
Arndís Sveinbjörnsdóttir 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ákvæði 15. gr. a. laga nr. 57/2005  
um eftirlit með viðskiptaháttum  

og markaðssetningu 
- MA ritgerð í lögfræði - 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Umsjónarkennari: Ása Ólafsdóttir 
 

Lagadeild Háskóla Íslands 
 

Júní 2009  



FORMÁLI 
 

Ritgerð þessi er lokaritgerð til embættisprófs við lagadeild Háskóla Íslands vorið 2009. Fjallar 

hún um ákvæði 15. gr. a. laga nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og 

markaðssetningu. Hugmyndin að  ritgerð um þetta efni kviknaði að nokkru eftir að hafa setið 

námskeiðið „Almennur viðskipta- og neytendaréttur“, þar sem meðal annars var farið yfir 

umrædd lög. Þá benti Eiríkur Jónsson, lektor, mér á umrætt ákvæði ásamt því sem hann lagði 

mér til gögn í upphafi til að styðjast við. Kom það sér vel þar sem ekki er mikið til af 

heimildum um þetta efni og færi ég honum mínar bestu þakkir fyrir. 

Leiðbeinandi minn við gerð ritgerðarinnar var Ása Ólafsdóttir, lektor, og kann ég henni 

ómetanlegar þakkir fyrir góðan stuðning og ábendingar við þessa vinnu. Er það von mín að 

ritgerð þessi skýri að nokkru það viðfangsefni sem hún fjallar um. 

  



EFNISYFIRLIT 
 
1 Inngangur ................................................................................................................................ 1 

2 Uppruni og þróun ákvæðis 15. gr. a. laga nr. 57/2005 ............................................................ 2 

2.1 Yfirlit ................................................................................................................................ 2 

2.2 Lög nr. 84/1933 um varnir gegn óréttmætum verslunarháttum ....................................... 2 

2.3 Lög nr. 56/1978 um verðlag, samkeppnishömlur og óréttmæta viðskiptahætti ............... 4 

2.4 Samkeppnislög nr. 8/1993 ................................................................................................ 5 

2.5 Lög nr. 57/2005 um eftirlit með óréttmætum viðskiptaháttum og gagnsæi markaðarins 6 

2.6 Breytingarlög nr. 50/2008 á lögum nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og 
markaðssetningu ..................................................................................................................... 7 

3 Tengsl ákvæðis 15. gr. a. við önnur ákvæði laga nr. 57/2005 ................................................. 8 

3.1 Ákvæði 13. gr. laga nr. 57/2005 ....................................................................................... 8 

3.2 Ákvæði 14. gr. laga nr. 57/2005 ..................................................................................... 10 

3.3 Réttarframkvæmd ........................................................................................................... 11 

4 Skýring á ákvæði 15. gr. a. laga nr. 57/2005 ......................................................................... 14 

4.1 Almennt um ákvæði 15. gr. a. laga nr. 57/2005 ............................................................. 14 

4.2 Gildissvið ákvæðis 15. gr. a. laga nr. 57/2005 ............................................................... 15 

4.2.1 Notkun ..................................................................................................................... 15 

4.2.2 Atvinnustarfsemi ..................................................................................................... 16 

4.2.3 Auðkenni ................................................................................................................. 18 

4.2.4 Firmanafn ................................................................................................................ 18 

4.2.5 Verslunarmerki ........................................................................................................ 19 

4.2.6 Vörumerki ............................................................................................................... 20 

4.3 Nánar um ákvæði 15. gr. a. laga nr. 57/2005 ................................................................. 21 

4.3.1 Firmanöfn ................................................................................................................ 22 

4.3.2 Lén ........................................................................................................................... 34 

4.3.3 Vörumerki ............................................................................................................... 44 

4.3.4 Annað ...................................................................................................................... 53 

4.3.5 Niðurlag ................................................................................................................... 56 

5 Réttarstaðan á öðrum Norðurlöndum .................................................................................... 57 

5.1 Almennt .......................................................................................................................... 57 

5.2 Danmörk ......................................................................................................................... 58 

5.3 Noregur ........................................................................................................................... 66 

5.4 Samantekt ....................................................................................................................... 70 

6 Neytendastofa og úrræði hennar við brotum á ákvæði 15. gr. a. laga ................................... 71 

6.1 Um Neytendastofu .......................................................................................................... 71 



6.2 Neytendastofa og lög nr. 57/2005 .................................................................................. 73 

6.3 Ákvæði 2. mgr. 21. gr. b. laga nr. 57/2005 .................................................................... 74 

6.4 Dagsektir og stjórnvaldssektir ........................................................................................ 77 

6.5 Annað ............................................................................................................................. 79 

6.6 Niðurlag .......................................................................................................................... 81 

7 Lokaorð ................................................................................................................................. 83 

Heimildaskrá ............................................................................................................................ 87 

Dómaskrá ................................................................................................................................. 88 

Ákvarðanir og úrskurðir ........................................................................................................... 89 

Lagaskrá ................................................................................................................................... 92 

Viðauki ..................................................................................................................................... 95 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

1 Inngangur  

Undanfarin ár hefur orðið mikil neytendavakning hér á landi. Íslenska neytendalöggjöf má að 

mestu leyti rekja til aðildar Íslands að Evrópska efnahagssvæðinu árið 1993 en síðan þá hefur 

bæði verið aukið við hana og bætt. Settar hafa verið á laggirnar ýmsar stofnanir og embætti, 

svo sem Neytendastofa og talsmaður neytenda, auk þess sem neytendur eru í kjölfarið 

meðvitaðri um rétt sinn og standa þar af leiðandi betur vörð um hann. Reynt er að hafa 

neytendasjónarmið í fyrirrúmi og er einkum horft til nágrannalanda okkar varðandi rétt 

neytenda. Þá eru það gömul sannindi að samkeppni milli fyrirtækja skilar neytendum miklum 

ávinningi. Stuðlar hún að því að neytendur fái sem besta vöru og þjónustu á sem lægsta verði. 

Hún leiðir einnig til þess að fyrirtæki eru knúin til að þróa vörur sínar og koma með nýjar 

vörur eða bætta þjónustu á markaðinn. Samkeppnin á þannig að tryggja hagsmuni neytenda 

og er hún í raun meðal annars eina vörn þeirra gegn óeðlilegum verðhækkunum og slæmri 

þjónustu fyrirtækja. Það eru ekki einungis neytendur sem njóta ávaxtanna af virkri samkeppni, 

því það gera fyrirtækin einnig ef horft er á heildarhagsmuni atvinnulífsins. Samkeppnin 

stuðlar meðal annars að nýsköpun hjá fyrirtækjum og framförum í rekstri. Má því segja að 

virk samkeppni sé sameiginlegt hagsmunamál neytenda og fyrirtækja og í raun þjóðfélagsins 

alls.  

Þeim sem stunda rekstur ber að virða góða viðskiptahætti eins og þeir eru á hverjum tíma 

og forðast að gera það sem stríðir gegn hagsmunum neytenda. Með þessu er verið að tryggja 

að samkeppni sé innan þeirra marka sem þjóðfélagið telur vera almennar leikreglur á hverjum 

tíma. Þessi meginregla er frekar útfærð í lögum nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum 

og markaðssetningu. Lögin hafa að geyma ýmis ákvæði um meðal annars auglýsingar, 

verðmerkingar, verðkannanir, leiðbeiningar með vöru og þjónustu, skilmála fyrirtækja, 

ábyrgðaryfirlýsingar, firmanöfn og atvinnuleyndarmál.  

Í lögum nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu er að finna 

ákvæði í 15. gr. a. sem fjallar um verndun auðkenna í atvinnustarfsemi. Ákvæði þetta er 

mikilvægt þar sem þörf hefur verið talin fyrir almenna samkeppnisreglu um vernd auðkenna. 

Notkun auðkenna skiptir miklu máli í viðskiptum þar sem þau eru talin greina starfsemi og 

vörur eða þjónustu fyrirtækja frá öðrum. Ákvæðið kveður á um að óheimilt sé í 

atvinnustarfsemi að nota firmanafn, verslunarmerki eða því um líkt, sem sá hefur ekki rétt til 

er notar, eða reka atvinnu undir nafni sem gefur villandi upplýsingar um eignarrétt eða ábyrgð 

atvinnurekanda. Enn fremur er sérhverjum bannað að nota auðkenni, sem hann á tilkall til, á 
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þann hátt að leitt geti til þess að villst verði á því og öðru einkenni sem annað fyrirtæki notar 

með fullum rétti.  

Í þessari ritgerð verður fjallað um ákvæði 15. gr. a. laga nr. 57/2005. Verður tilurð þess 

skoðað, það skýrt auk þess sem ákvæðið verður skoðað í ljósi réttarframkvæmdar. Kannaðar 

verða allar ákvarðanir ásamt þeim úrskurðum neytendayfirvalda sem fallið hafa í tengslum 

við 15. gr. a. frá árinu 1996 til ársins 2008, en deilt hefur verið um ákvæðið á þeim vettvangi. 

Einnig verða skoðaðir þeir dómar sem fallið hafa hérlendis í þessu sambandi og dregnar 

ályktanir af réttarframkvæmdinni. Litið verður til samskonar ákvæða í norrænum rétti og 

dóma sem fallið hafa þar. Að lokum verður farið yfir hlutverk Neytendastofu og úrræði 

hennar í tengslum við brot á ákvæðinu. Megináherslan verður þó lögð á að kryfja túlkun 

neytendayfirvalda og dómstóla á 15. gr. a. laga nr. 57/2005. 

 

2 Uppruni og þróun ákvæðis 15. gr. a. laga nr. 57/2005 

2.1 Yfirlit 

Ákvæði 15. gr. a. laga nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu má 

rekja allt aftur til ársins 1933 en umrætt ár var samsvarandi ákvæði lögfest í 9. gr. laga nr. 

84/1933 um varnir gegn óréttmætum verslunarháttum. Ákvæði laganna frá 1933 voru í gildi 

þar til lög nr. 56/1978 um verðlag, samkeppnishömlur og óréttmæta viðskiptahætti leystu þau 

af hólmi en ákvæðið var þar í 30. gr. Samkeppnislög nr. 8/1993 tóku því næst við og var 

samsvarandi ákvæði í 25. gr. þeirra laga. Lög nr. 57/2005 um eftirlit með óréttmætum 

viðskiptaháttum og gagnsæi markaðarins tóku við af samkeppnislögum nr. 8/1993 og var 

ákvæðið í 12. gr. þeirra laga. Ákvæðið fluttist svo úr 12. gr. yfir í 15. gr. a. með 

breytingarlögum nr. 50/2008 og bera lögin nú heitið lög um eftirlit með viðskiptaháttum og 

markaðssetningu. 

Hér á eftir verður fjallað stuttlega um umrætt ákvæði í hverjum lögum fyrir sig ásamt 

umfjöllun um lögin. 

 

2.2 Lög nr. 84/1933 um varnir gegn óréttmætum verslunarháttum 

Að beiðni Verzlunarráðs Íslands var flutt frumvarp til laga til varnar óréttmætum 

verslunarháttum árið 1933 og sá Verzlunarráðið um samningu þess. Hafði það verið borið 

undir hin ýmsu sérfélög innan verslunarstéttarinnar og hlotið einróma samþykki þeirra.1 

Framsögumaður frumvarpsins, Jóhann Jósefsson, sagði í framsöguræðu sinni að hörð 
                                                 
1 Alþt. 1933, B-deild, bls. 2304-2305. 
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samkeppni í verslunarstétt eftir að verslunarfrelsi hafði komið til, hafi leitt til notkunar ýmissa 

aðferða sem ekki væru hollar viðskiptalífinu. Taldi hann einnig lengra hafa verið gengið í 

samkeppni milli verslunarfyrirtækja til að afla sér viðskipta en rétt væri. Þá sagði hann: „Það 

er nauðsynlegt fyrir hina íslenzku verzlunarstétt að taka upp háttu þeirra þjóða í þessum 

efnum, sem standa okkur feti framar í verzlunarþekkingu og verzlunarþroska.“2 Af þessu má 

sjá að markmið lagasetningarinnar hefur verið að setja samkeppninni reglur og koma í veg 

fyrir óréttmæta viðskiptahætti í landinu í samræmi við það sem gerðist í nágrannalöndum 

okkar. 

Ákvæðið var fyrst sett í lög nr. 84/1933 en fyrir þann tíma fór um vernd slíkra auðkenna 

eingöngu eftir ákvæðum í firma- og vörumerkjalögum. Tilgangurinn með ákvæðinu var að ná 

til tilvika, sem ekki féllu beint undir ákvæði firmalaga eða laga um vörumerki. Sú vernd 

auðkenna sem veitt var með ákvæðum firma- og vörumerkjalaga var háð ýmsum skilyrðum 

og náði því ekki ávallt nógu langt. Þörf hafði því verið fyrir almenna samkeppnisreglu um 

vernd auðkenna.3 Reglan var í 9. gr. frumvarpsins sem var samþykkt þann 19. júní 1933 og 

hljóðaði hún svo:  

Bannað er að nota í atvinnustarfsemi nafn, firmanafn, verslunarmerki eða því um líkt, sem sá 
hefur ekki rétt til, er notar, eða rekur atvinnu undir nafni, sem gefur villandi upplýsingar um 
eignarrétt eða ábyrgð atvinnurekanda. Ennfremur er 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.  
Brot gegn ákvæðum þessum, framin af ásettu ráði, varða sektum, allt að 2000 kr. 

 

 Frumvarpið var að mestu leyti þýðing á samskonar lögum í Danmörku, nánar tiltekið lov 

nr. 98 om Bestemmelse mod uretmæssig Konkurrence og Varebetegnelse, frá 29. mars 1924. 

Höfðu Danir haft hliðsjón af þýskum rétti varðandi setningu reglna um óréttmæta 

viðskiptahætti en ákvæðið kom fyrst fram í Danmörku árið 1912.4 Í Þýskalandi var á þessum 

tíma talið að löggjöfin, sem verslunarmálefni snerti og siðgæði í verslunarháttum yfir höfuð, 

væri á mjög háu stigi.5  Ákvæðið var í 9. gr. dönsku laganna frá 1924 og var svo hljóðandi: 

Det er enhver forbudt í Erhvervsøjemed at benytte et Navn, Firma, Forretningskendetegn eller 
lignende, det ikke tilkommer ham, saavel som at benytte en ham rettlig tilkommende Betegnelse 
paa en maade, der er egnet til at hidføre forvekslinger med en af anden Erhvervsvirksomhed 
retmæssig ført Betegnelse. 
Forsætlig overtrædelse heraf straffes med Bøder. 

 

                                                 
2 Alþt. 1933, B-deild, bls. 2305-2306.  
3 Alþt. 1977-78, A-deild, bls. 245. 
4 Mogens Koktvedgaard: Lærebog í konkurrenceret, bls. 37-38.  
5 Alþt. 1933, B-deild, bls. 2306. 



4 
 

Af samanburði við ákvæði dönsku laganna sést að bætt var við fyrsta málslið íslenska 

ákvæðisins eftirfarandi: „eða rekur atvinnu undir nafni, sem gefur villandi upplýsingar um 

eignarrétt eða ábyrgð atvinnurekanda“. Í greinargerð með frumvarpinu varðandi þetta sagði að 

með þessu hefði verið að koma í veg fyrir það tjón, sem skuldheimtumenn bíða oft í sambandi 

við eigendaskipti verslana, sem ekki eru reknar undir nafni þess sem verslunina á.6 

 

2.3 Lög nr. 56/1978 um verðlag, samkeppnishömlur og óréttmæta viðskiptahætti 

Með lögum nr. 56/1978 um verðlag, samkeppnishömlur og óréttmæta viðskiptahætti voru 

lögin frá 1933 endurskoðuð og tóku þau miklum breytingum. Skyldu í hinum nýju lögum 

meðal annars vera ákvæði um eftirlit með einokunarfyrirtækjum og fyrirtækjasamtökum auk 

þess sem viðskiptaráðherra óskaði einnig eftir því að í lögunum yrði kafli um óréttmæta 

viðskiptahætti og neytendavernd.7 Af þessu má ráða að neytendasjónarmið höfðu meira vægi í 

umræddum lögum, í samræmi við norræna löggjöf á þessu sviði en meginreglan um góða 

viðskiptahætti var meðal annars ein af þeim nýjungum sem voru lögfestar. Þó ekki tíðkaðist 

erlendis að steypa saman í eina löggjöf ákvæðum sem fjalla um verðlag og samkeppnishömlur 

annars vegar og reglum um óréttmæta viðskiptahætti og neytendavernd hins vegar voru 

málefni þessi samt sem áður talin eðlisskyld og tengjast með ýmsum hætti. Því var ekkert 

talið athugavert við að fella þau saman í einni löggjöf en það helgaðist af aðstæðum 

hérlendis.8 Einkum má þar nefna smæð markaðarins og að of kostnaðarsamt þótti að koma á 

fót sérstakri stofnun til að fylgjast með óréttmætum viðskiptaháttum.9 

Ákvæðið var í 30. gr. laganna og svaraði til 9. gr. áður gildandi laga. Segir í greinargerð 

með ákvæðinu að í viðskiptum skipti notkun sérstakra auðkenna miklu máli þar sem 

auðkennin greini starfsemi og vörur eða þjónustu eins fyrirtækis frá öðrum. Greinin hefur að 

geyma almennt bann við að nota auðkenni, sem annar á en réttur til þessara auðkenna getur 

oft hvílt á sérlöggjöf, samanber til dæmis lög nr. 42/1903 um verslanaskrár, firmu og 

prókúruumboð.10 

Hljóðaði 30. gr. laganna svo:  

Óheimilt er að nota í atvinnustarfsemi firmanafn, verslunarmerki eða því um líkt, sem sá hefur 
ekki rétt til, er notar eða rekur atvinnu undir nafni, sem gefur villandi upplýsingar um eignarrétt 
eða ábyrgð atvinnurekanda. Ennfremur er sérhverjum bannað að nota auðkenni, sem hann á 

                                                 
6 Alþt. 1933, A-deild, bls. 988. 
7 Alþt. 1977-78, A-deild, bls. 1942.  
8 Alþt. 1977-78, A-deild, bls. 1949. 
9 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 368. 
10 Alþt. 1977-78, A-deild, bls. 1954.  
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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.  
 

Í Danmörku var í gildi hliðstætt ákvæði. Við endurskoðun dönsku laganna um óréttmæta 

viðskiptahætti var talið rétt að halda þessu ákvæði þrátt fyrir aukna vernd í sérlöggjöf. Var 

ákvæðið á þessum tíma í 5. gr. laga nr. 297/1974 „om markedsføring“. Í hliðstæðri löggjöf á 

öðrum Norðurlöndum var hins vegar ekki ákvæði af þessu tagi og byggðist auðkennaverndin 

þar algerlega á sérlöggjöf. Rétt þótti að hafa þetta ákvæði áfram í íslenskri löggjöf, enda 

bjuggu Íslendingar við gömul firmalög hér og ákvæðið gæti enn komið að gagni til fyllingar 

vörumerkjavernd.11 

 

2.4 Samkeppnislög nr. 8/1993 

Með samkeppnislögum nr. 8/1993 var stefnt að því að efla virka samkeppni á þeim sviðum 

þar sem hún tryggði best hag neytenda, atvinnulífsins og þjóðfélagsins í heild. Helstu 

breytingar sem fólust í frumvarpi að þeim lögum voru þær að andi laganna hafði breyst þar 

sem í fyrri lögum var meiri áhersla lögð á bein verðlagsafskipti. Í frumvarpinu var hins vegar 

megináhersla á að efla samkeppni en að sama skapi að draga úr verðlagsafskiptum. Þess 

vegna var meðal annars lagt til að nafni Verðlagsstofnunar yrði breytt í Samkeppnisstofnun 

og nafni verðlagsráðs í samkeppnisráð.12 

Sjötti kafli laganna fjallaði um óréttmæta viðskiptahætti og var hann í meginatriðum 

óbreyttur frá samsvarandi kafla í áður gildandi lögum. Nýmæli var hins vegar í lögunum að 

samkeppnisráði var veitt heimild til að leggja á sektir vegna brota á samkeppnisreglum. Þetta 

var í samræmi við þróun í nágrannalöndunum og byggðist á því hve samkeppnismál voru 

flókin og vandmeðfarin, því var talið rétt að veita þeim sem hefðu sérþekkingu slíka heimild. 

Ákvörðunum samkeppnisráðs mátti svo áfrýja til sérstakrar áfrýjunarnefndar.13 

Í 25. gr. samkeppnislaga var óbreytt ákvæði 30. gr. áður gildandi laga. Talið var að þrátt 

fyrir aukna sérlöggjöf á þessu sviði væri enn þörf á því að hafa almenna samkeppnisreglu um 

vernd auðkenna. Í greinargerð með ákvæðinu sagði að rétt þætti að hafa ákvæðið áfram í 

íslenskri löggjöf þar sem það kæmi enn að gagni til fyllingar á vörumerkjavernd.14 

 

                                                 
11 Alþt. 1977-78, A-deild, bls. 1954.  
12 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 368. 
13 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 369. 
14 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 382.  
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2.5 Lög nr. 57/2005 um eftirlit með óréttmætum viðskiptaháttum og gagnsæi 

markaðarins 

Frumvarp að lögum nr. 57/2005 var samið með hliðsjón af niðurstöðum nefndar um 

stefnumótun íslensks viðskiptaumhverfis. Nefndin taldi nauðsynlegt að efla eftirlit með 

samkeppnishömlum á markaði og lagði til að þetta yrði meðal annars gert með því að skilja að 

eftirlit með samkeppnishömlum annars vegar og eftirlit með óréttmætum viðskiptaháttum og 

gagnsæi markaðarins hins vegar. Sama stofnunin myndi þar af leiðandi ekki sjá um að vinna 

þessi verkefni eins og verið hafði hérlendis. Aðstæður höfðu breyst mikið og verkefnum 

samkeppnissviðs Samkeppnisstofnunar fjölgað mjög. Þótti sýnt að samkeppnisyfirvöld gætu 

ekki sinnt nauðsynlegum verkefnum við óbreyttar aðstæður og voru því lagðar til þær 

breytingar sem komu fram í frumvapinu.15 

Frumvarpið hafði að geyma flest þau ákvæði sem áður var að finna í VI. og VII. kafla 

samkeppnislaga nr. 8/1993 en lagt var til að verkefni er lytu að eftirliti með óréttmætum 

viðskiptaháttum og gagnsæi markaðarins yrðu færð frá samkeppnisyfirvöldum til 

Neytendastofu, ríkisstofnunar sem ætlað var að fara með neytendamál. Samhliða frumvarpinu 

voru lögð fram tvo frumvörp, frumvarp til nýrra samkeppnislaga og frumvarp til laga um 

Neytendastofu og talsmann neytenda. Var ætlunin að leggja meiri áherslu á neytendamál og 

efla starf að neytendavernd.16 

Ákvæðið var í 12. gr. frumvarpsins og hljóðaði svo: 
 

Óheimilt er að nota í atvinnustarfsemi firmanafn, verslunarmerki eða því um líkt, sem sá hefur 
ekki rétt til er notar, eða reka atvinnu undir nafni sem gefur villandi upplýsingar um eignarrétt 
eða ábyrgð atvinnurekanda. Enn fremur er 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. 
 

Ákvæði 12. gr. var nær óbreytt frá 25. gr. samkeppnislaga, en smávægilegar 

orðalagsbreytingar voru gerðar í þeim tilgangi að gera orðalag ákvæðisins skýrara. Breytingin 

var sú að bætt var við kommu á eftir orðinu „notar“ í fyrri málsliðnum og orðinu „rekur“ var 

breytt í „reka“.  Miðuðu breytingarnar að því að færa orðalag ákvæðisins aftur til þess horfs 

sem það var í árin 1933 - 1978, en við setningu laga nr. 56/1978 um verðlag, 

samkeppnishömlur og óréttmæta viðskiptahætti virðast hafa orðið mistök sem gerðu það að 

verkum að orðalag ákvæðisins varð nokkuð óskýrt.17 

                                                 
15 Alþt. 2004-05, A-deild, bls. 4273. 
16 Alþt. 2004-05, A-deild, bls. 4273.  
17 Alþt. 2004-05, A-deild, bls. 4278.  
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2.6 Breytingarlög nr. 50/2008 á lögum nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og 

markaðssetningu 

Með breytingarlögum nr. 50/2008 tóku lög nr. 57/2005 um eftirlit með óréttmætum 

viðskiptaháttum og gagnsæi markaðarins breytingum og var nafni laganna breytt. 

Lagabreytingin fólst meðal annars í því að í stað II. kafla laganna um eftirlit með óréttmætum 

viðskiptaháttum komu fimm nýir kaflar. Með frumvarpi til þessara laga var innleidd tilskipun 

2005/29/EB frá 11. maí 2005 um óréttmæta viðskiptahætti gagnvart neytendum á innri 

markaðnum. Umræddri tilskipun var ætlað að samræma löggjöf aðildarríkja ESB um vernd 

fjárhagslegra hagsmuna neytenda gagnvart óréttmætum viðskiptaháttum fyrirtækja en 

tilskipunin mælti fyrir um allsherjarsamræmingu á ákvæðum hennar á Evrópska 

efnahagssvæðinu. Innleiðingin fól ekki í sér miklar efnislegar breytingar á lögunum eða þeirri 

framkvæmd sem tíðkast hafði á grundvelli þeirra. Hins vegar var þörf á ákveðnum 

breytingum á gildandi lögum til að tilskipunin teldist réttilega innleidd. Tilskipunin fjallaði 

einkum um vernd fjárhagslegra hagsmuna neytenda en gildandi lög fjölluðu almennt um 

neytendavernd, hins vegar var ekki gerður greinarmunur á hagsmunum neytenda með sama 

hætti. Ákvæði gildandi laga vernduðu einnig hagsmuni neytenda og keppinauta jöfnum 

höndum en gerðu ekki sérstakan greinarmun þar á. Tilskipunin greindi hins vegar á milli 

háttsemi fyrirtækja gagnvart neytendum og háttsemi fyrirtækja gagnvart keppinautum sínum. 

Til að tryggja rétta innleiðingu tilskipunarinnar og til að leitast við að framkvæmdin yrði 

sambærileg við framkvæmd annars staðar á Evrópska efnahagssvæðinu var lagt til að greint 

yrði á milli með sama hætti í lögum hér á landi og byggðust tillögur frumvarpsins á því.18  

Með breytingarlögunum fluttist ákvæðið úr 12. gr. yfir í 15. gr. a. en orðalag ákvæðisins 

hélst óbreytt. Í raun má segja að ákvæðið í 15. gr. a. sé nánast orðrétt samhljóða ákvæði 9. gr. 

laga nr. 84/1933.19  

Í nýju lögunum er 15. gr. a. að finna í V. kafla sem hefur að geyma reglur sem varða 

háttsemi milli fyrirtækja. Umræddur kafli hefur að geyma þrjár lagagreinar, það er 14. gr., 15. 

gr. og 15. gr. a. Ákvæði 14. gr. laganna fjallar um að óheimilt sé að veita rangar, 

ófullnægjandi eða villandi upplýsingar í auglýsingum eða með öðrum hætti, enda séu 

upplýsingarnar fallnar til að hafa áhrif á eftirspurn eða framboð þess sem haft er á boðstólum í 

                                                 
18 Þskj. 603, 135. lögþ. 2007-08, bls. 6 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
19 Eiríkur Jónsson: grein í handriti Amælisrits lagadeildar Háskóla Íslands, bls. 155-204.  
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atvinnustarfsemi. Í 15. gr. laganna er svo fjallað um samanburðarauglýsingar og kemur meðal 

annars þar fram hvenær þær skuli leyfðar.  

 

3 Tengsl ákvæðis 15. gr. a. við önnur ákvæði laga nr. 57/2005 

Ákvæði 15. gr. a. hefur ákveðin tengsl við önnur ákvæði laga nr. 57/2005 en oft er byggt á því 

ásamt öðrum ákvæðum laganna í ákvörðunum Neytendastofu. Þegar skoðaðar eru ákvarðanir 

Neytendastofu er algengast að kærandi byggi samhliða á ákvæðum 13. og/eða 14. gr. þegar 

byggt er á 15. gr. a. laga nr. 57/2005. Í kaflanum verður gert grein fyrir þessum tveimur 

ákvæðum ásamt því sem reifaðar verða ákvarðanir Neytendastofu til glöggvunar á 

réttarframkvæmdinni.  

 

3.1 Ákvæði 13. gr. laga nr. 57/2005 

Umrætt ákvæði laganna20 hljóðar svo: „Óheimilt er að hafast nokkuð það að sem brýtur í bága 

við góða viðskiptahætti í atvinnustarfsemi eins og þeir eru tíðkaðir eða eitthvað það sem 

óhæfilegt er gagnvart hagsmunum neytenda.“ Ákvæðið var nýmæli í lögum nr. 56/1978 um 

verðlag, samkeppnishömlur og óréttmæta viðskiptahætti og var þar í 26. gr.21  

 Í athugasemdum við þágildandi samkeppnislög nr. 8/1993 sagði um 20. gr., sem hafði að 

geyma samkonar ákvæði og er nú í 13. gr. laga nr. 57/2005, að hér væri um meginreglu að 

ræða sem væri ætlað að ná til ýmissa tilvika sem aðrar greinar kaflans, sem fjölluðu um 

sérstök tilfelli eða aðrar sérstakar viðskiptaaðferðir, tóku ekki til. Viðskiptaaðferðir voru 

margvíslegar og breytilegar þannig að hætta var á að sérákvæðin næðu ekki til allra tilvika 

sem brutu í bága við góða viðskiptahætti. Það hafði einnig sýnt sig við framkvæmd laganna 

að oft hafði þurft að beita þessari meginreglu. Reynt hafði á hana næstoftast þegar horft var á 

málafjölda Verðlagsstofnunar. Það var talið nauðsynlegt að hafa almennt varúðarákvæði eins 

og þetta til þess að hægt væri að fylgja eftir breytingum í viðskiptaháttum og beina þeim á 

grundvelli löggjafar í þann farveg sem talinn varð heppilegastur á hverjum tíma. Ekki var 

nægilegt í þessu tilliti að hafa einungis meginreglu en ekki sérákvæði þar sem 

réttarframkvæmd myndi ákveða hvað teldist brjóta í bága við góða viðskiptahætti og væri 

óhæfilegt gagnvart neytendum. Sérákvæðin voru því talin gegna mikilvægu hlutverki sem 

                                                 
20 Ákvæðið var áður í 5. gr. laga nr. 57/2005. 
21 Alþt. 1977-78, A-deild, bls. 1948. 
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viðmiðun og til leiðbeiningar við mat á því hvaða kröfur átti lögum samkvæmt að gera til 

viðskiptahátta.22 

Ákvæði 13. gr. laga nr. 57/2005 er í löggjöf hvarvetna á Norðurlöndum. Greinin er orðuð 

á mismunandi hátt en efnislega er hún svipuð. Orðalag þessa ákvæðis er hins vegar sniðið 

eftir dönsku og norsku lögunum.23 Verknaður, sem greininni er ætlað að ná til, verður að vera 

unninn í atvinnustarfsemi. Mat á því hvað telja beri góða viðskiptahætti ræðst af atvikum á 

þeim stað og tíma sem verknaður er unninn á. Ekki er talið nægilegt að kanna hvað teljist 

góðir viðskiptahættir að áliti góðra og grandvarra manna í þeirri grein atvinnulífsins sem um 

er að tefla hverju sinni. Samkvæmt lagagreininni er einnig óheimilt að hafast nokkuð það að 

sem er óhæfilegt gagnvart hagsmunum neytenda. Með þessu er verið að leggja sérstaka 

áherslu á að taka beri fullt tillit til neytendasjónarmiða í ákvörðunum samkvæmt ákvæðum 

frumvarpsins.24 

Við meðferð málsins á Alþingi var tekið fram að lagagrein þessi getur snert svið laga um 

vörumerki, firmu, gæðamerki og löggjafar um verndun hugverka. Greinin getur skipt máli til 

fyllingar ákvæðum slíkra laga, til dæmis þegar einkaréttur er tímabundinn. Ekki er unnt að 

nota greinina til að veita einkaréttarlega vernd þegar skilyrði sérlaga eru ekki uppfyllt eða 

verndartími útrunninn. Greinin gæti hins vegar náð til ótilhlýðilegrar hagnýtingar þess að 

eftirlíkingu svipar mjög til upprunalegrar vöru. Af málum af þessu tagi yrðu það aðallega 

ýmiss konar óhæfilegar framleiðslueftirlíkingar sem kæmu til kasta þessarar greinar enda er 

ákvæði í lögunum sem fjallar um tiltekna vernd firmanafns, verslunarmerkis og þess háttar.25  

Af 13. gr. laga nr. 57/2005 má ráða þann vilja löggjafans að í atvinnustarfsemi verði 

fyrirtæki að virða tiltekin gildi. Fyrirtækjum er þannig uppálagt að viðhafa góða 

viðskiptahætti gagnvart keppinautum sínum og neytendum. Ekki hefur verið talið unnt að 

tilgreina fyrirfram í lögum hvað telja beri góða viðskiptahætti heldur er mat á því hvaða 

viðskiptahætti skuli viðurkenna og hverja ekki, lagt í hendur Neytendastofu og dómstóla. 

Sökum þessa geta stjórnendur fyrirtækja ekki vitað fyrirfram í öllum tilvikum hvort hegðun 

þeirra brýtur í bága við 13. gr. Sú leið var farin í lögum nr. 57/2005 um óréttmæta 

viðskiptahætti og gagnsæi markaðarins að aðgerðir fyrirtækja sem taldar voru brjóta í bága 

við umræddar siðareglur gátu ekki leitt til viðurlaga heldur aðeins til þess að bann yrði lagt 

við því að þeim yrði haldið áfram. Þessi leið er líka farin í núgildandi lögum. Því er það svo 

                                                 
22 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 377.  
23 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 378. 
24 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 378. 
25 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 378. 
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að sé bann hins vegar brotið er heimilt að beita viðurlögum. Þrátt fyrir að útilokað sé að 

tilgreina nákvæmlega í lögum hvað teljist óréttmætir viðskiptahættir verður að telja að með 

hliðsjón af almennum siðferðislegum gildum samfélagsins viti stjórnendur fyrirtækja í 

meginþorra tilvika hvað sé siðferðislega verjandi í viðskiptum og hvað ekki. Þannig má það 

ljóst vera að viðskiptaaðferðir sem eru sýnilega óheiðarlegar, ósanngjarnar eða villandi 

gagnvart keppinautum eða neytendum eru andstæðar lögunum.26 

 

3.2 Ákvæði 14. gr. laga nr. 57/2005 

Ákvæði 14. gr. laga nr. 57/2005 hljóðar svo: „Óheimilt er að veita rangar, ófullnægjandi eða 

villandi upplýsingar í auglýsingum eða með öðrum hætti eða beita öðrum slíkum 

viðskiptaaðferðum sem sama marki eru brenndar gagnvart keppinautum, enda séu upplýsingar 

þessar og viðskiptaaðferðir til þess fallnar að hafa áhrif á eftirspurn eða framboð vara, 

fasteigna, þjónustu eða annars þess sem haft er á boðstólum í atvinnustarfsemi sem lög þessi 

taka til.“ Ákvæðið er sambærilegt því sem var í 21. gr. samkeppnislaga nr. 8/1993 en kom 

upphaflega fram í 1. – 3. gr. laga nr. 84/1933 um varnir gegn óréttmætum verslunarháttum. 

Ákvæðið um villandi upplýsingar var í 1. gr. laganna og í 2. og 3. gr. voru annars vegar 

ákvæði um sérstakan sakarauka þegar brot voru stórfelld vegna mikillar útbreiðslu hinna 

villandi upplýsinga, og hins vegar nokkur sérákvæði varðandi auðkenni, þar sem var að finna 

nánari skýringar á nokkrum atriðum er þau snertu og mælt var fyrir um fáeinar undanþágur. 

Ekki var talin nein ástæða til að halda í þessi ákvæði þegar lögunum var breytt með lögum nr. 

56/1978.27  

Í athugasemdum með ákvæði 21. gr. þágildandi samkeppnislaga nr. 8/1993 sagði að í 

greininni væri fjallað um eina mikilvægustu meginreglu sem fælist í löggjöf um óréttmæta 

viðskiptahætti, það er að upplýsingar og skírskotun til annars, er atvinnurekendur beita til 

framdráttar starfsemi sinni, mega ekki vera villandi enda hefur langmest reynt á þessa 

lagagrein við framkvæmd laganna.28 

Samkvæmt ákvæðinu er óheimilt að veita rangar, ófullnægjandi eða villandi upplýsingar. 

Ástæða þess að ófullnægjandi upplýsingar eru bannaðar er að það sem ekki er látið uppi getur 

verið vel fallið til að hafa áhrif á eftirspurn eða framboð vara. Ekki skiptir hér máli í hvaða 

formi „upplýsingar“ eru. Þær geta verið skriflegar eða munnlegar, upplýsingar í auglýsingum, 

myndum, kvikmyndum, útvarpi eða sjónvarpi. Hugtakið upplýsingar er þannig notað í 
                                                 
26 Ákvörðun Neytendastofu 27. mars 2007  (8/2007). 
27 Alþt. 1977-78, A-deild, bls. 1951. 
28 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 379. 
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víðtækri merkingu í þessu ákvæði og á að taka til margvíslegs tjáningarmáta. Hér er þó 

sérstaklega getið um auglýsingar sem er langalgengasta formið og því rétt að leggja áherslu á 

það. Með því að orða „aðrar viðskiptaaðferðir“ er tilgangurinn að ná til ýmiss konar 

yfirlýsinga og fullyrðinga sem ekki geta fallið undir upplýsingagjöf.29 

Ákvæði 14. gr. laganna tekur eins og áður segir til upplýsinga í hvaða formi sem er enda 

séu þær til þess fallnar að hafa áhrif á eftirspurn vara. Má ráða af ákvæðinu að fyrirtæki verða 

að gæta þess hvaða upplýsingar koma fram til dæmis í auglýsingum eða á heimasíðu 

fyrirtækisins og að þær séu ekki ósanngjarnar gagnvart keppinautum eða neytendum.30  

 

3.3 Réttarframkvæmd 

Algengara er að byggt sé á 13. gr. samhliða 15. gr. a. en oft er einnig byggt á ákvæðunum 

þremur saman. Verður nú vikið að ákvörðunum Neytendastofu og réttarframkvæmdin 

könnuð.  

Ákvörðun samkeppnisráðs 30. október 1997 (39/1997). 

Stimplagerðin Roði sf. kvartaði yfir meintum óréttmætum viðskiptaháttum stimplagerðarinnar 
Boða ehf. Byggði kvörtunin á því að þegar flett væri upp á firmanafninu Roði í símaskrá 
Pósts og síma fyrir árið 1997, var vísað til símanúmers fyrirtækisins Boða eins og um eitt og 
sama fyrirtækið væri að ræða. Roði hélt því fram að tilgreining Boða í símaskrá bryti gegn 20., 
21. og 25. gr. þágildandi samkeppnislaga31. Af 20. gr. samkeppnislaga mátti ráða þann vilja 
löggjafans að í atvinnustarfsemi yrðu fyrirtæki að virða tiltekin siðferðisleg gildi. Þrátt fyrir að 
útilokað hafi verið talið að tilgreina nákvæmlega í lögum hvað teldust óréttmætir 
viðskiptahættir, yrði að telja að með hliðsjón af almennum siðferðislegum gildum samfélagsins, 
vissu stjórnendur fyrirtækja í meginþorra tilvika hvað væri siðferðislega verjandi í viðskiptum 
og hvað ekki. Þannig mátti ljóst vera að viðskiptaaðferðir sem sýnilega voru óheiðarlegar, 
ósanngjarnar eða villandi gagnvart keppinautum eða neytendum voru andstæðar 
samkeppnislögum. Samkeppnisráð leit svo á að með tilgreiningunni hefði Boði með 
óhæfilegum hætti ætlað að nýta sér viðskiptavild Roða. Jafnframt var viðskiptaaðferð Boða talin 
villandi gagnvart neytendum og til þess fallin að valda Roða tjóni. Þannig hafi Boði brotið gegn 
20., 21. og 25. gr. samkeppnislaga. Samkeppnisráð taldi athæfi Boða sérlega ámælisvert brot á 
góðum viðskiptaháttum þar sem fyrirtækinu hlaut að vera ljóst að hegðun þess var hvorki 
heiðarleg né sanngjörn gagnvart keppinauti.  
 

Ákvörðun samkeppnisráðs 25. nóvember 1998 (44/1998). 

