkar og orðstýr þeirra getur 

beðið hnekki ef neytendur gera sér ekki grein fyrir að um falsvarning eða eftirlíkingar er að 

ræða5.  Þá eru efnahagsleg áhrif vegna sölu falsvarnings og eftirlíkinga töluverð, þar sem eðli 

málsins samkvæmt er ekki greiddur skattur af vörunum.6  Jafnvel hefur verið sýnt fram á að 

viðskipti með falsvarning og eftirlíkingar séu notuð í skipulagðri glæpastarfsemi, s.s. til að 

                                                        
1 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (15. apríl 1994), viðauki 1C af Marrakesh 
Agreement Establishing the World Trade Organization, 1869 UNTS 299 (1994). 

2 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins nr. 1383/2003 um heimildir tollyfirvalda til aðgerða vegna varnings sem 
grunur leikur á að brjóti gegn hugverkaréttindum [2003] OJ L196/7. 

3 United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute (UNICRI), Counterfeiting: A Global Spread, a 
Global Threat (UNICRI 14. desember 2007) <http://www.unicri.it/news/2007/0712-
3_counterfeiting_crt_foundation/> skoðað 21. apríl 2012, 26; Organization for Economic Co-operation and 
Development (OECD), „The Economic Impact of Counterfeiting and Piracy“ (OECD 2008),  
<http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/ponen/InformeOCDE26feb09/2009_03_03_OECD_Study_on_
Counterfeiting_and_Piracy.pdf> skoðað 21. apríl 2012, 15 ; World Customs Organization (WCO), „Customs and 
IPR Report 2010“ (World Customs Organization júní 2011) 
<http://www.wcoomd.org/files/1.%20Public%20files/PDFandDocuments/Enforcement/WCO_Customs_IPR_20
10_public_en.pdf> skoðað 21 apríl 2012, 2. 
4 European Commission – Taxation and Customs Union, „Report on EU Customs Enforcement of Intellectual 
Property Rights, Results at the EU Border – 2010“ (2011) 
<http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/
statistics/statistics_2010.pdf> skoðað 21. apríl 2012, 2 ; Viðtal höfundar við Ásgrím Ásmundsson, lögfræðing hjá 
lögfræðideild tollasviðs (Tollstjóri, Tryggvagötu 19, 101 Reykjavík, 17. febrúar 2012). 

5
 UNICRI (n.3) 48. 

6 sama heimild 41. 
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fjármagna peningaþvætti, mansal, fíkniefna- og vopnasölu.7 Síðast en ekki síst getur 

falsvarningur og eftirlíkingar verið afar hættulegar heilsu neytenda, þar sem vörur á borð við 

lyf, matvöru og raftæki eru framleiddar án nokkurs eftirlits.8  Almenningur virðist hins vegar 

oft og tíðum hvorki gera sé grein fyrir alvarleika málsins né sjá neitt athugavert við kaup á 

slíkum vörum.9   

Í ljósi umfangs og alvarleika málefna sem tengjast framleiðslu og dreifingu á eftirlíkingum og 

falsvarningi verður í ritgerð þessari farið ýtarlega yfir mikilvægi til þess að stöðva innflutning 

slíkra vara.  Í því samhengi verður farið almennt yfir helstu þróun, afleiðingar og leiðir til 

úrbóta á þessu sviði.  Umfjöllun um þessi atriði er hér talin nauðsynleg til að varpa betur ljósi 

á lagalegt umhverfi á Íslandi, og þá sérstaklega ákvæði 132. gr. tollal. og beitingu þess 

ákvæðis í framkvæmd. 

Falsaðar vörur eða eftirlíkingar eru vörur sem brjóta á lögvörðum hugverkaréttindum í eigu 

annarra.  Þau hugverkaréttindi geta til dæmis verið vörumerki, hannanir og höfundarverk.  

Skilgreiningu á fölsuðum vörum og eftirlíkingum má finna í ákvæði 51. greinar TRIPS 

samningsins:  

Hverjar þær vörur, þ.m.t. umbúðir, sem bera án heimildar vörumerki sem er 

nákvæmlega eins og vörumerki sem skráð er fyrir sömu vörur, eða sem ekki 

er unnt að aðgreina í sínum grundvallaratriðum frá hinu skráða merki, og 

sem þar með brjóta á rétti eiganda þess vörumerkis, í samræmi við lög 

innflutningslandsins.10 

Enska orðið counterfeits er yfirleitt notað yfir falsvarning og tekur í lagalegum skilningi oft 

einnig til eftirlíkinga líka, en orðið imitations er stundum notað yfir eftirlíkingar.  Munurinn 

hér á milli í íslensku máli er ekki alltaf ljós, og virðast orðin „falsanir“ og „eftirlíkingar“ notuð 

                                                        
7 sama heimild 9; IP Crime Group, „IP Crime – Annual Report 2010-2011“  (UK Intellectual Property Office, ágúst 
2011) <http://www.ipo.gov.uk/ipcreport10.pdf> skoðað 21. apríl 2012, 15. 

8 UNICRI (n. 3) 49 ; WCO (n.3) 2. 

9 Business Action to Stop Counterfeiting and Piracy (BASCAP), „Research report on Consumer Attitudes and 
Perceptions on Counterfeiting and Piracy“ (BASCAP; an International Chamber of Commerce initiative, 
nóvember 2009) 
<http://www.iccwbo.org/uploadedFiles/BASCAP/Pages/ExecSummary_Research%20Report%20on%20Consum
er%20Attitudes%20and%20Perceptions_Final.pdf> skoðað 21. apríl 2012 ; Celso Augusto de Matos, Christiana 
Trindade Ituassu og Carlos Alberto Vargas Rossi, „Consumer Attitudes Toward Counterfeits: a Review and 
Extension“ (2007) 24/1, Journal of Consumer Marketing 36. 

10 TRIPS (n.1), neðanmálsgrein 14 (a). 



3 

 

nokkuð jöfnum höndum.  Gera mætti greinarmun á þann hátt að segja að um falsanir sé að 

ræða þegar vörur bera án heimildar óbreytt vörumerki eða önnur hugverkaréttindi þriðja 

aðila, en eftirlíkingar þegar vörur bera vörumerki eða önnur hugverkaréttindi á þann hátt að 

erfitt getur verið að greina þau frá fyrri réttindum þriðja aðila.  Þar sem um sama brot gegn 

réttindum er að ræða í lagalegum skilningi hér á landi, hvort sem um fölsun eða eftirlíkingu 

er að ræða, verður ekki gerður merkingarmunur á orðunum í ritgerð þessari. 

Í lögskýringargögnum er gjarnan fjallað um sjóræningja (e. piracy) í samhengi við falsvarning 

og eftirlíkingar.11  Orðið „sjóræningjaframleiðsla“ er yfirleitt notað um ólöglega afritað eða 

niðurhlaðið og dreift rafrænt efni sem brýtur á höfundarétti annarra, svo sem hugbúnað, 

kvikmyndir og tónlist.  Í ljósi ólíks eðlis rafræns efnis og innflutnings á falsvarningi og 

eftirlíkingum, og þess að slíkt ólöglegt niðurhal fellur ekki undir íslensk tollalög, verður 

umfjöllun um sjóræningjaframleiðslu undanskilin í ritgerð þessari. 

Aðgengi almennings að falsvarningi og eftirlíkingum hefur stóraukist með tilkomu 

internetsins, og fer verulegur hluti dreifingar og sölu eftirlíkinga þar fram.12  Þá hefur fjöldi 

sendinga sem stöðvaðar eru aukist verulega á undanförnum árum, á meðan eintakafjöldi og 

heildarverðmæti falsvarningsins fer lækkandi.13  Á meðan áður var helst um lúxusvarning að 

ræða, s.s. fræg tískumerki, er þróunin nú í þá átt að eftirlíkingar af ódýrari vörum eru seldar í 

meira magni.14  Sala og dreifing falsvarnings sem mögulega getur ógnað heilsu eða öryggi 

almennings fer einnig vaxandi, s.s. lyf, matvara og ýmis raftæki.15 Falsvarningur og 

eftirlíkingar lúta að jafnaði litlu sem engu eftirliti hvað varðar framleiðslu eða gæði, og eru 

þessar vörur þær sem hvað hættulegastar geta verið heilsu almennings. 

                                                        
11 sama heimild, neðanmálsgrein 14 (b). 

12 UNICRI (n.3) 7 ; IP Crime Group (n.7) 16. 

13 European Commission (n.4), 2; U.S. Customs and Border Protection (CBP), „Intellectual Property Rights; Fiscal 
Year 2011 Seizure Statistics“ (U.S. Customs and Border Protection and U.S. Immigration and Customs 
Enforcement 2011) <http://www.ice.gov/doclib/iprcenter/pdf/ipr-fy-2011-seizure-report.pdf> skoðað 21. apríl 
2012, 5. 

14 Hector MacQueen, Charlotte Waelde & Graeme Laurie, Contemporary Intellectual Property; Law and Policy 
(Oxford University Press 2008), 909 ; OECD (n.3) 19. 

15 CBP (n.13) 5.  
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Sýnt hefur verið fram á margvísleg og stóralvarleg áhrif framleiðslu og sölu falsvarnings og 

eftirlíkinga á hagkerfi landa, rétthafa hugverkaréttindanna sem og neytendur sjálfa.16  

Erlendar rannsóknir benda hins vegar eindregið til að neytendur hugsi að stórum hluta á 

þann veg að kaup á falsvarningi skaði engan, stóru fyrirtækin græði nóg samt, og allt sé það 

dýrt að skynsamlegt og hagkvæmt sé að kaupa eftirlíkingar.17  Einnig hefur áhrif að lítil sem 

engin viðurlög eru við kaupum á slíkum ólöglegum varningi.18 

Mikilvægur þáttur í stöðvun viðskipta á fölsuðum varningi getur þannig verið að breyta 

viðhorfi almennings.  Líta má svo á að á meðan eftirspurn eftir slíkum varningi er stórfelld, er 

líklegt að framleiðsla og dreifing hans haldi áfram.   Upplýsa þarf almenning um öll helstu 

áhrif slíkra ólöglegra viðskipta, sem ekki hvað síst geta snert almenning sjálfan, eins og við 

kaup falsaðra lyfja, snyrtivara, leikfanga eða raftækja.  Þar að auki eiga upplýsingar um 

samfélagsleg áhrif á efnahag landsins, viðskiptalíf og fyrirtæki landsins, og mögulega 

fjármögnun skipulagðrar glæpastarfsemi að vekja fólk til verulegrar umhugsunar. 

Ljóst er að tollstjóraembættið og frestun tollafgreiðslu í samræmi við ákvæði 132. gr. tollal. 

getur leitt til stöðvunar innflutnings á eftirlíkingum sem getur átt stóran þátt í að minnka slík 

ólögleg viðskipti.  Falsaðar vörur eru svo vitað sé undantekningarlaust framleiddar erlendis19, 

og að stærstum hluta framleiddar í Asíulöndum, t.d. Kína.20  Fyrsti hlekkur í keðjunni 

varðandi stöðvun sölu þeirra á Íslandi er því við innflutning þeirra til landsins.  

Tollstjóraembættið á þar einn stærsta þáttinn, og er virkt og öflugt eftirlit embættisins með 

innfluttum vörum ein helsta leiðin til að koma í veg fyrir viðskipti með þær á Íslandi.  Því er 

mikilvægt að ákvæðið sé eins skýrt og ýtarlegt og mögulegt er.  Lagaleg úrræði embættisins 

séu þannig skýr og vel útfærð svo auðvelt sé að framfylgja vernd hugverkaréttinda.  Einnig er 

mikilvægt að víðtæk og góð samvinna sé á milli tollstjóraembættisins og tengdra aðila eins 

og Neytendastofu og lögreglu, auk þess sem starfsmenn tollstjóraembættisins hljóti mikla og 

góða þjálfun á sviðinu. 

                                                        
16 OECD (n.3) 15. 

17 BASCAP (n.9) 5. 

18 sama heimild 7. 

19
 Ásgrímur Ásmundsson (n.4). 

20 OECD (n.3) 5. 
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Ákvæði 132. gr. tollal. verður tekið til ýtarlegrar skoðunar í ritgerð þessari, sér í lagi með tilliti 

til þess hvort úrbóta á lagagreininni sé þörf.  Skoðuð verða helstu álitamál varðandi þau 

atriði sem ákvæðið tekur til, samanburður gerður við ESB reglugerð sem tekur á sama 

málefni, og dómaframkvæmd skoðuð.  Einnig verður skoðað sérstaklega hvernig 

tollstjóraembættið vinnur eftir ákvæðinu, og hvaða breytingar er nauðsynlegt að gera á 

ákvæðinu ef Ísland gerist aðili að ESB.  Áður en farið verður í ákvæði lagagreinarinnar verður 

hins vegar gerð grein fyrir áhrifum og umfangi falsvarnings og eftirlíkinga á markaði, svo unnt 

sé að skoða ákvæði lagagreinarinnar og mikilvægi hennar í stærra samhengi. 



6 

 

1. Áhrif falsvarnings og eftirlíkinga á markaði 

Rannsóknir hafa ítrekað sýnt að framleiðsla og sala falsvarnings og eftirlíkinga hafi mikil áhrif 

á fjölmarga þætti, svo sem þjóðar- og alþjóðleg hagkerfi, almenning og framleiðslufyrirtæki.  

Helstu áhrifin eru efnahagsleg áhrif á alla þessa þætti, ásamt áhrifum á heilsu almennings og 

rannsóknar- og þróunarvinnu hjá fyrirtækjum.21 

Rannsóknarstofa Sameinuðu þjóðanna á sviði fjölþjóðlegra glæpa og réttlætis (United 

Nations Interregional Crime and Justice Research Institute – UNICRI) tók árið 2007 saman 

stóra skýrslu um umfang og áhrif falsvarnings í heiminum.22 Þar var m.a. fjallað um 

efahagsleg sem og samfélagsleg áhrif eftirlíkinga og falsvarnings, sem eru í samræmi við 

niðurstöður annarra rannsókna og skýrslna á þessu sviði.23   

1.1 Efnahagsleg áhrif 

Efnahags- og framfarastofnunin (Organisation for Economic Co-operation and Development - 

OECD)  hefur gert samantektir á efnahagslegum áhrifum sölu á eftirlíkingum og svokallaðri 

sjóræningjaframleiðslu.24  Stór skýrsla var gefin út af stofnuninni árið 2007 og má þar finna 

ýmsar áhugaverðar upplýsingar.25 Þar eru alþjóðleg viðskipti með eftirlíkingar og 

sjóræningjaframleiðslu árið 2005 áætluð um 200 milljarðar Bandaríkjadala eða um 25 

billjónir íslenskra króna (25.000.000.000.000).26  Þessar tölur innihalda hvorki vörur sem 

framleiddar og seldar eru innan sama lands, né vörur sem seldar eru yfir internetið svo sem 

ólöglegt niðurhal.  Áætlað er að upphæðin yrði jafnvel tvöfalt hærri, væru þær vörur 

meðtaldar.  

Út frá aukinni neyslu og alþjóðaviðskiptum hefur OECD birt áætlaðar tölur fyrir árið 2007, þar 

sem alþjóðleg viðskipti með eftirlíkingar og sjóræningjaframleiðslu er áætluð yfir 30 billjónir 

                                                        
21 UNICRI (n.3) 5-7 ; OECD (n.3), 15 ; WCO (n.3) 2.  

22
 UNICRI (n.3).  

23 OECD (n.3), WCO (n.3). 

24 Orðið „sjóræningjaframleiðsla“ er notað um ólöglega afritað eða niðurhlaðið rafrænt efni sem brýtur á 
höfundarétti annarra, svo sem hugbúnað, kvikmyndir og tónlist. 

25
 OECD (n.3). 

26 sama heimild 13. 
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íslenskra króna.27  Einnig er þá áætlað að slíkar vörur séu um 1,95% af heildar 

alþjóðaviðskiptum, og hafði það hlutfall farið stöðugt hækkandi.   

Þessar upphæðir hljóta að vekja almenning og opinbera aðila til umhugsunar um mikilvægi 

þess að stöðva þessa framleiðslu og sölu.  Ásamt því að hafa gríðarleg efnahagsleg áhrif á 

framleiðslufyrirtæki eru efnahagsleg áhrif á hagkerfi landa einnig heilmikil,  þar sem vænta 

má að engir skattar eða gjöld séu greidd af þessum vörum, vörurnar geta verið hættulegar 

heilsu manna með tilheyrandi lyfja- og lækningakostnaði, lögmæt störf tapast og þær draga 

úr nýsköpun sem er eitt af grundvallaratriðum vaxtar hagkerfa.28 

1.1.1 Hagkerfi landa 

Sala á eftirlíkingum og falsvarningi hefur augljós áhrif á hagkerfi landa að því leyti að engir 

skattar eða gjöld eru eðli málsins samkvæmt greidd af slíkri ólöglegri starfsemi.29  Þetta hefur 

enn meiri áhrif í þeim löndum sem framleiðsla á slíkum varningi fer fram, þar sem 

tekjuskattur og framleiðslutengd opinber gjöld eru ekki greidd.30 

Framleiðendur vara leggja oft og tíðum mikla fjármuni í rannsókn og þróun þeirra.  Nýsköpun 

á sem flestum sviðum er gríðarmikilvæg fyrir þjóðarhagkerfi31, og er mikilvægt að ýtt sé undir 

hana að sem flestu leyti.32 Framleiðsla og sala falsvarnings getur haft verulega letjandi áhrif á 

slíka vinnu, þar sem fyrirtæki fara að óttast að hverri nýrri vöru verði stolið og eftirlíkingar 

fari í sölu, með tilheyrandi sölutapi fyrir þau.33 

                                                        
27 Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), „Magnitude of Counterfeiting and Piracy 
of Tangible Products: an Update“, OECD nóvember 2009, 
<http://www.oecd.org/dataoecd/57/27/44088872.pdf> skoðað 21. apríl 2012, 1. 

28
  UNICRI (n.3) 45. 

29 sama heimild 52-3. 

30 sama heimild. 

31 European Commission, „Europe 2020; A strategy for smart, sustainable and inclusive growth“ 
(Communication from the Commision 2010), COM (2010) 2020 final  <http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:EN:PDF> skoðað 21. apríl 2012. 

32 European Commission, „A Single Market for the Intellectual Property Rights Boosting creativity and 
innovation to provide economic growth, high quality jobs and first class product and services in Europe“ 
(Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, The European Economic and 
Social Committee and the Committee of the Regions 25. maí 2011), COM(2011) 287 <http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0287:FIN:EN:PDF > skoðað 21. apríl 2012. 

33 Simon Rodwell o.fl., „Effects of counterfeiting on EU SMEs and a review of various public and private IPR 
enforcement initiatives and resources“ (European Commission Directorate General Enterprise and Industry, 31. 
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Umfang falsvarnings og eftirlíkinga á markaði hefur einnig áhrif á atvinnulíf landa að því leyti 

að störf í framleiðslu tapast, með tilheyrandi áhrifum á hagkerfi þjóða vegna minni 

tekjuskatts og afleiddum áhrifum s.s. greiðslu atvinnuleysisbóta.34 

1.1.2 Fyrirtæki 

Sala falsvarnings og eftirlíkinga á markaði getur haft margvísleg efnahagsleg áhrif á fyrirtæki.  

Tilvera slíks ólöglegs varnings á markaði leiðir til minni sölu og þar með lægri 

markaðshlutdeildar lögmætra afurða, sérstaklega í þeim tilfellum sem almenningur telur sig 

vera að kaupa ófalsaða vöru.35  Þessu fylgir tilheyrandi tekjutap fyrirtækjanna vegna minni 

sölu ásamt því að eftirlíkingarnar setja vissa pressu á framleiðendur ófölsuðu varanna að 

lækka sín verð vegna samkeppninnar.36  Einnig hefur lélegur falsvarningur og eftirlíkingar 

slæm áhrif á orðspor vöru og framleiðandinn missir vissa stjórn á auðkenni og ímynd vöru 

sinnar, en erfitt er að meta efnahagsleg áhrif þess.37  Sem dæmi má nefna að á meðan 

lögmætir rétthafar og framleiðendur Zippo kveikjara framleiða 12 milljónir eintaka á ári, eru 

einnig framleiddar í Kína aðrar 12 milljónir ólögmætra eintaka, sem seldar eru á sama 

markaði.38  

Eftirlíkingar geta skaðað verulega orðspor vörumerkis og framleiðanda, þar sem neytendur 

fara að tengja vörumerkið lægri gæðum ef þeir telja sig vera að kaupa ekta vöru. Neytendur 

verða þá tregir til að kaupa vöru auðkennda með viðkomandi vörumerki aftur, og ýta jafnvel 

undir slæmt orðspor vörunnar, ásamt því sem smásalar geta farið að neita að selja vöru sem 

orðspor hefur skaðast vegna falsvarnings.39  Mikil útbreiðsla eftirlíkinga getur líka haft þau 

                                                                                                                                                                             
ágúst 2007), <http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/_getdocument.cfm?doc_id=4506>, skoðað 21. 
apríl 2012, ii. 

34 UNICRI (n.3) 45; sama heimild 49. 

35 sama heimild 12. 

36 Jeffrey Van Hoosear, „Anti-counterfeiting steps for US Brand owners“ (2008) March/April World Trademark 
Review 50. 

37
 Simon Rodwell o.fl. (n.33) 12. 

38 Barry Newman, „The Lighter Side of Counterfeiting Puts Zippo in a Fix“ Wall Street Journal (25. mars 2011) 
<http://online.wsj.com/article/SB10001424052748703362904576218650845017800.html?mod=ITP_AHED > 
skoðað 21. apríl 2012. 

39 Simon Rodwell o.fl. (n.33) 12. 
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áhrif að neytendur vilji ekki lengur kaupa ófölsuðu vöruna þar sem aðrir muni jafnvel gera 

ráð fyrir að varan sé fölsuð.40  

1.2 Samfélagsleg áhrif - heilsa og öryggi almennings 

Telja má víst og eðli málsins samkvæmt að framleiðsla falsvarnings og  eftirlíkinga sé hvorki 

undir neinu eftirliti, né háð neinum öryggis- eða gæðastöðlum, og er því ekkert vitað um 

innihald, framleiðsluferli eða geymsluaðferðir þessara vara.  Þegar litið er til falsvarnings eins 

og lyfja, leikfanga, raftækja, matvæla og drykkja vakna eðlilega áhyggjur af áhrifum slíks 

varnings á heilsu og öryggi almennings. 

Dæmi eru þekkt um verulega alvarlegar afleiðingar slíkra vara á neytendur, þar sem sýra 

hefur lekið úr rafhlöðum, tannkrem hafa innihaldið eiturefni og blýmálning er notuð á 

leikföng.41  Mörg mál þar sem fólk hefur slasast verulega eða jafnvel látist hafa einnig komið 

upp í málum tengdum fölsuðum matvælum eða drykkjum, s.s. áfengum drykkjum.42 Einnig 

geta falsaðir íhlutir í bifreiðar og flugvélar haft gríðarlega alvarleg áhrif, en þessi markaður 

hefur vaxið í hlutfalli við aukningu á rafknúnum farartækjum um allan heim.43  

Fölsuð lyf eru hins vegar þær vörur sem hvað alvarlegustu áhrifin geta haft, en sala þeirra 

hefur aukist verulega með aukinni útbreiðslu internetsins.44  Fölsuð lyf geta innihaldið rétt 

virk efni í röngu magni, verið hreinar lyfleysur eða innihaldið stórhættuleg efni sem leiða 

jafnvel til dauða.45 Notkun falsaðra lyfja getur því augljóslega haft veruleg samfélagsleg áhrif 

á heilsu og öryggi almennings.  

                                                        
40 Stephanie Clifford, „Economic Indicator: Even Cheaper Knockoffs“ New York Times (New York, 31. júlí 2010) 
<http://www.nytimes.com/2010/08/01/business/economy/01knockoff.html?_r=4&scp=1&sq=spink&st=cse> 
skoðað 21. apríl 2012. 

41 UNICRI (n.3) 50 ; IP Crime Group (n.7) 13. 

42 IP Crime Croup (n.7) 12. 

43 UNICRI (n.3) 56 ; IP Crime Group (n.7) 14. 

44
 UNICRI (n.3) 67; sama heimild 94. 

45 World Health Organization (WHO), „Counterfeit Drugs; Guidelines for the development of measures to 
combat counterfeit drugs“ (Department of Essential Drugs and Other Medicines, World Health Organization 
1999), WHO/EDMQSM/99.1 <http://whqlibdoc.who.int/hq/1999/WHO_EDM_QSM_99.1.pdf> skoðað 21. apríl 
2012, 13. 
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Allar framangreindar vörutegundir sem geta haft áhrif á heilsu og öryggi almennings eiga það 

sameiginlegt að löglega framleiddar vörur lúta miklu eftirliti og þurfa að jafnaði að uppfylla 

miklar öryggis- og gæðakröfur staðla og reglugerða.46  Slíkt er talið neytendum til hagsbóta, 

þrátt fyrir að það hafi óneitanlega áhrif á vöruverð.  Einnig er oft mjög hár rannsóknar- og 

þróunarkostnaður á bak við þessar vörur.47  Framleiðendur falsvarnings á þessu sviði sjá sér 

hér hins vegar leik á borði, þar sem þeim er mögulegt að framleiða vöruna mun ódýrara, og 

hagnaður verður því enn meiri. 

1.3 Tengsl við skipulagða glæpastarfsemi 

Komið hafa í ljós veruleg tengsl milli framleiðslu á falsvarningi og eftirlíkingum, og annarrar 

glæpastarfsemi, s.s. fíknaefnisölu, vopnasölu, mansali  og peningaþvætti.48 Í Bretlandi kom í 

ljós að árið 2010 fundust tengsl við aðra glæpsamlega starfsemi í 79% tilfella sem 

falsvarningur eða eftirlíkingar voru gerðar upptækar.49 Ástæðurnar eru margvíslegar; 

eftirspurn eftir varningnum er mikil, auðvelt er fyrir glæpasamtökin að nota dreifingarleiðir 

sínar sem þegar eru til staðar og hagnaðarmöguleikar eru miklir.50   

Ein af aðal ástæðunum er einnig hve lítil áhættan er, en refsiviðurlög við sölu falsvarnings og 

eftirlíkinga eru almennt mun vægari en við annarri glæpastarfsemi sem glæpasamtökin 

standa fyrir.51  Velta má fyrir sér hvort ástæðan fyrir því sé að lengi vel var sala falsvarnings 

og eftirlíkinga ekki litin alvarlegum augum, og starfsemin var einungis talin tengjast 

framleiðslu á lúxusvarningi.52  Sem dæmi má nefna að viðurlög hér á landi við brotum gegn 

lögum um ávana- og fíkniefni geta varðað allt að 6 ára fangelsi53 og brot gegn vopnalögum 

                                                        
46 UNICRI (n.3) 63. 

47 sama heimild 106. 

48
 UNICRI (n.3) 103 ; OECD (n.3) 52 ; IP Crime Group (n.7) 15. 

49 IP Crime Group (n.7) 15. 

50 UNICRI (n.3) 104-6. 

51 sama heimild 36; sama heimild 107. 

52
 sama heimild 107. 

53 6. gr. laga um ávana- og fíkniefni nr 65/1974. 



11 

 

geta varðað allt að 4 ára fangelsi,54 á meðan brot gegn vörumerkjalögum getur að hámarki 

varðað 3 mánaða fangelsisvist.55  

Með auknu umfangi starfsemi tengdum falsvarningi og eftirlíkingum, og þá sérstaklega á 

vörum sem geta haft alvarleg áhrif á heilsu og öryggi almennings, ásamt vitund um tengingar 

við skipulagða glæpastarfsemi, má þó vera ljóst að ekki er um léttvæga starfsemi að ræða.  

Mikilvægt er að almenningi verði gerð grein fyrir þessum tengslum, sem þætti í því ferli að 

reyna að draga úr eftirspurn eftir falsvarningi og eftirlíkingum eins og mögulegt er. 

 

                                                        
54

 1. mgr. 36. gr.  vopnalaga nr. 16/1998. 

55 2. mgr. 42. gr. laga um vörumerki nr 45/1997.  
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2. Tölfræði falsvarnings og eftirlíkinga 

Til að átta sig á umfangi og eðli falsvarnings er gott að líta til tölfræðisamantekta opinberra 

aðila, en tollstjóraembætti margra landa taka saman og birta slíkar upplýsingar.  Það gera 

einnig  Alþjóðatollgæslustofnunin (World Customs Organization – WCO) og 

framkvæmdastjórn ESB.  Með samantekt og greiningu slíkra upplýsinga er hægt að gera sér 

betur grein fyrir straumum og stefnum á þessu sviði, sem nýtist löggæsluaðilum og 

yfirvöldum í baráttunni gegn hugverkaréttarbrotum. 

