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Aðfararorð 

Ritgerð þessi er lokaáfangi til Magister juris gráðu í lögfræði frá lagadeild Háskóla 

Íslands vorið 2011. Hugmynd að efnistökum ritgerðar kviknaði um sumarið 2010 og fór 

heimildaöflun að stórum hluta fram þá um sumarið og byrjun hausts. Við skrif hef ég notið 

góðrar leiðsagnar Erlu Svanhvítar Árnadóttur hæstaréttarlögmanns og kann ég henni bestu 

þakkir fyrir. Rétt er einnig að þakka starfsmönnum Héraðsdóms Reykjavíkur fyrir hjálp við 

heimildaöflun.  

Þá þakka ég foreldrum mínum, þeim Ólafi Inga Jóhannessyni og Kolbrúnu 

Sigurðardóttur fyrir þolinmæði og ómissandi stuðning. Að auki kann ég Skúla 

Guðmundssyni lögfræðingi og eiginkonu hans Sigríði Guðnýju Jóhannesdóttur þakkir fyrir 

að skjóta yfir mig skjólshúsi sumarið 2010. Að öðrum ólöstuðum þakka ég kærustu minni 

Kristel Finnbogadóttur og vinum mínum, kollegum á lesstofu Lögbergs fyrir góðar 

samverustundir og móralskan stuðning. Skrif ritgerðar er óreiðukennt ferli og hugur sveiflast 

óhjákvæmilega milli örvæntingar og -meintrar- snilldar. Við skrif öðlast höfundur ákveðna 

sýn á efnið en mikilvægust er sú sýn sem höfundur öðlast á sjálfan sig.  

 

Lögbergi, 25. apríl 2011    
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 1 Inngangur 

1.1 Almennt 

Í ritgerð þessari er fjallað um eitt mikilvægasta réttarúrræðið sem stendur til boða til gæslu 

hugverkaréttinda, lögbann. Brot gegn hugverkaréttindum geta leitt til ýmis konar réttarlegra 

viðbragða og fjöldi úrræða standa rétthöfum til boða til réttargæslu. Þar má helst nefna 

skaðabætur, refsingu og lögbann. Skaðabætur og refsing horfa hinsvegar til þess að bæta tjón 

eða refsa fyrir afbrot sem þegar er orðið. Lögbann er aftur á móti bráðabirgðagerð, 

framkvæmd af sýslumanni sem ætlað er að hindra ólögmætar athafnir með skjótum hætti. 

Eitt af megineinkennum hugverkaréttinda er að í þeim felst lögbundinn einkaréttur sem gerir 

eigendum eða rétthöfum þeirra kleift að banna öðrum hagnýtingu þeirra. Lögbann er því 

hentugt fullnustuúrræði vegna brota á hinum lögbundna einkarétti. Mikilvægi lögbanns fyrir 

hugverkaréttindi má að auki rekja til þess að hinn efnislegi réttur er oft veikburða þegar á 

hólminn er komið.
1
 Í mörgum tilfellum getur einnig verið erfitt að sanna umfang tjóns eða 

huglæg refsiskilyrði og hagsmunir rétthafa því fyrst og fremst í því fólgnir að stöðva hið 

meinta brot sem fyrst.
2
 Þá getur rekstur hefðbundins dómsmáls tekið langan tíma og þó að 

refsing eða skaðabætur séu dæmdar veitir það réttindunum oftast nær ekki nægilega vernd.
3
 

Lögbann er þess vegna jafnan talið vera mikilvægasta úrræðið til fullnustu hugverkaréttinda.
4
 

Um lögbann fer eftir almennum reglum laga um kyrrsetningu, lögbann ofl. nr. 31/1990 

(hér eftir skammstafað ksl.)
5
 og heyrir því fræðileg umfjöllun um lögbann undir réttarsvið 

fullnusturéttarfars. Efnistök ritgerðarinnar skarast því á sviðum hugverkaréttar og 

fullnusturéttarfars. Hefðbundin fræðiskrif og framkvæmd á sviði fullnusturéttarfars geta að 

mörgu leyti gagnast þegar álitaefni tengd hugverkarétti eru til úrlausnar. Raunveruleg 

álitaefni eru hinsvegar sjaldan leyst annað hvort á grundvelli réttarfarsreglna eða efnisréttar 

og hætta er á að mikilvægum spurningum verði ósvarað sé ekki fjallað um álitaefnin í 

                                                 
1 Árni Vilhjálmsson: „Gæsla hugverkaréttinda“, bls. 156.  
2 Árni Vilhjálmsson: „Gæsla hugverkaréttinda“, bls. 156.  
3 Clement Salung Petersen: Immaterial rettigheder og foreløbige forbud, bls. 25.  
4 Sjá meðal annars: Árni Vilhjálmsson: „Gæsla hugverkaréttinda“, bls. 156; Páll Sigurðsson: Höfundaréttur, 

bls. 254; Eiríkur Tómasson: Um réttarfar í höfundarréttarmálum, bls. 179; Peter Schønning: Ophavsretsloven, 

bls. 660; Mogens Koktvedgaard: Lærebog i Immaterialret, bls. 416; Clement Salung Petersen: Immaterial 

Rettigheder og foreløbige forbud, bls. 19; Mogens Koktvedgaard og Marianne Levin: Lärobok i immaterialrätt, 

bls. 488, Marcus Norrgård: Interimistiska förbud i immaterialrätten, bls. 1-2 og Hector Macqueen, Charlotte 

Waelde og Graeme Laurie: Contemporary Intellectual Property, bls. 899.  
5 Sérákvæði um lögbann er þó einnig að finna í lögum um vörumerki nr. 45/1997 og höfundalögum nr. 73/1972.    
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samhengi. Finnski fræðimaðurinn Marcus Norrgård kemst til að mynda svo að orði um 

samhengi réttarfars og efnisréttar:   

Analyser av materiella rättigheder utan någon som helst antydan om hur den i praktiken skall 

genomdrivas är »law in books» inte »law in action». Det omvända gäller på motsvarande sätt: 

en processuell regel utan någon som helst anknytning till det aktuella materiella rättsliga 

spörsmålet leder till en verklighetsfrämmande rättsvetenskap.6  

Ýmislegt styður að fjallað sé ítarlega um lögbann með ofangreindum hætti. Fyrr nefnt 

mikilvægi lögbanns fyrir fullnustu hugverkaréttinda ber þar hæst. Þá hafa bráðabirgðagerðir 

lítið verið rannsakaðar í íslenskum rétti. Samspil fullnusturéttarfars, einkamálaréttarfars og 

hugverkaréttar vekur ýmsar áhugaverðar fræðilegar spurningar sem vert er að leita svara við. 

Slík umfjöllun kann einnig að hafa hagnýtt gildi með því að gefa yfirlit yfir réttarframkvæmd 

á þessum sviðum.  

1.2 Nánari afmörkun á viðfangsefni ritgerðar  

Í ritgerðinni verður í fyrsta lagi leitað svara við því hvort sérstök túlkunarsjónarmið komi til 

greina við beitingu lögbanns þegar um brot gegn hugverkaréttindum er að ræða og verða 

fræðikenningar skoðaðar í því skyni. Einnig verður fjallað um beitingu lögbanns í íslenskri 

dómaframkvæmd og reynt að draga ályktanir af henni. Þar verða hafðir að leiðarljósi 

úrskurðir og dómar héraðsdómstóla og Hæstaréttar sem fallið hafa eftir gildistöku ksl. Í öðru 

lagi er það einkennandi fyrir allar gerðir hugverkaréttinda að verulegur vafi getur leikið á því 

hvort um réttarbrot sé að ræða og sérfróðum aðilum getur jafnvel reynst örðugt að leysa úr 

álitaefnum.
7
 Í ljósi þess að lögbann er bráðabirgðaúrræði þurfa sýslumenn hinsvegar að hafa 

hraðar hendur við ákvarðanatöku og skapar þetta ólíka umhverfi ákveðna togstreitu. Því er 

nauðsynlegt að fjalla heildstætt um hvert og eitt skilyrði lögbanns samkvæmt ákvæðum 24. 

gr. ksl. sem og um sönnunarkröfur ákvæða ksl. í því samhengi. Athuga ber að efnistök 

ritgerðarinnar leyfa ekki að litið sé til annarra atriða í samhengi við hugverkaréttindi, á borð 

við réttaráhrif lögbanns, kröfugerð aðila, framkvæmd lögbanns, upphaf þess og lok eða hvers 

konar fylgiathafnir komi til greina í tengslum við lögbann. Þá verður að telja að tillitið til 

tjáningarfrelsis í tengslum við hugverkarétt og lögbann sé rannsóknarefni út af fyrir sig og 

verður ekki vikið að því í ritgerðinni.   

                                                 
6 Marcus Norrgård: „Förhållandet mellan materiell rätt och processrätt i rättsvetenskaplig forskning”, bls. 731-

732.  
7 Sjá Árni Vilhjálmsson: „Gæsla hugverkaréttinda“, bls. 155 og Mogens Koktvedgaard: Lærebog i 

Immaterialret, bls. 416. 
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Mikil hefð er fyrir samvinnu milli Norðurlanda á sviði hugverkalöggjafar og réttarreglur 

um lögbann á Norðurlöndunum eru að mörgu leyti áþekkar. Norrænir dómar, einkum þó 

danskir kunna því að hafa þýðingu fyrir efnið og verða ályktanir dregnar af þeim þar sem við 

á. Réttarreglum um lögbann var breytt talsvert mikið með lögfestingu ksl. sem tóku gildi 1. 

júlí 1992 og spannar umfjöllun um dómaframkvæmd því einkum tímabilið frá 1. júlí 1992 til 

og með byrjun árs 2011. Óhjákvæmilegt er þó samhengisins vegna að geta tiltekinna dóma úr 

fyrri framkvæmd á stöku stað.   

Í ritgerðinni verður athygli einkum beint að hinum klassísku hugverkaréttindum 

einkaleyfaréttar, höfundaréttar og vörumerkjaréttar. Umfjöllun um framkvæmd lögbanns 

takmarkast þó aðallega við höfundarétt og vörumerkjarétt. Stafar þetta fyrst og fremst af því 

að mjög fáir íslenskir dómar hafa fallið á öðrum réttarsviðum hugverkaréttar er varða 

álitaefni tengd lögbanni. Þó verður reynt að gefa einkaleyfarétti eins góð skil og efnistök 

leyfa. Umfjöllunarefnið takmarkast því að mestu leyti við réttindi sem veitt er vernd með 

höfundalögum nr. 73/1972, lögum um einkaleyfi nr. 17/1991 og lögum um vörumerki nr. 

45/1997. 
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2 Réttarvarsla vegna brota gegn hugverkaréttindum  

2.1 Almennt  

Áður en lengra er haldið er rétt að gera grein fyrir nokkrum almennum atriðum. Eins og áður 

sagði er umfjöllunarefnið lögbann og samspil þess við réttarreglur hugverkaréttar þegar um 

brot gegn hugverkaréttindum er að ræða. Þess vegna verður fyrst fjallað með almennum hætti 

um inntak réttarverndar hugverkaréttinda og jafnframt gerð stuttlega grein fyrir því hvenær 

sé um brot gegn slíkum réttindum að ræða. Því næst verður til skilningsauka gefið stutt yfirlit 

yfir önnur réttarúrræði en lögbann sem í boði eru vegna brota gegn hugverkaréttindum. Þá er 

rétt að fjalla á almennan hátt um lögbann sem fullnustuúrræði hugverkaréttinda. Að lokum 

þykir nauðsynlegt að víkja að tengslum lögbanns og þjóðréttarlegra skuldbindinga á sviði 

hugverkaréttar.   

2.2 Um hugverkarétt 

Hugverkaréttur er fræðigrein sem tilheyrir eignarrétti, sem er undirgrein fjármunaréttar. 

Hugverkaréttindi eru samheiti þeirra eignarréttinda sem vernda ýmis andleg sköpunarverk 

manna á borð við bókmenntaverk eða listaverk, auðkenni, uppfinningar og hönnun. 

Tíðkanlegt er að greina fræðigreinina hugverkarétt annarsvegar í höfundarétt og hinsvegar í 

hugverkarétt á sviði iðnaðar.
8
 Helstu undirgreinar hugverkaréttar á sviði iðnaðar eru 

einkaleyfaréttur, vörumerkjaréttur, hönnunarréttur og yrkisréttur. Lög á þessum fræðisviðum 

hafa ýmisleg sameiginleg einkenni. Höfuðeinkenni hugverkaréttinda er eins og áður sagði að 

hinn lögbundni einkaréttur eigenda eða rétthafa veitir víðtæka vernd gegn eftirprentun og 

eftirgerð án samþykkis og gegn óréttmætum notum réttindanna.
9
 Það sem aftur á móti skilur 

á milli hugverkaréttarlaganna er að þau hafa mismunandi verndarandlög, til dæmis 

bókmenntaverk samkvæmt höfundalögum og uppfinningar samkvæmt einkaleyfalögum.
10

 Í 

framkvæmd eru þó mörg dæmi um að einu og sama verki sé veitt vernd samkvæmt fleiri 

lagabálkum. Þar má til dæmis nefna nytjalist sem getur bæði notið verndar samkvæmt 

höfundarétti og hönnunarrétti.
11

  

 

                                                 
8 Sjá til dæmis Árni Vilhjálmsson: „Gæsla hugverkaréttinda“, bls. 152.  
9 Jón L. Arnalds og Þorgeir Örlygsson: Einkaleyfaréttur, bls. 29.  
10 Jens Schovsbo og Morten Rosenmeier: Immaterialret, bls. 19.  
11 Jens Schovsbo og Morten Rosenmeier: Immaterialret, bls. 19. 
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2.3 Yfirlit yfir inntak réttarverndar  

2.3.1 Höfundaréttur og skyld réttindi 

Höfundalög nr. 73/1972 (hér eftir nefnd höfl.) er ætlað að vernda bókmenntaverk og listaverk 

sem nánar eru skilgreind í I. kafla laganna. Höfundur að vernduðu verki á eignarrétt á því 

með þeim takmörkunum sem í lögunum greinir, samanber 1. mgr. 1. gr. höfl. Réttarverndin 

stofnast um leið og verk verður til en skráning verks er ekki skilyrði réttarverndar, ólíkt því 

sem gildir um flest önnur hugverkaréttindi.
12

 Réttarverndin helst að meginreglu til 70 ára frá 

næstu áramótum eftir andlát höfundar, samanber 1. mgr. 43. gr. höfl. Höfundaréttur sker sig 

einnig frá öðrum hugverkaréttindum að því leyti að til réttarverndar stofnast samtímis í öllum 

þeim löndum sem eru aðilar að svokölluðum Bernarsáttmála til verndar bókmenntaverkum 

og listaverkum eða öðrum milliríkjasáttmálum um gagnkvæma vernd sem fullnægja 

skilyrðum 61. gr. a. höfl. Til þess að verk öðlist réttarvernd er gerð lágmarkskrafa til þess. Er 

sú krafa venjulega kölluð krafan um frumleika.
13

 Í þessari lágmarkskröfu felst að fram komi 

einhver andleg sköpun, sem sé ný og sjálfstæð, a.m.k. að formi til.
14

 Einnig verður að gera þá 

lágmarkskröfu að hugsmíð sé orðin að ,,verki”, það er tekið á sig það form sem aðrir en 

höfundur einn geti skynjað.
15

  

2.3.1.1 Fjárhagsleg réttindi 

Í 3. gr. höfl. kemur fram hvaða fjárhagslegra réttinda höfundur nýtur. Þar segir að höfundur 

hafi einkarétt til að gera eintök af verki sínu og til að birta það í upphaflegri mynd eða 

breyttri, í þýðingu eða öðrum aðlögunum. Þessi réttindi, það er einkarétturinn til 

eintakagerðar og birtingar, er svo nánar afmarkaður í 1. mgr. 2. gr. og í 3. mgr. samanber 2., 

4. og 5. mgr. sömu greinar. Einkarétturinn er þannig ekki almennur eða óákveðinn heldur er 

hann bundinn við þessa tvo þætti sem tæma raunverulega möguleika til hagnýtingar 

höfundaréttar.
16

 Til fjárhagslegra réttinda má einnig telja svokallaðan aðgangsrétt (f. droit 

d’accés) en samkvæmt 25. gr. a. höfl. er vörslumanni myndlistaverks skylt að veita höfundi 

þess aðgang að verkinu til fjölföldunar þess, útgáfu eða annarrar hliðstæðrar notkunar, enda 

sé hún höfundi mikilvæg. Einnig er rétt að geta svonefnds fylgiréttar en samkvæmt 25. gr. b. 

skal leggja 10% gjald á söluverð listaverka við endursölu þeirra í atvinnuskyni sem rennur til 

höfundar. Þrátt fyrir að höfundur eða eigandi höfundaréttar njóti þannig víðtækra réttinda ber 

                                                 
12 Alþt. 1972 A, bls. 1276. 
13 Jón Vilberg: „Hugtakið frumleiki”, bls. 377. 
14 Alþt. 1972 A, bls. 1276. 
15 Páll Sigurðsson: Höfundaréttur, bls. 64. 
16 Jens Schovsbo og Morten Rosenmeier: Immaterialret, bls. 125. Sjá nánar um inntak höfundaréttar í 

íslenskum rétti: Páll Sigurðsson: Höfundaréttur, bls. 135-147.   
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að hafa í huga að þeim er einungis mögulegt að njóta einkaréttar síns með þeim 

takmörkunum sem leiða af II. kafla höfl.   

2.3.1.2 Ófjárhagsleg réttindi  

Það er sérkenni höfundaréttar að réttarverndin einskorðast ekki við fjárhagsleg réttindi.
17

 

Erfitt er að skilgreina ófjárhagsleg höfundaréttar nákvæmlega en segja má að þau taki til allra 

þeirra lögvörðu réttinda höfundar sem ekki eru beinlínis fjárhagsleg.
18

 Ófjárhagsleg réttindi 

höfundar eru í grófum dráttum tvennskonar. Skylt er að geta nafns höfundar bæði á eintökum 

verks og við birtingu þess eftir því sem við getur átt, samanber 1. mgr. 4. gr. höfl. Þá er 

samkvæmt 2. mgr. sömu greinar óheimilt að breyta verki höfundar eða birta það með þeim 

hætti eða í því samhengi, að skert geti höfundarheiður hans eða höfundarsérkenni. Þessir 

tveir þættir, það er réttur til nafngreiningar og réttur til að gætt sé höfundaheiðurs og 

sérkenna, eru meginuppistaða hins huglæga réttar höfundar, jafnan kallaður sæmdarréttur 

höfundar (f. droit moral).
19

 Þess ber að geta að sæmdarréttur er ekki verndaður í öðrum 

lögum á sviði hugverkaréttar.  

2.3.1.3 Grannréttindi 

Í V. kafla höfl. er fjallað um réttindi skyld höfundarétti sem oft eru kölluð grannréttindi. Í 

kaflanum ræðir um vernd annarra rétthafa en höfunda og fer sú vernd í grundvallaratriðum 

eftir reglum, er svipa til þeirra er gilda um höfundarétt, þótt réttindin séu talsvert 

afmarkaðri.
20

 Samkvæmt V. kafla er um eftirfarandi einkaréttindi að ræða:  

1. Einkarétt listflytjanda til eintakagerðar af listflutningi, samanber 1. mgr. 45. gr. höfl.  

2. Einkarétt framleiðenda mynd- og hljóðrita til eftirgerðar og dreifingar eintaka til 

almennings, samanber 1. mgr. 46. gr. höfl.  

3. Einkarétt útvarpsfyrirtækja á endurvarpi af útsendingum sínum og dreifingu þeirra um 

þráð, upptöku endurflutnings á útvarpi, birtingu í sjónvarpi í atvinnuskyni og eftirgerð jafnt 

sem birting á áður framkvæmdri upptöku, samanber 48. gr. höfl.  

4. Einkarétt ljósmyndara eða þess sem rétt hans hefur hlotið til eftirgerðar ljósmynda, 

sem ekki njóta verndar höfl. sem listaverk, samanber 49. gr. höfl. 

5. Einkarétt þeirra er framleiða skrár, töflur, eyðublöð, gagnagrunna, eða svipuð verk, 

samanber 50. gr. höfl.    

                                                 
17 Jens Schovsbo og Morten Rosenmeier: Immaterialret, bls. 137. 
18 Páll Sigurðsson: Höfundaréttur, bls. 149. 
19 Páll Sigurðsson: Höfundaréttur, bls. 149-177. 
20 Páll Sigurðsson: Höfundaréttur, bls. 121. 
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2.3.2 Einkaleyfaréttur 

Lög um einkaleyfi nr. 17/1991 (hér eftir nefnd ell.) er ætlað að vernda uppfinningar. 

Uppfinning er nánar skilgreind í frumvarpi til ell. sem nýsmíð með tæknilegu ívafi sem 

byggð er á mannlegri hugsun.
21

 Hugtakið uppfinning hefur öðlast fasta merkingu í 

framkvæmd en í norrænum einkaleyfarétti er gerður greinarmunur á uppgötvun annarsvegar 

og uppfinningu hinsvegar. Samkvæmt 1. mgr. 1. gr. ell. getur uppfinningamaður eða sá sem 

hefur öðlast rétt hans fengið einkaleyfi fyrir uppfinningu og veitir einkaleyfið einkarétt til að 

hagnýta uppfinninguna í atvinnuskyni. Til réttarverndar stofnast á grundvelli innlendrar eða 

alþjóðlegrar einkaleyfaumsóknar um leið og einkaleyfið hefur verið veitt af Einkaleyfastofu, 

samanber reglur II., III. eða X. kafla a. ell. Réttarvernd einkaleyfa heldur að meginreglu gildi 

sínu í 20 ár, samanber 40. gr. ell.  

Til þess að einkaleyfi verði veitt verður uppfinning að vera ný með tilliti til þess sem 

þekkt er fyrir umsóknardag sem og að vera frábrugðin því sem þekkt er í verulegum atriðum, 

samanber 1. mgr. 2. gr. ell. Það sem telst þekkt í þessum skilningi er allt það sem almennur 

aðgangur er að í rituðu máli, fyrirlestrum, með hagnýtingu eða á annan hátt, samanber 2. 

mgr. 2. gr. ell. Einkaleyfalögin byggja á því sem kallað er ótakmarkað nýnæmi. Í því felst að 

öll opinberun með þeim hætti sem lýst er í 2. mgr. 2. gr. ell. leiðir til þess að uppfinning telst 

þekkt.
22

 Hvað varðar skilyrðið um að uppfinning verði að vera frábrugðin því sem þegar 

þekkist felst í því krafa um að uppfinning byggi á einhverju lágmarkshugviti. Við mat á því 

hvort frumleikastig uppfinningar sé nægilegt er það sjónarmið haft til viðmiðunar að 

uppfinning verði að liggja utan þeirra marka sem fagmanni á viðkomandi sviði hefði 

hugkvæmst með því einu að byggja á því sem þegar er þekkt.
23

 Einnig er það skilyrði sett að 

uppfinning verði að vera tæknilega framkvæmanleg, það er að hægt sé að endurtaka hana 

þannig að sama niðurstaða fáist. Uppfinning þarf að auki að vera að einhverju leyti tæknilegs 

eðlis. Með því er átt við að uppfinningin sé tæknileg lausn á vandamáli sem leyst er með 

tilstuðlan náttúruafla, það er með löglegri nýtingu á efni og orku úr náttúrunni.
24

  

2.3.2.1 Inntak einkaréttarins 

Einkaréttur einkaleyfishafa felur annarsvegar í sér neikvæða hlið og hinsvegar jákvæða hlið. 

Neikvæða hliðin felst í því að einkaleyfishafi getur bannað öðrum hagnýtingu uppfinningar 

sinnar, sem einkaleyfi hefur verið veitt fyrir. Hin jákvæða hlið felst í rétti uppfinningamanns 

                                                 
21 Alþt. 1990-1991 A, bls. 1566. 
22 Alþt. 1990-1991 A, bls. 1570. 
23 Alþt. 1990-1991 A, bls. 1570. 
24 Alþt. 1990-1991 A, bls. 1566. 
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til að nota uppfinninguna.
25

 Verndin getur tekið til ýmis konar búnaðar eða tækja en einnig 

aðferða og notkunar. Í 1.-3. tölul. 1. mgr. 3. gr. ell. er kveðið á um inntak einkaréttarins sem 

einkaleyfi veitir. Aðrir en einkaleyfishafi mega ekki án samþykkis hans hagnýta sér 

uppfinninguna með því að:  

1. Framleiða, bjóða til sölu, setja á markað, nota eða flytja inn eða hafa í fórum 

sínum í þeim tilgangi tæki eða aðrar afurðir sem veitt hefur verið einkaleyfi fyrir eða  

2. nota aðferð sem nýtur einkaleyfisverndar, eða bjóða hana til notkunar hér á landi, 

ef sá sem býður fram aðferðina veit að hann má ekki nota hana án samþykkis 

einkaleyfishafa eða slíkt má vera ljóst af augljósum ástæðum eða 

3. bjóða, setja á markað eða nota afurð, sem framleidd er með aðferð sem vernduð 

er með einkaleyfi, eða flytja inn, eiga eða hafa slíka afurð í fórum sínum í 

ofangreindum tilgangi.  

Brot gegn ákvæðum þessum eru jafnan nefnd ,,bein” brot gegn einkaleyfarétti. Brot gegn 

ákvæðum 2. mgr. 3. gr. ell. er aftur á móti oft kölluð óbein brot gegn einkaleyfarétti en óbeint 

brot á við þegar vörur eru boðnar til sölu sem í sjálfu sér fela ekki í sér brot gegn 

einkaleyfarétti en hafa þann eiginleika að sé þeirra aflað er hægt að hagnýta uppfinninguna.
26

   

2.3.3 Vörumerkjaréttur  

Lög um vörumerki nr. 45/1997 (hér eftir nefnd vml.) er ætlað að vernda vörumerki. Með 

vörumerkjum er samkvæmt 1. mgr. 1. gr. vml. átt við sérstök auðkenni fyrir vöru eða 

þjónustu sem notuð er í atvinnustarfsemi. Samkvæmt 1. mgr. 2. gr. vml. geta vörumerki verið 

hvers konar sýnileg tákn sem eru til þess fallin að greina vörur eða þjónustu eins aðila frá 

vörum og þjónustu annarra. Hér getur til að mynda verið um að ræða orð eða orðasambönd, 

nöfn, bókstafi og tölustafi, myndir og teikningar eða útlit, búnað eða umbúðir vöru. Stofnast 

getur til vörumerkjaréttar á tvenna vegu, samanber 1. mgr. 3. gr. vml., annarsvegar með 

notkun vörumerkis hér á landi og hinsvegar með skráningu vörumerkis hjá Einkaleyfastofu í 

samræmi við ákvæði laganna. Svo vörumerki öðlist skráningu er sú lágmarkskrafa gerð 

samkvæmt 13. gr. vml. að vörumerki sé til þess fallið að greina vörur merkiseiganda frá 

vörum annarra. Vörumerkjaskráning gildir í 10 ár, samanber 1. mgr. 26. gr. vml. 

Vörumerkjaréttur sker sig frá öðrum hugverkaréttindum að því leyti að hægt er að viðhalda 

                                                 
25 Jón L. Arnalds og Þorgeir Örlygsson: Einkaleyfaréttur, bls. 95. 
26 Jón L. Arnalds og Þorgeir Örlygsson: Einkaleyfaréttur, bls. 100.  
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honum svo lengi sem skráningu er haldið við, samanber 2. mgr. 26. gr. vml., eða vörumerki 

helst í notkun, 2. tölul. 1. mgr. 3. gr. vml.   

2.3.3.1 Inntak einkaréttarins 

Samkvæmt 1. mgr. 4. gr. vml felst í vörumerkjarétti að aðrir en eigandi vörumerkis mega 

ekki heimildarlaust nota í atvinnustarfsemi tákn sem eru eins eða lík vörumerki hans. Nánar 

tiltekið felst í þessu að notkunin taki til sömu eða svipaðrar vöru eða þjónustu og 

vörumerkjarétturinn nær til, samanber 1. tölul., og að hætt sé við ruglingi, þar með talið að 

tengsl séu með merkjunum, samanber 2. tölul. Bæði skilyrði 1. og 2. tölul. þurfa því að vera 

uppfyllt.
27

 Eigandi vörumerkis getur að auki bannað notkun þess fyrir annars konar vöru eða 

þjónustu ef vörumerkið er vel þekkt hér á landi og notkunin hefur í för með sér misnotkun 

eða rýrir aðgreiningareiginleika eða orðspor hins þekkta merkis, samanber 2. mgr. 4. gr. en 

ákvæðið tekur mið af svokallaðri Kodak-kenningu í vörumerkjarétti.
28

 Segja má þungamiðja 

vörumerkjaréttar felist í matinu á þeirri  ruglingshættu sem stafar af líkum vörum (d. 

varelighed) eða líkum vörumerkjum (d. mærke-lighed).
29

  

2.4 Brot gegn hugverkaréttindum  

Brot gegn hugverkaréttindum einkennast að jafnaði á því að hinn brotlegi nýtir sér í 

heimildarleysi réttindin sem vernduð eru með einkaréttinum.
30

 Brot gegn einkaréttinum taka 

á sig mismunandi birtingarmyndir eftir því um hvers konar réttindi ræðir. Sum brot eru þó 

algengari en önnur og geta þau í heild eða hluta tekið til fleiri en einnar tegundar 

hugverkaréttinda.
31

 Algengustu brot gegn hugverkaréttindum eru áreiðanlega ólögmætar 

eftirgerðir eða fjölfaldanir af tónlist, kvikmyndum og hugbúnaði, betur þekktar sem 

sjóræningjaútgáfur (d. pirateri). Þá má nefna ólögmætar merkingar á fatnaði og lyfjum með 

vernduðum vörumerkjum, (d. forfalskninger). Einnig eru algengar svokallaðar eftirlíkingar 

(d. produktefterligninger), það er þegar vara líkist svo nægilega mikið hinni upprunalegu 

vöru að um brot er að ræða gegn banni við óréttmætum viðskiptaháttum eða einstökum 

hugverkaréttarlögum.
32

   

                                                 
27 Alþt. 1996-1997 A, bls. 2086.  
28 Alþt. 1996-1997 A, bls. 2086. Sjá nánar um Kodak kenninguna hjá Jón L. Arnalds. Vörumerkjaréttur, bls. 

127-130.  
29 Jens Schovsbo og Morten Rosenmeier: Immaterialret, bls. 427. 
30 Árni Vilhjálmsson: „Gæsla hugverkaréttinda“, bls. 155. Sjá einnig Alþt. 2005-2006 A, bls. 1342.  
31 Niels M. Andersen, Arly Carlquist og Anders Rubinstein: Retshåndhævelse af immaterialrettigheder, bls. 11. 
32 Alþt. 2005-2006 A, bls. 1342. Sjá nánar um algengustu brot gegn hugverkaréttindum Niels M. Andersen, 

Arly Carlquist og Anders Rubinstein: Retshåndhævelse af immaterialrettigheder, bls. 11-19. 
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Það er dæmigert fyrir allar tegundir hugverkaréttinda að verulegur vafi getur leikið á því 

hvort um réttarbrot sé að ræða eða ekki.
33

 Þennan vafa má rekja til tveggja atriða. 

Annarsvegar getur verið vafi um hvort hið meinta brot falli innan verndarsviðs viðkomandi 

hugverkaréttarlaga, það er hvað varðar aðild og eðli brotsins. Þetta atriði krefst lögfræðilegs 

mats hverju sinni.
34

 Hinsvegar lýsa réttarreglur hugverkaréttarlaganna ekki með nákvæmum 

hætti hvaða atvik verði að vera til staðar svo um brot sé að ræða.
35

 Eitt sérkenna 

hugverkaréttinda er að niðurstaða um umfang réttarverndarinnar byggir á upplifun og 

samanburði á fyrirbærum.
36

 Samanburðurinn á hinu meinta broti og þeim rétti sem rétthafi 

telur sig eiga getur oft verið langt frá því að vera augljós. Samanburðurinn, getur því oft 

kallað á mat og skoðun af hálfu sérfróðra aðila á viðkomandi sviði.
37

 Jafnvel þótt hið 

sérfræðilega mat reynist vandasamt er það þó ekki algerlega frjálst.  Matið er bundið 

fyrirliggjandi réttarframkvæmd og þeim meginreglum sem gilda á hverju réttarsviði 

hugverkaréttar fyrir sig.
38

 Matið (það er samanburðurinn) kann einnig að vera misjafnlega 

matskennt á milli réttarsviða. Þannig hefur til dæmis verið talið að í vörumerkjarétti sé í 

miklum mæli unnt að styðjast við ákveðin viðmið til leiðbeiningar. Í einkaleyfarétti kann á 

hinn bóginn að vera vandasamara að bera saman tvær uppfinningar.
39

 Í vissum tilfellum kann 

þetta mat að vera mjög einfalt, til að mynda þegar borin eru saman tvö verk þar sem annað er 

nákvæma eftirmynd. Þannig er dæmigert að lítill vafi sé um að brot hafi átt sér stað í 

höfundaréttarmálum er varða sjóræningjaútgáfur og í vörumerkjaréttarmálum sem varða 

ólögmætar merkingar með vernduðum vörumerkjum.
40

 Erfitt er að gefa frekari leiðbeiningar 

hvað þetta varðar þar sem ekki standa efni til að greina ítarlega frá þeim meginreglum og 

viðmiðum sem gilda innan hvers réttarsviðs fyrir sig.   

2.5 Fullnusta hugverkaréttinda 

Hinn íslenski hugverkaréttur byggir á lögákveðnum einkaréttindum sem hafa mismunandi 

stofnunarhátt samkvæmt ákveðinni einkaréttarlöggjöf sem vikið var að hér að framan. 