Lyfja hf. kvartaði yfir stafaskilti Borgar Apóteks. Því var haldið fram af hálfu Lyfju að notkun 
skiltisins með áletruninni „LYFJABÚÐ“ bryti gegn ákvæðum 20., 21. og 25. gr. þágildandi 
samkeppnislaga nr. 8/1993. Sagði um 20. gr. að reglan væri almenn vísiregla og að sérákvæði 
VI. kafla samkeppnislaga, svo sem 21. og 25. gr., gegndu mikilvægu hlutverki sem viðmiðun og 
til leiðbeiningar við mat á því hvaða kröfur átti lögum samkvæmt að gera til viðskiptahátta. Á 
auglýsingaskiltinu var fyrri hluti orðsins, eða orðhlutinn „LYFJA“, með helmingi stærri stöfum 
en seinni hluti orðsins, „BÚÐ“. Þessi stærðarmunur orðhlutanna olli því að frá ákveðinni 

                                                 
29 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 379.  
30 Ákvörðun Neytendastofu 14.  júní 2007 (12/2007). 
31 Samsvarandi ákvæði er að finna í 13., 14. og 15. gr. a. laga nr. 57/2005. 
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fjarlægð sást fyrri hluti orðsins vel, en seinni hluti orðsins mjög illa og jafnvel alls ekki. Það var 
mat samkeppnisráðs að notkun umrædds stafaskiltis væri í andstöðu við 21. gr. samkeppnislaga, 
þar sem tilgangur hennar væri til þess fallinn að veita rangar og villandi upplýsingar og væri 
ósanngjörn gagnvart keppinauti og neytendum. Í málinu var ljóst að uppsetning umrædds skiltis, 
stafastærð, litur og útlit að öðru leyti, væri til þess fallið að villst yrði á því og vörumerki Lyfju í 
skilningi 25. gr. samkeppnislaga og væri notkun skiltisins því brot á ákvæðinu. Taldi 
samkeppnisráð með vísan til framangreinds að notkun umrædds skiltis bryti einnig gegn góðum 
viðskiptaháttum í skilningi 20. gr. samkeppnislaga, þar sem útlit og uppsetning skiltisins væri 
villandi og ósanngjörn gagnvart keppinauti og neytendum og til þess fallin að villst yrði á skilti 
Borgar Apóteks og vörumerki Lyfju.32  
 

Ákvörðun samkeppnisráðs 19. september 2003 (24/2003). 

Skilvís ehf. kvartaði yfir notkun Íslandsbanka hf. á firmaheitinu Skilvís. Skilvís sagði að notkun 
Íslandsbanka á orðinu Skilvís ylli æ meira ónæði og ama sem virtist stafa af aukinni þjónustu 
bankans undir þessu heiti. Í erindinu vísaði Skilvís til 20., 21. og 25. gr. þágildandi 
samkeppnislaga. Lá fyrir að Íslandsbanki notaði nafnið Skilvís eitt og sér yfir 
innheimtuþjónustu bankans. Sú skráning orð- og myndmerkis sem Íslandsbanki fékk hjá 
Einkaleyfastofu hefði hins vegar ekki veitt bankanum rétt til notkunar nafnsins Skilvís eins og 
sér. Samkeppnisráð taldi að sýnt hefði verið fram á að ruglingur hefði átt sér stað milli 
fyrirtækjanna. Sú hætta væri fyrir hendi á að neytendur teldu að tengsl væri á milli fyrirtækjanna 
einkum með hliðsjón af því að fyrirtækin störfuðu bæði við fjármálaþjónustu. Notkun 
Íslandsbanka á nafninu Skilvís einu og sér bryti því gegn ákvæðum 2. málsl. 25. gr. 
samkeppnislaga. Jafnframt taldi samkeppnisráð að notkun Íslandsbanka á nafninu Skilvís, einu 
og sér, eftir að bankinn varð þess áskynja að til væri fyrirtæki með sama nafni og að bankanum 
væri hafnað um skráningu orðsins hjá Einkaleyfastofu, bryti í bága við góða viðskiptahætti 
samanber ákvæði 20. gr. samkeppnislaga. Með vísan til þess sem hér hafði þegar komið fram 
um þá ruglingshættu sem skráningin olli og brot á 20. gr. og 25. gr. laganna taldi samkeppnisráð 
ekki þörf á að fjalla einnig um brot á 21. gr.   

 

Ákvörðun Neytendastofu 3. nóvember 2006 (15/2006). 

Garðvélar ehf. bar fram kvörtun yfir notkun á firmanafninu Garðar og vélar ehf. Í erindinu var 
vísað til 5. og 12. gr. þágildandi laga um eftirlit með óréttmætum viðskiptaháttum og gagnsæi 
markaðarins nr. 57/200533. Taldi kvartandi mikla hættu á að fyrirtækjunum tveim yrði ruglað 
saman þar sem fyrirtækin báru svipuð heiti, höfðu með höndum samskonar atvinnurekstur og 
störfuðu á sama markaðssvæði. Hætta var á að Garðar og vélar ehf., sem var nýstofnað 
fyrirtæki, myndi nýta sér orðspor og viðskiptavild Garðvéla ehf. þar sem þegar heitin voru borin 
fram heyrðist lítill munur. Að mati Neytendastofu var talin veruleg hætta á að neytendur og 
aðrir viðskiptamenn villtust á nöfnunum enda mátti af gögnum málsins ráða að slíkt hefði þegar 
gerst. Var því notkun Garða og véla á firmaheitinu Garðar og vélar brot á ákvæðum 5. gr. og 2. 
málsl. 12. gr. laga um óréttmæta viðskiptahætti.  

 

Ákvörðun Neytendastofu 27. mars 2007 (8/2007). 

Eðalvara ehf. kvartaði yfir meintum óréttmætum viðskiptaháttum Eggerts Kristjánssonar hf. 
Hafði heildverslunin Eggert Kristjánsson hf. undir nafninu „Fæða fyrir alla“ hafið sölu á 
ginseng hylkjum í verslunum Lyfju með heitinu Rautt Royal Ginseng. Voru vörumerki og 
umbúðir vörunnar mjög líkar vörumerki og umbúðum Rauðs Eðal Ginsengs en kvartandi hafði 
það vörumerki skráð, þar sem hann flutti inn og seldi vöruna. Að áliti Neytendastofu komu 

                                                 
32 Ákvörðunin var kærð og staðfest með úrskurði áfrýjunarnefndar samkeppnismála 13. janúar 1999 (16/1998). 
33 Samsvarandi ákvæði er að finna í 13. og 15. gr. a. laga nr. 57/2005. 
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ákvæði 6. og 12. gr. þágildandi laga nr. 57/200534 til álita í máli þessu en auk þess kom 5. gr. 
laganna til greina. Að mati Neytendastofu voru umbúðirnar svo líkar að mjög mikil hætta var á 
ruglingi, gátu neytendur álitið að um sömu vöru væri að ræða eða jafnvel að um sama 
framleiðanda væri að ræða. Var því notkun íslenskra umbúða Rauðs Royal Ginsengs í andstöðu 
við ákvæði 5. gr. og 1. málsl. 12. gr. laga nr. 57/2005. Varðandi 6. gr. laganna hafði í gögnum 
málsins ekki verið sýnt fram á að eftirfarandi fullyrðing sem finna mátti á umbúðum Rauðs 
Royal Ginsengs fengist staðist: „Rautt Royal Ginseng er framleitt samkvæmt strangari staðli en 
krafist er til að mega kallast Rautt Royal Ginseng.“ Að mati Neytendastofu var fullyrðingin því 
talin brjóta gegn ákvæði 6. gr. laga nr. 57/2005.  

 

Eins og sést af þessum ákvörðunum er oft byggt á umræddum ákvæðum saman þar sem 

þau tengjast óneitanlega. Ákvæði 13. og 15. gr. a. laga nr. 57/2005 vísa báðar til 

atvinnustarfsemi og má segja að undirtónninn í ákvæði 15. gr. a. sé álíka og í 13. gr., það að 

notast eigi við góða viðskiptahætti. Ákvæði 14. gr. laganna fjallar hins vegar um auglýsingar 

en einnig má segja að á bak við ákvæðið hvíli skyldan um góða viðskiptahætti. Ákvæði 13. 

gr. laganna stendur eitt og sér í IV. kafla laganna sem ber heitið „Vernd annarra hagsmuna 

neytenda en fjárhagslegra.“ Aftur á móti eru ákvæði 14. gr., 15. gr. og 15. gr. a. í V. kafla 

laganna sem ber heitið „Háttsemi milli fyrirtækja.“ Þessir tveir kaflar laganna eru hluti af 

þeim fimm nýju köflum sem settir voru í stað II. kafla laganna frá 2005 eins og áður hefur 

verið greint frá.  Einnig má nefna að öll ákvæðin þrjú heyra til atvinnustarfsemi og þess 

hvernig fyrirtæki eigi að haga sér gagnvart öðrum.  

Mjög oft þegar talið er að um brot gegn 15. gr. a. laga nr. 57/2005 sé að ræða er einnig um 

brot gegn 13. gr. laganna að ræða, eins og sjá má af ákvörðun Neytendastofu 3. nóvember 

2006 (15/2006). Er það vegna þess hversu undirtónninn í ákvæði 15. gr. a. er keimlíkur þeim 

sem 13. gr. hefur að geyma, það er að viðhafa skuli góða viðskiptahætti. Með viðskiptaháttum 

er átt við markaðssetningu fyrirtækja eða aðra athöfn, athafnaleysi eða hátterni sem tengist 

kynningu á vöru eða þjónustu eða viðskiptum með vöru og þjónustu. Ef hins vegar er um að 

ræða einhvers konar auglýsingar í sama máli og brot gegn 13. og 15. gr. a. á sér stað er 14. gr. 

laganna tekin með ef við á samanber ákvörðun samkeppnisráðs 25. nóvember 1998 (44/1998) 

og ákvörðun Neytendastofu 27. mars 2007 (8/2007). 

Ekki er hægt að sjá að ákvæði 15. gr. a. laga nr. 57/2005 hafi verið notuð samhliða öðrum 

ákvæðum laganna og hlýtur það að stafa af því hve sérstæð greinin er, það er að 15. gr. a. 

tekur einungis til notkunar á auðkennum í atvinnustarfsemi.  

 

                                                 
34 Samsvarandi ákvæði er að finna í 14. og 15. gr. a. laga nr. 57/2005.  
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4 Skýring á ákvæði 15. gr. a. laga nr. 57/2005 

4.1 Almennt um ákvæði 15. gr. a. laga nr. 57/2005 

Lög nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu taka til hvers konar 

atvinnustarfsemi, svo sem framleiðslu, verslunar og þjónustu, án tillits til þess hvort hún er 

rekin af einstaklingum, félögum, opinberum aðilum eða öðrum samkvæmt 1. gr. laganna.  

Verður nú vikið að ákvæði 15. gr. a. laga nr. 57/2005 en það hljóðar svo:  

Óheimilt er að nota í atvinnustarfsemi firmanafn, verslunarmerki eða því um líkt, sem sá hefur 
ekki rétt til er notar, eða reka atvinnu undir nafni sem gefur villandi upplýsingar um eignarrétt 
eða ábyrgð atvinnurekanda. Enn fremur er 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. 

 

Tilgangurinn með ákvæðinu var að ná til tilvika sem ekki féllu beint undir ákvæði 

firmalaga eða laga um vörumerki. Talið var að sú vernd sem væri veitt í þeim lögum næði 

ekki ávallt nógu langt og því væri þörf á almennri samkeppnisreglu um vernd auðkenna. Við 

setningu síðari tíma löggjafar hefur því verið velt upp hvort áfram sé þörf á ákvæðinu í ljósi 

aukinnar verndar auðkenna í sérlöggjöf og hefur niðurstaðan verið sú að ákvæðið komi enn að 

gagni til fyllingar á vörumerkjavernd.35  

Elsti meginþáttur samkeppnisréttarins telst vera verndun auðkenna.36 Ákvæði 15. gr. a. 

laga nr. 57/2005, ásamt ýmsum ákvæðum auðkennaréttarins, er ætlað það hlutverk að koma í 

veg fyrir að aðrir en rétthafi auðkennis geti notið þeirrar viðskiptavildar sem auðkennið hefur 

að geyma. Með notkun á auðkenni rétthafa eða auðkenni sem líkist auðkenni hans, getur 

keppinautur óverðskuldað fengið hlut af markaði rétthafans eða jafnvel komið slæmu orði á 

auðkenni hans þannig að viðskiptavild auðkennisins skerðist. Því hefur verið haldið fram í 

ákvörðun samkeppnisráðs að almennur skilningur sé meðal fræðimanna í samkeppnisrétti um 

að ekki þurfi ásetning til að um brot gegn 15. gr. a. sé að ræða, heldur sé frekar tilhneiging til 

að líta svo á að um nánast hlutlæga ábyrgð geti verið að ræða.37  

Hægt er að segja að í ákvæðinu sé í raun um tvenns konar reglur að ræða, annars vegar 

bann við því að nota auðkenni annarra, en hins vegar bann við því að nota eigin auðkenni 

þannig að því verði ruglað saman við einkenni annarra.38 Hins vegar er hægt að flokka reglur 

ákvæðisins í þrennt, það er að óheimil sé notkun á auðkenni í atvinnustarfsemi sem notandi 

hefur ekki rétt til, að óheimilt sé að reka atvinnu undir nafni sem gefur villandi upplýsingar og 

                                                 
35 Eiríkur Jónsson: grein í handriti Amælisrits lagadeildar Háskóla Íslands, bls. 155-204. 
36 Mogens Koktvedgaard: Lærebog i konkurrenceret, bls. 336.  
37 Ákvörðun samkeppnisráðs 8. júlí 1998 (24/1998). 
38 Eiríkur Jónsson: grein í handriti Amælisrits lagadeildar Háskóla Íslands, bls. 155-204. 
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að bannað sé að nota auðkenni á þann hátt að leitt geti til þess að villst verði á því og öðru 

einkenni. 

Að baki ákvæðinu liggja í raun sjónarmið bæði samkeppnis- og neytendaréttar. 

Samkeppnisréttarrökin eru tvíþætt. Annars vegar getur misnotkun á auðkennum hindrað 

eðlilega samkeppni en hins vegar er notkun auðkenna keppinautar, eða líkra auðkenna, 

óréttmæt gagnvart keppinautum og getur verið skaðleg rétthafa auðkennis. 

Neytendaréttarrökin eru aftur á móti þau að misnotkun auðkenna getur leitt til þess að 

neytendur villist á vöru og geti ekki treyst á hvaða atvinnustarfsemi standi að baki auðkenni. 

Einnig má nefna í sambandi við ákvæði 15. gr. a. að með því að hafa það í lögum er Ísland 

að uppfylla Parísarsamþykkt um vernd eignarréttinda á sviði iðnaðar frá 1883 sem Ísland er 

aðili að og stjórnvöld skuldbundin að þjóðarrétti til að tryggja þá vernd sem samþykktin 

kveður á um.39 Skilyrðið í Parísarsamþykktinni sem verið er að uppfylla er í 1. tölul. 3. mgr. 

10. gr. a., en þar segir: 

Banna skal sérstaklega: 
1. Allar aðgerðir, í hvaða mynd sem er, sem geta leitt til þess að villst verði á fyrirtæki, vörum 

eða iðnaðar- eða viðskiptastarfsemi keppinauta.  
 

Þess má að lokum geta hér til hliðsjónar að til eru lög nr. 71/1928 um vernd 

atvinnufyrirtækja gegn óréttmætum prentuðum ummælum en í 1. gr. segir að félög og önnur 

atvinnufyrirtæki skulu njóta sömu lagaverndar sem einstakir menn gegn óréttmætum 

prentuðum ummælum, sem fallin eru til að hnekkja atvinnurekstri þeirra. Af því leiðir að ekki 

má tala illa um atvinnurekstur fyrirtækja, en ákvæðinu svipar að svolitlu leyti til ákvæðis 15. 

gr. a. sem fjallar um auðkenni fyrirtækja. 

 

4.2 Gildissvið ákvæðis 15. gr. a. laga nr. 57/2005 

Óhjákvæmilegt er í upphafi umfjöllunar um ákvæði 15. gr. a. laga nr. 57/2005 að gera grein 

fyrir gildissviði ákvæðisins, það er til hvaða tilvika reglur ákvæðisins ná.  

 
4.2.1 Notkun 

Notkun firmanafns, verslunarmerkis eða því um líkt og notkun auðkennis, er eitt af þeim 

skilyrðum sem ákvæðið kveður á um. Er átt við hvers konar notkun eða hagnýtingu. Af 

ákvæðinu má samt sem áður ráða að notkunin þurfi að vera í atvinnustarfsemi og án 

heimildar, en ekki virðast gerð önnur takmörk á því hvað fellur undir notkun auðkennis. Í 5. 

                                                 
39 Alþt. 1977-78, A-deild, bls. 1954.  
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gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki er skýrt hvað átt sé við með notkun vörumerkis í 

atvinnustarfsemi, en þar segir:  

1. merki er sett á vöru eða umbúðir hennar,  
2. vara eða þjónusta auðkennd með merki er boðin til sölu, markaðssett eða markaðssetning 

undirbúin, 
3. vara eða þjónusta auðkennd með merki er flutt inn eða út,  
4. merki er notað í auglýsingum, bréfhausum eða á annan sambærilegan hátt. 

 

Ekki er um tæmandi talningu að ræða í umræddu ákvæði í lögum nr. 45/1997 um 

vörumerki þar sem í ákvæðinu segir að með notkun vörumerkis í atvinnustarfsemi sé meðal 

annars átt við þau atriði sem voru talin upp hér að ofan.40 Notkun auðkenna samkvæmt 15. gr. 

a. laga nr. 57/2005 tekur væntanlega til allra þeirra atriða sem nefnd eru í 5. gr. laga nr. 

45/1997 um vörumerki. Skýring á því hvað geti talist sem notkun samkvæmt 15. gr. a. laga nr. 

57/2005 er hins vegar ekki takmörkuð við það sem fram kemur í 5. gr. laga nr. 45/1997 um 

vörumerki heldur virðist sem öll hugsanleg notkun geti fallið þar undir.  

 

4.2.2 Atvinnustarfsemi 

Óheimil er notkun firmanafns, verslunarmerkis eða því um líkt í atvinnustarfsemi, ef sá hefur 

ekki rétt til er notar. Það sama á við um notkun auðkennis. Í 1. tölul. 3. gr. laga nr. 57/2005 er 

skilgreining á orðinu atvinnustarfsemi. Þar segir að atvinnurekstur sé hvers konar 

atvinnustarfsemi, óháð formi eignarhalds og án tillits til þeirrar vöru, þjónustu eða réttinda 

sem verslað eða sýslað er með gegn endurgjaldi. Í greinargerð með lögunum segir að 

skýringarnar í ákvæðinu séu samhljóða skýringum á sömu hugtökum og voru í 

samkeppnislögum nr. 8/1993.41 Í samkeppnislögum nr. 8/1993 var samskonar ákvæði í 2. gr. 

laganna og í athugasemdum með ákvæðinu sagði að með því að láta frumvarpið ná til 

atvinnurekstrar á vegum ríkis og sveitarfélaga, sem og einkaaðila, væri tryggt að samræmd 

framkvæmd næðist á ýmsum sviðum atvinnulífsins óháð því hvort rekstur fyrirtækja væri á 

vegum einkaaðila eða hins opinbera. Þar sagði einnig að frumvarpið tæki ekki til 

góðgerðarstofnana, þar með talið happdrættis, nema atvinnustarfsemin væri rekin á 

viðskiptagrundvelli.42  

Engar skýringar er hins vegar að finna á hugtakinu atvinnustarfsemi í athugasemdum 

frumvarpsins við 15. gr. a. laga nr. 57/2005 en hugtakið var ekki heldur útskýrt í greinargerð 

                                                 
40 Alþt. 1996-97, A-deild, bls. 2086.  
41 Alþt. 2004-05, A-deild, bls. 4276.  
42 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 369-370. 
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með áður gildandi sambærilegum ákvæðum. Má því gera ráð fyrir að hugtakið hafi sömu 

merkingu í 15. gr. a. laga nr. 57/2005 og í 1. tölul. 3. gr. sömu laga. 

Samkvæmt því sem hér hefur verið sagt nær ákvæði 15. gr. a. laga nr. 57/2005 ekki til 

notkunar á firmanafni, verslunarheiti eða auðkenni til einkanota. Persónuleg einkanot á 

auðkennum falla þannig utan gildissviðs 15. gr. a. laga nr. 57/2005. Ekki er þó öll notkun 

annarra en rétthafa á firmanafni, verslunarheiti eða auðkenni óheimil í atvinnustarfsemi. 

Þannig getur rétthafi þess heimilað öðrum notkun á auðkenni sínu og fer þá um notkunina 

eftir samkomulagi þar um. Í 38. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki er að finna ákvæði þar 

sem fjallað er um álíka heimild. Þar segir að eigandi að skráðu vörumerki geti veitt öðrum 

leyfi til að nota merkið í atvinnuskyni (nytjaleyfi). Einnig er markmið reglna II. kafla laga nr. 

57/2005 að koma í veg fyrir óréttmæta viðskiptahætti en þeim er ekki ætlað að hindra góða 

viðskiptahætti. Því telst sanngjörn og réttmæt notkun á auðkenni annars aðila með öllu 

leyfileg.  

Neytendayfirvöld og dómstólar hafa kveðið svo á um að ekki sé um brot gegn 15. gr. a. 

laga nr. 57/2005 að ræða ef fyrirtæki telst ekki fara með atvinnurekstur í skilningi laganna. 

Má nefna ákvörðun samkeppnisráðs 18. febrúar 2005 (4/2005) en þar kvartaði Fornleifavernd 

ríkisins yfir heiti Fornleifastofnunar Íslands. Í ákvörðuninni sagði að samkvæmt ákvæði 25. 

gr. samkeppnislaga yrði að vera ruglingshætta milli að minnsta kosti tveggja fyrirtækja til 

þess að ákvæði þetta ætti við. Að mati samkeppnisráðs gat 25. gr. laganna ekki komið til álita 

í þessu máli þar sem ekki fengist séð að Fornleifavernd ríkisins teldist vera fyrirtæki í 

skilningi samkeppnislaga. Sama niðurstaða var í ákvörðun Neytendastofu 26. maí 2006 

(3/2006) en þar kvartaði Timeout.is yfir notkun Netvísis ehf. á léninu timeout.is. Að mati 

Neytendastofu gat 12. gr. laga nr. 57/2005 ekki átt við í þessu máli þar sem félagið stundaði 

ekki atvinnurekstur þar sem verslað eða sýslað var gegn endurgjaldi samanber 1. og 2. tölul. 

3. gr. laganna.43 Svipaðar niðurstöður fengust í ákvörðun Neytendastofu 27. desember 2006 

(17/2006) og ákvörðun Neytendastofu 15. mars 2007 (7/2007). Í Hrd. 1980, bls. 1715 þar sem 

fyrirtækið Z-húsgögn hf. fór í mál við Zetu sf. sagði að: „Svo sem greint er í héraðsdómi og 

einnig kom fram í málflutningi stefnda fyrir Hæstarétti, hætti hann atvinnurekstri um áramót 

1977-1978, eða fyrir nærfellt þremur árum. Ekkert var komið fram í málinu, sem var ástæða 

til að ætla, að atvinnureksturinn væri hafinn að nýju. Þar sem stefnandi samkvæmt þessu hefur 

hætt að nota firma sitt í atvinnurekstri, verður ekki talið, að notkun áfrýjanda á hinu skráða 

                                                 
43 Ákvörðunin var kærð til áfrýjunarnefndar neytendamála en kærunni vísað frá með úrskurði áfrýjunarnefndar 
neytendamála 24. september 2006 (4/2006), sjá nánar í kafla 6.2. 
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firma sínu valdi hættu á því, að villst verði á fyrirtækjunum.“ Var talið að þegar af þeirri 

ástæðu gæti stefndi ekki krafist þess með skírskotun til 30. gr. laga nr. 56/1978, að áfrýjanda 

yrði dæmt óheimilt að nota hið skráða firma sitt. Z-húsgögnum hf. var því heimilt að nota það 

nafn sitt.  

 

4.2.3 Auðkenni 

Ákvæði 1. málsl. 15. gr. a. laga nr. 57/2005 tekur til firmanafna, verslunarmerkja eða því um 

líks en ákvæði 2. málsl. 15. gr. a. laga nr. 57/2005 fjallar hins vegar um auðkenni. Í 

athugasemdum með frumvarpi til samkeppnislaga nr. 8/1993 sagði um 25. gr. að notkun 

sérstakra auðkenna skipti mjög miklu máli í viðskiptum. Auðkenni greini starfsemi og vörur 

eða þjónustu fyrirtækja frá öðrum. Ennfremur sagði þar að rétturinn til að nota eigin auðkenni 

væri með ákvæðum 2. málsl. greinarinnar takmarkaður á þann veg að óheimilt væri að nota 

auðkenni þannig að leitt gæti til þess að villst væri á því og öðru auðkenni sem annað 

fyrirtæki notaði með fullum rétti. Þá sagði að ákvæði þetta tæki til sömu auðkenna og 

almenna reglan í 1. málsl.44  

Af þessu má sjá að með orðinu auðkenni er átt við firmanöfn, verslunarmerki eða því um 

líkt og verður nú vikið að því hvað átt sé við með þessum hugtökum.  

 

4.2.4 Firmanafn 

Hugtakið firma merkir heiti tiltekins fyrirtækis sem stundar atvinnustarfsemi hvort sem það er 

rekið í nafni félags, til dæmis hlutafélags eða sameignarfélags, eða í nafni einstaks manns. 

Firma er því nafn fyrirtækis. Meginreglan er sú að firma sé aðeins eitt og óskipt fyrir sama 

fyrirtæki. Fyrirtæki ber því ávallt að koma fram undir einu og sama firmanafni.45 Firmu verða 

almennt að fullnægja nokkrum skilyrðum til þess að verða viðurkennd og ná markaðsfestu. 

Þessi skilyrði er að finna í lögum nr. 42/1903 um verslanaskrár, firmu og prókúruumboð en II. 

kafli laganna og sá efnismesti fjallar einmitt um firmu. Þannig verður firmað í fyrsta lagi að fá 

samrýmst almennu íslensku málkerfi, í öðru lagi verður það að hafa sérkenni sem eru 

nægjanleg til að skilja það að frá öðrum heitum, í þriðja lagi má firma ekki brjóta gegn rétti 

annarra, í fjórða lagi verður firmað að segja sannleikann um starfsemi sína ef hún er gefin til 

                                                 
44 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 382. 
45 Stefán Már Stefánsson: Hlutafélög, einkahlutafélög og fjármálamarkaðir, bls. 75-76. 
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kynna í því og í fimmta lagi verða fyrirtæki loks að hafa í heiti sínu orð eða skammstöfun sem 

gefur til kynna hvers konar fyrirtæki sé um að ræða.46 

Hægt er að líta til eftirgreindra ákvarðana Neytendastofu varðandi hugtakið firmanafn. 

Fyrst má nefna ákvörðun Neytendastofu 3. nóvember 2006 (15/2006), en þar sagði meðal 

annars: „Firmanöfn eru eitt af þeim auðkennum sem 12. gr. tekur til. Einn helsti tilgangur 

firmanafna er að sérgreina fyrirtæki frá öðrum fyrirtækjum svo neytendur og aðrir 

viðskiptamenn geti greint á milli. Vernd firmanafna er þýðingarmikil fyrir fyrirtæki.“ Í 

ákvörðun Neytendastofu 8. nóvember 2005 (1/2005) sagði um firmanöfn: „Með skráningu 

firmanafns í hlutafélagaskrá öðlast eigandi þess að jafnaði einkarétt til nafnsins og er öðrum 

óheimilt að nota firmanafnið eða annað nafn sem líkist því það mikið að um ruglingshættu 

geti verið að ræða. Firmanafnið verður að geta aðgreint fyrirtækið frá keppinautum á 

markaðnum. Af því leiðir að almenn orð hafa ekki talist hæf til að vera firmanöfn.“47 Eru því 

firmanöfn notuð til aðgreiningar frá öðrum fyrirtækjum og með skráningu þeirra í 

fyrirtækjaskrá öðlast fyrirtæki að öllu jöfnu einkarétt til nafnsins gagnvart öðrum fyrirtækjum. 

 

4.2.5 Verslunarmerki 

Hugtakið verslunarmerki hefur verið skýrt svo að með því sé átt við sérhverja aðferð til 

sérgreiningar og aðgreiningar í viðskiptum, sem í gegnum hlutverk sitt sem tákn, getur þjónað 

sem tengiliður milli atvinnustarfsemi og viðskiptavina hennar. Má þar nefna sem dæmi 

vörumerki og firma.48 Við túlkun á merkingu verslunarmerkis í ákvæði 15. gr. a. laga nr. 

57/2005 má eflaust hafa þessa skýringu á danska orðinu forretningskendetegn til hliðsjónar. 

Þó má sjá af skilgreiningunni að hún er afar víðtæk. Þannig falli hér undir ekki aðeins 

auðkenni sem njóta verndar samkvæmt sérlöggjöf, eins og vörumerki og firma, heldur geti 

ákvæðið náð til hvers þess sem hægt sé að nota til aðgreiningar í atvinnustarfsemi. Hvað eina 

sem almenningur eða samkeppnisaðilar skynja sem tákn ákveðinnar atvinnustarfsemi og 

samsama með henni getur því talist falla hér undir. Sem dæmi um slíkt mætti nefna 

einkennisföt starfsmanna, útlit starfsstöðvar eða ákveðið hljóð. 

 

                                                 
46 Stefán Már Stefánsson: Hlutafélög, einkahlutafélög og fjármálamarkaðir, bls. 77-79. 
47 Þess má geta að ákvörðunin var kærð og staðfest með úrskurði áfrýjunarnefndar neytendamála 28. febrúar 
2006 (1/2005). 
48 Mogens Koktvedgaard: Lærebog i Immaterialret, bls. 207.  
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4.2.6 Vörumerki 

Samkvæmt 2. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki geta vörumerki verið hvers konar sýnileg 

tákn sem eru til þess fallin að greina vörur eða þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu 

annarra, svo sem:  

   1. orð eða orðasambönd, þar á meðal vígorð, mannanöfn, nöfn á fyrirtækjum eða fasteignum, 
   2. bókstafir og tölustafir, 
   3. myndir og teikningar, 
   4. útlit, búnaður eða umbúðir vöru. 

 

Í 2. mgr. 2. gr. sömu laga kemur aftur á móti fram takmörkun á vörumerkjaréttinum þar 

sem segir að ekki sé unnt að öðlast vörumerkjarétt á tákni sem sýnir eingöngu lögun sem 

leiðir af eiginleikum vöru, lögun sem er nauðsynleg vegna tæknilegs hlutverks vöru eða sem 

miðar annars að öðru en því að auðkenna hana.  

Í ákvörðun Neytendastofu 16. janúar 2007 (1/2007) sagði um muninn á firmaheiti og 

vörumerki að firmaheiti auðkenni fyrirtækið en vörumerki auðkenni þá vöru og þjónustu sem 

fyrirtækið býður upp á. Hins vegar sagði að firmanafn gæti verið vörumerki ef það uppfyllti 

skilyrði vörumerkjalaga. 

Eins og sjá má er vörumerkjahugtakið mjög vítt þar sem um getur verið að ræða hvers 

konar sýnilegt tákn. Hins vegar eru takmarkanir á því hvað vörumerki má innihalda eins og 

kom meðal annars fram í 2. mgr. 2. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki. Það sem átt er við 

með að merkið þurfi að vera til þess fallið að greina vörur eða þjónustu eiganda þess frá 

vörum eða þjónustu annarra, er að merkið verður að hafa nægjanlegt sérkenni. Merki sem lýsa 

tegund vörunnar, ástandi, magni, notkun, verði, uppruna eða öðru álíka eru ekki talin hafa 

nægjanlegt sérkenni. Sama gildir um tákn eða orðasambönd sem teljast algeng í viðskiptum 

eða notuð eru í daglegu máli. Þess má geta að vörumerkjavernd skapast með tvennum hætti, 

það er með notkun eða með skráningu hjá Einkaleyfastofu. Ekki er hins vegar skylda að skrá 

vörumerki en mikilvægt getur þó verið að hafa merki skráð ef til þess kemur að verja þurfi 

það fyrir ágangi annarra, samanber ákvörðun samkeppnisráðs 12. maí 1999 (15/1999) þar sem 

kvartað var yfir notkun Nýju sendibílastöðvarinnar hf. á vörumerkinu Handlangarinn. 

Samkeppnisráð tók fram að samkvæmt skráningu hjá Einkaleyfastofu hefði kvartandi fullan 

rétt til vörumerkisins Handlangarinn og taldi því notkun Nýju sendibílastöðvarinnar á 

vörumerkinu brjóta í bága við ákvæði 1. málsl. 25. gr. samkeppnislaga.  
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4.3 Nánar um ákvæði 15. gr. a. laga nr. 57/2005   

Af ákvæði 15. gr. a. laga nr. 57/200549 má sjá að það hefur að geyma þrjár reglur samkvæmt 

orðalagi sínu. Það er í fyrsta lagi reglan um að óheimil sé notkun á auðkenni sem notandi 

hefur ekki rétt til, í öðru lagi reglan um að óheimilt er að reka atvinnu undir nafni sem gefur 

villandi upplýsingar um eignarrétt eða ábyrgð atvinnurekanda og í þriðja lagi reglan um að 

bannað er að nota auðkenni á þann hátt að leitt geti til þess að villst verði á því og öðru 

einkenni sem annað fyrirtæki notar með fullum rétti. Ákvæðið skiptist þannig að 1. málsl. 15. 

gr. a. hefur að geyma almennt bann við því að nota auðkenni, til dæmis firmanafn og 

vörumerki, sem annar á. Þess má geta að rétturinn til þessara auðkenna getur hvílt á 

sérlöggjöf, svo sem lögum um vörumerki og lögum um verslunarskrár, firmu og 

prókúruumboð, en ákvæðið skiptir máli um þá viðbótarvernd sem framangreind sérlög veita 

auðkennunum. Í 2. málsl. ákvæðisins er svo rétturinn til að nota eigin auðkenni takmarkaður á 

þann veg að óheimilt er að nota auðkenni með þeim hætti að leitt geti til þess að villst verði á 

því og öðru auðkenni sem annað fyrirtæki noti með fullum rétti.50  

Öll merki, sem vísa til fyrirtækis eða vara þess, eru auðkenni. Ákvæði 15. gr. a. er byggt á 

víðtækri skilgreiningu á því hvað geti talist vera auðkenni og er það þannig allt sem með 

sanngirni getur talist sem auðkenni fyrir ákveðið fyrirtæki. Getur það verið skilti, 

einkennisbúningur eða skraut á flutningatæki svo eitthvað sé nefnt.51 Auðkenni er þó 

venjulega skilið sem svo að það sé einhvers konar tákn, sem inniheldur upplýsingar um vöru, 

þjónustu eða fyrirtæki sem stendur á bak við það. Þannig er litið á auðkennið sem það sem 

skilur á milli fyrirtækisins og viðskiptavina þess. Í þessu sambandi má geta þess að vörumerki 

eru til dæmis samsett af orðum, táknum eða öðrum merkjum, sem eru notuð til að aðskilja 

ákveðna vöru frá annarri vöru. Kaupandi að flösku af gosi með vörumerkinu COCA COLA 

hefur þar af leiðandi væntingar um, að varan sé sú sama, óháð því hvar eða hvenær hann 

kaupir hana. Ef varan á bak við vörumerkið býr ekki lengur yfir þeim gæðum, sem eru í 

samræmi við væntingar markaðarins, mun það skila sér í minnkun á verðmæti vörumerkisins.  

Ákvæðið hefur ekki verið svo fyrirferðamikið í dómum undanfarinna ára en aftur á móti 

hefur það óspart komið fyrir í ákvörðunum samkeppnisráðs og Neytendastofu og er einnig að 

finna í úrskurðum áfrýjunarnefndar neytendamála. Í raun er hægt að segja að flestar 

ákvarðanir og úrskurðir neytendayfirvalda hafa snúist um þetta tiltekna ákvæði með einum 
                                                 
49 Þegar vitnað verður hér eftir til ákvæðis 12. gr. laga nr. 57/2005 er átt við hin eldri lög um eftirlit með 
óréttmætum viðskiptaháttum og gagnsæi markaðarins en ákvæðið er efnislega eins og 15. gr. a. hinna nýju laga 
nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu. 
50 Úrskurður áfrýjunarnefndar neytendamála 6. september 2007 (5/2007). 
51 Peter Møgelvang-Hansen, Thomas Riis og Jan Trzaskowski: Markedsføringsretten, bls. 302. 
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eða öðrum hætti. Algengt er að deilurnar snúist um notkun á firmanöfnum en einnig hafa 

deilur vegna léna verið fyrirferðamiklar á undanförnum árum. Þá má finna dæmi um annars 

konar ruglingshættu. Nú verður þetta skoðað en umfjölluninni verður hagað með þeim hætti 

að helstu deiluefnin verða könnuð og skoðuð sjálfstætt í þeim málum sem hafa borist 

neytendayfirvöldum og dómstólum vegna ákvæðis 15. gr. a. laga nr. 57/2005. 

 

4.3.1 Firmanöfn 

Deilur vegna firmanafna hafa eins og áður sagði ósjaldan litið dagsins ljós í ákvörðunum og 

úrskurðum neytendayfirvalda. Litið verður nú til bæði ákvarðana og úrskurða en einnig dóma 

sem við eiga og í kjölfarið verður skoðað hvernig fer um þennan málaflokk í framkvæmd.  

Ákvörðun samkeppnisráðs 28. ágúst 2000 (26/2000). 

Gleraugnabúðin kvartaði yfir notkun Augnanna okkar ehf. á firmanafninu Gleraugnabúðin. 
Gleraugnabúðin var skráð firmanafn á árinu 1965. Hafði fyrirtækið verið rekið með því 
firmanafni frá þeim tíma. Verslanir Augnanna okkar sem reknar voru undir nafninu 
Gleraugnabúðin gátu og höfðu valdið ruglingi hjá viðskiptamönnum Gleraugnabúðarinnar og 
voru nöfn þeirra til þess fallin að valda Gleraugnabúðinni enn frekari óþægindum og tjóni. Var 
talið að firmanöfn yrðu að geta aðgreint fyrirtæki frá keppinautum á markaðnum. Af því leiddi 
að almenn vöruheiti höfðu ekki talist hæf til að vera firmanöfn. Þó svo að orðið gleraugnabúð 
væri algengt orð í íslensku og tæpast hæft til að vera firmanafn varð ekki annað séð af gögnum 
málsins en að orðið með stórum upphafsstaf og greini, það er Gleraugnabúðin, hafði eingöngu 
verið notað af Gleraugnabúðinni. Það var mat samkeppnisráðs að á þann hátt væri kröfunni um 
sérkenni firmanafns fullnægt. Talið var að réttur fyrirtækisins til notkunar firmanafnsins væri 
óumdeildur og verndaður af fyrsta málslið 25. gr. samkeppnislaga, var firmanafnið 
Gleraugnabúðin þar af leiðandi talið brjóta gegn ákvæði 1. málsl. 25. gr. laganna.  
 

Ákvörðun samkeppnisráðs 28. ágúst 2000 (26/2000) var kærð til áfrýjunarnefndar 

samkeppnismála sem staðfesti ákvörðunina með úrskurði áfrýjunarnefndar samkeppnismála 

10. nóvember 2000 (10/2000). 

Ákvörðun samkeppnisráðs 19. september 2003 (28/2003). 

Bændaferðir ehf. kvörtuðu yfir notkun Útvals-Útsýnar á orðinu bændaferðir. Hafði kvartandi 
notað orðið Bændaferðir allt frá árinu 1953 og fengið það skráð árið 1999. Úrval-Útsýn hélt 
aftur á móti því fram að orðið bændaferðir væri algengt orð notað um hópferðir bænda 
innanlands og utan. Ljóst var að orðið bændaferðir var samsett úr tveim almennum íslenskum 
orðum, bændur og ferðir. Við vinnslu málsins fundust hins vegar ekki dæmi um orðið 
bændaferðir í íslenskum orðabókum og að mati samkeppnisráðs taldist orðið ekki almennt. Með 
langri notkun orðsins Bændaferðir og skráningu þess var það mat samkeppnisráðs að heitið 
hafði öðlast markaðsfestu sem aðgreindi fyrirtækið frá keppinautum á markaðnum. Hafði það 
því leitt til einkaréttar á orðinu. Verndin náði meðal annars til þess að önnur fyrirtæki noti ekki 
heitið Bændaferðir eða orðið bændaferðir þannig að ruglingshætta skapist. Taldist réttur 
Bændaferða til notkunar firmanafnsins verndaður af 1. málsl. 25. gr. samkeppnislaga og bæri þá 
í framhaldinu að líta til þess hvort notkun á orðinu bændaferðir gæfi villandi upplýsingar um 
eignarrétt eða ábyrgð atvinnurekanda. Samkeppnisráð taldi ljóst að notkun Úrvals-Útsýnar á 
orðinu bændaferðir væri til þess fallin að valda ruglingi á milli fyrirtækjanna einkum með 
hliðsjón af því að fyrirtækin störfuðu á sama markaði. Að mati samkeppnisráðs var því notkun 
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Úrvals-Útsýnar á orðinu bændaferðir einu og sér eða sem hluti af öðru orði til þess fallin að 
ruglast mætti á því og á firmanafni kvartanda og gæti þar af leiðandi gefið villandi upplýsingar 
um eignarrétt eða ábyrgð atvinnurekanda. Var því notkun Úrvals-Útsýnar talin brjóta gegn 
ákvæðum 1. málsl. 25. gr. samkeppnislaga.  
 

Ákvörðun samkeppnisráðs 19. september 2003 (36/2003). 