Ekki eru til opinberar tölur fyrir Ísland, en þó hefur komið fram að mál þar sem varningur er 

stöðvaður af tollstjóraembættinu vegna gruns um brot gegn hugverkaréttindum hefur 

fjölgað úr 3 árið 2009 í 14 árið 2010.56 Samkvæmt sérfræðingi tollstjórembættisins hefur ekki 

verið gerð greining á  upprunalöndum eða tegund réttinda, en árið 2011 var m.a. lagt hald á 

rafhlöður, símtæki, snyrtivörur, fatnað og leikföng.57  Einnig voru stöðvaðar tvær stórar 

húsgagnasendingar þar sem lagt var hald á mikið af falsaðri merkjavöru.58  Langflestum 

þessara mála lýkur með upptöku og förgun varanna.59 

2.1 Stærð og umfang 

Í skýrslu Alþjóðatollgæslustofnunarinnar um tollamál og hugverkaréttindi fyrir árið 2010 er 

gerð úttekt á 23.700 málum frá 70 af aðildarlöndum stofnunarinnar.60  Í skýrslu 

framkvæmdastjórnar ESB fyrir 2010 er gerð sambærileg úttekt á nær 80.000 tollamálum þar 

sem um brot á hugverkarétti er að ræða.61  Í báðum skýrslunum koma fram  áhyggjur af 

fjölgun mála og vaxandi umfangi.  

Innan ESB tvöfaldaðist fjöldi mála þar sem vörur eru stöðvaðar við innflutning af 

tollyfirvöldum á milli áranna 2009 og 2010.  Hins vegar fækkaði eintökum vara sem gerð voru 

                                                        
56„Chapter 7 Intellectual Property: Enforcement“ (úr gögnum til undirbúnings rýnifundar samninganefndar 
Íslands um aðildarviðræður við ESB, 20. desember 2010) 
<http://www.vidraedur.is/media/ESB/samningskaflar/07/ryniglaerur---intellectual-property.ppt > skoðað 22. 
apríl 2012, 4. 

57
 Tölvupóstur til höfundar frá Guðlaugi Ómari Tómassyni, tollsérfræðingi (Tollstjóri, Tryggvagötu 19, 101 

Reykjavík, 11. apríl 2012). 

58 sama heimild. 

59 sama heimild. 

60
 WCO (n.3) 2. 

61 Commission (n.4) 2. 
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upptæk, sem skýrist af því að stærri sendingum fækkar en í staðinn koma minni en mun fleiri 

sendingar.  Árið 2010 var í fyrsta skipti metið heildarvirði varningsins, út frá smásöluverði 

ófalsaðra vara á markaði, og var það metið um 1,1 milljarður evra.62 

Út frá þeim tölum sem Alþjóðatollgæslustofnunin vinnur fyrir árið 2010 var um að ræða yfir 

150 milljón eintök vara, sem metin hafa verið á nær 1500 milljón evrur.63   

Í skýrslu bandaríska tollstjóraembættisins fyrir fjárhagsárið 2011 kemur fram að fjöldi mála 

þar sem tollvarningur var stöðvaður við innflutning vegna brota gegn hugverkarétti var 

tæplega 25.000, og hafði aukist um 24% frá árinu á undan.64  Hins vegar lækkaði 

heildarverðmæti varningsins um 5% (var 178,9 milljónir bandaríkjadala árið 2011).  Það 

skýrist af lægra meðalverðmæti sendinga þar sem sendingarnar innihalda ódýrari vöru sem 

sendar eru í auknum mæli í minni sendingum með hraðpósti.  Áætlað virði varanna út frá 

meðalsmásöluverði varanna væru þær ófalsaðar er um 1,1 milljarður bandaríkjadala, sem er 

um 21% lækkun frá árinu á undan. 

Bresk lögregluyfirvöld hafa gefið út skýrslu fyrir árið 2010 um hugverkaréttarglæpi, þar sem 

farið er yfir áhrif hugverkaréttarbrota og hvernig best sé að bregðast við þeim, ásamt því að 

birtar eru tölfræðiupplýsingar frá tollstjóraembættunum.65  Í skýrslunni kemur fram að yfir 4 

milljón eintök vara voru gerð upptæk af tollstjóraembættum á árinu 2009-10, þar sem 

verðmæti út frá verði viðeigandi ófalsaðra vara var áætlað um 40 milljónir punda.66  Tap 

fataiðnaðarins (þ.m.t. skóframleiðenda) þar í landi vegna sölu falsana og eftirlíkinga er 

áætlað um 3,5 milljarður punda.  Einnig kemur fram að 23% smárra og meðalstórra 

fyrirtækja telja hugverkaréttarbrot hafa veruleg áhrif á starfsemi sína. 

2.2 Vörutegundir  

Í skýrslu Alþjóðatollgæslustofnunarinnar kemur fram að algengustu vörurnar sem 

tollgæsluyfirvöld í heiminum gera upptækar, þegar litið er til fjölda sendinga eru fylgihlutir, 

                                                        
62 sama heimild.  

63 WCO (n.3) 7. 

64 CBP (n.13) 6. 

65
 IP Crime Group (n.7).  

66 sama heimild 10. 
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fatnaður, raftæki og símar.  Þegar litið er til fjölda vara eru sígarettur þar stærsti flokkurinn, 

ásamt ofangreindum vörum.67 

Alþjóðatollgæslustofnunin birtir einnig lista yfir þau vörumerki sem helst eru fölsuð, og eru 

þar efst á blaði út frá fjölda mála LOUIS VUITTON, APPLE og NIKE.  Við leit í gagnagrunni 

Einkaleyfastofunnar kemur í ljós að af 10 mest fölsuðu vörumerkjunum eru 8 skráð á 

Íslandi.68 

Í ESB voru stærstu flokkarnir þegar litið er til upphæðar virði varanna sígarettur, 

skrifstofuvörur, fatnaður, fylgihlutir og leikföng.69  Þegar litið er til fjölda mála eru fatnaður, 

skór og fylgihlutir efst á blaði, ásamt raftækjum. 

2.3 Upprunalönd 

Í ESB eru 85% þeirra vara sem stöðvaðar eru upprunnar í Kína.70  Innan einstakra vöruflokka 

breytist myndin þó svolítið og eru til dæmis matvæli helst upprunnin í Tyrklandi og lyf á 

Indlandi.71 

Í skýrslu Alþjóðatollgæslustofnunarinnar var upprunaland Kína í flestum tilfellum eða 58% 

sendinga, og svo Hong Kong með 19% sendinga.72 

Í Bandaríkjunum er Kína einnig helsta upprunalandið, eða fyrir 62% af heildarvirði varanna.  

Þar á eftir kemur Hong Kong með 18%.73 

2.4 Sendingarmáti    

Innan ESB bárust þær 8% þeirra vara sem gerðar voru upptækar af tollyfirvöldum árið 2010 

með farþegum í millilandaferðum, en 92% bárust með sendingum af ýmsu tagi.74  Þar af eru 

langalgengastar póstsendingar, þegar litið er til fjölda sendinga (færri en stærri sendingar 

                                                        
67 WCO (n.3) 8-9. 

68 Opinber vörumerkjagagnagrunnur á vefsíðu Einkaleyfastofu  <http://www.els.is/merki/leit/> 22. apríl 2012.  

69
 Commission (n.4) 15. 

70 sama heimild 17. 

71 sama heimild 26-7. 

72 WCO (n.3) 9. 

73
 CBP (n.13) 12. 

74 Commission (n.4) 18. 
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berast með skipum).   Margföldun hefur orðið á fjölda póstsendinga sem stöðvaðar eru á 

milli áranna 2009 og 2010, og er leitt líkum að því að þar komi póstsendingar eftir pantanir 

gegnum vefsíður inn í auknum mæli.75   

Í skýrslu bandarísku tollgæslustofnunarinnar kemur einnig fram aukning á fjölda sendinga 

með hraðpósti og hefðbundum pósti.  Þetta er talið skýrast að miklu leyti með auknum fjölda 

sendinga þar sem neytendur versla vörurnar beint gegnum vefsíður.  Flestar sendingarnar 

sem stöðvaðar eru, eru þó ennþá viðskiptalegs eðlis, þar sem vörur eru ætlaðar í 

endursölu.76 

Alþjóðatollgæslustofnunin flokkar sendingarmáta á annan hátt og birtir tölur um hvar 

vörurnar eru stöðvaðar.  Þar eru flugvellir algengastir með 37% stöðvaðra sendinga, 

póstmiðstöðvar með 27% og hafnir með 24%.77 

2.5 Tegund réttinda 

Innan ESB var, þegar litið er til fjölda vara, í tæpum 88% tilfella um brot gegn vörumerkjarétti 

að ræða, en tæp 9% voru brot gegn hönnunarétti.78 

Í tölum Alþjóðatollgæslustofnunarinnar kemur fram að 66% sendinga vörðuðu brot á 

vörumerkjarétti, en 33% höfundarétti.79 

                                                        
75 sama heimild 19. 

76 CBP (n.13) 15. 

77 WCO (n.3) 10. 

78
 Commssion (n.4) 20. 

79 WCO (n.3) 11. 
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3. Mikilvægustu þættir við stöðvun framleiðslu og sölu 

falsvarnings og eftirlíkinga 

3.1 Eftirspurn almennings  

Ljóst er að almenningur í flestum vestrænum ríkjum lítur kaup á falsvarningi og eftirlíkingum 

ekki alvarlegum augum.80 Engin ástæða er til að ætla að slíkt hið sama eigi ekki við um Ísland.  

Margir neytendur líta á slíkt sem kjarakaup, þar sem verðið er yfirleitt brot af verði 

upprunalegu varanna, og sjá enga ástæðu til að greiða mun meira fyrir „næstum sömu vöru“.  

Hins vegar eru kaupin engan veginn hugsuð til enda, og sparnaðurinn hverfur ef varan dettur 

í sundur við fyrstu notkun eða þvott, eða hefur jafnvel alvarleg áhrif á heilsu fólks.81  

Eftirlíkingum er einnig eðli málsins samkvæmt yfirleitt ekki hægt að skila eða skipta, standist 

þær ekki kröfur neytandans um gæði eða virkni.   

Þær vörur sem falsaðar eru verða sífellt fjölbreytilegri, og gerir almenningur sér oft og tíðum 

ekki grein fyrir hættunni á að um eftirlíkingu sé að ræða. Hér má sem dæmi nefna mikla 

aukningu í fölsuðum matar- og drykkjarvörum, sem í auknum mæli komast inn í lögmætar 

dreifingarleiðir svo afar erfitt er fyrir almenning og jafnvel smásalana að vita að ekki er um 

lögmæta vöru að ræða.82   

Skipta má kaupendum eftirlíkinga í tvennt, þeirra sem telja sig vera að kaupa ekta vöru og 

svo hinna sem vita nákvæmlega hvað þeir eru að kaupa og leita jafnvel sérstaklega eftir 

falsvarningi og eftirlíkingum.83  Mismunandi leiðir þarf til að eiga við þessa ólíku hópa, og 

upplýsa þarf þá á mismunandi hátt um áhrif og afleiðingar gerða þeirra.  Erfiðara og erfiðara 

er að verða fyrir hinn almenna neytanda að greina á milli ósvikinna vara og eftirlíkinga, þar 

                                                        
80 BASCAP (n.9) 7. 
81 Mark Crawford o.fl, „Defense Industrial Base Assessment: Counterfeit Electronics“ ( Office of Technology 
Evaluation, Bureau of Industry and Security, US Department of Commerce, janúar 2010) 
<http://www.bis.doc.gov/defenseindustrialbaseprograms/osies/defmarketresearchrpts/final_counterfeit_elect
ronics_report.pdf > skoðað 22. apríl 2012, 82. 

82 Grocery Manufacturers Association (GMA), „Consumer Product Fraud: Deterrence and Detection; 
Strengthening Collaboration to Advance Brand Integrity and Product Safety)“ (GMA og A.T. Kearney, 2010) 
<http://www.gmaonline.org/downloads/research-and-reports/consumerproductfraud.pdf > skoðað 22. apríl 
2012, 1. 

83 OECD (n.3) 13. 



17 

 

sem eftirlíkingar hafa í auknum mæli komist inn í lögmætar dreifingarleiðir og eru jafnvel til 

sölu í virtum verslunum.84   

BASCAP samtökin sem starfa að undirlagi Alþjóðaverslunarráðsins85 létu taka saman 

niðurstöður fjölmargra rannsókna á viðhorfi neytenda til falsvarnings og eftirlíkinga árið 

2009.86  Helstu niðurstöður voru þær að almennt séð taldi fólk sig ekki vera að fremja neinn 

glæp með kaupunum, og taldi t.d. að ef þetta væri eitthvað alvarlegt væru viðurlögin meiri. 

Að meðaltali höfðu 80% neytenda keypt falsvarning eða eftirlíkingar, og var hlutfallið hæst í 

Rússlandi, 96%.87  Helstu atriðin sem myndu fá fólk til að forðast það að kaupa væru hins 

vegar heilsufarsleg áhætta, peningasóun og skortur á þjónustu og ábyrgð með vörunum.88  

Þeir aðilar sem helst yrði hlustað á væru einstaklingar sem hefðu orðið fyrir heilsutjóni vegna 

falsvarnings (sérstaklega mæður barna sem hefðu orðið fyrir tjóni) og sérfræðingar á 

heilbrigðissviði.89  

Ein af ástæðunum fyrir mikilli framleiðslu og sölu eftirlíkinga er sú að eftirspurnin er til 

staðar.90  Almenningur virðist telja kaup á falsvarningi og eftirlíkingum samfélagslega 

viðurkennd, í ljósi mikils framboðs og litlum sem engum viðurlögum við kaupunum.91  Á 

meðan svo er má ætla að tilraunir til sölu haldi áfram.  Því er afar mikilvægur þáttur í 

stöðvun framleiðslu og sölu eftirlíkinga að breyta þessu almenningsáliti, vekja fólk til 

meðvitundar um alvarleika málsins og áhrifa þess á hagkerfi, nýsköpun, tengingar við 

fjármögnun skipulagðrar glæpastarfsemi og mögulegra áhrifa á heilsu þeirra sjálfra. 

3.1.1 Vefsíðan falsanir.is 

Haustið 2010 var opnuð vefsíðan falsanir.is, sem er ætlað að fræða almenning á Íslandi um 

hugverkavernd og leiðir til að komast hjá því að brjóta á slíkum réttindum annarra.   

                                                        
84 OECD (n.3) 19. 

85 Vefsíðu samtakanna má finna hér:  www.bascap.com   

86
 BASCAP (n.9). 

87 sama heimild 12. 

88 sama heimild 7. 

89 sama heimild. 

90
 UNICRI (n.3) 33 ; BASCAP (n.9) 5. 

91 BASCAP (n.9) 8. 
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Aðstandendur síðunnar eru þeir helstu aðilar sem hafa með hugverkaréttindi og verndun 

þeirra að gera á Íslandi, þ.e. Efnahags- og viðskiptaráðuneytið, Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, Tollstjóraembættið, Einkaleyfastofa, Lyfjastofnun, 

Neytendastofa, Samtök Myndrétthafa á Íslandi (SMÁÍS), Samband tónskálda og eigenda 

flutningsréttar (STEF), Samband flytjenda og hljómplötuframleiðenda (SFH), Myndstef og 

Hönnunarmiðstöð Íslands. 

Heimasíðan var sett upp af vinnuhópi um framfylgni hugverkaréttar.  Hópurinn kemur 

reglulega saman og ræðir vernd og framfylgni hugverkaréttar og hefur það m.a. að markmiði 

að auka vitund um hugverkarétt meðal íslenskra neytenda og hvernig best megi sporna við 

brotum á sviði hugverkaréttar. 

Á heimasíðunni er hægt að senda nafnlausa ábendingu um innflutning eða sölu á 

eftirlíkingum.  Afar mikilvægt er að almenningur hafi slík úrræði ef vitneskja er til staðar um 

brot á hugverkaréttindum.  Einnig eru á síðunni ýmsar upplýsingar og fréttir sem varða 

falsvarning og ólögmætan innflutning á slíkum vörum.  Síðan hefur ekki mikið verið auglýst;  

tenglar á hana eru á síðum Einkaleyfastofunnar, tollstjóraembættis og STEFs, en mættu vera 

á fleiri stöðum. 

3.2 Vitundarvakning rétthafa 

Eins og áður hefur komið fram hefur sala falsvarnings og eftirlíkinga á markaði haft áhrif á 

rétthafa lögmæts varnings á nokkra mismunandi vegu.  Í baráttunni gegn eftirlíkingum er eitt 

af grundvallaratriðum að rétthafar séu vel vakandi fyrir vernd sinna réttinda og bregðist við 

með öllum ráðum verði vart við falsvarning eða eftirlíkingar vara þeirra á markaði.  Slíkt 

hjálpar tollyfirvöldum gríðarlega við sína vinnu, og einnig hafa neytendarannsóknir gefið til 

kynna að slíkt myndi draga úr eftirspurn með slíkum ólöglegum varningi.92   

Rétthafar hafa ýmis úrræði, og er skrásetning réttindanna eitt af grundvallaratriðunum.  Með 

skráningu fæst opinber staðfesting á einkarétti hugverksins, verndin er skilgreind og 

afmörkuð.  Vakni grunur um brot gegn einkaréttinum er því auðvelt fyrir rétthafa að sanna 

rétt sinn og verður öll meðferð málsins því mun einfaldari og skilvirkari. 

                                                        
92 BASCAP (n.9) 11. 
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Aðrir þættir sem rétthafar geta lagt áherslu á og hjálpar þeim í baráttunni gegn falsvarningi 

og eftirlíkingum er  að upplýsa sína dreifingar- og söluaðila um réttindi og skyldur sínar,93 og 

að vinna með tollstjóraembætti og dómstólum þegar sending eða sala er stöðvuð vegna 

gruns um brot.  Innan ESB, þar sem rétthafar geta að eigin frumkvæði lagt inn til tollyfirvalda 

umsókn um aðgerð, hefur þróunin verið sú að yfir 95% stöðvaðra sendinga er byggður á 

slíkum umsóknum.94 Einnig getur verið mikilvægt fyrir rétthafa að fylgjast vel með þróun 

þessara mála og nýta þau nýju úrræði sem eru fyrir hendi, eins og að skrá vörur sínar í 

gagnagrunna sem tollstjóraembætti hafa aðgang að.  Þá þekkist að rétthafar sendi 

tollstjóraembættinu möppu með upplýsingum um vöru sína, s.s. myndir, lýsingar og 

dreifileiðir, sem getur auðveldað embættinu frumvinnu við greiningu á hvort um falsvarning 

eða eftirlíkingar sé að ræða.95   

Rétthafar eru afar misvel vakandi fyrir þessum málefnum, en margir hverjir gera allt sem þeir 

geta til að stöðva framleiðslu og dreifingu eftirlíkinga þeirra vara, og líta á slíkt sem mikilvægt 

hagsmunamál.  Innan  ESB vildu rétthafar árið 2010 í einungis 4,5% tilfella ekki aðhafast 

þegar vörur voru stöðvaðar af tollyfirvöldum vegna gruns um hugverkaréttarbrot.96  Slíkar 

aðgerðir við stöðvun afgreiðslu falsvarnings  kosta þó óneitanlega peninga, og geta 

upphæðirnar orðið verulegar hjá rétthöfum algengra tegunda, s.s. fatnaðar, raftækja og 

leikfanga.  Einnig hafa sumir framleiðendur lagt í kostnað sem beint er tengdur því að sporna 

við eftirlíkingu vara sinni, svo sem breytingar á vöru eða umbúðum til að gera fölsurum 

erfiðara um vik, einkarannsóknaraðilar eru fengnir til að upplýsa um framleiðslu eftirlíkinga 

eða lagt er í kostnað við að upplýsa hagsmunaðila um þróun og málefni þessu tengd.97 

Nefna má hér að vitað er að sumir rétthafar setja lágmarksviðmið um hvenær þeir bregðist 

við tilkynningum frá tollstjóraembætti um frestun tollafgreiðslu vegna gruns á falsvarningi.  

Slíkt getur þó verið hættulegt þar sem innflytjendur geta spilað inn á það og sent vörurnar í 

fleiri en smærri sendingum.  Nýlegt dæmi hjá tollstjóraembættinu hér á landi sýnir einmitt 

                                                        
93 Viðtal höfundar við Eyjólf Pálsson, forstjóra (EPAL hf, Skeifunni 6, 108 Reykjavík, 9. september 2011) . 

94 Commission (n.4) 10. 

95 n.93. 

96
 Commission (n.4) 14. 

97 OECD (n.3) 134. 
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fram á þetta, en þar var um að ræða 100 eintök af eftirlíkingum fatnaðar með frægu 

vörumerki sem skrásett er hér á landi.98  Þar vildi rétthafi ekki aðhafast þar sem viðmiði hans 

um lágmarksfjölda vara var ekki náð, og neyddist tollstjóraembættið til að tollafgreiða 

vöruna.  Hins vegar stöðvaði tollstjóraembættið svo stuttu síðar aðra sendingu með 100 

eintökum af fatnaði með sama merki, og þá vildi rétthafi heldur ekki aðhafast.  Augljóst þótti 

hér að innflytjandi taldi meiri líkur á að fá vörurnar tollafgreiddar ef hann léti senda sér þær í 

fleiri en minni sendingum, og sýnir þetta fram á mikilvægi þess fyrir rétthafa að stöðva 

sendingar þó í litlum mæli séu.99 

3.3 Framfylgni réttinda - úrræði 

Einn af grundvallarþáttum sem nauðsynlegt er að sé til staðar varðandi framfylgni réttinda er 

að rétthafar hafi lagalegar leiðir til að bregðast við, hafi þeir grun eða vitneskju um brot á 

réttindum sínum.   Slíkt er að verulegu leyti til staðar á Íslandi, í formi hinna ýmsu laga um 

hugverkarétt, eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu og í tollalögum.  Einnig er 

mikilvægt að rétthafar og neytendur viti hvert þeir geta leitað verði vart við falsvarning eða 

eftirlíkingar á markaði. 

3.3.1 Tollstjóraembætti 

Tollstjóraembætti gegna afar mikilvægu hlutverki í baráttunni gegn falsvarningi og 

eftirlíkingum, en yfir 90% þeirra ólöglegu vara sem gerðar voru upptækar innan ESB árið 

2010 eru gerðar upptækar af tollstjóraembættum.100  Alþjóðatollgæslustofnunin útvegar 

tollstjóraembættum einstakra landa leiðbeiningar og ábendingar um bestu starfsvenjur til 

verndar hugverkaréttindum.101 Í þeim felast upplýsingar um aðferðir til að auka líkur á að 

finna eftirlíkingar og falsvarning, samskipti við rétthafa, alþjóðlega samvinnu á milli 

tollstjórembætta og viðeigandi alþjóðlegra samtaka og stofnana, ásamt 

þjálfunarnámskeiðum. 

                                                        
98 Viðtal höfundar við Guðlaug Ómar Tómasson, tollsérfræðing (Tollstjóri, Tryggvagötu 19, 101 Reykjavík 25. 
apríl 2012). 

99 sama heimild. 

100 WCO (n.3) 10. 
101

 „Extent of the phenomenon“ (Alþjóðatollgæslustofnunin) 
<http://www.wcoomd.org/learning_customshome_valelearningoncustomsvaluation_epipr.htm> skoðað 22. 
apríl 2012. 
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Samkvæmt upplýsingum frá sérfræðingi tollstjóraembættisins á Íslandi hefur orðið mikil 

vakning undanfarin 2-3 ár hjá embættinu í málefnum sem varða innflutning á 

eftirlíkingum.102  Árið 2009 var hjá tollstjóraembættinu stofnað til sérverkefnahóps sem 

hefur með brot á hugverkarétti að gera.103 Haustið 2010 stóð tollstjórembættið einnig fyrir 

alþjóðlegri málstofu um brot á hugverkaréttindum, sem var vel sótt og vakti upp mikla 

umræðu.104  Þar voru fengnir erlendir sem og íslenskir sérfræðingar til að halda erindi um 

málefnið, og var aðgangur öllum opinn. 

Í samræmi við aukna vitund embættisins hefur fjölgað mikið þeim tilfellum þar sem 

embættið hefur stöðvað tollafgreiðslu sendingar sem inniheldur falsaðar vörur.  Eins og áður 

sagði hefur stöðvuðum sendingum fjölgað mikið á undanförnum árum.105  Vaknar þá sú 

spurning hvort innflutningur á eftirlíkingum sé að aukast svona mikið, eða hvort 

tollstjóraembættið sé meira vakandi fyrir slíkum sendingum.  Rannsóknir og samtöl við 

sérfæðinga tollstjóraembættisins virðast benda til að um samspil sé að ræða.106  Það er ljóst 

að eitt af mikilvægustu úrræðunum við stöðvun innflutnings og sölu falsvarnings og 

eftirlíkinga er að starfsmenn tollstjóraembættisins séu vel þjálfaðir og meðvitaðir um þessi 

málefni, og verður því hin aukna áhersla embættisins á þessi málefni að teljast afar jákvæð.   

3.3.2 Neytendastofa  

Ef falsvarningur eða eftirlíkingar ógna mögulega öryggi almennings hefur Neytendastofa 

úrræði til stöðvunar innflutnings eða sölu varanna á grundvelli laga nr 134/1995 um öryggi 

vöru og opinbera markaðsgæslu, með síðari breytingum.  Einnig hefur Neytendastofa eftirlit 

með framfylgni laga nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu, með 

síðari breytingum, og fylgir þar með eftir banni með óréttmætum viðskiptaháttum í 

samræmi við 4. gr. laganna. 

                                                        
102 Viðtal höfundar við Guðlaug Ómar Tómasson, tollsérfræðing (Tollstjóri, Tryggvagötu 19, 101 Reykjavík 2. 
september 2011). 
103 Tollstjóri, „Ársskýrsla 2010“  <http://www.tollur.is/file.asp?id=10083> skoðað 22. apríl 2012, 22. 
104 sama heimild 13 ;  Tollstjóri, „Málstofa Tollstjóra um hugverkarétt“ 
<http://tollur.is/displayer.asp?cat_id=1645&module_id=220&element_id=9318 > skoðað 22. apríl 2012. 
105

 Commission (n.4) 2. 

106 Commission (n.4) 12 ; Ásgrímur Ásmundsson (n.4). 
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Erlendis er víða hafður sá háttur á að stjórnvöldum sem fara með markaðseftirlit með vöru 

er einnig falið ákveðið eftirlit á sviði falsvarnings og eftirlíkinga, en svo er ekki á Íslandi.107  

Ekki er mikið um mál þar sem Neytendastofa lætur til sín taka á þessu sviði, nema þar sem 

um er að ræða vörur sem ógna heilsu eða öryggi almennings.108  Tilkynningar til 

Neytendastofu koma helst í gegnum systurstofnanir (s.s. gegnum RAPEX kerfið109), en einnig 

frá tollstjóraembættinu.110  Úrræði Neytendastofu eru þá að gera kröfu á innflytjanda um að 

hætta við sölu vöru og eyði henni eða endursendi, en fari varan á markað getur 

Neytendastofa sett á hana sölubann.  Forsvarsmenn Neytendastofu telja brýna þörf á 

setningu refsiviðurlaga að auki, ef aðili brýtur gegn lögum um CE merkingar,111 en til þess 

þyrftu að koma til lagabreytingar.112 

3.3.3 Dómstólar 

Afar mikilvægt er að lagaumhverfi og dómstólar séu í stakk búin til að bregðast við brotum 

gegn hugverkaréttindum.  Sjá verður til þess að dómarar hafi nægjanlega þekkingu á 

málefninu, eða geti í öllu falli kallað til sérfróða matsmenn. 

Á Íslandi hefur fjöldi íslenskra dómara fengið þjálfun við Einkaleyfastofnun Evrópu við 

málefni sem varða einkaleyfi og framfylgni hugverkaréttar.113 Einnig hefur Ísland átt samstarf 

við Evrópska athugunarstöð á sviði falsvarnings og sjóræningjaframleiðslu (e. European 

Observatory on Counterfeiting and Piracy) sem og samstarf við Norðurlönd um framfylgni 

höfundaréttar.114 

                                                        
107 Tölvupóstur til höfundar frá Tryggva Axelssyni, forstjóra (Neytendastofa, Borgartúni 21, 105 Reykjavík, 26. 
mars 2012). 

108 sama heimild. 

109 Samskiptakerfi ESB fyrir þá opinberu aðila sem koma að því að stöðva vissan varning á markaði sem ógnar 
öryggi eða heilsu almennings <http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm> skoðað 
22. apríl 2012. 