Íslensk löggjöf á sviði hugverkaréttar er undir víðtækum áhrifum alþjóðlegs samstarfs. Segja 

má að alþjóðlegt samstarf sé óvíða jafn mikið og á þessu sviði.
41

 Sem dæmi um áhrif 

                                                 
33 Árni Vilhjálmsson: „Gæsla hugverkaréttinda“, bls. 155.  
34 Árni Vilhjálmsson: „Gæsla hugverkaréttinda“, bls. 155.  
35 Clement Salung Petersen: Immaterial rettigheder og foreløbige forbud, bls. 54. 
36 Clement Salung Petersen: Immaterial rettigheder og foreløbige forbud, bls. 50. 
37 Árni Vilhjálmsson: „Gæsla hugverkaréttinda“, bls. 155. 
38 Clement Salung Petersen: Immaterial rettigheder og foreløbige forbud, bls. 54.  
39 Clement Salung Petersen: Immaterial rettigheder og foreløbige forbud, bls. 54. 
40 Clement Salung Petersen: Immaterial rettigheder og foreløbige forbud, bls. 55. 
41 Árni Vilhjálmsson: „Gæsla hugverkaréttinda“, bls. 154. 
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alþjóðlegrar samvinnu má nefna Parísarsáttmálann um vernd eignarréttinda á sviði iðnaðar 

og Bernarsáttmálann svokallaða. Áhrif þeirra og annarra sáttmála til þess að tryggja 

gagnkvæmni  réttinda og til þess að samræma lög einstakra aðildarríkja hafa verið 

umtalsverð.
42

 Hið alþjóðlega samstarf hefur fyrst og fremst beinst að því að ákvarða hvaða 

réttindi skuli njóta verndar, hvert inntak þeirra sé og hver verndartími réttarverndarinnar 

skuli vera. Fullnusta réttindanna, það er viðurlög og önnur réttarúrræði hafa aftur á móti 

lengst af verið á forræði hvers aðildarríkis fyrir sig.
43

   

Framfarir í tækni og aukið frelsi í viðskiptum hafa sýnt að hugverkaréttindi eru lítils virði 

nema að því marki sem mögulegt er að fullnusta þau með fullnægjandi hætti.
44

 Síðustu tvo 

áratugi hefur alþjóðleg samvinna því í auknum mæli beinst að fullnustu hugverkaréttinda. Á 

síðari árum hafa litið dagsins ljós ýmis ný réttarúrræði sem eingöngu eru ætluð til fullnustu 

hugverkaréttinda.
45

 Fyrsti alþjóðlegi sáttmálinn þar sem gerðar eru lágmarkskröfur til 

fullnustuúrræða til verndar hugverkaréttindum er samningurinn um hugverkarétt í 

viðskiptum í 1. viðauka C við samninginn um stofnun Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar eða 

svonefndur TRIPS samningur.
46

 Einnig ber að nefna tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins um 

fullnustu hugverkaréttinda 2004/48/EB (hér eftir nefnd fullnustutilskipunin) þar sem einnig 

eru gerðar ákveðnar lágmarkskröfur til fullnustuúrræða. Bæði TRIPS samningurinn og 

fullnustutilskipunin
47

 hafa haft áhrif á réttarfar og fullnustu hugverkaréttinda í íslenskri 

löggjöf. Óhætt er að fullyrða að þeirra áhrifa hafi ekki gætt með jafn skjótvirkum hætti og í 

nágrannalöndum okkar. Sem dæmi um bein áhrif á íslenskan rétt má nefna 132. gr. tollalaga 

nr. 88/2005 (hér eftir nefnd tll.) sem kveður á um að unnt sé að stöðva tollafgreiðslu vöru 

sem gildar ástæður eru til að ætla að hafi verið framleiddar í trássi við hugverkaréttindi.
48

 Þá 

má nefna breytingar á IX. kafla ell. með lögum nr. 36/1996 þar sem kveðið var á um 

nauðungarleyfi, forgangsrétt og ákvæði um öfuga sönnunarbyrði í málum varðandi 

                                                 
42 Árni Vilhjálmsson: „Gæsla hugverkaréttinda“, bls. 154. Sjá einnig Niels M. Andersen, Arly Carlquist og 

Anders Rubinstein: Retshåndhævelse af immaterialrettigheder, bls. 66 
43 Clement Salung Petersen: Immaterial rettigheder og foreløbige forbud, bls. 24. 
44 Clement Salung Petersen: Immaterial rettigheder og foreløbige forbud, bls. 24. 
45 Ekki er einhugur um það hvort sérstök réttarfarsúrræði sem eingöngu er ætlað að þjóna fullnustu 

hugverkaréttinda séu yfirhöfuð æskileg. Sjá um þetta til dæmis Erla Svanhvít Árnadóttir, Thomas Riis ofl.: 

„Immaterialrettens særlige procesformer“, bls. 339 og áfram.  
46 Fullt heiti samningsins á ensku er Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property. 
47 Íslenska ríkinu er þó ekki skylt að innleiða tilskipunina í íslenskan rétt, sjá kafla 2.7.2.1 hér að neðan.  
48 Ákvæðið var fyrst lögfest með 6. gr. laga um breytingar á lögum vegna aðildar Íslands að 

Alþjóðaviðskiptastofnuninni nr. 87/1995 sem varð að 50. gr. a. tollalaga nr. 55/1987. Ákvæði 50. gr. a. var 

tekið óbreytt upp í ný tollalög nr. 88/2005. Sjá Alþt. 1995 A, bls. 488, samanber bls. 482. og Alþt. 2004-2005 A, 

bls. 3608.  
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aðferðareinkaleyfi.
49

 Lög um öflun sönnunargagna vegna ætlaðra brota á hugverkaréttindum 

nr. 53/2006 voru einnig lögfest í því augnamiði að fullnægja skuldbindingum samkvæmt 

TRIPS samningnum.
50

 Lögin gera rétthöfum hugverkaréttinda kleift, með fulltingi 

sýslumanns, að afla sönnunargagna með leit hjá þeim sem grunur leikur á að hafi brotið gegn 

slíkum réttindum. Að lokum ber að nefna lög um breyting á höfundalögum, nr. 73/1972, með 

áorðnum breytingum nr. 93/2010. Með lögunum voru nýjar tegundir réttarfarsúrræða 

innleiddar í íslenskan höfundarétt.
51

  Ljóst er því að í seinni tíð hefur fullnusta 

hugverkaréttinda verið undir miklum alþjóðlegum áhrifum og er íslensk löggjöf þar engin 

undantekning. 

Ýmis úrræði koma til greina til réttargæslu einstakra hugverkaréttinda. Eins og hefur 

komið fram hefur úrræðum í íslenskum rétti fjölgað vegna áhrifa erlends samstarfs. Úrræði 

til réttargæslu hugverkaréttinda byggja hvort tveggja á allsherjarréttarlegum og 

einkaréttarlegum grunni. Fyrst og fremst er um að ræða hefðbundin ákvæði um refsingar og 

skaðabætur eða hæfilegt endurgjald sem finna má í einstökum hugverkaréttarlögum. Þá geta 

rétthafar krafist þess í einkamáli að felldur verði dómur um bann við áframhaldandi 

hagnýtingu réttindanna. Slíkan banndóm er mögulegt að fullnusta samkvæmt réttarreglum 

fullnusturéttarfars. Ýmis önnur úrræði má einnig finna í lögum á sviði hugverkaréttar og má 

þar helst nefna breytingu, upptöku eða eyðileggingu verka, samanber 55. gr. höfl., 59. gr. ell. 

og 44. gr. vml.; sérákvæði um lögbann í 59. gr. a. höfl. og 41. gr. vml.; upplýsingaskyldu 

samkvæmt 59. gr. b. höfl. og birtingu dóms í 59. gr. c. höfl. Einnig geta höfundar krafist 

miskabóta vegna brota gegn sæmdarrétti, samanber 3. mgr. 56. gr. höfl.  

Öll hugverkaréttarlögin innihalda refsiákvæði, samanber 42. gr. vml., 54. gr. höfl. og 57. 

gr. ell. Í flestum tilfellum er einungis refsað fyrir ásetningsbrot, það er brot gegn 

vörumerkjarétti og einkaleyfarétti. Fyrir höfundaréttarbrot er þó einnig einnig mögulegt að 

dæma refsingu séu þau framin af stórfelldu gáleysi, samanber 1. mgr. 54. gr. höfl. Athygli 

vekur einnig að misræmis gætir í refsimörkum einstakra refsiákvæða. Höfundaréttarbrot 

varða þyngstri refsingu, það er sektum eða fangelsi allt að tveimur árum, samanber 1. mgr. 

54. gr. höfl. Brot gegn einkaleyfarétti og vörumerkjarétti eiga það aftur á móti sameiginlegt 

                                                 
49 Lög um breyting á lögum um einkaleyfi, nr. 17/1991, með síðari breytingum, lögum um vörumerki, nr. 

47/1968, með síðari breytingum, og lögum um hönnunarvernd, nr. 48/1993, nr. 36/1996. Sjá Alþt. 1995-1996 

A, bls. 4259-4263.  
50Alþt. 2005-2006 A, bls. 1333-1335 
51 Nánar tiltekið er hér um að ræða 55. gr. höfl. sem kveður á um meðferð eintaka af ólögmætum eintökum 

verka, 59. gr. b. höfl. sem heimilar dómara að leggja fyrir aðila að dómsmáli að leggja fram tiltekin 

sönnunargagn (d. partsedition) og 59. gr. c. þar sem er að finna heimild til að mæla fyrir um birtingu dóma jafnt 

í einkamálum sem sakamálum. 
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að þau sæta sektum eða eftir atvikum fangelsi allt að þremur mánuðum. Ljóst er því að 

hugverkaréttindi á sviði iðnaðar njóta ekki jafn sterkrar refsiverndar og höfundaréttur. 

Hugsanlegar skýringar þessa er að löggjafinn telji höfundaréttinn öðrum hugverkaréttindum 

mikilvægari, lögin hafi ekki orðið til á sama tíma eða einfaldlega að eðli höfundaréttarbrota 

sé frábrugðið iðnréttarbrotum.
52

       

Ákvæði um skaðabætur og hæfilegt endurgjald vegna brota er að finna í öllum lögum á 

sviði hugverkaréttar, samanber 43. gr. vml., 56. gr. höfl. og 58. gr. ell.
53

 Tiltölulega mikið 

samræmi er á milli efnisinnihalds ofangreindra ákvæða og þá sérstaklega þeirra ákvæða sem 

varða iðnréttindi. Til að mynda gera þau öll áskilnað um ásetning eða gáleysi. Einnig er 

sameiginlegt með ákvæðunum að þau innihalda með einum eða öðrum hætti reglu um 

hæfilegt endurgjald. Reglan um „hæfilegt endurgjald“ á að tryggja þeim sem fyrir tjóninu 

verður ákveðnar lágmarksbætur.
54

 Með því er lagt á dómstóla að að meta með hliðsjón af 

málsatvikum hverju sinni hvað sé hæfilegt endurgjald fyrir umrædd afnot hverju sinni.
55

   

Í dönskum rétti hefur lengi verið litið svo á að fullnustuúrræði hugverkaréttar séu ekki 

nægilega öflug og að erfitt geti reynst að beita þeim með fullnægjandi hætti. Ástæðurnar eru 

meðal annars þær að slíkum málum fylgja töluverð sönnunarvandræði, mikill kostnaður og 

fyrirhöfn fylgja löngum málaferlum og oftar en ekki er refsingin eða skaðabæturnar sem 

dæmdar eru mjög lágar.
56

 Þessarar gagnrýni hefur einnig gætt á hinum Norðurlöndunum og á 

síðari árum hefur sést tilhneiging í norrænum rétti í þá átt að styrkja fullnustuúrræði 

hugverkaréttar.
57

 Má hér einnig undirstrika áhrif fyrrnefndra evróputilskipana og aðild 

þjóðanna að TRIPS sáttmálanum. Umrædd gagnrýni hefur haft mikil áhrif á mótun hlutverks 

lögbanns sem fullnustuúrræðis fyrir hugverkaréttindi.
58

    

2.6 Lögbann sem fullnustuúrræði  

Líkt og áður kom fram er það sameiginlegt einkenni hugverkaréttinda að í þeim felst 

einkaréttur til þess að hagnýta réttindin. Venja er að lýsa inntaki einkaréttarins í hugverkarétti 

                                                 
52 Árni Vilhjálmsson: „Gæsla hugverkaréttinda“, bls. 156.  
53 Í 56. gr. höfl. eins og henni var breytt með 12. gr. laga nr. 93/2010 er hæfilegs endurgjalds ekki getið berum 

orðum. Ráða má af athugasemdum í greinargerð með ákvæðinu að þegar bætur skuli dæmdar að álitum, 

samkvæmt 2. málsl. 2. mgr. 56. gr. að eðlilegt sé að í framkvæmd verði miðað við hæfilegt endurgjald, eins og 

samið hefði verið fyrir fram um not höfundaverks eða annarra þeirra framlaga sem njóta höfundaréttarverndar. 

Sjá þskj. 1378, 138 lögþ. 2009-2010, bls. 15-16 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
54 Árni Vilhjálmsson: „Gæsla hugverkaréttinda“, bls. 166 og Alþt. 1990-1991 A, bls. 1610. Sjá nánari umfjöllun 

um hæfilegt endurgjald í Jens Schovsbo og Morten Rosenmeier: Immaterialret, bls. 531-532. 
55 Þskj. 1378, 138 lögþ. 2009-2010, bls. 15 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
56 Jens Schovsbo og Morten Rosenmeier: Immaterialret, bls. 517.  
57 Jens Schovsbo og Morten Rosenmeier: Immaterialret, bls. 517 og áfram.  
58 Clement Salung Petersen: Immaterial rettigheder og foreløbige forbud, bls. 74 og áfram.  
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á neikvæðan hátt. Megininntak réttindanna felst því í banni gegn nýtingu annarra án 

samþykkis rétthafa. Fullnustu réttindanna geta fylgt ýmsir erfiðleikar. Í fyrsta lagi geta 

hefðbundin dómsmál þar sem krafist er skaðabóta eða banns við tilteknum athöfnum sem 

fela í sér brot tekið langan tíma og á meðan á málarekstri stendur getur rétthafinn hæglega 

orðið fyrir miklu tjóni. Þá er það einkennandi fyrir hugverkaréttindi að örðugt kann að vera 

að sýna fram á og ákvarða umfang tjónsins með óyggjandi hætti og dregur það einmitt úr 

vægi skaðabóta í framkvæmdinni.
59

 Tjónið getur hvort heldur sem er verið beint fjárhagslegt 

tjón eða fólgið í því að ímynd vöru eða verks skaðast eða viðskiptavild rétthafa rýrnar.
60

 

Erfitt getur verið að ákvarða bætur fyrir samdrátt á sölu, röskun á markaðsstöðu rétthafans og 

annars útlagðs kostnaðar.
61

 Einnig er ljóst að þrátt fyrir að refsingar kunni að hafa almenn 

varnaðaráhrif þá geta þær sem slíkar hvorki bætt né hindrað brot sem þegar hefur átt sér stað. 

Hagsmunir rétthafa eru því fyrst og fremst fólgnir að stöðva hið meinta brot sem fyrst.
62

 Með 

lögbanni er unnt að hindra brot gegn hugverkaréttindum með skjótum hætti, svo sem sölu 

eða dreifingu á eftirlíkingum af merkjavöru eða ólöglega fjölfölduðu efni. Í framkvæmd er 

dæmigert að lögbann sé lagt á til þess að hindra hinn brotlega í því að nota, markaðssetja, 

selja, kaupa, flytja inn, flytja út eða á annan máta dreifa hinu ólögmæta efni eða vöru.
63

  

Í norrænum rétti hefur lögbann jafnan verið talið áhrifaríkasta úrræðið til gæslu 

hugverkaréttinda.
64

 Áhersla á mikilvægi lögbanns fyrir hugverkaréttindi er einnig áberandi í 

íslenskum rétti, bæði í fræðiskrifum og undirbúningsgögnum lagafrumvarpa. Af sviði 

höfundaréttar má nefna að fyrir daga stafrænnar afritunartækni og internetsins var litið svo á 

að lögbann væri virkasta úrræðið í því augnamiði að koma í veg fyrir eða stöðva 

höfundaréttarbrot þar sem mörg slík brot væru með þeim hætti að þau yrðu í reynd aldrei 

bætt eftir á með fullnægjandi hætti.
65

 Óhætt er að fullyrða að þessi sjónarmið eigi einnig við í 

dag þar sem ólögmæt eintakagerð og dreifing kvikmynda, tónlistar og hugbúnaðar á 

internetinu er um allan heim mikið vandamál. Það er einnig til marks um aukna áherslu á 

lögbann sem mikilvægt úrræði í íslenskum höfundarétti að nýlega var lögfest sérákvæði í 59. 

                                                 
59 Jens Schovsbo og Morten Rosenmeier: Immaterialret, bls. 529-530 og Árni Vilhjálmsson: „Gæsla 

hugverkaréttinda“, bls. 165. 
60 Eva Aen Skovbo: Erstatning for ophavsretlige krænkelser, bls. 86-87.  
61 Sjá um þetta Nils J. Sejersted: „Erstatning som sanksjon på immaterialrettens område – fyller den sin 

funktion?“, bls. 124 og áfram.  
62 Árni Vilhjálmsson: „Gæsla hugverkaréttinda“, bls. 156.  
63 Niels M. Andersen, Arly Carlquist og Anders Rubinstein: Retshåndhævelse af immaterialrettigheder, bls. 

268.  
64 Sjá í dönskum rétti, Mogens Koktvedgaard: Lærebog i Immaterialret, bls. 416 og áfram; sjá í finnskum rétti, 

Marcus Norrgård: Interimistiska förbud i immaterialrätten, bls. 1-6; sjá í sænskum rétti, Henrik Bengtson og 

Ralf Lyxell: Åtgärder vid immaterialrättsintrång, bls. 165 og áfram.  
65 Eiríkur Tómasson: „Réttarfar í höfundaréttarmálum“, bls. 179 og Páll Sigurðsson: Höfundaréttur, bls. 254. 
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gr. a. höfl. um lögbann gegn athöfnum milliliða í fjarskiptaneti. Litið var svo á að lögfesting 

ákvæðisins myndi  auðvelda réttarvörslu rétthafa höfundaréttar til muna frá því sem áður 

var.
66

 

Af sviði vörumerkjaréttar ber að nefna að í 41. gr. vml. er sérstaklega kveðið á um að 

unnt sé að krefjast lögbanns vegna vörumerkjabrota. Í athugasemdum í greinargerð með 

ákvæðinu segir: 

Hér er mælt fyrir um réttarúrræði sem eigendur vörumerkjaréttar geta gripið til ef þeir telja 

brotið á rétti sínum. Lögbann getur verið mjög áhrifaríkt réttarúrræði á sviði hugverkaréttar og 

því þykir rétt að kveða sérstaklega á um að unnt sé að krefjast þess. Eigandi vörumerkjaréttar 

getur haft mikinn hag af því að brot sé stöðvað strax.67  

Lög um einkaleyfi hafa ekki að geyma sérákvæði um lögbann ólíkt sérákvæðum höfl. og 

vml. Í framkvæmd hefur lítið reynt á réttarreglur um lögbann vegna brota gegn 

einkaleyfaréttindum. Lögbann er allt að einu álitið vera áhrifaríkt réttarúrræði fyrir íslenskan 

einkaleyfarétt. Ell. hafa ekki að geyma sérákvæði um lögbann. Aftur á móti má gera ráð fyrir 

að lögbanni verði engu að síður beitt á grundvelli almennra ákvæða ksl. Reynslan í 

nágrannalöndum sýnir að refsingum hefur lítið verið beitt vegna brota gegn einkaleyfarétti og 

eru skaðabætur og bönn þess vegna talin mikilvægustu úrræði til fullnustu einkaleyfaréttar.
68

 

Í athugasemdum í greinargerð með IX. kafla ell. er að finna eftirfarandi ummæli:  

Skaðabætur og lögbann eru áhrifaríkustu aðgerðir sem einkaleyfishafi getur gripið til þegar 

brotið er á einkaleyfisrétti hans. Einkaleyfishafi getur einnig höfðað almennt bæjarþingsmál 

gegn þeim sem hann telur brjóta á rétti sínum og krafist þess að honum verði með dómi bannað 

það atferli sem einkaleyfishafi telur brot á rétti sínum. Lögbann er þó mun fljótvirkari aðgerð 

og leiðir til sömu niðurstöðu.69  

Í ljósi framangreinds má ljóst vera að lögbann er talið vera áhrifaríkasta réttarúrræðið til 

fullnustu hugverkaréttinda í norrænum rétti. Íslensk fræðiskrif og undirbúningsgögn með 

einstökum hugverkaréttarlögum benda einnig til hins sama. Rétt er þó að taka fram að 

umrætt mikilvægi er ekki einhlítt. Skynsamlegt kann að vera fyrir rétthafa að beita öðrum 

réttarúrræðum samhliða lögbanninu, til dæmis með því að krefjast skaðabóta eða 

eyðileggingar ólögmætrar vöru. Um lögbann í íslenskum rétti fer eftir almennum reglum IV. 

kafla ksl. Áður en vikið verður að skilyrðum lögbanns þykir rétt að bregða ljósi á hvaða 

þýðingu þjóðréttarlegar skuldbindingar hafa fyrir réttareglur um lögbann.  

                                                 
66 Þskj. 1378, 138 lögþ. 2009-2010, bls. 17 (enn óbirt í A-deild Alþt.).  
67 Alþt. 1996-1997 A, bls. 2100.    
68 Jón L. Arnalds og Þorgeir Örlygsson: Einkaleyfaréttur, bls. 239. 
69 Alþt. 1990-1991 A, bls. 1609.   
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2.7 Þjóðréttarlegar skuldbindingar og réttarreglur um lögbann 

2.7.1 TRIPS samningurinn 

Hinn 30. desember 1994 var fullgiltur af hálfu Íslands, Marakess samningurinn svokallaði 

um stofnun Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar (e. World Trade Organization) en samningurinn 

tók gildi 1. janúar 1995.
70

 Í 1. viðauka C. við samninginn að finna samning um hugverkarétt í 

viðskiptum, sem jafnan er nefndur TRIPS-samningurinn. Markmið TRIPS-samningsins er að 

auka vernd hugverkaréttinda í viðskiptum á heimsvísu. Í samningnum eru gerðar tilteknar 

kröfur um lágmarksvernd hugverkaréttinda, um hvernig þeirri vernd skuli fylgt eftir og 

hvernig leysa beri milliríkjadeilur á þessu sviði. Í þriðja hluta samningsins eru lagðar skyldur 

á aðildarríki til þess að fullnægja lágmarkskröfum um fullnustu hugverkaréttinda. 

Aðild íslenska ríkisins að Marakess samningnum hafði í för með sér ýmsar 

lagabreytingar, samanber lög um breytingar á lögum vegna aðildar Íslands að 

Alþjóðaviðskiptastofnuninni nr. 87/1995. Engar breytingar voru þá gerðar á ákvæðum 

íslenskra laga um lögbann. Árið 1998 fór dómsmálaráðuneytið þess á leit við réttarfarsnefnd 

að kannað yrði hvort nauðsynlegt væri að breyta lögum til að Ísland fullnægði 

þjóðréttarlegum skuldbindingum sínum vegna TRIPS samningsins. Í umsögn 

réttarfarsnefndar frá mars 1999 til dómsmálaráðuneytisins taldi nefndin að ákvæði ksl. hefðu 

að geyma reglur sem fullnægðu ákvæðum TRIPS samningsins að öllu leyti.
71

  

Nokkur ákvæði TRIPS samningins hafa þýðingu fyrir bráðabirgðagerðir. Hér ber fyrst að 

nefna 41. gr. samningsins sem fjallar um almennar skyldur vegna fullnustu hugverkaréttinda. 

Ákvæðið gerir meðal annars lágmarkskröfur um skilvirkni, sanngjarna og réttláta 

málsmeðferð, skriflegar og rökstuddar ákvarðanir varðandi málsatvik og möguleika á 

endurskoðun ákvörðunar. Ákvæði greinarinnar eru almenns eðlis og talið hefur verið að þau 

hafi afar takmarkaða þýðingu fyrir túlkun ákvæða landsréttar um lögbann.
72

  

Ákvæði 50. gr. hafa sérstaka þýðingu fyrir lögbann. Ákvæði 50. gr. leggja þá skyldu á 

aðildarríkin að hafa á að skipa skilvirkum bráðabirgðaúrræðum til að koma í veg fyrir brot. 

Talið hefur verið að réttarskipanin hér á landi hafi upp á að bjóða úrræði sem eru 

fullnægjandi með tilliti til a-liðar 1. mgr. 50. gr. samningsins, það er ákvæði ksl. um lögbann 

                                                 
70 Sjá þingsályktun um að fullgilda samninginn, Alþt. 1994-1995, A bls. 2872. Marakess- samningurinn um 

stofnun Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar ásamt viðaukum var birtur sem fylgiskjal með auglýsingu 

utanríkisráðuneytisins nr. 62 frá 29. desember 1995 í C-deild Stjórnartíðinda. 
71 Alþt. 2005-2006 A, bls. 1336. 
72 Marcus Norrgård: Interimistiska förbud i immaterialrätten, bls. 50 og Clement Salung Petersen: Immaterial 

rettigheder og foreløbige forbud, bls. 141.  
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og sérákvæðum sem finna má í hugverkaréttarlögum.
73

 Árið 2006 var hinsvegar talið að vafi 

léki á því hvort ákvæði ksl. fullnægðu kröfum b-liðar 1. mgr. 50. gr. samningsins um að fyrir 

hendi væru tafarlausar og skilvirkar ráðstafanir til bráðabirgða til að varðveita sönnunargögn 

er tengjast meintu broti gegn hugverkaréttindum. Vegna þess vafa og með hliðsjón af því að 

öll norrænu ríkin lögfestu reglur um öflun sönnunargagna til þess að fullnægja 

skuldbindingum samkvæmt TRIPS samningnum voru lög um öflun sönnunargagna vegna 

ætlaðra brota á hugverkaréttindum nr. 53/2006 lögfest. 

Af öðrum ákvæðum TRIPS samningsins sem þýðingu hafa ber að nefna 1. mgr. 48. gr. 

sem gerir þá kröfu að málsaðili geti krafist skaðabóta ef málsmeðferð hefur verið misbeitt og 

athafnafrelsi hans verið heft eða takmarkað. Telja verður að skilyrði ákvæðisins sé uppfyllt 

með ákvæðum VII. kafla ksl. um skaðabætur vegna lögbannsgerðar.      

Fram til þessa hafa því engar breytingar verið gerðar á ákvæðum íslenskra laga um 

lögbann sem rekja má til þjóðréttarlegra skuldbindinga samkvæmt TRIPS samningnum. 

Engu að síður var stigið mikilvægt skref með lögfestingu laga um öflun sönnunargagna 

vegna ætlaðra brota gegn hugverkaréttindum nr. 53/2006. Nánar verður vikið að lögunum og 

samspili þeirra við lögbann í kafla 4.1.3.  

2.7.2 Gerðir Evrópusambandsins  

2.7.2.1. Fullnustutilskipunin  

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins um fullnustu hugverkaréttinda, nr. 2004/48/EB (hér 

eftir nefnd fullnustutilskipunin) tók gildi 20. maí 2004 og bar aðildarríkjum 

Evrópusambandsins að innleiða ákvæði hennar.
74

 Fullnustutilskipunin hefur að geyma 

ákvæði um lágmarkskröfur til réttarfarsreglna og ýmissa bráðabirgðagerða til að koma í veg 

fyrir brot gegn hugverkaréttindum. Uppruna fullnustutilskipunarinnar má að stórum hluta 

rekja til ákvæða TRIPS samningsins en tilskipunin gengur í ýmsum atriðum lengra en TRIPS 

samningurinn (svo nefnd TRIPS-plús ákvæði).
75

   

Tilskipunin hefur ekki verið tekin upp í EES samninginn og hefur fullnusta 

hugverkaréttinda verið á forræði hvers EES-EFTA ríkis. Íslenska ríkið er ekki skuldbundið 

                                                 
73 Alþt. 2005-2006 A, bls. 1337.  
74 Directive on the enforcement of intellectual property rights 2004/48/EC. 
75 Meðal TRIPS-plús ákvæðanna eru: 7. gr. sem heimilar haldlagningu skjala er varða réttarbrot, ásamt þeim 

ólögmætu eintökum sem haldlögð eru. Í 8. gr. er réttur rétthafa til upplýsinga um dreifileiðir ólögmætra hluta. 9. 

gr. inniheldur rétt til haldlagningar innstæða á bankareikningum við tilteknar aðstæður. Í 14. gr. er svo að finna 

reglur um að málskostnaður falli á varnaraðila ef hann tapar máli.  
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til þess að innleiða fullnustutilskipunina í íslenskan rétt.
76

 Fullnustutilskipunin hefur aftur á 

móti haft áhrif á lagasetningu hér á landi. Litið var til efnis tilskipunarinnar við samningu 

frumvarps til laga um öflun sönnunargagna vegna ætlaðra brota á hugverkaréttindum nr. 

53/2006.
77

 Einnig þótti rétt að líta til tilskipunarinnar við endurskoðun reglna um 

réttarfarsúrræði vegna höfundaréttarbrota með lögum um breyting á höfundalögum nr. 

73/1972, með áorðnum breytingum nr. 93/2010. Var þetta gert til að tryggja lagasamræmi 

við höfundalög helstu nágrannaþjóða Íslands, einkum samræmi við norræn höfundalög.
78

 

Með lögunum litu dagsins ljós tvenn ný réttarfarsúrræði í höfundarétti sem rekja má beint til 

TRIPS-plús ákvæða tilskipunarinnar. Annarsvegar 59. gr. b höfl. en ákvæðið heimilar 

dómara að leggja fyrir gagnaðila eða þriðja aðila að láta í té upplýsingar, sem hann hefur 

aðgang að, um vörur eða þjónustu sem kann að fela í sér brot á höfl. (d. partsedition). 

Hinsvegar 59. gr. c. höfl. þar sem er að finna heimild til að mæla fyrir um birtingu dóma jafnt 

í einkamálum sem sakamálum. Þá var ákvæðum 55. gr. höfl. um upptöku, afhendingu og 

eyðileggingu ólögmætra eintaka breytt svo samræmdist ákvæðum 10. gr. 

fullnustutilskipunarinnar.  

Það eru fyrst og fremst 9. gr. fullnustutilskipunarinnar sem hefur þýðingu fyrir lögbann. 

Ákvæði 9. gr. gera lágmarkskröfur til bráðabirgðaúrræða til að koma í veg fyrir brot gegn 

hugverkaréttindum. Eins og fyrr greinir hefur verið viðleitni hér á landi til að tryggja 

lagasamræmi við erlendan rétt með tilliti til ákvæða tilskipunarinnar. Engar breytingar hafa 

þó verið gerðar á íslenskum ákvæðum um lögbann sem rekja má beint til ákvæða 9. gr. 

tilskipunarinnar. Ákvæði 9. gr. fullnustutilskipunarinnar svara að mestu leyti til 50. gr. 

TRIPS samningins. Líklegt má því telja að ekki hafi verið talin þörf á að breyta ákvæðum 

ksl. til samræmis við 9. gr. tilskipunarinnar þar sem þau uppfylli þegar lágmarkskröfur 50. 

gr. TRIPS samningsins.  

                                                 
76Undirnefnd fastanefndar EES-EFTA-ríkjanna taldi að ákvæði fullnustutilskipunarinnar væru ekki þess eðlis 

að taka þyrfti hana upp í EES-samninginn, samanber bókun nefndarinnar frá 21. júní 2005. EFTA ríkin eru 

vissulega skuldbundin til að aðlaga hugverkalöggjöf sína meginreglunni um frjáls viðskipti með vörur og 

þjónustu og því stigi í verndun hugverkaréttinda sem náðst hefur í lögum Evrópusambandsin, þar á meðal um 

fullnustu þessara réttinda, samanber 2. tölul. 1. gr. bókunar 28 við EES-samninginn. Hinsvegar hefur bókunin 

ekki verið skilin svo að hún taki til þess hvernig úrræði til fullnustu hugverkaréttinda skuli framkvæmd. Sjá til 

dæmis þskj. 1378, 138 lögþ. 2009-2010, bls. 6 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
77 Alþt. 2005-2006 A, bls. 1334. 
78

 Þskj. 1378, 138 lögþ. 2009-2010, bls. 7 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
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2.7.2.2  Infosoc tilskipunin 

Tilskipun um samræmingu tiltekinna þátta höfundaréttar og skyldra réttinda í 

upplýsingasamfélaginu nr. 2001/29/EB, einnig þekkt sem Infosoc tilskipunin,
79

 tók gildi 22. 

júní 2001 og bar aðildarríkjum Evrópusambandsins að innleiða ákvæði hennar.  Infosoc 

tilskipunin hefur gildi samkvæmt samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, samanber lög nr. 

2/1993 og bar íslenska ríkinu því að innleiða ákvæði hennar. Tilskipunin hefur haft víðtæk áhrif á 

íslenskan höfundarétt, samanber til dæmis lög um breytingu á höfundalögum, nr. 73/1972, með 

síðari breytingum nr. 9/2006 þar sem íslensku höfundalögin voru færð til samræmis við 

tilskipunina.  

Tilskipunin hefur einnig haft þó nokkur áhrif á lögbann sem fullnustuúrræði hugverkaréttinda 

á Íslandi. Í 3. mgr. 8. gr. Infosoc tilskipunarinnar er kveðið á um skyldu aðildarríkjanna til að sjá 

til þess að rétthafar höfundaréttar séu í aðstöðu til að krefjast lögbanns gegn milliliðum ef þriðji 

aðili notar þjónustu þeirra til að brjóta gegn höfundarétti eða skyldum rétti.80 Með millilið í þessu 

samhengi er fyrst og fremst átt við fjarskiptafyrirtæki eða þjónustuveitanda sem miðlar gögnum 

yfir internetið. Við innleiðingu Infosoc tilskipunarinnar, með lögum nr. 9/2006, var litið svo á að 

3. mgr. 8. gr. tilskipunarinnar teldist þegar uppfyllt með úrræðum sem fram koma í V. kafla laga 

um rafræna þjónustu nr. 30/2002, samanber IV. kafla ksl.81 Reynslan þótti á hinn bóginn sýna að 

fyrrgreind úrræði gögnuðust ekki nægilega, ein sér, til að sporna við höfundaréttarbrotum á 

internetinu.82 Í kjölfarið var lögfest nýtt sérákvæði um lögbann í 59. gr. a. höfl. með lögum nr. 