Eignamiðlunin ehf. kvartaði yfir notkun Garðatorgs eignamiðlunar ehf. á orðinu eignamiðlun í 
firmanafni. Var því haldið fram af hálfu Garðatorgs eignamiðlunar að orðið eignamiðlun væri 
viðhengi við nafn fyrirtækisins sem lýsti starfsemi þess. Eignamiðlun er almennt heiti samsett úr 
orðum í daglegu tali. Taldi Garðatorg eignamiðlun enga hættu á ruglingi milli fyrirtækjanna 
enda starfi þau í sitt hvoru bæjarfélaginu. Eignamiðlunin fékk heiti sitt fyrst skráð í firmaskrá 
árið 1957 en Garðatorg eignamiðlun fékk heiti sitt skráð árið 2000. Báðir aðilar áttu því rétt til 
þessara auðkenna sinna í skilningi samkeppnislaga. Kom því seinni málsl. 25. gr. laganna til 
álita í máli þessu og var því næst litið til þess hvort villast mætti á fyrirtækjunum. Að mati 
samkeppnisráðs hafði ekki verið sýnt fram á að orðin samsett sem eignamiðlun væri almennt 
orð í íslensku en það var heldur ekki að finna í orðabókum. Að mati samkeppnisráðs bar orðið 
eignamiðlun ekki með sér að átt væri sérstaklega við sölu fasteigna og var orðið í þeim skilningi 
fyrst og fremst tengt Eignamiðluninni og starfsemi þess enda hafði fyrirtækið verið starfrækt í 
tæp fimmtíu ár. Gilti þá einu hvort orðið var notað með eða án greinis enda um sama orð að 
ræða. Störfuðu fyrirtækin í sömu atvinnugrein á sama landfræðilega svæði og voru keppinautar. 
Notkun Garðatorgs á orðinu eignamiðlun skapaði þar af leiðandi hættu á að villst yrði á 
fyrirtækjunum og sýnt hafði verið fram á rugling. Jafnframt var sú hætta fyrir hendi að 
neytendur teldu að tengsl væru á milli fyrirtækjanna . Var því notkun Garðatorgs eignamiðlunar 
á orðinu eignamiðlun í heiti sínu talin brot á ákvæðum 2. málsl. 25. gr. samkeppnislaga.  
 

Þess má geta að síðastnefnd ákvörðun var kærð til áfrýjunarnefndar samkeppnismála þar 

sem ákvörðunin var felld úr gildi með úrskurði áfrýjunarnefndar samkeppnismála 3. 

desember 2003 (14/2003). Sagði meðal annars í úrskurðinum: „Því er ekki haldið fram að 

fyrirtækið Garðatorg, eignamiðlun ehf. hafi notað orðið „eignamiðlun“ eitt sér við 

markaðssetningu. Þvert á móti sýna gögn málsins að fyrirtækið hefur notað bæði orðin í þessu 

skyni þannig að orðið Garðatorg hefur þar komið á undan og verið meira áberandi. Þannig er 

ljóst að aðaláherslan liggur á fyrra orðinu sem er aðaleinkenni fyrirtækisins. Síðara orðið, þ.e. 

„eignamiðlun“, er hins vegar almenns eðlis og felur í sér lýsingu á þeirri starfsemi sem fram 

fer. Í heild sinni verður ekki talið að almenn ruglingshætta við heitið Eignamiðlunin stafi af 

þessari notkun. Þá verður heldur ekki séð að auglýsingar áfrýjanda hafi verið með þeim hætti 

að ruglingshætta hafi skapast.“ 

Ákvörðun Neytendastofu 29. desember 2006 (18/2006). 

Hagi ehf. kvartaði yfir notkun firmanafnsins Hagar hf. Hagi ehf. var skráð í fyrirtækjaskrá árið 
1993 en Hagar hf. voru skráðir árið 2003. Bæði fyrirtækin höfðu því rétt til þessara auðkenna 
sinna í skilningi 12. gr. Að mati Neytendastofu átti því 2. málsl. 12. gr. laga nr. 57/2005 við. 
Skyldi þá litið til þess hvort ruglingshætta í skilningi 12. gr. væri fyrir hendi. Við athugun kom í 
ljós að viðskiptamenn og aðrir neytendur þekktu firmanafnið Hagi ehf. í tengslum við starfsemi 
fyrirtækisins. Kom til álita hvort firmanafnið Hagi ehf. byggi yfir nægilegu sérkenni til þess að 
veita einkarétt á heitinu og þar með útiloka Haga hf. frá notkun orðsins sem firmaheiti í 
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fleirtölumynd. Firmanafnið Hagi vísaði hvorki til vöru eða þjónustu sem var í boði, né vakti 
hugmynd um sérstakan atvinnurekstur og varð því að telja að Hagi ehf. hafi við skráningu í 
fyrirtækjaskrá öðlast lögverndaðan rétt á heitinu. Einnig var sýnt fram á að ruglingur hafði átt 
sér stað milli aðila þar sem póstsendingar höfðu ratað á rangan stað og aðilar höfðu ruglast á 
fyrirtækjunum í tengslum við fjölmiðlaumræðu. Var það því mat Neytendastofu að notkun Haga 
hf. á firmanafninu Hagar hf. væri brot á 2. málsl. 12. gr.  
 

Síðastnefnd ákvörðun var einnig kærð til áfrýjunarnefndar neytendamála. Í úrskurði 

áfrýjunarnefndar neytendamála 8. maí 2007 (1/2007) sagði meðal annars að í norrænni 

réttarframkvæmd hafi við mat á ruglingshættu milli tveggja firmanafna verið litið til þess 

hvort fyrirtæki starfa á sama markaði og hvort þau beina vöru eða þjónustu að sama 

markhópi. Þannig hafnaði Hæstiréttur Danmerkur því í dómi, sem er birtur í UfR. 1987, bls. 

653, að hætta væri á ruglingi milli firmanafnanna Aktiv Invest og Aktiv Investering enda þótt 

bæði fyrirtækin störfuðu á fjármálamarkaði. Úrslitum réði að fyrirtækin buðu upp á ólíka 

þjónustu og að markhópar þeirra voru ekki hinir sömu. Ruglingshætta milli firmanafnanna var 

talin svo fjarlæg að ekki væri um að ræða brot gegn ákvæði í þágildandi dönskum lögum sem 

var hliðstætt 12. gr. laga nr. 57/2005. Sagði einnig í úrskurðinum að af gögnum málsins yrði 

ekki ráðið að kærandi notaði firmanafn sitt til að markaðssetja vörur og þjónustu, heldur fælist 

starfsemi kæranda þvert á móti eingöngu í rekstri á dótturfélögum sem starfræktu verslanir 

undir eigin merkjum. Ekkert var heldur í gögnum málsins sem benti til þess að notkun 

kæranda á firmanafni sínu hafði leitt til þess að viðskiptavinir Haga ehf. hafi leitað til 

kæranda. Því var ekki talið að um brot gegn 2. málsl. 12. gr. laga nr. 57/2005 væri að ræða og 

varð því að fella hina kærðu ákvörðun úr gildi. Féll úrskurður áfrýjunarnefndar neytendamála 

á annan veg þar sem starfsemi kæranda, Haga hf., fólst ekki í því að markaðssetja vörur og 

þjónustu heldur í rekstri á dótturfélögum sem voru starfrækt undir eigin merkjum. Tekið var 

því mið af norrænni réttarframkvæmd þar sem fyrirtækin sem um ræddi buðu upp á ólíka 

þjónustu og voru markhópar fyrirtækjanna ekki hinir sömu. Einnig var ekki talið að 

ruglingshætta milli fyrirtækjanna hefði verið svo mikil að um brot gegn 12. gr. laganna væri 

að ræða. Þá taldi áfrýjunarnefndin að Neytendastofa hefði í ákvörðun sinni vísað til dóma 

Hæstaréttar þar sem lesa mætti þá reglu að firmaheiti sem væri almennt orð og væri lýsandi 

fyrir þá vöru og þjónustu sem í boði væri, gæti ekki notið verndar samkvæmt 12. gr. laga nr. 

57/2005. Nefndin sagði að enda þótt þeir dómar sem vísað væri til í ákvörðun Neytendastofu 

fælu í sér ákveðnar leiðbeiningar við mat á því hvort auðkenni, sem viðkomandi ætti tilkall til, 

væri notað á þann hátt að leitt gæti til þess að villst yrði á því og einkenni annars aðila, yrði að 

líta til þess að dómarnir snertu allir tilvik þar sem sama orðið var notað í hvort tveggja eldra 
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og yngra heiti. Því voru ekki dregnar afdráttarlausar ályktanir af dómunum um það tilvik sem 

hér var til umfjöllunar þar sem firmaheitin Hagi ehf. og Hagar hf. voru ekki talin eitt og sama 

orðið.   

Af ofangreindum ákvörðunum og úrskurðum má sjá að neytendayfirvöld athuga allmörg 

atriði þegar kemur að því að ákveða hvort brotið sé gegn ákvæði 15. gr. a. laga nr. 57/2005. 

Má þar nefna atriði eins og hvort orðið sé almennt og hvort það finnist í íslenskum 

orðabókum. Þá líta neytendayfirvöld til annarra atriða eins og til dæmis hvort fyrirtækin hafi 

notað nafnið lengi og hvort nafnið sé skráð til að kanna hvort fyrirtækin eigi rétt á þeim. 

Einnig er litið til þess hvort fyrirtækin starfi á sama markaði og séu þar með keppinautar og 

svo mætti áfram telja. 

Því er velt upp hvort tiltekin firmanöfn geti talist vera almenn nöfn þar sem firmanöfn 

verða að geta aðgreint fyrirtæki frá keppinautum á markaðnum og hefur verið talið að almenn 

orð séu ekki hæf til að vera firmanöfn.52 Skoðað er hvort tiltekið firmanafn sé ef til vill 

samsett úr tveimur almennum orðum en einnig er athugað hvort orðið finnist í íslenskum 

orðabókum. Virðist matið á því hvort firmanafnið teljist vera almennt orð byggjast á þessum 

tveimur atriðum að mestu leyti en einnig geta önnur atriði ráðið þar um hvort firmanafnið sé 

hæft. Líta má til ákvörðunar samkeppnisráðs 28. ágúst 2000 (26/2000), en þar var talið að þó 

svo orðið gleraugnabúð væri algengt orð í íslensku og tæpast hæft til að vera firmanafn yrði 

ekki annað séð af gögnum málsins en að orðið með stórum upphafsstaf og greini, það er 

Gleraugnabúðin, hafi eingöngu verið notað af Gleraugnabúðinni. Því var í umræddri 

ákvörðun réttur kvartanda, Gleraugnabúðarinnar, til firmanafnsins talinn óumdeildur.  Má því 

sjá að horft er til fleiri atriða við matið á því hvort orðið teljist vera almennt og er þetta oft á 

tíðum heildarmat sem á sér stað. Þó er rétt að nefna eins og áður hefur verið sagt að í flestum 

tilvikum virðist aðeins vera horft til samsetningar orðsins og þess hvort það fyrirfinnist í 

íslenskum orðabókum. Önnur ákvörðun þar sem þessi sjónarmið koma fram er ákvörðun 

samkeppnisráðs 3. desember 2004 (24/2004), en þar kvartaði Hreinsitækni ehf. yfir notkun 

Íslenska gámafélagsins ehf. á firmaheitinu Hreinsitækni í símaskrá. Orðið var að finna í eldri 

orðabókum frá árunum 1961 og 1980 en ekki í orðabók frá árinu 2002. Ljóst var að orðið var 

samsett úr almennum íslenskum orðum, hreinsa og tækni. Að mati samkeppnisráðs hafði ekki 

verið sýnt fram á að orðin samsett sem orðið hreinsitækni væri almennt orð í íslensku. Þá þótti 

samkeppnisráði orðið hreinsitækni ekki sérlega lýsandi fyrir þá starfsemi sem bæði fyrirtækin 
                                                 
52 Í ákvörðun Neytendastofu 10. mars 2008 (7/2008) taldist orðið heimili of almennt til þess að vera hæft til að 
greina þjónustu Heimilis fasteignasölu frá þjónustu annarra sem annast fasteignasölu. Af þeirri ástæðu var 
notkun Nýs heimilis á orðinu heimili í heiti sínu ekki brot á 2. málsl. 12. gr. laga nr. 57/2005. 
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stunduðu, það er þrif á götum. Að mati samkeppnisráðs braut þó framangreind notkun í bága 

við 25. gr. samkeppnislaga nr. 8/1993 þar sem talin var hætta á að villst yrði á fyrirtækjunum.   

Firmanöfn verða að vera sérstæð og mega ekki vera of lýsandi fyrir atvinnustarfsemina til 

að fyrirtæki geti ein haft rétt á þeim, samanber Hrd. 1950, bls. 416. Þar var orðið Leiftur ekki 

talið vekja upp hugmynd um neinn sérstakan atvinnurekstur og mátti því telja að stefndi, sem 

tók þetta orð upp sem heiti á hlutafélagi á undan áfrýjanda, hafi öðlast gagnvart honum 

lögverndaðan rétt til þess samkvæmt 9. gr. laga nr. 84/1933. Í héraðsdómi sem var staðfestur í 

Hæstarétti var meðal annars tekið fram að það virtist geta skipt allmiklu máli fyrir 

atvinnufyrirtæki að geta auðkennt sig með nafni, sem það eitt hefði rétt til að nota. Virtist 

sanngjarnt að viðurkenna slíkan rétt enda varð ekki séð, að slík viðurkenning færi í bága við 

almenningshag. Sömu niðurstöður og hér hafa verið ræddar má einnig leiða af UfR 2007, bls. 

708 og UfR 1986, bls. 742.53 

Litið er til þess hvort firmanöfn hafi verið skráð í fyrirtækjaskrá í deilumálum sem berast 

neytendayfirvöldum. Ríkisskattstjóri starfrækir fyrirtækjaskrá og um hana gilda lög nr. 

17/2003 um fyrirtækjaskrá en í 4. gr. laganna segir að í fyrirtækjaskrá skuli skrá eftirfarandi 

upplýsingar eftir því sem við á, í upptalningunni sem á eftir kemur er aðaláherslan lögð á heiti 

fyrirtækisins. Skiptir skráning firmanafns máli þar sem hún segir til um hvort og þá hvenær 

fyrirtæki skráði firmanafn sitt. Skráning getur veitt einkarétt til firmanafnsins, en lagaverndin 

er fólgin í því að ekki sé um almennt heiti að ræða sem sé lýsandi fyrir þær vörur og þjónustu 

sem í boði eru. Fyrirtæki sem velur sér slíkt firmanafn getur því þurft að sæta því að annar 

aðili noti hluta eða aðra orðmynd af heitinu í firmanafni sínu. Þegar firmanöfn eru orð 

almenns eðlis en gefa ekki hugmynd um sérstakan atvinnurekstur eða vísa til þeirrar vöru eða 

þjónustu sem í boði er, hefur þó stundum verið talið að skráning veiti einkarétt til 

firmanafnsins, samanber Hrd. 1988, bls. 1341 og Hrd. 1988, bls. 1349. Í umræddum Hrd. 

1988, bls. 1341 sagði meðal annars: „Starfsemi firma stefnda er að vísu á öðru starfssviði og í 

öðrum landshluta en starfsemi stefnanda. Allt að einu verður að telja að stefnandi, sem tók 

orðið Straumnes upp sem firmaheiti á hlutafélagi sínu á undan stefnda, hafi við skráninguna 

öðlast einkarétt til notkunar þess firmaheitis í atvinnurekstri sínum.“ Ásamt skráningu er 

einnig horft til langrar notkunar orðsins sem um ræðir hverju sinni. Hefur verið talið að með 

langri notkun orðsins ásamt skráningu þess hafi heitið öðlast markaðsfestu sem aðgreini 

fyrirtækið frá keppinautum á markaðnum, getur það samkvæmt þessu leitt til einkaréttar á 

orðinu.  

                                                 
53 Verður þessum dönsku dómum gerð nánari skil í kafla 5.2 hér á eftir. 
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Í ákvörðun Neytendastofu 10. mars 2008 (7/2008) var tekið fram að fyrirtækjaskrá metur 

ekki hugsanlega ruglingshættu milli skráðra firmaheita og þess sem óskar eftir skráningu 

heldur væri slíkt mat í höndum Neytendastofu samkvæmt 12. gr. laga nr. 57/2005. Ennfremur 

sagði að ákvæði 12. gr. væri ætlað að veita firmaheitum og vörumerkjum aukna vernd og væri 

ákvörðun Neytendastofu því sjálfstæð ákvörðun en ekki endurskoðun á ákvörðun 

fyrirtækjaskrár.  

Reynt hefur á það í Hæstaréttardómi að skráð heiti sem eigandi þess hefur lögverndaðan 

rétt yfir, er líkt en þó ekki nákvæmlega það sama og það heiti sem kvartað var yfir. 

Umræddan dóm er að finna í Hrd. 1962, bls. 475 en þar krafðist eigandi félagsins Plútó hf. 

þess að hljómsveitinni Plúdó-Sextett, sem var einnig með peysusölu, væri óheimilt að nota 

það nafn. Í héraðsdómnum sem var staðfestur í Hæstarétti byggði Plútó hf. á því að þó nafn 

firmans Plútó hf. væri ritað örlítið á annan hátt en nefndur Plúdó-Sextett væri enginn munur á 

þessum tveimur orðum í framburði, enda hafi þetta framferði hljómsveitarinnar valdið 

ruglingi til tjóns og óþæginda fyrir hlutafélagið Plútó. Iðulega væri spurt að því hjá Plútó hf. 

hvort nefnd hljómsveit og peysusala væri rekin á þeirra vegum. Þetta atferli hljómsveitarinnar 

taldi Plútó hf. að bryti í bága við ákvæði laga nr. 84/1933 og þá einkum 9. gr. þeirra laga. Í 

héraðsdómnum sagði að orðið Plútó vekti ekki hugmynd um neinn sérstakan atvinnurekstur. 

Því varð að telja að Plútó hf., sem tók þetta orð upp sem heiti á hlutafélagi áður en 

hljómsveitin fór að nota orðið Plúdó-Sextett, hafi öðlast gagnvart þeim lögverndaðan rétt til 

þess, samanber 9. gr. laga nr. 84/1933. Í dómi Hrd. 1963, bls. 349 var aftur á móti tekist á um 

réttarvernd símnefnis gagnvart skráðu firma. Olíusalan hf. hafði látið skrá hjá ritsímanum 

símnefnið Ísól og hafði símnefni þetta verið prentað í símaskrá Landssíma Íslands. Um það 

bil 10 árum seinna var stofnað í Reykjavík hlutafélag, sem hlaut nafnið Ísól hf. og var skráð í 

hlutafélagsskrá með því nafni. Hæstiréttur komst að þeirri niðurstöðu að það eitt, að Olíusalan 

hf. notaði orð þetta sem símnefni, veitti fyrirtækinu hvorki heimild samkvæmt 9. gr. laga nr. 

84/1933 né öðrum lögum til að banna Ísól hf. að nefnast því nafni.  

Einnig má bæta því við varðandi skráningu firmanafns eins og kom fram í úrskurði 

áfrýjunarnefndar samkeppnismála 3. desember 2003 (14/2003), í máli Garðatorgs, 

eignamiðlunar ehf. gegn samkeppnisráði, að það er ekki skráning einkahlutafélaga í 

hlutafélagaskrá sem ræður úrslitum um hvort komið geti til beitingar 25. gr. samkeppnislaga 

með hliðsjón af ruglingshættu, enda ber í því efni fyrst og fremst að miða við notkun 

auðkennanna en ekki skráningu þeirra. Því var ekki fallist á frávísunarkröfu sem var byggð á 

því að samkvæmt 6. mgr. 124. gr. laga nr. 138/1994 um einkahlutafélög bæri þeim sem teldi 
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rétti sínum hallað með skráningu einkahlutafélags að hefjast handa með málsókn innan 6 

mánaða frá birtingu tilkynningar. Kvörtun Eignamiðlunarinnar ehf. til samkeppnisyfirvalda 

hafði hins vegar verið sett fram 11 mánuðum eftir að tilkynning um stofnun 

einkahlutafélagsins Garðatorg, eignamiðlun hafði verið birt í Lögbirtingablaðinu. 

Ef bæði fyrirtækin hafa skráð firmanafn sitt í fyrirtækjaskrá eiga báðir aðilar rétt til 

auðkenna sinna í skilningi 15. gr. a. laga nr. 57/2005 og er þá litið til 2. málsl. ákvæðisins 

varðandi það hvort villast megi á fyrirtækjunum. Hefur 2. málsl. ósjaldan komið til álita. Sem 

dæmi um það má nefna ákvörðun Neytendastofu 27. apríl 2007 (10/2007) en þar sagði meðal 

annars: „Að mati Neytendastofu eru bæði firmanöfnin skráð á lögmætan hátt hjá 

fyrirtækjaskrá. Að mati Neytendastofu kemur því 2. málsliður 12. gr. til álita í máli þessu. Ber 

þá að líta til þess hvort ruglingshætta milli fyrirtækjanna sé fyrir hendi.“ 

Skráning á firmanafni getur veitt einkarétt til firmanafnsins, en lagaverndin er fólgin í því 

að ekki sé um almennt heiti að ræða sem sé lýsandi fyrir þær vörur og þjónustu sem eru í 

boði. Fyrirtæki sem velja sér slíkt firmanafn geta því þurft að sæta því að annar aðili noti hluta 

eða aðra orðmynd af heitinu í firmanafni sínu. Takmörkun af þessum sökum helgast af því að 

ósanngjarnt er gagnvart keppinautum að heimila aðeins einum aðila notkun á orði sem sé 

lýsandi fyrir þá vöru og þjónustu sem fyrirtækin bjóði upp á. Þegar firmanöfn eru orð almenns 

eðlis en gefa ekki hugmynd um sérstakan atvinnurekstur eða vísa til þeirrar vöru eða þjónustu 

sem í boði er hefur verið talið að skráning veiti einkarétt til firmanafnsins, samanber Hrd. 

1988, bls. 1341 og Hrd. 1988, bls. 1349. Í Hrd. 1988, bls. 1349 var um það að ræða að Bjallan 

hf. lét skrá firmanafnið „Bjallan hf.“ í janúar 1978 en í maí 1985 skráði Hekla hf. vörumerkið 

„Bílasalan Bjallan“ í vörumerkjaskrá. Fyrir lá að Hekla hf. hafði notað heitið einnig sem 

firmaheiti þó það væri ekki skráð í firmaskrá. Enda þó vörumerki Heklu hf. fæli í sér hvers 

konar atvinnurekstur átt væri við, þótti engu að síður hætta á ruglingi þar sem firmanafnið 

„Bjallan“ vakti ekki hugmynd um neinn sérstakan atvinnurekstur. Varð því að telja að Bjallan 

hf. hafi með skráningu heitisins í firmaskrá öðlast gagnvart Heklu hf. lögverndaðan rétt 

samanber 30. gr. laga nr. 56/1978.  

Einnig virðist svo sem það skipti máli á hvaða mörkuðum fyrirtækin starfa og hvort þau 

eru keppinautar í starfsemi sinni. Litið skal til nokkurra ákvarðana Neytendastofu til að fá 

glögga mynd af þessu í framkvæmd.  

Ákvörðun samkeppnisráðs 31. janúar 2002 (4/2002). 

Blómaverslunin Blóm er list kvartaði yfir nafni blómaverslunarinnar Blóm og list ehf. Að mati 
samkeppnisráðs voru bæði fyrirtækin starfrækt á lögmætan hátt en Blóm er list hafði verið 
starfrækt lengur en Blóm og list. Nöfnin voru það lík að það var mat samkeppnisráðs að nafnið 
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Blóm og list gæfi í skyn að um væri að ræða sömu blómaverslun og hjá kvartanda eða 
nátengdan rekstur. Þá störfuðu fyrirtækin í sama hverfi og höfðuðu til sama markhóps. Því var 
talin veruleg hætta á að neytendur og aðrir viðskiptamenn villtust á nöfnunum enda mátti af 
gögnum málsins ráða að slíkt hafði gerst að minnsta kosti nokkrum sinnum. Þá gaf nafnið Blóm 
og list villandi upplýsingar sem áhrif gætu haft á eftirspurn og framboð vara og þjónustu 
fyrirtækjanna. Var notkun nafnsins Blóm og list talin brot á ákvæðum 2. málsl. 25. gr. 
samkeppnislaga.  
 

Ákvörðun samkeppnisráðs 19. september 2003 (27/2003). 

Salka ehf. kvartaði yfir notkun Sölkubóka ehf. á nafninu Salka. Þau fyrirtæki sem hér deildu 
voru annars vegar heildsölufyrirtæki sem verslaði með áfengi og hins vegar bókaútgáfa. 
Fyrirtækin störfuðu því á gerólíkum mörkuðum og voru staðsett hvort í sínu bæjarfélaginu, það 
er Reykjavík og Garðabæ. Jafnframt hafði komið í ljós að fleiri fyrirtæki notuðu nafið Salka í 
heitum sínum, þannig voru starfrækt fyrirtækin Salka fiskmiðlun hf. og Salka sjávarafurðir hf., 
veitingahúsið Salka og gistiheimilið Salka. Samkeppnisráð taldi að eins og framangreind dæmi 
sýndu höfðu ýmsir notað nafnið og þessi almenna skírskotun gerði það að verkum að mati 
samkeppnisráðs að Salka yrði að hlíta því að aðrir notuðu nafnið. Ekki var því ástæða til 
aðgerða af hálfu samkeppnisráðs í máli þessu. 
 

Ákvörðun samkeppnisráðs 22. júní 2005 (25/2005). 

Hópbílar hf. kvörtuðu yfir notkun Ævintýris ehf. á orðinu hópbílar. Fyrirtækin störfuðu bæði við 
rekstur hópferðabifreiða og voru því keppinautar á því sviði. Af gögnum málsins mátti ráða að 
tilgangur Ævintýraferða með því að skeyta orðinu hópbílar eftir atvikum fyrir framan eða aftan 
firmaheiti sitt hafi verið að vekja athygli á því að fyrirtækið byði upp á akstur hópferðabifreiða. 
Samkeppnisráð fékk ekki betur séð en að með notkuninni hafi Ævintýraferðir ætlað að nýta sér 
viðskiptavild Hópbíla og hafa þannig áhrif á eftirspurn eftir þjónustu fyrirtækisins. Þá var sú 
hætta fyrir hendi að villst yrði á fyrirtækjunum eða að ætlað hafi verið að um samstarf eða sömu 
eigendur væri að ræða þar sem orðið hópbílar komi fyrir í heitum þeirra beggja bæði í símaskrá 
og á bifreiðum fyrirtækjanna. Að mati samkeppnisráðs gaf framangreind háttsemi villandi 
upplýsingar um eignarrétt eða ábyrgð atvinnurekanda samanber 1. málsl. 25. gr. 
samkeppnislaga.  

 

Þess má geta að síðastnefnd ákvörðun var kærð til áfrýjunarnefndar samkeppnismála og 

með úrskurði áfrýjunarnefndar samkeppnismála 25. ágúst 2005 (14/2005) var ákvörðun 

samkeppnisráðs staðfest.  

Ákvörðun Neytendastofu 12. október 2006 (11/2006). 

Bræðurnir Ormsson ehf. og Íslandslyfta ehf. kvörtuðu yfir óréttmætum viðskiptaháttum Orms 
lyfta ehf. og Þorsteins Björnssonar. Ekki var fyrir hendi ruglingshætta við Bræðurna Ormsson 
þar sem þeir störfuðu ekki í samkeppni við Orms lyftur eftir sölu lyftudeildarinnar. Íslandslyftur 
höfðu tekið við rekstri Bræðranna Ormsson á lyftuþjónustu og störfuðu því á sama sviði og 
Orms lyftur. Ekki var talin hætta á að ruglingur myndi skapast milli Orms lyfta og Íslandslyfta 
því firmanöfnin voru það ólík en hins vegar gaf heitið Orms lyftur til kynna að tengsl væru við 
fyrirtækið Bræðurna Ormsson. Sú hætta var fyrir hendi að neytendur myndu telja að tengsl væru 
á milli Orms lyfta og Bræðranna Ormsson og að Orms lyftur væru hinir nýju eigendur 
lyftudeildar Bræðranna Ormsson fremur en Íslandslyftur. Að mati Neytendastofu gaf 
firmanafnið Orms lyftur villandi upplýsingar um eignarrétt eða ábyrgð atvinnurekanda og braut 
því í bága við 2. málsl. 12. gr. laga nr. 57/2005.  
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Það er því horft til þess hvort fyrirtækin starfi í sama hverfi eða á sama markaði og hvort 

þau höfði til sama markhóps. Út frá því er hægt að sjá hvort fyrirtækin séu í samkeppni sín á 

milli og þar með keppinautar. Ef fyrirtækin eru keppinautar í starfsemi sinni og hafa lík 

firmanöfn er sú hætta fyrir hendi að villst verði á fyrirtækjunum eða að neytendur telji að um 

tengsl milli fyrirtækjanna sé að ræða. Ef til dæmis fyrirtæki er búið að skapa sér góða stöðu á 

tilteknum markaði og nýtt fyrirtæki kemur inn á sama markað sem nýtir sér viðskiptavild þess 

fyrirtækis sem fyrir var og reynir með því að hafa áhrif á eftirspurn eftir þjónustu 

fyrirtækisins, er um brot á 15. gr. a. laga nr. 57/2005 að ræða.54 Er þá sú hætta fyrir hendi að 

villst verði á fyrirtækjunum eða að neytendur telji að um samstarf sé að ræða á milli þeirra, 

samanber ákvörðun samkeppnisráðs 19. september 2003 (37/2003) þar sem Eignamiðlunin 

ehf. kvartaði yfir notkun Fengs eignamiðlunar á orðinu „eignamiðlun“ í firmanafni. Umrætt 

fyrirtæki var með þessari notkun sinni talið brjóta gegn 25. gr. samkeppnislaga og var meðal 

annars vísað til þess að fyrirtækin störfuðu í sömu atvinnugrein á sama landfræðilega svæðinu 

og væru því keppinautar. Í Hrd. 1988, bls. 1341 var þó fallist á það með Straumnesi hf, 

Reykjavík, að skrásetning firmanafns Straumnes hf., Patreksfirði, væri brot á einkarétti 

Straumnes hf., Reykjavík, til notkunar firmanafnsins Straumnes hf. Komist var að þessari 

niðurstöðu þrátt fyrir að starfsemi firma Straumnes hf., Patreksfirði, væri á öðru starfssviði og 

í öðrum landshluta en starfsemi Straumnes hf., Reykjavík. Allt að einu varð að telja að 

Straumnes hf., Reykjavík, sem tók orðið Straumnes upp sem firmaheiti á hlutafélagi sínu á 

undan Straumnes hf., Patreksfirði, hafi við skráninguna öðlast einkarétt til notkunar þess 

firmaheitis í atvinnurekstri sínum samkvæmt 30. gr. laga nr. 56/1978. Þarna er dæmi um að 

skrásetning firmanafns gangi framar síðari skráningu á sama firmanafni þó svo starfsemin sé 

ekki sú sama og fyrirtækin séu jafnvel í sitthvorum landshlutanum. 

Einnig er til þess litið hvort sýnt hafi verið fram á rugling milli fyrirtækjanna. Verður þá 

fyrirtækið sem heldur því fram að ruglingur hafi skapast að sýna fram á hann með einhverjum 

hætti, svo sem með því að póstsendingar hafi farið á rangan stað, hringt hafi verið í 

samkeppnisaðila, reikningar hafi ekki borist fyrirtækinu þar sem þeir hafi lent annars staðar 

eða að ruglast hafi verið á fyrirtækjum í tengslum við fjölmiðlaumræðu. Af úrskurði 

áfrýjunarnefndar neytendamála 8. maí 2007 (1/2007) má þó sjá að hætta á ruglingi 

firmanafna verður ekki leidd af því einu að póstur og símtöl ætluð kæranda hafi í einhverjum 

                                                 
54 Um slíkt var að ræða í ákvörðun Neytendastofu 12. júlí 2007 (16/2007) þar sem Neytendastofa fékk ekki betur 
séð en að með því að velja fyrirtækinu umrætt nafn hafi Aðalstöðin ætlað að nýta sér viðskiptavild Aðalbíla og 
hafa þannig áhrif á eftirspurn eftir þjónustu fyrirtækisins. Braut því notkunin í bága við ákvæði 12. gr. laga nr. 
57/2005.  
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tilvikum borist hinu kærða fyrirtæki.55 Varðandi það að sýna þurfi fram á ruglingshættu má 

nefna ákvörðun Neytendastofu 8. nóvember 2005 (1/2005), þar sem talið var ljóst að 

ruglingshætta gæti átt sér stað á milli fyrirtækjanna en í máli þessu höfðu þó engin gögn verið 

lögð fram því til stuðnings. Neytendastofa fékk því ekki séð að ástæða væri til að banna hinu 

kærða fyrirtæki að nota orðið harðviður í tengslum við starfsemi sína. Í ákvörðun 

samkeppnisráðs 3. desember 2004 (26/2004) höfðu engin áþreifanleg gögn verið lögð fram til 

stuðnings því að ruglingur hefði átt sér stað milli aðila. Samt sem áður fékk samkeppnisráð 

ekki séð rök fyrir öðru en að þessi ruglingur gæti átt við rök að styðjast þó svo engin gögn 

væru þessu til stuðnings. Samkeppnisráð tók þó fram að eðli málsins samkvæmt mætti gera 

ráð fyrir að lík nöfn ekki alveg óskyldrar starfsemi leiddu til einhvers ruglings. Ekki varð því 

séð að tilvik það sem um ræddi væri þess eðlis að ástæða væri til að banna þeim, sem kvartað 

var yfir, að nota orðin Icelandic art í tengslum við starfsemi sína, enda seldi hún íslenska list 

og notaði orðin eingöngu í tengslum við nafn sitt sem dró enn frekar úr ruglingshættu 

fyrirtækjanna.  

Í ákvörðun Neytendastofu 29. desember 2006 (18/2006)56 sagði að við mat á því hvort 

ruglingshætta væri fyrir hendi hefði verið litið til víxlverkan tveggja þátta, annars vegar út frá 

hljóð- og sjónlíkingu og hins vegar út frá starfsemi fyrirtækjanna og hvort þau væru 

keppinautar. Eftir því sem starfsemi aðila væri skyldari því minni kröfur væru gerðar til hljóð- 

og sjónlíkingar og öfugt að breyttu breytanda. Þegar sjón- og hljóðlíking væri veruleg hefði 

verið talið nægjanlegt að báðir aðilar notuðu heitin í atvinnuskyni þó starfsemin væri ólík, 

samanber Hrd. 1962, bls. 475. 

Áhugavert er að skoða ákvörðun samkeppnisráðs 22. júní 2005 (23/2005) þar sem tekist 

var á um heiti, lén og vörumerki en málið fór fyrir Hæstarétt sem ógilti úrskurð 

áfrýjunarnefndar samkeppnismála 25. ágúst 2005 (15/2005).  

Ákvörðun samkeppnisráðs 22. júní 2005 (23/2005). 

Í málinu tókust á keppinautarnir Hálendingarnir ehf. og Fjallafari sf. en bæði sinntu fyrirtækin 
erlendum ferðamönnum með ferðum um hálendið. Fyrirtækið Hálendingarnir var stofnað á 
árinu 2001 og hafði frá upphafi notað erlenda heitið Highlanders við kynningu erlendis, var 
fyrirtækið einnig skráð eigandi lénsins highlanders.is frá febrúar 2001 og orðmerkisins 
Highlander frá 2002. Fyrirtækið Fjallafari var stofnað árið 1998 og höfðu eigendur þess frá 
árinu 1996 notað erlenda heitið Highlander við kynningu erlendis, var fyrirtækið einnig skráð 
eigandi lénsins highlander.is frá maí 2001. Samkeppnisráð taldi að orðið Highlander gæti taldist 
lýsandi orð fyrir starfsemi beggja fyrirtækjanna og væri um augljósa ruglingshættu að ræða milli 
þeirra vegna þessa. Einnig var talið að það að nota fleirtölumynd nafns keppinautarins til 

                                                 
55 Sömu niðurstöðu má finna í ákvörðun Neytendastofu 15. október 2007 (17/2007) þar sem Glitnir ehf. kvartaði 
yfir notkun Glitnis banka hf. á firmanafninu Glitnir.  
56 Ákvörðunin felld úr gildi með úrskurði áfrýjunarnefndar neytendamála 8. maí 2007 (1/2007).  
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auðkenningar síns fyrirtækis væri ekki nægilegt til aðgreiningar þeirra á milli. Í raun væri því 
um sama orðið að ræða. Með vísan til þessa taldi samkeppnisráð að Fjallafari sem fyrr byrjaði 
notkun á orðinu Highlander teldist hafa meiri rétt til orðsins en keppinauturinn. Notkun 
Hálendinganna á orðinu Highlanders sem erlendu heiti fyrirtækisins, vörumerki og lénnafni 
taldist því brot á ákvæðum 2. málsl. 25. gr. samkeppnislaga.  
 

Áfrýjunarnefnd samkeppnismála leit svo á að auðkennið Highlanders væri án tvímæla til 

þess fallið að greina þjónustu fyrirtækis frá svipaðri þjónustu annarra. Einnig þótti ljóst að 

orðið Highlander skapaði ruglingshættu við fyrrgreint auðkenni og öfugt. Þótti áfrýjunarnefnd 

ekki fram hjá því litið að Hálendingarnir ehf. hefðu fengið auðkennið Highlanders skrásett 

sem firmaheiti sitt og vörumerki og þeirri skráningu ekki verið hnekkt. Felldi 

áfrýjunarnefndin fyrrgreinda ákvörðun úr gildi og lagði bann við því að Fjallafari sf. notaði 

heitið Highlander og lénið highlander.is. Í dómi Hrd. 22. febrúar 2007 (406/2006) var eins og 

áður segir úrskurður áfrýjunarnefndar samkeppnismála ógiltur en einungis var þar í 

kröfugerðinni litið á vörumerkið Highlanders og verður því dómurinn skoðaður í 

vörumerkjakaflanum hér á eftir. En hvað úrskurð áfrýjunarnefndar samkeppnismála varðar 

byggir hann aðallega á því að ekki hafði verið hnekkt skráningu firmaheitisins og 

vörumerkisins. Einnig sagði í úrskurðinum að ákvæði 25. gr. samkeppnislaga væri til fyllingar 

vörumerkjaréttinum en fæli ekki í sér sjálfstæða efnisreglu að því er varðaði rétt til auðkenna. 

Því bæri að líta svo á að áfrýjandi ætti rétt til auðkennisins sem náði meðal annars til þess að 

önnur fyrirtæki notuðu ekki þetta heiti þannig að ruglingshætta skapaðist.57 

Verða nú tekin dæmi um firmanöfn sem hafa ekki talist vera brot á 15. gr. a. laga nr. 

57/2005. 

Ákvörðun samkeppnisráðs 15. desember 2000 (37/2000).  

Í erindinu var því haldið fram að skráning firmans Sígild hönnun með upphafsstaf í báðum 
orðunum, Sígild Hönnun, væri brot á 25. gr. samkeppnislaga þar sem með þeim rithætti væri 
fyrirtækið að nota firmanafn Hönnunar hf. Samkeppnisráð fékk ekki séð að slíkur ritháttur gæti 
verið til þess fallinn að valda ruglingi við firmanafn Hönnunar enda varð að mati ráðsins að líta 
svo á að hér væri eingöngu um stílfærslu að ræða á nafni og merki fyrirtækisins. Algengt var að 
fyrirtæki skráðu nöfn sín með þeim hætti. Var meðal annars bent á að kvartandi, Hönnun hf., 
kaus að nota lágstafi í nafni fyrirtækisins í merki þess. Ekki var tilefni til íhlutunar 
samkeppnisráðs í máli þessu.58  
 

 

 

                                                 
57 Í UfR 1998, bls. 299 sem verður reifaður í kafla 5.2 var einnig talið um hættu á ruglingi að ræða þar sem orðið 
Action var talið stór hluti af merki varanna og verulegur liður í merki fyrirtækisins, jafnvel þó svo orðið væri 
aðeins eitt af fimm öðrum í firmamerkinu. 
58 Ákvörðunin var kærð til áfrýjunarnefndar samkeppnismála en vísað frá með úrskurði áfrýjunarnefndar 
samkeppnismála 22. febrúar 2001 (5/2001),  
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Ákvörðun samkeppnisráðs 19. september 2003 (30/2003). 

Kynnisferðir ehf. kvörtuðu yfir notkun Allrahanda ehf. á heitinu Iceland Excursions. 
Samkeppnisráð taldi að enska orðið „excursion“ væri almennt orð sem lýsti vel þeirri þjónustu 
sem bæði fyrirtækin buðu upp á, það er skoðunarferðir. Þannig vakti það að mati 
samkeppnisráðs skýra hugmynd hjá neytendum um eiginleika þeirrar þjónustu sem fyrirtækin 
veittu. Að mati samkeppnisráðs urðu fyrirtæki sem völdu slík almenn orð til auðkennis að hlíta 
því að aðrir í áþekkri starfsemi notuðu lík nöfn. Ekki var því um að ræða brot gegn ákvæðum 
25. gr. samkeppnislaga.  
 

Ákvörðun samkeppnisráðs 19. september 2003 (32/2003). 

Samkeppnisráð taldi að orðin neyðarþjónusta og neyðaropnun væru almenn orð sem lýstu vel 
þeirri þjónustu sem bæði fyrirtækin buðu upp á, það er þjónustu við þá sem staddir eru í neyð. 
Forskeytið neyð lýsti almennt vanda eða brýnni nauðsyn. Samkeppnisráð fékk ekki séð að þrátt 
fyrir að Neyðarþjónustan hafi fengið orðið skráð sem firmanafn væri hægt að banna öðrum sem 
buðu upp á áþekka þjónustu notkun þess. Orðin neyðarþjónusta og neyðaropnun voru talin 
lýsandi og vöktu skýra hugmynd hjá neytendum um eiginleika þeirrar þjónustu sem boðið væri 
upp á. Þessi almenna skírskotun gerði það að verkum að Neyðarþjónustan varð að hlíta því að 
aðrir sem höfðu slíka þjónustu með hendi notuðu orðið. Ekki var talin ástæða til aðgerða af 
hálfu samkeppnisráðs í máli þessu.  