110 Guðlaugur Ómar Tómasson (n.102). 

111
 Nánar verður farið í CE merkingar í kafla 7 hér á eftir. 

112 Guðlaugur Ómar Tómasson (n.102). 

113 „Samningsafstaða Íslands ; 7. kafli ; Hugverkaréttur“ (úr upplýsingagögnum samninganefndar Íslands um 
aðildarviðræður við ESB, 2011)  <http://www.utanrikisraduneyti.is/media/ees_i/7.-kafli---samningsafstada-
IS.pdf> skoðað 22. apríl 2012.   
114 sama heimild. 
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3.3.4 Lögregluyfirvöld og sýslumannsembætti 

Lögreglan kemur helst að brotum gegn hugverkaréttindum við rannsókn yfirvofandi 

dómsmála, en sýslumannsembættin koma helst að málum tengdum lögbanni.  Fyrstu kynni 

lögreglunnar af málum koma oft í gegnum tollstjóraembættið, en slík mál koma þó ekki oft 

inn á borð hjá lögregluembættinu.115  Lögreglan kemur einnig að málum þar sem lagt er hald 

á falsvarning eða eftirlíkingar í sölu, í samvinnu við sýslumann. 

Nú er á lokastigi rannsókn lögreglu í máli þar sem lagt var hald á stóra húsgagnasendingu, 

eða tvo gáma.116 Húsgögnin voru frá mismunandi framleiðendum, og vörðuðu sum brot gegn  

höfundarétti en önnur ekki.  Við málið voru kallaðir til sérfróðir matsmenn til að leggja mat á 

hvort húsgögnin brutu gegn höfundarétti og reyndist svo vera.   

3.4 Alþjóðleg samtök, samningar og gagnagrunnar 

Á undanförnum árum hafa verið sett á stofn ýmis alþjóðleg samtök og gagnagrunnar, sem er 

sérstaklega ætlað að vinna gegn framleiðslu og sölu eftirlíkinga og falsvarnings.  Einnig hafa 

verið undirritaðir af fjölmörgum þjóðum samningar sem vinna að sama takmarki.  Flest af 

þeim eru á vegum alþjóðasamtaka eða –stofnana, og vinna þarft verk í þessa þágu. 

3.4.1 The European Observatory on Counterfeiting and Piracy 

Evrópsk athugunarstöð á sviði falsvarnings og sjóræningjaframleiðslu (e. The European 

Observatory on Counterfeiting and Piracy)117 var sett á stofn í apríl árið 2009 af 

framkvæmdastjórn ESB í þeim tilgangi að ýta undir samstarf neytenda, rétthafa og 

hagsmunaaðila í baráttunni gegn ólöglegum falsvarningi.  Mikil samvinna er á milli 

stofnunarinnar og evrópskra vörumerkjaskráningaryfirvalda (OHIM). 

Starfsemin snýst um að vera vettvangur fyrir aðila til að deila reynslu, þekkingu og 

upplýsingum, bæði hvað varðar stöðvun innflutnings á falsvarningi sem og framfylgni 

laganna.  Þarna hefur því orðið til  miðlægur upplýsingabanki mikilvægra upplýsinga.  Einnig 

er haft að einu af aðalmarkmiðunum að efla vitund hjá almenningi um alvarleika málsins. 

                                                        
115 Viðtal höfundar við Óskar Þór Sigurðsson, lögreglufulltrúa (Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu, Hverfisgötu 
113, 105 Reykjavík 24. apríl 2012). 

116
 sama heimild. 

117 Vefsíðu stofnunarinnar má finna hér: 
http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/observatory/index_en.htm.  
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3.4.2 BASCAP samtökin  

BASCAP – Business Action to Stop Counterfeiting and Piracy var sett á stofn af Alþjóða 

viðskiptaráðinu (ICC – International Chamber of Commerce).118  Tilgangur samtakanna er að 

tengja og virkja fyrirtæki úr öllum geirum iðnaðar og frá sem flestum löndum, í baráttunni 

gegn falsvarningi og sjóræningjavörum.  Þeim er einnig ætlað að vera sameiginlegur 

vettvangur upplýsinga og þekkingar, styrkja fyrirtækin í samvinnu við stjórnvöld, almenning 

og fjölmiðla og auka þar með meðvitund og skilning á málefninu, ásamt því að þrýsta á 

stjórnvöld að styðja við bakið á hugverkaréttarvernd. 

BASCAP stendur einnig fyrir vefsíðunni I Buy Real119 sem ætluð er til upplýsinga fyrir 

neytendur um hættur sem tengjast kaupum á fölsuðum vörum.  Þar er að finna herferð undir 

slagorðinu „Fakes Cost More“ („Falsanir kosta meira“) þar sem ítrekað er að falsanir ýti undir 

glæpi, geti orsakað hrun tölva, kosti störf og kosti jafnvel líf.  Evrópska vörumerkjastofan 

(OHIM) hefur staðið fyrir þýðingum kynningarefnisins yfir á öll tungumál ESB.  

3.4.3 IPM gagnagrunnurinn 

Alþjóðatollgæslustofnunin hefur sett á stofn gagngrunn að nafni IPM (Interface Public 

Members).120  Þessi grunnur er ætlaður fyrir samskipti milli rétthafa og tollyfirvalda, þar sem 

rétthafar skrá upplýsingar um vörur sínar sem og algengustu falsanir.  Þær upplýsingar geta 

verið í formi textalýsinga, mynda af vörum og umbúðum, mælinga, dreifingarleiða o.m.fl.  

Einnig geta rétthafar fengið þarna ýmsar upplýsingar og þjálfun.  

Tollyfirvöld í þeim löndum sem eru aðilar að gagnagrunninum hafa svo aðgengi að grunni 

þessum gegnum internetið, sem getur verið þeim ómæld hjálp við mat á því hvort um 

falsaðar eða ekta vörur er að ræða. Ísland gerðist aðili að þessum gagnagrunni árið 2011 og 

nýtist hann tollstjóraembættinu að einhverju leyti við störf sín, þótt ekki sé komin mikil 

reynsla á hann enn.121   Þar sem grunnurinn er frekar nýr og getur verið ansi kostnaðarsamur 

                                                        
118 Vefsíðu samtakanna má finna hér: http://www.bascap.com/. 
119 http://www.ibuyreal.org/. 
120 „WCO: A key player in the fight against counterfeiting“ (Alþjóðatollgæslustofnunin) 
<http://ipmpromo.wcoomdpublications.org/>, skoðað 22. apríl 2012.  
121 Ásgrímur Ásmundsson (n.4). 
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fyrir rétthafa er notkun hans á alþjóðavísu enn á frumstigi.  Tollyfirvöld um 25 landa nota 

hann en einungis um 30 rétthafar eru skráðir í hann.122  

3.4.4 React samtökin 

React eru samtök hagsmunaaðila sem berjast gegn framleiðslu og sölu eftirlíkinga.123 Að baki 

React standa lögfræðistofur og umboðsaðilar rétthafa, sem hafa sérhæft sig í tollamálum og 

vinnu við stöðvun innflutnings á eftirlíkingum.  Rétthafar sem gerast meðlimir í þessum 

samtökum geta þá, ef vörur sem brjóta á réttindum þeirra eru stöðvaðar af tollyfirvöldum í 

einhverju landi, haft samband við React og fengið upplýsingar um reynslumikla og virta aðila 

í því landi sem geta unnið úr málinu fyrir þá.  Málum þar sem aðilar innan React samtakanna 

hafa unnið við stöðvun sendinga hefur fjölgað stöðugt á undanförnum árum, og umfang 

samtakanna eykst sífellt.   

3.4.5 International AntiCounterfeiting Coalition 

IACC – International AntiCounterfeiting Coalition eru sjálfstætt starfandi hagsmunasamtök 

sem stofnuð voru í Bandaríkjunum árið 1979.124  Þeirra starfsemi snýst um baráttuna gegn 

falsvarningi, í formi upplýsingaveitu, námskeiðahalds og þjálfunar, ásamt því að veita álit á 

fyrirhugaðri löggjöf.  Meðlimir eru fyrirtæki af öllum helstu viðskiptasviðum sem koma 

nálægt falsvarningi, s.s. framleiðendur bíla, fatnaðar, lúxusvara, lyfja, matvæla, hugbúnaðar 

og úr skemmtanaiðnaðinum.  Meðlimir eru einnig lögfræðistofur, opinberar stofnanir og 

fyrirtæki sem veita þjónustu á sviði vöruöryggis og –rannsókna. 

Samtökin vinna með yfirvöldum í Bandaríkjunum að stöðvun dreifingar og sölu falsvarnings, 

s.s. með uppsetningu netkerfis þar sem meðlimir geta upplýst kreditkortafyrirtæki um sölu 

falsvarnings á netinu.125 Ætlunin með því er að stöðva greiðsluleiðir seljenda falsvarnings, og 

þar með möguleika þeirra á dreifingu varningsins gegnum internetið.   

                                                        
122 Sophie Molle, „IPM: A WCO initiative in the fight against counterfeiting“ (Kynning á starfsemi IPM, 
19.11.2011). 

123 Vefsíðu samtakanna má finna hér: http://www.react.org/. 
124 Vefsíðu samtakanna má finna hér: https://iacc.org/.  
125 „IACC has new tools to cut off money to bad sites“ (IACC 27. september 2011)  <https://iacc.org/news-
media-resources/press-releases/iacc-has-new-tools-to-cut-off-money-to-bad-sites.php> skoðað 22. apríl 2012.  
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3.4.6 The Global Anti-Counterfeiting Network 

GACG – The Global Anti-Counterfeiting Network er óformlegt samskiptanet landsbundinna 

og svæðisbundinna stofnana og samtaka á sviði hugverkaréttarverndunar og –framfylgni. 126  

Meðlimir koma frá nær 40 löndum, og starfsemin gengur út á að deila upplýsingum og 

aðferðum, ásamt því að vinna saman í viðfangsefnum tengdum brotum á hugverkarétti.   

Samtökin vinna einnig með opinberum aðilum að rannsóknum og upplýsingaherferðum, 

ásamt því að hafa að markmiði að auka virkni nýrra samtaka í þróunarlöndum. 

3.5 Samantekt 

Tveir mikilvægustu þættir í baráttunni gegn framleiðslu og sölu eftirlíkinga eru að styrkja 

leiðir til framfylgni (e. enforcement) réttinda og að vekja athygli almennings og opinberra 

aðila á áhrifum og afleiðingum framleiðslu og sölu þessara vara.127  Að auki þurfa rétthafar 

að vera verulega vakandi fyrir verndun réttinda sinna. 

Hvað varðar framfylgni réttinda gegnir tollstjóraembættið mikilvægu hlutverki sem fyrsti 

hlekkur keðjunnar, en mikilvægt er að stöðva og gera upptækar sem flestar sendingar strax 

við innflutning.  Dómskerfið tekur svo við þegar vörurnar eru komnar á markað, og þurfa 

úrræði og leiðir þar einnig að vera skýrar og afgerandi. 

Aukin vitundarvakning hjá almenningi sem og opinberum aðilum er svo hinn aðal þátturinn, 

og eru þar ýmsar leiðir til úrbóta.  Vandamálið er stórt og afdrifaríkt, og alvarleiki þess þarf 

að vera sem flestum ljós.  Upplýsa þarf ráðamenn um efnahagsleg áhrif á hagkerfi landsins, 

og upplýsa þarf almenning um takmarkaðan sparnað þegar upp er staðið, áhrif á efnahag og 

nýsköpun, og ekki hvað síst möguleg heilsufarsleg áhrif varanna.  Tölfræðisamantektir sýna 

að aukning er í falsvarningi sem mögulega ógnar öryggi eða heilsu manna, og engum þarf að 

dyljast sá skortur á eftirliti og gæðakröfum sem eru á þessum vörum.128 

Með sameiginlegu átaki varðandi þessa tvo þætti ætti að vera hægt að minnka verulega 

innflutning og sölu þessara vara á Íslandi, með tilheyrandi jákvæðum áhrifum á efnahag 

landsins og framleiðslufyrirtækja, sem og heilsu almennings.  

                                                        
126

 Vefsíðu samtakanna má finna hér: http://www.gacg.org/.  

127
 OECD (n.3) 7. 

128 CBP (n.13) 11. 
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4. Uppruni og þróun ákvæðis 132. gr. tollalaga nr. 88/2005 

4.1 General Agreement on Tariffs and Trade (GATT samningurinn) og Marakess 

samningurinn um stofnun Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar 

Fram til ársins 1995 var ekkert sem heimilaði stöðvun innflutnings á falsvarningi og 

eftirlíkingum í íslenskum lögum, og því engin lagaleg úrræði fyrir tollstjóraembættið ef 

grunur um brot á hugverkarétti vaknaði við innflutning vara.  Við lok ársins 1994 samþykkti 

Alþingi hins vegar frumvarp um fullgildingu samnings um stofnun 

Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar129 (World Trade Organisation - WTO), sem undirritaður hafði 

verið í Marakess í Marokkó fyrr á því ári.  Samningurinn tók svo gildi 1. janúar 1995.  Í 

framhaldi af fullgildingu þessa samnings var nauðsynlegt að gera ýmsar breytingar á 

löggjöfinni um innflutning og vöruskipti, sérstaklega hvað varðar tolla- og búvörulög. 

Marakess samningurinn þróaðist út frá GATT samningnum (General Agreement on Tariffs 

and Trade), sem er milliríkjasamningur sem tekur m.a. á tollamálum og var fyrst undirritaður 

árið 1947.130  Ísland gerðist aðili að GATT samkomulaginu 1968.  Í tengslum við GATT 

samninginn var reglulega staðið fyrir sérstökum viðræðum eða viðskiptalotum til að stuðla 

að auknu viðskiptafrelsi, og árið 1986 fór fram í Úrúgvæ ein umfangmesta lotan.  Þar var eitt 

af aðalviðfangsefnunum stofnun Alþjóðaviðskiptastofnunar, og einnig voru þar ný svið 

efnahagsstarfsemi á dagskrá, sem ekki voru áður undir GATT, þar á meðal vernd 

hugverkaréttinda.131   

4.1.1 TRIPS samningurinn 

Í samningnum um stofnun Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar frá árinu 1994, Marakess 

samningnum, er tilgreint að  á meðal hlutverka stofnunarinnar sé að auðvelda framkvæmd, 

stjórnun og beitingu samningsins um hugverkarétt í viðskiptum.  

Viðauki 1C af Marakess samningnum heitir Agreement on Trade-Related Aspects of 

Intellectual Property Rights, og er kallaður TRIPS.132   TRIPS samningnum er ætlað að 

                                                        
129 Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization (15. apríl 1994), 1867 UNTS 154 (1994). 

130 General Agreement on Tariffs and Trade (30. október 1947), 55 UNTS 194. 

131
 Alþt. 2004-5, A-deild, þskj. 29 - 27. mál, inngangur almennra athugasemda við lagafrumvarpið. 

132 TRIPS (n.1.) 
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samræma á milli aðildarríkja Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar lagaleg úrræði sem eiga að vera 

til staðar í aðildarríkjum samningsins er varða brot gegn hugverkaréttindum, og kveða á um 

lágmarksvernd.133  Samkvæmt samningnum skuldbinda aðildarlönd sig til að setja á stofn 

virkt lagalegt umhverfi sem kemur á fót eða viðheldur skilvirku ferli varðandi framfylgni 

hugverkaréttinda, s.s. kæruleiðir og refsiramma.  Þó skuli alltaf hafa að leiðarljósi að frjáls 

viðskipti séu ekki hömluð, og að eftirlitsleiðir séu til staðar varðandi mögulega misnotkun 

kerfisins.134 

TRIPS er fyrsti alþjóðasamningurinn á sviði hugverkaréttar sem setur skyldur á aðildarlönd 

um kerfi fyrir framfylgni hugverkaréttinda.135 Samningurinn tekur til þriggja þátta á sviði 

framfylgni hugverkaréttinda, þ.e. málsmeðferð og úrræði í einkamálum og innan 

stjórnsýslunnar, aðgerðir tollyfirvalda við innflutning vara yfir landamæri og málsmeðferð í 

refsimálum.136 

Þriðji hluti TRIPS tekur þannig sérstaklega á framfylgni hugverkaréttinda, og þar er í kafla 4, 

greinum 51-60 tekið á landamæraaðgerðum tollyfirvalda. Ákvæðið í íslenskum tollalögum 

byggir alfarið á þessum greinum TRIPS, og er í fullu samræmi við þær. 

Í 51. gr. TRIPS segir að aðildarlönd skuli koma á ferli sem geri rétthöfum kleift að leggja inn 

formlega umsókn til tollyfirvalda um að fresta tollafgreiðslu vara við innflutning, vakni grunur 

um að brotið sé á réttindum þeirra í formi falsvarnings eða eftirlíkinga.  Ákvæði 52. gr. segir 

að rétthafi skuli leggja fram fullnægjandi gögn sem sýni fram á réttindi sín, og 53. gr. veitir 

tollyfirvöldum heimild til töku tryggingagjalds frá rétthafa.  Í 54. gr. segir að innflytjandi og 

rétthafi skuli tafarlaust fá upplýsingar um frestun tollafgreiðslu, og 55. gr. tilgreinir þau 

tímamörk sem rétthafi hefur til að hefja aðgerðir til að hindra að vörurnar fari á markað.  

Ákvæði 56. gr. veitir yfirvöldum heimild til að krefja rétthafa um bætur ef um óréttmæta 

frestun tollafgreiðslu reynist að ræða, og 57. gr. segir að viðeigandi yfirvöld skuli veita 

rétthafa heimild til skoðunar varanna eins og hann telji þurfa til að skera úr um hvort um 

                                                        
133 William Cornish & David Llewelyn, Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights 
(6. útg., Sweet & Maxwell 2007), 52. 

134 sama heimild. 

135
 Contemporary Intellectual Property (n.14), 915. 

136 sama heimild. 
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falsvarning er að ræða.  Ákvæði 58. gr. veitir yfirvöldum rétt til frumkvæðis til að fresta 

tollafgreiðslu og 59. gr. bannar endursendingu varanna í óbreyttu formi, heldur skuli þeim 

eytt eða komið í það horf að þær brjóti ekki lengur á hugverkarétti annars.  Að lokum er svo í 

60. gr.  undanþáguákvæði fyrir innflutning til einkanota. 

4.2 Lög nr. 87/1995, um breytingar á lögum vegna aðildar Íslands að 

Alþjóðaviðskiptastofnuninni, með síðari breytingum 

Við fullgildingu Marakess samningsins varð nauðsynlegt að setja lög sem varða vernd 

hugverkaréttinda, en í 1. viðauka C við TRIPS samninginn þar sem kveðið er á um 

hugverkarétt í viðskiptum eru settar fram reglur um lágmarksvernd hugverkaréttinda, 

hvernig þeirri vernd skuli fylgt eftir og hvernig leysa eigi milliríkjadeilur á þessu sviði.  Einnig 

er fjallað um fullnustu hugverkaréttar.  Því varð nauðsynlegt að setja fram lög um 

landamæraeftirlit þar sem rétthafa vörumerkis eða höfundaréttar yrði gert kleift að fara 

fram á stöðvun tollafgreiðslu ef grunur vaknaði um að umræddar vörur brytu gegn 

lögvörðum réttum hans.137  Í lögum nr. 87/1995 um breytingar á lögum vegna aðildar Íslands 

að Alþjóðaviðskiptastofnuninni er gert ráð fyrir slíkri heimild í I. kafla sem varðar breytingu á 

tollalögum nr 55/1987, í 50. gr. A.  

Lagagreinin var ekki umdeild, og einungis komu fram tvær breytingatillögur um orðalag sem 

voru samþykktar.138  Breytingarnar á orðalagi voru til þess fallnar að vera minna íþyngjandi 

fyrir rétthafa, en í stað þess að rétthafi þyrfti að „sanna“ verndun réttinda sinna þarf hann að 

„leggja fram fullnægjandi gögn“ þess efnis.  Einnig var fellt burt ákvæði um að rétthafi þurfi 

að leggja fram tryggingu sem nægi til að greiða kostnað tollyfirvalda af aðgerðum.139 

Engin erindi voru innsend vegna greinarinnar.140  Breytingarlög nr 87/1995 tóku að stærstum 

hluta á nýjum landbúnaðar- og  búvörutollum, sem voru verulega umdeildir, svo greinin um 

                                                        
137

 n.131, athugasemdir við 6. gr. 

138
 Alþt. 2004-5, A-deild, þskj. 70 - 27. mál,  2. gr breytingartillögu. 

139
 Alþt. 2004-5, A-deild, þskj. 69 – 27. mál, nefndarálit, athugasemdir við 2. gr breytingartillögu. 

140 Tölvupóstur til höfundar frá Sigrúnu Helgu Sigurjónssdóttur, starfsmanns nefndasviðs Alþingis, 31. ágúst 
2011. 
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verndun hugverkaréttinda og landamæraeftirlit virðist hafa fallið þar að vissu leyti í 

skuggann.141 

4.3 Tollalög, nr. 88/2005, með síðari breytingum 

Árið 2005 voru gerðar stórvægilegar breytingar á tollalögum, og samþykkt ný tollalög, lög nr 

88/2005.  Engar breytingar voru gerðar á orðalagi 50. gr. A. frá lögum nr 55/1987, með síðari 

breytingum, en greinin var færð til og er nú 132. gr.142 

4.4 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins  nr. 1383/2003 um heimildir tollyfirvalda til 

aðgerða vegna varnings sem grunur leikur á að brjóti gegn hugverkaréttindum 

Í ESB reglugerð nr. 1383/2003, um heimildir tollyfirvalda til aðgerða vegna varnings sem 

grunur leikur á að brjóti gegn hugverkaréttindum (hér eftir ESB tollareglugerð nr. 

1383/2003), er með sambærilegum hætti tekið á aðgerðum tollyfirvalda ef grunur vaknar um 

innflutning vara sem brjóta á hugverkarétti.143  Reglugerðin byggir einnig á TRIPS, og er að 

flestu leyti sambærileg íslensku lagagreininni.  Þó er þar að finna heimildir sem ekki er að 

finna á Íslandi, s.s. frumkvæðisúrræði rétthafa (e. Application for Action), úrræði gegn vörum 

í umflutningi (e. transit) ásamt mun nánari skilgreiningum á hugtökum og innihaldi 

reglugerðarinnar.  Nánari samanburður á íslensku lögunum og ESB lögum verður gerður í 

seinni köflum þessarar ritgerðar. 

 

 

                                                        
141 Alþt. 2004-5, A-deild, þskj. 71, 73 og 80 – 27. mál. 

142
 Alþt. 2004-5, A-deild, þskj. 753 – 493. mál. 

143 Reglugerð ESB nr. 1383/2003 (n.2). 



31 

 

5. Ákvæði 132. gr. tollalaga nr. 88/2005 og ferli við frestun 

tollafgreiðslu 

5.1  - 1. og  3. mgr. 132. gr. 

1. mgr 

Ef grunur leikur á að innflutningur eigi sér stað á vöru sem brýtur gegn 

hugverkaréttindum er tollstjóra heimilt, að beiðni rétthafa, að fresta tollafgreiðslu 

vörunnar á meðan rétthafi leitar bráðabirgðaaðgerða hjá þar til bærum yfirvöldum 

og í framhaldi af þeim hefur málarekstur fyrir dómstólum. Eftirfarandi skilyrði eru 

fyrir heimild tollstjóra:  
 

   1. að rétthafi leggi fram skriflega beiðni til tollstjóra um að tollafgreiðslu verði 

frestað og skuldbindi sig til að greiða þann kostnað sem leiðir af aðgerðum 

tollyfirvalda, 

   2. að rétthafi leggi fram fullnægjandi gögn þess efnis að hugverkaréttindi njóti 

verndar hér á landi, að hann sé handhafi þess réttar og að innflutningur vörunnar 

muni brjóta á rétti hans; hann skal jafnframt leggja fram nógu nákvæma lýsingu á 

vörunni til að tollyfirvöld geti borið kennsl á hana,  

   3. að rétthafi leggi fram tryggingu í formi fjárgreiðslu, eða með öðrum þeim 

hætti er tollstjóri telur fullnægjandi, er nægi til að bæta rétthafa, eiganda eða 

innflytjanda vörunnar það tjón eða þann kostnað sem óréttmæt frestun 

tollafgreiðslu kann að hafa í för með sér. 

3. mgr 

Tollstjóri getur að eigin frumkvæði ákveðið frestun tollafgreiðslu þegar hann hefur 

í höndum fullnægjandi gögn þess efnis að varan brjóti gegn hugverkaréttindum. 

Skal hann tilkynna rétthafa um ákvörðun sína með skriflegum hætti þegar í stað og 

gefa honum frest í þrjá virka daga frá móttöku bréfs til að fara fram á frestun 

tollafgreiðslu skv. 1. mgr. Geri rétthafi ekki tímanlega kröfu um frestun er heimilt 

að tollafgreiða vöruna. 

Í 1. mgr er tollstjóra veitt heimild til frestunar tollafgreiðslu sendingar sem grunur er á að 

brjóti gegn hugverkaréttindum, að fenginni beiðni frá rétthafa og að uppfylltum vissum 

skilyrðum. 

Í 3. mgr. er tollstjóra veitt heimild til frestunar tollafgreiðslu sendingar að eigin frumkvæði, 

og hefur rétthafi þá 3 daga til að fara fram á stöðvun sendingar og að uppfylla skilyrði 1. mgr. 
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Reynsla af málum sem varða 132. gr tollalaga sýnir að í nær öllum tilfellum kemur til 

beitingar ákvæðis  3. mgr. 132. gr. fyrst, þar sem málin hefjast að frumkvæði 

tollstjóraembættisins.144 

Ferlið hjá tollstjóraembættinu hefst á því að við eftirlit vaknar grunur um að um falsanir eða 

eftirlíkingar sé að ræða.  Starfsmenn embættisins athuga þá strax hvort hugverkaréttindin 

séu skráð, og ef um erlendan rétthafa er að ræða, hvort íslenskur umboðsmaður sé 

skráður.145  Í öllum tilfellum tengdum broti gegn 132. gr tollalaga hingað til hefur rétthafi 

verið erlendur.146  Í þeim tilfellum hafa tollyfirvöld samband við rétthafa eða umboðsmann 

hans, og í samræmi við 3. mgr. er rétthafa veittur 3 daga frestur til innlagnar beiðni um 

frestun tollafgreiðslu.147  Ef réttindin eru óskráð eða enginn íslenskur umboðsmaður skráður 

getur embættið leitað til íslenskra aðila sem þeir þekkja til og hafa reynslu af afgreiðslu slíkra 

mála, og beðið um að koma tilkynningu sinni til rétthafa. 

Fari rétthafi fram á frestun, leggur hann í samræmi við 1. mgr. inn skriflega beiðni til 

tollstjóraembættisins og skuldbindur sig þar með til að greiða mögulegan kostnað sem leiði 

af aðgerðum embættisins.  Beiðninni fylgja gögn sem sýna fram á réttindi beiðanda og að 

þau njóti verndar hér á landi (s.s. afrit skráningarskírteinis) ásamt því að greiða tryggingu þá 

sem tollstjóraembættið ákveður.  Tryggingunni er ætlað að bæta innflytjanda mögulegt 

fjárhagslegt tjón sem hlotist getur af frestun tollafgreiðslu, ef vörurnar reynast ekki vera 

falsaðar.  Reynist vörurnar falsaðar er tryggingin endurgreidd.148 

5.2 - 2. mgr. 132. gr. 

Hafi fullnægjandi gögn verið lögð fram er tollstjóra heimilt að fresta tollafgreiðslu 

vörunnar í allt að tíu virka daga. Hann skal þegar í stað tilkynna bæði rétthafa og 

eiganda vörunnar eða innflytjanda um ákvörðun sína. Hafi rétthafi eigi innan 

framangreinds frests hafist handa við að leita réttar síns hjá þar til bærum 

yfirvöldum, og tilkynnt tollyfirvöldum slíkt skriflega, er heimilt að tollafgreiða 

sendinguna. Heimilt er að framlengja framangreindan frest um tíu virka daga ef 

sérstakar ástæður mæla með því.  

                                                        
144 Ásgrímur Ásmundsson (n.4). 

145 Guðlaugur Ómar Tómasson (n.102). 

146 Ásgrímur Ásmundsson (n.4). 

147
 Guðlaugur Ómar Tómasson (n.102). 

148 sama heimild. 



33 

 

Eftir að tollstjóraembættið móttekur beiðni um frestun tollafgreiðslu, og öll skilyrði teljast 

uppfyllt, veitir embættið 10 daga frest til rétthafa að leita réttar síns á viðeigandi hátt.   Í 

framkvæmd hefur fyrsta skref í þeirri stöðu nær undantekningarlaust verið að senda 

svokallað ”cease and desist” bréf, þar sem innflytjanda er gerð grein fyrir broti sínu gegn 

hugverkaréttindum annarra, og farið er fram á undirritun yfirlýsingar um að innflytjandi 

heimili förgun varanna ásamt því að hann skuldbindur sig til að flytja aldrei inn slíkar vörur 

aftur.149  

Í langflestum tilfellum undirritar innflytjandi slíka yfirlýsingu, þrátt fyrir að stundum vakni á 

þessu stigi upp spurningar hjá honum varðandi heimild um innflutning til einkanota.150  Náist 

ekki að afgreiða málið innan 10 daga frestsins getur rétthafi farið fram á framlengingu 

frestsins um aðra 10 daga, og er slíkt yfirleitt veitt.151 

Neiti innflytjandi að undirrita yfirlýsinguna og heimila förgun varanna er tollstjóraembætti 

skylt að tollafgreiða vöruna.  Þá hefur rétthafi tvö úrræði – að fara fram á lögbann eða kæra 

innflytjanda til lögreglu og fara í framhaldinu í dómsmál.  Engin slík dómsmál hafa hingað til 

verið höfðuð á Íslandi,152 en eitt lögbannsmál hefur verið höfðað í framhaldi af því að 

innflytjandi neitaði að leyfa förgun varanna.153  

5.3 - 4. mgr. 132. gr. 