93/2010 sem kveður á um rétt rétthafa höfundaréttar og samtaka þeirra til lögbanns gegn 

þjónustu milliliða sem þátt eiga í höfundaréttarbrotum á internetinu. Rétt þótti að ekki færi milli 

mála að réttur til að beina kröfu um lögbann að milliliðum væri fyrir hendi. Í því efni þótti hvað 

mestu máli skipta að samkvæmt 1. mgr. 11. gr. höfl. er réttur til eintakagerðar af verki til 

einkanota ekki takmarkaður við það að upphaflegt eintak, sem eintakið er gert eftir, sé löglegt 

eintak. Þar með þótti vafi leika á um hvort íslenskir dómstólar kæmust að sömu niðurstöðu og í 

öðrum nágrannaríkum, að lögbann yrði lagt við því að milliliður miðli höfundaréttarvörðum 

gögnum, jafnvel þótt fyrir liggi vísbendingar um ólögmætt athæfi af hálfu þess sem nýtir sér 

þjónustu milliliðsins.83 Þónokkur álitaefni eru tengd lögbanni gegn milliliðum vegna 

höfundaréttarbrota á internetinu og verður nánar vikið að þeim og 59. gr. a. höfl. í kafla 4.2.4 hér 

að neðan.   

                                                 
79 Directive of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of certain 

aspects of copyright and related rights in the information society 2001/29/EC.  
80 Ákvæði 3. mgr. 8. gr. tilskipunarinnar er svo hljóðandi: ,,[...]Member States shall ensure that rightholders are 

in a position to apply for an injunction against intermediaries whose services are used by a third party to 

infringe a copyright or related right.”  
81 Þskj. 1378, 138 lögþ. 2009-2010, bls. 17 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
82 Þskj. 1378, 138 lögþ. 2009-2010, bls. 5 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
83 Þskj. 1378, 138 lögþ. 2009-2010, bls. 17 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
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3 Almenn atriði um lögbann  

3.1 Lög um kyrrsetningu, lögbann, ofl. nr. 31/1990  

Lögbann er ein tegund sérstakra fullnustugerða.
84

 Nánar tiltekið er lögbann ein þriggja 

svokallaðra bráðabirgðagerða ásamt kyrrsetningu og löggeymslu. Deila má um hvort 

bráðabirgðagerðir verði með réttu taldar til fullnustugerða þar sem þeim er í raun ætlað að 

tryggja réttindi fremur en að fullnusta dómsorð eða aðrar skuldbindingar. Hinsvegar er til 

þess að líta að þær fara fram með valdbeitingu og óháð vilja þess sem fyrir þeim verður, auk 

þess sem líkar reglur gilda um þær og aðfarargerðir.
85

 Til einföldunar er því hefðbundið að 

fjallað sé um þær í samhengi við fullnustugerðir.  

Um bráðabirgðagerðir gilda lög um kyrrsetningu, lögbann, ofl. nr. 31/1990 (hér eftir 

nefnd ksl.) og fer um lögbann samkvæmt IV. kafla þeirra laga. Segja má að lögbann sé 

einskonar neyðarráðstöfun til að hindra að réttindi fari forgörðum eða verði fyrir spjöllum á 

meðan beðið er dóms um þau. Markmið lögbanns er að stöðva eða fyrirbyggja með skjótum 

hætti tilteknar athafnir einstaklings, félags eða stofnunar sem raska eða eru líklegar til að 

raska lögvörðum rétti manns.
86

 Lögbanni verður með öðrum orðum ekki beint gegn 

athafnaleysi heldur verður að vera um að ræða virka aðgerð eða ástand sem er afleiðing 

athafna.
87

 Lögbann er því réttarúrræði til þess að fullnusta skyldu til athafnaleysis (d. 

undladelsesforpligtelse) en ekki skyldu til athafna.
88

 Aftur á móti er mögulegt að uppfylltum 

tilteknum skilyrðum að leggja fyrir gerðarþola ákveðnar fylgiathafnir í tengslum við 

lögbannið sem eru nauðsynlegar til þess að hann hlíti lögbanninu, samanber 25. gr. ksl.  

Lögbann verður ekki lagt á nema að uppfylltum skilyrðum 24. gr. ksl. Samkvæmt 1. mgr. 

24. gr. ksl. þarf gerðarbeiðandi að sanna eða gera sennilegt að athöfn brjóti eða muni brjóta 

gegn lögvörðum rétti hans, að gerðarþoli hafi þegar hafist handa um athöfnina eða muni gera 

það og að réttindi hans muni fara forgörðum eða verða fyrir teljandi spjöllum verði hann 

knúinn til að bíða dóms um þau. Í 2. og 3. mgr. 24. gr. er jafnframt kveðið á um í hvaða 

tilfellum lögbann verði ekki lagt við athöfn. Gerðarbeiðandi þarf að leggja fram tryggingu 

áður en lögbannsgerðin er tekin fyrir vegna þess hugsanlega tjóns sem gerðarþoli kann að 

verða fyrir vegna lögbannsins, samanber 30. gr. ksl. Í undantekningartilfellum getur 

                                                 
84 Markús Sigurbjörnsson: Aðfarargerðir, bls. 27. 
85 Markús Sigurbjörnsson: Aðfarargerðir, bls. 22-23. Sjá nánar um muninn á einstökum tegundum 

fullnustugerða í sama riti, bls. 27-29.  
86 Markús Sigurbjörnsson, ofl.: Aðför, kyrrsetning, lögbann ofl.: Handbók, bls. 185. 
87 Markús Sigurbjörnsson, ofl.: Aðför, kyrrsetning, lögbann ofl.: Handbók, bls. 185. 
88 Sjá Bernhard Gomard: Fogedret, bls. 373 og 385-386.  
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gerðarþoli þó komist hjá því að leggja fram slíka tryggingu samkvæmt 2. mgr. 30. gr., 

samanber 3. mgr. 16. gr. ksl.      

Það er sýslumaður sem leggur á lögbann að beiðni gerðarbeiðanda, samanber 26. gr. og 

1. mgr. 31. gr. ksl. Þegar lögbann hefur verið lagt á er gerðarþola óheimilt að framkvæma 

athafnir sem bannaðar hafa verið. Samkvæmt 32. gr. ksl. er sýslumanni skylt að kröfu 

gerðarbeiðanda að gera nauðsynlegar ráðstafanir til að halda uppi lögbanninu. Í því skyni 

getur sýslumaður kallað til lögreglu sem ber að veita aðstoð í þeim efnum. Brot gerðarþola 

eða annarra sem vísvitandi liðsinna gerðarþola í broti gegn lögbanninu getur varðað sektum 

eða fangelsi allt að tveimur árum samkvæmt 2. mgr. 32. gr. ksl. Enn fremur getur gerðarþoli 

eða einhver á hans vegum bakað sér skaðabótaskyldu ef brotið er gegn lögbanninu af 

ásetningi eða gáleysi samkvæmt 3. mgr. sömu greinar.  

Það er til marks um bráðabirgðaeinkenni lögbanns að gerðarbeiðandi verður að höfða mál 

fyrir héraðsdómi innan viku frá því lögbann var lagt á til staðfestingar lögbanninu í samræmi 

við VI. kafla ksl. Í slíkum staðfestingarmálum eru jafnan einnig gerðar aðrar kröfur samhliða 

kröfu um staðfestingu lögbannsins, svo sem um skaðabætur og hæfilegt endurgjald eða 

viðurkenningu réttindanna sem deilt er um. Sé staðfestingarmál ekki höfðað með þeim hætti 

sem áskilinn er í 36.-38. gr. ksl. fellur lögbannið niður, samanber 39. gr. ksl. 

3.2 Sérákvæði um lögbann  

Norræn lög á sviði hugverkaréttar geyma almennt ekki sérákvæði um lögbann
89

 heldur fer 

um lögbann samkvæmt almennum reglum fullnusturéttarfars. Tvenn sérákvæði um lögbann 

er að finna í íslenskum hugverkaréttarlögum. Í fyrsta lagi má finna sérákvæði um lögbann í 

2. mgr. 59. gr. a. höfl. sem tekur til sérstakra tilvika, það er, þegar um er að ræða athafnir 

milliliða í fjarskiptaneti. Fjallað er með ítarlegum hætti um 59. gr. a. höfl. í 4.2.4 og 4.2.5 

kafla ritgerðarinnar. Í öðru lagi er kveðið á um í 41. gr. vml. að unnt sé að krefjast lögbanns 

við athöfn sem þegar er hafin eða er sannanlega yfirvofandi og brýtur eða mun brjóta gegn 

vörumerkjarétti. Þá kann 26. gr. laga um prentrétt að hafa þýðingu á sviði höfundaréttar en 

ákvæði hennar fela í sér heimild ríkissaksóknara til að krefjast lögbanns við sölu eða 

dreifingu á riti, sem prentað er erlendis, ef talið er, að efni þess varði við lög. 

Í eldri lögum um vörumerki nr. 47/1968 var ekki að finna sérákvæði um lögbann. Þar var 

aftur á móti kveðið á um að notkun vörumerkis, andstæða ákvæðum laganna, mætti banna 

                                                 
89 Athuga þó að sérákvæði sænsks réttar, samanber ákvæði 53. gr. b. Upphovsrättslagen (SFS 1960:729); 37. gr. 

b. Varumärkeslagen (SFS 1960:644) og 57. gr. b. Patentlagen (SFS 1967:837). Sjá einnig 60. gr. c., samanber 

60. gr. b. finnsku Upphovsrättslagen nr. 404/1961, sem heimilar að leggja lögbann við athöfnum milliliða í 

fjarskiptaneti.    
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með dómi, samanber 37. gr. þeirra laga. Sérákvæði um lögbann vegna vörumerkjabrota var 

lögfest með 41. gr. núgildandi vml. en lögin tóku gildi 1. júní 1997.  Skilyrði 41. gr. vml. eru 

áþekk þeim skilyrðum sem fullnægja verður í 24. gr. ksl. svo lögbann verði lagt við athöfn. 

Skilyrði 41. gr. eru þó ekki jafn ítarleg og þau sem kveðið er á um í 24. gr. ksl. Í greinargerð 

með frumvarpi til 41. gr. er þess getið að skilyrði fyrir lögbanni sé að gerðarbeiðandi sanni 

eða leiði líkur að því að athöfnin brjóti eða muni brjóta gegn lögvörðum rétti hans. Í 24. gr. 

ksl. er það hinsvegar gert sem skilyrði að gerðarbeiðandi sanni eða geri sennilegt hið sama. 

Ólíklegt er að þessi orðalagsmunur hafi raunhæfa þýðingu við beitingu ákvæðanna. Því til 

stuðnings má benda á að sönnunarskilyrðanna er einungis getið í greinargerð og er að öðru 

leyti vísað til almennra reglna ksl. um framkvæmd lögbanns samkvæmt 41. gr. vml.
90

 Þar að 

auki hefur ekki reynt á þennan orðalagsmun í framkvæmd. Lögbann er unnt að leggja við 

vörumerkjabroti án þess að þess sé krafist á grundvelli 41. gr. vml., samanber til dæmis Hrd. 

2006, bls. 4101 (153/2006) (Heimilisbrauð). Því verður að telja að 41. gr. vml. hafi 

takmarkaða sjálfstæða þýðingu. Virðist mega líta svo á að ákvæði greinarinnar árétti einungis 

það hlutverk sem lögbanni er ætlað við fullnustu vörumerkjaréttinda.  

Í 26. gr. laga um prentrétt nr. 57/1956 (hér eftir nefnd prl.) er að finna svohljóðandi 

ákvæði um lögbann við sölu eða dreifingu rita: 

Ríkissaksóknari getur fengið lagt lögbann við sölu eða dreifingu hérlendis á riti, sem prentað er 

erlendis, ef talið er, að efni þess varði við lög. Lögbann verður lagt á hjá þeim, sem hefur ritið 

til sölu eða dreifingar. Nú er eigi vitað, hver sá er, og má þá leggja lögbannið á hjá hverjum 

þeim, er hefur ritið í vörslum sínum. Um framkvæmd lögbanns þessa fer að öðru leyti eftir 

ákvæðum laga um kyrrsetningu og lögbann.  

Ríkissaksóknara er hér veitt sérstök heimild til að beiðast lögbanns í ákveðnum tilvikum. Við 

lestur ákvæðisins kann sú spurning óneitanlega að vakna hvort í heimildinni felist að beiðst 

verði lögbanns við sölu eða dreifingu rita sem til dæmis brjóta gegn höfundarétti. Svo virðist 

sem engin merki um beitingu ákvæðisins sé yfirhöfuð að finna í dómaframkvæmd. 

Vangavelta þessi hefur engu að síður fræðilegt gildi. Ákvæði 26. gr. prl. var til að mynda 

ekki fellt úr gildi við gildistöku nýrra laga um fjölmiðla nr. 38/2011 frá 20. apríl 2011.  Með 

a. lið 1. tölul. 1. mgr. 65. gr. þeirra laga var prl. breytt á þann hátt að ákvæði þeirra taki ekki 

til rita sem teljast til fjölmiðla samkvæmt nýju lögunum. Einnig voru ákvæði 9., 10., 14.-22. 

og 31. gr. prl. felld á brot, samanber b. lið 1. tölul. 1. mgr. 65. gr. hinna nýju laga. Því virðist 

sem löggjafinn hafi ætlað 26. gr. prl. áframhaldandi hlutverk þó ákvæði greinarinnar 

afmarkist nú við rit sem ekki teljist til fjölmiðla.      

                                                 
90 Alþt. 1996-1997 A, bls. 2100.  
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Svarið við ofangreindri spurningu veltur í meginatriðum á skýringu orðanna „efni 

[ritsins] varði við lög.“ Þar sem dómaframkvæmdar nýtur ekki við er rétt að líta til forsögu 

ákvæðisins, undirbúningsgagna og fræðiskrifa um það. Ákvæði 26. gr. prl. hefur staðið 

næstum óbreytt síðan 1956. Í greinargerð með frumvarpi til prl. segir: „Nokkurra sérákvæða 

er þörf um rit, sem prentuð eru erlendis, og eru ákvæði kafla [VII.] í samræmi við það, er 

tíðkast hjá öðrum þjóðum er búa við svipaða réttarskipan, svo sem hjá 

Norðurlandaþjóðunum, samanber og 14. gr. tilskipunar [um prentfrelsi frá 9. maí 1855].“
 91

 

Ljóst er því að greinargerð veitir ekki svör um þetta efni. Ákvæði prl. innleiddu hið svokallað 

belgíska ábyrgðarkerfi sem kveður á um ákveðna ábyrgðarröð útgefenda, prentara og svo 

framvegis, á prentuðu efni.
92

 Svo virðist sem lögbannsákvæðinu sé ætlað að hefta útbreiðslu 

efnis sem ábyrgðarreglurnar ná ekki til, það er lögsaga ábyrgðarreglnanna nái eingöngu til 

innlendra aðila. Augljóst er að ákvæði 26. gr. á rætur sínar að rekja til tilskipunar um 

prentfrelsi frá 1855. Sú tilskipun var að stærstum hluta lögleiðing á dönskum lögum um sama 

efni frá 3. janúar 1851.
93

 Í 14. gr. tilskipunarinnar frá 1855 virðist sem eingöngu sé átt við að 

stiptamtmaður ,,geti stöðvað útbreiðslu rit[a] þess efnis, að hegníngar sé vert.“
94

 Hliðstætt 

ákvæði danskra laga sem nú er fallið úr gildi var lengi að finna í 14. gr. danskra prentlaga nr. 

147/1938.
95

 Þar var gert skilyrði fyrir lögbanni að „Skriftet er af strafbart Indhold.” Margt 

bendir því til þess að ákvæði 26. gr. hafi fyrst og fremst verið ætlað til að hindra útbreiðslu 

rita sem brjóta gegn ákvæðum almennra hegningarlaga. Páll Sigurðsson tekur sem dæmi í riti 

sínu Fjölmiðlarétti, að ákvæðinu yrði beitt um klámrit eða önnur sambærileg rit og vísar til 

210. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940.
96

 Enn fremur bendir það til þess að átt sé við 

refsivert innihald rita að lögbannsbeiðni er á forræði ríkissaksóknara. Þá vaknar aftur á móti 

sú spurning hvort ekki megi líta svo á að sérrefsiákvæði, það er 54. gr. höfl., nægi í þessu 

samhengi svo ákvæðinu verði beitt. Þessu er ekki auðsvarað. Með almennri orðskýringu er 

hægt að komast að þeirri niðurstöðu að efni rits varði við íslensk lög og þá einnig 

höfundalög. Forsaga ákvæðisins og skortur á beitingu þess bendir þó til þrengri skilnings. Að 

öllu jöfnu er það mat höfundar að ef til vill kunni að líta einkennilega út ef frumkvæði að 

lögbannsbeiðni er með þessum hætti tekin úr höndum hinna eiginlegu rétthafa höfundaréttar. 

                                                 
91 Alþt. 1955 A1, bls. 137.  
92 Alþt. 1955 A1, bls. 133 -135. 
93 Alþt. 1954 A1, bls. 136 
94 Alþt. (Tíðindi frá Alþingi Íslendinga)1857, viðbætir B, bls. 73.  
95 Lov nr. 147 af 13. april 1938 om pressens brug. Lögin féllu úr gildi árið 1991 við gildistöku 

Medieansvarloven nr. 348/1991.  
96 Páll Sigurðsson: Fjölmiðlaréttur, bls. 27.  
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4 Skilyrði lögbanns 

Í 1. mgr. 24. gr. ksl. segir að lögbann megi leggja við byrjaðri eða yfirvofandi athöfn 

einstaklings eða fyrirsvarsmanns félags eða stofnunar. Skilyrði lögbanns eru fimm talsins. 

Annarsvegar eru þrjú skilyrði í 1. mgr. 24. gr. sem uppfylla verður með jákvæðum hætti. 

Gerðarbeiðandi þarf að sanna eða gera sennilegt að athöfnin brjóti eða muni brjóta gegn 

lögvörðum rétti hans, að gerðarþoli hafi þegar hafist handa um athöfnina eða muni gera það 

og að réttindi gerðarbeiðanda muni fara forgörðum eða verða fyrir teljandi spjöllum verði 

hann knúinn til að bíða dóms um þau. Hinsvegar eru tvö skilyrði í 3. mgr. 24. gr. sem 

uppfylla verður með neikvæðum hætti. Í fyrsta lagi að ekki verði talið að réttarreglur um 

refsingu eða skaðabætur fyrir röskun hagsmuna gerðarbeiðanda tryggi þá nægilega, 

samanber 1. tölul. 3. mgr. 24. gr. ksl. og í öðru lagi að ekki þyki sýnt að stórfelldur munur sé 

á hagsmunum gerðarþola af því að athöfn fari fram og hagsmunum gerðarbeiðanda af að 

fyrirbyggja hana, enda setji gerðarþoli eftir atvikum tryggingu fyrir því tjóni sem athöfnin 

kann að baka, samanber 2. tölul. sömu greinar. Auk ofan nefndra skilyrða kemur fram í 2. 

mgr. 24. gr. ksl. að lögbann verði ekki lagt við stjórnarathöfn þess sem fer með 

framkvæmdavald ríkis eða sveitarfélags. 

Í greinargerð með frumvarpi til 24. gr. ksl. var þess getið að nokkur óvissa hafi verið um 

afmörkun skilyrða lögbanns og þess mætti vænta að lögfesting frumvarpsins gæti bætt úr. Í 

því sambandi var þess getið að 24. gr. frumvarpsins væri sambærileg dönskum lagareglum 

um skilyrði lögbanns.
97

 Samsvarandi skilyrðum í 641.-644. gr. dönsku réttarfarslaganna 

hefur ekki verið breytt frá því þau tóku gildi. Hið sama gildir um 24. gr. ksl. Sé litið til 

norræns réttar kann því dönsk réttarframkvæmd og fræðiskrif öðru fremur að vera til 

leiðsagnar þegar skýra þarf skilyrði lögbanns í 24. gr. ksl. 

4.1 Sönnunarkröfur og sönnunarfærsla  

Gerðarbeiðandi verður samkvæmt 1. mgr. 24. gr. ksl. að sanna að fyrstu þrjú skilyrði 

lögbanns séu uppfyllt. Takist slík sönnun ekki, nægir gerðarbeiðanda að gera sennilegt að 

skilyrðin séu uppfyllt. Samkvæmt þessu er ljóst að sönnunarkröfur ksl. eru frábrugðnar þeim 

kröfum sem gerðar eru til sönnunar í almennu einkamálaréttarfari, samanber 1. mgr. 44. gr. 

laga um meðferð einkamála nr. 91/1991. Kjarni 1. mgr. 44. gr. eml. er að með 

sönnunargögnum er reynt að sannfæra dómarann um að fullyrðing um umdeilt atvik sé rétt.
98

 

                                                 
97 Alþt. 1989-1990 A, bls. 1738. Dönskum reglum um lögbann í Retsplejeloven var breytt um svipað leyti og 

þeim íslensku, samanber lov om endring af Retsplejeloven nr. 731/1988.    
98 Markús Sigurbjörnsson: Einkamálaréttarfar, bls. 220.  
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Orðalag 1. mgr. 24. gr. um að skilyrði sé gert sennilegt felur á hinn bóginn í sér ákveðna 

tilslökun við sönnunarmat. Vandasamt er að ákvarða hvaða áhrif tilslökunin hefur á 

sönnunarmat sýslumanns eða dómara. Hjá sýslumanni og undir meðferð ágreiningsmáls 

samkvæmt V. kafla ksl. nægir gerðarbeiðanda að gera sennilegt að skilyrði lögbanns séu 

uppfyllt. Í máli til staðfestingar lögbanni er aftur á móti dæmt bæði um hvort skilyrði 

gerðarinnar voru uppfyllt og um efnisleg réttindi gerðarbeiðanda.
99

 Eigi banndómur að fást 

verður gerðarbeiðandi því að sanna að hann eigi réttinn sem um ræðir. 

4.1.1 Gerðarbeiðandi „sannar“ 

Við úrlausn sýslumanns um það hvort gerðarbeiðandi hafi sannað staðhæfingar sínar 

samkvæmt 1. mgr. 24. gr. ksl. fer sönnunarmat fram með sama hætti og hjá dómara í 

almennu einkamáli.
100

 Með öðrum orðum eru sönnunarkröfur ekki minni en fyrir dómstólum. 

Segja má að úrlausn sýslumanns sé þannig eins konar forspá um hver niðurstaða 

staðfestingarmáls yrði. Forspáin kann aftur á móti að reynast sýslumanni vandasöm í 

tæknilega flóknum málum því reglur ksl. gera ekki ráð fyrir tilteknum sönnunaraðferðum 

fyrir dómi, til að mynda vitnaleiðslum eða matsgerðum dómkvaddra matsmanna. Þá nýtur 

ekki við skipun sérfróðra meðdómenda. Í 2. mgr. 26. gr. ksl. segir að þau gögn skuli fylgja 

lögbannsbeiðni, sem gerðarbeiðandi byggir kröfur sínar á. Frekari leiðbeininga um 

sönnunargögn nýtur ekki við í ksl. eða í undirbúningsgögnum laganna. Þær athafnir sem 

hægt er að krefjast lögbanns við eru margbreytilegar og því vandasamt að setja fram 

almennar reglur um hvaða gögn þurfa að fylgja lögbannsbeiðni.
101

 Ýmis mál krefjast mikillar 

sérfræðiþekkingar, til dæmis þar sem ágreiningur er um einkaleyfi. Aðilar slíks lögbannsmáls 

kunna að leggja fram einhliða sérfræðimat eða skýrslur um ágreiningsefnið. Ef slík gögn hafa 

afgerandi áhrif fyrir úrslit málsins má líklegt telja að sjaldan komi til þess að aðili máls hafi 

sannað rétt sinn, það er málsmeðferð sýslumanns er ekki eins ítarleg og vönduð og 

málsmeðferð fyrir dómi.
102

  

Matsmenn eru að jafnaði dómkvaddir undir rekstri staðfestingarmáls, samanber til dæmis 

Hrd. 2006, bls. 5118 (57/2006) (Rækjuflokkunarvél) og Hérd. Rvk. 23. febrúar 2007 (E-

813/2005) (Bombo stóll III). Leiða má líkur að því að í þeim tilfellum þar sem um tæknilega 

flókin úrlausnarefni er að ræða kunni þó að vera rétt að afla sönnunargagna með 

                                                 
99 Markús Sigurbjörnsson, ofl.: Aðför, kyrrsetning, lögbann ofl.: Handbók, bls. 214. 
100 Niels M. Andersen, Arly Carlquist og Anders Rubinstein: Retshåndhævelse af immaterialrettigheder, bls. 

281 og Clement Salung Petersen: Immaterial rettigheder og foreløbige forbud, bls. 343. 
101 Markús Sigurbjörnsson, ofl.: Aðför, kyrrsetning, lögbann ofl.: Handbók, bls. 194. 
102 Clement Salung Petersen: Immaterial rettigheder og foreløbige forbud, bls. 344-345. 
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dómkvaðningu matsmanns áður en lögbanns er beiðst, samanber 1. mgr. 77. gr. eml.
103

 Í 1. 

mgr. 77. gr. eml. segir að aðili sem hefur lögvarinna hagsmuna að gæta sé heimilt að beiðast 

dómkvaðningar matsmanns þótt hann hafi ekki haft uppi kröfu vegna matsatriðis í dómsmáli 

ef það er gert til að staðreyna kröfu eða sanna atvik að baki henni. Slík dómkvaðning er til 

þess fallin að styrkja sönnunarfærslu gerðarbeiðanda og eykur líkur á að sýslumaður komist 

að réttri niðurstöðu. Gegn þessari niðurstöðu má þó færa tvennskonar rök. Úrlausn 

sýslumanns er ekki ætluð sem endanleg niðurstaða vegna réttarágreinings, það er færi gefst á 

fullkomnari sönnunarfærslu undir staðfestingarmáli lögbannsins. Þá hefur gerðarþoli 

hagsmuni af því að hótun um lögbann hangi ekki yfir honum í lengri tíma.
104

  

Mikilvægi sérfræðigagna sést ágætlega ef litið er til þriggja dóma er vörðuðu ætlaða 

eftirlíkingu af stól sem deilt var um hvort háður væri höfundarétti sem nytjalist. Í Hérd. Rvk. 

15. desember 2005 (E-813/2005) (Bombo stóll I) hafði M, sem framleiddi svokallaðan 

Bombó stól samkvæmt nytjaleyfissamningi við hönnuð hans, fengið lagt lögbann við sölu og 

annarri ráðstöfun verslunarinnar Ö, á stól sem líktist mjög Bombo stólnum. Héraðsdómur 

taldi að sala hins umþrætta stóls fæli í sér brot gegn 3. og 4. gr. höfl. og 20. gr. 

samkeppnislaga nr. 8/1993 og staðfesti lögbannið. Niðurstöðu héraðsdóms var áfrýjað til 

Hæstaréttar, samanber Hrd. 2006, bls. 4161 (55/2006) (Bombo stóll II).  

Hrd. 2006, bls. 4161 (55/2006). Í Hæstarétti var einnig deilt um hvort Bombo stóllinn nyti 

höfundaréttarrverndar sem nytjalist. Málsástæða Ö í héraði laut meðal annars að því að M hefði 

ekki aflað matsgerðar dómkvaddra matsmanna né lagt fram sérfræðileg gögn til þess að sýna 

fram í hverjum einstökum þáttum stólsins höfundarétturinn fælist. Héraðsdómur var ekki 

skipaður sérfróðum meðdómsmönnum heldur lét héraðsdómur nægja að segja að slíkt væri 

ekki nauðsynlegt þar sem telja yrði að við mat á því hvort stóllinn nyti höfundaréttarverndar 

bæri að líta til heildarmyndarinnar. Hæstarétti þótti úrlausn héraðsdóms hvað þetta varðaði alls 

ófullnægjandi og taldi að dómaranum hefði borið að kveðja til sérfróða meðdómsmenn. Því var 

hinn áfrýjaði dómur ómerktur og málinu heimvísað til nýrrar aðalmeðferðar og dómsálagningar 

að nýju.  

Í annarri atrennu í Hérd. Rvk. 23. febrúar 2007 (E-813/2005) (Bombo stóll III) var 

dómkvaddur matsmaður. Lögbannið var í kjölfarið staðfest, en að nokkuð breyttum 

forsendum. Verður nánar vikið forsendum dómsins í kafla 4.3.2 hér að neðan. 

Að lokum er rétt að velta því fyrir sér hvort gerðarbeiðanda sem tekist hefur að sanna 

bæði rétt sinn og að skilyrðum lögbanns sé fullnægt, geti fengið lagt á lögbann, án þess að 

þurfa að greiða tryggingu. Þessa niðurstöðu má leiða af 2. mgr. 30. gr., samanber 5. tölul. 3. 

                                                 
103 Sjá Mogens Plesner: ,,Om retsskridt inden proces inden for immaterialretten”, bls. 345-346. Í dönskum rétti 

hefur að minnsta kosti tvisvar verið fallist á framlagningu matsgerða í fógetarétti. Í báðum tilfellum höfðu málin 

þó byrjað sem almenn einkamál og beiðni um lögbann ekki lögð fram fyrr en matsgerðir lágu fyrir.  
104 Mogens Plesner: ,,Om retsskridt inden proces inden for immaterialretten”, bls. 346. 
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mgr. 16. gr. ksl. Í 5. tölul. 3. mgr. 16. gr. segir að heimilt sé sýslumanni að kröfu 

gerðarbeiðanda að ljúka kyrrsetningargerð án tryggingar úr hendi hans ef krafa 

gerðarbeiðanda er annars með þeim hætti að sýslumaður telji réttmæti hennar og gerðarinnar 

tvímælalaust í ljósi atvika. 

4.1.2 Gerðarbeiðandi „gerir sennilegt“ 

Með gildistöku ksl. voru sönnunarkröfur reglna um lögbann hertar frá því sem áður gilti í 

lögum nr. 18/1949. Breytingarnar voru án efa til hagsbóta fyrir gerðarþola. Samkvæmt 2. 

mgr. 1. gr. eldri laga nr. 18/1949 var lagt á gerðarþola að hnekkja rétti gerðarbeiðanda 

ótvírætt ef honum átti að takast að varna lögbanni. Sú regla var talin hafa haft óeðlilega 

notkun lögbannsúrræðisins í för með sér.
105

 Segja má að þetta hafi þýtt að gerðarbeiðandi 

hafi getað „keypt“ lögbann ef nægileg trygging var lögð fram, án þess að þurfa að sanna 

lögmæti réttinda sinna.
106

 Þótt sönnunarkröfur hafi verið hertar með þessu móti er þó enn að 

finna vissa tilslökun á sönnunarmati í reglum ksl., það er eingöngu þarf að gera sennilegt að 

skilyrði 1. mgr. 24. gr. séu uppfyllt. Í greinargerð með reglum ksl. er ekki að finna greiningu 

á því hvað felst í þeirri kröfu. Svo virðist sem ekki hafi verið fjallað um inntak kröfunnar 

með beinum hætti í dómaframkvæmd. Samsvarandi breytingum á dönsku Retsplejeloven 

fylgdu að sama skapi engar leiðbeiningar í undirbúningsgögnum og ekki hefur verið vikið að 

álitaefninu með beinum hætti í dómaframkvæmd.
107

 Í dönskum rétti hefur því verið talið að 

dómstólar hafi töluvert frjálsar hendur þegar kemur að mati um hvort lögbann verði lagt á. 

Þess má geta að sambærilegar kröfur gilda samkvæmt reglum um lögbann í sænskum
108

 og 

norskum rétti.
109

  

Í dönskum rétti hefur verið talið að mögulegt sé að nálgast inntak kröfunnar út frá því að 

í henni felist sönnunartilslökun (d. bevislettelse). Sem dæmi um þetta hefur verið nefnd sú 

staða þegar lögbannsbeiðni byggir á vörumerkjarétti sem stofnast með notkun, en merkið 

sem um ræðir skortir nægilegt sérkenni til að teljast vörumerki samkvæmt 2. mgr. 3. gr., 

samanber 13. gr. vml. Í almennu einkamáli myndu vera gerðar töluverðar sönnunarkröfur við 

mat á því hvort merkið hefði öðlast nægilegt sérkenni við notkun, samkvæmt 2. mgr. 13. gr. 

vml. Sönnunartilslökun fæli þannig í sér að lögbann yrði lagt á þrátt fyrir að þær kröfur sem 

                                                 
105 Alþt. 1989-1990 A, bls. 1738.  
106 Markús Sigurbjörnsson, ofl.: Aðför, kyrrsetning, lögbann ofl.: Handbók, bls. 185. 
107 Clement Salung Petersen: Immaterial rettigheder og foreløbige forbud, bls. 345. 
108 Í sænskum rétti er gerð krafa um „sannolika skäl“, sjá 3. gr. 15. kafla Rättegångsbalken (SFS 1942:740); 53. 

gr. b. Upphovsrättslagen (SFS 1960:729); 37. gr. b. Varumärkeslagen (SFS 1960:644) og 57. gr. b. Patentlagen 

(SFS 1967:837).    
109 Í norskum rétti er gerð krafa um „sannsynliggjøring“, sjá 1. og 2. gr. 34. kafla Tvisteloven (LOV-2005-06-

17-90).  
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vanalega eru gerð eru til sönnunar um að sérgreining hafi orðið til fyrir notkun séu ekki 

uppfylltar að fullu af hálfu gerðarbeiðanda.
110

   

Umfang sönnunartilslökunar er hægt að nálgast á tvo vegu. Annarsvegar er hægt að líta 

svo á að sönnunarmatið sé mismunandi eftir atvikum máls líkt og við meðferð almenns 

einkamáls en kröfurnar sem gerðar eru til sönnunar séu samt sem áður lægri. Hinsvegar 

kemur til greina að líta svo á að sönnun þurfi að ná ákveðnum lágmarks þröskuldi (d. 

maksimum) til þess að lögbann verði lagt á. Ólíklegt er þó að þessi síðari nálgun standist 

skoðun þar sem sönnunarkröfur eru mismunandi eftir atvikum máls og samhengi.  

Einnig er hægt að nálgast inntak kröfunnar frá afstæðu (d. relativ) mati. Í því felst að 

málatilbúnaður gerðarbeiðanda og gerðarþola er metinn með það fyrir augum hvor hafi meira 

til síns máls, það er hvor málatilbúnaðurinn sé sennilegri. Þetta getur þó augljóslega ekki 

verið mælikvarðinn ef gerðarþoli tekur ekki til varna. Eins og sést er erfiðleikum bundið að 

afmarka nánar kröfuna  um að eitthvað sé gert sennilegt. Verður að ætla að sýslumenn og 

dómarar hafi nokkuð frjálst mat í þeim efnum.   