 

Ákvörðun Neytendastofu 15. október 2007 (19/2007). 

Jónar Transport hf. kvartaði vegna notkunar á heitinu Transport, toll og flutningsmiðlun. 
Neytendastofa taldi að transport og flutningur væru almenn orð sem höfðu skírskotun til þeirrar 
flutningsþjónustu sem báðir málsaðilar stunduðu. Orðið transport var ekki talið til þess fallið að 
greina þjónustu Jóna Transport frá þjónustu annarra sem annast flutninga. Af þeim sökum hafði 
orðið ekki fólgið í sér nægileg sérkenni til að Jónar Transport nyti verndar gegn því að 
Transport, toll og flutningsmiðlun notaði orðið transport í heiti sínu. Taldist notkun Transport, 
toll og flutningsmiðlunar á orðinu transport í heiti sínu því ekki brot á 2. málsl. 12. gr. laga nr. 
57/2005. 
 

Flest eiga þessi firmanöfn það sameiginlegt að vera almenn orð sem lýsa vel þeirri 

þjónustu sem boðið er upp á59, eins og til dæmis orðið neyðarþjónusta og enska orðið 

„transport“ (íslensk þýðing: flutningur). Eins má nefna að ekki hefur verið talið brjóta gegn 

umræddu ákvæði ef ekki er um ruglingshættu að ræða á milli fyrirtækjanna, samanber 

ákvörðun Neytendastofu 15. október 2007 (18/2007) þar sem Jónar Transport hf. kvartaði yfir 

notkun á heitinu Icetransport. Þrátt fyrir það á sér stað heildarmat á ýmsum þáttum, sem farið 

hefur verið í hér að framan, sem ræður því hvort firmanöfnin teljist hafa brotið gegn 15. gr. a. 

laga nr. 57/2005. Ekki er hægt að álykta út frá því einu að firmaheitið sé almennt orð eða það 

sé skráð í firmaskrá hvort það standist umrætt ákvæði. Því verður að taka tillit til fleiri þátta 

og meta heildstætt.  

                                                 
59 Svipuð niðurstaða var í ákvörðun Neytendastofu 3. nóvember 2006 (14/2006) þar sem orðin múrbúð og 
gólflagnir voru talin almenns eðlis en ákvörðuninni verður gerð betri grein í kafla 6.5.  



34 
 

Að lokum er athyglisvert að líta til ákvörðunar Neytendastofu 29. desember 2006 

(19/2006) þar sem Byggingafélagið Aðalvík ehf. kvartaði yfir notkun Aðalvíkur ehf. á 

firmanafninu. Kvaðst Byggingafélagið Aðalvík hafa orðið fyrir verulegum óþægindum þar 

sem Aðalvík hafi notað nafn sitt með villandi hætti og því hafi ógreiddir reikningar þess borist 

Byggingafélaginu Aðalvík. Ekki varð séð að mati Neytendastofu að Aðalvík notaði nafn sitt 

með vísvitandi hætti en hins vegar mátti ráða af gögnum málsins að Byggingafélagið Aðalvík 

notaði einungis hluta firmanafns síns, það er Aðalvík, eða víxlaði orðunum og kallaði það 

Aðalvík byggingafélag. Neytendastofa sagði að bæði fyrirtækin yrðu fyrir óþægindum vegna 

ruglings milli þeirra hvort sem ástæðan væri mistök viðskiptavina eða villandi notkun 

Byggingafélagsins Aðalvíkur. Þó fékk Neytendastofa ekki séð að umrædd tilvik væru þess 

eðlis að ástæða væri til að banna notkun orðsins Aðalvík. Að lokum var tekið fram að 

fyrirtæki verða þó ávallt að nota firmanafn sitt með þeim hætti að það skapi ekki rugling við 

keppinauta. Með vísan til framangreinds taldi Neytendastofa ekki tilefni til frekari afskipta af 

máli þessu. Ekki var talin ástæða til aðgerða af hálfu Neytendastofu í málinu en 

rökstuðningurinn fyrir þeirri niðurstöðu er frekar óljós þar sem fallist er á að bæði fyrirtækin 

verða fyrir ruglingi milli fyrirtækjanna en aftur á móti er tiltekið í lokin að fyrirtæki verða að 

nota firmanafn sitt þannig að það skapi ekki rugling við keppinauta. Hvort sem það er vegna 

þess að kvartandi í málinu veldur sjálfur ruglingi milli fyrirtækjanna með því að nota nafn sitt 

með slíkum villandi hætti eða vegna þess að ljóst er að bæði fyrirtækin verða fyrir ruglingi, en 

ekki bara annað þeirra, er ekki gott að segja og má því segja að rökstuðningi Neytendastofu sé 

ábótavant í þessu tilfelli.  

 

4.3.2 Lén 

Síðustu ár hefur málum til neytendayfirvalda vegna léna fjölgað til muna en lén telst vera 

heimilisfang á internetinu. Stafar þessi fjölgun af því að flest fyrirtæki hafa nú til dags komið 

sér upp heimasíðum á internetinu til að auglýsa starfsemi sína vegna mikillar aukningar á 

netnotkun. Fyrirtækin sjá sér hag í því að fólk getur leitað upplýsinga um fyrirtækið á 

internetinu og einnig vilja þau standa styrkari fótum gagnvart keppinautum sínum sem 

hugsanlega eru með heimasíður á internetinu. Lén eru nú til dags, eins og firmaheiti og 

vörumerki, hluti þeirra auðkenna sem fyrirtæki nota í atvinnurekstri. Af þeim ákvörðunum og 

úrskurðum neytendayfirvalda sem hafa gengið undanfarin ár má sjá að byggt er að mörgu 

leyti á sömu atriðum og varðandi firmanöfn, aftur á móti hafa ekki fallið margir dómar 

varðandi lén. Verður nú litið til þeirra atriða sem koma til skoðunar í þessum málaflokki. 
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Fyrst má þar nefna almenn orð en eins og ákvörðun Neytendastofu 15. júní 2007 

(13/2007) ber með sér er litið til þess hvort lénið hafi að geyma almennt orð. Í umræddri 

ákvörðun kvörtuðu Óvissuferðir ehf. yfir notkun Óv-ferða ehf. (sem heitir nú Óvissa ehf.) á 

léninu ovissuferdir.is. Að mati Neytendastofu er óvissuferð almennt orð sem merkir ferð sem 

ekki er vitað hvernig verður. Orðið var talið lýsandi fyrir þá ferðaþjónustu sem Óvissa ehf. 

hafði á boðstólnum og gerði þessi almenna skírskotun orðsins það að verkum að Óvissuferðir 

ehf. urðu að hlíta því að orðið væri notað af öðrum. Í ákvörðun Neytendastofu 15. mars 2007 

(6/2007) var um að ræða lénin tónlist.is og tonlist.is. Í ákvörðuninni sagði að lénin væru í raun 

eitt og sama lénnafnið, með og án íslenskra sérstafa. Orðið tónlist væri almennt orð lýsandi 

fyrir þá vöru og þjónustu sem í boði væri á vefnum tonlist.is og að eina hlutverk lénsins 

tónlist.is væri að flytja notandann yfir á vefinn tonlist.is. Sá sem skráði lénið tónlist.is var því 

talinn hafa með notkun lénsins brotið gegn 12. gr. laga nr. 57/2005.60 Hins vegar sem dæmi 

um lén sem hafa ekki talist geyma almenn orð má nefna ákvörðun Neytendastofu 26. maí 

2006 (4/2006) en þar var deilt um lénið bilanaust.is. Engin dæmi fundust um orðið bílanaust í 

orðabókum þó svo orðhlutar þess, það er bíll og naust, væru algeng orð í íslensku. Sama 

niðurstaða var í ákvörðun Neytendastofu 19. nóvember 2007 (21/2007) þar sem það var mat 

Neytendastofu að orðið punkturis væri ekki almennt og því hæft til skráningar sem sérheiti. 

Orðið taldist ekki almennt og má þá spyrja sig að því hvernig neytendayfirvöld fara að því að 

meta hvort orð séu almenn eða ekki. Varðandi firmanöfn virðist sem þau líti til þess hvort 

hægt sé að finna orðið í orðabókum eða til þess hvort orðið sé þekkt og notað í íslensku eða 

erlendu málfari en það sama virðist eiga við um mat á almennum orðum í lénum.  

Lénnöfn verða því að hafa í sér fólgin nægileg sérkenni til að njóta verndar eins og sjá má 

af úrskurði áfrýjunarnefndar neytendamála 7. mars 2007 (6/2006). Taldi kærandi, sem átti 

lénið blogg.is, að notkun Árvakurs hf. á léninu blog.is væri andstæð 12. gr. laga nr. 57/2005. 

Samkvæmt þeim heimildum sem vísað var til í umsögn Neytendastofu virtist sem orðið blogg 

hafi verið tekið upp í íslenska tungu strax á árinu 2002 en orðið var notað sem nafnorð um 

svonefndar vefdagbækur og sögnin blogga dregin af því. Lén kæranda, blogg.is, hafði aðeins 

að geyma orðið blogg, sem var þýðing á enska orðinu blog. Með sama hætti hafði lén 

Árvakurs hf. aðeins að geyma enska orðið blog. Kærandi fékk skráð lénið sitt í ágúst 2002 en 

Árvakur skráði sitt lén í maí 2005. Fyrir lá að báðir aðilar buðu almenningi að blogga, það er 

                                                 
60 Um svipuð málsatvik var að ræða í ákvörðun Neytendastofu 26. maí 2006 (7/2006) en þar var deilt um lénin 
fartolvur.is og fartölvur.is. Neytendastofa fékk ekki betur séð en að í raun væri um eitt og sama lénnafnið að 
ræða hjá báðum málsaðilum, með og án íslenskra sérstafa. EJS hf. hafði því með skráningu lénsins fartölvur.is 
brotið gegn ákvæði 12. gr. laga nr. 57/2005. 
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að rita vefdagbækur. Lénin voru aðeins lýsandi fyrir þá þjónustu sem kærandi og Árvakur 

buðu almenningi, en voru ekki til þess fallin að greina þjónustu þeirra frá þjónustu annarra. Af 

þeim sökum hafði lén kæranda ekki fólgin í sér nægileg sérkenni til að það nyti verndar gegn 

því að lénið blog.is væri notað til kynningar á þjónustu Árvakurs. Hin kærða ákvörðun var 

staðfest og Árvakri var því óheimilt að nota lénið blog.is. Þessi niðurstaða fær meðal annars 

stoð í Hrd. 1947, bls. 227, úrskurði áfrýjunarnefndar neytendamála 28. febrúar 2006 

(1/2005) og úrskurði áfrýjunarnefndar neytendamála 12. október 2006 (3/2006). 

Einnig er horft til greinis nafnorða í þeim málum sem snerta lén eins og sést af eftirfarandi 

ákvörðunum.  

Ákvörðun samkeppnisráðs. 19. september 2003 (25/2003).  

Bílasalan Bíll.is ehf. kvartaði yfir notkun Bílasölu Íslands ehf. á léninu billinn.is. Í ákvörðun 
samkeppnisráðs sagði að varla mundi sá sem ekki þekkti heimasíðu Bílasölu Íslands slá inn 
bill.is svo tæpast væri hætta á ruglingi að því leyti. Aftur á móti mátti telja að hætta væri á því 
að viðskiptavinir bílasölunnar Bíll.is gætu ruglast á því hvort lénnafnið væri skráð með eða án 
greinis. Þess var getið að greinir nafnorða væri einungis til áherslu til að tákna að átt væri við 
einhvern eða eitthvað sem nefnt hefði verið áður. Að mati samkeppnisráðs var það að bæta 
greini við lénnafn keppinautar ekki nægjanlegt til aðgreiningar milli þeirra tveggja og væri í 
raun um að ræða sama orðið. Taldist þetta brjóta í bága við 2. málsl. 25. gr. samkeppnislaga.  
 

Sama niðurstaða var í ákvörðun samkeppnisráðs 19. september 2003 (26/2003) og nægir 

því ekki að bæta greini við lénnafn til aðgreiningar frá öðru lénnafni. Fleirtölumynd lénnafna 

virðist heldur ekki nóg til aðgreiningar ef marka má ákvörðun Neytendastofu 26. maí 2006 

(6/2006). Þar kvartaði Opin kerfi ehf., eigandi lénsins fartolvur.is, yfir skráningu Nýherja á 

léninu fartolva.is. Neytendastofu þótti einsýnt að verulegar líkur væru á að sá sem þekkti til 

annarrar eða beggja heimasíðnanna myndi villast inn á heimasíðu þess fyrirtækis sem ekki var 

ætlunin að heimsækja. Fékk stofnunin ekki betur séð en að í raun væri um eitt og sama 

lénnafnið að ræða hjá báðum málsaðilum, í eintölu og fleirtölu. Neytendastofa taldi það því 

ekki nóg til aðgreiningar á fyrirtækjunum að nota fleirtölumynd léns keppinautarins. 

Ákvörðunin var kærð til áfrýjunarnefndar neytendamála sem felldi hana úr gildi með úrskurði 

áfrýjunarnefndar neytendamála 12. október 2006 (3/2006). Þar var vísað til þess að lénið 

hefði ekki fólgið í sér nægileg sérkenni til að Opin kerfi ehf. njóti verndar gegn því að 

kærandi noti lénið „fartolva.is“ til kynningar á hliðstæðri starfsemi sinni. Lénnöfn verða 

samkvæmt þessu að vera sundurgreinanleg frá öðrum lénnöfnum sem fyrir eru og mega ekki 

líkjast öðrum um of en þessi niðurstaða fær meðal annars stoð í Hrd. 1947, bls. 227. Í 

ákvörðun Neytendastofu 26. maí 2006 (5/2006) var um að ræða lénin ballet.is og ballett.is en 

Neytendastofa taldi að orðin ballet og ballett væru í raun sama orðið með tvenns konar 
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rithætti. Orðið væri lýsandi fyrir starfsemi beggja fyrirtækjanna og um augljósa ruglingshættu 

væri að ræða milli þeirra vegna þessa. Það var álit Neytendastofu að það að velja sér sama 

lénnafn og keppinauturinn skráði fimm árum áður, þó svo að annar væri ritháttur, væri ekki 

nægilegt til aðgreiningar þeirra á milli. Sá sem skráði og notaði lénið ballett.is hafði því brotið 

gegn ákvæði 12. gr. laga nr. 57/2005. 

Þegar lénnafn er of líkt öðru sem er fyrir á markaðnum getur það skapað hættu á ruglingi 

sem hefur óhagræði í för með sér. Slík ruglingshætta var fyrir hendi í ákvörðun 

samkeppnisráðs 3. desember 2004 (25/2004). Um var að ræða kvörtun Merkingar ehf., sem 

hafði lénið merking.is, yfir skráningu og notkun Merkis og myndhönnunar ehf. á léninu 

merkingar.is. Af gögnum málsins þótti ljóst og óumdeilt að með tilkomu og notkun 

lénnafnsins merkingar.is hafði ruglingur átt sér stað á milli fyrirtækjanna sem virtist fyrst og 

fremst hafa haft óhagræði í för með sér fyrir Merkingu. Kom samkeppnisráð einnig inn á, eins 

og áður var nefnt, að það að nota fleirtölumynd nafns og léns keppinautarins væri ekki 

nægilegt til að aðgreina fyrirtækin. Í raun væri því um sama orðið að ræða. Merki og 

myndhönnun ehf. hafði með notkun á lénnafninu merkingar.is brotið gegn ákvæði 2. málsl. 

25. gr. samkeppnislaga nr. 8/1993.61 Einnig var talin hætta á ruglingi í ákvörðun 

Neytendastofu 29. júní 2006 (8/2006). Um var að ræða kvörtun Ljóshraða ehf. yfir skráningu 

IP fjarskipta ehf. á léninu ljoshradi.is. Neytendastofa tók fram að varla mundi sá sem ekki 

þekkti til IP fjarskipta slá inn ljoshradi.is svo tæpast væri hætta á ruglingi að því leyti. Aftur á 

móti var talin hætta á því að viðskiptavinir Ljóshraða gætu ruglast þegar skilaboð kæmu upp 

um að ekkert vefsvæði kæmi í leitirnar þegar leitað væri að léninu ljoshradi.is á internetinu 

þar sem fram hafði komið að IP fjarskipti notuðu ekki lénið. Að mati Neytendastofu var 

augljóst að skráning lénnafnsins ljoshradi.is skapaði hættu á ruglingi sem hefði óhagræði í för 

með sér fyrir Ljóshraða. IP fjarskipti ehf. voru talin hafa með skráningu lénsins ljoshradi.is 

brotið gegn ákvæði 12. gr. laga um eftirlit með óréttmætum viðskiptaháttum og gagnsæi 

markaðarins nr. 57/2005. Hætta á ruglingi varðandi lénnöfn getur því orsakast af fjölmörgu og 

verða fyrirtæki sem hyggjast skrá lénnafn að hyggja að ýmsu, má þar fyrst og fremst nefna 

hvort sama eða svipað lénnafn sé til fyrir á markaðnum. Ekki er þó einungis nóg að líta til 

lénnafna sem fyrir eru á markaðnum heldur verður einnig að athuga til dæmis vörumerki, 

samanber UfR. 2000, bls. 2300. Þar var um að ræða óheimila notkun á þekktu vörumerki 

                                                 
61 Máli þessu var áfrýjað en með úrskurði áfrýjunarnefndar samkeppnismála 8. febrúar 2005 (5/2004) var 
ákvörðunin staðfest.  



38 
 

annars, það er Rolex, sem hluta af lénnafni og tölvupóstsheimilisfangi en notkunin var talin 

brjóta í bága við sambærilegt ákvæði í dönsku lögunum.  

Skráning lénnafna getur haft sitt að segja þegar rætt er um hvort fyrirtæki hafi með 

lénnafni sínu brotið gegn ákvæði 15. gr. a. laga nr. 57/2005. ISNIC – Internet á Íslandi hf. sér 

um skráningu og úthlutun léna undir þjóðarléninu .is og hefur fyrirtækið sett reglur um 

lénaúthlutun. Meginreglan við skráningu léna er fyrstur kemur fyrstur fær en í henni felst að 

ekki er hægt að taka frá hugmynd að léni. Sá sem óskar eftir léni þarf því að skrá lénið og 

greiða ákveðið árgjald af því til að öðlast rétt til þess. Þess má geta að skráningarskírteini .is-

léna er að finna í rétthafaskrá ISNIC á heimasíðu ISNIC. Um úthlutun almennra rótarléna, svo 

sem .com gilda engar reglur en fyrirtækið Network Solutions, Inc., í Bandaríkjunum, heldur 

utan um skráningu þeirra. Sama meginreglan á þó við um úthlutun léna hvað varðar 

framangreint rótarlén; fyrstur kemur fyrstur fær. Í ljósi þess að reglur um skráningu lénnafna 

eru víðast hvar takmarkaðar hafa komið upp árekstrar meðal annars við firma- og 

vörumerkjarétt en segja má að þessi kerfi hafi þróast án tillits til hvors annars. Á vegum 

Sameinuðu þjóðanna er starfrækt stofnun sem ber heitið World Intellectual Property 

Organization, skammstafað WIPO. Hlutverk hennar er meðal annars að styrkja á alþjóðavísu 

vernd einkaleyfa og vörumerkja. Deilur um skráningu léna eru fyrst og fremst tilkomnar 

vegna þess sem kalla má gíslingu. Gísling felst í því að aðili skráir sem lén vörumerki eða 

nöfn fyrirtækja án þess að hafa nokkur tengsl við viðkomandi. Skráningin er gerð í þeim 

tilgangi að hagnast síðan á sölu lénanna. Takist ekki að selja lénið getur viðkomandi notað 

lénið til að ná til sín viðskiptum fyrir eigið vefsetur. Við úrlausn mála sem varða lénnöfn 

notar WIPO svonefndar Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) reglur en 

vinnureglur ISNIC fyrir úrskurðarnefnd léna eru áþekkar þessum reglum. Í UDRP-reglunum 

er að finna eftirfarandi skilyrði fyrir afskiptum af skráningu léna og verða öll skilyrðin að vera 

uppfyllt:  

i) Lénnafn er eins eða mjög líkt vörumerki sem kvartandi á. 

ii)  Sá sem lénið skráði hafi engan rétt á eða lögmæta hagsmuni af lénnafninu. 

iii)  Að góð trú hafi ekki ráðið skráningu eða notkun lénsins. 

Hægt er að taka eftirfarandi atriði sem dæmi um að ekki hafi verið sótt um lén í góðri trú: 

i) Aðstæður bendi til að lénið hafi verið skráð í þeim tilgangi að selja, leigja eða flytja         

lénnafnið yfir á kvartanda sem sé eigandi vörumerkis, eða keppinautar kvartanda, fyrir 

umtalsvert hærra verð en kostnaður við lénnafnið er. 
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ii)  Lénnafnið hafi verið skráð í þeim tilgangi að hindra eiganda vörumerkis í að skrá 

lénið. 

iii)  Lénnafnið hafi verið skráð til að trufla viðskipti keppinautar. 

iv) Með notkun lénsins hafi af ásetningi, í viðskiptalegum tilgangi, verið reynt að laða 

internetnotendur að öðru vefsetri með því að skapa rugling við kvartanda.62 

Verður nú nefnt dæmi þar sem skráning léna kom við sögu hjá Neytendastofu til að kanna 

hvort brotið hafi verið gegn 15. gr. a. laga nr. 57/2005.  

Ákvörðun Neytendastofu 19. nóvember 2007 (21/2007).  

Punkturis – auglýsingar ehf. kvartaði yfir skráningu og notkun Internetsins ehf. á léninu 
punkturis.is. Sagði Neytendastofa að öll lénnöfn sem skráð væru hjá ISNIC fengu endinguna .is. 
Endingin .is væri því orðin alkunn í íslensku máli. Að skrifa lénaendinguna .is eftir framburði 
sem samsett orð, það er punkturis, virtist hins vegar ekki vera útbreitt. Í máli þessu var því 
gagnstæða haldið fram af Internetinu, en að mati Neytendastofu hafði fyrirtækið ekki fært 
sönnur á að slík notkun væri almenn. Orðið punkturis var því ekki almennt og þar með var það 
talið hæft til skráningar sem sérheiti. Internetið hafði með skráningu sinni á léninu punkturis.is 
brotið gegn ákvæði 12. gr. laga nr. 57/2005 um eftirlit með óréttmætum viðskiptaháttum og 
gagnsæi markaðarins. 
 

Af þessari ákvörðun sést að í raun er það sama að segja varðandi skráningu léna og 

skráningu firmanafna þar sem litið er til þess hvort orðið teljist vera almennt eða sérheiti. 

Einnig er oft á tíðum vitnað til þess hvort lén séu skráð í úrlausnum neytendayfirvalda þar 

sem með skráningu léna hjá ISNIC hafa fyrirtækin öðlast rétt til notkunar á lénum sínum og á 

því 2. málsl. 15. gr. a. laga nr. 57/2005 við, jafnframt því sem litið er til þess hvort villast 

megi á þeim. Þessa framkvæmd má sjá til dæmis í ákvörðun samkeppnisráðs 3. desember 

2004 (25/2004).  

Eins og kom fram hér að ofan varðandi UDRP-reglurnar er litið til þess hvort viðkomandi 

hafi verið í góðri trú við skráningu lénsins og voru tekin dæmi um skráningu léns í vondri trú. 

Ekki reynir mikið á það að lénnafn hafi verið skráð í þeim tilgangi að selja eða leigja það fyrir 

hærra verð en á það reyndi þó í ákvörðun samkeppnisráðs 19. september 2003 (38/2003) sem 

snérist um lénið hasso.com. Hins vegar reynir meira á það hvort lénnafn hafi verið skráð til að 

trufla viðskipti keppinautar eða hvort reynt hafi verið, með skráningu lénsins, að laða fólk að 

öðru vefsetri með því að skapa rugling við kvartanda. Einnig hefur stundum reynt á það hvort 

lénnafnið hafi verið skráð í þeim tilgangi að hindra eiganda vörumerkis í að skrá lénið, 

samanber ákvörðun Neytendastofu 16. janúar 2007 (2/2007) þar sem var talið að skráning 

                                                 
62 Þessar upplýsingar er að finna í ákvörðun samkeppnisráðs 18. febrúar 2005 (7/2005) en einnig má lesa um 
reglur ISNIC á heimasíðunni http://www.isnic.is. 
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lénsins sirkus.is hafi verið framkvæmd til að hindra 365 ljósvakamiðla í að skrá lénið.63 Skal 

því næst litið til þess hvort um góða trú hafi verið að ræða við skráningu léns.  

Ákvörðun samkeppnisráðs 19. september 2003 (34/2003). 

Hreyfill svf. kvartaði yfir skráningu lénsins hreyfill.com en Hreyfill hélt úti vefsetri á léninu 
hreyfill.is. Lénnöfnin voru bæði skráð á réttan hátt hjá skráningaraðilum viðkomandi rótarléna 
og taldi því samkeppnisráð að 2. málsl. 25. gr. samkeppnislaga kæmi til álita, var þá litið til þess 
hvort skráningaraðili hafi verið í góðri trú og hvort hægt væri að ruglast á lénnöfnunum. Tengsl 
þess sem skráði lénið hreyfill.com við orðið hreyfill voru vandséð og ekki höfðu komið fram 
nokkrar skýringar á því fyrir utan þá að hann byði upp á ódýrar ferðir. Með vísan til UDRP-
reglnanna fékk samkeppnisráð ekki séð að viðkomandi aðili hafi verið í góðri trú þegar hann 
skráði lénið hreyfill.com og setti þar upp vefsetur sem bauð upp á þjónustu áþekka þeirri sem 
Hreyfill bauð upp á. Viðkomandi hafði vísvitandi verið að nota sér það álit sem Hreyfill hafði 
skapað sér í þeim tilgangi að vekja beint eða óbeint með neytendum hugmyndir um tengsl við 
fyrirtækið. Samkeppnisráð taldi að skráningin hefði verið framkvæmd til að hindra Hreyfil í að 
skrá lénið, valda ruglingi og trufla með því viðskipti fyrirtækisins. Jafnframt hafði viðkomandi 
brotið gegn ákvæðum 2. málsl. 25. gr. samkeppnislaga með því að nota lénið hreyfill.com á 
þann hátt að gera mátti ráð fyrir að neytendur myndu halda að lénið sýndi tengsl við Hreyfil og 
þannig villtust á því og léninu hreyfill.is sem Hreyfill notaði með fullum rétti. 
 

Ákvörðun samkeppnisráðs 19. september 2003 (38/2003). 

Hasso Ísland ehf. sem hafði haldið úti vefsetri á léninu hasso.is kvartaði yfir skráningu lénsins 
hasso.com. Fram hafði komið að Kúlan hafði skráð lénið hasso.com í þeim eina tilgangi að selja 
það aftur hæstbjóðanda. Á heimasíðu hasso.com sagði eingöngu að lénið væri til sölu en einnig 
var að finna þar hnapp sem sagði „Átak Car Rental“, en hnappurinn tengdist vefsetri 
bílaleigunnar Átaks. Við málsmeðferð vakti það athygli að Kúlan og Átak voru til húsa á sama 
stað, einnig kom í ljós við athugun í hlutafélagaskrá að fyrirtækin voru mjög tengd. Í ljósi þess 
að Hasso Ísland og Átak voru keppinautar á sviði bílaleigu fékk samkeppnisráð ekki séð að 
tilviljun hefði ráðið skráningu Kúlunnar á léninu hasso.com. Með vísan til UDRP-reglnanna 
fékk samkeppnisráð ekki séð að Kúlan hefði verið í góðri trú þegar fyrirtækið skráði lénið 
hasso.com. Kúlan hafi því vísvitandi verið að nota sér það álit sem Hasso Ísland hafi skapað sér 
í þeim tilgangi að vekja beint eða óbeint með neytendum hugmyndir um tengsl við fyrirtækið. 
Hafði Kúlan brotið gegn ákvæðum 2. málsl. 25. gr. samkeppnislaga með því að nota lénið 
hasso.com á þann hátt að gera mátti ráð fyrir að neytendur myndu halda að lénið sýndi tengsl 
við Hasso Ísland og villtust þannig á því og léninu hasso.is sem Hasso Ísland notaði með fullum 
rétti.  
 

Eins og sést af þessum ákvörðunum eru UDRP-reglurnar notaðar til að staðfesta hvort sá 

sem skráði lénið hafi verið í góðri trú eða ekki. Með reglunum eru nefnd fjögur tilvik þar sem 

hægt er að segja að ekki hafi verið sótt um lénið í góðri trú. Þó hægt sé að finna dæmi um öll 

tilvikin sem nefnd eru með reglunum er í flestum tilvikum um að ræða atvik þar sem sá sem 

skráði lénið hefur nýtt sér viðskiptavild annars fyrirtækis með því að skrá lén sem líkist öðru 

léni sem fyrir var á markaðnum. Um það var einmitt að ræða í ákvörðun samkeppnisráðs 18. 

febrúar 2005 (7/2005) sem varðaði lénið playstation2.is. Að mati samkeppnisráðs var 

vörumerki kvartanda, Playstation, vel þekkt hér á landi og hafði það verið notað um langan 
                                                 
63 Ákvörðunin var kærð og niðurstaðan staðfest í úrskurði áfrýjunarnefndar neytendamála 31. maí 2007 (2/2007) 
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tíma. Fram hafði komið að tilgangur viðkomandi aðila með skráningu lénsins hafi verið sala á 

Playstation2-tölvum en ekkert benti aftur á móti til að slíkt stæði til. Þá hafði ekki verið leitt í 

ljós í málinu að hann hefði lögmæta hagsmuni af notkun lénsins. Vitnað var til UDRP-

reglnanna og komist að því að viðkomandi aðili sem skráði umrætt lén hefði ekki verið í góðri 

trú þegar hann skráði lénið. Hafði hann vísvitandi verið að nota sér það álit sem Playstation-

vörur höfðu skapað sér í þeim tilgangi að vekja beint eða óbeint með neytendum hugmyndir 

um tengsl við fyrirtækið. Talið var að um brot væri að ræða gegn ákvæði 25. gr. 

samkeppnislaga. Í þessari ákvörðun var einnig litið til þess hvernig lénið tengdi neytendur við 

annað fyrirtæki en það sem átti lénið.64 Ef um slík tengsl er að ræða milli léns og annars 

fyrirtækis en þess sem á lénið ýtir það enn frekar undir að um brot gegn 15. gr. a. laga nr. 

57/2005 sé að ræða. Slík tengsl voru talin vera fyrir hendi í ákvörðun Neytendastofu 16. 

janúar 2007 (2/2007). 

Þar kvartaði Helgi Hermannsson, sem átti vörumerkið Sirkus skráð hjá Einkaleyfastofu, yfir 
skráningu og notkun Íslenska sjónvarpsfélagsins hf. á léninu sirkus.is. Með vísan til UDRP-
reglnanna fékk Neytendastofa ekki séð að Skjárinn miðlar hafi verið í góðri trú þegar það skráði 
lénið sirkus.is. Skjárinn miðlar hafi vísvitandi verið að vekja beint eða óbeint með neytendum 
hugmyndir um tengsl sjónvarpsstöðvarinnar Sirkus við Skjáinn miðla. Jafnframt hafði Skjárinn 
miðlar brotið gegn ákvæðum 2. málsl. 12. gr. laga nr. 57/2005 með því að nota lénið sirkus.is á 
þann hátt að gera mætti ráð fyrir að neytendur myndu halda að lénið sýndi tengsl við 365 
ljósvakamiðla.65 

 

Það sjónarmið hvort fyrirtæki séu í sömu atvinnustarfsemi og þar af leiðandi keppinautar á 

markaði kemur einnig fyrir í ákvörðunum Neytendastofu varðandi lén, samanber ákvörðun 

Neytendastofu 26. maí 2006 (6/2006). Því er velt upp hvort fyrirtækin starfi í sömu 

atvinnugrein og ef lénin þykja lík hefur Neytendastofa talið að verulegar líkur séu á því að sá 

sem þekki til annarrar eða beggja heimasíðnanna villist inn á heimasíðu þess fyrirtækis sem 

ekki var ætlunin að heimsækja.   

Til að um brot gegn 15. gr. a. laga nr. 57/2005 sé að ræða verður að vera um 

atvinnustarfsemi að ræða eins og áður hefur komið fram. Umfjöllun um það hvort notkun á 

léni teljist þáttur í atvinnustarfsemi kom fram í ákvörðun samkeppnisráðs 7. nóvember 2003 

(42/2003). 

Apple Computer Inc. kvartaði yfir notkun Aco Tæknivals hf. (ATV) á léninu apple.is. ATV 
taldi hins vegar að félagið hefði lögmæta hagsmuni af notkun lénsins þar sem félagið seldi vörur 
frá Apple og sá meðal annars um viðgerðarþjónustu. Þá hélt það einnig því fram að deiluefnið 
félli ekki undir 25. gr. samkeppnislaga þar sem notkun léns teldist ekki atvinnustarfsemi. Á 

                                                 
64 Um svipað tilvik var að ræða í ákvörðun Neytendastofu 12. desember 2008 (30/2008) sem verður reifuð í kafla 
6.4.  
65Ákvörðunin var kærð og niðurstaðan staðfest í úrskurði áfrýjunarnefndar neytendamála 31. maí 2007 (2/2007). 



42 
 

léninu var ljóst að ATV hafði kynnt Apple vörur, viðgerðarþjónustu og ýmis tilboð. 
Samkeppnisráð fékk ekki séð hvernig hægt væri að telja að notkun lénsins væri ekki þáttur í 
atvinnustarfsemi ATV. Þannig væri léninu ætlað að hafa áhrif á eftirspurn þeirrar þjónustu sem 
ATV byði og væri þar af leiðandi hluti af atvinnustarfsemi félagsins. Þá var tekið fram að í 
athugasemdum með frumvarpi til samkeppnislaga sagði að skilgreint væri rúmt hvers konar 
atvinnustarfsemi félli undir það hugtak. Samkeppnisráð fékk því ekki séð nein rök fyrir því að 
notkun lénsins félli ekki undir gildissvið 25. gr. samkeppnislaga.  
 

Eins og sjá má féllst samkeppnisráð ekki á að lén sem kynnti vörur og ýmislegt annað 

fyrir fyrirtæki teldist ekki hluti af atvinnustarfsemi fyrirtækisins. Var þá aðallega horft til þess 

að skilgreining á hugtakinu atvinnustarfsemi er ekki þröng og undir hana getur því fallið hvers 

konar atvinnustarfsemi. Það að kynna vörur á heimasíðu fyrirtækisins getur samkvæmt þessu 

fallið undir atvinnustarfsemi. Í ákvörðun Neytendastofu 26. maí 2006 (3/2006) kom aftur á 

móti núgildandi ákvæði 15. gr. a. laga nr. 57/2005 ekki til álita þar sem ekki fékkst séð að 

Timeout.is teldist vera starfandi fyrirtæki í skilningi laganna. Þessu var haldið fram því 

félagið stundaði ekki atvinnurekstur þar sem verslað eða sýslað var gegn endurgjaldi.66 Þess 

vegna er litið til þess hvort fyrirtæki teljist vera starfandi með því að stunda atvinnurekstur. 

Því hefur verið slegið föstu að hafi aðilar heimild til notkunar ákveðins nafns verði ekki 

fallist á að notkun á léni með nafninu í sé óheimil en þetta kom fram í Hérd. Rvk. 23. febrúar 

2007 (E-3193/2006). Þar var meðal annars krafist viðurkenningar á því að stefnda bæri að láta 

af notkun á léninu marco.is. Byggt var á því að notkun þess sem léns, eftir að hafa selt öðrum 

notkunarheimild verslunarheitisins Marco, væri til þess fallin að valda ruglingi og bryti því 

gegn ákvæði 12. gr. laga nr. 57/2005 um eftirlit með óréttmætum viðskiptaháttum og gagnsæi 

markaðarins. Dómurinn komst að þeirri niðurstöðu í samræmi við að því hafði verið slegið 

föstu að stefndi hafði heimild til notkunar nafnsins Marco, þar sem ljóst var að aðilar höfðu 

samið um heimild stefnda til notkunar á nafninu Marco gegn því að hann notaði það eingöngu 

í heildsölurekstri, að ekki yrði fallist á að notkun hans á léninu marco.is væri óheimil og í 

andstöðu við framangreint lagaákvæði. Í norskri dómaframkvæmd hefur einnig verið komist 

að þeirri niðurstöðu að notkun leitarvéla á internetinu gerðu það að verkum að viðskiptavinir 

fyrirtækis geta fundið heimasíðu þess þó svo orðið, sem er til dæmis vörumerki annars, sé 

ekki hluti af lénnafninu. Í Rt. 2004, bls. 213 var því ekki talið nauðsynlegt að markaðssetning 

viðkomandi aðila á fyrirtækinu fæli í sér orðið Volvo.67 

                                                 
66 Ákvörðunin var kærð til áfrýjunarnefndar neytendamála en kærunni vísað frá með úrskurði áfrýjunarnefndar 
neytendamála 24. september 2006 (4/2006), sjá nánar í kafla 6.2.  
67 Dóminum verður gerð nánari skil í kafla 5.3.  
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Hér verða nú skoðuð nokkur dæmi um lén sem hafa ekki talist hafa brotið gegn 15. gr. a. 

laga nr. 57/2005 þrátt fyrir að því hafi verið haldið fram. 

Ákvörðun samkeppnisráðs 15. desember 2000 (37/2000). 

Samkeppnisráð fékk ekki séð að notkun Sígildrar hönnunar á lénnafninu honnun.com jafnaðist á 
við notkun á firmanafninu Hönnun hf. eða gæfi villandi upplýsingar um eignarrétt eða ábyrgð 
atvinnurekanda í skilningi 25. gr. samkeppnislaga. Í máli þessu voru bæði fyrirtækin íslensk og 
var þeim báðum að mestu ætlað að höfða til íslenskra neytenda. Ætla mátti að þeir sem vildu 
finna heimasíður þeirra myndu slá inn nöfn fyrirtækjanna með endingunni .is. Á þann hátt 
myndi finnast heimasíða Hönnunar hf. en ekki Sígildrar hönnunar. Telja varð hins vegar ólíklegt 
að villst yrði á vefsvæðum þessara fyrirtækja þar sem um gerólíka starfsemi var að ræða. 
Hönnun starfaði á sviði verkfræðiráðgjafar, en Sígild hönnun starfaði á sviði grafískrar 
hönnunar. Að mati samkeppnisráðs voru því litlar líkur á því að nafn á léni Sígildrar hönnunar, 
honnun.com, gæti valdið ruglingi við lénnafn Hönnunar, honnun.is.68  
 

Ákvörðun samkeppnisráðs 22. júní 2005 (24/2005). 

Í máli þessu kvartaði Smárinn-Húsið fasteignamiðlun ehf. yfir notkun Fasteignasölunnar hús.is 
ehf. á léninu hus.is. Við samanburð á heimasíðunum husid.is, sem kvartandi átti, og hus.is kom í 
ljós að tilgangur með rekstri þeirra og hagsmunir að baki voru þeir sömu. Kvartandi hafði frá 
því í september árið 1998 notað lénið husid.is og mátti ráða af gögnum málsins að lénið hus.is 
hafði verið til og notað sem fasteignavefur frá því í maí 1998. Þegar kvartandi hóf notkun 
lénsins husid.is hafði lénið hus.is því verið í notkun í tæpa fjóra mánuði. Að mati 
samkeppnisráðs hefði þá átt að vera ljóst að um ruglingshættu gæti orðið að ræða milli tveggja 
léna með sama nafni með og án greinis en það hefði átt að geta haft áhrif á val á lénnafni þess 
sem seinna var sett á laggirnar, það er kvartanda í þessu máli. Ekki var talin ástæða til aðgerða 
af hálfu samkeppnisráðs í máli þessu.  

 

Ákvörðun Neytendastofu 8. nóvember 2005 (1/2005). 

Harðviður ehf. kvartaði yfir skráningu Sifjar ehf. á léninu hardvidur.is. Neytendastofa taldi að 
orðið harðviður væri almennt orð, það er safnheiti yfir ákveðnar viðartegundir. Mátti telja að 
allir þeir sem í starfi sínu kæmu að mismunandi viðartegundum sæju ástæðu til að nota orðið. 
Þessi almenna skírskotun orðsins gerði það að verkum að mati Neytendastofu að kvartandi varð 
að hlíta því að orðið væri notað af öðrum. Þá var ljóst að báðir málsaðilar seldu harðvið í 
einhverjum mæli og gæti orðið talist lýsandi fyrir starfsemi beggja fyrirtækjanna. Þó ljóst mætti 
vera að ruglingshætta gæti átt sér stað á milli fyrirtækjanna höfðu í þessu máli engin gögn verið 
lögð fram því til stuðnings. Ekki var því talin ástæða til aðgerða af hálfu Neytendastofu í máli 
þessu.69  

 

Ákvörðun Neytendastofu 17. janúar 2007 (3/2007) 

Atlantik ehf. sem hélt úti lénunum atlantik.is og atlantic.is kvartaði vegna notkunar á léninu 
transatlantic.is. Ekki fékkst hins vegar séð að lénið transatlantic.is ylli ruglingi við lénin 
atlantik.is eða atlantic.is. Í ákvörðuninni var tekið fram að sá sem þekkti heimasíðu Atlantik 
myndi varla slá inn transatlantic.is svo tæpast var hætta á ruglingi að því leyti. Ekki var því um 
brot gegn ákvæði 12. gr. laga nr. 57/2005 að ræða.  
 