Ef beiðni um bráðabirgðaaðgerð er synjað eða dómstóll hafnar því að um brot á 

hugverkarétti sé að ræða skal tollstjóri afturkalla ákvörðun sína um frestun 

tollafgreiðslu. Nú er með dómi kveðið á um að um brot á hugverkarétti sé að ræða 

og í dóminum er eigi mælt fyrir um ráðstöfun vörunnar og er þá tollyfirvaldi 

heimilt að farga vörunni eða að ráðstafa henni á annan þann hátt sem ekki brýtur 

á rétti rétthafa. Hafi dómi verið áfrýjað skal fresta förgun eða ráðstöfun vöru þar 

til niðurstöður liggja fyrir. 

Eins og áður sagði hafa engin dómsmál verið höfðuð á grundvelli 132. gr tollalaga fram að 

þessu, svo ekki hefur reynt á þessa málsgrein. 

                                                        
149 Ásgrímur Ásmundsson (n.4). 
150 sama heimild. 
151 sama heimild. 
152 Viðtal höfundar við Erlu S. Árnadóttur, hrl (Lex, Borgartúni 26, 105 Reykjavík, 1. september 2011). 

153 Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur 16. september 2010 í máli nr. E-12023/2009 (Ipod dómur).  
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5.4 - 5. mgr. 132. gr. 

 Ákvæði þessarar greinar eiga ekki við um vörur í litlu magni í farangri ferðamanna 

eða litlar vörusendingar, enda sé ekki um innflutning í viðskiptaskyni að ræða. 

Einnig eru undanskildar vörur sem settar hafa verið á markað í öðru landi af 

rétthafa eða með hans samþykki og vörur í umflutningi. 

Í 1. málsl. 5. mgr er svokallað de minimis ákvæði, þ.e. undantekningarákvæði þar sem um svo 

lítið magn eða verðmæti er að ræða að þær vörur séu undanskildar lögunum.   Ákvæðið 

heimilar því innflutning á fölsunum eða eftirlíkingum til einkanota, án þess að skilgreina 

nánar hver efri mörk þeirra myndu teljast.  Þar sem engin dómsmál hafa verið höfðuð á 

grundvelli greinarinnar hefur  enn ekki reynt á túlkun þessa ákvæðis fyrir dómi, en 

tollstjóraembættið túlkar ákvæðið þröngt og hefur m.a. frestað tollafgreiðslu þriggja eintaka 

vöru ef verðmætið telst verulegt.154 

Hér skal sérstaklega bent á ákvæðið um „litlar vörusendingar“, en nánari umfjöllun um 

vandkvæði því tengdu er að finna aftar í ritgerðinni. 

Í 2. málsl. 5. mgr eru einnig undanskildar vörur sem rétthafi hefur sett á markað sjálfur í öðru 

landi eða veitt samþykki fyrir slíku (s.k. samhliða innfluningur), sem og vörur í umflutningi og 

þar með ekki á leið á markað á Íslandi.  Verði tollstjóraembættið vart við vörur í umflutningi 

sem grunur er um að brjóti gegn hugverkaréttindum, hafa þeir því engin formleg úrræði um 

að stöðva slíka sendingu. 

5.5  - 6. mgr. 132. gr. 

Ráðherra skal með reglugerð kveða nánar á um frestun tollafgreiðslu. Hann getur 

jafnframt gert rétthafa að greiða geymslukostnað og þann kostnað sem 

tollyfirvöld hafa af framangreindum ráðstöfunum. Ráðherra getur ákveðið að 

framangreind ákvæði taki til útflutnings á vörum. 

Til þessa hefur engin reglugerð verið gefin út sem skýrir nánar ákvæði greinar þessarar.   Ekki 

hefur heldur reynt á önnur ákvæði þessarar greinar, þar sem rétthafa hefur ekki verið gert að 

greiða geymslukostnað eða annan kostnað, og aldrei hafa fundist falsanir eða eftirlíkingar í 

útflutningi.155 

                                                        
154

 Ásgrímur Ásmundsson (n.4). 
155 sama heimild. 
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6. Helstu álitamál tengd ákvæði 132. gr. tollalaga nr. 88/2005 

Ákvæði 132. gr.  tollalaga er nokkuð langt og ýtarlegt.  Ákvæðið er í 6 málsgreinum og tekur á 

öllum helstu atriðum sem varða stöðvun tollafgreiðslu vara sem grunur er um að brjóti gegn 

hugverkaréttindum annarra.  Þó eru nokkur málefni sem leikur viss vafi um hvernig beri að 

túlka, og verður hér leitast við að varpa ljósi á þessa þætti.  

6.1 Innflutningur til einkanota 

Í 5. mgr. 132. gr. tollal. er sérstaklega tiltekið að „ákvæði þessarar greinar eiga ekki við um 

vörur í litlu magni í farangri ferðamanna eða litlar vörusendingar, enda sé ekki um innflutning 

í viðskiptaskyni að ræða”.  Almenningi er því leyfilegt að flytja til landsins vörur í litlu magni 

enda séu þær hugsaðar til einkanota en ekki í viðskiptatilgangi.  Mjög óljóst er hversu mikið 

magn vara fellur undir þetta ákvæði, og hversu þung sönnunarbyrði hvílir á um 

viðskiptatilgang, s.s. endursölu. 

Svipað ákvæði er að finna í 2. tölul. 3. gr. ESB tollareglugerðar nr. 1383/2003, og hefur 

Alþjóðatollgæslustofnunin tilgreint þetta undantekningarákvæði ”til einkanota” sem eitt 

stærsta vaxandi vandamálið tengt sölu og dreifingu eftirlíkinga.156  Framleiðendur nýta sér 

þetta ákvæði og senda fleiri en smærri sendingar, sem sést á vaxandi fjölda upptækra 

sendinga þar sem þó fjöldi varanna eykst ekki að sama skapi.157  Fyrir tollyfirvöld verður því 

erfiðara að finna sendingarnar og áhættunni fyrir framleiðandann er dreift.    

Sem dæmi má nefna að í Bandaríkjunum jókst fjöldi stöðvaðra sendinga um 24% á milli 

áranna 2010 og 2011, en verðmæti varanna lækkaði um 5%.158  Þetta skýrist helst af mikilli 

aukningu smærri sendinga þar sem virði hverrar sendingar er lítið.   

Í 6. mgr. 132. gr. tollal. segir „Ráðherra skal með reglugerð kveða nánar á um frestun 

tollafgreiðslu”, en engin slík reglugerð er til.  Fordæmi eru fyrir því erlendis (s.s. í Hollandi159) 

                                                        
156 OECD (n.3) 202. 
157

 Commission (n.4) 13; CBP (n.13) 7. 
158 CBP (n.13) 6.  
159 „Nagemaakte artikelen“ (Toll- og skattstjóraembættið í Hollandi) 
<http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/buitenland_en_douane
/reisbagage/vanuit_een_niet_eu_land/bijzondere_producten_en_huisdieren/nagemaakte_artikelen> skoðað 
22. apríl 2012. 
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að reglugerðir tilgreini nákvæmlega magn og verðmæti þeirra vara sem leyfilegt er að flytja 

inn til einkanota. 

6.2 Vörur í umflutningi 

Í 5. mgr. 132. gr. tollal. segir „Einnig eru undanskildar [...] vörur í umflutningi“, en til þeirra 

teljast þær vörur sem stoppa hér á landi en eru ekki ætlaðar til innflutnings eða á markað hér 

heldur halda áfram til þriðja landsins.  Tollyfirvöld hafa því engin formleg úrræði til aðgerða 

ef grunur vaknar hjá þeim um að vörurnar brjóti gegn hugverkaréttindum annarra. 

Ákvæði þetta er ekki samhljóma ESB tollareglugerð nr. 1383/2003, en 1. tölul. 1. gr. og 1. 

tölul. 4. gr. veita þar tollyfirvöldum leyfi til aðgerða þrátt fyrir að vörur séu í umflutningi, séu 

þær ætlaðar á markað innan Evrópusambandsins. 

Í ársskýrslu Alþjóðatollgæslustofnunarinnar fyrir tolla- og hugverkaréttarmál árið 2010 er 

fjallað sérstaklega um vörur í umflutningi.160 Samkvæmt skýrslunni voru 13% allra upptækra 

vara árið 2010 í umflutningi, og var hluta þeirra ætlað að fara amk einu sinni enn í 

umflutning, og jafnvel oftar.  Þetta er talið benda til þess að framleiðendur eftirlíkinga hafi 

þessa meðvituðu stefnu til að villa um fyrir tollyfirvöldum, og fela upprunaland vörunnar.   

Flestar vörurnar sem voru í umflutningi náðu ekki á lokastað heldur voru gerðar upptækar 

áður í umflutningi, og getur því verið mikilvægt að undanskilja ekki vörur í umflutningi frá 

ákvæðum lagagreinarinnar heldur að leyfilegt sé að stöðva vörurnar um leið og þær finnast. 

Hér verður þó að líta til þess að á Íslandi verður að telja öruggt að vörur í umflutningi séu 

ekki á leið í aðra höfn innan Íslands og í framhaldinu á markað á Íslandi, heldur séu þær á leið 

út úr landinu og er því aldrei um brot að ræða innan íslenskrar lögsögu.  Öðru máli gegnir um 

ESB, en þar geta vörur hæglega verið í umflutningi í einni höfn og svo á leið á markað á 

áfangastað sem einnig er innan ESB.  

6.3 Lengd frests - 3 daga tímamörkin 

Í 3. mgr. 132. gr. tollal. er tilgreint að vakni grunur hjá tollstjórembættinu um brot gegn 

hugverkaréttindum geti hann að eigin frumkvæði ákveðið frestun follafgreiðslu, og skuli 

hann þá „tilkynna rétthafa um ákvörðun sína með skriflegum hætti þegar í stað og gefa 

                                                        
160 WCO (n.3) 10. 
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honum frest í þrjá virka daga frá móttöku bréfs til að fara fram á frestun tollafgreiðslu skv. 1. 

mgr”.  Þessi þriggja daga frestur hefur reynst mörgum heldur stuttur,161 sérstaklega þegar 

rétthafar eru í Asíulöndum og tímamismunur verulegur, sem seinkar öllum samskiptum. 

Sambærilegt ákvæði er í 1. tölul. 4. gr. ESB reglugerðarinnar. 

6.4 Skilgreining á „fullnægjandi gögn” 

Í 2. málsl. 1. mgr. 132. gr. tollal. er þess krafist að „rétthafi leggi fram fullnægjandi gögn þess 

efnis að hugverkaréttindi njóti verndar hér á landi, að hann sé handhafi þess réttar og að 

innflutningur vörunnar muni brjóta á rétti hans” til þess að tollstjóri hafi heimild fyrir frestun 

tollafgreiðslu vara sem grunur er um að brjóti á hugverkaréttindum annarra.   

Engar nánari skilgreiningar er að finna á hvað teljist fullnægjandi gögn.  Í tilfellum þar sem 

réttindin eru skráð hjá Einkaleyfastofu leikur enginn vafi á þeim, en í þeim tilfellum þar sem 

réttindi er ekki skráð heldur byggjast á notkun getur verið erfiðara að meta hvað teljist 

fullnægjandi gögn. 

Í ESB tollareglugerð nr. 1383/2003 er ekki heldur skilgreint nánar hvað teljist fullnægjandi 

gögn ef um óskráð réttindi er að ræða. 

6.5 Skortur á frumkvæðisúrræði rétthafa – Application for Action 

Þangað til nýlega hafa engin frumkvæðisúrræði rétthafa verið fyrir hendi hér á landi, vilji 

hann koma upplýsingum um vöru sína til tollstjóraembættisins vegna möguleika á að 

falsvarningur eða eftirlíkingar vara hans yrðu fluttar til landsins.  Bíða hefur þurft eftir að 

embættið finni slíkan falsvarning að fyrra bragði, eða reyna að stöðva sölu hans þegar 

vörurnar fara á markað. 

Ísland hefur nú hins vegar gengið til samstarfs við Alþjóðatollgæslustofnunina varðandi 

aðgang að IPM gagnagrunni þeirra, þar sem rétthafar geta skráð að eigin frumkvæði ýmsar 

                                                        
161 Guðlaugur Ómar Tómasson (n.102). 
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upplýsingar um vörur sínar, og tollstjóraembætti hafa aðgang að gegnum internetið.  162  

Slíkur aðgangur getur þó orðið verulega kostnaðarsamur fyrir rétthafa.163 

Í 2. hluta ESB tollareglugerðar nr. 1383/2003 eru skýr ákvæði um frumkvæði rétthafa, með 

umsókn um aðgerð (e. Application for Action).  Slíka umsókn, ásamt viðeigandi fylgiskjölum, 

er hægt að senda til tollstjóraembætta að frumkvæði rétthafa, þrátt fyrir að ekki hafi enn 

neinar vörur verið stöðvaðar af embættinu.   Árið 2010 var yfir 95% falsvarnings sem 

stöðvaður var hjá tollstjóraembættum ESB stöðvaður vegna slíkra umsókna um aðgerð, en 

einungis tæplega 5% aðgerðanna kom til í framhaldi af frumkvæði sjálfra tollyfirvalda.164  

Gríðarleg fjölgun hefur orðið á slíkum umsóknum á undanförnum 10 árum, úr 981 umsókn 

árið 2000 í 18.330 umsóknir árið 2010.165 

6.6 Skortur á almannaheillaúrræði tollstjóra 

Vakni grunur hjá tollstjórembætti um innflutning eftirlíkinga, en rétthafi vill ekki aðhafast 

vegna kostnaðar eða af öðrum ástæðum verður tollstjóri að tollafgreiða vöruna.  Við þær 

aðstæður hefur tollstjóri ekki úrræði til aðgerða á grundvelli 132. gr. tollal.  

Ef vörurnar eru þess eðlis að þær geti mögulega ógnað heilsu eða öryggi almennings, getur 

embættið þó reynt að byggja á öðrum lögum og stöðva innflutning varanna á öðrum 

grundvelli, svo sem að um falsaða CE-merkingu sé að ræða, en nánar er farið í það síðar í 

ritgerð þessari.  

Ákvæði ESB tollareglugerðar nr. 1383/2003 eru sambærileg. 

6.7 Kostnaðarbyrði rétthafa vegna stöðvunar sendingar 

Vilji erlendur rétthafi stöðva tollsendingu sem brýtur á hugverkaréttindum hans fellur alltaf 

til einhver kostnaður.  Bæði þarf rétthafi að fá íslenskan umboðsmann til að annast samskipti 

við tollstjóraembættið og fara formlega fram á stöðvun sendingar, og rétthafinn þarf að vera 

                                                        
162 sama heimild. 

163 Sophie Molle (n.122). 

164
 Commission (n.4) 10.  

165 sama heimild 9. 
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tilbúinn til að reiða fram tryggingu. Sú trygging er þó er endurgreidd reynist vörurnar 

falsaðar og þeim fargað. 

Í 3. málsl. 1. mgr. 132. gr tollal. segir að rétthafi skuli leggja fram „tryggingu [...] er nægi til að 

bæta rétthafa, eiganda eða innflytjanda vörunnar það tjón eða þann kostnað sem óréttmæt 

frestun tollafgreiðslu kann að hafa í för með sér“.  Hér getur verið um umtalsverða fjármuni 

að ræða ef sendingin er stór, og getur þetta haft áhrif á ákvörðun rétthafa um hvort fara beri 

fram á stöðvun sendingarinnar, sérstaklega ef einhver vafi leikur á hvort um eftirlíkingar sé 

að ræða.   Einnig getur kostnaður við lögfræðiþjónustu íslensks aðila, við samskipti við 

tollstjóraembættið og innflytjanda, orðið það mikill að rétthafi meti sem svo að fara ekki 

fram á stöðvun varanna þrátt fyrir að hann sé viss um að vörurnar séu falsaðar, sérstaklega 

ef um lítið magn er að ræða. 

Ákvæði ESB tollareglugerðar nr. 1383/2003 eru sambærileg. 

6.8 Skortur á ákvæði um stöðvun hluta sendingar 

Engin ákvæði eru í 132. gr tollalaga um stöðvun hluta sendingar, ef hluti vara í sendingu er 

falsaður en hluti er ekta.  Vel þekkist að í sendingum séu vörur frá mörgum mismunandi 

framleiðendum,166 og getur þessi staða þá komið upp.  Vaknar þá sú spurning hvað gerist ef 

tollafgreiðsla allrar sendingarinnar er stöðvuð, og innflytjandi verður fyrir fjárhagslegu tjóni 

vegna tafa við tollafgreiðslu ófalsaðra vara.   

Óeðlilegt getur talist að rétthafi fölsuðu varanna skuli bera kostnaðinn vegna þessa, þar sem 

innflutningur ekta varanna eru honum ekki viðkomandi.  Einnig vaknar spurning hvort 

innflytjandi eigi skaðabótakröfu á tollstjóraembættið. 

Það þekkist þó hjá tollstjóraembættinu að sendingu hafi verið skipt upp og einungis hluti 

hennar tollafgreiddur, þrátt fyrir að ekki séu beinar lagaheimildir til slíks.167 

Ákvæði ESB tollareglugerðar nr. 1383/2003 eru sambærileg. 
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 Guðlaugur Ómar Tómasson (n.102). 

167 Ásgrímur Ásmundsson (n.4) 
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7. Tengsl við önnur íslensk lög 

Hugverkaréttindi sem brotið er gegn sbr. 132. gr tollal. geta verið af mörgu tagi, en 

langalgengast er að um vörumerki sé að ræða.  Árið 2010 var á alþjóðavísu í 66% tilfella um 

að ræða brot gegn vörumerkjaréttindum og 33% tilfella brot gegn höfundarétti, skv. þeim 

upplýsingum sem Alþjóðatollgæslustofnunin sendir frá sér.168  Aðrar tegundir réttinda, svo 

sem hönnun og einkaleyfi, voru sjaldgæfari.  Hér á landi er langalgengast að um sé að ræða 

brot gegn vörumerkjalögum.169 

7.1 Lög um vörumerki, nr. 45/1997, með síðari breytingum 

Í 4. gr. vml. er kveðið á um að án heimildar megi engir aðrir en eigandi lögbundins 

vörumerkis nota í atvinnustarfsemi tákn sem eru eins eða lík vörumerki hans fyrir eins eða 

svipaða vöru eða þjónustu.  Einnig geti eigandi vörumerkis „bannað notkun þess fyrir annars 

konar vöru eða þjónustu ef vörumerkið er vel þekkt hér á landi og notkunin hefur í för með 

sér misnotkun eða rýrir aðgreiningareiginleika eða orðspor hins þekkta merkis”.     

Því er ljóst að óheimilt er að flytja inn án samþykkis rétthafa vörur sem innihalda vörumerki 

sem njóta verndar hér á landi, eða eru ruglingslega líkar þeim.  

Í VII kafla vml. er fjallað um réttarvernd og myndu dómstólar því líta til þessara lagagreina ef 

kæmi til dómsmáls á grundvelli 132.gr tollal. vegna brota gegn vörumerkjalögum.  

Í 41. gr vml. segir að unnt sé að „krefjast lögbanns við athöfn sem þegar er hafin eða er 

sannanlega yfirvofandi og brýtur eða mun brjóta gegn vörumerkjarétti” og í 1. mgr. 42. gr. að 

„Notkun vörumerkis, sem er andstæð ákvæðum laga þessara, má banna með dómi“.  

Í 2. mgr. 42. gr segir ennfremur að „Sá sem af ásetningi brýtur gegn vörumerkjarétti skal 

sæta sektum. Eftir atvikum getur refsing verið fangelsi í allt að þrjá mánuði“.    

Samkvæmt 43. gr. vml. er þeim sem af ásetningi eða gáleysi brýtur gegn vörumerkjarétti 

skylt að „greiða hæfilegt endurgjald fyrir hagnýtingu vörumerkis og skaðabætur fyrir annað 

tjón sem af broti hans hefur hlotist“.  Einnig er þeim sem „hagnast á broti gegn 
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 WCO (n.3) 11.  
169 Ásgrímur Ásmundsson (n.4). 
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vörumerkjarétti, án þess að um ásetning eða gáleysi sé að ræða, [...] skylt að greiða hæfilegt 

endurgjald.” 

44. gr. veitir svo dómstólum heimild til að gera „ráðstafanir til að hindra misnotkun á 

vörumerki“, þ.m.t. leyfi til að ónýta vöru eða ”afhenda hana þeim er misgert var við gegn 

bótum eða án þeirra“ ef nauðsyn beri til. 

7.2 Höfundalög, nr. 73/1972, með síðari breytingum 

Þær sendingar sem hafa verið stöðvaðar hér á landi sem brjóta gegn höfl. hafa nær 

undantekningarlaust verið húsgagnasendingar, en eftirlíkingar húsgagna geta bæði brotið 

gegn höfl. og hönnunarlögum.  Erlendis þekkist meira að annars konar sendingar sem varða 

höfl. séu stöðvaðar, s.s. þegar um er að ræða ólöglega fjölfaldaða geisladiska eða DVD diska, 

sem innihalda höfundaréttarvarið efni eins og hugbúnað, tölvuleiki, tónlist eða bíómyndir.170 

Í 1. mgr. 1. gr. höfl. segir að  „Höfundur að bókmenntaverki eða listaverki á eignarrétt á því“ 

og í 2. mgr sömu greinar er nánar tilgreint hvað fellur undir þessi verk, þ.m.t. tónsmíðar, 

kvikmyndir og nytjalist.  Í 4. mgr. sömu greinar er svo tiltekið að tölvuforrit falli einnig undir 

greinina. 

Í 3. gr höfl. segir „Höfundur hefur einkarétt til að gera eintök af verki sínu og til að birta það í 

upphaflegri mynd eða breyttri, í þýðingu og öðrum aðlögunum“.  Því er ljóst að óheimilt er 

að flytja inn til landsins geisladiska eða DVD diska sem innihalda höfundaréttarvarið efni, án 

leyfis höfundar og eiganda, ásamt því sem húsgögn geta fallið undir nytjalist skv. 2. mgr. 1. 

gr.   

Í VII kafla höfl. er kveðið á um refsiákvæði, bætur, ákærureglur o.fl. í 54. - 59. gr. c.  Í 1. mgr. 

54. gr.  segir „Fyrir brot á lögum þessum skal því aðeins refsa, að þau séu framin af ásetningi 

eða stórfelldu gáleysi“. Nánar er svo kveðið á um sektir eða mögulega fangelsisdóma í seinni 

mgr. sömu greinar, en fer það eftir umfangi og eðli brotsins. 

Í 1. mgr. 55. gr segir „Nú hafa eintök af verkum verið gerð, flutt hingað til lands eða birt 

almenningi, þannig að í bága fer við ákvæði laga þessara[...], og má þá ákveða í dómi að 

                                                        
170 BASCAP (n.9) 37. 
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eintökin séu afhent brotaþola, eyðilögð, fjarlægð af markaði eða tekin úr dreifingu, 

varanlega eða tímabundið, eða gerð á annan hátt óhæf til hinna ólöglegu nota“. 

Í 1. mgr. 56. gr segir svo að „Sá sem hefur brotið gegn lögum þessum af ásetningi eða gáleysi 

skal greiða bætur vegna brotsins. Þótt brotið sé framið í góðri trú er heimilt að ákveða þeim 

sem orðið hefur fyrir tjóni bætur úr hendi hins brotlega“ og í 3. mgr sömu greinar að „Dæma 

má höfundi eða öðrum rétthafa bætur fyrir miska vegna brots á lögum þessum“. 

7.3 Lög um hönnun, nr. 46/2001, með síðari breytingum 

Engin réttindi fyrir hönnun myndast með notkun samkvæmt íslenskum hönnunarlögum, svo 

einungis er möguleiki á broti gegn skráðri hönnun.  Þegar sendingar með húsgögnum eru 

stöðvaðar gæti því tekið til þessara laga, væri um skráð hönnunarréttindi að ræða.   Á þetta 

hefur þó aldrei reynt fyrir dómi hér á landi, þar sem ávallt hefur verið um óskráða hönnun að 

ræða og málin því byggð á höfl. og jafnvel vml.171   

Í 1. gr hönnunarlaga segir „Hönnuður eða sá sem sækir rétt sinn til hans getur með skráningu 

samkvæmt lögum þessum öðlast einkarétt á hönnun (hönnunarrétt)“ og í 9. gr. segir að „Í 

hönnunarrétti felst að aðrir en hönnuður megi ekki heimildarlaust hagnýta hönnun [...]. Ekki 

má t.d. heimildarlaust framleiða, bjóða til sölu, markaðssetja, flytja inn eða út eða nota vöru 

sem einkennist af hönnuninni, svo og safna birgðum í áðurgreindu skyni”. 

Um brot gegn skráðri hönnun er fjallað í VII kafla laganna, en þar segir í 1. mgr. 37. gr. að „Sá 

sem af ásetningi brýtur gegn hönnunarrétti skal sæta sektum. Sé brot alvarlegt, einkum ef 

ætlunin er að afla verulegs og augljóslega ólögmæts ávinnings með brotinu, getur refsing 

verið fangelsi allt að einu ári“ og í 1. mgr. 38. gr að „Sá sem af ásetningi eða gáleysi brýtur 

gegn hönnunarrétti skal greiða hæfilegt endurgjald fyrir hagnýtingu hönnunar og 

skaðabætur fyrir annað tjón sem brot hans hefur haft í för með sér“.  Að auki segir svo í 1. 

mgr. 39. gr að „Hafi verið brotið gegn hönnunarrétti getur dómstóll ákveðið í þeim tilgangi 

að girða fyrir frekari brot, að kröfu þess sem misgert er við og að svo miklu leyti sem það 

telst sanngjarnt, að vörum, sem hafa verið framleiddar eða fluttar inn ólöglega, skuli breyta á 

tiltekinn hátt, þær skuli ónýta eða þær afhentar brotaþola gegn endurgjaldi.“  

                                                        
171 Dómar Héraðsdóms Reykjavíkur 23. febrúar 2007 í máli nr. E-00813/2005 (Bombo dómur) og Héraðsdóms 

Reykjaness  6. mars 2006 í máli nr. E-116/2005 (Tripp Trapp dómur). 
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7.4 Lög um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu, nr. 57/2005, með síðari 

breytingum 

Auk þess sem vörur sem stöðvaðar eru á grundvelli 132. gr tollal. brjóta gegn vml. eða höfl, 

geta þær einnig brotið gegn lögum um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu, en 

Neytendastofa fer með eftirlit með þeim lögum skv. 4. gr. laganna.   

Í 5. gr. laganna segir að „Óréttmætir viðskiptahættir eru bannaðir. Bann þetta gildir áður en, 

á meðan og eftir að viðskipti með vöru fara fram eða þjónusta er veitt“.  Í seinni greinum er 

svo nánar tilgreint hvað teljist óréttmætir viðskiptahættir. 

Í 9. gr. laganna segir að „Viðskiptahættir eru villandi ef þeir eru líklegir til að blekkja 

neytendur eða eru með þeim hætti að neytendum eru veittar rangar upplýsingar í þeim 

tilgangi að hafa áhrif á ákvörðun þeirra um viðskipti“ og í f-lið greinarinnar segir að hér eigi 

við rangar upplýsingar um „réttindi, hæfni eða annað sem varðar aðstæður söluaðila eða 

fulltrúa hans, stöðu hans á markaði, skyldur, vörumerki og önnur hugverkaréttindi”. 

Ljóst er því að innflutningur og sala á eftirlíkingum teldist brjóta gegn ofangreindum 

lagagreinum, amk í þeim tilfellum sem innflytjandi veit af því að varan er eftirlíking eða 

fölsun og mögulegir kaupendur yrðu því blekktir. 

7.5 Samkeppnislög, nr. 44/2005 (áður 8/1993), með síðari breytingum 

Í eldri útgáfu skl. sagði í 25. gr. að óheimilt væri að „nota í atvinnustarfsemi firmanafn, 

verslunarmerki eða því líkt sem sá hefur ekki rétt til er notar eða rekur atvinnu undir nafni 

sem gefur villandi upplýsingar um eignarrétt eða ábyrgð atvinnurekanda” og að enn fremur 

væri „sérhverjum bannað að nota auðkenni, sem hann á tilkall til, á þann hátt að leitt geti til 

þess að villst verði á því og öðru einkenni sem annað fyrirtæki notar með fullum rétti”.   

Dómar frá því fyrir 2005, fyrir sölu á fölsuðum vörum, hafa því verið byggðir á ofangreindu 

ákvæði.  Í núverandi skl. er sambærilegt ákvæði ekki að finna, en í staðinn yrði byggt á lögum 

um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu. 