4.1.3 Sönnunarfærsla 

Áður greindi frá því að vandasamt er að setja almennar reglur um hvaða gögn eigi að fylgja 

lögbannsbeiðni. Ýmis sönnunargögn er þó hyggilegt að leggja fram með lögbannsbeiðni í því 

skyni að sanna eða gera brot gegn hugverkaréttindum sennilegt.   

Í fyrsta lagi geta rétthafar lagt fram til samanburðar, sýnishorn, bæði af vöru sinni sem og 

hinni ólögmætu vöru, ásamt upplýsingum um þær,
111

 á borð við notendaleiðbeiningar, 

pantanir, vörureikninga, millifærslubeiðnir og kvittanir. Heppilegt getur reynst að kaupa 

nokkur sýnishorn af vöru yfir visst tímabil. Pöntunarnúmer eða vörureikningsnúmer geta 

þannig gefið vísbendingu um umfang sölu ólögmætrar vöru.
112

 Sé ætlunin að beita lögbanni 

verða rétthafar þó að hafa hugfast hvort hagsmunir þeirra þoli slíka bið, það er réttindi kunna 

að fara forgörðum eða verða fyrir spjöllum.  

Í öðru lagi kunna rétthafar að leggja fram álitsgerðir sérfróðra aðila eða hugsanlega 

matsgerðir dómkvaddra matsmanna samkvæmt 77. gr. eml. Þá geta erlendir dómar og 

matsgerðir komið að gagni við sönnunarfærslu. Í Hérd. Reykn. 6. mars 2006 (E 116/2005) 

(Tripp-Trapp) sem var staðfestingarmál vegna lögbanns sem lagt var á við sölu eftirlíkinga af 

                                                 
110 Clement Salung Petersen: Immaterial rettigheder og foreløbige forbud, bls. 353.  
111 Niels M. Andersen, Arly Carlquist og Anders Rubinstein: Retshåndhævelse af immaterialrettigheder, bls. 

281. 
112 Niels M. Andersen, Arly Carlquist og Anders Rubinstein: Retshåndhævelse af immaterialrettigheder, bls. 

166. 
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tilteknum barnastól var meðal annars litið til erlendra dóma og matsgerða við mat á því hvort 

um brot væri að ræða. Talið var að þó stefndi í málinu bæri fyrir sig að í málið vantaði 

matsgerð sérfróðra matsmanna væri nóg að líta til hina erlendu dóma og matsgerða auk þess 

sem dómurinn, skipaður sérfróðum meðdómendum, hefði skoðað eintök af umræddum 

stólum.    

Í þriðja lagi geta rétthafar lagt fram bréfa- og vefpóstsamskipti, prentuð afrit af skjámynd, 

IP-númer,
113

 sölubæklinga, ljósmyndir, auglýsingar og fleira sem kann að lýsa umfangi brots, 

framleiðslu, markaðssetningu og/eða sölu á ólögmætum vörum. Sönnunargildi útprentaðra 

skjámynda í málum vegna ólögmætrar eintakagerðar og birtingar höfundaréttarvarins efnis á 

internetinu hefur verið staðfest í dómaframkvæmd, samanber dóm Eystri landsréttar 

Danmerkur frá 25. júni 2004 (Connect #12) og Hrd. 11. febrúar 2010 (214/2009) (Istorrent). 

Í dómunum var talið að framlagðar útprentaðar skjámyndir af vefsvæðum og þau samskipti 

sem þar komu fram endurspegluðu umfang umræddra höfundaréttarbrota. Brýnt er að 

skjámyndir beri með sér hvenær þær voru niðurhalaðar, það er sum IP-númer eru breytileg 

og ekki er víst að sami notandi notist við númerið sem um ræðir á hverjum tíma.
114

  

Ástæða getur verið til varkárni við gagnaöflun með samskiptum við hinn brotlega. 

Ólögmæt eintakagerð og birting höfundaréttarvarins efnis fer í auknum mæli fram á 

jafningjanetum með skráarskiptiforritum. Þekkt er að sönnunargagna um brot og umfang 

þeirra hafi verið aflað með því að aðilar á vegum rétthafa gerist hluti af jafningjanetinu. 

Þessari aðferð til gagnaöflunar var beitt í Hrd. 11. júní 2009 (472/2008) (DC++). 

Hrd. 11. júní 2009 (472/2008). Í málinu, sem var sakamál, var hópur manna ákærður fyrir brot 

gegn höfundalögum nr. 73/1972 fyrir að hafa gert ólögmæt eintök af höfundaréttarvernduðu 

efni, vistað það í nettengdum tölvum og birt það án heimildar rétthafa með því að nýta 

eiginleika tiltekins skraárskiptaforrits. Kærendur, höfundaréttarsamtökin SÍK, SMÁÍS, STEF 

og SHF fengu tiltekinn einstakling (Á) til þess að gerast hluti af hópnum í þeim tilgangi að 

safna upplýsingum um brotastarfsemina. Til að öðlast inngöngu í hópinn þurfti Á að hafa yfir 

að ráða ákveðnu magni af höfundaréttarvernduðu efni til þess að deila. Til að gera Á þetta 

kleift var honum veitt heimild frá rétthöfum til að hafa höfundarréttarvarið efni inni á 

tölvubúnaði sínum og dreifa honum í þessum tiltekna tilgangi. Í málinu lutu varnir ákærðu m.a. 

að því að Á hefði verið tálbeita. Héraðsdómur benti hinsvegar á að Á hefði haft heimild 

                                                 
113 IP númer er talnaröð sem notuð er til þess að tilgreina staðsetningu tölvu sem tengist internetinu. IP númer 

samanstanda af tveimur þáttum, svokölluðu netnúmeri þess nets sem tölvan er í (e. network address) og 

innannetsnúmeri tölvunnar (e. host address). IP-númer geta einnig verið föst eða breytileg. Föst IP-númer hafa 

alltaf sama notanda en hin breytilegu getur verið úthlutað af þjónustuveitanda til mismunandi aðila á 

mismunandi tíma. Sjá: Tölvuorðasafn: Íslenskt-enskt, enskt-íslenskt.  
114 Sjá niðurstöðu sænska landsréttarins í máli Svea Hovrätt, 2.10.2006 (B 8799). Í málinu sem var sakamál var 

ákært fyrir ólöglega notkun höfundaréttarverndaðs efnis með skráarskiptiforriti á jafningjaneti. Landsréttur taldi 

að ekki lægi fyrir nægileg sönnun um að IP-númerið sem um ræddi í málinu hefði verið úthlutað tölvu ákærða 

þar sem útprentun skjámyndarinnar var ekki tímasett. Þann fyrirvara verður þó að gera að um var að ræða 

sakamál og sönnunarkröfur því ívið strangari en í lögbannsmálum.  
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rétthafa til að dreifa efninu og hefði ekki hvatt ákærðu til höfundaréttarbrota. Ekki var því 

amast sérstaklega við aðferð rétthafanna. Í Hæstarétti var einnig tekið fram að sú aðferð sem 

rétthafar beittu til þess að afla sönnunargagna um brotin undanskildi ákærðu ekki ábyrgð. 

Mikilvægt er að sönnunargagna sé aflað með lögmætum hætti þegar ofangreindri aðferð er 

beitt. Hafi ,,tálbeitan” ásetning til liðsinnis eða hafi hún hvatt til verka á hún á hættu að vera 

álitinn hlutdeildarmaður í broti.
115

  

Í fjórða lagi er mögulegt fyrir rétthafa að leggja fram skriflegar yfirlýsingar aðila eða 

þriðja manni.
116

 Ákvæði ksl. gera ekki ráð fyrir sönnunarfærslu með vitnaleiðslu. 

Gerðarbeiðandi getur hinsvegar lagt fram tölvupósta eða endurrit símtala sem innihalda 

upplýsingar frá vitnum.
117

 Í staðfestingarmáli vegna lögbanns, samkvæmt VI. kafla ksl. er 

hægt að renna frekari stoðum undir slík gögn með vitnaleiðslu aðilanna sem upplýsingarnar 

stafa frá.  

Að lokum kemur til greina að leggja fram gögn sem aflað er hjá gerðarþola samkvæmt 

ákvæðum laga um öflun sönnunargagna vegna ætlaðra brota gegn hugverkaréttindum, nr. 

53/2006 (hér eftir nefnd ösl.).
118

 Raunar eru skilyrði gerða samkvæmt ösl. hliðstæð 

skilyrðum lögbanns. Ástæða þess er sú að löggjafinn hefur talið að sambeiting þessara 

úrræða sé í flestum tilfellum líkleg.
119

 Sé tekið mið af danskri framkvæmd virðist sú spá vera 

á rökum reist.
120

 Leiða má líkur að því að úrræði ösl. styrki lögbann í sessi sem 

fullnustuúrræði fyrir hugverkaréttindi. Ef gerðarbeiðandi fær úrskurð um heimild til að afla 

sönnunargagna, gerðin fer fram með tilætluðum árangri og ljóst verður að brotastarfsemi eigi 

sér stað, þá aukast líkurnar á því að lögbannsbeiðni verði samþykkt. Það kann að leiða til 

þess að gerðarþoli meti stöðu sína þannig að best sé að láta af hinni ólöglegu starfsemi, til 

dæmis með samkomulagi við gerðarbeiðanda.
121

 Úrræði ösl. kunna því að minnka þörfina 

fyrir lögbann að einhverju leyti. Til samanburðar má ímynda sér að við leit samkvæmt ösl. 

komi í ljós að starfsemi gerðarþola sé lögmæt eða aðstaðan önnur en gerðarbeiðandi lagði 

                                                 
115 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð I, bls. 142.  
116 Niels M. Andersen, Arly Carlquist og Anders Rubinstein: Retshåndhævelse af immaterialrettigheder, bls. 

281. 
117 Niels M. Andersen, Arly Carlquist og Anders Rubinstein: Retshåndhævelse af immaterialrettigheder, bls. 

168. 
118 Hér á landi hefur þrisvar verið úrskurðað á grundvelli ösl., samanber úrskurð Héraðsdóms Reykjavíkur 1. 

nóvember 2006 (Ö-3/2006); úrskurð Héraðsdóms Reykjaness 30. júní 2008 (Ö-6/2008) og úrskurð Héraðsdóms 

Reykjavíkur 23. október 2009 (Ö-16/2009) 
119 Alþt. 2005-2006, A, bls. 1348.  
120 Sjá Niels M. Andersen, Arly Carlquist og Anders Rubinstein: Retshåndhævelse af immaterialrettigheder, 

bls. 104 og 345. Rannsókn Clement Salung Petersen á danskri dómaframkvæmd leiðir einnig í ljós að beiðnir 

um öflun sönnunargagna og lögbannsbeiðnir séu í auknum mæli gerðar samhliða, sjá Clement Salung Petersen: 

Immaterial Rettigheder og foreløbige forbud, bls. 116. 
121 Marcus Norrgard: Interimistiska förbud i immaterialratten, bls. 104.  
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upp með í gerðarbeiðni. Sú aðstaða getur einnig minnkað þörfina á lögbanni. Gerðarbeiðandi 

þarf þar með að endurskoða hagsmuni sína með hliðsjón af því hvort staðfestingarmál vegna 

lögbanns myndi tapast með tilheyrandi kostnaði vegna skaðabótaskyldu hans samkvæmt VII. 

kafla ksl. Í því samhengi ber að geta þess að inngripið í atvinnustarfsemi gerðarþola með leit 

er ekki jafn umfangsmikið og inngripið sem felst í lögbanni.
122

 Því má fastlega gera ráð fyrir 

að skaðabætur vegna árangurslausrar leitar samkvæmt 22. gr. ösl. verði lægri en skaðabætur 

vegna sýknu í staðfestingarmáli lögbanns samkvæmt VII. kafla ksl. Af framangreindu má 

ráða að eftir gildistöku ösl. hafi lögbann verið styrkt í sessi hvað ætluð hugverkaréttarbrot 

varðar. Einnig má ætla að í framkvæmd muni úrræðið á vissan hátt koma í staðinn fyrir 

lögbann, náist samningar við hinn brotlega í kjölfarið af gerðinni.  

4.2 Fyrsta skilyrði lögbanns: Brot gegn lögvörðum rétti gerðarbeiðanda 

4.2.1 Almennt 

Fyrsta og mikilvægasta skilyrði 1. mgr. 24. gr. ksl. er að sannað sé eða gert sennilegt að þær 

athafnir sem lögbanns er krafist við brjóti eða muni brjóta gegn lögvörðum rétti 

gerðarbeiðanda. Einkaréttindi á sviði hugverkaréttar eru lögákveðin réttindi. Niðurstaða um 

það hvort skilyrðinu er fullnægt ræðst því fyrst og fremst af efnisrétti hugverkaréttar. Til þess 

að skilyrðið teljist uppfyllt verður í fyrsta lagi að vera um að ræða brot gegn gildum 

réttindum samkvæmt einkaréttarlöggjöf á sviði hugverkaréttar.
123

 Í annan stað felst í þessu að 

einungis sá sem er bær til að höfða mál vegna réttindanna getur krafist lögbanns.
124

 Í þriðja 

lagi verður lögbannsbeiðni að beinast að réttum aðila, það er þeim sem framkvæmir 

hugverkaréttarbrotið sem um ræðir.  

Áskilnaðurinn um að athöfn brjóti gegn lögvörðum rétti felur í sér að hlutlægt séð sé um 

réttarbrot að ræða.
125

 Með öðrum orðum skiptir huglæg afstaða gerðarþola til brotsins ekki 

máli, þar sem athöfn hans má banna, ef hún felur raunverulega í sér réttarbrot.
126

 Lögbann 

verður lagt við athöfn gerðarþola hvort sem það er talið honum til gáleysis eða ásetnings eða 

hvort hann athafnast í góðri eða vondri trú um rétt gerðarbeiðanda. Þó enginn áskilnaður sé 

                                                 
122 Reglur ösl. fela ekki í sér heimild til að taka vörur í heild sinni úr vörslum viðkomandi í þeim tilgangi að 

hindra brot gegn hugverkaréttindum, sjá Alþt. 2005-2006 A, bls. 1340.  
123 Ejler Bruun, Peter Møgelvang-Hansen og Lars Lindecrone Petersen: Fogedsager, 3. útg., bls. 726 og 

Clement Salung Petersen: Immaterial rettigheder og foreløbige forbud, bls. 362-363. 
124 Clement Salung Petersen: Immaterial rettigheder og foreløbige forbud, bls. 362-363.  
125 Bernhard Gomard: Fogedret, bls. 377-378. 
126 Ólafur Jóhannesson: Fyrirlestrar um kyrrsetningu og lögbann, bls. 47. Niels M. Andersen, Arly Carlquist og 

Anders Rubinstein: Retshåndhævelse af immaterialrettigheder, bls. 281-282 og Clement Salung Petersen: 

Immaterial rettigheder og foreløbige forbud, bls. 363. 
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gerður um að athöfn kunni fyrirsjáanlega að baka gerðarþola skaðabótaskyldu eða 

refsiábyrgð má ætla að sú sé raunin í flestum tilfellum.
127

  

Í skilyrðinu felst að gerðarbeiðandi þarf að eiga lögvarða hagsmuni af því að lögbann nái 

fram að ganga. Þetta þýðir að skýra verður hugtakið lögvarðir hagsmunir eftir almennum 

sjónarmiðum réttarfars.
128

 Í staðfestingarmáli vegna lögbanns er þó ekki útilokað að 

gerðarbeiðandi hafi lögvarða hagsmuni af því að banndómur falli um efnisleg réttindi honum 

í vil en ekki af því að lögbann verði staðfest. Þetta má sjá í Hérd. Rvk. 26. febrúar 2004 (E-

6609/2003) (Ísverslun Álfheimum II). Þar var kröfu um staðfestingu lögbanns vísað frá þar 

sem því var lýst yfir af hálfu stefnda við gerðina hjá sýslumanni að hann myndi virða 

lögbannið og hefjast handa við að fjarlægja merki sem gert hafði verið sennilegt að bryti í 

bága við vörumerkjarétt stefnanda, samanber niðurstöðu Hæstaréttar í Hrd. 2003, bls. 2012 

(167/2003). (Ísverslun Álfheimum I). Engu að síður var kröfu um að stefnda væri óheimilt að 

nota merkið tekin til greina.  

4.2.2 Réttargrundvöllurinn 

Ef gerðarbeiðandi beiðist lögbanns á grundvelli einkaréttinda sem veitt eru samkvæmt 

einkaréttarlögum hugverkaréttar felur skilyrði 1. mgr. 24. gr. ksl. í sér að gerðarbeiðandi geri 

að minnsta kosti sennilegt að slík réttindi séu til staðar og að brotið sé gegn þeim. Áður hefur 

verið vikið að inntaki einkaréttar einstakra réttarsviða og vísast því til þeirrar umfjöllunar í 

kafla 2.3 hér að framan. 

4.2.2.1 Höfundaréttur 

Við fullnustu óskráðra réttinda á borð við höfundarétt eða vörumerkjarétt sem fæst við 

notkun er óhjákvæmilegt að sönnunarfærsla um tilurð slíks réttar geti orðið vandasamari en 

þegar um skráð réttindi er að ræða. Hyggist gerðarbeiðandi fullnusta vörumerkjaréttindum 

sem fengin eru við notkun verður hann að færa fram gögn því til stuðnings að merki uppfylli 

skilyrði um sérkenni, samanber 13. gr. vml. og að merkið hafi raunverulega verið tekið í 

notkun fyrir þann vöruflokk sem um ræðir. Sömuleiðis þarf gerðarbeiðandi sem hyggst 

fullnusta höfundaréttindum að færa fram gögn til stuðnings því að verkið sé raunverulega til 

og að um sjálfstæða andlega sköpun sé að ræða (verkshæð) sem og að verkið njóti 

réttarverndar samkvæmt ákvæðum höfl. Mat á þessu fer að miklu leyti eftir því hvaða tegund 

verks ræðir um. Frekari leiðbeiningar er vart hægt að gefa hvað lögbann varðar og telja 

                                                 
127 Markús Sigurbjörnsson, ofl.: Aðför, kyrrsetning, lögbann ofl.: Handbók, bls. 189. 
128 Markús Sigurbjörnsson, ofl.: Aðför, kyrrsetning, lögbann ofl.: Handbók, bls. 189. 
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verður að álitaefni um höfundaréttindi lúti fyrst og fremst að því hvort gerðarbeiðanda 

auðnast að gera rétt sinn sennilegan frammi fyrir sýslumanni. Í dæmaskyni skal hér minnst á 

Hérd. Rvk. 20. janúar 1995 (E-207/1994) (Glámur og Skrámur) og norskan úrskurð 

Eidsivating Lagmansret 4. mars 2008 (LE-2008-48261) (Birgers Dagbok):  

Hérd. Rvk. 20. janúar 1995 (E-207/1994). Málið rak A til staðfestingar lögbanni sem lagt hafði 

verið við því að Íslenska Útvarpsfélagið (Í) birti í útvarpi eða prentuðum ritum, verk með 

auðkenninu Glámur og Skrámur. Byggði A meðal annars á því að með því að Í notaði nöfnin 

Glám og Skrám í titli tiltekinna útvarpsþátta hefði Í brotið gegn titilvernd, samanber 51. gr. 

höfl. Héraðsdómur lagði til grundvallar að titill umræddra þátta væri Glámur og Skrámur. Á 

hinn bóginn var litið svo á að nöfnin væru þekkt úr íslenskum bókmenntum. Var talið að 

nöfnin fælu ekki í sér það sjálfstæði eða frumleik að þau gætu notið verndar sem verk í 

skilningi höfl. Þá þótti titillinn “Glámur og Skrámur” ekki bera með sér slík sérkenni að nyti 

verndar samkvæmt 51. gr. höfl. Samkvæmt því var talið að ekki væri brotið gegn rétti A 

samkvæmt höfl. og var kröfu A um staðfestingu lögbannsins hafnað.      

Úrskurður Eidsivating Lagmansrett 4. mars 2008 (LE-2008-48261). Málavextir voru þeir að 

höfundur að handriti óútgefinnar bókar fékk lagt lögbann við sölu og dreifingar annarrar bókar 

sem innihéldi kafla úr handritinu. Í úrskurði um ágreiningsmál vegna lögbanns var talið að 

höfundi hefði tekist að gera sennilegt að handrit hinnar óútgefnu bókar hefði legið til 

grundvallar hinni bókinni. Vegna þessa og annarra atriða var talið að skilyrði lögbanns hefðu 

verið uppfyllt.   

Lögbanns hefur verið beiðst í nokkrum fjölda mála vegna brota gegn höfundarétti. Svo 

virðist mega ráða að í flestum þeim tilfellum þegar til úrlausnar er, hvort staðfesta eigi eða 

hafna lögbanni staðfestingar, komi eingöngu til skoðunar hvort hagsmunir gerðarbeiðanda 

njóti höfundaréttar og hvort brotið sé gegn þeim.
129

 Með öðrum orðum er það fyrsta skilyrði 

lögbanns um réttarbrot sem mest áhersla er lögð á og önnur skilyrði lögbanns koma mun 

sjaldnar til skoðunar.   

4.2.2.2 Einkaleyfaréttur og vörumerkjaréttur 

Við fullnustu skráðra hugverkaréttinda á borð við einkaleyfarétt og skráðan vörumerkjarétt 

verður að telja að sönnunarfærsla gerðarbeiðanda sé fyrirhafnarminni hvað 

réttargrundvöllinn varðar. Nægir þar oft að leggja fram gögn um skráninguna réttinum til 

stuðnings.  

Athyglisvert er að líta til framkvæmdar um lögbann vegna brota gegn vörumerkjarétti. 

Árið 1992 var af miklum fjölda vörumerkja- og firmaréttarmála aðeins að finna tvö dæmi 

                                                 
129 Sjá forsendur dóma í: Hérd. Rvk. 24. september 2010 (E-2151/2010) (Höfundaréttur að persónu í 

Næturvaktinni); Hrd. 11. febrúar 2010 (214/2009) (Istorrent); Hérd. Rvk. 24. október 2005 (E-2558/2005) 

(Radío Reykjavík); Úrsk. Hérd. 4. júlí 1997 (K-2/1997) (Vafi um innihald einkaréttarsamnings við Fox) og 

Hérd. Rvk. 20. janúar 1995 (E-207/1994) (Glámur og Skrámur). Sjá einnig um sama atriði úr tíð eldri laga um 

kyrrsetningu og lögbann nr. 18/1949: Hrd. 1986, bls. 993 (Útlán og leiga myndbands); Hrd. 1982, bls. 1124 

(Landakort af Íslandi) og Hrd. 1952, bls. 167 (Fjölföldun hljómplötu). 
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þess að lögbanni hefði verið beitt,
130

 Hrd. 1962, bls. 475 (Plútó-Sextett) og Hrd. 1987, bls. 

1706 (Freyja). 

Hrd. 1962, bls. 475 (Plútó-Sextett). Lögbann var lagt við því að danshljómsveit notaði 

hljómsveitarheitið „Plútó Sextett“ en gerðarbeiðandi var Plútó hf. sem skráð hafði nafnið í 

hlutafélagaskrá 1947. Lögbannið var staðfest í héraðsdómi og Hæstarétti.      

Hrd. 1987, bls. 1706 (Freyja). Freyja h.f. fékk lagt lögbann við notkun norsks félags á tveimur 

skráðum vörumerkjum, „FREIA HELLNUTT“ og myndmerkinu „LAKKRIS-PASTILLER 

FREIA“.  

Með öðrum orðum virðist sem sjaldgæft hafi verið að beiðast lögbanns vegna 

vörumerkjaréttarbrota fram til ársins 1992. Engin lögbannsmál varðandi vörumerki er að 

finna á tímabilinu frá gildistöku ksl. og fram til lögfestingar sérákvæðis 41. gr. vml. um 

lögbann árið 1997. Markvert er að svo virðist sem í kjölfar lögfestingar sérákvæðisins hafi 

úrlausnum um lögbann vegna vörumerkjabrota fjölgað. Í eftirfarandi málum voru skilyrði 

lögbanns talin uppfyllt og lögbann lagt á:  

Úrsk. Hérd. Rvk. 7. desember 1998 (E-1915/1998) (Góa). G krafðist þess að lögbann sem lagt 

var við því að V notaði vörumerkið „Litla Hraun“ til að einkenna framleiðslu sína á 

súkkulaðibitum yrði staðfest en G átti rétt til vörumerkjanna „Hraun“ og „Hraunbita“. Kröfum 

G var hinsvegar vísað frá þar sem G hafði eingöngu gert kröfu um staðfestingu lögbannsins en 

láðist að gera efnislegar kröfur, samanber 2. mgr. 36. gr. ksl.     

Hérd. Rvk. 30. júní 2000 (E-2355/2000) (Kringlan). Staðfest var lögbann sem Rekstrarfélag 

Kringlunnar fékk lagt var við því að G notaði, framseldi eða ráðstafaði merkjunum 

EKRINGLA, EKRINGLAN, E-KRINGLA eða E-KRINGLAN eða lénunum ekringla.is og 

ekringlan.is. Talið var að ruglingshætta væri til staðar, samanber 1. mgr. 4. gr. vml.      

Hrd. 2002, bls. 440 (344/2001) (Eimskip/Vortex). Staðfest var lögbann sem Eimskipafélagið 

hf. fékk lagt við því að V notaði póstfangið eimskip@vortex.is. Héraðsdómur taldi að notkunin 

fæli í sér brot gegn vörumerkjarétti Eimskipafélagsins hf., samanber 4. gr. vml. og vék ekki að 

öðrum skilyrðum lögbanns.  

Hrd. 2002, bls. 1037 (366/2001) (Dominos). Domino′s Pizza Inernational Inc. (D) krafðist 

staðfestingar lögbanns sem fengist hafði lagt við notkun D sf. og R á skráðum vörumerkjum D. 

Ekki var vafi á um vörumerkjabrot D sf. og R. þar sem augljós ruglingshætta var til staðar. 

Hinsvegar var kröfugerð ekki í samræmi við 2. mgr. 36. gr. ksl. þar sem D krafðist ekki 

efnisdóms um réttindin samhliða kröfu um staðfestingu lögbannsins. Hæstiréttur taldi 

annmarkann valda því að D yrði að sæta því að dómur honum í vil fæli ekki í sér heimild til 

aðfarar. Hæstiréttur staðfesti engu að síður lögbannið.     

Hérd. Rvk. 24. mars 2004 (E-44/2004) (Byko). Byko hf. krafðist staðfestingar á lögbanni sem 

fengist hafði lagt við notkun BYMO-byggingarvöruverslunar (B) á firmaheitinu og 

vörumerkinu BYMO. Héraðsdómur taldi að ruglingshætta væri á merkjunum og að B hefði 

brotið gegn vörumerkjarétti Byko hf. Var lögbannið því staðfest.    

                                                 
130 Sjá nánar Árni Vilhjálmsson: „Gæsla hugverkaréttinda“, bls. 162. 

mailto:eimskip@vortex.is
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Hrd. 2004, bls. 2727 (213/2004). (No Name snyrtivörur). Í kærumáli vegna synjunar 

héraðsdóms á því að leggja á lögbann taldi Hæstiréttur að lögbann yrði lagt við sölu, dreifingu 

og afhendingu A og C til annarra en Í á tiltekinni snyrtivörulínu. Aðilarnir höfu gert með sér 

samning um einkasöluumboð Í á snyrtivörunum. Talið var að ekki væri gert sennilegt að Í 

hefði vanefnt samninginn svo varðaði riftun. Var lögbann því staðfest.    

Hérd. Rvk. 20. júlí 2004 (E-13741/2003) (www.naustid.is). Staðfest var lögbann sem lagt var 

við notkun þrotabús Ö á vefsíðunni www.naustid.is. Með vísan til 1. tölul. 1. mgr. 4. gr. vml. 

var talið að þrotabú Ö væri óheimilt að nota vörumerkið „Naustið“ sem var í eigu K. Var talið 

að skilyrði lögbanns í ksl. og vml. væru uppfyllt og var þrotabúi Ö gert að afskrá lénið hjá Isnic 

innan 15 daga frá uppsögu dómsins.     

Dómur Hérd. Rvk. 22. september 2004 (E-13221/2003) (Apple). Lögbann var lagt við sölu og 

dreifinu Tæknivals á vörum sem framleiddar væru undir vörumerkinu „Apple“. Í málinu 

krafðist Apple Computer International (A) að lögbannið yrði staðfest. Deilt var um 

alheimstæmingu réttinda í staðfestingarmálinu. Með hliðsjón af 7. gr. 1. tölul. tilskipunar EBE 

um vörumerkjaréttindi nr. 80/104 og með vísan til 3. mgr. laga nr. 2/1993 um Evrópska 

efnahagssvæðið og orðalags 2. mgr. 6. gr. vml. var talið að rétthafi vörumerkis á EES svæðinu 

geti haldið rétti sínum til vörumerkis þrátt fyrir að hann hafi markaðssett vöruna í ríkjum utan 

EES, en ekki innan þess. Með því lá fyrir að brotið hefði verið gegn vörumerkjarétti A. Var 

lögbannið staðfest.   

Hrd. 2003, bls. 2012 (167/2003) (Ísverslun Álfheimum I). Í kærumáli vegna synjunar 

héraðsdóms á því að leggja á lögbann krafðist Kjörís þess að lögbann yrði lagt við því að Í 

notaði tiltekið merki við ísverslun sína. Hæstiréttur taldi ruglingshættu vera á merkjum Í og K, 

samanber 2. tölul. 1. mgr. 4. gr. vml. og staðfesti lögbannið.  

Hrd. 2005, bls. 2757 (259/2005) (Heimilisbrauð). Í kærumáli vegna synjunar héraðsdóms á því 

að leggja á lögbann krafðist Myllan Brauð ehf. (M) þess að lagt yrði lögbann við því að B 

framleiddi vöruna „Heimilisbrauð“. B hafði framleitt vöruna samkvæmt samningi við M en sá 

samningur var útrunninn. Með vísan til samningsins var fallist á kröfu M og lögbann staðfest. Í 

Hrd. 2006, bls. 4101 (153/2006) (Heimilisbrauð II) var lögbannið svo staðfest með svipuðum 

rökum.  

Hrd. 2006, bls. 2436 (447/2005) (Life Extensions). Málið var höfðað til staðfestingar lögbanni 

sem C ehf. hafði fengið lagt við því að A ehf. auðkenndi vörur sínar með vörumerkinu „LIFE 

EXTENSION“ og tilteknu útliti umbúða varanna. Ekki var talið að C hefði sýnt fram á 

vörumerkjarétt sinn fyrir notkun á heitinu. Hinsvegar varð niðurstaðan að A væri óheimilt að 

nota sem auðkenni vöru sinnar útlit umræddra umbúða, enda augljós ruglingshætta á milli 

merkja A og C á umbúðunum. Var lögbann því staðfest.      

Einungis eitt dæmi er um að lögbanni hafi verið synjað með vísan til þess að 

vörumerkjaréttur gerðarbeiðanda var ekki til staðar, samanber Hrd. 2005, bls. 12 (507/2004) 

(Hlöllabátar) en dómurinn er reifaður í kafla 4.2.3. hér að neðan. Eins og sést veltur 

niðurstaða um hvort lögbann verði veitt eða staðfest oftast á því hvort tekst að sanna eða gera 

sennilegt að brotið sé gegn vörumerkjarétti. Þannig standa önnur skilyrði lögbanns í 

undantekningartilfellum í vegi fyrir lögbanni.  

Athyglisverða niðurstöðu er að finna í Hérd. Rvk. 12. janúar 1999 (E-1875/1998) 

(Grandi).  

http://www.naustid.is/
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Hérd. Rvk. 12. janúar 1999 (E-1875/1998). Málið var höfðað af Granda hf. (G hf.) til 

staðfestingar lögbanni sem lagt hafði verið við nánar tilgreindri notkun Granda sf. (G sf.) og 

Granda ehf. (G ehf.) á orðinu „Grandi“ í firmaheitum sínum. G hf. byggði meðal annars á því 

að brotið væri gegn 20. og 25. gr. samkeppnislaga nr. 8/1993, 3., 8. og 9. gr. vml. og 10. gr. 

laga um verzlanaskrár, firmu og prókúruumboð nr. 42/1903. Kröfu á hendur G sf. um lögbann 

var hafnað meðal annars með vísan til þess að starfsemi G sf. félli ekki undir tilgang og 

markmið G hf., þannig að tilefni gæfi til ruglings á starfsemi fyrirtækjanna. Hinsvegar var talið 

að G ehf. væri ekki heimil notkun orðsins Grandi í firmaheiti sínu. Til stuðnings þessu taldi 

héraðsdómur meðal annars að notkun G ehf. á heitinu bryti gegn 20. og 25. gr. samkeppnislaga 

nr. 8/1993. Taldi héraðsdómur að fallast mætti á að skilyrði til lögbanns hefðu verið fyrir hendi 

hvað G. ehf. varðaði og var lögbannið staðfest.     

Niðurstaða héraðsdóms um lögbann virðist meðal annars byggja á bannreglu þágildandi 

samkeppnislaga við óréttmætri notkun firmanafns. Reglurnar fela í sér einn þátt banns við 

óréttmætum viðskiptaháttum, samanber nú hliðstæð ákvæði í 5. gr. og 15. gr. a laga um 

eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu nr. 57/2005. Það fellur út fyrir ramma 

ritgerðarefnis að fjalla um reglur um óréttmæta viðskiptahætti. Þó skal minnst á að rétthafar 

hugverkaréttinda styðja lögbannsbeiðnir sínar oft við reglur um óréttmæta viðskiptahætti auk 

viðeigandi efnisreglna hugverkaréttar. Nær undantekningalaust láta dómstólar nægja að 

byggja niðurstöðu sína um lögbann á efnisreglum hugverkaréttar. Það er skoðunarefni út af 

fyrir sig hvort hægt sé að fá lögbann lagt við athöfn eingöngu á grundvelli reglna um 

óréttmæta viðskiptahætti. Segja má að í niðurstöðu dómsins felist vísbending um að slíkt sé 

mögulegt. Í þessu samhengi er vert að nefna að í dönskum rétti er talið að lögbann verði 

fengið á grundvelli reglna um bann við óréttmætum viðskiptaháttum.
131

    

Úr dómaframkvæmd er einungis að finna þrjú dæmi þess að reynt hafi á lögbann vegna 

einkaleyfaréttar en öll dæmin varða álitaefni um uppfinningar á sviði fiskiðnaðar. Í tveimur 

dómanna, Hrd. 1969, bls. 816 (Humarvinnsluvélar) og Hrd. 1992, bls. 1389 (Sundmagavél) 

var lögbanns beiðst á grundvelli einkaleyfaumsóknar. Dómarnir eru reifaðir í kafla 4.2.2.3.1 

hér að neðan. Nýjasta dæmið um lögbann vegna einkaleyfaréttar má finna í Hrd. 2006, bls. 