                                                 
68 Ákvörðunin var kærð til áfrýjunarnefndar samkeppnismála en vísað frá með úrskurði áfrýjunarnefndar 
samkeppnismála 22. febrúar 2001 (5/2001), 
69 Ákvörðunin var kærð og var hin kærða ákvörðun staðfest í úrskurði áfrýjunarnefndar neytendamála 28. 
febrúar 2006 (1/2005). 
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Af þessu má sjá að ýmsar ástæður geta legið að baki því að lénnafn telst ekki vera í 

andstöðu við ákvæði 15. gr. a. laga nr. 57/2005 og hefur því verið talið í lagi að nota það 

áfram.70 Ljóst er að með aukinni almennri notkun internetsins eru lén sífellt mikilvægari og 

hafa þeir sem nota internetið vanist því að fyrirtæki og stofnanir skrái lén sín með sama eða 

samskonar nafni og auðkennir þjónustu þeirra. Einnig eru flest íslensk fyrirtæki með 

endinguna .is í lénnafni sínu. Þannig myndi til dæmis sá sem ætlaði að finna málningu leita að 

lénunum harpa.is, malning.is, sjofn.is, slippfelagid.is og svo framvegis án þess að vita 

fyrirfram hvort þar sé að finna heimasíður fyrirtækjanna. Hins vegar má halda því fram og sjá 

með hliðsjón af þeim ákvörðunum sem reifaðar hafa verið hér að framan að óhentugt væri ef 

annað fyrirtæki en til dæmis Slippfélagið hf. væri með heimasíðuna slippfelagid.is. Myndi 

það vera bæði ruglingslegt og gefa villandi upplýsingar að nota nafn annars fyrirtækis sem er 

búið að byggja sér upp ákveðna viðskiptavild í lénnafni. Þegar sú staða kemur upp sem um er 

rætt hér verður að athuga hvort tengsl séu á milli þess sem skráði lénið við fyrirtækið sem ber 

sama nafn og hið skráða lén en einnig væri hægt að athuga hvort lénnafnið geti talist vera of 

almennt til að hægt sé að gera athugasemdir við að aðrir noti sama nafn. Þá væri kannað hvort 

sá sem skráði lénið hafi verið í góðri trú við skráningu þess með vísan til UDRP-reglnanna. 

Hvert tilvik verður að meta fyrir sig en í heildina er litið til fleiri tilfallandi atriða eins og sjá 

má hér að framan.  

 

4.3.3 Vörumerki 

Vörumerki eru eins og áður hefur komið fram hvers konar sýnileg tákn sem eru til þess fallin 

að greina vörur og þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra en þessa skilgreiningu er 

að finna í 2. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki. Vörumerkjalög eru sérlög sem veita eiganda 

vörumerkis einkaréttarlega vernd á merkinu og notkun þess. Lög nr. 57/2005 um eftirlit með 

viðskiptaháttum og markaðssetningu eru hins vegar reglur opinbers réttar og ganga ákvæði 

vörumerkjalaga almennt framar ákvæðum laga um eftirlit með viðskiptaháttum og 

markaðssetningu ef ákvæðin stangast á. Það er Einkaleyfastofa sem kannar skráningarhæfi 

vörumerkja og verða þau að uppfylla skilyrði vörumerkjalaga til að fást skráð. Við skráningu 

er tekið tillit til ýmissa sérlaga en ákvæði laga nr. 57/2005 koma ekki til athugunar. 

Vörumerkin eru birt í ELS-tíðindum og er unnt að andmæla skráningu innan tveggja mánaða 

frá birtingu. Ef andmæli koma ekki fram öðlast skráningin gildi. Með skráningu vörumerkis 

                                                 
70 Einnig var ekki talið um brot að ræða í ákvörðun samkeppnisráðs 26. október 2000 (33/2000) en farið verður 
yfir þá ákvörðun í kafla 6.5 hér á eftir.  
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öðlast eigandi þess einkarétt á merkinu og eru vörumerki oft á tíðum verðmæt eign 

fyrirtækja.71 Þá gegna vörumerki mikilvægu hlutverki við markaðssetningu vöru og þjónustu. 

Neytendastofa hefur talið í sínum ákvörðunum að stofnunin geti ekki komið í veg fyrir notkun 

fyrirtækis á löglega skráðu vörumerki ef notkunin brýtur ekki í bága við ákvæði 15. gr. a. laga 

nr. 57/2005, samanber ákvörðun samkeppnisráðs 26. apríl 2004 (14/2004). Í ákvörðun 

samkeppnisráðs 19. september 2003 (33/2003) var um það að ræða að samkeppnisráð taldi að 

gera mætti ráð fyrir að með notkun S. Ólafs heildverslunar á nafninu Ísbíllinn hafi fyrirtækið 

öðlast vörumerkjarétt á auðkenninu, væri miðað við upphaf notkunar. Gengið var þá út frá því 

að það uppfyllti skilyrði vörumerkjalaga um skráningu.  

Ef Einkaleyfastofa hefur ekki tekið ákvörðun í máli, þar sem búið er að fylla út 

skráningarumsóknir aðila, virðast ekki vera lögmæt skilyrði til að fjalla efnislega um 

ruglingshættu vegna framsetningu vörumerkjanna samanber ákvörðun samkeppnisráðs 29. 

mars 1999 (13/1999). Þar sagði: „Með skráningarumsóknum aðila máls þessa, hefur þeim 

þætti ágreiningsefna er lýtur að vörumerkjunum, verið markaður fastur farvegur til lögmætrar 

úrlausnar á vettvangi stjórnsýslunnar. Ákvarðanir Einkaleyfastofunnar liggja hins vegar ekki 

fyrir. Fyrr en þær ákvarðanir hafa verið teknar verður ekki skorið úr því á vettvangi 

samkeppnisyfirvalda, hvort notkun umræddra vörumerkja samrýmist samkeppnislögum.“ 

Einnig má sjá það út frá ákvörðun samkeppnisráðs 17. september 1998 (34/1998), þar sem 

hvorugt umræddra slagorða hafði verið skráð hjá Einkaleyfastofu, að réttarstaða til notkunar 

slagorðanna hafi því verið umdeild og þar af leiðandi voru ekki skilyrði til beitingar 

þágildandi 25. gr. samkeppnislaga. Með tilliti til síðastnefndrar ákvörðunar má segja að ef 

hvorugt vörumerkjanna eru skráð hjá Einkaleyfastofu verða ekki talin skilyrði til að beita 15. 

gr. a. laga nr. 57/2005. Þó gætu heitin verið hæf sem firmanöfn og þar með væri hægt að beita 

ákvæðinu.  

Hér verður nú litið til ákvarðana og úrskurða sem hafa fallið hjá neytendayfirvöldum og 

athugað hvað er kannað varðandi brot á 15. gr. a. laga nr. 57/2005 þegar um vörumerki er að 

ræða. Þess má geta að ekki er þó af jafn mörgum málum að taka varðandi vörumerki og eru til 

varðandi firmanöfn og lén.    

Ákvörðun samkeppnisráðs 13. nóvember 1997 (43/1997). 

Look-O-Look kvartaði yfir óréttmætum viðskiptaháttum Íslenskrar dreifingar hf. og krafðist 
þess að samkeppnisyfirvöld myndu hlutast til um að bann yrði sett á dreifingu á vörum 
Íslenskrar dreifingar. Samkeppnisráð tók fram varðandi 25. gr. samkeppnislaga að ákvæðið tæki 
til tilvika þar sem réttur til auðkenna væri óumdeildur. Með úrskurði Einkaleyfastofunnar, frá 

                                                 
71 Ákvörðun samkeppnisráðs 26. apríl 2004 (14/2004). 
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31. október 1994, var Íslenskri dreifingu synjað um skráningu vörumerkis með yfirskriftinni 
Sjáðu-Sjáðu á þeirri forsendu að vörumerkið væri of líkt skráðu vörumerki Look-O-Look. Þrátt 
fyrir það var óumdeilt að dreifing á sælgæti í umbúðum með merkinu væri hafin á ný í nokkrum 
verslunum. Að mati samkeppnisráðs gaf dreifing á vöru með umræddu vörumerki, sem 
Einkaleyfastofan hafði hafnað skráningu á, villandi upplýsingar. Dreifing vörunnar taldist því 
brot á 25. gr. samkeppnislaga. Jafnframt var í málinu deilt um rétt Íslenskrar dreifingar til 
notkunar vörumerkis sem fyrirtækið hafði sótt um skráningu á hjá Einkaleyfastofunni. Þeirri 
skráningu hafði verið andmælt af hálfu Look-O-Look. Úrskurður Einkaleyfastofunnar lá hins 
vegar ekki fyrir og því var ekki skilyrði til beitingar 25. gr. samkeppnislaga. Af þeirri ástæðu 
var óhjákvæmilegt að vísa þessum hluta kvörtunar Look-O-Look frá samkeppnisráði.72 

 

Ákvörðun samkeppnisráðs 12. maí 1999 (15/1999). 

Eigandi vörumerkisins Handlangarinn kvartaði yfir notkun Nýju sendibílastöðvarinnar á 
vörumerkinu hans, sem og auglýsingu, til að auglýsa þjónustu sendibílastöðvarinnar. Hér var 
um keppinauta að ræða sem báðir buðu upp á þá þjónustu að flytja búslóðir úr og í hús með 
færanlegri lyftu. Samkvæmt skráningu hjá Einkaleyfastofunni hafði kvartandi fullan rétt til 
vörumerkisins Handlangarinn og braut því notkun Nýju sendibílastöðvarinnar á vörumerkinu í 
bága við ákvæði 25. gr. samkeppnislaga. Samkeppnisráð taldi að Nýju sendibílastöðinni hafi 
borið að gera ráðstafanir til að tryggja að auglýsing og vörumerki keppinautar væri ekki notað 
til framdráttar þjónustu sinnar.  

 

Í fyrra málinu var um það að ræða að Einkaleyfastofa hafði synjað fyrirtæki um skráningu 

vörumerkis á þeirri forsendu að það væri of líkt skráðu vörumerki annars fyrirtækis. Því var 

óumdeilt að um brot gegn þágildandi 25. gr. samkeppnislaga væri að ræða þar sem dreifing 

vörunnar gaf villandi upplýsingar. Í því seinna hafði eigandi vörumerkisins fullan rétt til þess 

samkvæmt Einkaleyfastofu og braut notkunin í bága við þágildandi 25. gr. samkeppnislaga. 

Virðist sem að öllum jafnaði sé kannað hvort vörumerkið sé skráð hjá Einkaleyfastofu og í 

framhaldi af því komist að niðurstöðu út frá atvikum hverju sinni. Í eftirfarandi ákvörðun 

Neytendastofu kom hins vegar 1. málsl. 12. gr. þágildandi laga um eftirlit með óréttmætum 

viðskiptaháttum og gagnsæi markaðarins til álita þar sem annað fyrirtækið hafði ekki skráð 

vörumerki sitt. Deilt var um orðið nöggar sem þótti of líkt orðinu naggar en ákvörðunina má 

sjá hér fyrir neðan.  

Ákvörðun Neytendastofu 25. apríl 2007 (9/2007). 

Norðlenska matborðið ehf. kvartaði yfir notkun Matfugls ehf. á orðinu nöggar. Fyrirtækið hafði 
fengið skráð orðmerkið naggar í vörumerkjaskrá Einkaleyfastofu en Matfugl hafði hins vegar 
ekki fengið skráð nöggar sem vörumerki og kom því 1. málsl. 12. gr. laga nr. 57/2005 til álita. 
Orðið naggar var viðurkennt íslenskt orð sem hægt var að finna í orðabókum. Norðlenska 
matborðið hafði frá upphafi notað vörumerkið naggar til auðkenningar á litlum kjöt- eða 
fiskbitum með raspi. Með þeirri notkun vísaði orðið til enska orðsins „nuggets“. Orðið nöggar 
var aftur á móti ekki að finna í íslenskri orðabók en orðið er íslenskuð útgáfa af enska orðinu 
„nuggets“. Með notkun á heitinu fiskinöggar var Matfugl að vísa til lítilla fiskibita með raspi. 
Hvorugt orðanna naggar né nöggar var bein þýðing af enska orðinu „nuggets“ heldur var með 

                                                 
72 Ákvörðunin var kærð og með úrskurði áfrýjunarnefndar samkeppnismála 22. janúar 1998 (18/1997) var hún 
staðfest.  
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notkun orðanna fremur verið að vísa til hljóðlíkingar við orðið. Að mati Neytendastofu gat 
einkaréttur sá er Norðlenska matborðið hafði yfir orðinu naggar ekki komið í veg fyrir að aðrir 
framleiðendur auðkenndu framleiðsluvörur sínar með orðum sem voru afleidd af enska orðinu 
„nuggets“ og notuð voru í samsettri orðmynd. Matfugl notaði orðið nöggar eingöngu í samsettri 
orðmynd, það er fiskinöggar. Þá gat einkaréttur á orði ekki komið í veg fyrir að keppinautar 
notuðu áþekk orð sem höfðu hliðstæða merkingu þegar um var að ræða orð sem vísuðu til 
ákveðinnar vöru eða þjónustu. Slík takmörkun á möguleikum keppinauta til að auðkenna vörur 
sínar með almennum og þekktum hætti yrði að teljast ósanngjörn og ekki til hagsbóta fyrir 
neytendur. Að þessu virtu var það mat Neytendastofu að Matfugl hafði ekki brotið gegn ákvæði 
12. gr. laga um eftirlit með óréttmætum viðskiptaháttum með notkun á orðinu nöggar í samsettu 
orðmyndinni fiskinöggar yfir eina af framleiðsluvörum fyrirtækisins.  
 

Orðið naggar fannst í íslenskri orðabók andstætt orðinu nöggar en Neytendastofa sagði að 

ekki væri um beina þýðingu af enska orðinu „nuggets“ að ræða heldur væri frekar verið að 

vísa til hljóðlíkingar við orðið. Neytendastofa komst einnig að því að einkaréttur fyrirtækisins 

sem hafði skráð naggar sem vörumerki sitt gat ekki komið í veg fyrir að aðrir auðkenndu 

framleiðsluvörur sínar með orðum sem voru afleidd af þessu enska orði. Þá vísaði 

Neytendastofa til þess að slík takmörkun á möguleikum keppinauta til að auðkenna vörur 

sínar með almennum og þekktum hætti yrði að teljast ósanngjörn. Til þess var horft að orðið 

nöggar var notað í samsettri orðmynd en ekki eitt og sér eins og orðið naggar. Ákvörðunin var 

kærð og með úrskurði áfrýjunarnefndar neytendamála 6. september 2007 (5/2007) var 

ákvörðun Neytendastofu felld úr gildi. Þar var talið að notkun Matfugls ehf. á orðinu 

„nöggar“ skapaði ruglingshættu, með þeim hætti að neytendur gætu villst á vörum frá aðilum 

þegar eingöngu væri horft til heita þeirra sem slíkra. Við það mat var litið til þess að 

neytendur gætu talið að tengsl væru á milli fyrirtækjanna, einkum með hliðsjón af því að 

fyrirtækin störfuðu bæði við framleiðslu matvæla í smásölu. Einnig sagði í úrskurðinum: 

„Úrlausn þess hvort brotið hafi verið gegn ákvæðum 12. gr. laga nr. 57/2005 er háð mati í 

hverju tilviki fyrir sig. Eins og rakið er að framan hagar svo til í þessu máli að orðið „nöggar“ 

felur í sér slíka hljóðlíkingu við vörumerkið „naggar“ að ruglingi getur valdið. Eins og hér 

stendur á verður það ekki talið fela í sér slíka takmörkun á möguleikum Matfugls ehf. að 

auðkenna vörur sínar að það teljist ósanngjarnt og ekki til hagsbóta fyrir neytendur að banna 

félaginu að auðkenna vörur sínar með orðinu „nöggar“, hvort heldur eitt sér eða í samsettri 

mynd. Telst því notkun Matfugls ehf. á orðinu „nöggar“ í hinni samsettu mynd „fiskinöggar“ 

brot á ákvæðum 12. gr. laga nr. 57/2005.“ Tekið var fram að úrlausnir varðandi núgildandi 15. 

gr. a. laga nr. 57/2005 væru háðar mati í hverju tilviki fyrir sig og að Matfugl ehf. ætti að geta 

auðkennt vörur sínar með einhverju öðru en orðinu „nöggar“. Í þessu tilfelli var því orðið 

„nöggar“ talið of líkt orðinu „naggar“. Áfrýjunarnefndin leit til þess að fyrirtækin störfuðu 
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bæði við það sama og að ruglingi gæti valdið á meðan að Neytendastofa vísaði til ósanngirni 

og til þess að Matfugl notaði orðið einungis í samsettri orðmynd. 

Í annarri ákvörðun var tekist á um karamelludýr en málinu hafði verið vísað til meðferðar 

og ákvörðunar að nýju með úrskurði áfrýjunarnefndar samkeppnismála 17. maí 2005 

(7/2005).  

Ákvörðun Neytendastofu 26. júní 2007 (14/2007).    

Í máli þessu deildu sælgætisframleiðendurnir og keppinautarnir Móna og Góa-Linda um heitið 
Karamelludýr á framleiðsluvörum fyrirtækjanna, form sælgætisins og umbúðir. Í málinu hafði 
komið fram að báðir málsaðilar höfðu skráð vörumerki sín (orð- og myndmerki) hjá 
Einkaleyfastofu, það er annars vegar átti Móna skráð merkið Karamelludýrin og hins vegar átti 
Góa-Linda merkið Karamelludýrin frá Góu. Hvað varðaði vörumerkin í heild, sem orð- og 
myndmerki, eins og þau voru skráð hjá Einkaleyfastofu varð að telja að þau væru það ólík að 
ekki væri ruglingshætta af þeim sem slíkum. Aftur á móti tók Neytendastofa fram að í þessu 
máli væri ekki verið að fjalla um vörumerkjarétt. Heldur var um að ræða sérreglu 2. málsl. 12. 
gr. laga um óréttmæta viðskiptahætti og gagnsæi markaðarins sem tók til þess hvort notkun 
auðkennis þess sem seinna byrjaði notkun væri með þeim hætti að villst yrði á því og öðru 
auðkenni sem annað fyrirtæki notaði með fullum rétti. Þannig var ljóst að mörg þeirra auðkenna 
sem komu til kasta 12. gr. myndu ekki fást skráð sem orðmerki þar sem þau væru almenn orð 
eða lýsandi fyrir starfsemi. Ákvæði greinarinnar tók til þess hvort notkun auðkennis veitti 
upplýsingar sem yllu ruglingi eða leiddu til þess að villst yrði á fyrirtækjum eða vörum þeirra. 
Bæði vörumerkin sem hér um ræddi innihéldu orðið Karamelludýr sem var lýsandi fyrir 
sælgætistegundina sem Móna hóf framleiðslu á. Á sama hátt var orðið lýsandi fyrir vöruna sem 
keppinauturinn Góa-Linda hóf framleiðslu á nokkrum árum seinna. Að mati Neytendastofu var 
það ekki nægjanlegt til aðgreiningar frá vöru keppinautar að bæta eingöngu við orðunum „frá 
Góu“. Slíkt væri til þess fallið að valda ruglingi, til þess að neytendur villtust á vörunum og gaf 
til kynna að um tengsl væri að ræða á milli keppinautanna. Að mati Neytendastofu braut notkun 
Góu-Lindu á orðinu Karamelludýr í bága við ákvæði 2. málsl. 12. gr. laga um eftirlit með 
óréttmætum viðskiptaháttum og gagnsæi markaðarins.  
 

Hér var um það að ræða að bæði vörumerkin innihéldu orðið Karamelludýr en annað 

fyrirtækið bætti við „frá Góu“ fyrir aftan. Ekki var það talið nóg til aðgreiningar að mati 

Neytendastofu þar sem slíkt væri til þess fallið að valda ruglingi og gaf til kynna að tengsl 

væru á milli keppinautanna. Einnig tók Neytendastofa fram að ekki væri verið að fjalla um 

vörumerkjarétt í þessu máli heldur ætti 2. málsl. 12. gr. þágildandi laga um óréttmæta 

viðskiptahætti og gagnsæi markaðarins við þar sem bæði fyrirtækin höfðu skráð vörumerki 

sín. Ákvörðun Neytendastofu var kærð og með úrskurði áfrýjunarnefndar neytendamála 26. 

október 2007 (7/2007) var hin kærða ákvörðun staðfest með svipuðum rökstuðningi. Má geta 

þess að lokum að í hinni kærðu ákvörðun sem var svo staðfest með úrskurði áfrýjunarnefndar 

neytendamála var einnig tekist á um það að hið umrædda sælgæti aðila væri framleitt í eins 

mótum og liti eins út. Neytendastofa komst að því að þegar keppinautur hefur framleiðslu 

sælgætis með nákvæmlega sama útliti og álíka nafni og þegar er fyrir á markaðnum myndi 

slíkt valda ruglingshættu í skilningi 2. málsl. 12. gr. laganna. Að mati áfrýjunarnefndarinnar 
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þótti ekki skipta máli hér að kærandi byði upp á færri tegundir karamellufylltra súkkulaðidýra 

en Móna. Þá var umbúðum sælgætis aðila lýst og þær bornar saman. Áfrýjunarnefndin féllst á 

það mat Neytendastofu að umbúðir aðila væru ólíkar og ekki til þess fallnar að valda ruglingi, 

aftur á móti kom sælgætið neytendum almennt ekki fyrir sjónir í kassavís heldur var um að 

ræða sælgæti selt í stykkjatali. Sælgætið var því ekki greinanlegt hvort frá öðru fyrir almenna 

neytendur við sölu og framboð þess.  

Hægt er að fá vörumerki skráð hjá Einkaleyfastofunni bæði sem orð- og myndmerki en í 

framkvæmd er það nokkuð algengt. Í ákvörðun samkeppnisráðs 6. september 1999 (23/1999) 

má sjá dæmi um slíkt.73 Þar kvartaði Lífstykkjabúðin ehf. yfir notkun Olympíu ehf. á nafninu 

Lífstykkjabúðin en Olympía taldi að vörumerki Lífstykkjabúðarinnar veitti fyrirtækinu ekki 

einkarétt til notkunar þess. Orðið lífstykki taldist óalgengt orð í íslensku og hafði í seinni tíð, í 

tengslum við firmanafn, eingöngu verið notað af Lífstykkjabúðinni. Árið 1998 fékkst 

vörumerkið Lífstykkjabúðin skráð hjá Einkaleyfastofunni, bæði sem orð- og myndmerki. 

Vörumerkið Lífstykkjabúðin var skráð í vörumerkjaskrá sem orð- og myndmerki en í því fólst 

einkaréttur til notkunar orðsins Lífstykkjabúðin (orðmerkisins) og þeirri útfærslu á orðinu sem 

birtist í vörumerkjaskránni (myndmerkisins). Í málinu áttust við keppinautar sem seldu vörur 

sömu tegundar á sama markaðssvæði. Það var mat samkeppnisráðs að hin áratugalanga 

notkun Lífstykkjabúðarinnar á nafninu og skráning þess í hlutafélagaskrá og vörumerkjaskrá 

ylli því að notkun annarra á nafninu gæfi villandi upplýsingar um eignarrétt eða ábyrgð 

atvinnurekanda. Lífstykkjabúðin hafði því fullan rétt til vörumerkisins Lífstykkjabúðin og 

taldi samkeppnisráð að notkun Olympíu á vörumerkinu og nafninu Lífstykkjabúðin bryti í 

bága við ákvæði 25. gr. samkeppnislaga. Annað dæmi um orð- og myndmerki er að finna í 

ákvörðun samkeppnisráðs 19. september 2003 (29/2003) þar sem Sumarbúðirnar 

Ævintýraland, sem hafði fengið orð- og myndmerkið Sumarbúðirnar Ævintýraland ásamt 

meðal annars teikningu af fjalli skráð hjá Einkaleyfastofu, kvartaði yfir notkun Rekstrarfélags 

Kringlunnar á orðinu Ævintýraland. Samkeppnisráð sagði í niðurstöðu sinni að slík skráning á 

orð- og myndmerki fæli í sér einkarétt á merkinu í heild í þeirri útfærslu sem það var skráð og 

lýst í vörumerkjaskrá. Skráningin veitti þannig ekki einkarétt til notkunar einstakra hluta 

merkisins, svo sem orðsins Ævintýralands einu og sér. Einnig taldi samkeppnisráð að orðið 

ævintýraland væri almennt orð í íslensku og var þar af leiðandi ekki talin ástæða til aðgerða af 

                                                 
73 Einnig var um að ræða orð- og myndmerki í ákvörðun samkeppnisráðs 22. maí 1996 (24/1996) en ekki var þar 
brotið gegn 25. gr. samkeppnislaga þar sem báðar skráningarnar voru framkvæmdar á lögmætan hátt. Hvort félag 
um sig hafði því einkarétt til notkunar á sínu merki með undirtitlinum landssambandi björgunarsveita. 
Ákvörðunin var kærð og staðfest með úrskurði áfrýjunarnefndar samkeppnismála 5. júlí 1996 (10/1996). 
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hálfu samkeppnisráðs í máli þessu. Af þessu leiðir að ef um orð- og myndmerki er að ræða 

veitir skráning þess aðeins einkarétt til merkisins í heild en ekki einstakra hluta þess.74  

Af öðrum ákvörðunum sem fallið hafa má leiða að fyrirtæki getað öðlast vörumerkjarétt á 

auðkenni ef þau hafa notað auðkennið í langan tíma samanber ákvörðun samkeppnisráðs 19. 

september 2003 (30/2003). Í málinu kvörtuðu Kynnisferðir ehf. yfir því að enskt heiti 

keppinautarins Allrahanda ehf., „Iceland Excursions“, olli ruglingi við enskt heiti 

Kynnisferða, „Reykjavík Excursions“, sem fyrirtækið hafði notað í 35 ár. Við málsmeðferðina 

kom fram að Allrahanda hafði skráð í hlutafélagaskrá heitið „Iceland Excursions Allrahanda 

ehf.“ Jafnframt hafði komið fram að Kynnisferðir höfðu í 35 ár notað heitið „Reykjavík 

Excursions“. Samkeppnisráð taldi að gera mætti ráð fyrir að með notkun Kynnisferða á 

heitinu hefði fyrirtækið öðlast vörumerkjarétt á auðkenninu ef miðað væri við upphaf 

notkunar. Í málinu var gengið út frá að auðkennið uppfyllti skilyrði vörumerkjalaga um 

skráningu. Málið fór svo að Kynnisferðir og Allrahanda komust að samkomulagi meðan á 

málsmeðferð stóð um meðal annars aðgerðir til að stemma stigu við ruglingi sem varðaði 

farþega fyrirtækjanna og með vísan til þessa taldi samkeppnisráð ekki ástæðu til að fjalla 

nánar um þennan þátt málsins.  

Nú verður Hrd. 22. febrúar 2007 (406/2006) gerð skil en þar fóru Hálendingarnir ehf. í 

mál gegn Fjallafara sf. og gagnsök. Áður hefur verið fjallað um ákvörðun samkeppnisráðs og 

úrskurð áfrýjunarnefndar samkeppnismála. Óumdeilt var í málinu að orðin highlander og 

highlanders skapaði hættu á ruglingi þegar þau væru notuð af fyrirtækjum sem væru með 

sams konar eða svipaðan rekstur. Talið var leitt í ljós að Fjallafari hafði í starfsemi sinni allt 

frá haustinu 1996 notað heitið Highlander Adventure eða Highlander. Niðurstaða dómsins var 

sú að Fjallafari hafði fyrir notkun sína á vörumerkinu Highlander Adventure öðlast rétt til 

þess vörumerkis á grundvelli 2. tölul. 1. mgr. 3. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki. Áður 

hafði sú niðurstaða verið fengin að ruglingshætta væri fyrir hendi á milli vörumerkjanna 

Highlander Adventure og Highlanders. Niðurstaða dómsins var því sú að taka bæri til greina 

þá kröfu Fjallafara að fella úr gildi skráningu Einkaleyfastofunnar á vörumerkinu 

Highlanders. Til greina var tekin sú krafa Fjallafara að ógiltur yrði úrskurður 

áfrýjunarnefndar samkeppnismála 25. ágúst 2005 (15/2005). Ákvæði 1. mgr. 3. gr. laga nr. 

45/1997 um vörumerki kveður á um að vörumerkjaréttur geti stofnast með tvennum hætti, það 

er annað hvort með skráningu vörumerkis fyrir vöru eða þjónustu í samræmi við ákvæði 

                                                 
74 Sem dæmi um orð- og myndmerki úr danskri dómaframkvæmd má nefna UfR. 1996, bls. 115 sem fjallað 
verður um í kafla 5.2.  
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laganna eða hins vegar með notkun vörumerkis sem er eða hefur verið notað hér á landi fyrir 

vöru eða þjónustu. Í umræddum dómi var aðallega byggt á því að Fjallafari hafði notað heitið 

Highlander allt frá árinu 1996 og átti því rétt á því samkvæmt 2. tölul. 1. mgr. 3. gr. laga nr. 

45/1997 um vörumerki.   

Nokkrir Hæstaréttardómar hafa fallið um vörumerki til viðbótar við þann sem að ofan 

greinir og verður þeim gerð skil hér að neðan.  

Hrd. 1957, bls 591. 

Stefnandi reisti kröfur sínar í málinu á því, að umrædd vörumerki væru svo lík að mjög mikil 
hætta væri á því að villst yrði á þeim, enda væru bæði merkin skráð fyrir sömu vörutegund sem 
seld var í sömu verslunum. Skírskotaði hann í þessu efni til laga nr. 84/1933. Sýknukröfu reisti 
stefndi á því að vörumerkin væru svo gjörólík, að engin hætta væri á, að villst yrði á þeim. Hið 
eina sem mætti segja að væri líkt með merkjunum, var blái liturinn í grunni þeirra, en það væri 
hæpið, að eigendur vörumerkja gætu tryggt sér réttarvernd fyrir ákveðnum lit á umbúðum sem 
aðrir mættu ekki nota. Sagði í dóminum að: „Enda þótt heiti þeirrar vöru, sem umrædd 
vörumerki eru bæði skráð fyrir og áberandi eru í texta þeirra, orðin „NIVEA“ og „RÓSÓL“, séu 
gjörólík svo og efni textanna að öðru leyti, utan orðið „CREME“, og þrátt fyrir þá eftirlíkingu af 
sól, sem skilur á milli þeirra, verður þó að telja, þegar það er virt, sem sameiginlegt er með 
merkjunum, að í heild séu merkin svo lík, að hætta sé á því, að almenningur villist á þeim. Enn 
er þess að geta í þessu sambandi, að upp er komið í málinu, að aðilarnir hafa notað nákvæmlega 
eins umbúðir fyrir umrædda vörutegund. Eru umbúðirnar hringlaga blikkdósir, samlitar 
merkjunum, og eru myndir af merkjunum á dósalokunum. Fer notkun stefnda á umbúðum 
þessum í bága við lög nr. 84/1933.“ Í umræddum dómi var einnig skírskotað til umbúða 
viðkomandi vörutegunda og þær sagðar svo líkar að bryti gegn þágildandi lögum nr. 84/1933 
um varnir gegn óréttmætum verslunarháttum.  
 

Hrd. 1995, bls. 1652.  

Ákærði hafði dreift auglýsingu í öll hús á Ísafirði og Bolungarvík um að fatamarkaður yrði 
haldinn í félagsheimilinu í Hnífsdal dagana 30. og 31. ágúst 1994. Í dreifibréfinu kom meðal 
annars fram, að á markaðnum yrðu í boði föt á alla aldurshópa, svo sem gallabuxur, bolir, 
skyrtur og fleira. Þar sagði enn fremur: „Levi´sbuxurnar eru nákvæmar eftirlíkingar af 501-
gallabuxum. Sambærileg gæði, en ekki nema helmingsverð.“ Ákærði hafði sjálfur flutt 
varninginn inn og var hann framleiddur í Tælandi. Meðal gagna málsins var listi yfir allmörg 
vörumerki, skráð á Íslandi, í eigu fyrirtækisins Levi Strauss & Co. í Bandaríkjunum. Notkun 
merkinga á fatnaðinum fór í bága við hagsmuni hins bandaríska fyrirtækis, sem naut 
einkaréttarlegrar verndar samkvæmt lögum nr. 46/1968 um vörumerki. Í ákæru var háttsemi 
ákærða talin varða við ákvæði 25. gr. samkeppnislaga. Samkvæmt skýru orðalagi 25. gr. 
laganna, sem stutt var við ummæli í athugasemdum við frumvarp til þeirra laga og eldri laga á 
sama sviði, varð að telja vafalaust, að ákvæði greinarinnar næðu meðal annars til óheimillar 
notkunar vörumerkja. Talið var að ákærði hafði brotið gegn rétti eiganda hinna skráðu 
vörumerkja.  
 

Af síðastnefnda dóminum má sjá að ákvæði 15. gr. a. laga nr. 57/2005 skiptir ótvírætt máli 

sem sjálfstæð refsiheimild en annað dæmi um það má finna í Hrd. 2003, bls. 899 (408/2002). 

Þar var um svipuð málsatvik að ræða en framkvæmdastjóri einkahlutafélags hafði boðið til 

sölu og selt íslenskum aðila stuttermaboli, sem voru eftirlíkingar af framleiðsluvörum erlends 
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fyrirtækis og höfðu verið framleiddir ólöglega með eftirlíkingum af vörumerkjum þess 

fyrirtækis og merkingum sem vísuðu til þeirra þannig að villst varð á. Í dómi héraðsdóms, 

sem Hæstiréttur staðfesti að þessu leyti með vísan til forsendna, var sérstaklega tekin afstaða 

til þess hvort vörumerkjalögin tæmdu sök gagnvart ákvæðinu, í ljósi þess að ákvæðið væri 

hugsað til fyllingar öðrum lagareglum, til dæmis reglum um vörumerki. Niðurstaðan var að 

svo væri ekki. Því er það staðfest að aðilar teljast hafa brotið gegn núgildandi lögum nr. 

57/2005 ásamt til dæmis vörumerkjalögum þó vörumerkjalögin tæmi sök og ákvæði 15. gr. a. 

laga nr. 57/2005 sé einungis hugsað til fyllingar þeim og öðrum lögum.   

Hrd. 2001, bls. 4175 (228/2001).  

Beecham Group p.l.c. hafði fengið vörumerkið SEROXAT skráð fyrir geðlyf og andmælti því 
að Omega Farma ehf. fengi að skrá vörumerkið PAROXAT fyrir sams konar lyf vegna 
ruglingshættu sem það taldi vera fyrir hendi. Í niðurstöðu héraðsdóms sem var staðfestur í 
Hæstarétti sagði að þrátt fyrir að viss líkindi væru með heitunum SEROXAT og PAROXAT 
þótti ekki vera sú sjón- eða hljóðlíking með orðunum að valda myndi hættu á ruglingi, að 
minnsta kosti ekki hjá sérfræðingum en lyf þessi voru lyfseðilskyld. Ekki skipti máli að 
PAROXAT-töflurnar væru í útliti mjög líkar SEROXAT-töflunum þar sem stefnandi hafði ekki 
fengið einkaleyfi á töflugerðinni sem var venjuleg. Einnig var tekið fram að pakkningar lyfjanna 
væru mjög ólíkar. SEROXAT-töflurnar voru seldar þynnupakkaðar í hvítri og gulri pappaöskju 
en PAROXAT-töflurnar voru lausar í hvítri plastdós. Með vísan til þess sem hefur verið rakið 
hér var ekki fallist á að með notkun á vörumerkinu PAROXAT bryti stefndi gegn ákvæði 25. gr. 
samkeppnislaga og var fyrirtækið því sýknað af kröfum stefnanda í málinu.  
 

Það sem skipti máli í þessum dómi var að umrædd vara var almennt ekki á boðstólnum 

fyrir neytendur í lausasölu og þekktu fagmenn einungis muninn. Hæstiréttur hafði því í þessu 

tilfelli metið hver var markaðshópurinn fyrir vöruna.  

Athyglisvert er að skoða Hrd. 1936, bls. 248 en þar sagði að meðal annars af þágildandi 9. 

gr. laga nr. 84/1933 um óréttmæta verzlunarháttu mætti leiða þá reglu, að þegar um óskrásett 

vörumerki væri að ræða gæti sá, sem sannaði að hann hefði fyrstur tekið að nota það, fengið 

öðrum, sem síðar hefðu tekið það upp, dæmt óheimilt að nota það eða önnur merki sem væru 

svo áþekk því að villast mætti á þeim. Efnagerð Reykjavíkur hf. hafði um tíma notað 

vörumiða sína áður en Svanur hf. hóf notkun vörumiða þeirra, sem mál þetta var risið út af, og 

ekkert lá fyrir sem gaf ástæðu til að ætla að Efnagerð Reykjavíkur hf. hafði samþykkt þessa 

notkun Svans hf. með orðum eða framkomu. Samkvæmt þessu þótti bera að taka kröfu 

Efnagerðar Reykjavíkur hf. til greina. 

Dómaframkvæmd á sviði vörumerkja varðandi brot á ákvæði 15. gr. a. laga nr. 57/2005 er 

þó nokkur eins og sjá má og kemur ákvæðið enn að gagni til fyllingar á vörumerkjavernd eins 

og dómarnir sýna. Vörumerkjavernd er því viðurkennd en það þýðir að aðrar vörur mega ekki 
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vera of líkar vöru sem fyrir er á markaðnum, hvorki hvað umbúðir varðar né sjón- eða 

hljóðlíkingu eða nafn vörumerkisins svo eitthvað sé nefnt.75  

Ekki er til eins mikil réttarframkvæmd á sviði vörumerkja í sambandi við 15. gr. a. laga 

nr. 57/2005 og er til á sviði firmanafna og léna en farið hefur verið yfir þýðingarmestu 

ákvarðanir og úrskurði neytendayfirvalda hér að ofan ásamt þeim Hæstaréttardómum sem 

fallið hafa. Litið er til skráningar Einkaleyfastofu eins og kom fram en erfitt er að greina fleiri 

atriði með sömu nákvæmni og þegar um firmanöfn og lén er að ræða. Virðist þó sem könnuð 

séu svipuð atriði, svo sem hvort fyrirtækin séu keppinautar og hvort orðið teljist almennt, en 

eins og áður segir er ekki hægt að greina hvert atriði eins skýrt og var gert áður. Enn og aftur 

er rétt að ítreka að þetta er háð mati í hverju tilviki fyrir sig og virðist það byggjast á 

heildstæðu mati eins og kom fram í Hrd. 1957, bls. 591. 

 

4.3.4 Annað 

Hér verða skoðuð dæmi um framkvæmd neytendayfirvalda þar sem fjallað er um annað en 

firmanöfn, lén eða vörumerki varðandi ákvæði 15. gr. a. laga nr. 57/2005. Þó hefur ekki eins 

mikið reynt á önnur atvik þar sem firmanöfn, lén og vörumerki virðast vera langalgengustu 

auðkennin. Sem dæmi um önnur tilvik má nefna heiti á félagasamtökum en samkeppnisráð 

hefur ákvarðað um það í sambandi við 15. gr. a.  

Ákvörðun samkeppnisráðs 1. mars 1996 (8/1996). 

Félag fasteignasala kvartaði yfir félagsheiti og merki Félags löggiltra fasteignasala. Kvörtunin 
snéri fyrst og fremst að því að félagsheitið „Félag fasteignasala“ og merki félagsins nyti verndar 
25. gr. samkeppnislaga og laga um almenn gæðamerki nr. 89/1935. Félag fasteignasala og Félag 
löggiltra fasteignasala voru hvort tveggja félög sem höfðu hagsmuni starfandi fasteignasala að 
leiðarljósi. Félagsmenn beggja félaga notuðu auðkenni félaganna töluvert í atvinnustarfsemi 
sinni og voru auðkennin notuð í tengslum við veitingu á samskonar þjónustu. Í ljósi þessa og 
með hliðsjón af því að fram komu í auðkennunum sömu orðin þótti hætta á því að villst yrði á 
auðkennunum. Gagnvart Félagi fasteignasala gat því auðkennið „Félag löggiltra fasteignasala“ 
valdið þeim misskilningi að í Félagi löggiltra fasteignasala væru einungis löggiltir fasteignasalar 
en í Félagi fasteignasala væru fasteignasalar sem ekki væru löggiltir. Í ljósi þessa var það mat 
samkeppnisráðs að notkun félagsmanna Félags löggiltra fasteignasala á auðkenninu „Félag 
löggiltra fasteignasala“ í atvinnustarfsemi færi gegn 25. gr. samkeppnislaga.  