7.6 Lög um kyrrsetningu, lögbann o.fl., nr.  31/1990, með síðari breytingum 

Hafi tollstjóri ekki stöðvað sendingu falsvarnings við innflutning og hún er annað hvort komin 

í sölu eða rétthafi veit á annan hátt af innflutningnum getur komið til taka þessara laga, sem 
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úrræði fyrir rétthafa til að stöðva brot gegn réttindum hans.  IV kafli laganna fjallar um 

lögbann og segir í 1. mgr. 24. gr.:  

Lögbann má leggja við byrjaðri eða yfirvofandi athöfn einstaklings eða 

fyrirsvarsmanns félags eða stofnunar ef gerðarbeiðandi sannar eða gerir sennilegt 

að athöfnin brjóti eða muni brjóta gegn lögvörðum rétti hans, að gerðarþoli hafi 

þegar hafist handa um athöfnina eða muni gera það og að réttindi hans muni fara 

forgörðum eða verða fyrir teljandi spjöllum verði hann knúinn til að bíða dóms um 

þau. 

Rétthafi getur þá leitað til sýslumannsembættis og farið fram á lögbann á vörurnar.  Í 

framhaldinu þarf rétthafi svo að fara í staðfestingarmál til að koma endanlega í veg fyrir að 

vörurnar fari á markað. Í flestum íslenskum dómum sem tengjast brotum gegn 

hugverkaréttindum vegna sölu á falsvarningi eða eftirlíkingum hefur komið til þessara laga, 

oftast sem fyrsta skref við stöðvun brots.   

7.7 Almenn hegningarlög, nr. 19/1940, með síðari breytingum 

Skýrt ákvæði gegn sölu eftirlíkinga er að finna í 178. gr. alm. hegnl., en þar segir að „Hver, 

sem í því skyni að blekkja aðra í viðskiptum falsar eða líkir eftir vöru eða hefur slíka vöru á 

boðstólum, skal sæta fangelsi allt að 2 árum eða sektum”.  Engir dómar fyrir sölu á fölsuðum 

vörum hafa þó byggt á þessari grein, en staðfestingarmál vegna lögbanns byggðist m.a. á 

þessari grein.172 

7.8 Lög um öryggi vöru og opinbera markaðsgæslu, nr. 134/1995, með síðari 

breytingum 

Í 1. mgr. 2. gr. segir: „Framleiðendur mega einungis markaðssetja örugga vöru“.  Í 2. mgr. 

sömu greinar er svo tiltekið að  

Vörur, sem ætlaðar eru til sölu, leigu eða hvers kyns annarrar afhendingar í 

atvinnuskyni á markaði, skulu vera þannig úr garði gerðar að þær fullnægi kröfum 

sem vegna almannahagsmuna eru gerðar til þeirra í lögum og reglugerðum eða 

stöðlum um öryggi vöru og vernd heilsu og umhverfis. 

Hér getur þurft  að líta til s.k. CE merkinga, en í samræmi við tilskipanir ESB um öryggi ýmissa 

vara eru framleiðendur skyldugir til að fylgja ákvæðum tilskipananna og uppfylla kröfur 

                                                        
172 Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur 16. september 2010, í máli nr. E-12023/2009 (Ipod dómur). 
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staðla þeirra, og merkja svo vörurnar með merkinu CE.173  Innan Evrópska 

efnahagssvæðisins, þ.m.t. Íslands, er óheimilt að markaðssetja ákveðnar vörur, s.s. raftæki, 

leikföng og lyf án CE merkingar.174  Neytandinn á því að geta verið viss um að varan uppfylli 

staðla og öryggiskröfur sem gerðar eru til slíkra vara. 

Skv. 11. gr. laganna skulu  Neytendastofa og viðeigandi eftirlitsstjórnvöld hafa  „eftirlit með 

því að vörur á markaði hverju sinni uppfylli settar reglur um öryggi“.  Í 14. gr. er svo hlutverk 

Neytendastofu í opinberri markaðsgæslu nánar tilgreint, en þar segir um hlutverkið í 6. tölul. 

„Að skoða vöru, taka við kvörtunum eða ábendingum frá einstaklingum eða fyrirtækjum, svo 

og að afla á skipulegan hátt upplýsinga um vörur á markaði, eftir því sem við getur átt“ og í 7. 

tölul. „Að gefa út tilkynningar og vara við hættulegum vörum á markaði sem lög þessi taka til 

ef nauðsyn ber til[...]“. 

Í V. kafla laganna er fjallað um réttarúrræði eftirlitsstjórnvalda, og þar segir í 1. mgr. 20. gr. 

„Eftirlitsstjórnvald getur með rökstuðningi afturkallað, tekið af markaði eða bannað sölu eða 

afhendingu vöru ef hún uppfyllir ekki formleg skilyrði, svo sem um merkinga...“.   Einnig segir 

í 2. mgr sömu greinar: 

Torveldi framleiðandi eða dreifingaraðili sannanlega rannsókn eftirlitsstjórnvalda og 

skoðun vöru eða hefur ekki tiltæk fullnægjandi gögn um öryggi hennar getur 

eftirlitsstjórnvald [afturkallað, tekið af markaði eða] bannað sölu eða afhendingu 

hennar. 

7.9 Lög um öflun sönnunargagna vegna ætlaðra brota á hugverkaréttindum, nr. 

53/2006  

Lög þessi eru frá árinu 2006 og hefur ekki enn verið byggt á þeim fyrir dómi í málum sem 

tengjast innflutningi á falsvarningi.  Ljóst er hins vegar að til þeirra yrði litið við öflun 

sönnunargagna í þeim tilfellum sem vara hefur verið tollafgreidd og er jafnvel komin á 

markað, sérstaklega í staðfestingarmálum eftir að lögbann hefur fengist á vörur. 

Í 1. mgr. 3. gr. laganna segir: 

                                                        
173 „CE merkið“ (Staðlaráðs Íslands) <http://www.stadlar.is/ce-merkingar/ce-merkid/> skoðað 22. apríl 2012. 

174 European Commission, „European standards , Harmonised standards“ 
<http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm> skoðað 
22. apríl 2012. 
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Nú gerir sá sem telur sig rétthafa hugverkaréttinda er getur í 1. gr. eða sá sem lögum 

samkvæmt hefur heimild til að hagnýta þau réttindi sennilegt að einhver hafi brotið gegn 

þeim réttindum og er þá heimilt að kröfu hans sem gerðarbeiðanda að afla sönnunargagna 

samkvæmt lögunum hjá viðkomandi sem gerðarþola. 

 Í 1. mgr.  4. gr segir ennfremur: 

Sönnunar verður aflað á stað sem gerðarþoli hefur umráð yfir með athugun á öllum þeim 

gögnum og tækjum sem haft geta þýðingu við mat á því hvort og í hvaða mæli brotið hafi 

verið gegn þeim hugverkaréttindum sem getur í 1. gr. Nær könnunin meðal annars til 

söluvöru, véla og framleiðslutækja, bókhaldsgagna, pöntunarseðla, kynningarefnis, 

tölvugagna og hugbúnaðar.  

Athugasemdir með frumvarpinu til laganna eru mjög ýtarlegar og er uppruni þess vel 

skýrður.175  Talið var sérstaklega að vantaði einkaréttarleg úrræði fyrir rétthafa 

hugverkaréttinda ef þeir teldu brotið á lögvörðum réttindum sínum.176  Einnig var vafi talinn 

leika á hvort Ísland uppfyllti að fullu þjóðarréttarlegar skuldbindingar sínar skv. b-lið 1. mgr. 

50. gr. TRIPS-samningsins, en þar segir að fyrir hendi skuli vera tafarlausar og skilvirkar 

ráðstafanir til bráðabirgða til að varðveita sönnunargögn sem tengist meintu broti gegn 

hugverkaréttindum.177  Slíkar tafarlausar heimildir felast í undanþáguheimild 2. mgr. 6. gr. 

um að öflun sönnunargagna geti farið fram án vitneskju gerðarþola, leiki hætta á að 

„sönnunargögnum verði komið undan, þeim eytt eða breytt eða að dráttur vegna 

tilkynningar geti valdið réttarspjöllum“. 

Við ritun frumvarpsins var einnig sérstaklega litið til tilskipunar ESB nr. 48/2004 um fullnustu 

hugverkaréttinda, þrátt fyrir að samstaða væri um að tilskipunin félli ekki undir EES 

samninginn og Íslandi bæri því ekki skylda til að innleiða hana.178  Þar sem tilskipunin gengur 

lengra en TRIPS samningurinn var þó frekar litið til TRIPS við samningu frumvarpsins.179 

 

                                                        
175 Alþt. 2005-6, A-deild, þskj. 360 – 328. mál, almennar athugasemdir við lagafrumvarpið. 

176 sama heimild, 3. mgr. kafla IV. 

177 sama heimild, 5. mgr. kafla IV. 

178
 sama heimild, 1. mgr. kafla II. 

179 sama heimild. 
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8. Dómaframkvæmd 

8.1 Ísland 

Engir dómar hafa fallið á Íslandi sem byggðir hafa verið á 132. gr. tollal., og hefur því ekki 

reynt á ákvæðið fyrir dómstólum.  Eins og fram kemur í kafla 3.3 hér að framan stendur nú 

yfir rannsókn lögreglu á máli þar sem stór húsgagnasending var stöðvuð, þar sem hluti 

varanna brýtur gegn höfl.180  Samkvæmt upplýsingum frá embætti lögreglustjóra eru líkur á 

því að gefin verði út ákæra í málinu á þessu ári.181  Ef ákæra verður gefin út verður því hér 

um fyrsta mál á Íslandi að ræða sem varðar brot gegn 132. gr. tollal. 

Nokkrir dómar hafa hins vegar fallið hér á landi vegna sölu eftirlíkinga og falsaðra vara, og 

verða þeir reifaðir stuttlega hér. 

8.1.1 Dómur Hæstaréttar nr. 124/1997 - Levis dómur 

Hér var um opinbert mál að ræða, ákæruvaldið gegn Þórmundi Hjálmtýssyni.  Héraðsdómur 

Reykjavíkur hafði áður dæmt stefnda í vil í máli hans gegn íslenska ríkinu, þar sem hann hafði 

farið fram á fjárbætur fyrir að hafa sótt upptöku vara sinna.  Fyrir Hæstarétti var krafist sýknu 

af kröfum stefnda, eða að bætur yrðu lækkaðar 

Stefndi hafði keypt 370 gallabuxur merktar LEVIS á uppboði hjá sýslumanninum í Reykjavík, 

og hugðist selja þær.  Vörurnar höfðu hins vegar áður verið stöðvaðar af tollstjóraembættinu 

við innflutning þar sem grunur lék á að um eftirlíkingar væri að ræða.  Eftir að vörurnar fóru í 

sölu á vegum stefnda, fengu Levis Strauss & Co, rétthafar LEVIS vörumerkisins, lögbann á 

varninginn á grundvelli brota gegn vörumerkjaréttindum þeirra.  Þeir höfðuðu í framhaldinu 

mál á hendur stefnda, með kröfu um sektir og skaðabætur.182  Niðurstaða Héraðsdóms 

Reykjavíkur var að um brot gegn 1. sbr. 4. gr. þáverandi vml. nr. 47/1968 og skl. nr. 8/1993 

væri að ræða, og skyldi stefndi greiða sekt en ekki kom til skaðabótagreiðslu þar sem sú krafa 

                                                        
180 Óskar Þór Sigurðsson (n.115). 

181
 sama heimild. 

182 Dómur Hæstaréttar 20. desember 1994, nr. 486/1994. 
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taldist vanreifuð.183  Stefnda var gert heimilt að fjarlægja á eigin kostnað og undir eftirliti 

stefnanda allar merkingar af vörunum, en að öðrum kosti yrðu þær afhentar stefnanda. 

Stefndi höfðaði í framhaldinu mál fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur gegn íslenska ríkinu á 

grundvelli þess að nauðungarsala sýslumannsins í Reykjavík á vörunum hafi verið ólögmæt 

og sala þeirra brotið gegn ákvæðum 37. og 38. gr. þáverandi vml. nr. 47/1968 ásamt 5. gr. 1, 

6. gr. b, 9. gr. og 10. gr. laga nr. 102/1961 um heimild fyrir ríkisstjórnina til að staðfesta fyrir 

Íslands hönd Parísarsamþykktina um vernd eignarréttinda á sviði iðnaðar.184  Salan hafði 

farið fram að beiðni tollstjóraembættisins í Reykjavík og á hans ábyrgð, og bæri því 

ríkissjóður ábyrgð á tjóni stefnanda.   

Héraðsdómur Reykjavíkur dæmdi stefnanda í hag og fékk hann greiddar bætur fyrir áætlað 

tjón sitt vegna kaupa og upptöku varanna, ásamt málskostnaði.  Hæstiréttur staðfesti svo 

þann úrskurð. 

Áhugavert er hér að skoða forsögu málsins, og ótrúlegt má telja að varningur sem stöðvaður 

er af tollstjóraembættinu vegna gruns um hugverkaréttarbrot, og sannað er fyrir rétti að sé 

falsvarningur, fari á uppboð hjá sýslumannsembætti Reykjavíkur.  Hér er því sýnt fram á 

mikilvægi þess að opinberir aðilar séu vakandi fyrir ferli við stöðvun falsvarnings, og má ætla 

að athugunarleysi opinberra starfsmanna hafi hér verið um að kenna. 

8.1.2 Dómur Hæstaréttar nr. 408/2002 - Stussy dómur 

Í Stussy málinu var um opinbert mál að ræða, ákæruvaldið gegn Herluf Clausen og Arnarvík, 

heildverslun ehf, en Herluf var framkvæmdastjóri Arnarvíkur.  Herluf hafði fyrir hönd 

Arnarvíkur boðið til sölu og selt íslenskum aðila um 900 stuttermaboli merkta STUSSY.  

Ákæruvaldið hélt því fram að bolirnir hefðu verið framleiddir ólöglega og væru eftirlíkingar 

vörumerkis í eigu annars þannig að á væri villst.  Vörumerkið STUSSY var þá skráð og í notkun 

á Íslandi, og væri því um skýrt brot á vörumerkjalögum að ræða.    

Ákæra á hendur innflytjanda og seljanda var byggð á 178. gr. alm. hegnl. nr. 19/1940, 4. gr. 

sbr. 2. mgr. 42. gr.  vml. nr. 45/1997 og 1. mgr. 57. gr. skl. nr 8/1993.  Einnig var vísað til 

                                                        
183

 Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur 30. janúar 1995 nr. E-02106/1994. 

184 Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur 18. febrúar 1997 nr. E-02696/1996. 
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refsiábyrgðar Arnarvíkur sbr. 3. mgr. 57. gr. skl. og 3. mgr, 42, gr, vml., sem og gerð krafa um 

upptöku vörunnar með vísan til 3. tölul. 1. mgr. 69. gr alm. hegnl. 

Héraðsdómur Reykjavíkur komst að þeirri niðurstöðu að talið var sannað að innflytjanda hafi 

verið ljóst að um eftirlíkingar væri að ræða og var hann því sakfelldur fyrir brot gegn 3. mgr. 

42. gr. vml. og 3. mgr. 57. gr skl., en ekki var metinn nægur grundvöllur til dóms fyrir brot 

gegn 178. gr. alm. hegnl.  Stefndu voru hvor um sig dæmd til sektar ásamt upptöku á 

áætluðum ávinningi vegna sölu fölsuðu varanna.   

Ákæruvaldið áfrýjaði niðurstöðu dómsins og krafðist þyngingar refsingar.  Niðurstaða 

Hæstaréttar var að dómurinn skyldi standa óraskaður.  

8.1.3 Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur nr. E-00813/2005 - Bombo dómur 

Í Bombo-málinu, Magis spa gegn Öndvegi ehf., voru málsatvik þau að stefnandi  krafðist þess 

að stefndi hætti tafarlaust innflutningi og sölu stóla sem taldir voru eftirlíkingar Bombo stóls 

sem framleiddur og seldur var af stefnanda.  Stefnandi fór í upphafi fram á lögbann við því að 

stefndi flytji inn, selji eða ráðstafi með öðrum hætti þeim stólum sem stefndi hafði í sölu, og 

fór í framhaldinu í staðfestingarmál fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur. 

Bombo stóllinn hafði verið framleiddur og seldur hér á landi á grundvelli nytjaleyfissamnings 

við hönnuð stólsins, en stefndi taldi stólinn ekki njóta verndar sem nytjalist, og ekki væri ljóst 

hversu víðtæk sú vernd væri.  Hér var því deilt um hvort hönnun Bombo stólsins væri slíks 

eðlis að hann nyti verndar sem nytjalist skv. 1. og 2.mgr. 1.gr. höfl. nr. 73/1972.  Einnig var 

vísað til 4. mgr. 60. gr. höfl. um sæmdarrétt.  Stefnandi hélt því fram að sala stefnda á stól 

sínum bryti gegn höfundarétti að Bombo stólnum, skv. 3. sbr. 2. gr. og 4. gr. höfl., ásamt því 

að vera brot á 20. gr. skl.   

Niðurstaða Héraðsdóms Reykjavíkur var að stóllinn Bombo nyti höfundaréttarverndar sem 

nytjalist, og var stefndi dæmdur til upptöku birgða sinna af eftirlíkingunum ásamt greiðslu 

skaðabóta til leyfishafa.   Einnig yrði honum óheimilt að flytja inn, bjóða til sölu, selja, flytja 

út eða ráðstafa með öðrum hætti eintökum af stólum sínum.  Dæmt var á grundvelli 56. gr. 

höfl. ásamt því sem fyrrgreint lögbann var staðfest þar sem það teldist uppfylla 24. gr laga 

um kyrrsetningu, lögbann o.fl. nr 31/1990. 
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Öndvegi ehf. áfrýjaði niðurstöðu dómsins og þar sem héraðsdómur hafði ekki verið skipaður 

sérfróðum meðdómsmönnum ómerkti Hæstiréttur dóminn og vísaði málinu aftur heim í 

hérað, á grundvelli þess að úrlausn hefði verið ófullnægjandi og kveða hefði átt til sérfróða 

meðdómsmenn til setu í málinu,  á grundvelli 2. mgr. 2. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð 

einkamála.185 

Hjá Héraðsdómi Reykjavíkur var svo fenginn til sérfróður matsmaður, og í matsgerð hans 

kom fram að stóllinn nyti verndar höfundaréttar sem nytjalist og augljóst væri að um 

eftirlíkingu stólsins væri að ræða hjá stefnda.  Niðurstaða Héraðsdóms Reykjavíkur var því sú 

sama og áður.   

Öndvegi áfrýjaði niðurstöðu dómsins að hluta, en sú áfrýjun snerist eingöngu um greiðslu 

skaðabóta og upptöku birgða hans af stólum sínum.  Hæstiréttur vísaði hér málinu frá þar 

sem fjárupphæð náði ekki lágmarks áfrýjunarfjárhæð skv. 1. mgr. 152. gr. laga nr. 91/1991 

um meðferð einkamála. Upprunaleg niðurstaða Héraðsdómstóls Reykjavíkur frá 15. 

desember 2005 var því látin standa, þ.e. að stóllinn Bombo nyti höfundaréttarverndar sem 

nytjalist og stefndi bryti þar með gegn 3. sbr. 2. gr. og 4. gr. höfl., ásamt 20. gr. skl. 

8.1.4 Dómur Héraðsdóms Reykjaness nr. E-116/2005 - Tripp Trapp dómur 

Í máli Stokke As og Peter Opsvik gegn Byko hf voru málsatvik þau að stefndi hafði haft til sölu 

stóla sem stefnendur töldu brjóta gegn hugverkaréttindum sínum fyrir Tripp Trapp stól.  

Stefndi hafði þá selt stóla undir nafninu ALPHA sem stefnendur töldu eftirlíkingar Tripp Trapp 

stólsins.  Stefnendur fóru í upphafi fram á lögbann við því að stefndi flytji inn, selji eða 

ráðstafi með öðrum hætti þeim stólum sem stefndi hafði í sölu, og fóru í framhaldinu í 

staðfestingarmál fyrir Héraðsdómi Reykjaness.  Stefnendur áttu skráð þrívíddarvörumerki 

fyrir stól sinn, og byggðu mál sitt á broti gegn höfundarétti skv. 3. sbr. 2. gr. og 4. gr. höfl., 

ásamt broti gegn 4. gr. vml og 20. gr. skl. 

Stefndi viðurkenndi rétt stefnenda til Tripp Trapp stólsins, en taldi ALPHA stól sinn ekki 

brjóta gegn einkarétti stefnanda þar sem stólarnir væru nægjanlega ólíkir til að ekki yrði á 

þeim villst.   Ekki voru fyrir dómi kallaðir til sérfróðir matsmenn heldur byggt á niðurstöðum 

                                                        
185 Dómur Hæstaréttar 12. október 2006, nr. 55/2006. 
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erlendra dómstóla, þar sem sérfróðir matsmenn höfðu ályktað um einkenni og sérkenni 

Tripp Trapp stólsins.   

Niðurstaða dómsins var að augljóst væri að stóllinn í sölu stefnda væri eftirlíking Tripp Trapp 

stólsins, sem væri óumdeilanlega verndaður af lögum um höfundarétt sem nytjalist, ásamt 

því sem hann væri verndaður þrívíddarvörumerkjaskráningu, og mikil ruglingshætta væri til 

staðar fyrir neytendur.  Dómurinn var því byggður á 3. og 4.gr höfl., 4. gr. vml og 20.gr. skl.  

Stefndi var dæmdur til að greiða stefnendum skaðabætur og miskabætur, ásamt því að 

ónýta óseldar birgðir af stól sínum og staðfesta að ekki yrði um frekari innflutning eða sölu á 

vörunum að ræða af sinni hálfu.  Grundvallaðist það á 1. mgr. 55. gr. og 56. gr. höfl., 44. gr. 

vml. og 1. mgr. 24. gr. laga um kyrrsetningu, lögbann o.fl.   

Dómnum var ekki áfrýjað til Hæstaréttar. 

8.1.5 Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur nr. E-12023/2009 - Ipod dómur 

Einungis hefur verið farið í eitt lögbannsmál, og staðfestingarmál í framhaldinu, vegna 

innflutnings á eftirlíkingum hér á landi.  Stefnandi í málinu var Skakki turn ehf. en stefndi 

Stefán Örn Haraldsson, og var um að ræða innflutning Stefáns á 45 raftækjum sem voru 

eftirlíkingar iPod vara framleiddum af Apple fyrirtækinu.    Skakki turn ehf. hafði með 

samningi við Apple Sales International einkarétt á innflutningi, dreifingu og sölu á Apple 

vörum á Íslandi. 

Við innflutning varanna hafði tollstjóraembættið frestað tollafgreiðslu þeirra þar sem grunur 

vaknaði um brot gegn hugverkaréttindum stefnanda.  Stefnandi fór í framhaldinu fram á 

lögbann á tollafgreiðslu varanna, innflutnings, dreifingu eða ráðstöfun á þeim.   

Fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur var krafist staðfestingar lögbanns, hæfilegs endurgjalds vegna 

hagnýtingar vörumerkja, og að vörurnar yrðu afhentar stefnanda eða þeim yrði fargað.  

Byggt var á 4., 43., og 44. gr. vml., f-lið 9. gr. laga um eftirlit með viðskiptaháttum og 

markaðssetningu, og 178. gr. alm. hegnl., ásamt lögum um kyrrsetningu, lögbann o.fl og laga 

um meðferð einkamála. 

Stefndi færði fram þau rök að hann teldi sig ekki brjóta á réttindum Apple þar sem um 

almenna mp3 spilara væri að ræða og að vörurnar væru til einkanota en ekki endursölu.  Ekki 
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var fallist á rök hans, og var lögbannið staðfest á grundvelli 1. mgr. 24. gr. laga um 

kyrrsetningu, lögbann o.fl og 41. gr vml.   Niðurstaða dómsins var því að um væri að ræða 

brot gegn 2. mgr. 4. gr. vml og var vörunum var fargað á grundvelli 44. gr. vml.  Stefnanda 

tókst hins vegar ekki að sýna fram á fjárhagslegt tjón á grundvelli 43. gr. vml. og þar með ekki 

rétt til endurgjalds frá stefnda vegna hagnýtingar vörumerkja sinna.   

Dómnum var ekki áfrýjað til Hæstaréttar. 

8.2 Evrópa 

Hér verða stuttlega reifaðir helstu nýlegir dómar sem tengjast túlkun ESB tollareglugerðar nr. 

1383/2003. 

8.2.1 Úrskurður Evrópudómstólsins nr. C-446/09 og C-495/09 - Philips / Nokia 

úrskurður 

Hér var um að ræða sameinuð mál C-446/09 Koninklijke Philips Electronics NV gegn Lucheng 

Meijing Industrial Company Ltd o.fl og C-495/09 Nokia Corporation gegn Her Majesty‘s 

Commissioners of Revenue and Customs. 186 

Í þessum úrskurði Evrópudómstólsins (ECJ) frá 1. desember 2011 reyndi á það við hvaða 

aðstæður tollyfirvöldum væri heimilt að fresta tollafgreiðslu vara í umflutningi (e. transit).  

Hér var sérstaklega fjallað um aðstæður þar sem falsaðar vörur frá landi utan ESB eru í 

umflutningi innan þess, en á leið á óþekktan markað eða á markað utan ESB. 

Málavextir í Philips málinu voru þeir að sending af rafmagnsrakvélum var stöðvuð af 

tollyfirvöldum í Belgíu, þar sem grunur vaknaði um brot gegn hugverkaréttindum.  Vörurnar 

voru í umflutningi frá Kína, en endanleg flutningsstaðsetning var óþekkt.  Philips kærði í 

framhaldinu framleiðanda og dreifingaraðila varanna fyrir brot gegn hugverkaréttindum 

sínum. 

Málavextir í Nokia málinu voru þeir að tollverðir á Heathrow flugvelli í London stöðvuðu 

sendingu af farsímum og fylgihlutum sem  send var frá Hong Kong og var á leið til Kólumbíu.  

                                                        
186 Sameinuð mál nr. C-446/09 Koninklijke Philips Electronics NV v Lucheng Meijing Industrial Company Ltd and 
others og C-495/09 Nokia Corporation v Her Majesty‘s Commissioners of Revenue and Customs [2011]  OJ 
C32/4. 
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Vörurnar voru merktar vörumerki Nokia, en við nánari skoðun kom í ljós að um eftirlíkingar 

var að ræða.  Nokia fór fram á frestun tollafgreiðslu varanna, en tollyfirvöld höfnuðu þeirri 

beiðni á grundvelli þess að þeir hefðu ekki heimild til að stöðva vörur frá landi utan ESB á leið 

til annars lands utan ESB, þar sem þær væru ekki á leið á markað innan ESB. 

Mál Philips fór fyrir dómstóla í Belgíu en Nokia fyrir dómstóla í Bretlandi, og leituðu báðir 

dómstólar til ECJ varðandi það hvort vörur sem ekki eru sannanlega á leið á markað innan 

ESB falli undir ESB tollareglugerð nr. 1383/2003.  Málin voru svo sameinuð og úrskurðað um 

þau saman. 

Úrskurður ECJ var á þá leið að vörur í umflutningi innan ESB teldust ekki sjálfkrafa falla undir 

skilgreiningu á falsvarningi innan ESB og þar með ESB tollareglugerð nr. 1383/2003.  Hins 

vegar teljast slíkar vörur falla undir skilgreiningu á falsvarningi innan ESB og þar með ESB 

tollareglugerð nr. 1383/2003 ef sannanlegt er að þeim sé ætlað á markað innan ESB.  

Dómurinn komst að þeirri niðurstöðu að slíkar sannanir séu t.d. staðfesting á sölu til aðila 

innan ESB, að vörurnar hafi verið boðnar til sölu eða markaðssettar til neytenda innan ESB, 

eða að sýnilegt sé á skjölum eða samskiptum tengdum vörunum að fyrirhugað sé að setja 

þær á markað innan ESB. 

Í úrskurðinum kom einnig fram að vakni grunur um slíkan falsvarning í umflutningi, og 

umsókn um aðgerð liggi fyrir af hendi rétthafa, beri tollyfirvöldum að fresta tollafgreiðslu 

þangað til nánari niðurstöður liggja fyrir um hvort vörurnar séu ætlaðar á markað innan ESB.  

Slíkt eigi sérstaklega við þegar endanleg flutningsstaðsetning varanna liggur ekki fyrir, 

upplýsingar um framleiðanda eru óljósar eða skortur er á samstarfsvilja við tollyfirvöld.   

Að lokum segir í úrskurðinum að þrátt fyrir að ekki sé sannað að um brot á 

hugverkaréttindum sé að ræða, geti þó vörur sem stöðvaðar og skoðaðar hafa verið í 

umflutningi við vissar aðstæður fallið undir aðra tollalöggjöf, s.s. ef um er að ræða vörur sem 

ógna heilsu eða öryggi manna. 