5118 (57/2006) (Rækjuflokkunarvél)  

Hrd. 2006, bls. 5118 (57/2006). Style ehf. (S) fékk lagt lögbann við framleiðslu, sölu, 

markaðssetningu og notkun 3X-Stál ehf. (3X) á tiltekinni vél sem S taldi vera sambærilega vél 

sem naut einkaleyfaverndar. Undir rekstri málsins í héraði var lögð fram matsgerð um 

sambærileika vélanna. Með vísan til matsgerðarinnar taldi Hæstiréttur að sú tæknilega aðferð 

sem vél 3X beitti væri ekki sú sama eða jafngildi þeirrar aðferðar sem fælist í einkaleyfi vélar 

S. Þegar þetta var virt og að öðru leyti með vísan til forsendna héraðsdóms hafnaði Hæstiréttur 

því að brotið væri gegn einkaleyfi S. Var jafnframt talið að lögbannið hefði fallið niður 

samkvæmt 2. mgr. 39. gr. ksl. og var kröfu um staðfestingu lögbanns því vísað sjálfkrafa frá 

Hæstarétti.        

                                                 
131 Sjá til dæmis Eva Aen Skovbo: „Erstatning for ophavsretlige krænkelser“, bls. 107-108.  
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Hér valt niðurstaðan augljóslega á því að ekki væri um einkaleyfaskerðingu að ræða, það er 

fyrsta skilyrði lögbanns var ekki uppfyllt. Ljóst er að mun algengarara –að minnsta kosti í 

seinni tíð– er að beiðst sé lögbanns vegna vörumerkjabrota en einkaleyfaskerðingar.   

Þegar um er að ræða réttindi sem veitt eru með skráningu á grundvelli umsóknar, kann sú 

spurning að vakna frá hvaða tímamarki sé mögulegt að leggja á lögbann. Strax á 

umsóknarstigi getur verið að umsækjandi réttindanna sem um ræðir, telji hagsmunum sínum 

hætta búin. Almennt vekur þessi spurning ekki miklar vangaveltur í framkvæmd og gera má 

ráð fyrir að gerðarbeiðandi sé í flestum tilfellum rétthafi þegar skráðra einkaréttinda. 

Spurningin hefur þó verið talin hafa fræðilega þýðingu, einkum varðandi 

einkaleyfisumsóknir.    

4.2.2.3 Einkaleyfisumsóknir 

Rannsókn einkaleyfisumsóknar getur tekið langan tíma.
132

 Á umsóknarstigi kann 

umsækjandi einkaleyfis að sjá hag sinn í því að koma í veg fyrir að aðrir hagnýti sér 

uppfinningu hans. Þetta á sérstaklega við um tímabilið frá því að umsóknargögn eru gerð 

almenningi aðgengileg og fram að auglýsingu um veitingu einkaleyfis. Í athugasemdum í 

greinargerð með frumvarpi til ell. er þess getið að umdeilt sé í norrænum rétti hvort eingöngu 

sé hægt að krefjast lögbanns á grundvelli einkaleyfis eða hvort umsókn um einkaleyfi, a.m.k. 

eftir að hún hefur verið lögð fram, samanber 60. gr. ell., geti verið nægilegur grundvöllur 

fyrir slíkri beiðni.
133

 Óhætt er að segja að álitaefnið hafi verið tilefni talsverðrar fræðilegrar 

umræðu í norrænum rétti.
134

 Segja má að kjarni þeirrar umræðu lúti að því hvort 

einkaleyfisumsókn sem birt hefur verið, samkvæmt 2. mgr. 22. gr. ell. veiti umsækjanda 

lögvarinn rétt í skilningi 1. mgr. 24. gr. ksl. og hvort mögulegt sé á grundvelli þess háttar 

réttar að fá lögbann lagt við athöfnum sem brjóta eða munu brjóta gegn honum.  

4.2.2.3.1 Dómaframkvæmd.   

Finna má tvö dæmi úr íslenskri dómaframkvæmd þar sem reynt hefur á hvort lögbann yrði 

lagt við athöfn á grundvelli einkaleyfisumsóknar, Hrd. 1969, bls. 816 (Humarvinnsluvélar) 

                                                 
132 Alþt. 1990-1991 A, bls. 1587.  
133 Alþt. 1990-1991 A, bls. 1609.  
134 Sjá til dæmis: Are Stenvik: Patentret, bls. 445-448; Bjørn Ryberg: ,,Mere om fogedforbud på grundlag af 

patentansøgninger”, bls. 161-162; Bjørn Ryberg: ,,Patentansøgninger og Fogedforbud”, bls. 232-236; Clement 

Salung Petersen: Immaterial rettigheder og foreløbige forbud, bls. 367 og áfram; Jesper Langemark: 

,,Fogedforbud på grundlag af patentansøgninger?”, bls. 540-544; Marcus Norrgård: Interimistiska förbud i 

immaterialrätten, bls. 253 og áfram; Mogens Koktvedgaard og Marianne Levin: Lärobok i immatärialrätt, bls. 

415.  
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og Hrd. 1992, bls. 1389 (Sundmagavél). Hafa ber í huga að bæði mál eru úr gildistíð eldri 

laga um einkaleyfi nr. 12/1923 og eldri laga um kyrrsetningu og lögbann nr. 18/1949.    

Hrd. 1969, bls. 816. Í málinu hafði S sótt um einkaleyfi fyrir tvenns konar vélum, annarsvegar 

fyrir humarflokkunarvél og hinsvegar garnaúrtökuvél. S beiddist lögbanns við því að Á 

framleiddi eða seldi slíkar vélar en umsóknir S um einkaleyfi fyrir umræddum vélum voru enn 

til athugunar í iðnaðarráðuneytinu. S taldi að uppfinningar sínar nytu verndar samkvæmt 

þágildandi lögum um einkaleyfi nr. 12/1923. Í úrskurði fógetaréttar sagði meðal annars: ,,Eftir 

því sem mál þetta liggur fyrir, er ekki útilokað, að framleiðsla og sala á margnefndum 

humarvinnsluvélum sé brot á rétti, sem gerðarbeiðandi kann að eiga þar að lútandi. Þykir verða 

að taka til greina kröfu gerðarbeiðanda um lögbann á hendur gerðarþolum, eins og hún er fram 

sett í lögbannsbeiðni.” Úrskurður fógetaréttar var kærður til Hæstaréttar, en var vísað frá því 

kæruheimild skorti.  

Hrd. 1992, bls. 1389. Í málinu höfðu Á og N með tveggja mánaða millibili, lagt inn umsóknir 

um einkaleyfi fyrir vélum sem ætlað var að vinna sama verk. Báðar umsóknir höfðu verið 

auglýstar en ekkert einkaleyfi verið veitt. Í málinu var óumdeilt að vélarnar væru sama eðlis. Á 

krafðist þess að lögbann yrði lagt við notkun og tilbúningi á vél N. Á reisti kröfu sína á 

ákvæðum 2. mgr. 3. gr. þágildandi einkaleyfalaga nr. 12/1923 um að réttur hans gengi fyrir þar 

sem hann hefði þar sem hann hefði sannanlega lagt umsókn sína fyrr inn. Í úrskurði fógetaréttar 

sem staðfestur var í Hæstarétti kom fram að ákvæði 2. mgr. 3. gr. ætti einungis við í þeim 

tilfellum þegar endanlega væri komið að því að veita einkaleyfi og tvær eða fleiri umsóknir, 

sem allar uppfylltu skilyrði um veitingu leyfis lægju fyrir. Skilyrði fyrir því að umsókn skapi 

rétt væri að hún hefði hefði verið auglýst með tilskildum hætti. Að því virtu var talið að 

umsókn Á sem slík gæti ekki veitt honum þann rétt er hann hugðist tryggja með lögbanni og 

var því synjað um lögbannsgerð.   

Niðurstöður þessara mála eru misvísandi. Þá liggja nýrri úrlausnir um álitaefnið ekki fyrir. 

Þar með mætti draga þá ályktun að enn sé því ósvarað í íslenskum rétti hvort 

einkaleyfisumsókn nægi til þess að lögbann verði lagt við athöfn. Aftur á móti er að tvennu 

að hyggja hvað það varðar. Í fyrsta lagi hefur verið dregið í efa að úrskurður fógetaréttar í 

eldra málinu sé réttur þar sem hann hafi ekki verið í samræmi við framkvæmd í 

sambærilegum málum í Danmörku.
135

 Í öðru lagi hefur reglum um lögbann og einkaleyfi 

verið mikið breytt, bæði hér og í Danmörku, auk þess sem norrænir fræðimenn hafa ritað 

töluvert um efnið í seinni tíð. Til frekari skýringar á efninu er því nauðsynlegt að líta til 

ákvæða ell. og ksl. sem og norrænna fræðiskrifa.     

4.2.2.3.2 Ákvæði laga um einkaleyfi nr. 17/1991 

Þegar réttindi samkvæmt einkaleyfi hafa verið skert má beita eftirfarandi viðurlögum: 

Refsingum, samanber 57. gr. ell.; skaðabótum, samanber 58. gr. ell.; eyðileggingu, 

afhendingu ofl., samanber 59. gr. ell. og lögbanni samkvæmt reglum ksl.
136

 Það er 

                                                 
135 Árni Vilhjálmsson: „Gæsla hugverkaréttinda“, bls. 163. 
136 Jón L. Arnalds og Þorgeir Örlygsson: Einkaleyfaréttur, bls. 239.  
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meginregla að viðurlögum verður ekki beitt nema að um veitt einkaleyfi sé að ræða.
137

 Í 1. 

mgr. 60. gr. ell. er hinsvegar fólgin undantekning frá þeirri meginreglu en ákvæðið er 

svohljóðandi: 

Hagnýti einhver uppfinningu í atvinnuskyni án heimildar eftir að umsóknargögn hafa verið 

gerð almenningi aðgengileg, og leiði umsóknin til veitingar einkaleyfis, verður ákvæðum um 

einkaleyfisskerðingu beitt eftir því sem við getur átt, að undanskildum ákvæðum 57. gr. Áður 

en einkaleyfi er veitt nær einkaleyfisverndin aðeins til þess sem leiða má bæði af 

einkaleyfiskröfum eins og þær voru þegar umsóknin var gerð almenningi aðgengileg og af 

einkaleyfinu eins og það var veitt eða því breytt samkvæmt 3. mgr. 23. gr. 

Af ákvæðinu leiðir, að unnt er að öðlast ákveðna vernd þegar á umsóknartímabilinu, að því 

tilskildu þó að umsókn leiði til veitingar gilds einkaleyfis.
138

 Þessi sérstaka tegund 

einkaleyfisverndar er jafnframt einskorðuð við einkaleyfiskröfurnar eins og þær voru, þegar 

umsóknin var almennt aðgengileg og af einkaleyfiskröfunum samkvæmt einkaleyfinu.
139

 

Málsókn á grundvelli 60. gr. getur byrjað áður en einkaleyfi er veitt en máli verður ekki lokið 

fyrr en úrlausn um að veita eða synja um einkaleyfi liggur fyrir.
140

 

Samkvæmt orðanna hljóðan verður ákvæðum um einkaleyfaskerðingu beitt vegna 

einkaleyfaskerðingar sem verður eftir að umsóknargögn hafa verið gerð aðgengileg 

almenningi samkvæmt 2. mgr. 22. gr. ell., að undanskilinni refsingu samkvæmt 57. gr. ell. Í 

athugasemdum í greinargerð með 60. gr. ell. segir að vart sé raunhæft að tala um að úrræðum 

59. gr. verði beitt vegna brota á umsóknartímabilinu. Undantekningarregla 60. gr. hefur því 

mest gildi varðandi skaðabætur samkvæmt 58. gr. ell. Í greinargerð með ákvæðinu er 

greiðslu skaðabóta í slíkum tilfellum enda gerð góð skil.
141

 

Ekki er kveðið sérstaklega á um lögbann sem úrræði vegna einkaleyfaskerðingar í ell. 

heldur fer um lögbann eftir almennum ákvæðum ksl. Í athugasemdum í greinargerð með ell. 

er ekki að finna umfjöllun um hvort hin skilyrta réttarvernd sem kveðið er á um í 60. gr. ell. 

nægi til þess að lögbann verði lagt á. Í greinargerð er þess eingöngu getið að slíkt sé umdeilt í 

norrænum rétti líkt og komið hefur fram. Verður nú vikið að álitaefninu eins og það hefur 

birst í norrænum fræðiskrifum.   

4.2.2.3.3 Norrænn réttur 

                                                 
137 Jón L. Arnalds og Þorgeir Örlygsson: Einkaleyfaréttur, bls. 240 
138 Jón L. Arnalds og Þorgeir Örlygsson: Einkaleyfaréttur, bls. 252.  
139 Jón L. Arnalds og Þorgeir Örlygsson: Einkaleyfaréttur, bls. 252 
140 Jón L. Arnalds og Þorgeir Örlygsson: Einkaleyfaréttur, bls. 252 
141 Alþt. 1990-1991 A, bls. 1611-1612. 
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Norðurlandaþjóðirnar hafa haft mjög nána samvinnu á sviði einkaleyfaréttar.
142

  Sú samvinna 

náði hámæli í samnorrænu nefndaráliti en í því var að finna frumvarpsdrög að samnorrænum 

einkaleyfalögum.
143

 Drögin urðu grundvöllur að samræmdum einkaleyfalögum í Danmörku, 

Finnlandi, Noregi og Svíþjóð.
144

 Ákvæði 60. gr. ell. voru sett til samræmingar við 

sambærileg ákvæði í norrænni einkaleyfalöggjöf.
145

  

4.2.2.3.3.1 Svíþjóð 

Í sænskum rétti eru ákvæði um lögbann að finna í þeim lögum sem gilda um hverja gerð 

hugverkaréttinda. Í 57. gr. b. sænsku einkaleyfalaganna
146

 er hægt að leggja á lögbann að 

beiðni einkaleyfishafa eða þess sem réttinn hefur öðlast samkvæmt leyfi. Ákvæðið hefur 

verið skilið samkvæmt orðanna hljóðan. Almennt er því talið að lögbann fáist ekki lagt við 

athöfn á grundvelli einkaleyfaumsóknar heldur eingöngu á grundvelli veitts einkaleyfis.
147

  

4.2.2.3.3.2 Noregur 

Í 60. gr. norsku einkaleyfalaganna
148

 er að finna sambærilegt ákvæði og í 60. gr. ell. Í 

norskum rétti hefur ekki reynt á álitaefnið fyrir dómi. Fræðimaðurinn Are Stenvik hefur talið 

að umsókn um einkaleyfi geti verið grundvöllur fyrir því að lögbann verði lagt á.
149

 Stenvik 

telur að ákvæði um bráðabirgðavernd í 60. gr. norsku einkaleyfalaganna leiði til þess að 

ákvæðum laganna um einkaleyfaskerðingu verði beitt, að því marki sem umsókn leiði til þess 

að einkaleyfi sé veitt. Þannig sé um að ræða skilyrt einkaréttindi (n. betinget eneret) frá því 

tímamarki þegar umsóknin var gerð aðgengileg almenningi. Hvort slíkum skilyrtum 

einkaréttindum verði fullnustað er að mati Stenvik eingöngu réttarfarsleg spurning. 

Samkvæmt 2. mgr. 34. gr. Tvisteloven verður gerðarbeiðandi að gera sennilegt að hann eigi 

kröfu á gerðarbeiðanda.
150

 Sú staðreynd að slík krafa sé skilyrt er að hans mati almennt ekki 

til þess fallið að koma í veg fyrir lögbann. Stenvik telur einnig að ef skilyrðið velti ekki á 

atvikum sem varða aðila máls heldur á ákvörðunum opinbers eðlis verði vart séð að slíkt 

standi í vegi fyrir lögbanni. Niðurstaða Stenviks er því sú að lögbann verði lagt á, áður en 

einkaleyfi er veitt, ef gert er sennilegt að einkaleyfi muni verða veitt og önnur skilyrði um 

lögbann eru uppfyllt.   

                                                 
142 Alþt. 1990-1991 A, bls. 1635. 
143 Betænkning angående Nordisk Patentlovgivning (NU 1963:6). 
144 Alþt. 1990-1991 A, bls. 1635. 
145 Jón L. Arnalds og Þorgeir Örlygsson: Einkaleyfaréttur, bls. 252.  
146 Patentlagen (SFS 1967:837). 
147 Mogens Koktvedgaard og Marianne Levin: Lärobok i immatärialrätt, bls. 415. 
148 Patentloven (1967-12-15) 
149 Are Stenvik: Patentrett, bls. 447. 
150 Are Stenvik: Patentret, bls. 447. ,,Etter tvangsl. § 15-6 (tvistel. § 34-2) må saksøker sannsynliggjøre at han 

har et krav mot saksøkte.” 
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4.2.2.3.3.3 Danmörk  

Í 60. gr. dönsku einkaleyfalaganna
151

 er að finna sambærilegt ákvæði og í norsku og íslensku 

einkaleyfalögunum. Þónokkuð hefur verið skrifað um álitaefnið í dönskum rétti og verður 

hér leitast við að tæpa á helstu sjónarmiðum um efnið sem fram hafa komið. Mál af þessu 

tagi hafa sjaldan komið til kasta danskra dómstóla. Þó má nefna UfR 1951, bls. 154 S og UfR 

1955, bls. 856 Ø. Í báðum dómunum var lögbanni hafnað. Þá má nefna úrskurð 

Fógetaréttarins í Terndrup 27. febrúar 1998 (FS 828/97) þar sem lögbanni var einnig 

hafnað.
152

   

Ýmis sjónarmið hafa verið færð fram því til stuðnings að mögulegt sé að leggja á 

lögbann á grundvelli einkaleyfaumsókna. Í fyrsta lagi er bent á að svokallaður 

forgangsréttardagur umsóknar hafi mikla þýðingu í einkaleyfarétti. Það er  grundvallarregla 

að sá sem fyrr sækir um einkaleyfi hefur forgang þegar kemur að skráningu einkaleyfis.
153

 

Ýmis réttaráhrif eru bundin við tímamark umsóknar um einkaleyfi, meðal annars um upphaf 

verndartíma einkaleyfis og er umsóknum veitt víðtæk bráðabirgðavernd áður en einkaleyfi er 

veitt. Mögulegt er að krefjast endurgjalds eða skaðabóta eftir að umsóknargögn eru birt, svo 

lengi sem einkaleyfi er veitt, samanber 22. gr. og 60. gr. dönsku einkaleyfalaganna. Því er 

ótvírætt að einkaleyfisskerðing geti legið fyrir í umsóknarferlinu.
154

 Í öðru lagi sé ekki ljóst 

hvenær réttur til einkaleyfis sé endanlegur. Með því er átt við alltaf er hægt að bera brigður á 

gildi einkaleyfis og fá það dæmt eða ákvarðað ógilt, samanber  52. gr. og 53. gr. b. dönsku 

einkaleyfalaganna. Því sé ógerningur að ákvarða viðmið um það hvenær einkaleyfi sé svo 

ótvírætt að hægt sé að leggja það til grundvallar lögbanni.
155

 Í þriðja lagi verði að skýra orðið 

réttur (d. ret) í 642. gr. dönsku Retsplejeloven mjög rúmt.
156

 Þessi sjónarmið gera þó ráð fyrir 

því að gerðarbeiðandi geti að minnsta kosti gert sennilegt, að einkaleyfisumsóknin muni 

leiða til útgáfu einkaleyfis, samanber 642. gr. Retsplejeloven.
157

   

Gagnstæða niðurstöðu má finna í nýlegri doktorsritgerð fræðimannsins Clements Salung 

Petersen en þar er vandamálið ítarlega greint.
158

 Petersen nefnir að einkaleyfi fylgi 

einkaréttur einkaleyfishafa til að hagnýta uppfinninguna, samanber 1. og 3. gr. dönsku 

                                                 
151 Patentloven nr. 1136/2004.  
152 Sjá Clement Salung Petersen: Immaterial rettigheder og foreløbige forbud, bls. 379. Úrskurðurinn er áður 

óbirtur. 
153 Jesper Langemark: ,,Fogedforbud på grundlag af patentansøgninger?”, bls. 541.  
154 Jesper Langemark: ,,Fogedforbud på grundlag af patentansøgninger?”, bls. 541.  
155 Jesper Langemark: ,,Fogedforbud på grundlag af patentansøgninger?”, bls. 541 
156 Jesper Langemark: ,,Fogedforbud på grundlag af patentansøgninger?”, bls. 542 og Niels M. Andersen, Arly 

Carlquist og Anders Rubinstein: Retshåndhævelse af immaterialrettigheder, bls. 286. 
157 Niels M. Andersen, Arly Carlquist og Anders Rubinstein: Retshåndhævelse af immaterialrettigheder, bls. 

286. 
158 Clement Salung Petersen: Immaterial rettigheder og foreløbige forbud, bls. 367-389.  
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einkaleyfalaganna.
159

 Réttur umsækjanda til skaðabóta, eyðileggingar, afhendingar, ofl. 

samkvæmt 58. og 59. gr., samanber 60. gr. dönsku einkaleyfalaganna sé ekki einkaréttur og 

sé skilyrtur við að einkaleyfi verði veitt. Af þessu leiðir að dómur um slík viðurlög getur 

eingöngu fallið svo framarlega sem einkaleyfi er veitt.
160

 Petersen telur jafnframt að ekki 

verðið annað ráðið af undirbúningsgögnum bæði með samnorræna nefndarálitinu og dönsku 

einkaleyfalögunum að 60. gr. dönsku einkaleyfalaganna vísi eingöngu til viðurlagaákvæða 

einkaleyfalaganna, en þau innihalda ekki ákvæði um lögbann. Forgangsréttardagur skiptir að 

mati Petersens engu máli fyrir spurninguna fyrr en endanlega er komið að því að veita 

einkaleyfi. Forgangsreglan veiti einfaldlega ekki sjálfstæðan rétt.
161

 Niðurstaða Petersens er 

að dönsku einkaleyfalögin veiti umsækjanda engan einkarétt sem geri honum kleift að banna 

öðrum hagnýtingu uppfinningar.     

Í ofangreindu ljósi þarf að mati Petersen að ákvarða hvort lögbann verði lagt við athöfn 

vegna einkaréttinda sem ekki eru til staðar þegar framkvæma á lögbannið.
162

 Í því skyni 

verður að horfa til skilyrða 642. gr. Retsplejeloven. Samkvæmt ákvæðinu þarf athöfn að 

brjóta gegn lögvörðum rétti gerðarbeiðanda. Lögbann er einungis hægt að leggja við 

athöfnum sem raska með ólögmætum hætti rétti gerðarbeiðanda, það er að segja athafnir sem 

væru ólögmætar þrátt fyrir að lögbann yrði ekki lagt við þeim.
163

 Jafnframt verða þær að vera 

ólögmætar á því tímamarki þegar lögbann kemur til framkvæmdar.
164

 Einkaleyfisumsókn 

veitir ekki einkarétt til að hagnýta uppfinningu, samanber 1. gr. dönsku einkaleyfalaganna. 

Af þeim sökum verður að mati Petersen ekki séð að umsækjandi einkaleyfis geti fengið 

lögbann lagt á til verndar hagsmunum sínum.  

4.2.2.3.4 Getur einkaleyfisumsókn verið grundvöllur lögbanns í íslenskum rétti? 

Fimm mismunandi tímabil koma til greina þegar um beitingu viðurlaga er að ræða vegna 

einkaleyfaskerðingar.
165

 Þrjú þessara tímabila falla undir umsóknarferlið. Í fyrsta lagi er ljóst 

að viðurlögum ell. verður ekki beitt á tímanum fram að umsóknardegi. Í öðru lagi gera 

einkaleyfalögin ekki ráð fyrir réttarvernd á tímabilinu frá umsóknardegi til væntanlegrar 

birtingar, samanber 22. gr. Í þriðja lagi ræðir um tímabilið frá því að umsóknargögn eru gerð 

almenningi aðgengileg og fram að auglýsingu einkaleyfis. Af umfjöllun hér að framan má 

                                                 
159 Clement Salung Petersen: Immaterial rettigheder og foreløbige forbud, bls. 386. 
160 Clement Salung Petersen: Immaterial rettigheder og foreløbige forbud, bls. 386-387. 
161 Clement Salung Petersen: Immaterial rettigheder og foreløbige forbud, bls. 387. Einnig Bjørn Ryberg: 

,,Mere om fogedforbud på grundlag af patentansøgninger”, bls. 162. 
162 Clement Salung Petersen: Immaterial rettigheder og foreløbige forbud, bls. 388. 
163 Bernhard Gomard: Fogedret, bls. 375. 
164 Ejler Bruun, Peter Møgelvang-Hansen og Lars Lindecrone Petersen: Fogedsager, 3. útg., bls. 516.  
165 Jón L. Arnalds og Þorgeir Örlygsson: Einkaleyfaréttur, bls. 240. 
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ljóst vera að svarið við þeirri spurningu hvort einkaleyfisumsókn verði grundvöllur lögbanns 

á því tímabili, velti að stærstum hluta á túlkun 1. mgr. 60. gr. ell.  

Svo sem fram hefur komið er það meginregla í einkaleyfarétti að viðurlögum verður ekki 

beitt nema að um veitt einkaleyfi sé að ræða.
166

 Í 1. mgr. 60. gr. ell. er undantekningarákvæði 

frá þeirri meginreglu. Það er algeng lögskýringarregla að undantekningarákvæði eigi að 

jafnaði að túlka þröngt. Á sama hátt endurspeglast sjónarmið í réttarframkvæmd um að hafna 

beri að túlka undantekningarákvæði rýmra en leiðir af orðanna hljóðan.
167

 1. mgr. 60. gr. ell. 

kveður á um að ákvæðum um einkaleyfaskerðingu skuli beitt að undanskildri 57. gr. ell. um 

refsingu vegna heimildarlausrar hagnýtingar á tímabilinu sem um ræðir. Í athugasemdum í 

greinargerð með 60. gr. ell. kemur fram að ,,[...] ákvæðum frumvarpsins um 

einkaleyfaskerðingu verði beitt eftir því sem við á [...]”. IX. kafli ell. inniheldur ákvæðin um 

einkaleyfaskerðingu og er lögbanns þar hvergi getið. Ef ákvæðið er skýrt samkvæmt orðanna 

hljóðan verður ljóst að undantekningarákvæði 1. mgr. 60. gr. getur ekki falið í sér tilvísun til 

ákvæða ksl. um lögbann. Verndin sem umsækjanda er veitt með 1. mgr. 60. gr. felur heldur 

ekki í sér skilyrtan einkarétt í skilningi 1. og 3. gr. ell., heldur eingöngu skilyrtan rétt til 

skaðabóta, eyðileggingar, afhendingar, ofl. samkvæmt IX kafla ell.. Ekki er því um lögvarinn 

rétt að ræða í skilningi 24. gr. ksl. Af þeim sökum er því vart raunhæft að ætla að 

einkaleyfaumsókn geti orðið grundvöllur lögbanns. Slík niðurstaða er í takt við úrlausn 

Hæstaréttar í Hrd. 1992, bls. 1389 (Sundmagavél). Telja verður að fordæmisgildi úrskurðar 

fógetaréttar í Hrd. 1969, bls. 816 (Humarvinnsluvélar) sé veikt, það er málið hlaut ekki 

úrlausn Hæstaréttar. Niðurstaðan í því máli hefur enda verið gagnrýnd af Árna Vilhjálmssyni 

líkt og áður kom fram.  

Niðurstöðunni til frekari stuðnings er vert að benda á að ákvæði um vernd á 

umsóknartíma eru nær samhljóða í dönskum, norskum og íslenskum rétti auk þess sem reglur 

ksl. um lögbann eru sambærilegar reglum Retsplejeloven. Norskar reglur um lögbann eru 

töluvert frábrugðnar hinum dönsku og íslensku reglum og takmarkar það vægi þeirra 

sjónarmiða sem koma fram um norskan rétt hér að framan. Enn fremur benda dönsk 

dómafordæmi til þess að eingöngu sé mögulegt að byggja á veittu einkaleyfi svo lögbann 

verði lagt á.  

Þá mæla réttaröryggissjónarmið því í mót að lögbann verði lagt á í málum af þessu tagi. 

Samkvæmt VI. kafla ksl. þarf að höfða mál til staðfestingar lögbanni innan tilskilins frests. Í 

                                                 
166 Jón L. Arnalds og Þorgeir Örlygsson: Einkaleyfaréttur, bls. 240. 
167 Róbert Ragnar Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 301, einnig bls. 337-346. 
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staðfestingarmáli er annarsvegar dæmt um hvort skilyrði gerðarinnar voru uppfyllt og 

hinsvegar um efnisleg réttindi gerðarbeiðanda. Málsókn á grundvelli 60. gr. ell. má byrja 

áður en einkaleyfi er veitt en máli verður þó ekki lokið fyrr en eftir þann tíma.
168

 Svo sem 

áður hefur komið fram getur langur tími liðið þar til einkaleyfi er veitt og einkaleyfið getur 

tekið breytingum, samanber 3. mgr. 23. gr. ell. Sé lögbann lagt á getur biðin eftir afgreiðslu 

einkaleyfaumsóknar haft alvarlegar afleiðingar fyrir atvinnurekstur gerðarþola. Óvíst er hvort 

VII. kafli ksl. um skaðabætur tryggi fyllilega hagsmuni gerðarþola ef einkaleyfi er ekki veitt 

og lögbann fellur í kjölfarið niður vegna sýknu í staðfestingarmáli. 

4.2.2.4 Umsókn um skráningu vörumerkis 

Í 41. gr. vml. er kveðið á um að unnt sé að krefjast lögbanns við athöfn sem þegar er hafin 

eða er sannanlega yfirvofandi eða mun brjóta gegn vörumerkjarétti. Samkvæmt orðanna 

hljóðan kemur því eingöngu til greina að byggja á vörumerkjarétti sem stofnast hefur með 

skráningu eða notkun, samanber 1. mgr. 3. gr. vml. Í vml. er þar að auki ekki að finna 

hliðstætt ákvæði og 60. gr. ell. Verður því ekki talið að lögbanns verði krafist á grundvelli 

umsóknar um skráningu vörumerkis, samanber umfjöllun um einkaleyfisumsóknir hér að 

framan. Hagsmunir umsækjanda eru enda ekki þeir sömu, það er afgreiðsla umsókna um 

skráningu vörumerkis tekur styttri tíma og vörumerki er oft þá þegar komið í notkun þegar 

sótt er um skráningu.
169

  

4.2.3 Brot gegn réttindum samkvæmt samningi 

Samningar um framsal einkaréttinda á sviði hugverkaréttar, að nokkru eða öllu leyti, eru 

nokkuð tíðir og getur framseljandi notið af þeim töluverðs fjárhagslegs ávinnings.
170

 Til að 

mynda er algengt að framselja tiltekna hluta höfundaréttar. Sem dæmi nefna samninga um 

flutningsrétt eða samninga um útgáfurétt verka. Við slíkt hlutaframsal verða öll önnur 

réttindi sem felast í einkaréttinum eftir hjá höfundi. Þá eru tíðir samningar um svokölluð 

nytjaleyfi bæði á sviði vörumerkjaréttar og einkaleyfaréttar. Í slíkum samningum felst að 

rétthafar veita öðrum leyfi til þess að nýta merkið eða uppfinninguna í atvinnuskyni. Efni 

samninga á sviði hugverkaréttar er af margvíslegum toga og fer það eftir tegundum þeirra 

réttinda sem um ræðir og öðrum aðstæðum sem og efnisreglum um framsal. Um brot aðila á 

                                                 
168 Jón L. Arnalds og Þorgeir Örlygsson: Einkaleyfaréttur, bls. 252. 
169 Clement Salung Petersen: Immaterial rettigheder og foreløbige forbud, bls. 390 og Niels M. Andersen, Arly 

Carlquist og Anders Rubinstein: Retshåndhævelse af immaterialrettigheder, bls. 286. 
170 Páll Sigurðsson: Höfundaréttur, bls. 267-269; Jens Schovsbo og Morten Rosenmeier: Immaterialret, bls. 112 

og athugasemdir í greinargerð með vml. og ell., samanber Alþt. 1996-1997 A, bls. 2099. og Alþt. 1990-1991 A, 

bls. 1599.    
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þeim skyldum sem samið er um fer eftir ákvæðum samningsins en ella eftir almennum 

reglum viðkomandi einkaréttarlaga. Með lögbanni er unnt að stöðva eða koma í veg fyrir 

brot á samningum um hugverkaréttindi.
171

  

Lögbann getur til dæmis verið lagt á til verndar rétti framsalshafa réttinda sem veitt eru 

með einkanytjaleyfi eða söluumboði, samanber til dæmis Hrd. 2004, bls. 2727 (213/2004) 

(No Name snyrtivörur). Í málinu sem var úrskurðarmál vegna synjunar sýslumanns um 

lögbann byggði úrlausn um hvort brotið væri gegn lögvörðum rétti gerðarbeiðanda á túlkun 

samnings aðila.  

Hrd. 2004, bls. 2727 (213/2004). (No Name snyrtivörur). Ísflex ehf. (Í) krafðist þess að 

lögbann yrði lagt við sölu, dreifingu og afhendingu Adriana ehf. (A) og Cosmic ehf. (C) til 

annarra en Í á snyrtivörulínu undir vörumerkinu No Name. Í hafði gert samning við A og C, 

rétthafa vörumerkisins sem veitti honum einkasöluumboð á snyrtivörulínunni til 10 ára. A og C 

héldu því fram að þeim hefði verið heimilt að rifta samningnum vegna meintra vanefnda Í. 