 

Annað dæmi má finna í ákvörðun samkeppnisráðs 8. maí 1996 (16/1996) en þar var 

fjallað um bókartitla. Deilt var um hvort fyrirhugaður bókartitill Miðlunar, Dear Visitor, bryti 

gegn þágildandi ákvæði 25. gr. samkeppnislaga þar sem kærandi hafði síðastliðin fjögur ár 

                                                 
75 Þegar um er að ræða vörumerki þurfa þó vörutegundir vörumerkjanna að vera líkar, samanber Rt. 1995, bls. 
1908 þar sem ruglingshætta var ekki talin vera fyrir hendi því ekki var um líkar vörutegundir að ræða. Annars 
vegar var um að ræða vatn og hins vegar vín.  
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gefið út samsvarandi bók undir titlinum Gestur. Að mati samkeppnisráðs voru hins vegar 

titlarnir Gestur og Dear Visitor það frábrugðnir að ekki yrði villst á þeim tveimur og taldist 

nafngiftin Dear Visitor því ekki brot á 25. gr. samkeppnislaga.76  

Reynt getur á umbúðir utan um framleiðslu samanber ákvörðun samkeppnisráðs 26. 

október 1998 (36/1998). Þar hélt kvartandi því fram að Kjötumboðið auðkenndi framleiðslu 

sína með þeim hætti að leitt gæti til þess að villst yrði á henni og þeirri framleiðslu sem 

kvartandi notaði með fullum rétti, samanber 25. gr. samkeppnislaga. Þessu til stuðnings hafði 

kvartandi lagt fram umbúðir utan um paté beggja fyrirtækjanna. Samkeppnisráð féllst á að í 

einstökum tilfellum væru umbúðir þær sem notaðar væru af hálfu Kjötumboðsins ekki ólíkar 

þeim sem kvartandi notaði. Hins vegar væri á það að líta að umbúðir utan um paté væru ekki 

fyrirferðamiklar og að ekki væri svigrúm til mikils fjölbreytileika við hönnun umbúða. Að því 

leyti sem umbúðunum svipaði saman um þessi efni gæti ekki verið um brot á 25. gr. 

samkeppnislaga að ræða. Þá kæmi skýrlega fram á umbúðum beggja hver væri framleiðandi 

vörunnar. Einnig var kvartað yfir þeim nöfnum sem Kjötumboðið hafði valið framleiðslu 

sinni en samkeppnisráð féllst á með Kjötumboðinu að ekki væri ástæða til að banna því að 

nota nöfn á framleiðsluvörur sínar sem vísuðu til þess innihalds sem í vörunum væri. Ef skýrt 

kæmi fram á umbúðum vöru hver væri framleiðandi hennar og varan bæri ekki nákvæmlega 

sama nafn og vara sem annar aðili framleiddi með fullum rétti væri ekki efni til að telja að um 

brot á 25. gr. væri að ræða. Einnig reyndi á merkingu á umbúðum í ákvörðun samkeppnisráðs 

23. mars 1998 (10/1998). Þar kvartaði Kassagerð Reykjavíkur yfir því að Íspakk hafði látið 

framleiða umbúðir með merki þýska fyrirtækisins RESY og viðskiptamannsnúmeri 

Kassagerðarinnar hjá því fyrirtæki. Kassagerðin hafði hins vegar gert samning við hið þýska 

fyrirtæki um að það tæki við umbúðum Kassagerðarinnar til endurvinnslu og var krafin um 

gjald af RESY fyrir þær umbúðir sem báru viðskiptamannsnúmer hennar. Ætla mátti að sá 

möguleiki væri fyrir hendi að sala og dreifing umbúðanna gæti leitt til þess að hluti þeirra 

endaði hjá RESY sem kynni að leiða til þess að fyrirtækið gerði fjárkröfur á Kassagerðina 

fyrir endurvinnslu. Með sölu og dreifingu umbúða með umræddri merkingu, taldi 

Samkeppnisstofnun að Íspakk hefði gefið villandi upplýsingar um eignarrétt að ábyrgð 

                                                 
76 Ákvörðunin var kærð og niðurstaðan staðfest í úrskurði áfrýjunarnefndar samkeppnismála 5. júlí 1996 
(8/1996). Í ákvörðun samkeppnisráðs 20. desember 1996 (41/1996) kvartaði sama fyrirtækið yfir útgáfu 
Miðlunar ehf. á bókinni Dear Visitor en í fyrri ákvörðuninni hafði það kvartað yfir fyrirhugaðri útgáfu 
bókarinnar. Þar sem ekkert nýtt hafði komið fram varðandi 25. gr. samkeppnislaga stóð fyrri ákvörðun 
samkeppnisráðs óbreytt. Ákvörðuninni var áfrýjað og með úrskurði áfrýjunarnefndar samkeppnismála 26. mars 
1997 (3/1997) var ákvörðun samkeppnisráðs nr. 41/1996 felld úr gildi. Ekki er ástæða til að fara yfir úrskurð 
áfrýjunarnefndar þar sem ekki var minnst á 25. gr. samkeppnislaga í niðurstöðunni.  
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atvinnurekanda en jafnframt þótti ljóst að Íspakk hafði notað auðkenni RESY án heimildar. 

Að mati samkeppnisráðs fól þessi háttsemi í sér brot á 25. gr. samkeppnislaga. Í ákvörðun 

Neytendastofu 27. mars 2007 (8/2007) kvörtuðu Eðalvörur ehf. yfir því að Eggert 

Kristjánsson hf. hafði hafið sölu á ginsengi sem bar heitið Rautt Royal Ginseng. Umbúðir 

vörunnar voru meðal annars mjög líkar umbúðum Rauðs Eðal Ginsengs sem Eðalvörur fluttu 

inn og seldu. Samanburður umbúðanna sýndi að þær voru mjög áþekkar og var lögunin eins. 

Litið var til þess að það væri heildarmynd umbúða sem réði þegar meta skyldi hvort villast 

mætti á þeim frekar en einstakir hlutar umbúðanna og að við slíkt mat bæri að hafa sjónarmið 

hins almenna neytanda í huga. Það væri sjónlíking umbúða sem skipti máli við mat á hættu á 

ruglingi jafnframt því sem hljómlíking væri með nöfnunum í þessu tilfelli. Því var notkun 

íslenskra umbúða Rauðs Royal Ginsengs talin í andstöðu við 1. málsl. 12. gr. laga nr. 

57/2005. Aftur á móti var komist að því í úrskurði áfrýjunarnefndar neytendamála 26. 

október 2007 (7/2007) að þó umbúðir aðila væru ólíkar og ekki til þess fallnar að valda 

ruglingi væri það ekki nægilegt til aðgreiningar ef sælgætið kæmi neytendum almennt ekki 

fyrir sjónir í kassavís. Í málinu var sælgætið sem um ræddi aðeins selt í stykkjatali. Þar af 

leiðandi var sælgætið ekki greinanlegt hvort frá öðru fyrir almenna neytendur við sölu og 

framboð þess. Varðandi umbúðir utan um framleiðslu er það að segja að litið er til þess hvort 

mikill fjölbreytileiki sé við hönnun umbúða og einnig er það heildarmynd umbúða sem ræður 

þegar meta skal hvort villast má á þeim frekar en einstakir hlutir umbúðanna. Það er því 

sjónlíking umbúða sem skiptir máli. Einnig er réttilega á það bent í úrskurði áfrýjunarnefndar 

neytendamála að þó svo vörur séu líkar en í umbúðum sem eru greinanlegar hvor frá annarri, 

skiptir það ekki máli ef vörurnar koma neytendum almennt ekki fyrir sjónir í kassavís heldur í 

stykkjatali.  

Í ákvörðun samkeppnisráðs 12. júní 1997 (24/1997) var deilt um orðmerkið Nettó. Nánar 

tiltekið var deilt um rétt Kaupfélags Eyfirðinga á Akureyri til notkunar á orðmerkinu Nettó 

einu sér eða í tengslum við KEA nafnið. Í ákvörðuninni var rakið hvað kæmi fram í 

greinargerð með frumvarpi til samkeppnislaga varðandi ákvæði 25. gr. og sagði svo að þar af 

leiðandi væri réttarstaða til notkunar orðmerkisins óljós. Af því leiddi að ekki voru talin 

skilyrði til beitingar 25. gr. samkeppnislaga.77  

Ákvæði 15. gr. a. laga nr. 57/2005 tekur jafnframt til heitis á sýningum og kynningum en 

um slíkt var að ræða í ákvörðun samkeppnisráðs 19. september 2003 (35/2003). Þar var 

kvartað yfir notkun þriggja aðila á Iceland Fashion Week sem sýningar- og kynningarheiti. 

                                                 
77 Hér verður ekki fjallað nánar um ákvörðunina þar sem rökstuðningur er lítill sem enginn.  
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Kvartendur, Kolbrún Aðalsteinsdóttir og félag hennar, Landrek ehf., töldu sig eiga heitið og 

bryti notkun þremenninganna á heitinu meðal annars í bága við 25. gr. samkeppnislaga nr. 

8/1993. Að mati samkeppnisráðs gaf notkun annarra en Kolbrúnar á heitinu Iceland Fashion 

Week til kynna tengsl við sýningu sem haldin hefði verið á hennar vegum. Í þessu sambandi 

skipti einnig máli að yfirlýstur vilji Kolbrúnar var að halda áfram slíkum sýningum. Þá hafði 

verið sýnt fram á rugling milli tilvonandi sýninga þar sem báðir aðilar notuðu sama heitið. 

Samkeppnisráð taldi því að notkun þremenninganna á heitinu Iceland Fashion Week gæfi 

villandi upplýsingar um eignarrétt eða ábyrgð atvinnurekanda. Notkunin bryti því gegn 

ákvæðum 1. málsl. 25. gr. samkeppnislaga.  

Dæmi eru um að heiti sé hvorki skráð sem nafn né vörumerki, samanber ákvörðun 

samkeppnisráðs 17. september 1998 (34/1998) en þar hafði Ölgerðin Egill Skallagrímsson 

markaðssett bjór undir auðkenninu „Egill sterkur“. Í kjölfarið kom á markaðinn bjór frá Sól-

Víking undir auðkenninu „Víking sterkur“ en hvorugt auðkennanna voru skráð vörumerki. Að 

mati samkeppnisráðs var ekki hætta á því að neytendur villtust á umræddum auðkennum þar 

sem þau báru svo greinilega með sér nafn framleiðanda og umbúðirnar voru ólíkar. Orðið 

sterkur væri einnig almennt lýsandi orð sem gat ekki notið verndar samkvæmt 

samkeppnislögum. Annað dæmi um slíkt má finna í ákvörðun samkeppnisráðs 19. september 

2003 (31/2003) þar sem Thorvaldsenfélagið kvartaði yfir nafninu Thorvaldsen bar. 

Thorvaldsen bar var hvorki skráð nafn né vörumerki heldur eingöngu nafn barsins en 

þáverandi rekstrarfélag barsins var Fálkagerðisbræður ehf. Samkeppnisráð taldi að orðið 

Thorvaldsen væri þekkt sem eftirnafn listamannsins Bertel Thorvaldsen enda kenndu báðir 

málsaðilar sig við hann samkvæmt málsgögnum. Samkeppnisráð taldi ennfremur að gera 

mætti ráð fyrir að ýmsir sæju ástæðu til að kenna starfsemi sína við listamanninn og að nafnið 

Thorvaldsen sem forskeyti væri orð sem ekki væri hægt að banna öðrum að nota. Þessi 

almenna skírskotun gerði það að verkum að mati samkeppnisráðs að Thorvaldsenfélagið varð 

að hlíta því að aðrir notuðu nafnið.  

 

4.3.5 Niðurlag 

Þegar kannaðar eru ákvarðanir og úrskurðir neytendayfirvalda ásamt þeim dómum sem fallið 

hafa varðandi 15. gr. a. kemur í ljós að ákaflega mikið hefur reynt á ákvæðið fyrir 

Neytendastofu og þar áður samkeppnisráði en þetta virðist vera sú grein laga nr. 57/2005 sem 

áberandi mest reynir á við framkvæmd laganna. Hluti af þeim ákvörðunum hafa svo verið 

kærðar til áfrýjunarnefndar en alls ekki mikill fjöldi miðað við hversu margar ákvarðanir hafa 
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fallið. Af framkvæmd neytendayfirvalda má ráða tiltekin grunnsjónarmið við beitingu 

ákvæðisins en þannig hefur til dæmis grundvallarþýðingu hvort heiti eða lén sem deilt er um 

teljist hafa sérkenni sem greinir það frá öðrum og hvort það sé skráð. Þá er ljóst að við mat á 

því hvort notkun auðkennis hafi í för með sér ruglingshættu við annað auðkenni er sérstaklega 

litið til þess hvort fyrirtæki starfa á sama markaði og hvort þau beina vöru eða þjónustu að 

sama markhópi. Ekki hefur hins vegar borið eins mikið á dómaframkvæmd um ákvæðið en þó 

hafa fallið allnokkrir dómar í gegnum tíðina. Þegar horft er til dómafordæma síðastliðinna ára 

virðist mega draga þá ályktun að ákvæðið hafi ekki sömu sjálfstæðu þýðinguna og áður í 

dómaframkvæmd um einkaréttarlegan ágreining. Skýrist það væntanlega að verulegu leyti af 

tilkomu ítarlegri sérlaga en áður. Til ákvæðisins er að vísu iðulega vísað, samhliða öðrum 

ákvæðum, af hálfu þess sem telur að vörumerkjaréttur hafi verið á sér brotinn en ákvæðið er 

sjaldan notað til rökstuðnings í forsendum dóma og skiptir því oftar en ekki engu máli um 

hina efnislegu niðurstöðu. Sem dæmi um að vísað hafi verið til ákvæðisins af hálfu annars 

hvors aðilans, án þess að það virðist hafa skipt máli um niðurstöðu dómsins, má til dæmis 

nefna Hrd. 1989, bls. 618, Hrd. 1998, bls. 3757 (136/1998), Hrd. 2002, bls. 440 (344/2001) 

og Hrd. 2003, 2012 (167/2003).78  

 

5 Réttarstaðan á öðrum Norðurlöndum 

5.1 Almennt 

Vegna skyldleika réttarkerfis okkar við önnur réttarkerfi á Norðurlöndunum er bæði eðlilegt 

og nauðsynlegt að varpa ljósi á það hvernig samskonar ákvæði 15. gr. a. laga nr. 57/2005 er í 

réttarkerfi annarra norrænna þjóða og hvernig því er beitt. Íslenskur réttur sækir sér 

fyrirmyndir og veitir viðtöku áhrifum frá norrænum rétti en þetta á sér bæði sögulegar og 

menningarlegar skýringar. Sérstaklega verður einblínt á réttarstöðuna í Danmörku, þar sem 

íslenskur réttur hefur fengið fyrirmyndir af fjölda laga og lagaákvæða, en einnig verður litið 

til Noregs.79  

Má geta þess í byrjun að í nágrannalöndum okkar Íslendinga tíðkast ekki að steypa saman 

í eina löggjöf ákvæðum sem fjalla um eftirlit með samkeppnishömlum annars vegar og 

reglum um óréttmæta viðskiptahætti og neytendavernd hins vegar eins og tíðkaðist áður fyrr 

                                                 
78 Eiríkur Jónsson: grein í handriti Amælisrits lagadeildar Háskóla Íslands, bls. 155-204. 
79 Þess má geta að í Svíþjóð er ekkert sérstakt ákvæði til verndar auðkennum fyrir óheimilli notkun, en í 5. gr. 
marknadsføringslag nr. 486/2008 má finna meginregluna um góða viðskiptahætti. Misnotkun á auðkennum er 
talin geta brotið gegn meginreglunni um góða viðskiptahætti en að öðru leyti er auðkennum í Svíþjóð veitt vernd 
í sérlögum. Þar mætti helst nefna firmalag nr. 156/1974 og varumärkeslag nr. 644/1960. Þess má einnig geta að í 
Svíþjóð er það Konsumentombudsmannen sem fer með eftirlit með lögum nr. 486/2008. 
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hér á landi. Í samræmi við það hefur eftirlit með óréttmætum viðskiptaháttum og gagnsæi 

markaðarins verið falið öðrum stofnunum en þeim sem fara með samkeppnismál. Þannig 

heyra málefni í Danmörku er varða neytendavernd, verðmerkingar, markaðssetningu og 

auglýsingar, þjónustu í upplýsingasamfélaginu og ákveðna greiðslumiðla undir 

neytendastofnunina Forbrugerstyrelsen, kærunefnd neytendamála og umboðsmann neytenda. 

Meðal lagabálka sem heyra undir þau stjórnvöld sem fara með neytendamál eru lög um kærur 

neytenda, lög um verðupplýsingar og verðmerkingar, lög um ákveðna greiðslumiðla, lög um 

markaðssetningu og lög um þjónustu í upplýsingasamfélaginu. Ekki eru almenn ákvæði um 

eftirlit með ólögmætum viðskiptaháttum og gegnsæi markaðarins í sænskum, finnskum, 

norskum eða dönskum samkeppnislögum heldur fjalla þau einungis um samkeppnismál, að 

undanskildum dönskum samkeppnislögum þar sem einnig er kveðið á um útboð og 

ríkisstyrki.80  

 

5.2 Danmörk 

Dönsku samkeppnislögin voru í gildi fram til ársins 1974 þar til sett voru ný lög sem leystu 

þau af hólmi, markedsføringsloven nr. 297/1974. Þau lög höfðu að geyma það sama og 

samkeppnislögin varðandi innihald mikilvægra samkeppnisreglna, en voru þó víðtækari og 

höfðu aðra undirstöðu. Lögin byggðu á þeirri grundvallarhugsun að atvinnustarfsemi væri 

samfélagslegt verkefni. Samtímis innleiddu lögin nýtt eftirlitskerfi, það er 

Forbrugerombudsmandsinstitutionen.81 Upprunalega voru dönsku lögin byggð á samsvarandi 

reglum í Svíþjóð og Noregi en byggja í dag á því skilyrði að neytendur og atvinnulíf hafi 

sameiginlega hagsmuni af því að atvinnufyrirtæki hegði sér í samræmi við góðar 

markaðsvenjur. Lögin taka mið af bæði jafnvægi á milli þess að vernda keppinauta og 

neytendur ásamt almennu samfélagstilliti.82  

Viðskiptaauðkenni ná langt aftur í tímann og er vernd þeirra einn elsti og undirstöðumesti 

þáttur samkeppnisréttarins en vernd viðskiptaauðkenna hefur í gegnum tíðina fengið 

stigmagnandi þýðingu. Sem dæmi um mikilvægi viðskiptaauðkenna mætti nefna að aðeins 

mjög fáir neytendur myndu vilja kaupa nafnlaust tannkrem. Án viðskiptaauðkenna væri afar 

takmarkaður markaður fyrir slíkar vörur og ef fyrirtæki verður fyrir því að missa þekkt 

viðskiptaauðkenni sitt myndi það án efa samtímis missa viðskiptavini sína. Það er einnig 

mikilvægt að átta sig á því að viðskiptaauðkenni eru þýðingarmikill hluti af því hvernig 
                                                 
80 Alþt. 2004-05, A-deild, bls. 4273-4274. 
81 Mogens Koktvedgaard: Lærebog i konkurrenceret, bls. 39. 
82 Peter Møgelvang-Hansen, Thomas Riis og Jan Trzaskowski: Markedsføringsretten, bls. 18. 
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atvinnustarfsemi virkar gagnvart markaðinum því án þeirra væru auglýsingar ekki aðeins 

áhrifalausar heldur einnig þýðingarlausar. Atvinnulífið hefur þar af leiðandi gefið 

viðskiptaauðkennum meiri gaum og nær sá áhugi atvinnulífsins langt út fyrir áhuga neytenda. 

Þarf því ekki að undra að gætt er að auðkennunum af mikilli kostgæfni og er oft miklum 

fjárhæðum varið í að gera þau þekkt. Því segir það sig sjálft að sá sem tileinkar sér 

viðskiptaauðkenni annars tileinkar sér einnig þar með markað hans og sölu.83 

Eins og áður hefur komið fram má rekja uppruna ákvæðis 15. gr. a. laga nr. 57/2005 til 

samskonar ákvæðis í dönskum lögum. Ákvæðið kom inn í danska löggjöf árið 1912 og var þá 

að þýskri fyrirmynd. Nú má finna ákvæðið í 18. gr. lov om markedsføring nr. 1389 frá 21. 

desember 2005 sem tóku gildi þann 1. júlí 2006 og hljóðar það svo:  

Erhvervsdrivende må ikke benytte forretningskendetegn og lignende, der ikke tilkommer dem, 
eller benytte egne kendetegn på en måde, der er egnet til at fremkalde forveksling med andres. 

 

Regluna er að finna í IV. kafla laganna sem hefur að geyma reglur varðandi 

atvinnustarfsemi. Ákvæði 18. gr. dönsku laganna er byggt á víðtækri skilgreiningu á því hvað 

geti talist vera viðskiptaauðkenni og er það þannig allt sem með sanngirni getur talist sem 

auðkenni fyrir ákveðið fyrirtæki.84 Inniheldur 18. gr. aðgreiningu milli viðskiptaauðkenna 

sem ekki tilheyra neinum einstökum aðila eða lögaðila, í fyrri hluta ákvæðisins, og eigin 

auðkenna, í seinni hluta ákvæðisins, en aðgreiningin er grundvölluð á réttinum til 

auðkennisins. Réttur til merkis getur fengist við skráningu á hlutafélaganafni eða vörumerki 

en notkun annars á merki sem viðskiptaauðkenni er í öllum tilvikum óheimil þegar um er að 

ræða beina og óbreytta notkun. Aðgreiningin á milli eigin og annarra auðkenna getur ef til vill 

verið bæði augljós og eðlileg en í réttarframkvæmd getur þetta þó verið flóknara með að 

fara.85 Við hlið 18. gr. finnst fjöldinn allur af meira eða minna skyldum lagareglum, sem 

einnig skjóta vernd yfir viðskiptaauðkenni. Mikilvægust er þar vörumerkjalöggjöfin en 

vörumerkjarétturinn er mjög þýðingarmikill nú á dögum.86  

Önnur auðkenni en vörumerki þjóna einnig því hlutverki í atvinnulífinu að bjóða 

fyrirtækjum og vörum þess upp á leið til að vera frábrugðin öðrum. Þess má einnig geta að 

firmanöfn eru ásamt vörumerkjum væntanlega mikilvægustu auðkennin en alls ekki þau 

einu.87 Vörumerki eru skilgreind í 1. gr. dönsku vörumerkjalaganna nr. 782/2001, en þar 

                                                 
83 Mogens Koktvedgaard: Lærebog i konkurrenceret, bls. 336-338. 
84 Peter Møgelvang-Hansen, Thomas Riis og Jan Trzaskowski: Markedsføringsretten, bls. 302. 
85 Mogens Koktvedgaard: Lærebog i konkurrenceret, bls. 345-346. 
86 Mogens Koktvedgaard: Lærebog i konkurrenceret, bls. 339-340. 
87 Peter Møgelvang-Hansen, Thomas Riis og Jan Trzaskowski: Markedsføringsretten, bls. 298. 
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segir: „Personer og virksomheder kan efter bestemmelserne i denne lov erhverve eneret til 

varemærker (varemærkeret). Ved varemærker forstås særlige kendetegn for varer eller 

tjenesteydelser, som benyttes eller agtes benyttet i en erhvervsvirksomhed.” Vörumerki eiga 

því ekki aðeins við um eiginlegar vörur, heldur einnig þjónustu en það þýðir að til dæmis 

flutningsfyrirtæki, þvottahús og tryggingafyrirtæki, sem hafa not af einkennandi tákni fyrir 

þjónustu sína, geta notað vörumerki í skilningi vörumerkjalaganna.88 Skilgreiningu á 

firmanöfnum er að finna í 6. gr. erhvervsvirksomhedsloven nr. 11/2002, en þar segir: „Ved en 

virksomheds navn forstås i denne lov det navn, hvorunder virksomheden udøver sin 

erhvervsdrift eller en del af denne, og som anvendes ved underskrift for virksomheden.” 

Aðeins orðmerki eru talin geta verið firmanöfn en ekki myndmerki. Oftast verður fyrir valinu 

nafn eigandans eða nafn fyrri eiganda, en einnig er hægt að nota ímyndunaraflið við val á 

firmanafni eins og gefur að skilja. Þó eru þeir sem velja firmanöfn ekki eins frjálsir í vali og 

við val á vörumerkjum þar sem löggjöfin gerir strangari kröfur. Til dæmis skal nafn fyrirtækis 

sem er einskorðað við ákveðið svið innihalda upplýsingar um það og hlutafélög skulu nota 

orðið „hlutafélag“ eða skammstöfun á því í nafni sínu.89  

Hægt er að segja að ákvæði 18. gr. markedsføringsloven sé aðalákvæði auðkennaréttarins 

sem styður vel við vörumerkjaréttinn og firmaréttinn ásamt lénréttinum í seinni tíð. Verndun 

auðkenna er í raun ekkert annað en verndun góðra viðskiptahátta. Þó gerir verndin að vísu ráð 

fyrir því að fyrir hendi þurfi að vera ákveðið sérkenni en sérkenniskrafan sem gerð er til 

firmanafna er samt sem áður vægari en í vörumerkjaréttinum. Það stafar af því að firmanöfn 

innihalda í mörgum tilfellum orð sem einungis lýsa til dæmis staðsetningu fyrirtækisins. Í 

staðinn eru væntanlega gerðar vægari kröfur til ruglingshættu þar sem ekki er hægt að neita 

öðrum að vísa til sama staðar í sínu firmanafni.90 

Þegar kannað er hvort ákvæði 18. gr. dönsku laganna sé hliðstætt íslenska ákvæðinu í 15. 

gr. a. laga nr. 57/2005 kemur í ljós að ákvæði dönsku laganna er mun styttra en hliðstætt 

ákvæði í íslenskum lögum. Þá eru ekki talin upp í ákvæði dönsku laganna möguleg auðkenni 

eins og gert er í ákvæði 15. gr. a. heldur aðeins sagt „forretningskendetegn og lignende“. 

Einnig er ekki beinlínis tekið fram að óheimilt sé að reka atvinnu undir nafni sem gefur 

villandi upplýsingar um eignarrétt eða ábyrgð atvinnurekanda í danska ákvæðinu eins og er í 

því íslenska. Þrátt fyrir þetta má að öllu jöfnu halda því fram að ákvæðin séu í heildina séð 

sambærileg þar sem þau eru bæði byggð á tilskipun 2005/29/EB frá 11. maí 2005 um 
                                                 
88 Peter Møgelvang-Hansen, Thomas Riis og Jan Trzaskowski: Markedsføringsretten, bls. 302. 
89 Peter Møgelvang-Hansen, Thomas Riis og Jan Trzaskowski: Markedsføringsretten, bls. 303. 
90 Palle Bo Madsen: Markedsret – del 2, bls. 152-154. 
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óréttmæta viðskiptahætti gagnvart neytendum á innri markaðnum. Umræddri tilskipun var, 

eins og áður hefur komið fram, ætlað að samræma löggjöf aðildarríkja ESB um vernd 

fjárhagslegra hagsmuna neytenda gagnvart óréttmætum viðskiptaháttum fyrirtækja en 

tilskipunin mælti fyrir um allsherjarsamræmingu á ákvæðum hennar á Evrópska 

efnahagssvæðinu.  

Í framhaldinu verður nú litið til danskrar dómaframkvæmdar og reynt að ákvarða hvað 

hafi þýðingu þegar kemur að ákvæði 18. gr. Þess má geta áður en lengra er haldið að ákvæði 

18. gr. laganna var áður að finna í 5. gr. eldri laga.  

UfR. 2002, bls. 2303. El-Salg A/S hafði höfðað mál gegn Installationsfirmaet L ApS 

vegna óréttlátrar notkunar á internetinu á firmanafni og merki El-Salg. Á heimasíðu þeirra, 

www.elsalg.dk, var eins og fyrirtækið væri hluti af keðju El-Salgs þar sem það notaði merki 

El-Salgs. Dómurinn komst að því að Installationsfirmaet L ApS bæri að ógilda lénnafn sitt 

meðal annars með vísan til 5. gr. markedsføringsloven. Installationsfirmaet L ApS áfrýjaði 

dómnum til dóms Vestri Landsréttar sem sagði að El-Salg hafði í mörg ár komið fram undir 

því nafni. Talið var að nafn El-Salg hefði fest sig svo í sessi að það væri vel til þess fallið að 

aðskilja fyrirtækið frá öðrum fyrirtækjum. Litið var á notkun Installationsfirmaet L ApS á 

orðinu El-Salg á internetinu, eftir að tengslum við fyrirtækið hætti, sem tilraun fyrirtækisins 

til að hagnast á markaði El-Salg og nýta sér viðskiptavild El-Salg sem var bundin við nafn 

þess. Braut því notkun orðsins El-Salg í bága við ákvæði 5. gr. markedsføringsloven þar sem 

fyrirtækið El-Salg átti á hættu að tapa viðskiptavinum sínum.  

UfR. 1998, bls. 299. Stefnandi í málinu, Action A/S, krafðist þess að stefndi, Wunderman 

Cato Johnson A/S, yrði skyldaður til að hætta að nota nafnið Action Marketing en bæði 

fyrirtækin ráku auglýsingaskrifstofur. Stefnandi átti vörumerkið Action en hann hélt því fram 

að notkun stefnda á tákninu Action Marketing væri ekki lýsandi fyrir það sem stefndi bauð 

upp á og að stefndi hefði getað valið úr öðrum táknum sem færu ekki í bága við vörumerki 

sitt. Stefndi hafði frá árunum 1993-1994 notað Action Marketing sem tákn fyrir vörur 

fyrirtækisins. Action var þar af leiðandi stór hluti af merki varanna og verulegur liður í merki 

fyrirtækisins, jafnvel þó svo orðið væri aðeins eitt af fimm öðrum í firmamerkinu. Dómurinn 

taldi þar af leiðandi að hætta væri á ruglingi og að gera mætti ráð fyrir að merkin tengdust 

með einhverjum hætti en lagt var til grundvallar að viðskiptavinir fyrirtækjanna gætu hæglega 

ruglast á merkjunum. Dómurinn komst að þeirri niðurstöðu að notkun stefnda á tákninu 

Action Marketing bryti gegn 5. gr. laganna.  
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Af þessum tveimur dómum má sjá að horft er til þess hvort tengsl við auðkennið séu fyrir 

hendi og hvort verið sé að nýta sér viðskiptavild en í El-Salg dómnum var talið að fyrirtækið 

hafði fest nafn sitt svo í sessi að það væri vel til þess fallið að sérgreina fyrirtækið frá öðrum 

fyrirtækjum. Í Action Marketing dómnum var hins vegar horft til þess að orðið Action væri 

stór hluti af bæði merki vara fyrirtækisins og merki fyrirtækisins sjálfs og því væri hætta á 

ruglingi þar sem gera mætti ráð fyrir að merki fyrirtækjanna tengdust og gætu viðskiptavinir 

fyrirtækjanna ruglast. Mikið er litið til þess hvort tengsl séu fyrir hendi og hvort ruglingur geti 

átt sér stað eins og sjá má til dæmis af UfR. 2000, bls. 2300. Um var að ræða óheimila notkun 

á vörumerki annars sem hluta af lénnafni og tölvupóstsheimilisfangi en stefndi rak fyrirtæki 

sem seldi notuð Rolex úr á heimasíðu sinni með lénnafninu rolex.dk. Ennfremur hafði hann 

sett á stofn tölvupóstsheimilisfangið john@rolex.dk. Notkun stefnda á bæði lénnafninu og 

tölvupóstsheimilisfanginu fór í bága við rétt úrafyrirtækisins Rolex til vörumerkisins. 

Notkunin fór ennfremur í bága við 5. gr. markedsføringsloven þar sem hann notaði Rolex-

táknið sem viðskiptaauðkenni. Þrátt fyrir að stefndi setti upplýsingar um það á heimasíðuna 

að hann hefði engin tengsl við Rolex-fyrirtækið var það ekki talið hafa þýðingu í dóminum 

þar sem hann notaði orðið rolex sem hluta af bæði lénnafni og tölvupóstsheimilisfangi. Þó að 

Rolex væri mjög þekkt merki var stefndi ekki talinn hafa framkvæmt skráninguna í vondri trú 

og ekki voru það talin áform hans að hagnast á Rolex vörumerkinu. Hins vegar var notkun 

hans á vörumerkinu og viðskiptaauðkenninu Rolex talin vel til þess fallin að skapa ranga 

hugmynd um tengsl stefnda við Rolex-fyrirtækið. Einnig var talið að notkun hans á orðinu 

rolex væri til þess fallin að hann hagnaðist af þeim orðstír sem væri tengdur nafninu. 

Áhugavert er til þess að líta að tekið er fram í dóminum að stefndi sé ekki talinn hafa verið í 

vondri trú við skráninguna og að ekki hafi það verið talin áform hans að hagnast á Rolex 

vörumerkinu. Þrátt fyrir það var litið til þess að Rolex er afar þekkt vörumerki út um allan 

heim og þó stefndi hafi sett upplýsingar á heimasíðuna um að hann hefði engin tengsl við 

fyrirtækið var það ekki talið hafa þýðingu þar sem hann notaði samt sem áður orðið.  

Annað dæmi þar sem litið var til þess hvort hætta á ruglingi væri fyrir hendi er að finna í 

UfR. 1997, bls. 783. Frá árinu 1980 seldi danska fyrirtækið Tøjlageret ApS herraföt undir 

merkinu „HUGO‘S“ og „HUGO‘S international“ og frá árunum 1982 eða 1983 hafði 

fyrirtækið náð upp viðskiptavild af tiltekinni stærðargráðu. Árið 1978 hafði þýska fyrirtækið 

Hugo Boss AG, sem einnig seldi herraföt, skráð vörumerkið „HUGO BOSS GMBH“ og árið 

1984 skráði það vörumerkið „HUGO BOSS“, en þessi merki voru ekki þekkt í Danmörku á 

þeim tíma þegar Tøjlageret hóf notkun sinna merkja. Einkum með tilliti til þess að nafnið 
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„BOSS“ var svo stór hluti merkisins, var ekki talin hætta á ruglingi milli merkja Tøjlageret og 

Hugo Boss. Árið 1993 sótti Hugo Boss um skráningu merkisins „HUGO, Hugo Boss“. Þegar 

notkunin af merki Hugo Boss í því formi fyrst hófst árið 1993, var það ekki talið njóta 

forgangs í sambandi við merki Tøjlageret. Þar sem komið var í ljós að hægt var að ruglast á 

merki Hugo Boss, sem fyrirtækið hafði sótt um skráningu á árið 1993, og merki Tøjlageret 

var Hugo Boss ekki heimilt að nota það merki við sölu og markaðssetningu á herrafötum í 

Danmörku, samanber 5. gr. laganna. Notkunin á merkinu í þessu formi var ekki talin í 

samræmi við góða viðskiptahætti en í umræddum dómi má sjá að vitnað er til góðra 

viðskiptahátta samhliða 5. gr.  

Einnig er litið til þess hvort orð séu almenn og er þá litið til almennrar málvenju eins og 

sjá má í UfR. 2007, bls. 708 í máli Waterproof Engineering A/S gegn Waterproof ApS. Árið 

1999 hóf Waterproof Engineering A/S rekstur fyrirtækis sem sá um sölu á lausnum til 

verktaka við vatnsþéttingar og til að losna við raka. Waterproof ApS hóf síðar rekstur 

fyrirtækis sem seldi vatn og aðrar drykkjarvörur á skrifstofur. Árið 2003 hafði Waterproof 

ApS fengið skráða skýringarmynd, þar sem orðið „waterproof“ var sérstaklega hannað með 

viðbótinni „Lindarvatn er okkar styrkur“. Hæstiréttur sló því föstu að orðið „waterproof“ í 

almennri málvenju tiltæki ástand eða eiginleika vöru eða þjónustu. Waterproof Engineering 

A/S gat því ekki bannað öðrum fyrirtækjum að nota orðið „waterproof“ í nöfnum sínum. 

Samblandan af orðinu „waterproof“ með orðinu „engineering“ bjó til samsett nafn, sem nafn 

stefnda, Waterproof ApS, aðskildi sig frá. Notkunin á fyrirtækjanafninu Waterproof ApS var 

þar með ekki talið brjóta gegn ákvæði 18. gr. markedsføringsloven. Almenn orð eða tákn eru 

því almennt ekki talin njóta verndar. Þó geta almenn orð sem hafa ekki ákveðið sérkenni aftur 

á móti í ákveðnum samsetningum verið álitin hafa þetta ákveðna sérkenni samanber UfR. 

1986, bls. 742. Þar var „Dansk Dagligvaresalg“ talið hafa nægilegt sérkenni þó svo það sama 

var ekki talið að myndi gilda um orðin „Dansk“ og „Dagligvare“ hvort um sig eða í öðru 

samhengi. 

Í UfR. 1998, bls. 1354 var orðmerki sem stefnda fyrirtækið notaði ekki talið fara í bága við 

5. gr. markedsføringsloven en hins vegar var notkun fyrirtækisins á orðinu ELLE talin brjóta 

gegn ákvæðinu. Stefndi, E. Tjellesen A/S, hafði notað vörumerkið „ELLE“ fyrir ilmvatn sem 

það setti á markað en stefnandi, Hachette Filipacchi Presse S.A., krafðist banns við þeirri 

notkun fyrirtækisins. Stefnandi rak bókaútgáfufyrirtæki og gaf meðal annars út kventímaritið 

„ELLE“. Skýringarmyndin „ELLE“ var álitin vel þekkt í Danmörku sem tákn tímarits fyrir 

konur. Stefndi hafði kallað vöru sína „elle la belle“ og það orðmerki var ekki talið valda 
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ruglingi við merki stefnanda. Hins vegar hafði stefndi sett merki stefnanda, „ELLE“, á 

áberandi hátt á bláa poka sem fylgdu með vörunni og hafði þar aðeins tilgreint merki 

vörunnar í heild sinni á lítilfjörlegan hátt, það er „elle la belle“. Sú notkun á merkinu var talin 

fara í bága við 5. gr. markedsføringsloven og var stefnda bannað að nota táknið „ELLE“ sem 

yfirgnæfandi orð þegar fyrirtækið markaðssetti ilmvötn sín. Dómi sjó- og verslunardómsins 

var áfrýjað til Hæstaréttar þar sem áfrýjandi, Hachette Filipacchi Presse S.A., krafðist þess að 

stefnda yrði bannað að nota táknið ELLE sem auðkenni eða sem hluta af auðkenni fyrir 

ilmvötn sín. Krafa áfrýjanda náði því yfir sérhverja notkun á tákninu ELLE en Hæstiréttur 

komst að því að skilyrðislaus notkun á orðinu ELLE bryti ekki gegn rétti áfrýjanda og sýknaði 

þar af leiðandi stefnda. Það að Hæstiréttur staðfesti ekki dóm sjó- og verslunardómsins má 

rekja til þess hvernig áfrýjandi hagaði kröfugerð sinni fyrir Hæstarétti frekar en að dómur 

undirréttar hafi verið rangur. 

Af UfR. 2005, bls. 1704 má hins vegar sjá að litið er til þess hvort viðkomandi fyrirtæki 

hafi byggt á 5. gr. markedsføringsloven í málatilbúnaði sínum. Um var að ræða mál Tele & 

Data ApS gegn Birk El Service ApS. Birk var búð sem árið 2000 hafði keypt fyrirtækið 

Dansk Tele & Data Kommunikation ApS. Tele & Data krafðist þess að Birk yrði bannað að 

nota táknið „Tele & Data“ sem viðskiptaauðkenni sitt og táknið „Tele og Data“ í nafninu 

Dansk Tele & Data Kommunikation. Í dómi sjó- og verslunardómsins sagði að vörumerki 

Tele & Data væri skýringarmynd sem nyti verndar. Orðhlutarnir í skýringarmyndinni voru 

ekki taldir geta verið notaðir sem vörumerki. Tele & Data hafði ekki sýnt fram á að það hafi 

nýtt orðin á þann hátt, að þau væru vel til þess fallin að aðskilja vörur sínar og þjónustu. Birk 

var því sýknað. Málið fór fyrir Hæstarétt sem staðfesti dóminn. Í sambandi við 5. gr. 

markedsføringsloven sagði að Tele & Data hefði ekki sýnt fram á að vörumerki fyrirtækisins 

hafi verið nægilega sérkennandi fyrir fyrirtækið og ennfremur hafði það ekki borið fyrir sig 5. 

gr. laganna. Því þarf að byggja á umræddu ákvæði fyrir dómstólum en einnig var talið að 

fyrirtækið hefði ekki náð að sýna nægilega fram á að „Tele & Data“ væri nógu sérkennandi 

fyrir fyrirtækið. Af því leiðir að ef um er að ræða skýringarmynd með orðhlutum er ekki víst 

að orðhlutarnir njóti verndar þó svo skýringarmyndin geri það. Orðhlutarnir verða að vera 

sérkennandi fyrir fyrirtækið svo um það sé að ræða.  

 Eins og áður hefur komið fram er í danskri réttarframkvæmd litið til þess við mat á 

ruglingshættu milli tveggja firmanafna hvort fyrirtæki starfa á sama markaði og hvort þau 

beina vöru eða þjónustu að sama markhópi, um slíkt var að ræða í UfR. 1987, bls. 653. Þar var 

hætta á ruglingi milli firmanafnanna Aktiv Invest og Aktiv Investering enda þótt bæði 
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fyrirtækin störfuðu á fjármálamarkaði. Úrslitum réði að fyrirtækin buðu upp á ólíka þjónustu 

og að markhópar þeirra voru ekki hinir sömu. Ruglingshætta milli firmanafnanna var talin svo 

fjarlæg að ekki væri um brot að ræða gegn ákvæði í þágildandi dönskum lögum sem var 

hliðstætt 15. gr. a. laga nr. 57/2005. Hægt er að halda því fram að sama regla gildi á Íslandi 

þar sem mörg dæmi eru um að fyrirtæki í mismunandi rekstri hafi sama eða svipað nafn. 

Sambærilegt dæmi hér á landi mætti nefna hársnyrtistofuna Greifinn og veitingahúsið 

Greifinn en markhópar þessara tveggja fyrirtækja eru án efa ekki þeir sömu auk þess sem 

fyrirtækin eru staðsett í sitt hvorum landshlutanum.  

Nú verður litið til tveggja dóma þar sem ekki var talið vera um brot gegn umræddu 

ákvæði í dönskum lögum að ræða.  