Þessi úrskurður er talinn leggja línurnar varðandi frestun tollafgreiðslu vara í umflutningi, og 

skýra viðeigandi ákvæði ESB tollareglugerðar nr. 1383/2003.  Framkvæmdastjórn ESB hefur 
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svo í framhaldi af úrskurði þessum gefið út nánari leiðbeiningar um hvernig túlka beri 

hann.187   

8.2.2 Dómur Siglinga- og viðskiptadómstóls Danmerkur nr. V 29/10 - Rolex dómur  

Í dönsku máli frá 8. nóvember 2011, Rolex S.A. og Manufacture des Montres Rolex S.A. gegn 

Martin Blomquist, reyndi á ákvæði um innflutning gegnum internetið, á vörum í litlu magni 

sem ekki eru fluttar inn í viðskiptalegum tilgangi.188 

Stefndi hafði keypt gegnum internetið til einkanota eina eftirlíkingu af Rolex úri frá Kína.  Við 

tollafgreiðslu var varan gerð upptæk, og tollafgreiðslu frestað uns úrskurður lægi fyrir.  

Rétthafi ROLEX vörumerkisins fór í framhaldinu í mál við innflytjandann og gerði þá kröfu að 

hann samþykkti að vörunni yrði fargað. 

Fyrir Siglinga- og viðskiptadómstól Danmerkur taldist sannað að um eftirlíkingu væri að ræða 

og þar með brot á réttindum Rolex.  Hér reyndi hins vegar á undanþáguákvæði 2. tölul. 3. gr. 

ESB tollareglugerðar nr. 1383/2003 þar sem segir að reglugerð þessi taki ekki til innflutnings 

vara í persónulegum farangri, sem ekki séu í viðskiptalegum tilgangi og séu innan leyfilegrar 

tollfrjálsar upphæðar.  Þar sem stefndi hafði hins vegar ekki flutt úrið inn í eigin farangri 

heldur eftir pöntun gegnum internetið, taldi rétturinn að varan félli ekki undir þetta 

undanþáguákvæði reglugerðarinnar. 

Úrskurðað var í framhaldinu á þá leið að úrinu skyldi fargað, í samræmi við ESB 

tollareglugerð nr. 1383/2003.  Hér var því innflutningsleiðin talin skipta öllu máli varðandi 

hvort um brot væri að ræða, og getur þessi dómur haft mikið fordæmisgildi varðandi kaup 

einstaklinga á falsvarningi gegnum internetið.   Kaupandinn taldist þó ekki hafa brotið lög, en 

úrskurðurinn var byggður á broti framleiðanda og seljanda á réttindum Rolex. 

Málinu hefur verið áfrýjað til hæstaréttar í Danmörku og er úrskurðar beðið.  Áhugavert er 

hér að bera saman mismunandi orðalag 2. tölul. 3. gr. ESB tollareglugerðar nr. 1383/2003 og 

                                                        
187 European Commission, „Guidelines of the European Commission concerning the enforcement by EU 
customs authorities of intellectual property rights with regard to goods, in particular medicines, in transit 
through the EU“ (1. febrúar 2012) 
<http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/
legislation/guidelines_on_transit_en.pdf> skoðað 21. apríl 2012.  

188
 Rolex S.A. og Manufacture des Montres Rolex S.A. gegn Martin Blomquist 8. nóvember 2011 V 29/10 (Sø- og 

Handelsretten, Danmörku).  



55 

 

5. mgr. 132. gr. tollal., en í íslensku greininni er sérstaklega tiltekið að „Ákvæði þessarar 

greinar eiga ekki við um[...] litlar vörusendingar“.  Hér er því misræmi á milli löggjafar, svo 

ósennilegt er að dómur þessi teldist hafa fordæmisgildi á Íslandi. 
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9. Samanburður við lög annarra Evrópuríkja 

Lög og reglugerðir varðandi stöðvun innflutnings á eftirlíkingum eru almennt afar samræmd 

á milli Evrópulanda. Slíkt útskýrist að mestu leyti af því að þau eru byggð á sama grundvelli, 

viðauka 1C af Marakess samningnum um stofnun Alþjóðahugverkastofnunarinnar, 

Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS). 

9.1 Evrópusambandið 

Eins og áður segir tekur ESB tollareglugerð nr. 1383/2003 á sambærilegum málum og 132. gr. 

tollal.  Flest ákvæði reglugerðarinnar eru sambærileg íslensku lagagreininni, en þó greinir á 

milli í nokkrum mikilvægum atriðum. 

9.1.1 Frumkvæðisúrræði rétthafa – Application for Action 

Í íslensku lögum er engin ákvæði að finna um frumkvæðisúrræði rétthafa, þ.e. möguleika 

þeirra á að koma upplýsingum um vöru sína til tollstjóraembættis vegna mögulegra brota 

gegn hugverkaréttindum hans.  Því hafa rétthafar þurft að treysta á að tollstjóraembættið 

finni falsvarning við innflutning, eða reyna að stöðva sölu varanna eftir að þær eru komnar á 

markað. 

Annar hluti ESB tollareglugerðar nr. 1383/2003, 5. – 7. gr., fjallar á skýran hátt um 

frumkvæðisúrræði rétthafa, eða svokalla umsókn um aðgerð (e. Application for Action).  

Aðildarríkjum ESB er þar gert að veita rétthöfum möguleika á slíkri umsókn, hvort sem um 

ákveðið brot gegn réttindum þeirra er að ræða eða það sé gert í fyrirbyggjandi tilgangi.  

Eins og áður hefur verið komið inn á hefur slíkum umsóknum um aðgerðir farið stöðugt 

fjölgandi frá því að kerfið var sett á stofn og voru yfir 18.000 umsóknir lagðar inn árið 2010, 

ásamt því að yfir 95% aðgerða tollyfirvalda gegn falsvarningi og eftirlíkingum voru gerðar á 

grundvelli slíkrar umsóknar.189  Úrræði þetta  er talið afar mikilvægur þáttur í baráttunni 

gegn innflutningi á eftirlíkingum innan ESB. 

9.1.2 Innflutningur til einkanota 

Eins og að framan greinir er munur á orðalagi íslensku laganna og ESB tollareglugerðar nr. 

1383/2003 hvað varðar innflutning vara til einkanota.  í 1. málsl. 5. mgr. 132. gr. segir að 

                                                        
189 Commission (n.4) 9-10. 
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ákvæði greinarinnar eigi ekki við um „vörur í litlu magni í farangri ferðamanna eða litlar 

vörusendingar, enda sé ekki um innflutning í viðskiptaskyni að ræða“ [undirritun er 

höfundar].   

 Í 2. tölul. 3. gr. ESB tollareglugerðar nr. 1383/2003 er tiltekið að vörur í einkafarangri 

ferðamanna, séu þær undir leyfilegu hámarksvirði tollfrjáls varnings og ekki í viðskiptalegum 

tilgangi, skuli ekki falla undir reglugerð þessa.    Hér er því tiltekið sérstaklega að um farangur 

ferðamanna sé að ræða, en ekki er minnst á vörusendingar.   

Þessi munur á lagagreinunum hefur áhrif hvað varðar innflutning vara til einkanota gegnum 

internetið, en slíkt er skýrlega heimilt á Íslandi en ekki innan Evrópusambandsins.  Þetta er 

áréttað í Rolex dómnum frá Danmörku sem fjallað er um hér að framan. 

TRIPS hefur að geyma undantekningarákvæði vegna vara í litlu magni.  Ákvæði 60. gr. 

samningsins kveður á um undanþágu fyrir vörusendingar í litlu magni og er íslenska 

lagaákvæðið því í samræmi við TRIPS, en ákvæði ESB tollareglugerðar nr. 1383/2003 er það 

ekki.  Vaknar því spurningin af hverju þetta stafi og má leiða líkum að því að misræmið 

orsakist af tímamuninum á því hvenær lögin eru sett, í samhengi við útbreiðslu internetsins.  

TRIPS samningurinn er frá 1994, íslensku lögin frá árinu 1995 en ESB reglugerðin frá árinu 

2003.  Í lok síðustu aldar jókst notkun internetsins, og þar með viðskipti í gegnum internetið, 

gríðarlega.  Því má velta fyrir sér hvort vörusendingar í litlu magni hafi af ásetningi ekki verið 

hafðar inni í ESB tollareglugerð nr. 1383/2003, þar sem fyrirséð hafi verið aukning á smærri 

sendingum eftirlíkinga og falsvarnings í kjölfar pantana gegnum internetið. 

9.1.3 Vörur í umflutningi 

Í 5. mgr. 132. gr. tollal. er tilgreint sérstaklega að vörur í umflutningi séu undarskildar frá 

lagagreininni.  Færa má rök fyrir að slíkt sé eðlilegt þar sem allar líkur eru á að vörurnar séu á 

leið á markað í öðru landi, og falli því ekki undir íslenska lögsögu. 

Í ESB tollareglugerð nr. 1383/2003 er hins vegar sérstaklega tilgreint að vörur í umflutningi 

falli undir hana, og veita 1. tölul. 1. gr og 16. gr. tollyfirvöldum rétt til aðgerða í þeim 

tilfellum.  Nýlegur Philips / Nokia úrskurður kveður svo úr um þau skilyrði sem þarf að 

uppfylla til að tollyfirvöldum sé heimilt að fresta tollafgreiðslu vara í umflutningi, en vörurnar 

þurfa annars sannanlega að vera á leið á markað utan Evrópusambandsins. 
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9.1.4 Vörur í útflutningi 

Í lok 132. gr tollal., þ.e. 3. málsl. 6. mgr., segir að ráðherra geti „ákveðið að framangreind 

ákvæði taki til útflutnings á vörum“.  Til þessa hefur aldrei komið,190 sem telja má líklegt að 

sé vegna þess að lítil sem engin framleiðsla á eftirlíkingum er hér á landi, a.m.k. ekki sem 

vitað er um. 

Í a-lið 1. tölul. 1. gr.  ESB tollareglugerðar nr. 1383/2003 er tiltekið sérstaklega að  hún eigi 

við um umflutning jafnt sem innflutning.  Í ljósi stærðar og fjölbreytileika ESB landa er 

augljóslega meiri þörf þar en á Íslandi fyrir ákvæði um útflutning. 

Af vörum sem stöðvaðar voru af tollyfirvöldum í ESB löndum árið 2010 vörðuðu þó einungis 

0,06% mála útflutning.191 

9.1.5 Réttur til upplýsinga 

Í 3. tölul. 9. gr. ESB tollareglugerðar nr. 1383/2003 er rétthafa veittur mikill réttur á 

upplýsingum um umræddar vörur, til að auðvelda honum mat á hvort brotið sé á réttindum 

hans.  Óski rétthafi þess og séu upplýsingarnar fyrir hendi, skuli tollyfirvöld upplýsa rétthafa 

um nafn og heimilisfang innflytjanda, sendanda sem og uppruna vörunnar. Einnig skuli 

honum heimilt að skoða vörurnar. 

Engin slík ákvæði er að finna í 132. gr. tollal., en hefur vinnuregla tollstjórembættis verið sú 

að veita þessar upplýsingar þegar rétthafi hefur formlega farið fram á stöðvun 

tollafgreiðslu.192   

Í TRIPS samningnum er fjallað um rétt til skoðunar í 57. gr., en þar er aðildarríkjum heimilt að 

veita viðeigandi yfirvöldum heimild til að upplýsa rétthafa um innflytjanda og uppruna 

vörunnar, en yfirvöldum ber ekki skylda til þess. 

9.2 Noregur 

Í 15. kafla norskra laga nr. 119/2007 um tolla og flæði vara193 er að finna ákvæði um brot 

gegn hugverkaréttindum. Einnig er að finna ákvæði um slíkt í 7. gr. 34. kafla laga nr. 90/2005 

                                                        
190 Ásgrímur Ásmundsson (n.4). 
191

 Commission (n.4) 22. 
192 Guðlaugur Ómar Tómasson (n.102). 
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um sáttamiðlun og ferli vegna ágreinings í einkamálum.194  Ákvæði laganna veita  heimild til 

frestunar tollafgreiðslu vakni grunur um falsvarning, á sambærilegan hátt og í íslenskum og 

ESB lagaákvæðum.  Einnig er þar að finna ákvæði um bráðabirgðaaðgerðir til að tryggja 

vernd hugverkaréttinda, lögbann og dómsmál.  Í Noregi eru bæði rétthafi og innflytjandi 

vörunnar ábyrgir fyrir geymslugjaldi varanna gagnvart tollstjóraembættinu ef til þess kemur. 

9.2.1 5 daga frestur í stað 3 daga 

Réttur tollstjóraembættisins skv. 3. mgr 132. gr.  tollal. til frestunar tollafgreiðslu er einungis 

3 dagar frá móttöku rétthafa á tilkynningu frá embættinu.  Í Noregi er þessi frestur 5 dagar 

frá dagsetningu tilkynningar, skv. 1. tölul. 1. gr. 15. kafla.  Í ljósi þess að tímamunur er oft og 

tíðum verulegur á milli rétthafa og innflutningslands og samskipti því erfið, getur eins og 

áður sagði 3 daga fresturinn verið afar knappur, og því munað miklu um þessa 2 umfram 

daga.   

 

 

                                                                                                                                                                             
193

 Lov om toll og vareførsel 

194 Lov om mekling og rettergang i sivile tvister 
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10. Breytingar lagaumhverfis á Íslandi ef til kemur ESB aðild 

Ísland hefur sótt um aðild að Evrópusambandinu og fara nú fram formlegar aðildarviðræður 

við ESB á vegum utanríkisráðuneytisins.  Rétt er því að líta til þess hvaða breytingar þarf að 

gera á núverandi lagaumhverfi hvað varðar stöðvun innflutnings á eftirlíkingum, komi til 

aðildar Íslands að ESB.  

Í samningnum um aðild að ESB er tekið á hugverkaréttarmálum í 7. kafla.  Umræður um hann 

fóru fram á ríkjaráðstefnu um aðild Íslands að ESB þann 19. október 2011, og var kaflanum 

lokað sama dag.195 Gerð var skýrsla um samningsafstöðu Íslands hvað varðar 7. kafla þar sem 

fram kemur að EES samningurinn taki að fullu til hugverkaréttarmála og  Ísland hafi þegar 

innleitt og beitt því regluverki sem falli undir kaflann sem samfelldum hætti síðan EES-

samningurinn var lögfestur hér á landi árið 1994.196  Einnig hafi Ísland þann löggjafar- og 

stofnanaramma sem nauðsynlegur sé til að standa áfram að innleiðingu regluverks sem falli 

undir þennan kafla.  

10.1 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins  nr. 1383/2003 um heimildir 

tollyfirvalda til aðgerða vegna varnings sem grunur leikur á að brjóti gegn 

hugverkaréttindum  

Eins og fram hefur komið hér að framan tekur ESB tollareglugerð nr. 1383/2003 á 

sambærilegum málum og 132. gr. tollal., þ.e. heimildir tollyfirvalda til aðgerða vegna 

varnings sem grunur leikur á að brjóti gegn hugverkaréttindum.  Komi til aðildar Íslands að 

ESB þurfa íslensku lögin því að samræmast reglugerðinni.   

Þar sem bæði íslensku lögin og ESB lögin byggja á sama grunni, viðauka 1C í TRIPS 

samningnum, eru þau nú þegar að miklu leyti samræmd, en í kafla 9.1 hér að framan var 

fjallað um misræmi á milli reglugerðarinnar og 132. gr. tollal.  Hér verða því einungis 

stuttlega teknar saman helstu breytingar sem gera þyrfti á íslensku löggjöfinni til 

samræmingar ESB reglugerðinni, ásamt áhrifum á starfsemi tollstjóraembættisins.   Hér er 

eðlilega miðað við núverandi reglugerð ESB, en benda skal á að hún er í endurskoðun sem 

stefnt er á að muni ljúka á þessu ári. 

                                                        
195 „7. Hugverkaréttur“  (Utanríkisráðuneytið) <http://www.vidraedur.is/hlidarval/malaflokkar-
vidraedna/kaflar/nr/6628> skoðað 22. apríl 2012. 
196 Samningsafstaða Íslands ; 7. kafli ; Hugverkaréttur (n.113). 
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Nefna ber hér að ákvæði ESB tollareglugerðar nr. 1383/2003 eru mun ýtarlegri en ákvæði 

132. gr. tollal.  ESB reglugerðin er í 25 greinum, en ákvæði íslensku tollalaganna í einni grein í 

6 málsgreinum.  Því er eðli málsins samkvæmt ýmislegt í ESB reglugerðinni sem ekki er tekið 

á með formlegum hætti í íslenskum lögum, s.s. réttur rétthafa til upplýsinga um innflytjanda 

og uppruna vöru.  Hér verður þó einungis farið í stærstu atriðin sem þyrfti að bæta inn, en 

annars að mestu leyti fjallað um þær formlegu breytingar sem gera þyrfti á  íslensku 

lögunum í ljósi núverandi misræmis. 

10.1.1 Frumkvæðisúrræði rétthafa – Application for action 

Ein stærsta breytingin sem þyrfti að koma til á íslensku löggjöfinni væri frumkvæðisúrræði 

rétthafa, en slíkt úrræði vantar algerlega inn í núverandi lagagrein.  Samkvæmt 5.-7. gr. ESB 

tollareglugerðar nr. 1383/2003 er aðildarríkjum ESB á skýran hátt gert að veita rétthöfum 

slíkt úrræði til að koma upplýsingum um vöru sína til tollstjóraembættis vegna mögulegra 

brota gegn hugverkaréttindum þeirra. 

Umrætt úrræði er verulega umfangsmikið  og því ólíklegt að mögulegt væri að koma inn 

umræddri breytingu með nýrri málsgrein. Líklegt væri því að bæta þyrfti inn heilli nýrri grein í 

nokkrum málsgreinum, s.s. gr. 132A.   

Umrædd breyting hefði að öllum líkindum mikil áhrif á starfsemi tollstjóraembættisins.  

Miðlægt skráningakerfi er til hjá ESB, og má gera ráð fyrir að Ísland fengi aðgengi að því.  

Hins vegar er ljóst að á Íslandi þyrfti að huga að uppsetningu og utanumhaldi 

skráningarkerfisins, með tilheyrandi mannafla og kostnaði.  Í ljósi þess að 95% aðgerða 

tollyfirvalda innan ESB koma út frá slíkum umsóknum, má einnig ætla að slíkt umsóknakerfi 

myndi auðvelda tollstjórembættinu á Íslandi mikið að finna og greina falsvarning, og að 

slíkum málum myndi fjölga verulega. 

Aðilar sem hafa unnið við þessi málefni á Íslandi, bæði starfsmenn tollstjóraembættisins og 

lögfræðingar, eru sammála um að slíkar breytingar yrðu til mikilla hagsbóta, og að mikill 

skortur sé á slíku úrræði fyrir rétthafa hér á landi.197  

                                                        
197 Ásgrímur Ásmundsson (n.4) ; Erla S. Árnadóttir (n.152). 
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10.1.2 5. mgr. – innflutningur til einkanota 

Til samræmingar við löggjöf ESB  má gera ráð fyrir að afnema þurfi undantekningarákvæði 5. 

mgr. 132. gr. tollal., þ.e. orðin „eða litlar vörusendingar”.  Þar með væri orðið ólöglegt að 

kaupa vörur í gegnum internetið til einkanota, og láta senda sér í pósti.  Í ljósi þess að mikil 

aukning hefur orðið á slíkum sendingum á undanförnum árum verður að telja slíka breytingu 

afar jákvæða í baráttunni gegn innflutningi vara sem brjóta gegn hugverkaréttindum, en 

margir innflytjendur falsvarnings hafa reynt að bera við þessu ákvæði sér til varnar.  Danski 

Rolex dómurinn hefur vakið athygli á og skerpt á túlkun þessa ákvæðis, og fróðlegt verður að 

fylgjast með hvort hann hafi áhrif á dómaframkvæmd innan ríkja ESB, verði honum ekki 

snúið í Hæstarétti Danmerkur. 

Ekki er talið að þessi breyting hefði veruleg áhrif á starfsemi tollstjóraembættisins, þar sem 

þær sendingar sem það stöðvar eru langflestar í svo miklu magni að augljóst er að ekki er um 

innflutning til einkanota að ræða.198  Hins vegar myndi lagabreytingin skerpa á túlkun 

ákvæðisins og gera innflytjendum ljóst að innflutningur gegnum internetið á vörum til 

einkanota falli ekki hér undir undanþágu frá ákvæðum greinarinnar, á sama hátt og vörur í 

litlu magni í farangri ferðamanna.   

10.1.3 5. mgr. - vörur í umflutningi 

Gera má ráð fyrir að taka þyrfti út ákvæði 2. málsl. 5. mgr. sem undarskilur vörur í 

umflutningi frá ákvæðum greinarinnar, en í a-lið 1. mgr. 1. gr. ESB tollareglugerðar nr. 

1383/2003 segir skýrt að lagagreinin gildi um vörur í innflutningi, útflutningi eða 

umflutningi.199   

Slíkt ætti að vera vandkvæðalaust, en myndi eðlilega hafa nokkur áhrif á framkvæmd 

tollstjóraembættisins.  Embættinu yrði þá heimilt að stöðva vörur í umflutningi ef þær væru 

sannanlega á leið á markað innan ESB, í samræmi við Philips/Nokia úrskurð ECJ. 

                                                        
198 Ásgrímur Ásmundsson (n.4). 

199 „This Regulation sets out the conditions for action by the customs authorities when goods are suspected of 
infringing an intellectual property right in the following situations: (a) when they are entered for release for 
free circulation, export or re-export ...“ 
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10.1.4 6. mgr. – vörur í útflutningi 

í 3. málsl. 6. mgr. segir að ráðherra „getur ákveðið að framangreind ákvæði taki til útflutnings 

á vörum“.   Hér má gera ráð fyrir að þyrfti að gera breytingu þannig að útflutningur á vörum 

félli án vafa undir ákvæðið, til samræmingar við a-lið 1. mgr. 1. gr ESB tollareglugerðar nr. 

1383/2003, en eins og að ofan segir kemur skýrt fram að hún gildi um vörur í innflutningi, 

útflutningi sem og umflutningi. 

Ekki er talið að slíkt hefði nokkur áhrif á starfsemi tollstjóraembættisins, þar sem aldrei hafa 

verið stöðvaðar vörur í útflutningi hér á landi og ekki er vitað um að nokkurn tímann hafi 

verið um að ræða framleiðslu á falsvarningi í viðskiptaskyni hér á landi.  Einnig má ítreka að 

innan ESB tóku einungis 0,06% mála til vara í útflutningi árið 2010. 

10.2 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 48/2004 um framfylgni 

hugverkaréttinda 

Tekin hefur verið saman greinargerð fyrir 7. kafla ESB samningsins, varðandi yfirferð á 

regluverki ESB á sviði brota gegn hugverkarétti og samanburð við íslenska löggjöf. 200   

Samantektin fór fram í janúar og febrúar 2010 og kemur þar fram að ein af þremur helstu 

gerðunum á þessu sviði sem innleiða þyrfti við aðild Íslands að ESB er tilskipun nr 48/2004 

um framfylgni hugverkaréttinda.201  Hinar tvær tilskipanirnar eiga við Evrópuvörumerki og 

Evrópuhönnunarskráningar.202 

Tilskipun nr. 48/2004 um framfylgni hugverkaréttinda hefur ekki verið tekin upp í EES 

samninginn og þar með ekki innleidd í íslensk lög.  Hins vegar er áætlað að um 80% af 

lagalegu inntaki hennar séu þegar innleidd, með lögum um öflun sönnunargagna vegna 

ætlaðra brota á hugverkaréttindum nr. 53/2006 og með lögum nr. 93/2010 um breytingu á 

                                                        
200 „Undirbúningur rýnifunda, 7. Hugverkaréttindi ; Yfirlit yfir sjónarmið sem taka þarf tillit til vegna sérstöðu 
Íslands“ (úr upplýsingagögnum samninganefndar Íslands um aðildarviðræður við ESB, 2011)  
<http://www.utanrikisraduneyti.is/media/screening/Grgheild-7.-Hugverkarettur.PDF> skoðað 22. apríl 2012.   

201 sama heimild 2. 

202 Reglugerð Evrópuráðsins nr. 207/2009 um Evrópumerki (Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 
February 2009 on the Community trade mark) og reglugerð Evrópuráðsins nr. 6/2002 um Evrópuhannanir 
(Council Regulation (EC) No 6/2002 of 12 December 2001 on Community Designs)  
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höfundalögum nr 73/1972 með áorðnum breytingum.203 Það sem eftir stendur eru t.d. 

ákvæði sem leyfa frystingu bankareikninga innflytjanda skv. 2. mgr. 9. gr., heimildir til 

annarra en beinna rétthafa, s.s. nytjaleyfishafa, til að höfða mál gegn innflytjanda skv. b-lið 4. 

gr. og heimildir til verndunar vitna í málum skv. 5. tölul. 7. gr.  Í skýrslu um samningsafstöðu 

Íslands er sagt að Ísland sjái fram á að innleiða tilskipunina að fullu innan tveggja ára. 204  

Óljóst er við hvaða dag var miðað en þessi áætlun lá fyrir í desember 2010. 

Tilskipunin tekur á framfylgni hugverkaréttar og skyldar aðildarríki til að koma á virkum 

úrræðum og refsingum við brotum þeirra sem koma að viðskiptum með falsvarning.  Í 

rýniskýrslu framkvæmdastjórnar ESB um aðildarviðræður við Ísland hvað varðar 

samningskafla 7 kemur fram að þar sem tollyfirvöld hafi afar mikilvægt hlutverk í stöðvun 

innflutnings falsaðra vara inn í ESB, sé aðkoman að TRIPS samningnum og lög byggð á honum 

mikilvægur þáttur hvað framfylgni varðar. 205  Þar er einnig sérstaklega minnst á nauðsyn 

þess að hafa kerfi fyrir umsóknir rétthafa um aðgerðir.206  

  

                                                        
203

 European Commission, „Screening report Iceland ; Chapter 7 – Intellectual property law“ (15. apríl 2011) 
<http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/iceland/key-documents/screening_report_07_is_internet_en.pdf > 
skoðað 22. apríl 2012. 

204 sama heimild 5. 
205

 sama heimild 2. 
206 sama heimild 3. 
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11. Mögulegar úrbætur 132. gr. tollalaga nr. 88/2005 

11.1 Almennt 

Ákvæði 132. gr. tollal. er ýtarlegt og tekur á flestum viðeigandi þáttum.  Þá er að finna 

heimild í 6.mgr. til að setja reglugerð um þá þætti sem þurfa þykir, en slíkt hefur ekki enn 

verið gert.  Nokkuð góð sátt er um greinina hjá þeim lögfræðingum og starfsmönnum 

tollstjóraembættis sem vinna samkvæmt ákvæðum greinarinnar, en þó eru viss atriði sem 

óskandi væri að yrði bætt úr.207  Einkum ríkir nokkur óvissa um túlkun vissra hluta 

greinarinnar, sérstaklega í ljósi þess að engir dómar hafa fallið sem byggja á henni.  Greinin 

hefur staðið óbreytt í 17 ár, eða frá 1995, en umhverfið hefur gerbreyst að mörgu leyti, 

dreifingarmöguleikar stóraukist með internetinu og framleiðslan hefur vaxið stöðugt. 

11.2 Er úrbóta þörf? 

Starfsmenn tollstjóraembættisins sem vinna störf sem byggja á ákvæði 132. gr. tollal. vilja 

margir hverjir sjá breytingar á lagagreininni, og sérstaklega nákvæmari skýringar og 

leiðbeiningar um túlkun.208  Slíkt væri að sumu leyti hægt að gera með reglugerð, sem 

heimild er þegar fyrir í lögunum, en öðru þyrfti að breyta beint í lagagreininni eða bæta við 

nýrri lagagrein. 

Hér verða skoðaðir nánar helstu þættir sem telja má að betur mættu fara. 

11.2.1 Skortur á frumkvæðisúrræði rétthafa – Application for Action 

Ljóst er að úrræði rétthafa innan ESB til umsóknar um aðgerð gagnast tollyfirvöldum mikið í 

baráttunni við innflutning gegn eftirlíkingum, og að þeim fer fjölgandi með ári hverju eftir því 

sem rétthafar verða meira vakandi og sjá árangur slíkra umsókna.209 Eins og áður sagði voru 

yfir 95% aðgerða tollstjóraembætta innan ESB gerðar á grundvelli slíkra umsókna um aðgerð 

af hálfu rétthafa.  Engin slík frumkvæðisúrræði fyrir rétthafa eru í íslensku lögunum. 