Talið var að A og C yrðu að bera halla af óskýrleika samningsins auk þess sem félögin hefðu 

ekki gert sennilegt að Í hefði vanefnt samninginn verulega svo riftun væri heimil. Þannig hefðu 

A og C brotið gegn lögvörðum rétti Í með því að byrja sjálfir sölu og dreifingu 

snyrtivörulínunnar. Voru önnur skilyrði lögbanns einnig talin uppfyllt og sýslumanni gert að 

leggja á lögbann.  

Í Hrd. 2005, bls. 12 (507/2004) (Hlöllabátar) var lögbannskröfu framsalshafa hinsvegar 

hafnað með vísan til samnings aðila, en í málinu var deilt um umfang framsals óskráðs 

vörumerkjaréttar samkvæmt samningi.  

Hrd. 2005, bls. 12 (507/2004). Málið var úrskurðarmál um ágreining um synjun sýslumanns að 

leggja á lögbann. Vörulagerinn ehf. (V) gerði árið 1998 samning við Hlöllabáta ehf. (H) um 

kaup á rekstri tveggja skyndibitastaða í Reykjavík, sem reknir voru undir nafninu Hlöllabátar. 

Árið 2004 stundaði HIS ehf. veitingasölu samkvæmt heimild H í tveimur bifreiðum, einnig 

undir merkjum Hlöllabáta og síðar undir nafninu Hlölli. V krafðist lögbanns við veitingasölu á 

grundvelli þess að hann hefði öðlast einkarétt til vörumerkisins með samningnum frá 1998. 

Hæstiréttur leit meðal annars til samnings V og H. Að mati Hæstaréttar þótti ekki leitt í ljós að 

H hefði veitt V víðtækari rétt en til svokallaðs nytjaleyfis samkvæmt 38. gr. vml. Þá hefði V 

heldur ekki leitt líkur að því að hann hefði öðlast rétt til heitisins Hlölli. Var því ekki talið að V 

ehf. hefði gert nægilega sennilegt að veitingasala HIS ehf. bryti gegn lögvörðum rétti þannig að 

hann fengi lögbann lagt við henni.     

Ákvæði nytjaleyfissamnings geta einnig verið á þá leið að tiltekin atvik leiði til þess að réttur 

nytjaleyfishafa falli niður. Getur framseljandi þá beiðst lögbanns við áframhaldandi 

hagnýtingu einkaréttarins. Í Hrd. 2005, bls. 2757 (259/2005) (Heimilisbrauð) höfðu bæði 

sýslumaður og héraðsdómur hafnað að leggja lögbann við framleiðslu og sölu brauðs undir 

nafninu ,,Heimilisbrauð” því ákvæði samnings þóttu óskýr um það hvaða réttur hefði verið 

                                                 
171 Sjá til dæmis Bernhard Gomard: Fogedret, bls. 380 og Niels M. Andersen, Arly Carlquist og Anders 

Rubinstein: Retshåndhævelse af immaterialrettigheder, bls. 282.  
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framseldur og hvort yfirhöfuð hefði stofnast til vörumerkjaréttar með notkun á heitinu 

,,Heimilisbrauð” til handa framseljanda. Í Hæstarétti var aftur á móti talið að framseljanda 

hefði tekist að gera það nægilega sennilegt að réttur leyfishafa hefði að líkindum fallið niður 

vegna samningsins. Eins og samningssambandi aðila var háttað var ekki fallist á að heitið 

,,Heimilisbrauð” væri of almennt til þess að geta talist sérgreinandi fyrir vöruna. Var því talið 

að nægilega sennilegt hefði verið gert að háttsemin bryti í bága við rétt framseljanda 

samkvæmt samningnum og sýslumanni því gert að leggja á lögbann.   

Það er grundvallarregla að lögbann verður ekki lagt við athafnaleysi.
172

 Þannig verður 

lögbanni til að mynda ekki beitt vegna vanefnda á greiðslu fjárkröfu samkvæmt samningi.
173

 

Af sviði höfundaréttar hefur samningur um rétt til eintakagerðar af kvikmynd verið nefnt sem 

dæmi. Ef kaupandi réttarins vanefnir greiðslu samkvæmt samningi yrði lögbann ekki lagt við 

eintakagerð kvikmyndarinnar. Rifti framseljandi réttarins aftur á móti samningi á lögmætan 

hátt horfir málið öðruvísi við. Sé samningssamband þannig ekki lengur fyrir hendi getur 

framseljandi sýningarréttar fengið lögbann lagt við eintakagerðinni.
174

 Þetta á einnig við um 

flutningsrétt samkvæmt höfl. Þegar samningssamband um heimild til flutnings 

höfundaréttarvarins verks er ekki til staðar er víst að skilyrði 1. mgr. 24. gr. ksl. um réttarbrot 

sé uppfyllt. Dæmi um þetta má finna í Hérd. Rvk. 24. október 2005 (E-2558/2005) (Radíó 

Reykjavík). 

Hérd. Rvk. 24. október 2005 (E-2558/2005). Málið var rekið af STEF (S) til staðfestingar 

lögbanni sem sýslumaðurinn í Reykjavík lagði við því að Radíó Reykjavík ehf. (R) flytti á 

útvarpsstöð sinni og heimasíðu, tónverk sem nutu höfundaverndar samkvæmt 1. og 3. gr. höfl. 

Í málinu lá fyrir að ekki hefði verið samið um heimild R til að flytja í hljóðvarpi eða af 

heimasíðu sinni tónverk sem nutu verndar samkvæmt 23. gr. höfl. Þrátt fyrir þetta hóf R 

hljóðvarpssendingar á útvarpsstöð sinni. Ekki var fallist á þá málsástæðu R að 1. mgr. 24. gr. 

væri ekki uppfyllt þar sem ekki hefði tekist samningsgerð við S um heimild til flutnings verka. 

Var talið að R hefði brotið gegn lögvernduðum flutningsrétti samkvæmt höfl. Var lögbannið 

staðfest.  

Niðurstaða dómsins er í takt við niðurstöður danskra dóma um hliðstæð ágreiningsefni, sjá 

UfR 1991, bls. 352 Ø, (Kaffihús) og UfR 1994, bls. 397 Ø, (Radio 2-Allerød) sem reifaðir eru 

í kafla 4.4.2. í tengslum við þriðja skilyrði lögbanns. Í úrskurði Hérd. Rvk. 30. júní 2010 (K-

6/2009) (Gullhamrar) var einnig deilt um einkarétt til flutnings samkvæmt 1. og 3. gr. höfl. 

og þess hvort skilyrðið um réttarbrot samkvæmt 1. mgr. 24. gr. ksl. væri til staðar.   

                                                 
172 Markús Sigurbjörnsson, ofl.: Aðför, kyrrsetning, lögbann ofl.: Handbók, bls. 187. 
173 Niels M. Andersen, Arly Carlquist og Anders Rubinstein: Retshåndhævelse af immaterialrettigheder, bls. 

283. 
174 Niels M. Andersen, Arly Carlquist og Anders Rubinstein: Retshåndhævelse af immaterialrettigheder, bls. 

bls. 283. 
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Úrsk. Hérd. Rvk. 30. júní 2010 (K-6/2009). Í málinu sem einnig var höfðað af STEF (S) var 

þess krafist að hnekkt yrði þeirri ákvörðun sýslumannsins í Reykjavík að synja beiðni um 

lögbann við því að V ehf. flytti eða léti flytja á veitingastað sínum G, tónverk sem nutu 

höfundaverndar samkvæmt 1. og 3. gr. höfl. V bar því við að samningur um leyfi til að flytja 

tónverk væri enn í gildi og ágreiningur aðila stæði um upphæð greiðslna samkvæmt gjaldskrá 

vegna flutningsins. Í úrskurðinum kom fram að S hefði ekki slitið samningssambandinu en hafi 

þess í stað breytt samkomulaginu með því að gefa út nýja reikninga. Enn fremur hefði S ekki 

gefið út neina reikninga fyrir árin 2009 og 2010. V hafði hinsvegar geymslugreitt greiðslur í 

samræmi við eldra samkomulag.  Héraðsdómur taldi ekki ljóst hvort leyfi til tónflutnings hefði 

fallið niður.  

Í forsendum úrskurðarins sagði meðal annars eftirfarandi:   

,,Ekki þykir þörf á því að taka afstöðu til þess hvort leyfi varnaraðila til tónflutnings sé úr gildi 

fallið og þar með uppfyllt það skilyrði 1. mgr. 24. gr. [ksl.] að tónflutningur [V] brjóti gegn 

rétti [S] því þó svo væri verður ekki annað séð en þau réttindi sem [S] hyggst verja með 

lögbanninu séu eingöngu fjárhagsleg. Ekki fæst séð að réttindi [S] muni fara forgörðum eða 

verða fyrir teljandi spjöllum verði [S] knúinn til að bíða dóms um þau.”  

Héraðsdómur víkur sér undan að taka afstöðu til þess hvort samningssamband sé niður fallið. 

Dómurinn nefnir möguleikann á því að samningssamband hafi verið niður fallið og þar með 

uppfyllt skilyrði 1. mgr. 24. gr. ksl. að tónflutningurinn bryti gegn lögvörðum rétti. Staða V 

hefði í slíkri aðstöðu verið sú sama og R í Hérd. Rvk. 24. október (E-2558/2005) (Radíó 

Reykjavík) þar sem önnur skilyrði stóðu ekki í vegi fyrir lögbanni. Réttindin sem STEF 

hugðist fullnusta með lögbanni voru samskonar í báðum málum, það er einkaréttur höfunda 

til opinbers flutnings verka samkvæmt 1. og 3. gr. höfl. Ekki verður séð hverju máli skipti að 

héraðsdómur taldi réttindin „eingöngu fjárhagsleg” nema ef vera skyldi vegna annarra 

skilyrða 1. mgr. 24. gr. ksl. sem leiddu til þess að lögbanni var synjað. Nánar er vikið að 

niðurstöðu úrskurðarins í umfjöllun í kafla 4.4.2 og 4.5.1 hér að neðan. 

4.2.4. Lögbann við athöfnum þjónustuveitenda rafrænnar þjónustu  

4.2.4.1 Almennt  

Aukin dreifing höfundaréttarvarins efnis á internetinu, aðallega í formi tónlistar og 

kvikmynda, hefur getið af sér álitaefni tengd svokölluðum þjónustuveitendum rafrænnar 

þjónustu í skilningi laga um rafræn viðskipti og aðra rafræna þjónustu nr. 30/2002 (hér eftir 

nefnd rþl.). Í nýlegum dómi Hæstaréttar, Hrd. 11. febrúar 2010 (214/2009) (Istorrent III) 

staðfesti Hæstiréttur lögbann sem lagt var við því að þjónustuveitandi starfrækti vefsíðu sem 

gerði notendum hennar kleift að fá aðgang að og deila innbyrðis höfundaréttarvörðu hljóð- 

og myndefni með svokallaðri BitTorrent tækni. Hugtakið þjónustuveitandi í skilningi rþl. 

spannar ýmiskonar starfsemi og ljóst er að ekki stuðla allir þjónustuveitendur gagngert að 

höfundalagabrotum líkt og í ofangreindu máli. Meiri vafi hefur leikið á því hvort lögbann 
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verði í samræmi við 3. mgr. 8. gr. Infosoc tilskipunarinnar, lagt við athöfnum svokallaðra 

milliliða, það er fyrst og fremst fjarskiptafyrirtækja sem veita einungis aðgang að 

internetinu.
175

 Undanfarin ár hefur átt sér stað lífleg umræða um efnið innan norræns 

höfundaréttar.
176

 Ástæða þess að lögbann við athöfnum milliliða hefur fengið brautargengi í 

fræðiumræðu er aðallega sú að milliliðirnir hafa tæknilega getu til þess að hindra aðgang 

þjónustuþega að heimasíðum sem nýta þjónustu milliliðsins til höfundaréttarbrota. Þar skiptir 

máli að hinir brotlegu starfa oft innan lögsögu annarra ríkja, þeir eru sjaldnast færir um að 

greiða skaðabætur vegna tjónsins sem þeir valda og erfitt getur reynst að bera kennsl á þá.
177

 

Umræðan hefur þónokkuð fræðilegt gildi fyrir skilyrði lögbanns. Annarsvegar í tengslum við 

skilyrði lögbanns um brot gegn lögvörðum rétti gerðarbeiðanda í 1. mgr. 24. gr. ksl. og 

hinsvegar vegna hagsmunamatsins sem felst í skilyrði 2. tölul. 3. mgr. 24. gr. ksl. Um 

hagsmunamat vegna lögbanns gegn milliliðum vísast til kafla 4.5.2.3 í tengslum við fimmta 

skilyrði lögbanns.  

Svo sem vikið hefur verið að tók nýverið gildi sérákvæði um lögbann 2. mgr. 59. gr. höfl. 

sem ætlað er að uppfylla kröfur sem 3. mgr. 8. gr. Infosoc tilskipunarinnar gerir til fullnustu 

höfundaréttar með lögbanni. Í greinargerð með ákvæðinu kom meðal annars fram að ekki 

væri víst að á grundvelli gildandi laga kæmust hérlendir dómstólar að sömu niðurstöðu og 

dómstólar í ýmsum nágrannaríkjum, til dæmis í Danmörku, að lögbann yrði lagt við því að 

þjónustuveitandi miðli gögnum.
178

 Ef litið er til laga og dómaframkvæmdar á Norðurlöndum 

lítur þó út fyrir að ekki ríki réttareining um hvernig nálgast beri álitaefnið.
179

 Ýmis fræðileg 

álitaefni hafa sprottið í tengslum við réttarreglur um lögbann, einkarétt höfundar til 

eintakagerðar og nú nýlega hlutdeildarverknað. Til að varpa ljósi á álitaefnin verður nú vikið 

að reglum rþl. um þjónustuveitendur, þeim evrópuréttarreglum sem þýðingu hafa, sem og 

vandamálinu eins og það hefur birst í norrænum og íslenskum rétti.  

                                                 
175 Á ensku eru milliliðir jafnan nefndir Internet Service Providers, skammstafað ISP.  
176 Rán Tryggvadóttir: „Hvad er det sket i nordisk ophavsret siden sidst“, bls. 517.  
177 Søren Sandfeld Jakobsen: „Formidleransvaret på internettet“, bls. 207 og Hjördís Halldórsdóttir: 

„Enforcement of Copyright“, bls. 159. 
178 Þskj. 1378, 138 lögþ. 2009-2010, bls. 17 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
179 Søren Sandfeld Jakobsen og Clement Salung Petersen: ,,Injunctions against Mere Conduit of Information 

protected by Copyright“, bls. 15.   
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4.2.4.2  Íslenskur réttur  

4.2.4.2.1 Stuttlega um höfundaréttarbrot á internetinu  

Í byrjun ritgerðar var greint frá því í hverju einkaréttur höfundar er fólginn. Í sambandi við 

umfjöllun þessa kafla er þó rétt að gera stuttlega grein fyrir í hverju höfundaréttarbrot á 

internetinu felast og með hvaða hætti þau fara fram.  

4.2.4.2.1.1 Eintakagerð og birting á internetinu 

Þegar Infosoc tilskipunin var innleidd í íslenskan rétt með lögum nr. 9/2006 var ekki talið 

tilefni til þess að taka sérstaklega fram í 1. mgr. 2. gr. höfl. að eintakagerð næði einnig til 

stafrænna eintakagerðar því ákvæðið yrði túlkað á þann hátt að það næði til allra réttinda sem 

tilskipunin kvað á um.
180

 Ákvæðið hefur í framhaldinu verið túlkað á þann hátt að 

eintakagerð nái til stafrænnar eintakagerðar. Þannig telst það eintakagerð samkvæmt 1. mgr. 

2. gr. höfl. að setja efni á internetið (upphal) og að sækja efni af internetinu og hlaða því á 

einstaka tölvu (niðurhal), samanber niðurstöðu Hæstaréttar í Hrd. 11. júní 2009 (472/2008) 

(DC++ skráarskiptiforrit).
181

 

Hrd. 11. júní 2009 (472/2008). Í málinu sem var sakamál voru nokkrir einstaklingar ákærðir 

fyrir brot gegn höfl. með því að gera ólögmæt eintök af höfundaréttarvernduðu efni, vistað það 

á nettengdum tölvum og birt hópi fólks á netsvæði með notkun skráarskiptiforrits. Í dómi 

Hæstaréttar var komist að því að niðurhal á efni teldist eintakagerð í skilningi 1. mgr. 2. gr. 

höfl. Þar með hefðu ákærðu stundað ólögmæta eintakagerð á höfundaréttarvörðu efni og að sá 

háttur sem hafður hefði verið á dreifingu þess, að deila því með öðrum á fjölmennu en lokuðu 

jafningjaneti, jafngilti opinberri birtingu og félli þar með ekki undir undanþáguákvæði 11. gr. 

höfundalaga um eintakagerð til einkanota.   

Af dómi Hæstaréttar er einnig ljóst að sé efni halað niður án heimildar rétthafa og það síðan 

gert aðgengilegt öðrum notendum í jafningjaneti telst það bæði ólögmæt eintakagerð og 

birting efnis og þar með ótvírætt brot á 3. gr. höfl.
182

  

4.2.4.2.1.2 Aðferðir við brot 

Stærstum hluta þeirra eintaka höfundaréttarvarinna verka sem í umferð eru á internetinu er 

dreift á svokölluðum jafningjanetum (e. peer to peer eða P2P system).
183

 Megineinkenni 

slíkra kerfa er að skrárnar sem eru sóttar koma ekki frá einum miðlægum grunni heldur 

skiptast notendurnir sjálfir á skránum með þar til gerðum skráarskiptiforritum.
184

  Ýmis 

                                                 
180 Alþt. 2005-2006 A, bls. 1013.  
181 Sjá einnig Rán Tryggvadóttir: ,,Dreifing tónlistar og kvikmynda á netinu“, bls. 406-407. Greinin er skrifuð 

áður en dómurinn féll.  
182 Rán Tryggvadóttir: ,,Dreifing tónlistar og kvikmynda á netinu“, bls. 407. 
183 Johan Schlüter og Jakob P. Mathiasen: ,,Medvirken til ophavsretskrænkelser på internettet“, bls. 534. 
184 Johan Schlüter og Jakob P. Mathiasen: ,,Medvirken til ophavsretskrænkelser på internettet“, bls. 534-535. 
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mismunandi kerfi og skráarskiptiforrit tíðkast að nota við slíka iðju.
185

 Í grófum dráttum má 

flokka þau í þrjá flokka. Í fyrsta lagi svokölluð fyrstu kynslóðar kerfi og í öðru lagi svonefnd 

annarrar kynslóðar kerfi.
186

 Til þriðja flokksins má svo telja skráarskiptaforrit sem byggja á 

svokallaðri BitTorrent tækni.   

Einkenni fyrstu kynslóðar kerfanna er að þau byggja á skráardeiliforritum með 

miðlægum netþjónum. Upplýsingar um aðgengilegar skrár og hvaða notendur netsins hafa 

yfir þeim að ráða er að finna á einum aðgengilegum netþjóni. Í slíkum kerfum er eingöngu 

hægt að sækja skrár ef notandinn sem hefur yfir þeim að ráða er einnig tengdur kerfinu.
187

 

Forsvarsmenn slíkra kerfa hafa verið taldir bera ábyrgð á höfundaréttarbrotum á grundvelli 

hlutdeildar, sjá til dæmis norskan dóm Osló Tingsrett Rg. 2005, bls. 1627.
188

    

Annarrar kynslóðar kerfin svokölluðu byggja á skráardeiliforritum án miðlægra netþjóna. 

Margir netþjónar tengjast því sama kerfinu og forritið velur kraftmestu tölvur hvers netþjóns 

sem upplýsingamiðstöðvar um aðgengilegar skrár.
189

 Þessi dreifstýrðu kerfi hafa valdið meiri 

vandræðum í dómaframkvæmd víðsvegar um heim þó tilhneygingin sé til þess að líta svo á 

að um hlutdeildarbrot forsvarsmannanna sé að ræða.
190

  

Þriðja tegund skráarskiptiforrita byggir á svokallaðri BitTorrent tækni. Tæknileg útfærsla 

þeirra gerir notendum kleift að skiptast á stórum skrám sín á milli án þess að til þess þurfi 

netþjóna eða mikla flutningsgetu.
191

 Skráarskiptin fara með öðrum orðum beint á milli 

notenda. Til þess að nota slíkt kerfi verður notandi að hala niður sérstakri skrá (svokölluðum 

Torrent straum) sem víða má finna á vefsíðum. Þegar þessar skrár eru notaðar í viðeigandi 

forriti gerir það notandanum kleift að skiptast á til dæmis höfundaréttarvörðum skrám. 

Tæknin byggir á því að hluta niður þær skrár sem deila á. Hver notandi sem sækir efni deilir 

því jafnóðum til annarra notenda. Álag kerfisins jafnast því út á milli notenda. Út frá 

höfundaréttarlegu sjónarmiði er ljóst að allir sem deila skrám á þennan hátt eru að miðla efni 

                                                 
185 Samkvæmt vefsíðunni www.p2pon.com eru tíu vinsælustu skráarskiptiforritin þegar þetta er skrifað: 

uTorrent, Frostwire, BitComet, BitTorrent, Vuze, BitLord, SoMud, LimeRunner, Ares Galaxy, 

Shareaza/Sharetastic. 
186 Johan Schlüter og Jakob P. Mathiasen: ,,Medvirken til ophavsretskrænkelser på internettet“, bls. 534-535. 
187 Johan Schlüter og Jakob P. Mathiasen: ,,Medvirken til ophavsretskrænkelser på internettet“, bls. 535. 
188 Sjá almennt um ábyrgð forsvarsmanna slíkra kerfa, Rán Tryggvadóttir: ,,Dreifing tónlistar og kvikmynda á 

netinu“, bls. 412-413. 
189 Rán Tryggvadóttir: ,,Dreifing tónlistar og kvikmynda á netinu“, bls. 413. 
190 Sjá nánar um ábyrgð forsvarsmanna slíkra kerfa, Rán Tryggvadóttir: ,,Dreifing tónlistar og kvikmynda á 

netinu“, bls. 413-422.  
191 Rán Tryggvadóttir: ,,Dreifing tónlistar og kvikmynda á netinu“, bls. 420. 

http://www.p2pon.com/
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þó svo að í sumum tilfellum séu þær skrár sem skipst er á aðeins hluti stærra heildarverks.
192

 

Nánar er fjallað um hvernig dómstólar hafa brugðist við þessari tækni hér að neðan.  

4.2.4.2.2 Hversvegna var ákvæði 59. gr. a. höfl. lögfest? 

Ákvæði 2. mgr. 59. gr. a. höfl. er svohljóðandi: 

,,Að því tilskildu að fullnægt sé öðrum þeim skilyrðum lögbanns, sem greind eru í lögum um 

kyrrsetningu, lögbann o.fl., geta einstakir rétthafar eða samtök þeirra fengið lagt lögbann við 

því að þjónustuveitandi miðli gögnum sem þjónustuþegi lætur í té um fjarskiptanet, óháð því 

hvort þjónustuveitandi beri ábyrgð vegna miðlunar eða sjálfvirkrar, millistigs- eða 

skammtímageymslu gagna. Enn fremur verður lögbann lagt við því að þjónustuveitandi hýsi 

gögn sem látin eru í té af þjónustuþega, óháð því hvort þjónustuveitandi beri ábyrgð á 

gögnunum.“ 

Samkvæmt 3. mgr. 8. gr. Infosoc skulu aðildarríki sjá til þess að rétthafar séu í aðstöðu til 

þess að krefjast lögbanns gegn milliliðum ef þriðji aðili notar þjónustu þeirra til að brjóta 

gegn höfundarétti eða skyldum rétti. Við innleiðingu tilskipunarinnar með lögum nr. 9/2006 

var litið svo á að ákvæðið teldist þegar uppfyllt með úrræðum sem fram koma í V. kafla rþl., 

samanber reglur IV. kafla ksl. um lögbann.
193

 Ákvæði 2. mgr. 59. gr. a. höfl. voru lögfest 

fjórum árum síðar með lögum nr. 93/2010 því vafi var talinn leika á um hvort lögbanni yrði 

við komið í slíkum tilfellum. Verður hér leitast við að greina í hverju sá vafi fólst.  

4.2.4.2.2.1 Ólögmæti og takmörkun ábyrgðar þjónustuveitenda  

Þegar fjarskiptafyrirtæki veitir notanda aðgang að fjarskiptakerfi sínu og þar með að 

internetinu, gerir það notandanum kleift að eiga rafræn samskipti við aðra þá sem tengdir eru 

internetinu. Efni sem miðlað er á internetinu deilist upp í gagnapakka, sem hver um sig getur 

getur farið frá sendanda til viðtakanda eftir mismunandi fjarskiptaleiðum og í gegnum 

vefþjóna sem geta verið staðsettir á ólíkum stöðum í heiminum. Pökkunum er svo raðað 

saman á viðtökustað. Við slíka miðlun er tæknilega nauðsynlegt að til verði eintök af efninu 

sem miðlað er.
194

 Ef höfundaréttarvörðu efni er miðlað án samþykkis rétthafa getur því verið 

um höfundaréttarbrot að ræða. Séð var við þessu vandamáli í 1. mgr. 5. gr. Infosoc 

tilskipunarinnar sem innleidd var hér á landi með 10. gr. a. höfl. Ákvæðið undanþiggur frá 

einkarétti höfundar til eftirgerðar samkvæmt 3. gr. höfl. þá eintakagerð sem tæknilega er 

óhjákvæmileg vegna miðlunar verka í tölvum, netkerfum og gagnasamskiptum um 

internetið.
195

 Til viðbótar voru sett ákvæði um takmörkun ábyrgðar milliliða á miðlun, 

                                                 
192 Rán Tryggvadóttir: ,,Dreifing tónlistar og kvikmynda á netinu“, bls. 420-421.  
193 Þskj. 1378, 138 lögþ. 2009-2010, bls. 17 (enn óbirt í A-deild Alþt.) og Alþt. 2005-2006 A, bls. 1017. 
194 Alþt. 2001-2002 A, bls. 3332. 
195 Alþt. 2005-2006 A, bls. 980-983. 
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skyndivistun og hýsingu gagna í svonefndri tilskipun um „rafræn viðskipti“, það er tilskipun 

Evrópuþingsins og ráðsins 2000/31/EB frá 8. júní 2000 sem innleidd var hér á landi með 

ákvæðum rþl. Þetta þýðir að undir venjulegum kringumstæðum bera milliliðir ekki 

skaðabóta- eða refsiábyrgð á efni sem þeir miðla. Samkvæmt 12., 13. og 14. gr. rþl. eru 

þjónustuveitendur undanþegnir ábyrgð á þjónustu sem felst í miðlun, skyndivistun eða 

hýsingu gagna að uppfylltum ákveðnum skilyrðum.  

Spyrja má undir hvaða kringumstæðum þjónustuveitendur geti borið ábyrgð á 

höfundaréttarbrotum þrátt fyrir ákvæði 12.-14. gr. rþl. Löggjafinn virðist að minnsta kosti 

vera í vafa um hvort athafnir milliliða verði taldar ólögmæt háttsemi í tengslum við skilyrði 

lögbanns. Í greinargerð með 2. mgr. 59. gr. a. höfl. er sagt að vegna orðalags ákvæða 12.-14. 

gr. rþl. sé mögulegt að vafi yrði talinn leika á því hvort miðlun, skyndivistun eða hýsing 

þjónustuveitanda væri ólögmæt athöfn í sjálfu sér.
196

 Vandamálið tengist því hugtakinu 

ólögmæti.  

Segja má að skilgreining hugtaksins ólögmæti hafi vafist fyrir fræðimönnum.  Því liggur 

ekki fyrir skilgreining sem er lýsandi um háttsemina og tæk til afmörkunar á lögmætri og 

ólögmætri háttsemi.
197

 Í skaðabótarétti hafa tilraunir verið gerðar til skilgreiningar á 

ólögmætishugtakinu. Hér má til dæmis nefna að A. Vinding Kruse gerði tilraun til að 

skilgreina ólögmæti á jákvæðan hátt á þá leið, að það sé sú háttsemi sem stríðir gegn 

réttarskipuninni.
198

 Úr íslenskum rétti má nefna að bæði Jónatan Þórmundsson og Viðar Már 

Matthíasson hallast aftur á móti að neikvæðri skilgreiningu ólögmætishugtaksins. Þannig sé 

háttsemi ekki ólögmæt ef hún réttlætist af einhverjum hinna hlutlægu ábyrgðarleysisástæðna 

á borð við neyðarvörn, neyðarrétt, óbeðinn erindisrekstur, samþykki og áhættutöku. Bæði 

Viðar og Jónatan eru sammála um að þetta sé þó ekki tæmandi talning.
199

 Viðar nefnir til 

dæmis að háttsemi geti til dæmis talist lögmæt af þeirri ástæðu að hún hafi beinlínis verið 

lýst lögmæt.
200

 Mögulegt er að líta svo á að háttsemin hafi verið lýst lögmæt með 

ábyrgðartakmörkunum í 12.-14. gr. rþl. Þjónustuveitandi sem uppfyllir á hinn bóginn ekki 

skilyrði ábyrgðarleysis samkvæmt 12.-14. gr. rþl. verður ábyrgur og skilyrði lögbanns því 

uppfyllt að því er varðar brot gegn lögvörðum rétti. Þar að auki getur þjónustuveitandi orðið 

ábyrgur samkvæmt rþl. ef hann með þjónustu sinni stuðlar gagngert að brotum gegn 

lögvörðum rétti samkvæmt höfl., samanber Hrd. 11. febrúar 2010 (214/2009) (Istorrent III).  

                                                 
196 Þskj. 1378, 138 lögþ. 2009-2010, bls. 17 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
197 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 114. 
198 A. Vinding Kruse: Erstatningsretten bls. 31-33. 
199 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð I, bls. 38 og Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur bls. 115. 
200 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 115-116. 
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Hrd. 11. febrúar 2010 (214/2009). Í málinu hafði verið lagt lögbann við starfrækslu íslenskrar 

vefsíðu sem gerði notendum kleift að skiptast á höfundaréttarvörðu efni á internetinu. Í málinu 

áleit héraðsdómur að út frá orðalagi ákvæða V. kafla rþl. yrði ekki með afdráttarlausum hætti 

ályktað á þann veg að þau skilyrði sem þar væru sett fyrir takmörkun ábyrgðar milligönguaðila 

væru ekki uppfyllt að því þjónustuna varðaði. Á hinn bóginn leit dómurinn svo á að takmörkun 

ábyrgðar sé í reynd og eðli máls samkvæmt háð því skilyrði meðal annars að með þjónustunni 

sé ekki gagngert stuðlað að höfundaréttarbrotum. Í Hæstarétti var tekið fram að fallist væri á 

þennan skilning héraðsdóms. Talið var að með því að stuðla að skráarskiptum notenda 

vefsíðunnar hefðu fyrirsvarsmenn brotið gegn lögvörðum rétti gerðarbeiðanda og var 

lögbannið því staðfest. Þá taldi Hæstiréttur að háttsemin væri meðorsök að tjóninu sem um 

ræddi í málinu. 

Samkvæmt þessu má draga þá ályktun að lögbann verði ekki lagt við athöfnum þeirra 

þjónustuveitenda sem ekki stuðla beinlínis að brotum og uppfylla öll skilyrði 

ábyrgðartakmarkana. Einnig hefur verið nefnt að íslenskur réttur miði við að lögbann verði 

einungis lagt við athöfnum sem eru ólögmætar í sjálfu sér og að það eigi ekki við um 

starfsemi milliliða.
201

  

Annar skýringarkostur er hugsanlegur. Fyrir það fyrsta er tekið fram í athugasemdum í 

greinargerð með rþl. að ákvæði frumvarpsins hafi ekki áhrif á lögbannsúrræði aðila.
202

 Þá er 

þess tvívegis getið í athugasemdunum að ábyrgðartakmarkanirnar kveði á um takmörkun 

skaðabóta- og refsiábyrgðar þjónustuveitenda.
203

 Bernhard Gomard hefur talið að hið 

norræna ólögmætishugtak feli eingöngu í sér að hlutlægt séð sé um réttarbrot að ræða. Hinn 

brotlegi kann þannig að athafnast á ólögmætan hátt, óháð því hvort hann verði talinn bera 

ábyrgð á háttsemi sinni eða ekki.
204

 Markús Sigurbjörnsson nefnir einnig að enginn 

áskilnaður sé í 24. gr. ksl. um að athöfn þurfi fyrirsjáanlega að baka gerðarþola 

skaðabótaskyldu eða vera refsiverð.
205

 Þannig kann að vera mögulegt að líta svo á að þar sem 

ábyrgðartakmarkanirnar taki eingöngu til refsi- og skaðabótaábyrgðar teljist skilyrði 1. mgr. 

24. gr. ksl. allt að einu uppfyllt þar sem háttsemin sé ólögmæt ef miðlað er 

höfundaréttarvörðu efni. Hliðstæð ákvæði um ábyrgðartakmarkanir í 14-16. gr. dönsku E-

Handelsloven hafa verið skýrð á þennan hátt.
206

 Í dómaframkvæmd hafa ákvæði dönsku 

laganna um ábyrgðartakmarkanir ekki staðið í vegi fyrir því að lögbann yrði lagt við 

athöfnum fjarskiptafyrirtækja, heldur nægi að athafnir þeirra séu ólögmætar, samanber til 

dæmis niðurstöðu Eystri Landsréttar í UfR 2006, bls. 1474 H (TDC Totalløsninger). 

Niðurstaðan í Hrd. 11. febrúar 2010 (214/2009) (Istorrent III) virðist þó benda til þess að 

                                                 
201 Sjá til dæmis Hjördís Halldórsdóttir: „Enforcement of Copyright“, bls. 169. 
202 Alþt. 2001-2002 A, bls. 3341.  
203 Alþt. 2001-2002 A, bls. 3332 og 3341. 
204 Bernhard Gomard: Fogedret, bls. 377.   
205 Markús Sigurbjörnsson, ofl.: Aðför, kyrrsetning, lögbann ofl.: Handbók, bls. 189.  
206 Sjá til dæmis Jakob P. Mathiasen, ofl.: E-Handelsloven med kommentarer, bls. 229.  
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íslenskir dómstólar líti svo á að takmörkun ábyrgðar girði fyrir lögbann. Vandamálið verður 

ljósara þegar litið er til ákvæða íslensks höfundaréttar um eintakagerð til einkanota.   

4.2.4.2.2.2 Eintakagerð til einkanota 

Önnur ástæða þess að ákvæði 2. mgr. 59. gr. a. var lögfest er að löggjafinn taldi að í 1. mgr. 