UfR. 1996, bls. 115. Dan Cargo A/S fór í mál við Unicargo A/S og byggði meðal annars á 

5. gr. markedsføringsloven. Dan Cargo skráði merki sitt hjá Einkaleyfastofunni þann 19. júlí 

1991 og hjá vörumerkjaskráningu þann 7. febrúar 1992. Merkið var notað svart á hvítum 

bakgrunni, blátt á hvítum bakgrunni og hvítt á bláum bakgrunni. Unicargo hafði frá árinu 

1991 rekið fyrirtæki og nýtt sér samsetningu orð- og myndmerkis sem svipaði til merkis Dan 

Cargo en hafði bætt við 12 stjörnum í kringum orðið Uni. Merkið hafði verið notað í 

litasamsetningunni blátt á hvítum bakgrunni en var nú notað sem ljósbleikt á hvítum 

bakgrunni. Í dómi sjó- og verslunardómsins komust tveir dómarar að því að orð- og 

myndmerkin væru ekki til þess fallin að valda ruglingi, þar sem nöfnin Unicargo og Dan 

Cargo óháð ábentri líkingu, aðskildu sig frá hvort öðru. Myndmerkin væru mismunandi með 

tilliti til þeirra lita sem notaðir væru í merkjunum og einkum vegna stjarnanna 12 í merki 

Unicargo. Ekki var talið mikilvægt að Unicargo hafði ekki náð að sýna fram á leyfi 

fyrirtækisins til notkunar stjarnanna 12. Niðurstaða dómaranna tveggja var því sú að sýkna 

Unicargo. Einn dómari skilaði aftur á móti sératkvæði og taldi hann að hægt væri að villast á 

merkjunum. Í sératkvæði sínu vísaði hann aðallega til þess  að leturgerðin sem notuð væri í 

merkjunum væri hin sama og að sú skrift væri erfið lesningar. Einnig vísaði hann til þess að 

merkin væru bæði með sama fjölda bókstafa í nafni fyrirtækjanna og þar af væru sex stafir 

nákvæmlega þeir sömu. Því vildi hann dæma Unicargo.  

Í Hæstarétti var ekki talin hætta á ruglingi milli merkjanna og Unicargo ekki talið hafa 

brotið gegn 5. gr. laganna. Hæstiréttur staðfesti því dóm sjó- og verslunardómsins. Eins og 

kom fram í umræddum dómi var ekki talið vera um brot gegn þágildandi ákvæði 5. gr. 

laganna að ræða þar sem ekki var talin hætta á ruglingi milli merkjanna. Til grundvallar þeirri 

niðurstöðu var bæði vísað til mismunandi litasamsetningar merkjanna ásamt því að annað 



66 
 

merkið hafði 12 stjörnur í sínu merki. Merkin voru því nægilega aðgreinanleg að mati 

Hæstaréttar. Í niðurstöðu Hæstaréttar og sératkvæði dómarans við sjó- og verslunardóminn 

vegast á andstæð sjónarmið og hafa báðir nokkuð til síns máls. Dómarinn sem skilaði 

sératkvæðinu taldi að þar sem nákvæmlega sami stafafjöldi og sama torlesna leturgerðin væri 

í báðum merkjunum væri hægt að villast á þeim. Auðveldlega væri einnig hægt að rökstyðja 

þessa niðurstöðu og dæma þar með Unicargo með tilliti til þess hversu merkin eru í raun lík.91 

Ekki var heldur um að ræða brot gegn 5. gr. laganna í UfR. 2002, bls. 857. Elap Music 

A/S sem var stefnt í málinu hafði sett á markað „fonogrammer“ sem vísaði til listamanna sem 

Sony Music A/S, stefnandinn, hafði einkarétt á. Má taka sem dæmi hér “Pan Pipes Play 

Celine Dion” þar sem tónlistin var ekki spiluð af sjálfum listamanninum heldur af samspili 

flautu, gítars, píanós eða annarra hljóðfæra. Listamaðurinn sem lék sjálft verkið var svo 

tiltekinn með minna letri á plötuumslaginu. Sony Music taldi að Elap Music hefði með þessu 

brotið gegn 5. gr. laganna. Dómurinn sagði að stærð tilvísaðra listamanna sem höfðu samið 

það sem var á umræddum „fonogrammer“ færi ekki í bága við 5. gr. laganna. Dómurinn tók 

einnig fram að notkun tilvísaðra listamannanafna væri aðeins um að ræða í þeim tilfellum þar 

sem tónverkið tengdist sérstaklega umræddum listamanni. Því taldi dómurinn að ekki hefði 

verið brotið gegn 5. gr. Óvíst er hver niðurstaðan yrði í sambærilegu máli hér á landi. Það 

gæti valdið ruglingi að sjá nafn þekkts listamanns á plötuumslagi þar sem tónlist þess 

listamanns er ekki spiluð á sjálfri plötunni heldur aðeins hljóðfæraleikur leikinn af öðrum 

listamanni. Þó vísaði Hæstiréttur Danmerkur réttilega til þess að notkun tilvísaðra listamanna 

væri aðeins um að ræða í þeim tilfellum þar sem tónverkið tengdist sérstaklega umræddum 

listamanni.  

 

5.3 Noregur 

Í Noregi eru, eins og í Danmörku, sérstök lög sem hafa að geyma reglur um óréttmæta 

viðskiptahætti. Heitir þessi lagabálkur þeirra „lov om kontroll med markedsføring og 

avtalevilkår“ nr. 47/1972 en lögin eru í daglegu tali nefnd markedsføringsloven. Í lögunum er 

ekki neitt sérstakt ákvæði til verndar auðkennum fyrir óheimilli notkun en í 1. gr. laganna má 

finna meginregluna um góða viðskiptahætti92. Regluna um góða viðskiptahætti er nánar 

tiltekið að finna í 1. mgr. 1. gr. laga nr. 47/1972 en ákvæðið hljóðar svo:  

                                                 
91 Mynd af umræddum merkjum má sjá í viðauka.  
92 Í norsku lögunum er talað um „god markedsføringsskikk“. 
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 I næringsvirksomhet må det ikke foretas handling som strider mot god forretningsskikk 
næringsdrivende imellom, eller er urimelig i forhold til forbrukere eller som for øvrig strider 
mot god markedsføringsskikk.  

 

Ný lög munu hins vegar taka gildi þann 1. júní 2009 en þau eru nr. 2/2009. Í hinum nýju 

lögum er umrædda reglu að finna í 1. mgr. 2. gr. laganna og hljóðar ákvæðið svo: 

Markedsføring må ikke stride mot god markedsføringsskikk. Ved vurderingen legges det vekt 
på om markedsføringen krenker allmenne etikk- og moraloppfatninger, eller om det tas i bruk 
støtende virkemidler. 

 

Misnotkun á auðkennum er talin geta brotið gegn meginreglunni um góða viðskiptahætti. 

Að öðru leyti er auðkennum í Noregi veitt vernd í sérlögum en helstu sérlög þeirra á þessu 

sviði eru „lov om varemerker“ nr. 4/1961 og „lov om enerett til firma og andre 

forretningskjennetegn“ nr. 79/1985, öðru nafni nefnd firmaloven. Í Noregi fara Markedsrådet 

og Forbrukerombudet með eftirlit með framkvæmd markedsføringsloven.  

Nú verður litið til dómaframkvæmdar í Noregi. Í Rt. 2004, bls. 213 fjallaði dómurinn um 

það hvort notkun á lénnafninu volvoimport.no færi í bága við skráða vörumerkið Volvo en 

stefndi seldi Volvo fólksbíla sem hann flutti inn frá Svíþjóð. Árið 2002 hafði hann fengið 

skráð lénnafnið volvoimport.no hjá skráningaraðilanum NORID en vörumerkið Volvo var 

aftur á móti skráð í vörumerkjaskrá. Undirrétturinn sagði í dómi sínum sem féll þann 29. 

október 2002 að stefnda væri bannað að nota lénnafnið. Dóminum var áfrýjað til Hæstaréttar 

sem staðfesti niðurstöðuna. Þó réttilega kæmi fram á umræddri heimasíðu að stefndi væri 

sjálfstæður innflutningsaðili kom það aðeins fyrst í ljós á sjálfri heimasíðunni. Talið var að 

hann væri með þessu að nýta sér viðskiptavild þekkts vörumerkis en stefndi bar fyrir sig að 

hann vildi geta upplýst almenning um að hann flutti inn og seldi Volvobíla. Í dóminum var 

tekið fram að notkun leitarvéla á internetinu gerðu það að verkum að viðskiptavinir hans gætu 

fundið heimasíðuna hjá honum þó svo orðið Volvo væri ekki hluti af lénnafninu. Því var ekki 

talið nauðsynlegt að markaðssetning hans á fyrirtækinu fæli í sér orðið Volvo. Hér reyndi 

semsagt á mat á góðum viðskiptaháttum sem svara til markedsføringsloven en óheiðarleg 

samkeppni var talin vera fyrir hendi í þessu tilfelli.  

Í undirrétti Osló þann 26. maí 2008, málanr. 08-016631TVI-OTIR/02, féll dómur sem 

fjallaði um auðkenni veitingastaðar en árið 2005 settu tveir menn á fót veitingastaðinn 

Champagneria í Osló. Veitingastaðurinn átti að sérhæfa sig í að bjóða upp á kampavín og 

freyðivín en bauð einnig upp á margt annað. Champagneria AS var skráð árið 2004 sem 

firmanafn í fyrirtækjaskrá. Kröfðust Institut National de l‘Origine et de la Qualité (INAO) og 
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Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (CIVC), sem höfðu rétt til að nota táknið 

AOC Champagne, þess að skráningin yrði stöðvuð en það gekk ekki eftir. CIVC og INAO 

fóru því í mál og fjölluðu um erlenda réttarframkvæmd til stuðnings kröfu sinni um bann við 

notkun nafnsins. Var meðal annars nefndur danskur dómur þar sem „Strawberries and 

Champagne” sem nafn á ilmvatnsvöru var talið brjóta gegn rétti rétthafanna til upprunalega 

auðkennisins Champagne. Úr sænskri dómaframkvæmd var nefndur dómur þar sem „Yoggi 

Champagne” sem nafn á jógúrt var talið fara í bága við góða viðskiptahætti. CIVC og INAO 

töldu því að niðurstaðan af skoðun á erlendri réttarframkvæmd væri sú að Champagneria bryti 

gegn markedsføringsloven og gegn rétti rétthafa nafnsins Champagne. Dómurinn sagði 

varðandi erlendu dómana sem nefndir voru að þeir fjölluðu um allt aðrar vörur en vín og ættu 

því ekki við í máli þessu. Dómurinn taldi að líta ætti til Rt. 1995, bls. 1908 þar sem 

Hæstiréttur Noregs hafði komist að því að norska vatnið Mozell sem var vörumerki mætti 

líkja við auðkennið Mosel. Dómurinn gat ekki séð neinn möguleika á því að viðskiptavinir 

Champagneria myndu tengja firmanafnið við auðkennið Champagne. Því taldi dómurinn að 

starfsemi Champagneria færi ekki í bága við 1. gr. laganna og var veitingastaðurinn sýknaður.  

Þar sem byggt var að miklu leyti á Rt. 1995, bls. 1908 er rétt að fjalla nánar um hann. 

Vörumerkið Mozell var skráð í vörumerkjaskrá sem orðmerki en í málinu krafðist Deutscher 

Winfonds, sem kom fram fyrir hönd vínframleiðenda í Moselhéraðinu í Þýskalandi, þess að 

notkun orðmerkisins yrði bönnuð. Meðal annars var byggt á 1. gr. markedsføringsloven en 

stefnandi taldi notkunina stríða gegn góðum viðskiptaháttum. Mosel var merki, sem naut 

verndar, fyrir vín í Þýskalandi en merkið var einnig þekkt utan Þýskalands. Eigandi merkisins 

Mozell, Ringnes AS, hélt því fram að vörumerkið Mozell væri merki sem væri búið til úr 

hugmyndafluginu einu saman og að ekki væri hægt að líkja því við Mosel þar sem 

samlíkingin með þessum tveimur merkjum væri ekki nægilega mikil. Hæstiréttur sagði að það 

væri vandasamt að sjá að notkun á orðmerkinu Mozell og skýringarmyndinni í því formi sem 

það var notað, á vatnsflöskum, væri til þess fallin að valda vínframleiðendum í Moselhéraðinu 

skaða. Ringnes AS var því sýknað. Eins og sjá má af þessum dómum er litið til þess hvort 

ruglingshætta sé fyrir hendi en í báðum dómunum var sú hætta ekki talin vera fyrir hendi. Í 

seinni dóminum sem var lagður til grundvallar í þeim fyrri var ekki um ruglingshættu að ræða 

en það var meðal annars leitt af því að annars vegar var um að ræða vatn og hins vegar vín, 

ekki var því um líkar vörutegundir að ræða.   

Í sumum tilvikum er vitnað til 8. gr. a. markedsføringsloven ásamt 1. gr. laganna en 

ákvæðið hljóðar svo: 
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Det er forbudt i næringsvirksomhet å anvende etterliknede kjennetegn, produkter, kataloger, 
reklamemidler eller andre frambringelser på slik måte og under slike omstendigheter at det må 
anses som en urimelig utnyttelse av en annens innsats eller resultater og fører med seg fare for 
forveksling. 
 

Ákvæði 8. gr. a. bannar þeim sem eru í atvinnustarfsemi að líkja eftir auðkennum þar sem 

það er talið bera með sér ósanngjarna notkun af árangri annarra og getur leitt af sér 

misskilning.  

Í Rt. 1998, bls. 1315 var vísað til beggja þessara ákvæða en þar fór Norges-Is AS í mál við 

Norsk Iskrem BA. Deilt var um það hvort Norges-Is AS hefði rétt á að nota firmanafn sitt þar 

sem Norsk Iskrem BA taldi það fara í bága við firmalögin og vörumerkjalögin. Ennfremur var 

talið að skráningin og notkunin færi í bága við 1. gr. og 8. gr. a. markedsføringsloven. 

Undirréttur komst að þeirri niðurstöðu að nafnið bryti gegn 1. gr. laganna en tók ekki afstöðu 

til þess hvort notkunin færi einnig í bága við firmalögin og vörumerkjalögin. Norges-Is AS 

áfrýjaði dóminum til Hæstaréttar og hélt fyrirtækið því meðal annars fram að 1. gr. laganna 

gæti í vissum tilfellum veitt víðtækari vernd en fylgdi samkvæmt 8. gr. a. sömu laga og af 

sérákvæðum vörumerkja- og firmalaga. Þó væri forsenda fyrir því að notkunin færi í bága við 

góða viðskiptahætti samt sem áður sú að verið væri að nýta sér auðkenni annarra sér til 

hagbóta. Við matið á 1. gr. hélt fyrirtækið því fram að einnig mætti leggja áherslu á að þó svo 

Norsk Iskrem BA hefði fengið verndað firma við skráninguna í fyrirtækjaskrá, væri fyrirtækið 

ekki með nógu rótgróna viðskiptavild. Þá hélt fyrirtækið því einnig fram að nafnið væri með 

þeim hætti að ekki væri hægt að hindra önnur fyrirtæki frá því að nota lík nöfn. Dómurinn 

sagði að góðir viðskiptahættir vísuðu til almenns heiðarleikamats. Við það mat hefði að 

sjálfsögðu álit innan atvinnustarfseminnar mikla þýðingu en ekki væri það álit algert þar sem 

dómurinn kæmist á endanum af sjálfsdáðum að því hvaða merkingu ætti að leggja í góða 

viðskiptahætti. Niðurstaðan varð sú að Norges-Is AS var óréttmætt að nota firmanafn sitt sem 

vöruauðkenni fyrir ísvörur og aðrar líkar vörur. Í dóminum sagði að notkun á Norges-Is AS 

sem viðskiptaauðkenni mætti ekki brjóta gegn góðum viðskiptaháttum. Einnig var vísað til Rt. 

1971, bls. 390 vegna skyldunnar til að sýna öðrum rétthöfum tryggð við notkun á sínu 

firmanafni með þeim hætti sem skapað gæti hættu á ruglingi. Ennfremur var tekið fram að til 

að koma í veg fyrir slíkan rugling hefði Norges-Is AS eftir kringumstæðum til dæmis getað 

notað sérstakt ritform sem ekki væri líkt því sem Norsk Iskrem BA notaði.  

Í síðastnefndum dómi kom fram að 1. mgr. 1. gr. markedsføringsloven styðji vel við 

sérákvæði í sömu lögum jafnt sem í öðrum lögum. Einnig má lesa það úr dóminum að taka 

eigi tillit til þess að sá sem hrindir í framkvæmd virkri og kostnaðarsamri herferð við að 
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markaðssetja vöru sínar, nýtur verndar gagnvart keppinautum við nafnaval og því um líkt sem 

helgast af þeirri viðskiptavild sem hann hefur byggt upp.  

Sérákvæði í öðrum lögum, til dæmis vörumerkja- eða firmalögum, hafa stundum verið 

talin veita nógu góða vernd fyrir auðkenni og hefur því meginreglunnar um góða 

viðskiptahætti ekki verið talin þörf til verndar þeim. Má sjá dæmi um það í dómi undirréttar 

sem féll þann 20. maí 2003, Asker og Bærum tingrett TAHER-2002-00199 A/02, en þar fór 

Scandinavia Online AS í mál við Nicolas Weiss-Andersen Trading. Scandinavian Online AS 

átti vörumerkið SOL og hafði frá árinu 1996 átt og notað lénið www.sol.no. Lénnafnið var 

skráð þann 1. janúar 1997 hjá NORID sem var norsk skráningarþjónusta fyrir lénnöfn. Hið 

stefnda fyrirtæki var aftur á móti skráð árið 2000 og þann 6. mars 2001 skráði það lénið 

wwwsol.no. Í dóminum var fjallað um áhættuna á ruglingi og komist var að því að hætta væri 

á ruglingi á lénnöfnunum þar sem þau væru mjög lík. Talið var að skráning hins stefnda 

fyrirtækis og notkun þess á lénnafninu bryti gegn vörumerkjarétti stefnanda, samkvæmt 4. og 

6. gr. vörumerkjalaga. Því taldi dómurinn að ekki væri þörf á að fjalla um ákvæði 

markedsføringsloven. Dómurinn lagði til grundvallar að hið stefnda fyrirtæki hafi vitað af 

vörumerkjarétti stefnanda og að það hafi nýtt sér viðskiptavild og markaðsstöðu stefnanda. 

Hið stefnda fyrirtæki var auðveldlega talið hafa getað forðast ruglingshættu með því að velja 

sér annað lénnafn.  

Þrátt fyrir að ekki sé til sérstakt ákvæði í norsku lögunum um auðkenni, svipað því sem er 

í íslenskum og dönskum rétti, má samt sem áður líta svo á að fyrirtækjaauðkenni njóti 

svipaðrar verndar þar og í íslenskum og dönskum rétti. Leiðir það af dómaframkvæmd í 

Noregi sem svipar til íslenskrar og danskrar framkvæmdar. Mikið virðist litið til þess hvort 

ruglingshætta sé fyrir hendi þegar deilt er um auðkenni og einnig er litið til skráningar 

auðkennisins. Talið er, líkt og hér á Íslandi, að auðkenni verða að hafa ákveðin sérkenni og 

vera frábrugðin öðrum. Því stendur reglan um góða viðskiptahætti fyrir sínu og virðist hún 

vernda fyrirtækjaauðkenni með sama hætti og þar sem sérstakt ákvæði er til verndar 

auðkennum. 

 

5.4 Samantekt 

Réttarstaðan í Danmörku og í Noregi er eins og á Íslandi hvað auðkenni varðar og eru þau 

stór hluti af fyrirtækjum þar eins og hér á landi. Litið er til svipaðra sjónarmiða við mat á því 

hvort annað fyrirtæki hafi nýtt sér viðskiptavild annars fyrirtækis með því að koma sér upp 

svipuðu auðkenni en þó er það alltaf mat á aðstæðum hverju sinni sem ræður hinni endanlegu 
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niðurstöðu. Réttarframkvæmdin er því ekki svo frábrugðin fyrir utan það að í norrænni 

dómaframkvæmd virðist mikið litið til þess hvort notkun á tilteknu auðkenni brjóti í bága við 

góða viðskiptahætti. Það kemur hins vegar ekki  jafn skýrt fram hjá íslenskum dómstólum en 

án efa má þó halda því fram að góðir viðskiptahættir séu undirtónninn í 15. gr. a. laga nr. 

57/2005. 

 

6 Neytendastofa og úrræði hennar við brotum á ákvæði 15. gr. a. laga 

6.1 Um Neytendastofu 

Með lögum nr. 62/2005 um Neytendastofu og talsmann neytenda var sett á fót ný stofnun, 

Neytendastofa, sem tók til starfa 1. júlí 2005. Neytendastofa er ein þeirra eftirlitsstofnana sem 

hafa eftirlit með viðskiptalífinu og lögum frá Alþingi sem sett eru vegna öryggis og réttinda 

neytenda en stofnunin heyrir undir viðskiptaráðuneyti. Hlutverk hennar er að sjá um verkefni 

sem snúa að eftirliti með óréttmætum viðskiptaháttum og gagnsæi markaðarins og þeim 

verkefnum sem áður voru unnin hjá Löggildingarstofu. Jafnframt var með frumvarpi til 

laganna gert ráð fyrir að Samkeppnisstofnun og Löggildingarstofa yrðu lagðar niður. 

Samhliða frumvarpinu voru lögð fram tvö frumvörp sem að uppistöðu innihéldu þau ákvæði 

sem var að finna í þágildandi samkeppnislögum. Annars vegar var um að ræða frumvarp til 

samkeppnislaga nr. 44/2005 og hins vegar frumvarp til laga um eftirlit með óréttmætum 

viðskiptaháttum og gagnsæi markaðarins nr. 57/200593, sem heita nú lög um eftirlit með 

viðskiptaháttum og markaðssetningu.  

Helsta markmiðið með því að setja Neytendastofu á fót var að efla störf er varða 

neytendamál og þar með auka neytendavernd. Þau verkefni sem heyra undir Neytendastofu 

snerta öll hagsmuni neytenda með einum eða öðrum hætti. Eftirlit með viðskiptaháttum og 

markaðssetningu auk opinberrar markaðsgæslu og eftirlits með öryggi vöru eru þeir 

málaflokkar sem augljóslega teljast til neytendamála, en mælifræði og málefni sem varða 

rafmagnsöryggi varða einnig hagsmuni neytenda og eiga því vel undir Neytendastofu. Hinni 

nýju stofnun voru einnig falin þau verkefni sem áður heyrðu undir Samkeppnisstofnun og 

Löggildingarstofu samkvæmt ákvæðum annarra laga en þeirra sem stofnunin fer með 

framkvæmd á. Þau lög sem um ræðir eru lög um rafræn viðskipti og aðra rafræna þjónustu nr. 

30/2002, lög um húsgöngu- og fjarsölusamninga nr. 46/2000, lög um neytendalán nr. 

121/1994, lög um alferðir nr. 80/1994, lög um jöfnun á flutningskostnaði olíuvara nr. 

103/1994, lög um vörur unnar úr eðalmálmum nr. 77/2002, lög um rafrænar undirskriftir nr. 

                                                 
93 Alþt. 2004-05, A-deild, bls. 4284. 
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28/2001 og lög um lífræna landbúnaðarframleiðslu nr. 162/1994. Einnig er starfsemi 

talsmanns neytenda, sem var nýtt embætti sett á stofn árið 2005, tengd starfsemi 

Neytendastofu á þann hátt að starfsmenn stofnunarinnar annast störf fyrir talsmann neytenda. 

Ekki er sérstök stjórn yfir Neytendastofu heldur skipar ráðherra forstjóra hennar sem stjórnar 

starfsemi stofnunarinnar og ræður aðra starfsmenn.94  

Hlutverk Neytendastofu er að treysta öryggi og réttindi neytenda í viðskiptum og annast 

framkvæmd laga um neytendavernd. Þá stundar hún upplýsingamiðlun til aðila í atvinnulífi 

um skyldur þeirra og réttindi gagnvart neytendum. Virkt eftirlit Neytendastofu felst einnig í 

því að tekið er við ábendingum ef fyrirtæki og fagmenn uppfylla ekki skyldur lögum 

samkvæmt eða réttindi neytenda eru ekki virt samkvæmt þeim lögum sem stofnunin hefur 

eftirlit með. Á grundvelli ábendinga um ætluð brot á lögum á málefnasviði sínu getur 

Neytendastofa beitt viðurlögum, svo sem stjórnvaldssektum, sölubanni eða afturköllun á vöru 

ef brot eru alvarleg eða hætta er á heilsutjóni. Neytendastofa stuðlar einnig að fræðslu til 

neytenda um öryggismál svo og réttindi þeirra og skyldur í viðskiptum en hún annast þar að 

auki eftirlit með því að mælingar í viðskiptum séu réttar og að mælitæki séu löggilt þegar það 

á við.95  

Neytendastofa var ekki ein sett á stofn með umræddu frumvarpi heldur jafnframt embætti 

talsmanns neytenda. Lengi höfðu verið uppi raddir um að stofna skyldi embætti 

umboðsmanns neytenda hér á landi, en slík embætti höfðu starfað lengi annars staðar á 

Norðurlöndunum. Í ljósi þess að embættisheitið umboðsmaður hafði öðlast mjög ákveðna 

merkingu í hugum þjóðarinnar á þeim tíma sem liðinn var frá stofnun embættis umboðsmanns 

Alþingis og umboðsmanns barna og þess að tillögur frumvarps þess féllu ekki að öllu leyti að 

þeirri skilgreiningu sem yfirleitt var notuð um umboðsmenn, var gerð tillaga um að 

embættisheitið talsmaður yrði notað í lögum þessum í stað umboðsmanns. Munurinn fólst 

aðallega í því að talsmanni neytenda var hvorki ætlað að vinna að stefnumótun á sviði 

neytendamála eins og títt var með umboðsmenn né var lagt til að talsmaður neytenda ynni að 

því að gerðar yrðu rannsóknir á sviði neytendamála. Lagt var til að þessi verkefni yrðu falin 

Neytendastofu. Þá var lagt til að starfsemi talsmanns neytenda yrði í tengslum við starfsemi 

Neytendastofu, þó þannig að sjálfstæði talsmanns neytenda yrði að fullu tryggt. Þannig var 

                                                 
94 Alþt. 2004-05, A-deild, bls. 4285. 
95 Vefsíða Neytendastofu, http://www.neytendastofa.is 
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ekki gert ráð fyrir að talsmaður neytenda hafi sérstaka starfsmenn á sínum vegum heldur að 

hann nýtti starfsmenn Neytendastofu sér til aðstoðar við dagleg störf og undirbúning mála.96  

 

6.2 Neytendastofa og lög nr. 57/2005 

Lög nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu heyra undir 

neytendaréttarsvið Neytendastofu. Önnur lög sem tilheyra sama sviði eru lög nr. 30/2002 um 

rafræn viðskipti og aðra rafræna þjónustu, lög nr. 46/2000 um húsgöngu- og 

fjarsölusamninga, lög nr. 23/1997 um gerð samninga um hlutdeild í afnotarétti 

orlofshúsnæðis, lög nr. 121/1994 um neytendalán og lög nr. 80/1994 um alferðir.  

Mál vegna laga á neytendaréttarsviðinu geta hafist eftir ábendingu neytenda, kvörtun 

keppinauta eða samtaka eða að frumkvæði Neytendastofu. Neytendum býðst að senda 

ábendingar til stofnunarinnar, til dæmis með því að skrá sig inn í rafræna þjónustugátt 

Neytendastofu, senda nafnlausa ábendingu af heimasíðu stofnunarinnar,97 hringja eða senda 

bréf. Fyrirtæki sem vill fá erindi tekið til meðferðar sendir Neytendastofu skriflegt erindi þar 

sem málavöxtum er lýst ásamt tilheyrandi gögnum. Neytendastofa tekur þær ábendingar og 

erindi sem berast til athugunar og metur hvaða mál séu tekin til sérstakrar meðferðar. Ekki 

verða allar ábendingar tilefni sérstakrar athugunar og einungis þeir sem eiga lögvarinna 

hagsmuna að gæta geta orðið aðilar að málum hjá Neytendastofu. Eftir málsmeðferð á 

neytendaréttarsviði eru flest málin í þessum málaflokki afgreidd af Neytendastofu með 

tilmælum, ábendingum eða sátt. Hluta málanna lýkur hins vegar með formlegri ákvörðun. 

Öllum ákvörðunum Neytendastofu sem teknar eru á grundvelli þeirra laga sem tilheyra 

neytendaréttarsviðinu geta málsaðilar skotið til áfrýjunarnefndar neytendamála sem er 

sjálfstæð úrskurðarnefnd en heimild til áfrýjunar er að finna í 4. gr. laga nr. 62/2005 um 

Neytendastofu og talsmann neytenda.98 Samkvæmt 3. mgr. 4. gr. laganna skal skrifleg kæra 

berast áfrýjunarnefndinni innan fjögurra vikna frá því að aðila máls var tilkynnt um 

ákvörðunina. Ef kæra sem berst áfrýjunarnefndinni er of seint fram komin er kærunni vísað 

frá áfrýjunarnefnd neytendamála samanber úrskurð áfrýjunarnefndar neytendamála 24. 

september 2006 (4/2006). 

Í VIII. kafla laga nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu er 

fjallað um upplýsingaskyldu en Neytendastofa getur krafið þá sem lögin taka til um allar 

upplýsingar sem nauðsynlegar þykja við athugun einstakra mála samkvæmt 1. mgr. 20. gr. Í 
                                                 
96 Alþt. 2004-05, A-deild, bls. 4285-4286. 
97 http://www.neytendastofa.is. 
98 Vefsíða Neytendastofu, http://www.neytendastofa.is 
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IX. kafla er svo aftur á móti fjallað um viðurlög en þar kemur fram hvaða úrræðum 

Neytendastofa getur beitt þegar um brot á lögunum er að ræða. Neytendastofa getur lagt 

stjórnvaldssektir á fyrirtæki sem brjóta gegn ákvæðum laganna, og reglum sem settar eru 

samkvæmt þeim um bann við óréttmætum viðskiptaháttum en þessa reglu er að finna í 22. gr. 

a. Samkvæmt þessu ákvæði er því hægt að leggja stjórnvaldssektir á ef fyrirtæki brjóta gegn 

ákvæði 15. gr. a. sömu laga. Ef hins vegar ekki er farið að ákvörðun sem tekin hefur verið 

samkvæmt lögunum getur Neytendastofa ákveðið að sá eða þeir sem ákvörðunin beinist gegn 

greiði dagsektir þar til farið verður að henni. Eina formskilyrðið sem fram kemur í ákvæði 23. 

gr. er að slíka ákvörðun skuli tilkynna bréflega á sannanlegan hátt þeim sem hún beinist að. 

Ákvörðun um dagsektir má aftur á móti skjóta til áfrýjunarnefndar neytendamála innan fjórtán 

daga frá því hún er kynnt þeim sem hún beinist að en einnig má geta þess að ef ákvörðun er 

skotið til áfrýjunarnefndar neytendamála falla dagsektir ekki á fyrr en niðurstaða hennar 

liggur fyrir. Í 25. gr. laganna er svo ákvæði sem segir til um að ákvörðun Neytendastofu 

verður ekki borin undir dómstóla fyrr en úrskurður áfrýjunarnefndar neytendamála liggur 

fyrir. Í IX. kafla laganna er einnig að finna ákvæði í 26. gr. sem tiltekur að brot gegn lögum 

þessum, reglum og fyrirmælum settum samkvæmt þeim varða fésektum eða fangelsi allt að 

sex mánuðum ef sakir eru miklar. Þar segir ennfremur að dæma megi sviptingu réttinda 

samkvæmt 68. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940 og fésekt jafnframt fangelsi ef skilyrði 

49. gr. almennra hegningarlaga eru fyrir hendi. Í 3. mgr. er tekið fram að sektir samkvæmt 

lögum þessum megi gera jafnt lögaðila sem einstaklingi og að lögaðila megi ákvarða sekt án 

tillits til þess hvort sök verði sönnuð á starfsmann lögaðilans. Loks er tiltekið í 27. gr. að 

ákvarðanir Neytendastofu um að leggja á stjórnvaldssektir eða dagsektir eru aðfararhæfar og 

að málskot til áfrýjunarnefndar neytendamála frestar aðför.  

 

6.3 Ákvæði 2. mgr. 21. gr. b. laga nr. 57/2005 

Í 2. mgr. 21. gr. b. laga nr. 57/2005 segir:  

Neytendastofa getur gripið til aðgerða gegn viðskiptaháttum sem brjóta í bága við ákvæði II. – 
VI. kafla og ákvæði VII. og VIII. kafla eftir því sem við getur átt. Aðgerðir Neytendastofu geta 
falið í sér bann, fyrirmæli eða heimild með ákveðnu skilyrði. 

 

Oft er vitnað til  þessa ákvæðis í ákvörðunum Neytendastofu en einnig var oft vitnað til 

þess áður í ákvörðunum samkeppnisráðs, verður nú litið á nokkrar af þeim ákvörðunum.99 Í 

                                                 
99 Þess má geta að umrætt ákvæði var áður í 2. mgr. 16. gr. laga nr. 57/2005 um eftirlit með óréttmætum 
viðskiptaháttum og gagnsæi markaðarins og þar áður í 2. mgr. 30. gr. samkeppnislaga nr. 8/1993. 
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ákvörðun samkeppnisráðs 17. september 1998 (34/1998) kvartaði Ölgerðin Egill 

Skallagrímsson ehf. yfir slagorði Sólar-Víking hf. Í ákvörðunarorðum samkeppnisráðs sagði: 

„Með vísan til 20. og 21. gr. samkeppnislaga nr. 8/1993 og með heimild í 51. gr. sömu laga 

bannar samkeppnisráð Sól-Víking hf., Þverholti 17-21, Reykjavík, og Furuvöllum 18, 

Akureyri, að nota slagorðið „Víking öl – betra með boltanum“ þar sem um sé að ræða 

eftirgerð slagorðs keppinautar. Bannið tekur gildi við birtingu.“ Í ákvörðun samkeppnisráðs 

19. september 2003 (24/2003) kvartaði Skilvís ehf. yfir notkun Íslandsbanka hf. á 

firmaheitinu Skilvís. Það var niðurstaða samkeppnisráðs að Íslandsbanki hf. hafði með notkun 

á nafninu Skilvís, einu og sér, brotið gegn ákvæðum 20. og 25. gr. samkeppnislaga og með 

vísan til 2. mgr. 30. gr. samkeppnislaga bannaði samkeppnisráð Íslandsbanka hf. alla notkun á 

nafninu Skilvís, einu og sér. Að lokum sagði að bannið tæki gildi fjórum vikum eftir birtingu 

ákvörðunarinnar. Í ákvörðun samkeppnisráðs 19. september 2003 (25/2003) kvartaði 

bílasalan Bíll.is ehf. yfir notkun Bílasölu Íslands ehf. á léninu billinn.is. Samkeppnisráð komst 

að þeirri niðurstöðu að Bílasala Íslands ehf. hafði með notkun á lénnafninu billinn.is og 

nafninu billinn.is brotið gegn ákvæðum 20. og 25. gr. samkeppnislaga. Með heimild í 2. mgr. 

30. gr. samkeppnislaga og með vísan til 20. gr. sömu laga bannaði samkeppnisráð Bílasölu 

Íslands ehf. að nota lénnafnið billinn.is og nafnið billinn.is. Bannið tók gildi fjórtán dögum 

eftir birtingu ákvörðunarinnar. Í ákvörðun samkeppnisráðs 18. febrúar 2005 (8/2005) 

kvörtuðu Bændaferðir ehf. yfir notkun Terra Nova Sólar ehf. á orðinu bændaferðir. 

Samkeppnisráð komst að þeirri niðurstöðu að með notkun á orðinu bændaferðir, í 

auglýsingum og með öðrum hætti, fyrir ferðir sem farnar skyldu á árinu 2005 hafði Terra 

Nova Sól ehf. brotið gegn 20., 21. og 25. gr. samkeppnislaga. Með heimild í 30. gr. sömu laga 

bannaði samkeppnisráð Terra Nova Sól ehf. alla notkun orðsins bændaferðir, hvort heldur 

einu og sér eða sem hluta af samsettu orði. Tók bannið gildi við birtingu og var tekið fram að 

ef ekki yrði farið að banninu mætti gera ráð fyrir að viðurlögum yrði beitt.  

Þær ákvarðanir sem voru nefndar hér bera það með sér að samkeppnisráð bannar einungis 

notkunina en gefur ekki einnig fyrirmæli eins og var hins vegar um að ræða í ákvörðun 

samkeppnisráðs 30. október 1997 (39/1997). Þar kvartaði stimplagerðin Roði sf. yfir meintum 

óréttmætum viðskiptaháttum stimplagerðarinnar Boða ehf. Neytendastofa komst að því í 

niðurstöðu sinni að Boði ehf. hefði, með því að skrá „Roði hf. stimplagerð sjá Boði ehf. 

stimplagerð“ ásamt símanúmeri Boða ehf. í símaskrá fyrir árið 1997, brotið gegn 17. gr., 20. 
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gr., 21. gr. og 25. gr. samkeppnislaga nr. 8/1993. Með heimild í 17. gr. og 51. gr. sömu laga100 

beindi samkeppnisráð þeim fyrirmælum til Boða ehf. að fyrirtækinu væri bannað að tilgreina 

símanúmer sitt, auglýsa fyrirtæki sitt eða starfsemi sína á annan hátt með tilvísun í 

firmanafnið Roði, þar sem það var villandi og ósanngjarnt gagnvart keppinautum og 

neytendum. Einnig tók samkeppnisráð fram að á tímabilinu 15. nóvember 1997 til 15. 

desember 1997 skyldi Boði ehf. birta þrisvar sinnum á áberandi hátt, í hljóðvarpi og 

dagblöðum, tilkynningu þar sem þess væri getið að Boði ehf. og Roði sf. væru ekki eitt og 

sama fyrirtækið og að tilgreining á bls. 482 í símaskrá fyrir árið 1997, þar sem slíkt væri gefið 

til kynna, væri röng. Boði ehf. skyldi þó áður en fyrirtækið myndi senda umræddar 

auglýsingar til birtingar kynna Samkeppnisstofnun þær. Eins og sjá má af síðastnefndri 

ákvörðun fólu aðgerðir samkeppnisráðs í sér bæði bann og fyrirmæli, það er samkeppnisráð 

bannaði notkunina ásamt því sem það lagði fyrir fyrirtækið að birta tilkynningu ákveðins efnis 

á áberandi hátt. Annað dæmi um slíkt má sjá í ákvörðun samkeppnisráðs 19. september 2003 

(34/2003). Tekin var fyrir kvörtun Hreyfils svf. yfir skráningu lénsins hreyfill.com. Það var 

ákvörðun samkeppnisráðs að viðkomandi hefði með skráningu lénsins hreyfill.com brotið 

gegn ákvæðum 20. og 25. gr. samkeppnislaga nr. 8/1993. Með vísan til 2. mgr. 30. gr. 

samkeppnislaga bannaði samkeppnisráð umræddum aðila alla notkun lénsins hreyfill.com og 

lagði fyrir hann að afskrá lénið innan tveggja vikna frá birtingu ákvörðunarinnar. Að lokum 

sagði í ákvörðuninni að ef ekki yrði farið að banninu mætti gera ráð fyrir að viðurlögum yrði 

beitt. Í síðastnefndri ákvörðun bannaði samkeppnisráð notkun lénsins ásamt því sem það lagði 

fyrir að lénið yrði afskráð innan tiltekins tíma.  

Í nokkrum tilfellum er aðeins tiltekið að um brot á 15. gr. a. laga nr. 57/2005 sé að ræða en 

hvorki rætt um bann, fyrirmæli eða heimild samkvæmt 2. mgr. 21. gr. b. sömu laga. Um slíkt 

tilvik má nefna ákvörðun samkeppnisráðs 19. september 2003 (28/2003). Þar kvörtuðu 

Bændaferðir ehf. yfir notkun Úrvals-Útsýnar á orðinu bændaferðir og komst samkeppnisráð 

að því að með notkun á orðinu bændaferðir einu sér eða sem hluta af samsettu orði, 

Úrvalsbændaferðir, í auglýsingum sínum hafði Úrval-Útsýn brotið gegn 1. málsl. 25. gr. 

samkeppnislaga nr. 8/1993 sem samsvarar ákvæði 1. málsl. 15. gr. a. laga nr. 57/2005. Sama 

niðurstaða var í ákvörðun samkeppnisráðs 19. september 2003 (37/2003) þar sem 

Eignamiðlunin ehf. kvartaði yfir notkun Fengs eignamiðlunar ehf. á orðinu eignamiðlun í 

                                                 
100 Í 17. gr. samkeppnislaga sagði meðal annars að: „Samkeppnisráð getur gripið til aðgerða gegn aðstæðum sem 
hafa skaðleg áhrif á samkeppni“ og í 51. gr. sagði „Samkeppnisráð getur lagt stjórnvaldssektir á fyrirtæki sem 
brjóta gegn ákvörðunum skv. 2. mgr. 30. gr., ákvæðum 31. og 32. gr. eða reglum eða fyrirmælum settum 
samkvæmt þeim. Sektir geta numið allt að 10 millj. kr.“ 
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firmanafni. Samkeppnisráð taldi að með notkun á orðinu eignamiðlun í heiti sínu hefði Fengur 

eignamiðlun ehf. brotið gegn 2. málsl. 25. gr. samkeppnislaga. Í ofangreindum ákvörðunum er 

því aðeins verið að ákvarða að um brot gegn umræddu ákvæði sé að ræða en ekki er beinlínis 

tekið fram að fyrirtækjunum sé bannað að nota orðin. Ekki er vitað af hverju Neytendastofa 

tekur ekki sérstaklega fram að hún banni notkunina fyrst hún staðfestir að um brot gegn 

ákvæðinu sé að ræða en þó hefst 1. málsl. umrædds ákvæðis á því að segja að óheimilt er að 

nota í atvinnustarfsemi og 2. málsl. hefst á því að segja að sérhverjum er bannað að nota 

auðkenni. Því má segja að ákvæðið sjálft banni og ákvarði tiltekna notkun auðkenna óheimila 

en ekki er þó vitað af hverju Neytendastofa tekur sérstaklega fram að hún banni notkun í 

sumum tilvikum en öðrum ekki. Kann það þó að fara eftir kröfugerð aðila í hverju máli fyrir 

sig.  