Ef setja ætti upp slíkt umsóknarkerfi má ætla að eðlilegt væri að bætt yrði inn lagaheimild 

um það, þar sem málefnið er það umfangsmikið og ótengt núverandi ákvæðum að reglugerð 

                                                        
207

 Erla S. Árnadóttir (n. 152) ; Guðlaugur Ómar Tómasson (n.102) ; Ásgrímur Ásmundsson (n. 4). 
208

 Ásgrímur Ásmundsson (n. 4). 
209 Commission (n.4) 9-10.  
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myndi tæpast duga til, né nýjar málsgreinar.  Byggja mætti nýja lagagrein að verulegu leyti á 

5.-7. gr. ESB tollareglugerðar nr. 1383/2003, og líta til núverandi umsóknarferlis innan ESB 

hvað varðar framkvæmd.  Ljóst er að ekki þarf jafn umfangsmikið ferli og utanumhald innan 

Íslands eins og hjá Evrópusambandinu með sínar fjölmörgu innkomuleiðir, en afar gagnlegt 

væri fyrir tollstjóraembættið að geta nýtt sér einhvers konar samræmt upplýsingakerfi þegar 

grunur vaknar um innflutning á eftirlíkingum eða falsvarningi.   

Hér gæti við fyrstu sýn virst sem hægt væri að koma upp einhvers konar óformlegu kerfi, þar 

sem rétthafar senda inn gögn með upplýsingum um vörur sínar, en slíkt hefur til dæmis verið 

gert á Sri Lanka.210  Samkvæmt starfsmanni tollstjóraembættisins hér á landi hefur slíkt verið 

reynt, en gögnin eru ekki á vettvangi heldur í hillu á skrifstofu embættisins, og koma því að 

afar litlum notum.211  Einnig eru göngin á ýmiss konar formi og engin samræming milli 

rétthafa.  Hins vegar geta rétthafar, ef þeir vita um sendingu falsvarnings á leiðinni til 

landsins, haft samband við embættið og sent starfsmönnum þær upplýsingar sem þeir hafa, 

og reyna starfsmenn þess þá eftir föngum að bregðast við á viðeigandi hátt.212  

11.2.2 Innflutningur til einkanota 

Eins og áður hefur verið komið inn á er undantekningarákvæðið um vörur í litlu magni eitt 

það umdeildasta í sambandi við löggjöf um stöðvun innflutnings á eftirlíkingum.  Með auknu 

umfangi internetsins og fjölgun stöðvaðra póstsendinga eftir pantanir falsvarnings gegnum 

internetið verður æ mikilvægara að skýrt liggi fyrir hvað leyfilegt er.  Mikil hætta er á að 

framleiðendur nýti sér þetta undantekningarákvæði og sendi vörur sínar einfaldlega í fleiri en 

smærri sendingum. 

Sú spurning vaknar því hvar mörkin liggi, og hvaða fjölda eða verðmæti þarf að ná til þess að 

vörurnar geti ekki lengur talist til einkanota, og leiða megi líkum að því að tilgangur 

innflutningsins sé viðskiptalegur.  Það hlýtur að vera bæði tollstjóraembættinu og 

innflytjendum varanna í hag að vita nákvæmlega hvar þessi mörk liggja. 

                                                        
210 Sudath Perera and Aromi Silva, „Sri Lanka ; Tackling the import of counterfeit products through border 
measures“ (2012) 10th Edition IAM (2012 Value) 141. 

211
 Guðlaugur Ómar Tómasson (n.98). 

212 sama heimild. 
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Sum lönd hafa farið þá leið að setja reglugerð sem tilgreinir nákvæmlega magn og/eða 

verðmæti þeirra vara sem falla undir undantekninguna um innflutning til einkanota.  Hér má 

sem dæmi nefna Holland.213 Slíkt  tekur af allan vafa um hvort sending sé löglega flutt inn til 

landsins eður ei. 

Ef farin væri sú leið að setja reglugerð hér á landi um leyfilegt magn er mismunandi strangt 

hægt að taka á þessum málum, og þyrfti að skoða vel hvert leyfilegt magn eða verðmæti ætti 

að vera.   

Annar þáttur tengdur þessu undantekningarákvæði er þáttur vara í smáum vörusendingum, 

s.s. eftir pöntun gegnum internetið.  Eins og áður sagði brjóta slíkar sendingar ekki gegn 

íslenskum lögum, en ætla má að árið 1995 hafi slíkar sendingar ekki verið álitnar mál sem 

taka þyrfti á, þar sem útbreiðsla internetsins var mjög skammt á veg komin.  Í dag eru þessar 

sendingar hins vegar ört vaxandi vandamál, og vert að skoða hvort einhver ástæða sé til að 

undanskilja þær sérstaklega, eða hvort samræma ætti löggjöfina við ESB reglugerðina.  Hér 

ber þó að nefna að íslenska löggjöfin er í fullu samræmi við TRIPS samninginn, en ESB 

reglugerðin ekki. 

Þrátt fyrir að aðili sem kaupir vörur í litlu magni gegnum internetið sé ekki að gera slíkt í 

viðskiptalegum tilgangi og brjóti því ekki gegn hugverkaréttindum annars í lagalegum 

skilningi, má spyrja sig að því hvort ekki sé um brot af hálfu seljandans að ræða, sem hér 

stundar milliríkjaviðskipti með falsvarning.    

11.2.3 Vörur í umflutningi 

Í Evrópusambandinu er mikilvægt að reglugerðin tiltaki að stöðva megi vörur í umflutningi 

þar sem möguleiki er að þeim sé engu að síður ætlað á markað innan ESB.  Slík hætta er ekki 

fyrir hendi hér, og því má færa rök fyrir því að vörur í umflutningi eigi að vera undanskildar, 

þar sem þær séu á leið utan lögsögu Íslands. 

Hins vegar eru framleiðendur og dreifendur falsvarnings og eftirlíkinga í auknum mæli farnir 

að nota flóknari sendingarleiðir með fleiri umflutningsstöðum í þeirri von að villa um fyrir 

                                                        
213 Toll- og skattstjóraembættið í Hollandi (n.159). 
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tollyfirvöldum, svo sem til að fela upprunaland.214 Í sumum tilfellum er endanleg staðsetning 

varanna jafnvel óþekkt svo ekkert er vitað um á hvaða markað vörunum er ætlað að fara. 

Þar sem vörum í umflutningi er ekki ætlað á markað á Íslandi er eðlilegt að ekki sé heimild 

fyrir tollstjóraembættið að gera vörurnar upptækar, þar sem í skilningi laganna telst ekki um 

brot á hugverkaréttindum hér á landi að ræða.  Hins vegar mætti hugsa sér einhver  formleg 

úrræði fyrir tollstjóraembættið til að láta embætti viðtakandi lands vita að von sé á sendingu, 

til að auka líkur á að sendingin verði stöðvuð sé um brot á hugverkaréttindum að ræða í því 

landi.  Engin slík formleg úrræði eru til staðar í dag, en í sumum tilfellum gera starfsmenn 

tollstjóraembættisins erlendum embættum viðvart með óformlegum hætti.215  Slíkt á 

einkum við ef um persónuleg tengsl milli starfsmannana er að ræða, en mikla framför hlyti 

að telja ef hægt væri að staðla slík samskipti og boðleiðir. 

11.2.4 Lengd frests - 3 daga tímamörkin 

Sá frestur til aðgerða sem rétthafa er gefinn af tollyfirvöldum þegar vörur eru stöðvaðar 

vegna gruns um brot á hugverkaréttindum er einungis 3 dagar.  Sá frestur reynist mönnum 

oft og tíðum mjög knappur, sérstaklega ef rétthafi er mörgum tímabeltum á undan Íslandi, 

svo sem í Asíulandi.  Nokkur af algengustu merkjunum sem eru gerð upptæk eru einmitt frá 

Asíulöndum, s.s. HELLO KITTY og NINTENDO.216 Öll samskipti milli rétthafa og umboðsmanna 

hér á landi verða eðlilega erfið og seinvirk, þegar um 8-9 klst tímamismun á milli landa aðila 

er að ræða. 

Löggjöfin á Íslandi er í samræmi við ESB tollareglugerð nr. 1383/2003, en í ákvæðum TRIPS 

samningsins er fresturinn ekki tilgreindur sérstaklega, og því ekkert sem myndi stöðva 

lengingu frestsins, t.d. í 5 daga til samræmingar við norsk lög.  Hafa ber í huga í þessu 

samhengi að gæta þarf meðalhófs, og að lágmarka þarf mögulegt tjón innflytjanda af töfum 

á tollafgreiðslu í þeim tilfellum þar sem ekki reynist um falsvarning að ræða eða rétthafi vill 

ekki aðhafast. 

                                                        
214

 WCO (n.3) 10. 
215

 Ásgrímur Ásmundsson (n.4). 
216 WCO (n.3) 9. 
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11.2.5 Skilgreining á „fullnægjandi gögn” 

Tilgreint er í 2. mgr 132. gr. tollal. að rétthafi verði að leggja fram fullnægjandi gögn til 

sönnunar á réttindum sínum hér á landi, sem og að innflutningur stöðvaðar vöru muni brjóta 

á þeim réttindum.  Í tilfellum þar sem réttindin eru skráð hjá Einkaleyfastofu er auðvelt að 

sýna fram á þau með fullnægjandi hætti, en óljósara er hversu mikilla gagna er krafist vegna 

óskráðra réttinda sem myndast hafa við notkun. 

Starfsmenn tollstjóraembættis eru ekki sérfræðingar í hugverkarétti, og getur því komið upp 

sú staða að óeðlilegt væri að þeir leggi mat á hvað teljist fullnægjandi gögn til sönnunar á 

réttindum.  Einnig getur þeim veist erfitt að meta hvort brot á réttindum annarra er að ræða, 

ef t.d. um er að ræða vörumerki sem ekki eru eins heldur mögulega ruglingslega lík, eða í 

ótengdum flokkum miðað við skráð réttindi. 

Hér gæti reglugerð verið lausnin, en hún gæti tilgreint að starfsmönnum tollstjóra beri að 

leita til sérfræðinga Einkaleyfastofu ef slík tilvik koma upp og fá formlegt mat hjá þeim.  

Starfsmenn tollstjóraembættisins myndu þó að öllum líkindum leita slíkrar ráðgjafar hjá 

sérfræðingum Einkaleyfastofu nú þegar ef slík staða kæmi upp.217 

11.2.6 Skortur á almannaheillaúrræði tollstjóra 

Vilji rétthafi ekki aðhafast um stöðvun falsvarnings eða eftirlíkinga eru lítil úrræði fyrir 

tollstjóraembættið við stöðvun þeirra í tollalögum.  Sé um að ræða vissar vörutegundir sem 

falla undir reglugerðir grundvallaðar á tilskipunum ESB um öryggi vara er þó hægt að byggja 

á lögum nr. 134/1995 um öryggi vöru og opinbera markaðsgæslu.  Það er einnig gert á 

grundvelli ákvæða reglugerðar  237/1996, um eftirlit með samræmi reglna um öryggi 

framleiðsluvara sem fluttar eru inn frá ríkjum utan Evrópska efnahagssvæðisins.  

Tollstjóraembættið vinnur þá með Neytendastofu í stöðvun innflutnings varanna á grundvelli 

2. gr. og 20. gr. laga nr. 134/1995. 

Þegar um falsvarning eða eftirlíkingar er að ræða er fölsuð CE merking stundum til staðar á 

vörunni.218  Ef svo er, getur Neytendastofa tekið vöruna úr sölu á grundvelli 20. gr.  laganna.  

Slíkt var gert í ákvörðun Neytendastofu nr 67/2011 þar sem afhending á raffanginu „Fog 
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 Ásgrímur Ásmundsson (n.4) 
218 Guðlaugur Ómar Tómasson (n.102). 
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Machine“ var bönnuð.219  Talið var að rökstuddur grunur væri til þess, á grundvelli álits 

sérfræðinga og í ljósi þess að innflytjandi tók ekki til varna í málinu, að kröfur um öryggi 

vörunnar væru ekki uppfylltar og því var tollafgreiðsla vörunnar stöðvuð. 

Hér ber alltaf að gæta meðalhófs, og athuga að ekki mætti veita tollstjórembættinu of 

víðtækar heimildir til aðgerða upp á sitt einsdæmi.  Þar sem starfsmenn Neytendastofu eru 

ekki sérfræðingar í hugverkaréttarbrotum ber einnig að túlka heimildir Neytendastofu þröngt 

og telja má æskilegt að sérfræðiálit liggi til grundvallar stöðvunar á tollafgreiðslu eða sölu 

varnings, ef vafi leikur á hvort um falsvarning eða eftirlíkingar er að ræða.   

Nefna þarf hér að alls ekki allar vörur falla undir þessi lagaákvæði og þurfa þar með ekki allar 

vörutegundir að hafa CE merkingu.  Einnig ber að geta þess að án heimildar rétthafa hefur 

tollstjóraembættið engin úrræði til að stöðva innflutning þeirra vara sem ekki teljast geta 

ógnað öryggi eða heilsu almennings, s.s. fatnaðar.  Samkvæmt samantekt 

framkvæmdastjórnar ESB fyrir árið 2010 var um 14,5% alls varnings sem stöðvaður var innan 

ESB talinn falla undir þá flokkun að geta ógnað öryggi eða heilsu manna.220 

11.2.7 Kostnaðarbyrði á rétthafa vegna stöðvunar sendingar 

Skv. 3. tölul. 1. mgr. 132. gr. tollal. þarf rétthafi við formlega beiðni um frestun tollafgreiðslu  

að greiða tryggingu sem geti bætt innflytjanda tjón vegna mögulegrar ólögmætrar frestunar, 

reynist vörurnar ekki vera falsaðar.  Upphæð slíkrar tryggingar getur orðið veruleg í tilfellum 

þar sem verðmæti vörunnar er hátt, og getur því haft áhrif á ákvörðun rétthafa um hvort 

farið sé fram á frestun tollafgreiðslu. 

Einnig er ljóst að lögfræðikostnaður erlendra rétthafa vegna vinnu íslensks umboðsmanns 

getur orðið töluverður.  Slíkt getur augljóslega haft áhrif á ákvörðun rétthafa um hvort fara 

beri fram á frestun tollafgreiðslu, sérstaklega ef um er að ræða lítið magn eða verðmæti 

fölsuðu vörunnar. 

Spyrja má þá hvort eðlilegt sé að rétthafi beri slíkan kostnað sjálfur, eða hvort t.d. íslenska 

ríkið ætti að bera hann eða mögulega veita heimildir til endurkröfu á framleiðanda vörunnar 

                                                        
219 Úrskurður Neytendastofu 11. nóvember 2011 í máli nr. 67/2011. 

220 Commission (n.4) 2. 
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eða innflytjandann.  Slíkt er til alvarlegrar skoðunar innan ESB sem einn af þeim þáttum sem 

skoða skuli varðandi mögulegar breytingar á núverandi reglugerð,221 en nánar verður farið í 

endurskoðun reglugerðarinnar hér á eftir.  

11.2.8 Upphæð tryggingar 

Eins og áður sagði skal rétthafi skv. 3. tölul. 1. mgr. 132. gr. tollal. við formlega beiðni um 

frestun tollafgreiðslu greiða tryggingu sem geti bætt innflytjanda tjón vegna mögulegrar 

ólögmætrar frestunar, reynist vörurnar ekki vera falsaðar.  Tollyfirvöldum er hér í sjálfsvald 

sett hver upphæð slíkrar tryggingar skuli vera, en engin formleg viðmið hafa verið sett.222 Hér 

ætti að teljast eðlilegt að upphæðarviðmið yrðu tilgreind í reglugerð, eins og gert er við mörg 

sambærileg tilefni. 

11.2.9 Skortur á ákvæði um stöðvun hluta sendingar 

Sú staða getur komið upp að í einni sendingu séu bæði ófalsaðar og falsaðar vörur, séu 

framleiðendur fleiri en einn.  Engin heimild er hins vegar fyrir tollyfirvöld að fresta afgreiðslu 

hluta sendingar.  Sé tollafgreiðslu sendingarinnar frestað getur verið að innflytjandi verði 

fyrir tjóni vegna tafa við afgreiðslu ekta varanna, og þarf þá rétthafi fölsuðu varanna að bera 

slíkt tjón miðað við núverandi lagaumhverfi.  Óeðlilegt hlýtur að teljast að rétthafi sem 

tengist fölsuðu vörunum beri þennan kostnað þar sem ekta vörurnar  eru honum á engan 

hátt viðkomandi. 

Í 132. gr. tollal. er alls staðar nema á einum stað í 2. málsl. 2. mgr. talað um „vöru“ en ekki 

„sendingu“, og því ekkert sem tilgreinir sérstaklega að ekki sé hægt að stöðva einungis þær 

vörur sem grunur leikur á að séu falsaðar.  Hins vegar eru almennt séð ekki heimildir fyrir 

tollstjóraembættið til að skipta upp vörum í sendingu og afgreiða einungis hluta þeirra, svo 

hér þyrfti að koma til annars konar lagaleg heimild.  Tollstjóraembættið hefur þó í 

                                                        
221 European Commission, „Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council 
concerning customs enforcement of intellectual property rights“ (European Commission, 25. maí 2011) 
COM(2011) 285 
<http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/
legislation/com285_en.pdf> skoðað 22. apríl 2012. 

222 Ásgrímur Ásmundsson (n.4). 
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undantekningartilvikum skipt upp sendingu og einungis afgreitt hluta hennar.223  Hér er ljóst 

að skýrari ákvæði yrðu til mikilla bóta. 

11.3 Samantekt 

Lagaumhverfið á Íslandi hvað varðar stöðvun innflutnings á eftirlíkingum er að sumu leyti 

óljóst, þar sem ekki hefur reynt á túlkun einstakra ákvæða fyrir dómi.  Í ljósi aukinna umsvifa 

framleiðenda og dreifingaraðila eftirlíkinga á heimssvísu, ásamt auknu eftirliti og árvekni 

tollstjórembættisins, er þó líklegt að einungis sé tímaspursmál hvenær muni reyna á þessi 

vafaatriði.   

Því má segja að mikilvægt sé að lögin verði endurskoðuð og skýrð nánar hvað varðar þau 

atriði sem tiltekin eru hér að ofan.  Slíkt væri að einhverju leyti hægt að gera með reglugerð, 

en að öðru leyti með breytingarlögum, skýrara orðalagi þar sem það á við og viðbótarákvæði 

hvað varðar umsókn til aðgerða. 

Ekki hefur verið komið af stað formlegri endurskoðun laganna til þessa, en margt bendir til 

að æskilegt væri að nefnd yrði skipuð og lögð yrði fram aðgerðaáætlun svipuð því sem gert 

var í ESB fyrir árin 2009-12.  Margt í þeirri áætlun ESB á vel við hér á landi og ætti því að vera 

hægt að styðjast að verulegu leyti við hana. 

                                                        
223 sama heimild. 
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12. Mögulegar lagabreytingar framundan 

12.1 Íslensku tollalögin 

Eins og áður sagði er engin formleg áætlun fyrir hendi um endurskoðun á ákvæði 132. gr. 

tollal., en þó er tollstjóraembættið stöðugt að skoða ferli sín og hvernig best verður unnið 

innan núverandi lagaramma.224  Við slíka yfirferð og endurskoðun koma eðlilega upp 

hugmyndir um æskilegar breytingar og ekki hvað síst nánari skýringar á hvar ramminn liggur. 

Hér að ofan hefur í kafla 6 verið ýtarlega farið í helstu álitamál hvað varðar umrædda 132. gr. 

tollal., og í kafla 11 verið fjallað um hverjar séu helstu mögulegar úrbætur.  Í samræmi við 

atriði tilgreind þar eru hér helst lagðar til breytingar á orðalagi og setningu reglugerðar, 

ásamt jafnvel viðbótum við greinina hvað varðar umsókn um aðgerð.  

12.2 Endurskoðun ESB reglugerðar nr. 1383/2003 um heimildir tollyfirvalda til 

aðgerða vegna varnings sem grunur leikur á að brjóti gegn hugverkaréttindum 

Leiðtogaráð ESB (e. European Council) hefur gefið út formlega ályktun um aðgerðaáætlun 

ESB fyrir árin 2009-2012 vegna tollamála, hvað varðar baráttuna gegn brotum á 

hugverkaréttindum.225  Þar er endurskoðun tollareglugerðar nr. 1383/2003 fremst á lista yfir 

aðgerðir, með það fyrir augum að skýra og samræma túlkun, t.d. hvað varðar vörur í 

umflutningi, litlar sendingar, kostnað rétthafa við geymslu og förgun, skilgreiningu  á hvað 

teljast eftirlíkingar, og viðbætur lagagreina ef þurfa þykir.   

Í framhaldi af ályktuninni opnaði framkvæmdastjórnin fyrir innsend erindi og ábendingar í 

tengslum við endurskoðun reglugerðarinnar á tímabilinu 25. mars – 7. júní 2010.226  Gefinn 

var út spurningalisti um helstu álitamál og hverjum sem taldi sig eiga hagsmuna að gæta 

gefinn kostur á að senda inn svör.  Spurningarnar vörðuðu aðstæður sem tollyfirvöld gætu 

gripið til aðgerða (t.d. hvað varðar vörur í umflutningi), tegund hugverkaréttinda sem 

                                                        
224 Ásgrímur Ásmundsson (n.4). 
225 European Council, „Council Resolution on the EU Customs Action Plan to combat IPR infringements for the 
years 2009 to 2012“ (16. mars 2009)  OJ 71/01 
<http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/
commission_initiatives/council_resolution_en.pdf> skoðað 22. apríl 2012. 
226 European Commission, „Review of EU legislation on customs enforcement of intellectual property rights“ 
(Consultation paper, 2010) 
<http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/consultations/customs/ipr_2010_03_
consultation_paper_en.pdf> skoðað 22. apríl 2012. 
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reglugerðin eigi að gilda um, aðstæður sem tollyfirvöld ættu ekki að grípa til aðgerða, 

einföldun verkferla hjá tollyfirvöldum, litlar sendingar og sendingar gegnum internetið og svo 

kostnað við geymslu og förgun.227    

Alls bárust 89 erindi, frá hagsmunasamtökum, rétthöfum og opinberum aðilum, og gefin 

hefur verið út samantekt á innihaldi erindanna.228  Niðurstöðurnar benda til samstöðu um að 

reglugerðin eigi að gilda um vörur í umflutningi, ásamt því að flestir eru fylgjandi því að 

komið verði á einföldu ferli sem heimili tollyfirvöldum að farga litlum sendingum með 

samþykki innflytjanda, án þess að rétthafi þurfi að koma þar að máli.   Einnig lýstu margir 

hagsmunaaðilar yfir áhyggjum vegna vaxandi kostnaðar við geymslu og förgun falsvarnings 

sem stöðvaður er af tollyfirvöldum.229 

Þessi endurskoðun á reglugerðinni stendur yfir út árið 2012, og fyrir liggur að skýrsla með 

niðurstöðunum verði lögð fram að þeim tíma liðnum.  Framkvæmdastjórn ESB gaf út árið 

2010 að ef það mæti ástæðu til, að loknu endurskoðunartímabilinu, myndi ný reglugerð 

verða lögð til, sem myndi þá leysa núverandi reglugerð af hólmi.230   

Nú þegar hefur framkvæmdastjórnin hins vegar lagt fram tillögu að breytingum á 

reglugerðinni, þar sem tilgreind eru helstu atriði sem taka skuli á.231 Viðeigandi nefndir 

                                                        
227 sama heimild 4. 

228 European Commission, „Summary of the public consultation on the review of customs legislation on IPR 
enforcement“  (Annex to the Impact Assessment, 24. maí 2011) 
<http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/
legislation/sec597_impact_assessment_annex_en.pdf> skoðað 22. apríl 2012.  

229 sama heimild 3-6. 

230 Council Reolution (n.225). 

231 European Commission (n.221) 
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Evrópuþingsins hafa nú tillöguna til umfjöllunar og hafa gefið út álit nú þegar,232 ásamt því 

sem mat á hrifum var lagt fram.233 

Í tillögunum að breytingum, sem eru í samræmi við innihald innsendra erinda við 

endurskoðun reglugerðarinnar árið 2010,  eru sérstaklega tiltekin eftirfarandi atriði:234 

útvíkkun skilgreininga á hvers lags hugverkaréttindi falli undir reglugerðina skv. (j)-(m)-liðum 

1. tölul. 2. gr., úrræði tollstjóraembætta til förgunar falsvarnings við vissar aðstæður án þess 

að rétthafar komi þar að hverju einstöku máli skv. 6. tölul. 24. gr., ásamt því að lagt er til í 7. 

tölul. 24. gr. að þrátt fyrir að rétthafar skuli áfram bera kostnað við geymslu og förgun vara 

sé sett inn undanþága í þeim tilfellum sem um litlar sendingar er að ræða sem kostnaður 

tollyfirvalda væri óverulegur.  

Ítrekað skal að reglugerðin er enn á tillögustigi og á eftir að fara í gegnum margar umræður 

áður en hún verður að lögum, en ætla má að ef ný reglugerð verður sett ætti skoða vel þær 

breytingar og athuga hvort ástæða sé til að breyta íslenskum lögum á sama hátt.  

12.3 The Anti-Counterfeiting Trade Agreement  - ACTA samningurinn 

ACTA – The Anti-Counterfeiting Trade Agreement er fjölþjóðlegur viðskiptasamningur sem 

ætlað er að stuðla að alþjóðlegum lagaramma hvað varðar framfylgni hugverkaréttinda, og 

samræmingu lagaumhverfisins sem unnið er í gegn brotum á hugverkaréttindum.235 

Samningurinn var undirritaður af stofnaðilum í nóvember 2010, og verið er að vinna í 

framfylgni hans og fjölgun landa sem aðhyllast samninginn.  Fulltrúar ESB og 22 einstakra ESB 

                                                        
232 European Parliament, „Report on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the 
Council concerning customs enforcement of intellectual property rights“ (Plenary sitting 6. mars 2012) A7-
0046/2012 < http://www.wf-frank.com/uploads/media/http___www.europarl.europa.eu_sides_getDoc.pdf> 
skoðað 22. apríl 2012 ; European Parliament, „Opinion of the European Data Protection Supervisor on the 
proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council concerning customs enforcement of 
intellectual property rights“ (Legislative Observatory 12. október 2011) 2011/0137(COD) 
<http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?id=1184842&t=d&l=en> skoðað 22. apríl 2012.   

233 European Commission, „Impact Assessment Accompanying the document Proposal for a Regulation of the 
European Parliament and of the Council concerning customs enforcement of intellectual property rights“ (Staff 
working paper 24. maí 2011) SEC(2011) 597 final 
<http://ec.europa.eu/governance/impact/ia_carried_out/docs/ia_2011/sec_2011_0597_en.pdf> skoðað 22. 
apríl 2012. 

234 European Parliament, Report on the proposal (n. 232). 

235
 European Commission, ACTA – Anti-counterfeiting Trade Agreement <http://ec.europa.eu/trade/creating-

opportunities/trade-topics/intellectual-property/anti-counterfeiting/> skoðað 23. apríl 2012.  
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landa undirrituðu samninginn 26. janúar 2012.   Þar sem innihald samningsins varðar 

fullnustu réttarfars sem telst falla undir ESB löggjöf er nauðsynlegt að öll ESB löndin undirriti 

og staðfesti hann.  Samningnum er ekki ætlað að framkvæma breytingar á gerðum ESB eða 

landslögum aðildarríkja, heldur taka á málefnum sem varða framfylgni réttinda fyrir 

dómstólum, við landamæri og gegnum internetið.  