11. gr. höfl. væri réttur til eintakagerðar af verki til einkanota ekki takmarkaður við það að 

upphaflegt eintak, sem eintak er gert eftir, sé löglegt. Því væri ekki víst að hérlendir kæmust 

dómstólar að sömu niðurstöðu og dómstólar í ýmsum nágrannaríkjum, t.d. í Danmörku, að 

lögbann yrði lagt við því að þjónustuveitandi miðli gögnum, jafnvel þótt fyrir lægju 

vísbendingar um ólögmætt athæfi af hálfu þjónustuþega.
207

 

Veigamikla takmörkun á einkarétti höfundar er að finna í 1. mgr. 11. gr. höfl. en þar er 

kveðið á um heimild einstaklinga til að gera eintök af verkum til einkanota. Til dæmis hefur 

verið talið að ef tónlistarskrá er hlaðið niður af internetinu, hún vistuð á viðkomandi tölvu og 

ekki gerð aðgengileg neinum nema eiganda tölvunnar og nánasta fólki í kring sé um að ræða 

heimila eintakagerð til einkanota.
208

 Það að hlaða niður skrám með vernduðum verkum á 

jafningjaneti sem síðan verður deilt með öðrum á jafningjanetinu telst þó ekki lengur 

eintakagerð til einkanota. Þá er litið á slíkt sem opinbera birtingu í skilningi höfl., samanber 

Hrd. 11. júní 2009 (472/2008) (DC++ skráarskiptiforrit).  

Flestar tónlistar- og kvikmyndaskrár sem finna má í dreifingu á jafningjanetum eru 

ólögmæt eintök.
209

 Því hefur verið haldið fram að þar sem ekki sé að finna ákvæði í höfl. sem 

banni eintakagerð til einkanota af ólögmætum eintökum þá sé vafasamt að slíkt sé 

ólögmætt.
210

 Þannig má ímynda sér tilvik þar sem skrá hefur verið birt á internetinu með 

ólögmætum hætti en halað niður á löglegan hátt af hinum endanlega notanda. Ef slíkt 

niðurhal er lögmætt vaknar óneitanlega sú spurning hvort miðlun á eintakinu sem um ræðir 

sé ólögmæt. Í því sambandi verður að líta til annarrar mikilvægrar takmörkunar á einkarétti 

höfundar í 3. tölul. 1. mgr. 10. gr. a. höfl. en samkvæmt því ákvæði gildir einkaréttur 

höfundar ekki um gerð eintaka sem hafa þann tilgang einan að gera mögulega sendingu af 

hálfu milliliðar milli þriðju aðila um net eða löglega notkun á verki eða öðru efni. Ákvæðið 

fól í sér innleiðingu á 1. mgr. 5. gr. Infosoc tilskipunarinnar, samanber lög nr. 9/2006. Í 

greinargerð með ákvæðinu segir að gera verði þann fyrirvara að það taki ekki til 

eintakagerðar vegna miðlunar ólögmætra eintaka á netinu og er meðal annars tekið fram að 

                                                 
207 Þskj. 1378, 138 lögþ. 2009-2010, bls. 17 (enn óbirt í A-deild Alþt.).  
208 Rán Tryggvadóttir: ,,Dreifing tónlistar og kvikmynda á netinu“, bls. 407. 
209 Rán Tryggvadóttir: ,,Dreifing tónlistar og kvikmynda á netinu“, bls. 408. 
210 Rán Tryggvadóttir: ,,Dreifing tónlistar og kvikmynda á netinu“, bls. 407-408. Þessu var einnig haldið fram í 

dönskum rétti áður en ákvæði 3. mgr. 11. gr. dönsku höfundalaganna tók gildi sem kveður á um að eintakagerð 

takmarkist við lögleg eintök. Sjá Peter Schønning: ,,Lovlige kopier af ulovlige eksemplarer“, bls. 499-504. 
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slíkt myndi gefa rétthafa kost á beitingu úrræða á borð við lögbann. Aftur á móti er hvergi 

tekið fram berum orðum að undantekningarreglan eigi ekki við ef miðlað er ólögmætum 

eintökum. Ef niðurhal í dæminu hér að ofan telst lögmætt verður því að öllu jöfnu að telja 

vafa um hvort miðlun milliliðarins sé ólögmæt.  

Litið hefur verið svo á að ef lögbanni yrði ekki við komið vegna þess að miðlun teljist 

lögmæt í ofangreindum skilningi, gangi slík niðurstaða í berhögg við fyrirmæli 3. mgr. 8. gr. 

Infosoc tilskipunarinnar. Jafnframt beri undirbúningsgögn Infosoc tilskipunarinnar með sér 

að lögbann eigi að vera mögulegt úrræði óháð því hvort háttsemi milliliðarins teljist 

lögmæt.
211

 Þá var einnig talið að aðild Íslands að Bernarsáttmálanum og TRIPS samningnum 

leiði til þess að túlka verði undanþáguna um eintakagerð til einkanota með þeim hætti, þegar 

um stafræna eintakagerð er að ræða, að hún sé eingöngu heimil af löglegum eintökum. 

Annað myndi skaða ,,[...] í óeðlilegum mæli réttmæta hagsmuni rétthafa” en bæði TRIPS 

samningurinn og Bernarsáttmálinn innihalda ákvæði um um þriggja þrepa þröskuldinn 

svokallaða
212

 sem skilyrði fyrir undanþágum frá einkarétti höfundar.
213

  

Af öllu ofangreindu má vera ljóst að full þörf var á að kveða skýrt á um rétt höfunda og 

annarra rétthafa með sérákvæði um lögbann.  

4.2.4.2.3  Er stöðvunartilkynning til þjónustuveitanda ekki nóg? 

Sú spurning hefur vaknað hvort stöðvunartilkynning til þjónustuveitenda samkvæmt 14, 

samanber 15. gr. rþl. geri lögbann óþarft.
214

 Samkvæmt 2. tölul. 14. gr. rþl. ber 

þjónustuveitandi sem hýsir gögn sem látin eru í té af þjónustuþega ekki ábyrgð á þeim að því 

tilskildu að hann fjarlægi þau eða hindri aðgang að þeim án tafar eftir að hafa fengið 

tillkynningu samkvæmt 15. gr. rþl., ef um meint brot gegn ákvæðum höfundalaga er að ræða. 

Hjördís Halldórsdóttir er ekki sannfærð um að úrræðið geri lögbann óþarft. Því til stuðnings 

bendir hún á að þegar um ræðir brot sem fara fram á jafningjaneti sér milliliðurinn 

sárasjaldan um hýsingu hins ólögmæta efnis. Þá bendir hún á að stöðvunartilkynning eigi 

einungis við um þau gögn sem þegar hefur verið hýst en með lögbanni sé hægt að stöðva 

yfirvofandi brot.
215

     

                                                 
211 Sjá Hjördís Halldórsdóttir: „Enforcement of Copyright“, bls. 171.  
212 Svokallaðan þriggja þrepa þröskuld (e. Berne three-step test) má finna bæði í 9. gr. Bernarsáttmálans og 13. 

gr. TRIPS samningsins.  13. gr. TRIPS samningsins er svohljóðandi á íslensku: „Aðilar skulu einskorða 

takmarkanir á einkarétti eða undantekningar frá honum við sérstök tilvik sem stangast ekki á við eðlilega 

nýtingu verks og skaða ekki í óeðlilegum mæli réttmæta hagsmuni rétthafa.“     
213 Sjá Rán Tryggvadóttir: ,,Dreifing tónlistar og kvikmynda á netinu“, bls. 408 og Peter Schønning: ,,Lovlige 

kopier af ulovlige eksemplarer“, bls. 504.  
214 Hjördís Halldórsdóttir: „Enforcement of Copyright“, bls. 166-167. 
215 Hjördís Halldórsdóttir: „Enforcement of Copyright“, bls. 166.  
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4.2.4.3 Norrænn réttur 

4.2.4.3.1 Danmörk 

Í 11. gr. a. dönsku höfundalaganna er að finna hliðstætt ákvæði og í 10. gr. a. íslensku höfl. 

Undantekningarreglu ákvæðisins verður þó einungis beitt svo lengi sem eintök sem verða til 

við miðlun, eru gerð af lögmætu upprunalegu eintaki (d. lovlig forlæg), samanber 3. mgr. 11. 

gr. dönsku höfundalaganna. Ef milliliður miðlar þannig gögnum sem eru eintök af 

ólögmætum eintökum á undantekningarreglan ekki við því eintökin eru varin af einkarétti 

höfundar til eintakagerðar í 2. gr. dönsku höfundalaganna.
216

 Með öðrum orðum er miðlun 

gagnanna ólögmæt í sjálfu sér. Ákvæði 14.-16. gr. dönsku E-Handelsloven sem eru nær 

samhljóða 12.-14. gr. íslensku rþl. girða hinsvegar fyrir ábyrgð þjónustuveitenda á miðlun 

gagna. Aftur á móti er litið svo á að ekki skipti máli að þjónustuveitendur séu undanþegnir 

ábyrgð, þar sem ábyrgðartakmörkun E-Handelsloven nái eingöngu til refsi- og 

skaðabótaábyrgðar og breyti ekki ólögmæti háttseminnar.
217

 Þessi skilningur var staðfestur 

með ofangreindum rökum í UfR 2006, bls. 1474 H (TDC Totalløsninger) þar sem Hæstiréttur 

staðfesti lögbann sem lagt hafði verið við því að danska fjarskiptafyrirtækið TDC miðlaði 

höfundaréttarvörðu efni sem hafði verið gert aðgengilegt almenningi með nokkrum FTP 

netþjónum af þjónustuþegum fyrirtækisins. Í UfR 2010, bls. 2221 H (Telenor A/S) taldi 

Hæstiréttur Danmerkur skilyrði lögbanns einnig uppfyllt en byggði á öðrum forsendum um 

réttarbrot. Vert er þó að hafa í huga að í málinu var höfundaréttarvarið efni ekki hýst af 

vefsíðunni sem um ræddi heldur var eingöngu um að ræða svokallaða Torrent strauma.        

UfR 2010, bls. 2221 H. Málavextir voru að flestu leyti með svipuðu sniði og í TDC málinu frá 

2006. Gerðarbeiðendur voru hópur rétthafa höfundaréttarvarinna verka og höfundaréttarsamtök 

sem kröfðust þess að lagt yrði lögbann við því að fjarskiptafyrirtækið Telenor veitti 

þjónustuþegum sínum aðgang að sænsku vefsíðunni www.thepiratebay.org. Vefsíðan byggði á 

Torrent kerfi og gerði notendum sínum þannig kleift að skiptast á höfundaréttarvörðu efni. 

Telenor miðlaði þannig eingöngu hinum svokölluðu Torrent straumum en ekki 

höfundaréttarvörðu efni sem slíku. Þar af leiðandi var ekki um neina ólögmæta miðlun af hálfu 

Telenor að ræða. Vegna þessa byggðu gerðarbeiðendur málsástæður sínar á því að Telenor ættu 

hlutdeild í höfundaréttarbrotum (d. medvirken) notenda vefsíðunnar. Eystri Landsréttur218 féllst 

á þessi sjónarmið og taldi með þeim rökum að skilyrði lögbanns væru upfyllt. Hæstiréttur 

staðfesti niðurstöðu um að leggja á lögbann en í Hæstarétti var deilt um aðrar málsástæður.    

                                                 
216 Sjá til dæmis Peter Schønning: Ophavsretsloven med kommentarer, bls. 235; Clement Salung Petersen: 

Immaterial rettigheder og fogedforbud, bls. 363; Jakob P. Mathiasen, ofl.: E-Handelsloven med kommentarer, 

bls. 229 og Jakob P. Mathiasen: „E-Handelsloven regulering af formidleransvaret“.  
217 Sjá til dæmis Niels M. Andersen, Arly Carlquist og Anders Rubinstein: Retshåndhævelse af 

immaterialrettigheder, bls. 282 og Søren Sandfeld Jakobsen: „Formidleransvaret på internettet“, bls. 207-208. 
218 Úrskurður Eystri landsréttar 26. nóvember 2008 (B-530-08).  

http://www.thepiratebay.org/


63 

Niðurstaða Hæstaréttar er álitin nokkuð óvenjuleg í dönskum rétti, það er að lögbann skuli 

lagt við athöfnum hlutdeildarmanns, sem meira að segja veitir hlutdeildarmanni en ekki 

aðalmanni hlutdeild.
 219

 Engu að síður er ljóst að í dönskum rétti getur hlutdeild í 

höfundaréttarbroti leitt til þess að skilyrði lögbanns um brot gegn lögvörðum rétti teljist 

uppfyllt. 

4.2.4.3.2 Svíþjóð  

Undantekningarregla 1. mgr. 5. gr. Infosoc tilskipunarinnar er innleidd með 11. gr. a. í 

sænsku höfundalögunum. Ákvæðið er hliðstætt 1. mgr. 10. gr. a. í íslensku höfl. Ólíkt því 

sem gildir í dönskum rétti er ekki gert skilyrði að eintakagerð takmarkist við lögmætt 

upprunalegt eintak.
220

 Þar af leiðir að einkaréttur höfundar til eintakagerðar í 2. gr. sænsku 

höfundalaganna nær ekki til eintakagerðar milliliða. Miðlun á efninu brýtur því ekki gegn 

einkarétti höfundar.
221

   

Í 1. mgr. 53. gr. b. sænsku höfundalaganna er að finna sérákvæði um að lögbann vegna 

brota gegn höfundarétti. Sænska lagaráðið (s. Lagrådet) taldi að til þess að uppfylla kröfur 3. 

mgr. 8. gr. Infosoc tilskipunarinnar yrði að breyta umræddu lögbannsákvæði. Ástæða þess 

var sú að vafi þótti leika á um hvort hlutdeild í broti nægði til þess að lögbann yrði lagt við 

athöfnum milliliða á grundvelli lögbannsákvæðis höfundalaganna. Til þess að eyða þessum 

vafa var ákvæðinu breytt á þá leið að lögbann yrði lagt við athöfnum þess aðila sem fremur 

eða á hlutdeild í broti (s. ,,vidtar eller medverkar till en åtgärd”).
222

 Til að skýra hvað felist í 

hlutdeild er í greinargerð með ákvæðinu vísað til 4. gr. 23. kafla sænsku hegningarlaganna 

sem er hlutdeildarákvæði laganna. Ljóst er því að þegar kemur að lögbanni ber að leggja 

sama skilning í hlutdeildarverknaðinn og í sænskum refsirétti.
223

    

 Í tveimur nýlegum úrskurðum millidómsstigs var þessi skilningur staðfestur og 

lögbann lagt við athöfnum fjarskiptafyrirtækja, samanber úrskurð Svea Hovrätt 21. maí 2010 

(Ö 7131/09 og Ö 8773/09)(Black Internet AB) og úrskurð Svea Hovrätt 21. maí 2010 (Ö 

10146/09)(Portlane AB).   

                                                 
219 Søren Sandfeld Jakobsen: „Formidleransvaret på internettet“, bls. 211.  
220 Søren Sandfeld Jakobsen og Clement Salung Petersen: ,,Injunctions against Mere Conduit of Information 

protected by Copyright“, bls. 6 og Ole-Andreas Rognstad og Birger Stuevold Lassen: Opphavsrett, bls. 410 og 

áfram.  
221 Regeringens proposition 2004/05:110, bls. 100. 
222 Regeringens proposition 2004/05:110, bls. 100; 336-342 og 421-422. Breytingarnar tóku gildi með lögum 

SFS 2005:360.  
223 Regeringens proposition 2004/05:110, bls. 422. 
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Úrskurður Svea Hovrätt 21. maí 2010 (Ö 7131/09 og Ö 8773/09). Dómurinn taldi ljóst að 

gerðarbeiðendur (rétthafar og rétthafasamtök) hefðu sýnt fram á að notendur vefsíðunnar 

www.thepiratebay.org stunduðu höfundaréttarbrot með BitTorrenttækni og að vefsíðan ætti 

hlutdeild í þeim brotum. Þá taldi dómurinn að fjarskiptafyrirtækið B hefði veitt aðgang gegnum 

internetið að vefsíðunni þrátt fyrir að vera kunnugt um að fyrirsvarsmenn vefsíðunnar hefðu 

áður verið dæmdir til refsingar vegna hlutdeildarbrota
224

 og að rétthafar litu svo á að B ætti 

hlutdeild í brotunum. B hefði hinsvegar ekkert aðhafst vegna þessa og hefði haldið áfram að 

veita þjónustuþegum sínum aðgang að vefsíðunni. Þess vegna taldi dómurinn að hlutlægt séð 

yrði B að teljast hlutdeildarmaður (s. ,,objektivt sett ska anses som medverkande”).   

Úrskurður Svea Hovrätt 21. maí 2010 (Ö 10146/09). Málsatvik voru með svipuðu sniði og í 

fyrra málinu. Dómurinn lagði líkt og í fyrra málinu áherslu á að fjarskiptafyrirtækinu P hefði 

verið kunnugt um að vefsíðan www.tracker.openbittorrent.com væri notuð til 

höfundaréttarbrota með BitTorrenttækni og að hlutlægt séð teldist P því hlutdeildarmaður.  

Ljóst er því að í sænskum rétti er refsiréttarlegum sjónarmiðum um hlutdeild beitt þegar til 

úrlausnar er ágreiningur um lögbann.  

4.2.4.3.3 Noregur  

1. mgr. 5. gr. Infosoc tilskipunarinnar var innleidd með 11. gr. a. norsku höfundalaganna. 

Ákvæðin voru innleidd með sama hætti og í Svíþjóð, það er ekki er gert skilyrði að 

eintakagerð takmarkist við lögmætt upprunalegt eintak. Með sama hætti brýtur miðlun á efni 

ekki gegn einkarétti höfundar samkvæmt 2. gr. norsku höfundalaganna.
225

 3. mgr. 8. gr. 

Infosoc tilskipunarinnar hefur ekki verið innleidd með sérstöku ákvæði í norskan rétt og 

þurfa rétthafar því að reiða sig á almennar reglur 34. kafla Tvisteloven um lögbann. 

Samkvæmt 54. gr. norsku höfundalaganna getur aðili borið refsiábyrgð vegna hlutdeildar í 

broti gegn höfundarétti. Hið sama gildir samkvæmt 55. gr. laganna um skaðabótaábyrgð 

vegna hlutdeildar. Í norsku höfundalögunum er ekki að finna sérstakar reglur um lögbann.  

Spurningin um lögbann vegna hlutdeildarverknaðar kom nýverið til kasta millidómstigs í 

Noregi. Ólíkt niðurstöðunum í dönsku og sænsku málunum hér að framan var niðurstaða 

Borgartings lagmannsrett í Rt. 2010, bls. 171 (Telenor ASA) sú að skilyrði lögbanns töldust 

ekki uppfyllt. 

Rt. 2010, bls. 171. Málsatvik voru með mjög svipuðu sniði og í dönsku og sænsku málunum. 

Dómurinn lagði upp með að þegar metið yrði hvort lögbann yrði lagt á vegna 

hlutdeildarverknaðar yrði að líta til almennra reglna um refsiverða hlutdeild í norskum rétti. 

Lögbann ætti þannig eingöngu við ef fjarskiptafyrirtækið T bæri refsiábyrgð samkvæmt 

hlutdeildarákvæðum norsku höfundalaganna. Dómurinn taldi að T myndi ekki bera slíka 

refsiábyrgð jafnvel þó ábyrgðarleysisskilyrði norsku E-Handelsloven teldust ekki uppfyllt. 

Jafnframt var litið svo á að þar sem sú háttsemi T að gera notendum sínum kleift að tengjast 

internetinu væri eingöngu af hlutlausum og tæknilegum toga yrði að telja hlutdeild T of 

                                                 
224 Dómur Stockholm Tingsrätt, 17. apríl 2009 (B 13301-06). 
225 Søren Sandfeld Jakobsen og Clement Salung Petersen: ,,Injunctions against Mere Conduit of Information 

protected by Copyright“, bls. 7 og Ole-Andreas Rognstad og Birger Stuevold Lassen: Opphavsrett, bls. 410.  

http://www.thepiratebay.org/
http://www.tracker.openbittorrent.com/
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fjarlæga til þess að lögbanni yrði við komið. Enn fremur taldi dómurinn að T hefði ekki orðið 

hlutdeildarmaður á grundvelli athafnaleysis í kjölfar þess að T varð kunnugt um brotin. Í því 

efni skipti máli að T bæri enga skyldu til þess að fjarlægja eða koma í veg fyrir miðlun 

samkvæmt 16. gr. E-Handelsloven.226 

Norskir dómstólar nálgast álitaefnið með töluvert ólíkum hætti en þeir sænsku og dönsku en 

hið sama gildir að reglur um refsiverða hlutdeild eru lagðar til grundvallar við mat á 

skilyrðum lögbanns.  

4.2.4.4 Álitaefni tengd lögbanni við athöfnum milliliða í íslenskum rétti 

4.2.4.4.1 Gengur íslenska leiðin of langt? 

Af ofangreindri umfjöllun er ljóst að löggjafinn og dómstólar á Norðurlöndum nálgast efnið 

á mismunandi hátt. Munurinn kann að endurspegla að enn sem komið er liggur ekki fyrir 

skýr samnorræn stefna á sviðinu.
227

 Af framkvæmdinni má þó draga þá ályktun að þróunin sé 

í þá átt að lögbann verði lagt við athöfnum þjónustuveitanda á grundvelli hlutdeildar. Þetta 

verður án efa rekið til BitTorrent tækninnar svokölluðu. Skráarskipti byggð á þeirri tækni 

fara ekki fram í gegnum leiðarþjóna eða vefsíðu heldur beint á milli notenda. 

Þjónustuveitendur sem halda úti leiðarþjónum eða vefsíðu miðla því ekki efni heldur gera 

notendum einungis kleift að gera það. Fjarskiptafyrirtæki getur þannig borið 

hlutdeildarábyrgð með því að veita aðgang að vefsíðu eða leiðarþjóni sem á hlutdeild í 

höfundalagabrotum notenda.  

Mikilvægi hlutdeildarábyrgðar í höfundarétti var lítil fyrir daga internetsins.
228

 

Hlutdeildarábyrgð er vel þekkt í norrænum refsirétti og að einhverju leyti einnig í norrænum 

skaðabótarétti. Hlutdeildarábyrgð hefur aftur á móti þar til nýverið ekki þekkst í norrænum 

rétti um bráðabirgðagerðir.
229

 Af norrænu dómaframkvæmdinni virðist mega draga þá 

ályktun að þegar hlutdeildarábyrgð er metin, verði þeim mælikvörðum beitt sem fyrir liggja 

innan refsiréttar. Þetta kemur skýrt fram, að minnsta kosti í sænskum og norskum rétti.  

Íslenski löggjafinn brást við ofangreindri þróun með lögfestingu sérákvæðis um lögbann í 

2. mgr. 59. gr. a. höfl. Samkvæmt því verður lögbann lagt á óháð því hvort þjónustuveitandi 

beri ábyrgð vegna miðlunar eða sjálfvirkrar, millistigs- eða skammtímageymslu gagna. Þetta 

þýðir að þegar metið er hvort lögbann verði lagt á, þarf ekki að koma til skoðunar hvort 

                                                 
226 Samsvarandi ákvæði íslensks réttar er að finna í 12. gr. rþl. 
227 Søren Sandfeld Jakobsen og Clement Salung Petersen: ,,Injunctions against Mere Conduit of Information 

protected by Copyright“, bls. 15. 
228 Johan Schlüter og Jakob P. Mathiasen: ,,Medvirken til ophavsretskrænkelser på internettet“, bls. 517.   
229 Søren Sandfeld Jakobsen og Clement Salung Petersen: ,,Injunctions against Mere Conduit of Information 

protected by Copyright“, bls. 17. 
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fjarskiptafyrirtæki beri ábyrgð á grundvelli hlutdeildar. Íslenska leiðin er því töluvert 

frábrugðin þróuninni í norrænum rétti. Ákvæðinu hefur ekki verið beitt ennþá en svo virðist 

sem draga megi þá ályktun að gerðarþoli þurfi eingöngu að sanna eða gera sennilegt að 

notendur stundi ólögmæt skráarskipti með aðstoð tiltekinnar vefsíðu eða leiðarþjóns svo 

lögbann verði lagt á fjarskiptafyrirtækið. Gerðarbeiðandi þarf að sjálfsögðu að uppfylla 

önnur skilyrði lögbanns samkvæmt ksl. Sú spurning vaknar aftur á móti hvort við beitingu 2. 

mgr. 59. gr. a. höfl. gefist færi á að taka tillit til hversu fjarlæg og handahófskennd starfsemi 

fjarskiptafyrirtækis megi vera svo lögbann verði lagt á. Nefna má að engar leiðbeiningar er 

að finna í UfR 2010, bls. 2221 H (Telenor A/S) um hversu fjarlæg háttsemin megi vera til að 

valda hlutdeildarábyrgð. Þá var hlutdeild fjarskiptafyrirtækis talin of fjarlæg til að leggja 

mætti á lögbann í Rt. 2010, bls. 171 (Telenor ASA).  

Íslenska ákvæðið er fyrst og fremst sett í þeim tilgangi að eyða mögulegum vafa um 

hvort lögbanni verður beint gegn fjarskiptafyrirtækjum.
230

 Ekki er víst hvort æskilegt sé að 

lögbann verði alltaf lagt við háttsemi fjarskiptafyrirtækja óháð hlutdeildarábyrgð þeirra. 

BitTorrent skrár sem til dæmis má nálgast á www.piratebay.org er í einhverjum mæli einnig 

að finna á vinsælum leitarvélum eins og til dæmis www.google.com.
231

 Með þetta í huga er 

vert að spyrja hvort íslenskur réttur bjóði upp á að lögbann verði lagt við athöfnum leitarvéla 

eða fjarskiptafyrirtækjum bannað að veita aðgang að þeim í heild eða að hluta? Svarið er 

ekki augljóst en lögbann í slíkum aðstæðum myndi hafa afar víðtæk áhrif. Með hliðsjón af 

ofangreindri umræðu um 2. mgr. 59. gr. a. er sú niðurstaða þó ekki óhugsandi. Á móti kemur 

að leiða má að því sterkar líkur að ákvæði 2. tölul. 3. mgr. 24. gr. ksl. um hagsmunamat 

myndi leiða til þess að slíkri lögbannsbeiðni yrði hafnað.
232

 Umfang þess ákvæðis er þó ekki 

fyllilega ljóst í dönskum rétti og þaðan af síður í íslenskum rétti.
233

 Nánar verður vikið að 2. 

tölul. 3. mgr. 24. gr. ksl. í kafla 4.5.2.  

Hér verður ekki tekin afstaða til þess hvort skynsamlegt sé að fylgja réttarþróun á 

Norðurlöndum eða hvort lögbann fáist á grundvelli hlutdeildarábyrgðar í íslenskum rétti. Þó 

ber að benda á að meginreglur skaðabótaréttar eða refsiréttar um hlutdeild, geta þjónað sem 

eins konar flokkunarkerfi (d. sorteringsmekanisme), til þess að meta háttsemi gerðarþola á 

raunsæjan og sanngjarnan hátt svo komist verði hjá fjarstæðukenndum niðurstöðum.
234

 Í því 

samhengi ber að nefna að í undirbúningsgögnum hinna sænsku laga SFS 2005:360 sem 

                                                 
230 Þskj. 1378, 138 lögþ. 2009-2010, bls. 16 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
231 Søren Sandfeld Jakobsen: „Formidleransvaret på internettet“, bls. 212. 
232 Søren Sandfeld Jakobsen: „Formidleransvaret på internettet“, bls. 212. 
233 Søren Sandfeld Jakobsen: „Formidleransvaret på internettet“, bls. 212. 
234 Søren Sandfeld Jakobsen: „Formidleransvaret på internettet“, bls. 212. 

http://www.piratebay.org/
http://www.google.com/
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breyttu 1. mgr. 53. gr. b. sænsku höfundalaganna er skýrt tekið fram að það eitt að halda úti 

aðgangi að fjarskiptaneti feli ekki í sér höfundaréttarbrot sem slíkt og að 3. mgr. 8. gr. 

Infosoc tilskipunarinnar geri ekki að skilyrði að lögbann fáist alltaf lagt við athöfnum 

fjarskiptafyrirtækja.
235

 Það þarf því ekki að leiða til þess að brotið sé gegn fyrirmælum 3. 

mgr. 8. gr. Infosoc tilskipunarinnar þótt lögbanni yrði ekki alltaf komið við vegna athafna 

fjarskiptafyrirtækja.   

4.2.4.4.2 Þarf áskilnað um lögmætt upprunalegt eintak við miðlun í íslenskum rétt? 

Í kafla 4.2.4.3.1 hér að framan var greint frá því að áskilnaður 3. mgr. 11. gr. dönsku 

höfundalaganna um lögmætt upprunalegt eintak gildir einnig um miðlun samkvæmt 

undantekningarreglu 11. gr. a. laganna. Í undirbúningsgögnum með 11. gr. a. kemur fram að 

ef milliliður miðlar eintökum sem gerð eru af ólöglegu upprunalegu eintaki teljist sú miðlun 

ólögmæt og þar með sé tryggt að lögbann verði lagt á.
236

 Tilgangurinn með reglunni er að 

tryggja aðgengi rétthafa að lögbanni í samræmi við 3. mgr. 8. gr. Infosoc tilskipunarinnar.
237

 

Þessi innleiðing á undantekningarreglu 5. gr. Infosoc tilskipunarinnar er einstök meðal 

Norðurlandanna
238

 og að öllum líkindum einstök meðal ríkja Evrópusambandsins.
239

 Í ljósi 

þess sem rakið hefur verið er vert að spyrja hvort þörf sé á skilyrði um löglegt upprunalegt 

eintak, þegar gögnum er miðlað, í íslenskum rétti. Fyrirhuguð heildarendurskoðun 

höfundalaga stendur nú fyrir dyrum
240

 og hefur spurningin komið til tals við 

undirbúningsvinnu endurskoðunarinnar.
241

  

Í stuttu máli má segja að svarið við spurningunni sé nei. Ákvæði 2. mgr. 59. gr. a. höfl. 

leiðir til þess að áskilnaðarins gerist ekki þörf því lögbann verður allt að einu, lagt við 

athöfnum milliliða á grundvelli ákvæðisins. Innleiðing Dana á 5. gr. Infosoc tilskipunarinnar 

hefur auk þess sætt gagnrýni.
242

 Í fyrsta lagi gerir 5. gr. Infosoc tilskipunarinnar ekki að 

skilyrði að eintakagerð sem verður við miðlun takmarkist við lögleg upprunaleg eintök. Þvert 

á móti virðist sem tilgangur ákvæðisins sé að undanskilja miðlun frá einkarétti höfundar 

                                                 
235 Regeringens proposition 2004/05:110, bls. 339.   
236 Sjá til dæmis Clement Salung Petersen: Immaterial rettigheder og fogedforbud, bls. 363. 
237 Søren Sandfeld Jakobsen og Clement Salung Petersen: ,,Injunctions against Mere Conduit of Information 

protected by Copyright“, bls. 5.  
238 Rán Tryggvadóttir: „Hvad er det sket i nordisk ophavsret siden sidst“, bls. 518.    
239 Søren Sandfeld Jakobsen og Clement Salung Petersen: ,,Injunctions against Mere Conduit of Information 

protected by Copyright“, bls. 5.  
240 Þskj. 1378, 138 lögþ. 2009-2010, bls. 4 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
241 Rán Tryggvadóttir: „Hvad er det sket i nordisk ophavsret siden sidst“, bls. 518.    
242 Sjá til dæmis Søren Sandfeld Jakobsen: „Formidleransvaret på internettet“, bls. 210; ,,Musik och film på 

Internet – hot eller möjlighet” Departmentserien 2007:29, bls. 331 og áfram og Ole-Andreas Rognstad og 

Birger Stuevold Lassen: Opphavsrett, bls. 410 og áfram..    
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hvort sem miðlunin fer fram á grundvelli löglegs eintaks eður ei.
243

 Í öðru lagi má spyrja 

hvort niðurstaða Hæstaréttar Danmerkur í UfR 2010, bls. 2221 H (Telenor A/S) leiði til þess 

að áskilnaðurinn hafi úrelst. Ef mögulegt er að leggja á lögbann vegna hlutdeildarverknaðar 

er minna áríðandi að háttsemi milliliðarins teljist höfundaréttarbrot sem slík.
244

 Í þriðja lagi 

er talið að áskilnaðurinn leiði til þess að milliliðir teljist sjálfir brjóta höfundarétt og því verði 

sönnunargagna aflað hjá millilið samkvæmt reglum um öflun sönnunargagna vegna 

hugverkaréttarbrota í 653. gr. Retsplejeloven. Litið er svo á að slík niðurstaða sé hvorki í 

samræmi við markmið reglna dansks réttar um öflun sönnunargagna né 

fullnustutilskipunarinnar.
245

 Réttarstaðan er þó ekki skýr hvað þetta varðar og engin 

framkvæmd liggur fyrir um þetta efni hjá Evrópudómstólnum.
246

 

4.2.5 Hver er bær til þess að krefjast lögbanns á grundvelli réttindanna? 

Almennt má gera ráð fyrir að svarið velti á því hver njóti aðildarhæfis, samanber 16. gr. laga 

um meðferð einkamála nr. 91/1991. Þá geta erlendir sem innlendir aðilar að jafnaði höfðað 

mál um lögvarða hagsmuni sína. Verður hér gerð grein fyrir því hverjir geti talist 

gerðarbeiðendur í lögbannsmáli.   