 

6.4 Dagsektir og stjórnvaldssektir 

Dæmi má finna þar sem ekki hefur verið farið að ákvörðun Neytendastofu og virðist 

Neytendastofa þá annað hvort beita dagsektum, til að reyna að þvinga aðilann sem um ræðir 

til að fara að ákvörðuninni innan tilskilins frests, eða stjórnvaldssektum. Í því sambandi má 

nefna að hinn 6. nóvember 2007 tók Neytendastofa ákvörðun í máli þar sem kvartað var yfir 

skráningu og notkun á félagi með firmaheitinu Nesfrakt. Í ákvörðuninni kom fram að 

Neytendastofa taldi að skráning og notkun á firmaheitinu Nesfrakt bryti gegn ákvæðum 5. og 

síðari málslið 12. gr. laga nr. 57/2005. Þeim sem höfðu skráð og notað firmaheitið var bönnuð 

öll notkun á firmaheitinu Nesfrakt og gert að afskrá heitið úr firmaskrá innan fjögurra vikna 

frá dagsetningu ákvörðunarinnar. Ákvörðuninni var ekki áfrýjað. Með bréfi lögmanns 

upphaflegs kvartanda til Neytendastofu þann 10. desember 2007 var stofnuninni hins vegar 

tilkynnt að ekki hefði verið farið að ákvörðuninni. Með ákvörðun Neytendastofu 28. janúar 

2008 (2/2008) var niðurstaðan sú að þeir aðilar sem höfðu skráð og notað umrætt heiti höfðu 

með því að hafa ekki afskráð firmaheitið brotið gegn fyrrnefndri ákvörðun Neytendastofu. 

Þeim var í umræddri ákvörðun gert skylt innan sjö daga að hætta notkun firmaheitisins 

Nesfrakt og afskrá firmaheitið samanber ákvörðunina frá 6. nóvember 2007. Ef ekki yrði farið 

að ákvörðun þessari innan tilskilins frests myndi Neytendastofa leggja á dagsektir með 

heimild í 23. gr. laga nr. 57/2005 um eftirlit með óréttmætum viðskiptaháttum og gagnsæi 

markaðarins. Frá þeim tíma skyldu þeir greiða í ríkissjóð 50.000 krónur á dag þar til farið 

hefði verið að ákvörðuninni. Í ákvörðun samkeppnisráðs 9. mars 2001 (10/2001) var um það 

að ræða að Augun okkar ehf. höfðu með því að nota firmanafnið Gleraugnabúðin með 
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endingunni .is ekki farið að ákvörðun samkeppnisráðs 28. ágúst 2000 (26/2000), samanber 

úrskurð áfrýjunarnefndar samkeppnismála 10. nóvember 2000 (10/2000), sem bannaði 

fyrirtækinu að nota firmanafnið Gleraugnabúðin eitt og sér í auglýsingum, á 

auglýsingaskiltum og á annan hátt í tengslum við gleraugnaverslanir sínar. Augun okkar ehf. 

skyldu innan sjö daga frá birtingu þessarar ákvörðunar fara að framangreindri ákvörðun 

samkeppnisráðs samanber áðurnefndan úrskurð áfrýjunarnefndar. Loks sagði að ef fyrirtækið 

hefði ekki farið að ákvörðun þessari innan tilskilins frests legði samkeppnisráð dagsektir á 

Augun okkar ehf. með heimild í 53. gr. samkeppnislaga nr. 8/1993. Augun okkar ehf. skyldu 

þá greiða fimmtíu þúsund krónur á dag þar til farið hefði verið að ákvörðun þessari. Svipað 

dæmi þar sem stjórnvaldssekt var beitt er ákvörðun samkeppnisráðs 22. júní 2005 (26/2005) 

en þar var um afskráningu lénsins playstation2.is að ræða. Áður hafði ákvörðun fallið þess 

efnis að afskrá ætti lénið. Samkeppnisráð tók fram að umræddur aðili hefði brotið gegn 

ákvörðun samkeppnisráðs 18. febrúar 2005 (7/2005) með því að láta ekki afskrá lénið 

playstation2.is innan tveggja vikna frá þeirri ákvörðun. Með heimild í 51. gr. samkeppnislaga 

nr. 8/1993 skyldi hann greiða stjórnvaldssekt að upphæð kr. 300.000 og skyldi sektin greiðast 

ríkissjóði eigi síðar en þremur mánuðum eftir dagsetningu ákvörðunarinnar. Í ákvörðun 

Neytendastofu 26. maí 2006 (4/2006) kvartaði Bílanaust hf. yfir skráningu Stillingar hf. á 

léninu bílanaust.is. Í ákvörðunarorðum Neytendastofu sagði að Stilling hf. hefði með 

skráningu lénsins bílanaust.is brotið gegn ákvæðum 5. og 12. gr. laga nr. 57/2005. Með vísan 

til 2. mgr. 16. gr. sömu laga bannaði Neytendastofa Stillingu hf. alla notkun lénsins 

bílanaust.is og lagði fyrir fyrirtækið að afskrá lénið innan tíu daga frá birtingu 

ákvörðunarinnar. Í lokin sagði: „Verði ekki farið að banninu mun Neytendastofa beita 

viðurlögum 22. gr. laga um eftirlit með óréttmætum viðskiptaháttum og gagnsæi 

markaðarins.“101  

Svo virðist sem Neytendastofa tiltaki oftast í ákvörðunum sínum að viðurlögum 

samkvæmt lögum nr. 57/2005 verði beitt ef ekki verði farið eftir ákvörðuninni. Dæmi um það 

má finna í ákvörðun Neytendastofu 27. apríl 2007 (10/2007) þar sem Neytendastofa sagði að 

Vélar og þjónusta ehf. hefði með notkun firmanafnsins Vélar og þjónusta ehf. brotið gegn 

ákvæðum 5. og 12. gr. laga nr. 57/2005 um eftirlit með óréttmætum viðskiptaháttum og 

gagnsæi markaðarins. Með vísan til 2. mgr. 16. gr. laganna bannaði Neytendastofa Vélum og 

þjónustu ehf. að nota firmanafnið Vélar og þjónusta ehf. og tæki bannið gildi fjórum vikum 

                                                 
101 Þágildandi 22. gr. laga nr. 57/2005 um eftirlit með óréttmætum viðskiptaháttum og gagnsæi markaðarins 
fjallaði um heimild Neytendastofu til að leggja stjórnvaldssektir á fyrirtæki.  
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eftir birtingu ákvörðunarinnar. Þá sagði að ef ekki yrði farið að banninu myndi viðurlögum 

laga nr. 57/2005 verða beitt. Annað dæmi má nefna ákvörðun Neytendastofu 12. desember 

2008 (30/2008). Þar var um það að ræða að Síminn hf. kvartaði yfir skráningu og notkun Og 

fjarskipta ehf. á léninu mittfrelsi.is. Neytendastofa komst að þeirri niðurstöðu að Og fjarskipti 

hefði með skráningu og notkun lénsins mittfrelsi.is brotið gegn ákvæðum 5. gr. og 2. málsl. 

15. gr. a. laga nr. 57/2005. Með vísan til 2. mgr. 21. gr. b. sömu laga bannaði Neytendastofa 

Og fjarskiptum að nota vörumerkið Mitt Frelsi í markaðssetningu og sem lénnafn. Í umræddri 

ákvörðun sagði að bannið tæki gildi fjórum vikum frá dagsetningu ákvörðunarinnar og skyldu 

Og fjarskipti á þeim tíma afskrá lénið mittfrelsi.is. Í kjölfarið var tekið fram að ef ekki yrði 

farið að banninu myndi viðurlögum laga nr. 57/2005 verða beitt. Ekki er í þeim ákvörðunum 

sem nefndar voru beint sagt til um hvort dagsektum eða stjórnvaldssektum verði beitt ef ekki 

er farið eftir ákvörðuninni en ljóst er að það eru þau úrræði sem Neytendastofa getur beitt sem 

viðurlögum.  

 

6.5 Annað  

Í þeim tilvikum þegar Neytendastofa bannar ákveðnum aðila að nota auðkenni eða gefur 

önnur fyrirmæli tiltekur hún hvenær bannið eigi að taka gildi. Allur gangur virðist vera á því 

hversu langur tími líður frá birtingu ákvörðunar þar til bannið eða fyrirmælin taka gildi en 

nefna má eftirfarandi ákvarðanir í því sambandi. Í ákvörðun samkeppnisráðs 28. ágúst 2000 

(26/2000) tók bannið gildi sjö dögum eftir birtingu ákvörðunarinnar en í ákvörðun 

samkeppnisráðs 13. febrúar 2003 (9/2003) tók bannið hins vegar gildi fjórum vikum eftir 

birtingu ákvörðunarinnar. Í ákvörðun samkeppnisráðs 19. september 2003 (26/2003) tók 

bannið gildi fjórtán dögum eftir birtingu ákvörðunar en í ákvörðun Neytendastofu 26. maí 

2006 (5/2006) var lagt fyrir fyrirtækið að afskrá lénið innan tíu daga frá birtingu 

ákvörðunarinnar. Aftur á móti var svo í ákvörðun Neytendastofu 27. mars 2007 (8/2007) tekið 

fram að bannið tæki gildi við birtingu ákvörðunarinnar. Einnig var tiltekið í síðastnefndri 

ákvörðun að í banninu fælist ekki innköllun þegar dreifðra umbúða en um var að ræða 

umbúðir utan um Rautt Royal Ginseng sem voru taldar brjóta gegn ákvæði 12. gr. laga nr. 

57/2005. Ekki er ljóst hvað veldur því hvenær bann eða önnur fyrirmæli, sem Neytendastofa 

leggur á, taka gildi en virðist sem það sé alfarið í höndum Neytendastofu að ákveða það. Því 

má halda því fram að Neytendastofa meti það hvenær bann eða önnur fyrirmæli sem hún 

leggur fyrir eigi að taka gildi miðað við málsatvik hverju sinni.  
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Næst verður litið til ákvarðana samkeppnisráðs og Neytendastofu þar sem ekki var talið 

tilefni til aðgerða af þeirra hálfu. Í ákvörðun samkeppnisráðs 26. október 1998 (36/1998) var 

fjallað um kvörtun Afurðasölunnar í Borgarnesi hf. yfir óréttmætum viðskiptaháttum við paté-

framleiðslu Kjötumboðsins hf. Varðandi þágildandi 25. gr. samkeppnislaga nr. 8/1993 var því 

haldið fram að Kjötumboðið auðkenndi framleiðslu sína með þeim hætti að leitt gæti til þess 

að villst yrði á henni og framleiðslu kvartanda. Þessu til stuðnings lagði Afurðasalan í 

Borgarnesi fram umbúðir utan um paté beggja fyrirtækjanna. Samkeppnisráð tók hins vegar 

fram að á það væri að líta að umbúðir utan um paté væru ekki fyrirferðamiklar og ekki væri 

svigrúm til mikils fjölbreytileika við hönnun umbúða. Ekki var því talið að um brot á 25. gr. 

laganna væri að ræða. Með vísan til framanritaðs og fleiri atriða sem samkeppnisráð fjallaði 

um varðandi önnur ákvæði samkeppnislaga var ekki talið tilefni til aðgerða af hálfu 

samkeppnisráðs vegna kvörtunar Afurðasölunnar í Borgarnesi í máli þessu. Í ákvörðun 

samkeppnisráðs 26. október 2000 (33/2000) var um að ræða kvörtun aðila yfir notkun Iceland 

Export Directory á orðinu export við rekstur tölvuvefs á internetinu en þar var ekki talið 

tilefni til íhlutunar samkeppnisráðs. Í niðurstöðukafla ákvörðunarinnar var það mat 

samkeppnisráðs að notkun Miðlunar á orðinu export í tengslum við heitið á léninu 

icelandexport.is og vefnum Export Directory, væri ekki til þess fallin að gefa villandi 

upplýsingar um eignarrétt eða ábyrgð atvinnurekanda og braut þar af leiðandi ekki gegn 

ákvæðum seinni málsl. 25. gr. samkeppnislaga. Í ákvörðun Neytendastofu 3. nóvember 2006 

(14/2006) kvörtuðu Múrbúðin ehf. og Gólflagnir ehf. yfir notkun Steypustöðvarinnar ehf. á 

orðunum múrbúð og gólflagnir. Neytendastofa tók fram að telja mætti orðin múrbúð og 

gólflagnir til almennra orða og að keppinautar gætu ekki útilokað aðra frá því að nota almenn 

orð sem væru lýsandi fyrir vöru eða þjónustu. Í ákvörðunarorðum sagði þar af leiðandi að 

ekki væri ástæða til aðgerða af hálfu Neytendastofu í máli þessu. Það sem veldur því að 

samkeppnisráð og Neytendastofa sjá ekki ástæðu til aðgerða í umræddum málum er að ekki er 

um að ræða brot gegn ákvæði 15. gr. a. laga nr. 57/2005. Stofnanirnar fara yfir það í hverju 

tilfelli fyrir sig hvort um sé að ræða brot gegn ákvæðinu en ef ekki er farið í bága við ákvæðið 

er ekki talin ástæða til frekari aðgerða samkeppnisráðs eða Neytendastofu. Við matið á því 

hvort auðkenni fari gegn 15. gr. a. er hins vegar litið til þess sem farið var yfir í kafla 4.3 hér 

að framan.  

Í ákvörðun samkeppnisráðs 8. júlí 1998 (24/1998) var fjallað um endurupptöku 

ákvörðunar samkeppnisráðs 23. mars 1998 (10/1998) þar sem Íspakki ehf. var bannað að 

dreifa umbúðum og selja sem merktar voru þýska fyrirtækinu RESY og 



81 
 

viðskiptamannsnúmeri Kassagerðar Reykjavíkur. Varðandi endurupptökuna vísaði Íspakk 

ehf. til 24. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993 en ákvæðið tryggir aðila máls meðal annars rétt til 

endurupptöku þegar stjórnvald hefur reist kröfu sína á ófullnægjandi eða röngum 

upplýsingum eða gögnum um málsatvik. Í erindinu sagði að í þessu tiltekna máli lægju engin 

gögn fyrir um ásetning Íspakks ehf. til að valda tjóni svo sem fullyrt var í niðurstöðu 

samkeppnisráðs. Samkeppnisráð taldi ljóst að þær upplýsingar sem lágu til grundvallar 

ákvörðun ráðsins nr. 10/1998 og höfðu þýðingu við ákvörðun málsins, hafi hvorki verið 

rangar né ófullnægjandi. Ljóst var því að skilyrði 24. gr. um rétt til endurupptöku máls voru 

ekki uppfyllt og taldi samkeppnisráð ekki ástæðu til endurupptöku eða afturköllunar 

ákvörðunarinnar. Því var með vísan til framangreinds hafnað beiðni Íspakks ehf. um að 

ákvörðun ráðsins nr. 10/1998 yrði endurupptekin. Af umræddri ákvörðun má sjá að hægt er að 

biðja um endurupptöku máls hjá Neytendastofu með vísan til 24. gr. stjórnsýslulaga nr. 

37/1993 ef talið er að stofnunin hafi reist kröfu sína á ófullnægjandi eða röngum upplýsingum 

eða ef íþyngjandi ákvörðun um boð eða bann hefur byggst á atvikum sem breyst hafa 

verulega frá því að ákvörðunin var tekin.  

 

6.6 Niðurlag 

Fyrirtæki eða einstaklingar sem eiga lögvarða hagsmuni og telja á sér brotið geta samkvæmt 

framanrituðu leitað til Neytendastofu til að fá skorið úr um rétt sinn. Neytendastofa getur 

afgreitt þau mál sem henni berast með mismunandi hætti, en þeim málum sem hún lýkur með 

ákvörðunum er hægt að skjóta til áfrýjunarnefndar neytendamála ef aðilar eru ekki sáttir við 

ákvörðun Neytendastofu. Áður en búið er að fá niðurstöðu frá áfrýjunarnefnd neytendamála er 

ekki hægt að höfða mál fyrir héraðsdómi og í kjölfarið Hæstarétti.  

Því hefur verið haldið fram að ákvæði 15. gr. a. laga nr. 57/2005 eigi að flytja yfir í önnur 

lög og undir annan eftirlitsaðila en Neytendastofu. Ástæður þess eru fyrst og fremst tvennar. Í 

fyrsta lagi stendur umrætt ákvæði fjærst beinum hagsmunum neytenda enda er ákvæðið í 

grunninn samkeppnisréttarlegs eðlis. Ljóst er að þær deilur sem um ákvæðið snúast varða 

neytendur yfirleitt með mjög takmörkuðum hætti. Í öðru lagi er þetta það ákvæði sem 

langfyrirferðamest er í ákvörðunum Neytendastofu og úrskurðum áfrýjunarnefndar 

neytendamála. Ef skoðaðar eru allar þær ákvarðanir sem hafa fallið hjá Neytendastofu má sjá 

að yfirgnæfandi hluti þeirra varðar ákvæði 15. gr. a. og kvörtun eins fyrirtækis vegna meints 

brots annars fyrirtækis á ákvæðinu, á meðan mjög lítill hluti ákvarðana stofnunarinnar er til 

kominn vegna kvörtunar eða ábendingar frá neytendum. Óheppilegt hlýtur að teljast að svo 
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verulegur hluti af störfum eftirlitsstofnunarinnar á sviði neytendamála fari í úrlausn 

samkeppnisréttarlegra álitaefna sem varða neytendur einungis með mjög óverulegum hætti. 

Af þessum ástæðum hefur þeirri hugmynd verið skotið fram að Neytendastofa verði losuð 

undan eftirliti með 15. gr. a. laga nr. 57/2005 þannig að stofnuninni gefist aukið ráðrúm til að 

sinna eftirliti með því að beinir hagsmunir neytenda séu tryggðir. Sem dæmi um hugmyndir 

sem hafa verið nefndar varðandi það til hvaða stofnunar umrætt ákvæði ætti að flytjast hafa 

verið nefndar Samkeppniseftirlitið, hlutafélagaskrá og Einkaleyfastofa.102 Hvað 

hlutafélagaskrá varðar má halda því fram að þar sem ríkisskattstjóri starfrækir hlutafélagaskrá 

og hún inniheldur upplýsingar um öll einkahlutafélög og hlutafélög sem til eru skráð á Íslandi, 

verður ekki séð að skýr rök séu fyrir því að hún ætti að taka við þeim málum sem varða 

umrætt ákvæði, þar sem það er samkeppnisréttarlegs eðlis. Hins vegar er Einkaleyfastofa 

ríkisstofnun undir yfirstjórn viðskiptaráðherra og hlutverk hennar er að fara með málefni er 

varða einkaleyfi, vörumerki, hönnunarvernd, byggðarmerki og önnur hliðstæð réttindi.103 En 

þó svo vörumerki eigi undir Einkaleyfastofu nægir það eitt og sér ekki til að flytja ætti mál 

sem varða 15. gr. a. laga nr. 57/2005 undir stofnunina. Aftur á móti annast 

Samkeppniseftirlitið framkvæmd samkeppnislaga, en markmið þeirra er að efla virka 

samkeppni í viðskiptum. Því mætti telja Samkeppniseftirlitið besta kostinn af þeim þremur 

sem nefndir hafa verið, ekki síst með tilliti til þess að fyrir gildistöku laga nr. 44/2005 fóru 

samkeppnisyfirvöld einnig með eftirlit með óréttmætum viðskiptaháttum og gagnsæi 

markaðarins samkvæmt lögum nr. 57/2005 og er því ákvæði 15. gr. a. hinna nýju laga ekki 

nýtt í þeirra augum þar sem þau sáu um afgreiðslu þessara mála allt til ársins 2005.  

Þrátt fyrir heiti Neytendastofu er stofnunin að miklum hluta að sinna öðrum þáttum en 

þeim sem snúa með beinum hætti að neytendum. Sem dæmi um það má sjá að af 26 

starfsmönnum stofnunarinnar starfa einungis 6 á neytendaréttarsviði.104 Einnig má geta þess 

að önnur svið Neytendastofu, það er mælifræðisvið og öryggissvið, varða neytendur ekki með 

beinum hætti þó svo þau komi neytendum við. Þegar við þetta bætist að mikill fjöldi þeirra 

mála sem berst neytendaréttarsviðinu varðar 15. gr. a. laga nr. 57/2005, sem er í grunninn 

samkeppnisréttarlegs en ekki neytendaréttarlegs eðlis, er sá þáttur stofnunarinnar sem sinnir 

opinberu eftirliti á sviði neytendaréttar orðinn lítill. Að þessu sögðu skal tekið undir 

mikilvægi þess að breyta og tryggja aukið umfang opinbers eftirlits á sviði neytendaréttar en 

ein leið til þess væri með stofnun nýrrar stofnunar á sviði neytendaréttar, sem myndi taka yfir 
                                                 
102 Ása Ólafsdóttir og Eiríkur Jónsson: „Staða neytendamála á Íslandi“, bls. 225. 
103 Vefsíða Einkaleyfastofu, http://www.els.is. 
104 Vefsíða Neytendastofu, http://www.neytendastofa.is. 
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þá starfsemi sem neytendaréttarsvið Neytendastofu fer nú með. Heppilegasta leiðin til þess að 

skapa öfluga neytendavernd væri einmitt sú að ein stofnun myndi alfarið sjá um mál er snúa 

að neytendum, hvað varðar leiðbeiningar, upplýsingar og ákvarðanatöku. Ekki væri heppilegt 

að reka hina nýju stofnun og hins vegar sérstakt embætti talsmanns neytenda, heldur væri rétt 

að stefna að því að við slíka breytingu rynnu núverandi neytendaréttarsvið Neytendastofu og 

embætti talsmanns neytenda í raun saman í eitt, það er hina nýju stofnun. Hinni nýju 

neytendastofnun þyrfti ef til vill að finna nýtt og meira lýsandi nafn, sem gæti hugsanlega 

verið Neytendaeftirlitið, til samræmis við Samkeppniseftirlitið og Fjármálaeftirlitið. Hægt 

yrði að skjóta ákvörðunum stofnunarinnar til áfrýjunarnefndar neytendamála líkt og 

ákvörðunum Neytendastofu nú. Þess má að lokum geta að sú leið að reka eina og sterka 

opinbera stofnun á sviði neytendamála virðist afar skynsamleg þegar litið er til stærðar bæði 

lands og þjóðar.105  

 

7 Lokaorð 

Eins og fram hefur komið hér að framan sést að mikilvægt er að stuðla að góðum 

viðskiptaháttum í íslensku samfélagi, skapa samkeppnishæft viðskiptaumhverfi ásamt því að 

styrkja neytendarétt í landinu. Þetta er gert með því að greiða götu lagasetningar sem er 

hliðstæð því sem þekkist í nágrannalöndum og tryggja skjóta og skýra framfylgni hennar. 

Ákvæði 15. gr. a. laga nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu 

stuðlar að góðum viðskiptaháttum hér á landi ásamt því sem það skapar samkeppnishæft 

viðskiptaumhverfi þar sem það tekur til atvinnustarfsemi. Þó svo lög nr. 57/2005 séu í 

grunninn af neytendaréttarlegum toga, varða sum atriði neytendur í raun ekki með beinum 

hætti, heldur virðast frekar byggð á samkeppnisréttarlegum grunni, en það á einmitt við um 

15. gr. a. laga nr. 57/2005.  

Hér að framan hafa verið raktar ákvarðanir Neytendastofu ásamt úrskurðum 

áfrýjunarnefndar neytendamála og dómum til að kanna inntak ákvæðisins og athuga til hvers 

neytendayfirvöld og dómstólar líta við úrlausn á ágreiningi sem varðar það. Rétturinn til 

auðkenna þeirra sem ákvæðið tekur til getur hvílt á sérlöggjöf, svo sem lögum um vörumerki, 

en ákvæðið skiptir máli til viðbótar við þá vernd sem slík sérlög veita auðkennum. Enn í dag 

veitir umrætt ákvæði mikilvæga vernd fyrir notendur auðkenna eins og sjá má af miklum 

fjölda ákvarðana Neytendastofu sem fjalla um auðkenni og hefur það því enn þýðingu í 

lagaumhverfi Íslendinga. Þó hafa ekki fallið margir dómar um ákvæðið og er því lítt hægt að 
                                                 
105 Ása Ólafsdóttir og Eiríkur Jónsson: „Staða neytendamála á Íslandi“, bls. 230-231. 
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byggja á fyrirmælum þeirra varðandi meðhöndlun þess. Til mikilla hagsbóta væri fyrir bæði 

Neytendastofu og áfrýjunarnefnd neytendamála að fá niðurstöður dómstóla um þetta tiltekna 

ákvæði laganna til að fá leiðbeiningar við úrlausnir á þeim málum sem þeim berast. Ekki er 

vitað hvað veldur því að svo fá mál fara alla leið fyrir dómstóla en ein ástæða fyrir því gæti 

verið að hagsmunirnir séu taldir of litlir þó ekki sé hægt að staðhæfa neitt um það. Þegar 

fyrirtæki í atvinnurekstri sem er þekkt fyrir auðkenni sitt og hefur náð markaðsfestu verður 

fyrir því að annað fyrirtæki, sem er nýtt á þessum markaði, nýtir sér viðskiptavild þess með 

því að nota svipað auðkenni, má ætla að það séu augljósir hagsmunir að láta stöðva notkun 

merkisins með öllum tiltækum ráðum, þar með talið fyrir atbeina dómstóla. Önnur ástæða 

gæti verið sú að dómstólaleiðin er bæði kostnaðarsöm og kann að taka langan tíma. Svo dæmi 

sé tekið þá hefði verið hentugt að fá dómstóla til að skera úr um og gefa leiðbeinandi 

fyrirmæli um það efni sem var til meðferðar í úrskurði áfrýjunarnefndar neytendamála 8. maí 

2007 (1/2007), sem snérist um fyrirtækin Hagi ehf. og Haga hf. Vandamálið sem ákvæði 15. 

gr. a. býr við er því hversu fáir íslenskir dómar eru til um það.  

Nóg er hins vegar að taka af ákvörðunum Neytendastofu og úrskurðum áfrýjunarnefndar 

neytendamála sem fjalla um auðkenni í þessu sambandi þar sem langflest mál sem berast 

þessum stofnunum snúast um þetta tiltekna ákvæði. Af þeim má lesa þá reglu að auðkenni 

sem er almennt orð og er lýsandi fyrir þá vöru og þjónstu sem er í boði, eða gefur hugmynd 

um sérstakan atvinnurekstur, getur ekki notið verndar 15. gr. a. Þegar auðkennið er hins vegar 

hvorki lýsandi fyrir vöru og þjónustu eða gefur til kynna sérstakan atvinnurekstur, nýtur það 

lögverndar. Nægir að stundaður sé atvinnurekstur af einhverju tagi og ekki eru gerðar kröfur 

um skyldleika starfseminnar til að heimilt sé að beita ákvæðinu. Þá er talið að ekki sé nóg til 

aðgreiningar frá öðru auðkenni að bæta greini aftan við og hefur fleirtölumynd því síður verið 

talin nægja ef marka má ákvarðanir Neytendastofu. Fyrirtæki með auðkenni sem búið er að 

skrá geta þurft að sæta því að annar aðili noti hluta eða aðra orðmynd af heitinu í firmanafni 

sínu, ef um almennt heiti er að ræða. Í því sambandi hefur einnig verið litið til langrar 

notkunar auðkennisins. Með langri notkun ásamt skráningu getur það hafa öðlast 

markaðsfestu sem aðgreinir fyrirtækið frá keppinautum á sama markaði, og getur það því leitt 

til einkaréttar á auðkenninu. Einnig er til þess litið hvort sýnt hafi verið fram á rugling milli 

fyrirtækjanna og hvort neytendur telja að um tengsl geti verið að ræða þeirra á milli. Þá er 

horft til þess hvort fyrirtækin sem um ræðir starfi í sama hverfi eða á sama markaði og hvort 

þau höfði til sama markhóps. Ef fyrirtækin eru keppinautar og hafa lík firmanöfn er sú hætta 

fyrir hendi að villst verði á þeim. Langflest þeirra auðkenna sem berast Neytendastofu til 
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umfjöllunar eru eins og áður hefur komið fram, firmanöfn, lén og vörumerki. Varðandi 

lénnöfn er mikið litið til svokallaðra UDRP-reglna og þess hvort sá sem skráði lénið hafi 

verið í góðri trú við skráningu þess. Þetta þarf að skoða til viðbótar við það sem talið hefur 

verið upp hér að framan varðandi nöfn léna.  

Svo virðist sem svipuð sjónarmið séu við lýði í Danmörku og Noregi og eru á Íslandi 

þegar kemur að túlkun ákvæðis 15. gr. a. laga nr. 57/2005, að minnsta kosti hvað 

grundvallaratriðin varðar. Auðkenni verða aðallega að hafa ákveðið sérkenni til að öðlast 

vernd gagnvart öðrum auðkennum. Litið er til þess hvort tengsl við auðkennið séu til staðar 

og hvort hugsanlega sé verið að nýta sér viðskiptavild annars fyrirtækis. Einnig er kannað 

hvort hætta á ruglingi sé fyrir hendi. Í norrænni dómaframkvæmd er jafnframt mikið horft til 

þess hvort notkun á tilteknu auðkenni brjóti í bága við góða viðskiptahætti. Það kemur ekki 

jafn skýrt fram hjá íslenskum dómstólum. Þó má án efa halda því fram að góðir 

viðskiptahættir séu undirtónninn í 15. gr. a. 

Ljóst er að mikill meirihluti þeirra mála sem berast Neytendastofu fjalla um auðkenni 

fyrirtækja og eru flest málin mjög umfangsmikil. Þar af leiðandi taka þau mikinn tíma í 

afgreiðslu og væri þeim tíma Neytendastofu betur varið í önnur málefni sem tengjast 

neytendum meira, svo sem mál er varða verðmerkingar og auglýsingar. Því væri það farsælt 

að losa Neytendastofu undan eftirliti með ákvæði 15. gr. a. laga nr. 57/2005 og gefa 

stofnuninni þannig aukið ráðrúm til að sinna eftirliti með því að beinir hagsmunir neytenda 

séu tryggðir. Því má halda fram að framkvæmdin eins og hún er í dag sé óhagstæð neytendum 

þar sem Neytendastofa á að hafa eftirlit með hagsmunum þeirra og ljóst er að afar mikill tími 

stofnunarinnar fer í úrlausn álitaefna varðandi ákvæðið, sem er samkeppnisréttarlegs eðlis.  

Mikilvægi auðkenna fyrir fyrirtæki er alveg ljós þar sem það getur veitt fyrirtækjum mikla 

sérstöðu á markaðnum og tengja neytendur oft fyrirtæki við auðkenni þess. Ákvæði 15. gr. a. 

laga nr. 57/2005 hefur það hlutverk að koma í veg fyrir að aðrir en rétthafi auðkennis geti 

notið þeirrar viðskiptavildar sem það hefur að geyma. Með notkun á auðkenni rétthafa eða 

auðkenni sem líkist því, getur keppinautur óverðskuldað fengið hlut af markaði rétthafans eða 

jafnvel komið slæmu orði á auðkenni hans þannig að rétthafinn beri skaða af. Öll fyrirtæki 

hafa hagsmuni af því og eiga kröfu á að vel sé staðið að verndun auðkenna. Ákvæði það sem 

ritgerð þessi fjallar um stendur enn vörð um þessi réttindi og hefur því fullan tilverurétt þrátt 

fyrir ákvæði sérlaga, sem fjalla um svipað efni.  
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Ákvörðun samkeppnisráðs frá 22. júní 2005 í máli nr. 25/2005. 
Ákvörðun samkeppnisráðs frá 22. júní 2005 í máli nr. 26/2005. 
 
Úrskurðir áfrýjunarnefndar samkeppnismála: 
Úrskurður áfrýjunarnefndar samkeppnismála frá 5. júlí 1996 í máli nr. 8/1996. 
Úrskurður áfrýjunarnefndar samkeppnismála frá 5. júlí 1996 í máli nr. 10/1996. 
Úrskurður áfrýjunarnefndar samkeppnismála frá 26. mars 1997 í máli nr. 3/1997. 
Úrskurður áfrýjunarnefndar samkeppnismála frá 22. janúar 1998 í máli nr. 18/1997. 
Úrskurður áfrýjunarnefndar samkeppnismála frá 13. janúar 1999 í máli nr. 16/1998. 
Úrskurður áfrýjunarnefndar samkeppnismála frá 10. nóvember 2000 í máli nr. 10/2000. 
Úrskurður áfrýjunarnefndar samkeppnismála frá 22. febrúar 2001 í máli nr. 5/2001. 
Úrskurður áfrýjunarnefndar samkeppnismála frá 3. desember 2003 í máli nr. 14/2003. 
Úrskurður áfrýjunarnefndar samkeppnismála frá 8. febrúar 2005 í máli nr. 5/2004. 
Úrskurður áfrýjunarnefndar samkeppnismála frá 17. maí 2005 í máli nr. 7/2005. 
Úrskurður áfrýjunarnefndar samkeppnismála frá 25. ágúst 2005 í máli nr. 14/2005. 
Úrskurður áfrýjunarnefndar samkeppnismála frá 25. ágúst 2005 í máli nr. 15/2005. 
 
Ákvarðanir Neytendastofu: 
Ákvörðun Neytendastofu frá 8. nóvember 2005 í máli nr. 1/2005. 
Ákvörðun Neytendastofu frá 26. maí 2006 í máli nr. 3/2006. 
Ákvörðun Neytendastofu frá 26. maí 2006 í máli nr. 4/2006. 
Ákvörðun Neytendastofu frá 26. maí 2006 í máli nr. 5/2006. 
Ákvörðun Neytendastofu frá 26. maí 2006 í máli nr. 6/2006. 
Ákvörðun Neytendastofu frá 26. maí 2006 í máli nr. 7/2006. 
Ákvörðun Neytendastofu frá 29. júní 2006 í máli nr. 8/2006. 
Ákvörðun Neytendastofu frá 12. október 2006 í máli nr. 11/2006. 
Ákvörðun Neytendastofu frá 3. nóvember 2006 í máli nr. 14/2006. 
Ákvörðun Neytendastofu frá 3. nóvember 2006 í máli nr. 15/2006. 
Ákvörðun Neytendastofu frá 27. desember 2006 í máli nr. 17/2006. 
Ákvörðun Neytendastofu frá 29. desember 2006 í máli nr. 18/2006. 
Ákvörðun Neytendastofu frá 29. desember 2006 í máli nr. 19/2006. 
Ákvörðun Neytendastofu frá 16. janúar 2007 í máli nr. 1/2007. 
Ákvörðun Neytendastofu frá 16. janúar 2007 í máli nr. 2/2007. 
Ákvörðun Neytendastofu frá 17. janúar 2007 í máli nr. 3/2007. 
Ákvörðun Neytendastofu frá 15. mars 2007 í máli nr. 6/2007. 
Ákvörðun Neytendastofu frá 15. mars 2007 í máli nr. 7/2007. 
Ákvörðun Neytendastofu frá 27. mars 2007 í máli nr. 8/2007. 
Ákvörðun Neytendastofu frá 25. apríl 2007 í máli nr. 9/2007. 
Ákvörðun Neytendastofu frá 27. apríl 2007 í máli nr. 10/2007. 
Ákvörðun Neytendastofu frá 14. júní 2007 í máli nr. 12/2007. 
Ákvörðun Neytendastofu frá 15. júní 2007 í máli nr. 13/2007. 
Ákvörðun Neytendastofu frá 26. júní 2007 í máli nr. 14/2007. 
Ákvörðun Neytendastofu frá 12. júlí 2007 í máli nr. 16/2007. 
Ákvörðun Neytendastofu frá 15. október 2007 í máli nr. 17/2007. 
Ákvörðun Neytendastofu frá 15. október 2007 í máli nr. 18/2007. 
Ákvörðun Neytendastofu frá 15. október 2007 í máli nr. 19/2007. 
Ákvörðun Neytendastofu frá 19. nóvember 2007 í máli nr. 21/2007. 
Ákvörðun Neytendastofu frá 28. janúar 2008 í máli nr. 2/2008. 
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Ákvörðun Neytendastofu frá 10. mars 2008 í máli nr. 7/2008. 
Ákvörðun Neytendastofu frá 12. desember 2008 í máli nr. 30/2008. 
 
Úrskurðir áfrýjunarnefndar neytendamála: 
Úrskurður áfrýjunarnefndar neytendamála frá 28. febrúar 2006 í máli nr. 1/2005. 
Úrskurður áfrýjunarnefndar neytendamála frá 24. september 2006 í máli nr. 4/2006. 
Úrskurður áfrýjunarnefndar neytendamála frá 12. október 2006 í máli nr. 3/2006. 
Úrskurður áfrýjunarnefndar neytendamála frá 7. mars 2007 í máli nr. 6/2006. 
Úrskurður áfrýjunarnefndar neytendamála frá 8. maí 2007 í máli nr. 1/2007. 
Úrskurður áfrýjunarnefndar neytendamála frá 31. maí 2007 í máli nr. 2/2007. 
Úrskurður áfrýjunarnefndar neytendamála frá 6. september 2007 í máli nr. 5/2007. 
Úrskurður áfrýjunarnefndar neytendamála frá 26. október 2007 í máli nr. 7/2007. 
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LAGASKRÁ  

 
Íslensk lög og reglur: 
 
Lög nr. 42/1903 um verslanaskrár, firmu og prókúruumboð 
 
Lög nr. 71/1928 um vernd atvinnufyrirtækja 

1. gr. 
 
Lög nr. 89/1935 um almenn gæðamerki 
 
Lög nr. 84/1933 um varnir gegn óréttmætum verslunarháttum 

1. gr. 
2. gr.  
3. gr.  
9.   gr.  

 
Almenn hegningarlög nr. 19/1940 
 49. gr. 
 68. gr. 
 
Lög nr. 46/1968 um vörumerki 
 
Lög nr. 56/1978 um verðlag, samkeppnishömlur og óréttmæta viðskiptahætti 
 26. gr.  
 30. gr.  
 
Stjórnsýslulög nr. 37/1993 
 24. gr.  
 
Samkeppnislög nr. 8/1993 

2. gr.  
17. gr.  
20. gr.  
21. gr.  
25. gr.  
30. gr.  
51. gr.  
53. gr.  

 
Lög nr. 80/1994 um alferðir 
 
Lög nr. 103/1994 um jöfnun á flutningskostnaði olíuvara 
 
Lög nr. 121/1994 um neytendalán 
 
Lög nr. 162/1994 um lífræna landbúnaðarframleiðslu 
 
Lög nr. 23/1997 um gerð samninga um hlutdeild í afnotarétti orlofshúsnæðis 
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Lög nr. 45/1997 um vörumerki 
 2.   gr. 
 5.   gr.  

38. gr.  
 
Lög nr. 46/2000 um húsgöngu- og fjarsölusamninga 
 
Lög nr. 28/2001 um rafrænar undirskriftir 
 
Lög nr. 30/2002 um rafræn viðskipti og aðra rafræna þjónustu 
 
Lög nr. 77/2002 um vörur unnar úr eðalmálmum 
 
Lög nr. 17/2003 um fyrirtækjaskrá 

4. gr.  
 

Samkeppnislög nr. 44/2005 
 
Lög nr. 57/2005 um eftirlit með óréttmætum viðskiptaháttum og gagnsæi markaðarins 
 5.   gr. 
 6.   gr. 
 12. gr.  
 16. gr.  
 22. gr.  
 23. gr.  
 
Lög nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu 
 3.   gr.   

13. gr.  
 14. gr.  
 15. gr.  
 15. gr. a.  
 20. gr.  
 21. gr. b.  
 22. gr. a.  
 23. gr.  
 25. gr.  
 26. gr.  
 27. gr.   
 
Lög nr. 62/2005 um Neytendastofu og talsmann neytenda 

4.   gr. 
    
Dönsk lög og reglur: 
 
Lov nr. 98/1924 om bestemmelse mod uretmæssig konkurrence 
 9.   gr.  
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Lov nr. 297/1974 om markedsføring 
5. gr.  

 
Lov nr. 782/2001 om varemærker 

1. gr.  
 
Lov nr. 11/2002 om erhvervsvirksomhed  

6. gr.  
 
Lov nr. 1389/2005 om markedsføring 
 18. gr.  
 
Norsk lög og reglur: 
 
Lov nr. 4/1961 om varemærker 
 
Lov nr. 47/1972 om kontroll með markedsføring og avtalevilkår 

1. gr.  
8.   gr. a. 

  
Lov nr. 79/1985 om enerett til firma og andre forretningskjennetegn 
 
Lov nr. 2/2009 om kontroll með markedsføring og avtalevilkår 

2. gr.  
 
Sænsk lög og reglur: 
 
Varumärkeslag nr. 644/1960 
 
Firmalag nr. 156/1974 
 
Marknadsføringslag nr. 486/2008 

5.  gr 
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VIÐAUKI 

 
 
 
 
 
Samanburður á merkjum Dan Cargo og Unicargo: 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