ACTA samningurinn hefur verið afar umdeildur og þá sérstaklega vegna þeirra ákvæða sem 

taka á höfundarvörðu efni á internetinu, en andstæðingar hans hafa áhyggjur af ritskoðun 

yfirvalda á efni internetsins.236  Upp hafa komið áhyggjur um undirbúning samningsins og 

ógegnsæi hans, en engin aðkoma var af hendi landsþinga einstakra landa við undirbúning 

samningsins.237 Einnig eru uppi efasemdir um þá fyrirætlun að sett verði upp sérstök stofnun 

sem hefur umsjón með beitingu og túlkun samningsins án þess að þurfa að svara til neins 

æðra yfirvalds.238    

Hvað varðar aðgerðir gegn innflutningi falsana og eftirlíkinga mun samningurinn sem slíkur 

ekki hafa bein áhrif á löggjöf Evrópusambandsins eða annarra aðildarríkja.  Svo virðist sem 

almenn ánægja ríki um samninginn hjá hagsmunaaðilum á sviði hugverkaréttar, en þann 26. 

janúar 2012 sendu 28 hagsmunasamtök á sviði hugverkaréttar stuðningsyfirlýsingu til forseta 

ESB þingsins, þar sem þingið er hvatt til að staðfesta samninginn.239 Þar á meðal eru INTA 

(International Trademark Association) og BASCAP (Business Action to Stop Counterfeiting 

and Piracy) sem starfar á vegum Alþjóða viðskiptaráðsins.  Einnig hafa fleiri landsbundin 

hagsmunasamtök þann 10. febrúar 2012 sameinast um bréfasendingu til allra þingmanna 

                                                        
236

 Alex Fitzpatrick „What is ACTA? Why Should You Care“ (Mashable, 27. janúar 2012) . 
<http://mashable.com/2012/01/27/acta/> skoðað 23. apríl 2012 ; Dave Lee, „ACTA protests: Thousands take to 
streets across Europe“ (BBC News, Technology, 11. febrúar 2012)  < http://rfc.act-on-acta.eu/fundamental-
rights> skoðað 23. apríl 2012.   
237 Maira Sutton og Parker Higgins „We Have Every Right to Be Furious About ACTA“ (Electronic Frontier 
Foundation 27. janúar 2012)  <https://www.eff.org/deeplinks/2012/01/we-have-every-right-be-furious-about-
acta> skoðað 23. apríl 2012.  
238 „ACTA verra en SOPA og PIPA“ (mbl.is 30. janúar 2012).  
<http://www.mbl.is/frettir/taekni/2012/01/30/acta_verra_en_sopa_og_pipa/> skoðað 23. apríl 2012. 
239

 ACG – Anti-Counterfeiting Group o.fl., „Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA); Why You Should 
Support It“ (26. janúar 2012) <http://www.iccwbo.org/uploadedFiles/BASCAP/Pages/ACTA%20-
%20Why%20You%20Should%20Support%20It%20(2).pdf> skoðað 23. apríl 2012.  
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Evrópuþingsins sem og þingmanna einstakra landa þar sem þeir eru hvattir til að greiða 

atkvæði með samningnum.240 

Framkvæmdastjórn ESB vísaði þann 4. apríl 2012 þeirri spurningu til Evrópudómstólsins 

hvort ACTA samræmist sáttmálum ESB, og þá sérstaklega þar sem tekið er á 

grundvallarréttindum innan ESB.241  Með þessu er verið að bregðast við þeim háværu 

röddum sem dregið hafa í efa lögmæti samningsins, þar sem hann gangi gegn tjáningarfrelsi 

og fleiri grundvallarréttindum eins og rétti til upplýsinga.   Ekkert þeirra ríkja sem hafa 

undirritað samninginn hafa enn fullgilt hann, og munu einhver ríkjanna í það minnsta bíða 

álits Evrópudómstólsins áður en lengra er haldið.242 

Ekki er vitað til að möguleg aðkoma Íslands að samningnum hafi með formlegum hætti verið 

rædd af stjórnvöldum hér á landi. 

                                                        
240 ACG – Anti-Counterfeiting Group o.fl, „Please support ACTA for the good of Europe“ (10. febrúar 2012) 

<http://www.inta.org/Advocacy/Documents/JOINTYEStoACTAletterEuropeanParliament-

10February%202012.pdf> skoðað 23. apríl 2012 

241 European Commssion, „Update on ACTA‘s referral to the European Court of Justice“ (4. apríl 2012)  
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/354&format=HTML&aged=0&language=EN
&guiLanguage=en> skoðað 23. apríl 2012.  

242
 European Commission, „ACTA Questions and Answers“ <http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-

trade/acta/questions-and-answers/> skoðað 23. apríl 2012. 



78 

 

13. Leiðir til úrbóta – í stærra samhengi 

Staða mála á Íslandi hvað varðar stöðvun innflutnings á varningi sem grunur leikur á að brjóti 

gegn hugverkaréttindum annarra er um margt góð.  Lagaramminn er til staðar, og aukin 

áhersla er á þessi málefni hjá því embætti sem hefur að stærstum hluta með málefnið að 

gera, tollstjóraembættinu.  Ljóst er þó að margt mætti betur fara, og verður hér komið með 

ábendingar um leiðir til úrbóta á ýmsum sviðum. 

13.1 Lagalegar leiðir 

Hér að framan í kafla 11 er farið ýtarlega yfir þær helstu leiðir til úrbóta sem gera mætti á 

viðeigandi 132. gr. tollalaga.  Með því að skerpa á orðalagi, setja reglugerð um óljós 

túlkunaratriði og með setningu nýrrar lagagreinar um umsókn til aðgerða af hálfu rétthafa, 

mætti skýra allt lagaumhverfið að verulegu leyti.   

Hvað varðar önnur lög mætti veita Neytendastofu betri heimild til aðkomu mála, og víkka út 

þeirra hlutverk til að ná einnig yfir falsvarning sem ekki þykir sannað að ógni heilsu eða 

öryggi almennings. 

Almennt séð mætti skoða hvort ástæða sé til að herða refsiviðurlög, en slíkt hefur verið talið 

geta virkað vel sem einn þáttur í að stöðva innflutning eftirlíkinga og falsvarnings og ætti að 

virka verulega letjandi á innflytjendur.243  Gæta þarf þó meðalhófs hér sem ávallt  og benda 

má t.d. á að innflytjendur geta stundum verið í góðri trú og talið sig vera að kaupa varning af 

lögmætum rétthöfum. 

13.2 Vefsíðan falsanir.is 

Vefsíðan falsanir.is er að mörgu leyti góð, og er þar að finna góðar upplýsingar og þarft 

úrræði fyrir almenning ef vitneskja er til staðar um brot gegn hugverkaréttindum.   Þó er hér 

talið að margt  mætti betur fara, og þá sérstaklega að því leyti að auglýsa hana betur svo 

almenningur hafi um hana vitneskju.  Einnig mætti beita tækni við leitarvélabestun svo síðan 

komi fyrr upp við leitir á helstu leitarvélum.   Sem dæmi má nefna að ef leitað er á leitarvél 

Google að orðinu „falsað“ á íslenskum síðum kemur vefsíðan ekki upp fyrr en á blaðsíðu 3.  

                                                        
243 UNICRI (n.3) 8. 
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Einnig mætti slóðin sjálf og heiti síðunnar jafnvel vera sterkara og meira lýsandi – grunlausir 

gætu hreinlega haldið að þarna væri boðinn til sölu falsvarningur. Erlendar síður innihalda 

yfirleitt heiti sem eru meira lýsandi um fyrir hvað þær standa, s.s. „stöðvum 

sjóræningjaframleiðslu“244 eða „stöðvum falsanir.245 

13.3 Hagsmunasamtök 

Í fjölmörgum löndum, og þ.á.m. öllum hinum Norðurlöndunum, eru til hagsmunasamtök 

aðila sem vinna gegn falsvarningi og sjóræningaframleiðslu.246  Slík samtök gegna því 

hlutverki að efla umræðu, veita upplýsingar, halda utan um tölfræðiupplýsingar og veita 

jafnvel ráðgjöf við lagasetningu.  Afar ákjósanlegt væri ef slík samtök yrðu stofnuð á Íslandi, 

og má ætla að öll vinna gegn innflutningi og sölu falsvarnings og eftirlíkinga á Íslandi yrði þá 

mun markvissari.  Nýta mætti vefsíðuna falsanir.is betur til upplýsinga, og beint liggur við að 

aðilarnir sem standa á bak við síðuna kæmu að stofnun slíkra samtaka sem hér um ræðir.  

13.4 Kynningarherferðir 

Í fjölmörgum löndum hafa verið settar af stað stórar kynningarherferðir í fjölmiðlum til að 

vekja athygli almennings á ólögmætum falsvarningi og áhrif hans á ýmsa þætti 

þjóðfélagsins.247  Þær hafa verið keyrðar á vegum landsbundinna hagsmunasamtaka eða 

eftirlitsstofnanna á sviði hugverkaréttar, s.s. í Bandaríkjunum.248  

Sem dæmi má nefna að Í Danmörku var sett af stað herferðin „Stöðvum sjóræningjana“ (d. 

Stop Piraterne) með tilheyrandi vefsíðu.249 Á vefsíðunni er að finna miklar upplýsingar fyrir 

almenning og fyrirtæki um hvernig þekkja megi falsvarning og eftirlíkingar, og hvernig best sé 

að stöðva hann.  Einnig hefur danska Lyfjastofnunin farið í herferð gegn ólöglegum fölsuðum 

                                                        
244 http://int.stoppiraterne.dk/  

245 www.stopfakes.gov   

246 „Members“ (Global Anti-Counterfeiting Network) <http://www.gacg.org/Member> skoðað 24. apríl 2012.  

247 „Art To Fight Crime“ (United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute -UNICRI)  
<http://www.unicri.it/art_to_fight_crime/counterfeiting.php> skoðað 24. apríl 2012 ; Marc-Antoine JAMET, 
„How can we increase consumer awareness on counterfeiting“ (Unifab 27. febrúar 2009) 
<http://www.gacg.org/Content/Upload/Documents/MAJ%20Madrid%202009.pdf> skoðað 24. apríl 2012. 

248 „Intellectual Property Theft: Get Real“ (National Crime Prevention Coucil)  
<http://www.ncpc.org/topics/intellectual-property-theft/ncpcs-intellectual-property-theft-campaign> skoðað 
24. apríl 2012. 

249 Vefsíðuna má finna hér: http://int.stoppiraterne.dk/.  
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megrunarpillum sem mikið eru keyptar af almenningi gegnum internetið, og sett upp 

heimasíðu því tengdu.250 

Einnig hefur í Finnlandi nýlega verið sett af stað herferðin Fake No More251 sem er 

sérstaklega beint að ungu fólki.  Í tenglslum við hana var sett upp vefsíða á samfélagssíðunni 

Facebook252 þar sem hægt var að taka þátt í slagorðasamkeppni og vinna til verðlauna. 

Sjá mætti fyrir sér að sambærileg kynningarherferð gæti orðið að miklu gagni á Íslandi, og 

vakið athygli almennings, rétthafa og stjórnvalda á vandanum.  Engin formleg 

hagsmunasamtök á þessu sviði eru til hér á landi, en aðilarnir sem standa að vefsíðunni 

falsanir.is gætu sem dæmi staðið fyrir slíkri herferð. 

Á Íslandi hefur á undanförnum árum orðið mikil vakning á sviði hönnunar.  Halda mætti 

hönnunarsamkeppni í tengslum við slíka auglýsingaherferð, þar sem verðlaun yrðu veitt fyrir 

bestu hugmyndir og útfærslur.  Evrópsk athugunarstöð á sviði falsvarnings og 

sjóræningjaframleiðslu sem starfar á vegum framkvæmdastjórnar ESB stóð einmitt fyrir slíkri 

keppni, og voru sigurvegarar tilkynntir í febrúar þessa árs.253  Keppnin var haldin undir 

yfirskriftinni ”Hands Off My Design” og er nú virk heimasíða undir sama nafni þar sem er að 

finna ýmsar upplýsingar um hönnun og önnur hugverkaréttindi.254   Slíkar samkeppnir ættu 

að auka enn frekar áhuga almennings á málefninu og auka eftirtekt og umfjöllun.  

13.5 Samvinna opinberra aðila 

Eins og áður hefur verið komið inn á vinna löggæslu- og eftirlitsaðilar á þessu sviði á Íslandi 

lauslega saman ef ástæður þykja til, en slíka samvinnu mætti setja í mun fastara form.  

Embætti tollstjóra leitar til Einkaleyfastofu, lögreglu og Neytendastofu við vissar aðstæður, 

                                                        
250 Vefsíðuna má finna hér:  http://ext.laegemiddelstyrelsen.dk/nix-pille/forside.htm.  

251 „FACG has launched Fake No More campaign in Finland“ (Global Anti-Counterfeiting Network 21. febrúar 
2012) <http://www.gacg.org/News/Read/50> skoðað 24. apríl 2012.  

252
 Vefsíðuna má finna hér: http://www.facebook.com/fakenomore.  

253 „Intellectual property rights : Winners of "Hands off my Design" competition announced“ (The European 
Observatory on Counterfeiting and Piracy 1. febrúar 2012) 
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/93&format=HTML&aged=0&language=en&
guiLanguage=en> skoðað 24. apríl 2012. 

254 Vefsíðuna má finna hér: www.handsoffmydesign.com.  
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en slíkt er alltaf mat í hverju máli fyrir sig.  Skýra mætti betur þær aðstæður sem eðlilegt er 

að aðilar vinni saman, ásamt því að réttar boðleiðir verði ljósar. 

Einnig þyrfti að koma á meiri samvinnu milli opinberra aðila og fyrirtækja, og setja á 

heildræna stefnu og sameiginlegar aðgerðir gegn hugverkaréttarbrotum.  Á Íslandi er enginn 

einn aðili eða samtök ábyrg fyrir upplýsingaveitu um hugverkaréttarbrot, öflun og greiningar 

tölfræðigagna né samræmingar löggjafar á þessu sviði.255  Ljóst er að slíkt yrði til mikilla 

hagsbóta og myndi gera alla vinnu og stefnu á þessu sviði markvissari.   

Til samanburðar má nefna áðurnefnda yfirlýsta stefnu og aðgerðaplan leiðtogaráðs ESB gegn 

hugverkaréttarbrotum fyrir árin 2009-2012.256  Þar eru tiltekar um 50 skilgreindar aðgerðir 

og takmörk fyrir tímabilið og hvaða aðili sé ábyrgur fyrir þeim, í 5 flokkum sem eru löggjöf og 

gagnavinnsla, rekstrarframmistaða, samvinna við einkaaðila, alþjóðleg samvinna og að auka 

meðvitund og samskipti.   Styðjast mætti við þessa punkta við myndun sambærilegrar 

heildrænnar  áætlunar á þessu sviði á Íslandi. 

Einnig má nefna mikla formlega samvinnu á milli Evrópskrar athugunarstöðar á sviði falsana 

og sjóræningjaframleiðslu (The European Observatory of Counterfeiting and Piracy) og 

evrópskra hönnunar- og vörumerkjaskráningaryfirvalda (OHIM). 

13.6 Alþjóðleg samvinna, fræðsla og þjálfun 

 Starfsmenn tollstjóraembættisins hafa fengið fræðslu og þjálfun erlendis á undanförnum 

árum, en í litlum mæli þó og koma mætti þeim málum í fastari skorður.  Einnig er mikilvægt 

að dómarar á Íslandi fái þjálfun í málum sem tengjast brotum gegn hugverkaréttindum, og 

að hægt sé að kalla til hæfa matsmenn í slíkum málum.   

Koma mætti á fastari skorðum á samskiptum þegar vörur finnast í umflutningi á Íslandi.  

Starfsmenn tollstjóraembættisins láta stundum samstarfsaðila í viðtökulandi vita um 

sendingu sem þeir hafa stöðvað í umflutningi, en slíkt fer eftir mjög huglægum þáttum eins 

og hvort um persónuleg tengsl er að ræða við einhverja starfsmenn embættis 

                                                        
255 „Chapter 7 – Intellectual Property Law“ (Spurningalisti framkvæmdastjórnar ESB og svör Íslands um 7. kafla, 
úr upplýsingagögnum samninganefndar Íslands um aðildarviðræður við ESB, 2011)  
<http://www.vidraedur.is/media/esb_svor/07_-_Intellectual_Property_Law/Ch._7_-
_Intellectual_Property_Law-final.pdf> skoðað 24. apríl 2012.   

256 European Council Resolution on the EU Customs Action Plan (n.225).  
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viðkomulands.257  Augljóst er að til mikilla bóta væri að staðla þau samskipti og að allar 

boðleiðir við slíkar aðstæður séu skýrar. 

13.7 Áhættugreining hjá tollstjóraembættinu 

Tollstjóraembættið hefur óformlegar viðmiðunarreglur varðandi hvaða vörur eru sérstaklega 

skoðaðar við innflutning, og er þá t.d. litið til óeðlilega lágs vöruverðs, upprunalands og 

pakkninga, ásamt því sem fylgst er sérstaklega með þeim innflytjendum sem vörur hafa 

þegar verið stöðvaðar til.258  Slík atriði eru þó ekki skoðuð með kerfisbundnum eða 

markvissum hætti, og ætti að vera verulegt svigrúm til umbóta á sviði markvissrar 

áhættugreiningar og -stjórnunar. Innan ESB hefur verið unnið í stöðlun á þessu sviði og gefið 

út upplýsingaskjal um staðlaðan ramma fyrir áhættustjórnun hjá tollstjóraembættum ESB 

landa.259 

 

                                                        
257

 Ásgrímur Ásmundsson (n.4). 

258 sama heimild. 

259 European Commission og Directorate General Taxation and Customs Union, „Standardized Framework for 
risk management in the Customs Administration of the EU“ 2007 
<http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/framework_doc.pdf> skoðað 24. apríl 2012.  
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14. Niðurstöður 

Eins og fram hefur komið hér að framan er sala og dreifing falsvarnings og eftirlíkinga eitt af 

stærstu áhyggjuefnum á sviði hugverkaréttarbrota í heiminum í dag.  Vandamálið fer sífellt 

vaxandi og með aukinni útbreiðslu og notkun internetsins fer sendingum fjölgandi og 

erfiðara verður að stöðva þær.   

Áhrif falsvarnings og eftirlíkinga á markaði  eru margvísleg, en helstu eru efnahagsleg áhrif á 

lönd og fyrirtæki, og svo heilsufarsleg áhrif þegar um ræðir vörur sem ógna heilsu eða öryggi 

neytenda.  Efnahagsleg áhrif eru gríðarleg, og voru áætluð um 25.000.000.000.000 íslenskra 

króna á heimsvísu árið 2009.  Hagkerfi landa tapa tekjum af sköttum og gjöldum af þessum 

varningi og fyrirtæki tapa söluhagnaði ásamt því að verða fyrir ýmsum afleiddum 

fjárhagslegum áhrifum.  Vörur sem ógna heilsu og öryggi neytenda geta verið lyf, matur, 

drykkur, raftæki, vélarhlutar, leikföng o.fl. Slíkur varningur var 14,5% alls varnings sem 

stöðvaður var við innflutning í ESB  árið 2010. 

Tengsl sölu og dreifingar á falsvarningi við skipulagða glæpastarfsemi hafa ekki farið hátt til 

þessa, en eru þó sífellt að koma betur fram.  Glæpasamtökin sem þegar standa í smygli á 

vopnum og eiturlyfjum, peningaþvætti og fleiru nýta dreifingarleiðir og tengsl sem þeir hafa 

þegar aðgang að, og hrífast af miklum hagnaðarmöguleikum, lítilli áhættu og afar vægum 

refsingum.  Í Bretlandi  fundust árið 2010 tengsl við aðra glæpsamlega starfsemi í 79% tilfella 

sem falsvarningur eða eftirlíkingar voru gerðar upptækar af tollyfirvöldum eða lögreglu. 

Það sem helst hefur verið talið þurfa að gera til að draga úr sölu og dreifingu falsvarnings og 

eftirlíkinga er annars vegar að minnka eftirspurn og hins vegar að herða viðurlög, ásamt því 

að rétthafar séu vel vakandi yfir framfylgni réttinda sinna.  Almenningur lítur kaup á 

falsvarningi og eftirlíkingum ekki alvarlegum augum, og virðist lítið hugsa út í áhrif og 

afleiðingar slíkra kaupa.  Í hinum vestræna heimi er réttarfarslegt umhverfi hvað varðar 

stöðvun innflutnings og sölu falsvarnings og eftirlíkinga víðast hvar í ágætis farvegi, þ.e. 

lagaramminn og úrræðin eru til staðar, en refsingar eru afar vægar.   
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14.1 Hvernig er lagaumhverfið á Íslandi hvað varðar innflutning á falsvarningi og 

eftirlíkingum?  

Tollstjóraembættið vinnur samkvæmt ákvæði 132. gr. tollalaga við stöðvun innflutnings á 

falsvarningi og eftirlíkingum til landsins.  Ákvæðið er byggt á TRIPS samningnum og hefur 

staðið óbreytt frá setningu greinarinnar árið 1995.  Ákvæðið er 6 mgr. og tekur á því helsta 

sem tengist málefninu, þótt ýmislegt megi bæta.   

Innihald greinarinnar sýnir það verklag sem tollstjóraembættið skuli hafa við stöðvun 

innflutnings á falsvarningi og eftirlíkingum.  Rétthafi skal leggja fram skriflega beiðni um 

frestun tollafgreiðslu og hefur í framhaldinu samband við innflytjanda og fer fram á samþykki 

hans fyrir förgun varanna.  Verði innflytjandi ekki við því þarf að tollafgreiða vöruna og 

rétthafi í framhaldinu að leita réttar síns með öðrum leiðum, s.s. lögbanni.  Ógni vörurnar 

mögulega heilsu eða öryggi almennings, og/eða uppfylli ekki staðla og öryggiskröfur getur 

Neytendastofa farið fram á sölubann á grundvelli laga þess lútandi. 

Á Íslandi hefjast flest málin þannig að tollstjóraembættið hefur frumkvæði að stöðvun 

innflutnings varanna.  Þetta er gerólíkt umhverfinu í ESB þar sem yfir 95% aðgerða 

tollstjóraembætta hefjast að frumkvæði rétthafa um almenna umsókn um aðgerð, en engin 

slík frumkvæðisúrræði fyrir rétthafa eru til staðar á Íslandi.  

Í íslensku lögunum er undanþáguákvæði fyrir innflutning vara í litlu magni til einkanota, í 

farangri ferðamanna eða litlum vörusendingum.  Engar nánari skilgreiningar hafa verið 

gerðar á hversu mikið magn teljist falla undir þetta undanþáguákvæði, en slíkt yrði til mikilla 

bóta fyrir bæði starfsmenn tollstjóraembættisins og neytendur sem hyggjast flytja inn slíkan 

varning. 

Heimild til reglugerðar er í lögunum, en hún hefur ekki verið sett.  Setning reglugerðar gæti 

varpað miklu ljósi á þau vafaatriði sem koma upp við túlkun lagagreinarinnar.   

Innflutningur og sala á falsvarningi og eftirlíkingum brýtur yfirleitt gegn vörumerkjalögum, en 

einnig er stundum um að ræða brot gegn höfunda- eða hönnunarlögum, t.d. við innflutning 

húsgagna.  Sala á falsvarningi getur einnig brotið gegn lögum um eftirlit með viðskiptaháttum 

og markaðssetningu, sem og lögum um öryggi vöru og opinbera markaðsgæslu. 
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Engir dómar hafa enn fallið á Íslandi á grundvelli 132. greinar tollalaga, enda heimila 

innflytjendur í langflestum tilfellum förgun vara sinna þegar þær eru stöðvaðar við 

innflutning.  Nokkrir dómar hafa fallið vegna sölu falsvarnings á markaði, og hafa þeir verið 

byggðir á vörumerkjalögum, hönnunarlögum o.fl. 

14.2 Hvernig er samanburður við önnur ríki, sérstaklega ESB ríki? 

Íslenska lagagreinin er að mestu leyti í samræmi við ESB reglugerð um sama efni, enda byggir 

reglugerðin einnig á TRIPS samningnum.  Þó er tekið með öðrum hætti á vissum þáttum, s.s. 

vörum í umflutningi og útflutningi.  Einnig er munur á undanþáguákvæði til einkanota, en í 

ESB er ekki heimilt að flytja inn falsvarning í litlum vörusendingum, s.s. sem pantaðar hafa 

verið gegnum internetið.  

Helsti munurinn er þó frumkvæðisúrræði rétthafa, en í ESB getur rétthafi lagt inn almenna 

umsókn um aðgerð með öllum helstu upplýsingum um vöru sína, dreifingarleiðir o.fl.  

Tollyfirvöldum er gríðarleg hjálp í slíkum umsóknum, og hefur þróunin innan ESB orðið sú að 

nær allar aðgerðir eru grundvallaðar á slíkri umsókn. 

Lagaumhverfið í Noregi er um margt sambærilegt því íslenska, en þar er þó veittur lengri 

frestur fyrir rétthafa að sýna fram á réttindi sín í upphafi, sem getur verið til mikilla bóta. 

Gangi Ísland í ESB er ljóst að vissum hluta laganna þarf að breyta.  Setja þarf upp umrætt 

frumkvæðisúrræði fyrir rétthafa um umsókn um aðgerð, vörur í smáum vörusendingum 

mættu ekki falla undir undanþáguákvæði, og vörur í umflutningi og útflutningi þyrftu skýrt 

að falla undir lagaákvæðið.  Allar umræddar breytingar hljóta að teljast jákvæð þróun og vera 

til hagsbóta fyrir tollstjóraembættið við störf sín.   

Einnig þyrfti við inngöngu Íslands í ESB að uppfylla skilyrði tilskipunar ESB um framfylgni 

hugverkaréttinda.  Tilskipunin telst þó að stórum hluta uppfyllt nú þegar.    

Tveir nýlegir dómar hjá ESB og í Danmörku hafa skýrt betur þau ákvæði ESB reglugerðarinnar 

sem varða vörur í umflutningi og undanþáguákvæðið um innflutning til einkanota.  Vegna 

ólíks orðalags lagagreina ESB og Íslands myndu þessir dómar þó ekki hafa fordæmisgildi hér á 

landi. 
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14.3 Hverju þarf að breyta til að takast betur á við vandann? 

Engar formlegar áætlanir eru um að breyta umræddu ákvæði 132. gr. tollal., en lögfræðingar 

tollstjóraembættisins og aðrir hagsmunaaðilar fylgjast þó vel með straumum og stefnum á 

þessu sviði.  Það sem þeir vildu helst sjá lagfært er að fá inn frumkvæðisúrræði rétthafa, 

skilgreina betur magn sem fellur undir undanþáguákvæðið til einkanota eða fella burt 

ákvæðið um litlar vörusendingar, lengja 3 daga tímafrestinn fyrir rétthafa til að sýna fram á 

réttindi sín, fá skýrari almannaheillaúrræði þegar rétthafi aðhefst ekki, skilgreina betur 

viðmið við ákvörðun upphæðar tryggingar þegar tollafgreiðsla er stöðvuð, ásamt því að fá 

heimildir til stöðvunar hluta sendingar þegar ekki allar vörurnar brjóta gegn 

hugverkaréttindum. 

Vandamálin tengd innflutningi og sölu falsvarnings og eftirlíkinga eru þó engan veginn 

einungis hægt að takast á við á lagalegum grundvelli.  Stór ástæða fyrir umfangi slíks varnings 

á markaði er sú að eftirspurnin er gríðarleg hjá almenningi.  Rannsóknir um allan heim hafa 

sýnt að neytendur sækja í slíkan varning af ýmsum ástæðum, og gera sér engan veginn grein 

fyrir afleiðingum slíkra kaupa – eða er alveg sama um þær.   

Í flestum löndum hafa verið keyrðar kynningarherferðir í fjölmiðlum, sem upplýsa almenning 

um alvarleika málsins og reyna eins og kostur er að vekja fólk til meðvitundar.  Afar jákvætt 

væri ef slík herferð yrði keyrð í íslenskum fjölmiðlum til að vekja athygli almennings á 

málefninu og reyna að draga úr eftirspurn. 

Á Íslandi eru engin hagsmunasamtök gegn innflutningi og sölu falsvarnings og eftirlíkinga, en 

slík samtök eru til í flestum vestrænum löndum og vinna þarft verk í að veita upplýsingar og 

ráðgjöf til opinberra aðila og neytenda.  Hér á landi er heldur enginn einn opinber aðili með 

málefnið á sinni könnu og heildaryfirsýn um það, né er unnið eftir neinni heildrænni, 

kerfisbundinni eða markvissri stefnu til að draga úr þessum varningi á markaði. 

Það sem hefur þó verið gert í þessum málum á Íslandi er að settur var á stofn vinnuhópur um 

framfylgni hugverkaréttar.  Hópurinn kemur reglulega saman og ræðir vernd og framfylgni 

hugverkaréttar og hefur það m.a. að markmiði að auka vitund um hugverkarétt meðal 

íslenskra neytenda og hvernig best megi sporna við brotum á sviði hugverkaréttar.  Á vegum 

þeirra hefur verið sett upp síðan falsanir.is með ýmsum upplýsingum um þetta málefni. 
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Til að stemma stigu við hinu sífellt vaxandi vandamáli er afar mikilvægt að aðilar vinni saman 

að lausn málsins, bæði innanlands sem og á alþjóðlegum vettvangi.  Mikil vakning hefur 

orðið hér á landi á undanförnum árum hvað þetta varðar hjá tollstjóraembættinu og 

stjórnvöldum, ásamt mikillar og góðrar samvinnu á milli tollstjórembættis og annarra aðila 

sem hafa með málefnið að gera, s.s. Einkaleyfastofu og Neytendastofu.  Einnig hefur erlend 

samvinna farið vaxandi. 

Hins vegar er ljóst að  betur má ef duga skal.  Alger skortur er á heildrænni stefnu og yfirsýn 

opinberra aðila á þessu sviði, en enginn opinber aðili er með heildarmálefni sem varða 

hugverkaréttarbrot á sinni könnu, heldur hver og einn aðili með sinn afmarkaða hluta.  Engin 

markviss aðgerðaáætlun er heldur til staðar til að reyna að stemma stigu við vandanum.   

Með sameiginlegu átaki opinberra aðila og löggjafans, kynningarherferð til að vekja athygli 

neytenda og rétthafa á málefninu, ásamt mögulega stofnun hagsmunasamtaka á þessu sviði 

mætti draga að verulegu leyti úr innflutningi og sölu falsvarnings og eftirlíkinga hér á landi, 

sem yrði landi og þjóð, fyrirtækjum sem og almenningi til mikilla hagsbóta.  
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