4.2.5.1 Höfundaréttur 

4.2.5.1.1 Höfundur 

Hagsmunagæsla á sviði höfundaréttar getur annarsvegar verið í höndum höfunda sjálfra eða 

einstakra rétthafa og hinsvegar höfundaréttarsamtaka. Höfundi og öðrum einstökum rétthafa, 

sem og lögmætum handhafa grannréttinda höfundaréttar
247

 eða hverjum samhöfundi fyrir 

sig,
248

 stendur til boða að beiðast lögbanns við hinni ólögmætu athöfn.
249

  

Það er meginregla samkvæmt 27. gr. höfl. að höfundi er heimilt að framselja höfundarétt 

sinn að nokkru eða öllu leyti, með þeim takmörkunum sem leiðir af 4. gr. laganna. Framsal 

getur með öðrum orðum aðeins tekið til hins fjárhagslega réttar höfundar.
250

 Framsal 

                                                 
243 Søren Sandfeld Jakobsen: „Formidleransvaret på internettet“, bls. 210. 
244 Søren Sandfeld Jakobsen: „Formidleransvaret på internettet“, bls. 210. 
245 Søren Sandfeld Jakobsen: „Formidleransvaret på internettet“, bls. 210. 
246 Søren Sandfeld Jakobsen: „Formidleransvaret på internettet“, bls. 210. 
247 Páll Sigurðsson: Höfundaréttur, bls. 254.  
248 Sjá greinargerð með frumvarpi til höfundalaganna, Alþt. 1971 A, bls. 1283.   
249 Samkvæmt 2. mgr. 59. gr. höfl. geta maki, foreldrar, börn og systkin gert slíkt hið sama ef höfundur er 

látinn, út af brotum gegn 1. og 2. mgr. 4. gr., 2. og. 3. mgr. 26. gr., 1. mgr. 28. gr. og fyrirmælum höfundar 

samkvæmt 2. mgr. 31. gr. eða listflytjanda samkvæmt sama ákvæði, samanber 3. mgr. 45. gr. höfl. Einnig getur 

tilsjónaraðili sem nefndur hefur verið eftir 2. mgr. 31. gr. haft sömu heimildir.    
250 Páll Sigurðsson: Höfundaréttur, bls. 267 og Alþt. 1971 A, bls. 1296.   
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höfundaréttar getur verið í heild eða tekið til tiltekinna hluta hans, til að mynda afnotarétti.
251

 

Rétthafar samkvæmt framsali geta því aðeins krafist lögbanns vegna brota á rétti sínum eins 

og hann var framseldur í samningi. 

Mikill hluti hugverka verður til í vinnusambandi eða verksambandi.
252

 Meginreglan hvað 

slík sambönd varðar er að frumhöfundur sjálfur nýtur höfundaréttar að verki sínu.
253

 Hafi 

stofnast sameign að höfundarétti í vinnusambandi hefur verið talið að hvor aðili um sig, 

vinnuveitandi eða launþegi geti höfðað mál vegna höfundaréttarbrota og þar með talið krafist 

lögbanns til verndar réttindunum.
254

 Að öðru leyti byggir niðurstaða um hver nýtur hinna 

fjárhagslegu réttinda að heild eða að hluta á túlkun á samningum aðilanna.
255

  

Undantekning frá meginreglunni um framsal höfundaréttar er vernd sæmdarréttar 

höfundar, það er að segja vernd nafngreiningarréttar og vernd virðingarréttar gegn 

breytingum á verki eða birtingu þess í ósæmilegu samhengi.
256

 Sæmdarréttur höfundar helst 

hjá höfundi þrátt fyrir framsal, það er hann er ekki framseljanlegur, samanber 4. gr. höfl. 

Varnarvarsla til verndar sæmdarrétti felur meðal annars í sér rétt til þess að krefjast lögbanns 

vegna brota.  

4.2.5.1.2 Höfundaréttarsamtök 

Lengi hefur tíðkast að hagsmunagæsla fyrir höfunda sé í höndum sérstakra 

rétthafasamtaka.
257

 Ýmis samtök hafa hlotið löggildingu menntamálaráðuneytisins til að gæta 

almennt hagsmuna höfunda og annarra rétthafa.
258

  

4.2.5.1.2.1 Réttarstaðan fyrir gildistöku laga nr. 93/2010 

Höfundaréttarsamtök geta samkvæmt dómvenju höfðað einkamál með málsóknarumboði frá 

félagsmönnum sínum til að gæta þeirra hagsmuna sem þau hafa löggildingu til þess að gæta, 

samanber Hrd. 1997, bls. 2691 (Þjóðhátíðarpóstkort). Í Hrd. 13. nóvember 2007 (575/2007) 

                                                 
251 Páll Sigurðsson: Höfundaréttur, bls. 267. 
252 Páll Sigurðsson: Höfundaréttur, bls. 108-109. 
253 Páll Sigurðsson: Höfundaréttur, bls. 108 og 115. 
254 Páll Sigurðsson: Höfundaréttur, bls. 117. 
255 Páll Sigurðsson: Höfundaréttur, bls. 108-119. Í höfl. er ekki að finna reglur um framsal höfundaréttar í 

vinnusambandi nema í 42. gr. b. höfl. Samkvæmt 42. gr. b. eignast atvinnurekandi höfundaréttinn að tölvuforriti 

sé gerð slíkra forrita liður í ráðningarskilmálum. Reglan er frávíkjanleg, það er hægt er að semja á annan veg.  
256 Sjá Páll Sigurðsson: Höfundaréttur, bls. 153-177, einnig Mogens Koktvedgaard: Lærebog i Immaterialret, 

bls. 117-120. 
257 Jens Schovsbo og Morten Rosenmeier: Immaterialret, bls. 123.  
258 Samanber 6. mgr. 11. gr., 23. gr., 23. a., 2. mgr. 25. gr., 5. mgr. 25. gr. b. og 1. mgr. 45. gr. höfl. Hér má sem 

dæmi nefna: FJÖLÍS, samtök sem gæta réttar vegna fjölföldunar rita; Hagþenkir, félag höfunda fræðirita og 

kennslugagna; Innheimtumiðstöð gjalda, sem eru innheimtusamtök samtaka höfunda og grannrétthafa; 

Myndstef, samtök myndhöfunda; Rithöfundasamband Íslands; Samband flytjenda og hljómplötuframleiðenda 

(SFH) og  Samband tónskálda og eigenda flutningsréttar (STEF).    



70 

(SKY I) sem var kærumál samkvæmt 1. mgr. 35. gr. ksl. reyndi hinsvegar á hvort 3. mgr. 25. 

gr. laga um meðferð einkamála nr. 91/1991 (eml.) nægði sem heimild fyrir Smáís, samtök 

myndrétthafa á Íslandi til að krefjast lögbannsgerðar en í málinu hafði Smáís ekki 

málsóknarumboð frá félagsmönnum sínum.  

Hrd. 13. nóvember 2007 (575/2007). Í dómi Hæstaréttar sagði að félögum eða samtökum 

manna sé heimilt í eigin nafni að reka mál til viðurkenningar tilteknum réttindum félagsmanna 

sinna eða lausnar undan tilteknum skyldum þeirra, enda samrýmist það tilgangi félagsins eða 

samtakanna, samanber 3. mgr. 25. gr. eml. Krafa um lögbannsgerð fæli hinsvegar hvorki í sér 

að leitað væri viðurkenningar á rétti né lausn undan skyldu. Gæti Smáís því ekki byggt aðild 

sína á þeirri lagaheimild. Var kröfu Smáís því hafnað.  

Í seinna máli sem höfðað var af Smáís og hafði að flestu leyti sömu málavexti, Hrd. 11. apríl 

2008 (146/2008) (SKY II), var hinsvegar fyrir hendi skriflegt málsóknarumboð frá 

félagsmanni sem heimilaði meðal annars að krafist yrði lögbanns. Í málinu taldi Hæstiréttur 

samt sem áður að þar sem Smáís uppfyllti ekki skilyrði 23. gr., 23. gr. a. og 25. gr. höfl. og 

hefði ekki fengið formlega viðurkenningu menntamálaráðherra til gæslu 

höfundaréttarhagsmuna yrði heimild þess til að höfða málið ekki grundvölluð á dómvenju, 

samanber Hrd. 1997, bls. 2691 eða ákvæðum settra laga.  

Vandamál tengd aðild höfundaréttarsamtaka að lögbannsbeiðni komu einnig til úrlausnar 

í Hæstarétti í svokölluðum Istorrent málum. Sýslumaðurinn í Hafnarfirði lagði hinn 19. 

nóvember 2007 lögbann við því að Istorrent ehf. og Svavar Lúthersson starfræktu tiltekna 

vefsíðu. Gerðarbeiðendur voru STEF og þrjú önnur félög sem höfðu ekki hlotið löggildingu 

menntamálaráðuneytisins. Verður nú vikið að þeim dómum sem vörðuðu formhlið málsins.    

Hrd. 8. maí 2008 (194/2008)(Istorrent I). Í málinu sem vísað var frá hvað þrjá aðra 

gerðarbeiðendur varðaði tók Hæstiréttur afstöðu til frávísunarkröfu S og I er varðaði  aðild 

STEF (ST). Talið var að þar sem ST hefði fengið lögformlega viðurkenningu 

menntamálaráðherra samkvæmt 23. gr. höfl. gæti ST farið með málsóknarumboð fyrir 

félagsmenn sína og átt í eigin nafni aðild að einstaklingsbundnum kröfum þeirra, þar með talið 

um lögbann og staðfestingu á því, svo lengi sem þeir hefðu veitt ST slíkt umboð og ekki væri 

um kröfur að ræða sem af sérstökum ástæðum væri ST óheimilt að sækja á grundvelli 

umboðsins. Jafnframt var talið að ST gæti í eigin nafni átt aðild að viðurkenningarkröfu með 

vísan til 3. mgr. 25. gr. eml. Hinsvegar lá fyrir að félagsmenn ST hefðu ekki veitt ST slíkt 

umboð. Hvað aðild S að viðurkenningarkröfu varðaði taldi Hæstiréttur hana  víðtækari en svo 

að hún tæki aðeins til hagsmuna félagsmanna ST. Vegna ofangreinds og með vísan til e. liðar 

1. mgr. 80. gr. eml. var kröfum ST vísað frá dómi.   

Hrd. 6. nóvember 2008 (559/2008) (Istorrent II). ST höfðaði aftur mál til staðfestingar 

umræddu lögbanni en að þessu sinni með málsóknarumboð frá rúmlega 150 félagsmönnum og 

var í málinu aftur deilt um frávísunarkröfu S og I. Eftir að hafa metið málsóknarumboð ST 

komst Hæstiréttur að því  þessu sinni að í umboðunum fælist heimild til handa ST til að höfða 
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mál til staðfestingar lögbanni. Því var lagt fyrir héraðsdómara að taka kröfu um staðfestingu 

lögbanns til efnismeðferðar.259  

Lögbannið var að lokum staðfest, samanber Hrd. 11. febrúar 2010 (214/2009) (Istorrent III). 

Ljóst er af ofangreindum dómum að einungis höfundaréttarsamtök sem hlotið höfðu 

löggildingu menntamálaráðuneytisins samkvæmt höfl. og fullnægjandi málsóknarumboð frá 

félagsmönnum gátu krafist lögbanns og staðfestingu þess. Jafnframt er ljóst að krafa um 

lögbann varð að samrýmast hlutverki samtakanna í samþykktum þeirra. Að lokum hefur 

verið talið að af dómunum hafi mátt draga þá ályktun að samtök geti eingöngu krafist 

lögbanns við notum verka þeirra höfunda sem hafa veitt samtökunum málsóknarumboð.
260

 Í 

ljósi kröfu 1. mgr. 24. gr. ksl. um lögvarða hagsmuni er afstaða Hæstaréttar skiljanleg. Hafi 

samtök ekki málsóknarumboð frá þeim félagsmönnum sínum sem lögvarðra hagsmuna hafa 

að gæta er 1. mgr. 24. gr. ksl. einungis skýrð með hliðsjón af lögvörðum hagsmunum 

samtakanna sjálfra.  

4.2.5.1.2.2 Sérákvæði 1. mgr. 59. gr. a. höfl.  

Í 1. mgr. 59. gr. a. höfl. er nú að finna eftirfarandi ákvæði:   

Þau samtök, sem hlotið hafa löggildingu mennta- og menningarmálaráðuneytisins samkvæmt 

23. gr. og 23. gr. a., geta fengið lagt lögbann við byrjuðum eða yfirvofandi flutningi eða öðrum 

notum allra þeirra verka, sem löggildingin nær til og verndar njóta samkvæmt lögum þessum, 

án þess að hafa fengið umboð til þess frá höfundum eða öðrum rétthöfum verkanna, enda sé 

fullnægt öðrum skilyrðum lögbanns samkvæmt lögum um kyrrsetningu, lögbann o.fl. 

Aðildarformið sem getið var hér að framan þótti gera það að verkum að örðugt væri að halda 

uppi sjálfsagðri réttargæslu til verndar höfundarétti, það er einungis var hægt að krefjast 

lögbanns við notkun verka þeirra höfunda sem veitt höfðu samtökunum umboð sitt til 

hagsmunagæslu.
261

 Hið nýja ákvæði gerir kleift að fá lögbann lagt við flutningi eða öðrum 

notum verka hvort sem rétthafar verkanna eru félagar í samtökunum eða standa utan 

þeirra.
262

 Með ákvæðinu er einnig vikið frá skilyrði 1. mgr. 24. gr. ksl. um að sá einn sem á 

beinna lögvarinna hagsmuna að gæta geti krafist lögbanns.
263

 Þar með er ekki lengur þörf á 

málsóknarumboði frá rétthöfum hverju sinni. Eftir sem áður þurfa önnur skilyrði 24. gr. ksl. 

að vera uppfyllt.  

                                                 
259 Hæstiréttur vísaði þó frá kröfu ST um að viðurkennt yrði að S og I væri óheimilt að starfrækja vefsíðu, 

sambærilega umræddri vefsíðu, sem geri notendum kleift að fá aðgang að og deila innbyrðis hljóð-og myndefni, 

sem umbjóðendur ST ættu höfundarétt að, án samþykkis rétthafa.  
260 Þskj. 1378, 138 lögþ. 2009-2010, bls. 15-16 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
261 Þskj. 1378, 138 lögþ. 2009-2010, bls. 15-16 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
262 Þskj. 1378, 138 lögþ. 2009-2010, bls. 15-16 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
263 Þskj. 1378, 138 lögþ. 2009-2010, bls. 15-16 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 



72 

4.2.5.1.2.3 Almenn menningarvernd 

Eftir að verndartíma höfundarréttinda lýkur tekur við réttur til höfundaheiðurs og 

höfundasérkenna, samkvæmt 2. mgr. 4. gr. höfl. en sá réttur er ótímabundin.
264

 Um 

menningarverndina gilda einnig ákvæði 53. gr. höfl. þar sem menntamálaráðherra er veitt 

heimild til málshöfðunar. Ákvæðið hefur verið skýrt svo að ráðherra geti krafist lögbanns við 

fyrirhuguðum vansæmandi aðgerðum sem brjóta gegn menningarverndinni og höfðað eftir 

það mál til staðfestingar lögbanninu.
265

   

4.2.5.2 Einkaleyfi 

4.2.5.2.1 Einkaleyfishafi 

Eins og fyrr greinir er það uppfinningamaður eða sá sem hefur öðlast rétt hans sem nýtur 

einkaréttarins sem fæst með skráningu. Það er meginregla að uppfinningamaður einn eigi rétt 

til að fá einkaleyfi fyrir uppfinningu.
266

 Uppfinningamanni er þó heimilt að framselja rétt 

sinn til annarra og algengt er að réttindi séu framseld til lögaðila.
267

 Einkaleyfi veitir 

einkaleyfishafa hvort tveggja refsivernd og einkaréttarlega vernd. Einkarétturinn felur meðal 

annars í sér rétt til þess að krefjast lögbanns.
268

 Það er því einkaleyfishafi sem er bær til að 

krefjast lögbanns sé brotið gegn réttindum hans.  

4.2.5.2.2 Framsal réttar til atvinnurekanda 

Atvinnurekandi uppfinningamanns
269

 getur öðlast einkaréttindi með framsali og þar með rétt 

til þess að krefjast lögbanns. Samkvæmt 3. gr. laga um uppfinningar starfsmanna nr. 72/2004 

á starfsmaður
270

 rétt til uppfinningar sem hann kemur fram með að svo miklu leyti sem annað 

leiðir eigi af lögunum eða öðrum lögum. Þessi aðalregla er í samræmi við 1. gr. ell. sem getið 

er hér að ofan.
271

 Samkvæmt 4. gr. laganna hefur atvinnurekandi hinsvegar framsalsrétt yfir 

uppfinningunni, enda sé hagnýting hennar á starfssviði atvinnurekandans. Atvinnurekandinn 

hefur einnig sama rétt þótt hagnýting uppfinningarinnar sé ekki á starfssviði 

atvinnurekandans ef uppfinning starfsmannsins tengist tilteknu verkefni sem 

                                                 
264 Páll Sigurðsson: Höfundaréttur, bls. 175. 
265 Páll Sigurðsson: Höfundaréttur, bls. 176. 
266 Jón L. Arnalds og Þorgeir Örlygsson: Einkaleyfaréttur, bls. 56.  
267 Niels M. Andersen, Arly Carlquist og Anders Rubinstein: Retshåndhævelse af immaterialrettigheder, bls. 

121.  
268 Jón L. Arnalds og Þorgeir Örlygsson: Einkaleyfaréttur, bls. 56 og 239-240.  
269 Lögin gilda einungis um uppfinningar í skilningi ell. en taka ekki til höfundaréttar, yrkisréttar, 

hönnunarréttar eða vörumerkjaréttar. 
270 Með starfsmönnum er bæði átt við einstaklinga sem eru opinberir starfsmenn og starfsmenn hjá einkaaðilum, 

samanber 2. mgr. 1. gr. laganna. 
271 Alþt. 2003-2004 A, bls. 1699.   
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atvinnurekandinn hefur falið honum. Greinin er frávíkjanleg, það er atvinnurekandi getur 

fallið frá framsalsrétti sínum.
272

  

4.2.5.3 Vörumerkjaréttur 

4.2.5.3.1 Almennt 

Einstaklingar og lögaðilar geta öðlast einkarétt á vörumerki, samanber 1. gr. vml. Í 41. gr. er 

að finna sérákvæði um lögbann vegna vörumerkjabrota. Í greinargerð með frumvarpi til 41. 

gr. kemur fram að það séu eigendur vörumerkjaréttar sem krafist geta lögbanns telji þeir 

brotið á rétti sínum.
273

 Sá einstaklingur eða lögaðili sem nýtur einkaréttar á vörumerki getur 

því krafist lögbanns vegna vörumerkjabrota.    

4.2.5.3.2 Framsal vörumerkjaréttar, o.fl.  

Einkarétt til vörumerkis má framselja, samanber 1. mgr. 36. gr. vml. Það er því skráður 

eigandi sem getur krafist lögbanns, samanber einnig 1. og 2. mgr. 37. gr. vml. Eigandi að 

skráðu vörumerki getur veitt öðrum leyfi til að nota merkið í atvinnuskyni með nytjaleyfi. 

Nytjaleyfi getur verið almennt eða sérstakt og tekið til allra eða takmarkaðra hluta vöru. Í 

þeim tilfellum þar sem nytjaleyfi hefur verið veitt eru það leyfissali og leyfishafi sem hafa 

hvor um sig rétt til að krefjast lögbanns, samanber 46. gr. vml.  

Til álita kemur hvort Einkaleyfastofu sé veittur réttur til að krefjast lögbanns á grundvelli 

3. mgr. 40. gr. vml. en þar er kveðið á um að Einkaleyfastofa, svo og hver sá sem hagsmuna 

hefur að gæta, geti höfðað mál samkvæmt ákvæðinu. Í 1. mgr. 40. gr. er kveðið á um að ef 

notkun vörumerkis telst villandi eftir að það hefur verið framselt eða leyfi til þess að nota það 

hefur verið tilkynnt má með dómi banna hlutaðeigandi að nota merkið í þeirri gerð sem það 

er og samkvæmt 2. mgr. að sama eigi við ef vörumerki er annars villandi, eigandi þess notar 

það á villandi hátt eða einhver annar með hans samþykki. Ef 40. gr. vml. er skýrð til 

samræmis við 41. gr. sömu laga er ljóst að eigandi vörumerkis samkvæmt framsali í skilningi 

1. og 2. mgr. 41. gr. getur ekki brotið gegn einkarétti sjálfs sín. Ekki verður því séð að 

Einkaleyfastofa eða aðrir samkvæmt 41. gr. geti byggt lögbannsbeiðni sína á grundvelli 41. 

gr. vml. gagnvart eiganda vörumerkisins. Öðru máli horfir hinsvegar við ef um 

nytjaleyfishafa er að ræða sem notar vörumerki á villandi hátt. Þá er skerðing vörumerkisins 

samkvæmt 40. gr. einnig brot gegn einkarétti rétthafans og mögulegt að byggja kröfu um 

lögbann á 41. gr. vml. Þessi vangavelta þjónar ef til vill litlum tilgangi þar sem 

                                                 
272 Alþt. 2003-2004 A, bls. 1699.   
273 Alþt. 1996-1997 A, bls. 2100.   
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Einkaleyfastofa eða aðrir geta látið reyna á aðild sína að lögbanni á grundvelli 24. gr. ksl. 

einnar saman. Áhöld eru hinsvegar um hvort Einkaleyfastofa teljist hafa lögvarða hagsmuni 

af því að athöfn verði bönnuð á grundvelli 40. gr. vml.  

4.2.6 Að hverjum verður lögbannsbeiðni beint? 

4.2.6.1 Almennt 

Samkvæmt 24. gr. ksl. er gerðarþoli sá einstaklingur eða fyrirsvarsmaður félags eða 

stofnunar sem framkvæmir eða mun fyrirsjáanlega framkvæma athöfn sem brýtur gegn 

lögvörðum rétti gerðarbeiðanda. Hægt er að leggja lögbann við athöfnum einkaaðila –

einstaklinga jafnt sem lögaðila
274

– og opinberra aðila.  

Lögbann getur þó einungis beinst að athöfnum hins opinbera á vettvangi einkaréttar
275

 

þar sem í 2. mgr. 24. gr. ksl. er sú takmörkun gerð að lögbann verði ekki lagt við 

stjórnarathöfn þess sem fer með framkvæmdavald ríkis eða sveitarfélags. Með hugtakinu 

stjórnarathöfn er átt við athöfn sem er ekki á færi einstaklings eða einkafyrirtækis að 

framkvæma fyrir sitt leyti, heldur er um að ræða athöfn sem á sér stað í skjóli ríkisvalds eða 

valds sveitarfélags.
276

 Að öðru leyti fer afmörkun á því hvað telst stjórnarathöfn í skilningi 2. 

mgr. 24. gr. ksl. eftir almennum reglum stjórnsýsluréttar. Sem dæmi um stjórnarathöfn af 

sviði hugverkaréttinda hefur verið nefnt að firmaskráning er stjórnvaldsákvörðun.
277

 Hið 

sama gildir einnig um skráningu Einkaleyfastofu á vörumerki samkvæmt vml. og einkaleyfi 

samkvæmt ell. Telji einhver rétti sínum hallað vegna slíkrar skráningar verður kröfu um 

lögbann þannig ekki beint að skráningarathöfninni sjálfri, það er stjórnvaldinu, heldur 

einungis að hagnýtingu réttindanna sem fengust við stjórnarathöfn.
278

  

Öðru máli horfir við skráningu léns fyrir vörumerki á internetinu. Réttindi til að halda úti 

ákveðnu léni á internetinu teljast ekki til hefðbundina hugverkaréttinda en tengjast þó 

órjúfanlega vörumerkjarétti.
279

 Skráning léna er um heim allan í umsjón einkaaðila.
280

 

                                                 
274 Í raun beinist lögbann að félagi eða stofnun sjálfri en ekki fyrirvarsmanni hennar. Þrátt fyrir að ákvæði 1. 

mgr. 24. gr. nefni einungis einstakling eða fyrirsvarsmann félags eða stofnunar er nægilegt að athöfn eigi sér 

stað með einhverjum hætti á vegum eða í nafni félags eða stofnunar án þess að fyrirsvarsmaður hafi yfirleitt 

komið nálægt ákvörðun um athöfnina. Sjá Markús Sigurbjörnsson, ofl.: Aðför, kyrrsetning, lögbann ofl.: 

Handbók, bls. 188. Tekið skal fram að viðtekið er í réttarframkvæmd að beina kröfu um lögbann að félagi eða 

stofnun sjálfri.   
275 Alþt. 1989-1990 A, bls. 1737.  
276 Markús Sigurbjörnsson, ofl.: Aðför, kyrrsetning, lögbann ofl.: Handbók, bls. 193. 
277 Alþt. 1989-1990 A, bls. 1738. 
278 Markús Sigurbjörnsson, ofl.: Aðför, kyrrsetning, lögbann ofl.: Handbók, bls. 188 og Niels M. Andersen, 

Arly Carlquist og Anders Rubinstein: Retshåndhævelse af immaterialrettigheder, bls. 283. 
279 Niels M. Andersen, Arly Carlquist og Anders Rubinstein: Retshåndhævelse af immaterialrettigheder, bls. 

77. 
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Umsjón með skráningu staðbundna rótarlénsins “.is” á internetinu (e. domain) hér á landi er í 

höndum einkaaðilans Isnic – Internet á Íslandi hf.
281

 Þar sem Isnic er einkaaðili er 

lénaskráning ekki stjórnarathöfn. Krafa um að lögbann verði lagt við skráningu léns getur því 

vel beinst að Isnic að öðrum skilyrðum lögbanns uppfylltum. Lögbann verður hinsvegar 

einungis lagt við athöfnum sem eru ólögmætar.
282

 Verður að telja að vafi leiki á um hvort 

skráningarathöfn Isnic sé í sjálfu sér ólögmæt. Í reglum Isnic er tekið fram að rétthafar léna 

beri ábyrgð á að notkun þeirra sé í samræmi við gildandi lög og reglur á hverjum tíma.
283

 

Isnic hagnýtir ekki merki eftir að lén er skráð heldur sér einungis um skráningu uppfylli 

umsækjandi fyrirfram ákveðin skilyrði.
284

 Það er hinsvegar sá sem hagnýtir það ástand sem 

fylgir skráningu léns sem jafnan er sá sem brýtur gegn vörumerkjarétti gerðarbeiðanda. Sjá 

Hérd. Rvk. 30. júní 2000 (E-2355/2000) (ekringla.is) og Hérd. Rvk. 20. júlí 2004 (E-

13741/2003) (naustid.is) en í báðum málunum var kröfu um lögbann beint að aðilum sem 

starfræktu tiltekin lénsheiti eftir skráningu. Hagnýting lénanna taldist í bæði skiptin brjóta 

gegn vörumerkjarétti rétthafa. Var lögbann við hagnýtingu lénanna því staðfest og aðilum 

gert að afskrá lén sín hjá Isnic. Kröfu um lögbann hefur ekki verið beint að skráningaraðila 

léna hér á landi enda líkast til ekki þörf á því samanber ofangreinda dómaframkvæmd. Ekki 

er þó útilokað að slíkt gæti komið til ef um ólögmæta athöfn af hans hálfu væri að ræða.   

4.2.6.2 Krafa beinist að fleiri en einum aðila 

Sú aðstaða er hugsanleg að lögbannskröfu verði beint að mörgum aðilum til að ná fram sama 

markmiði.
285

 Þetta kemur einkum til greina þegar um dreifingu eða innflutning á söluvöru er 

að ræða. Sem dæmi hefur verið nefnt að útgefandi bókmenntaverks sem og bóksalar geti 

báðir verið gerðarþolar þegar dreifing verksins frá útgefanda til bóksala hefur farið fram.
286

 

Þetta á einnig við um innflutning á vöru sem brýtur gegn vörumerkjarétti. Í slíku tilfelli væri 

hægt að beina kröfunni að erlendum framleiðanda vörunnar á þá leið að honum sé óheimilt 

að selja vöruna til landsins, að innflytjanda eða heildsala á þá leið að þeim sé óheimilt að 

dreifa vörunni og loks að smásölum hverjum fyrir sig að þeim sé bannað að selja vöruna til 

                                                                                                                                                       

280 Mörg álitaefni tengjast samspili lénaskráningar einkaaðila og vörumerkjaréttar. Sjá um þetta til dæmis Lilian 

Edwards og Charlotte Waelde: Law and the internet, bls. 311-317.  
281 Sjá vefsíðuna www.isnic.is. 
282 Bernhard Gomard: Fogedret, bls. 375. 
283 Sjá reglur Isnic um lénaskráningu: http://www.isnic.is/is/domain/rules.  
284 Sjá reglur Isnic um lénaskráningu: http://www.isnic.is/is/domain/rules. Jafnframt heldur Isnic úti sjálfstæðri 

úrskurðarnefnd sem úrskurðar í deilumálum vegna skráninga.   
285 Markús Sigurbjörnsson, ofl.: Aðför, kyrrsetning, lögbann ofl.: Handbók, bls. 193. 
286 Markús Sigurbjörnsson, ofl.: Aðför, kyrrsetning, lögbann ofl.: Handbók, bls. 193. 

http://www.isnic.is/is/domain/rules
http://www.isnic.is/is/domain/rules
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neytenda.
287

 Hafa verður í huga að refsi- og skaðabótaábyrgð hinna ýmsu aðila sem eiga 

hlutdeild í hugverkaréttarbroti getur þó horft við á mismunandi hátt eftir því hvaða hlutverki 

þeir gegna og ábyrgð aðilanna ákvarðast í hverju tilfelli fyrir sig á grundvelli þeirrar 

hugverkaréttarlöggjafar sem á við.
288

  

Til greina kemur að beina lögbannsbeiðni að félagi og þeim sem hefur raunverulega 

stjórn yfir hvort félagið láti verða af ólögmætri athöfn. Nefnt hefur verið að eigandi eða 

eigendur félags geta í vissum tilfellum haft mikil áhrif á starfsemi félagsins.
289

 Í UfR 1991, 

bls. 606 Ø var talið mögulegt að leggja lögbann við athöfnum eiganda félags ef hann hefur 

ákvarðandi áhrif (d. bestemmende inflydelse) á ákvarðanatöku félagsins og hefur gengist í 

persónulegar ábyrgðir fyrir hönd félagsins. Kröfugerð sem þessi getur einnig reynst 

nauðsynleg þegar erfitt er að greina á milli athafna félags og einstaklings. Í Hrd. 11. febrúar 

2010 (214/2009) (Istorrent III) var lögbannsbeiðni beint að félagi og framkvæmdastjóra þess.   

Hrd. 11. febrúar 2010 (214/2009). Málavextir hafa þegar verið reifaðir. I ehf. og S 

framkvæmdastjóri félagsins starfræktu vefsíðu sem gerði kleif skráarskipti með 

höfundaréttarvarið efni. I var stofnað í ágúst 2007 af S og var S jafnframt í stjórn og 

framkvæmdastjóri félagsins. Þegar lögbannsbeiðni barst sýslumanni var S skráður rétthafi að 

léni vefsíðunnar samkvæmt rétthafaskrá Isnic en þremur dögum áður en lögbann var lagt á 

hafði lénið verið skráð á I. Að sögn S hafði I tekið við rekstri síðunnar mánuði áður. Óumdeilt 

var að vefsíðan hefði verið starfrækt síðan 2005. Einnig var óumdeilt að S hefði tæknilega og 

rekstrarlega umsjón með vefsvæðinu. Í þessu ljósi og í ljósi gagna um brot gegn hagsmunum 

rétthafa taldi héraðsdómur að rétthafar hefðu með réttu beint kröfu sinni að I og S báðum. 

Niðurstaða um aðild þeirra I og S var staðfest í Hæstarétti með vísan til forsendna héraðsdóms.  

Sé athöfn framkvæmd af þeim sem sér um daglegan rekstur félags, t.d. af framkvæmdastjóra 

hefur verið talið að heppilegt sé að beina kröfu um lögbann að honum jafnt sem félaginu.
290

 

Sé viðkomandi aðila gerð grein fyrir því að hann geti einnig persónulega bakað sér 

refsiábyrgð getur það greitt fyrir framgangi réttarvörslu með lögbanni.
291

  

4.2.7 Verður banndómi um réttindin fullnustað með lögbanni? 

Dómar sem ganga um staðfestingu hugverkaréttinda fela iðulega í sér einhvers konar 

athafnaleysisskyldu fyrir dómþola. Dómi um athafnaleysisskyldu verður aftur á móti ekki 

framfylgt með lögbanni.
292

 Dómhafi verður þess í stað að nýta sér 75. gr. laga um aðför nr. 

                                                 
287 Markús Sigurbjörnsson, ofl.: Aðför, kyrrsetning, lögbann ofl.: Handbók, bls. 193-194. 
288 Niels M. Andersen, Arly Carlquist og Anders Rubinstein: Retshåndhævelse af immaterialrettigheder, bls. 135 og 

áfram. 
289 Niels M. Andersen, Arly Carlquist og Anders Rubinstein: Retshåndhævelse af immaterialrettigheder, bls. 272-

273. 
290 Niels M. Andersen, Arly Carlquist og Anders Rubinstein: Retshåndhævelse af immaterialrettigheder, bls. 272. 
291 Niels M. Andersen, Arly Carlquist og Anders Rubinstein: Retshåndhævelse af immaterialrettigheder, bls. 272. 
292 Markús Sigurbjörnsson, ofl.: Aðför, kyrrsetning, lögbann ofl.: Handbók, bls. 189.  
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90/1989 (hér eftir nefnd afl.) til fullnustu réttindanna. Spyrja má hvort réttindunum verði 

fullnustað með lögbanni ef aðför verður ekki komið fram vegna áfrýjunar héraðsdóms eða 

þegar aðfararfrestur er ekki liðinn. Talið hefur verið að slíkt sé mögulegt.
293

 Staðfestingarmál 

yrði í kjölfarið höfðað með venjulegum hætti, en fresta má staðfestingarmálinu eftir 

þingfestingu þar til niðurstaða Hæstaréttar í aðalmálinu liggur fyrir, samanber 4. mgr. 36. gr. 

ksl.
294

 Af dómaframkvæmd verður ekki ráðið að dómur hafi fallið til staðfestingar slíku 

lögbanni. Nærtækasta dæmið má finna í úrskurði Hérd. Rvk. 15. september 2000 (E-

2162/2000) (Nasco hf.) en þar var einungis deilt um málskostnað, það er aðilar lögðu fram 

sátt í staðfestingarmálinu. Í málinu hafði sýslumaður lagt lögbann við því að félag hagnýtti 

vörumerkið BAKKI en í Hrd. 2000, bls. 945 (437/1999) (Bakki hf.) hafði félaginu verið 

dæmt óheimilt að auðkenna framleiðsluvöru sína með orðinu BAKKI og að það skyldi breyta 

heiti sínu, svo að orðið Bakki væri ekki notað í því. Málsástæður stefnda voru meðal annars 

þær að rökin að baki aðfararfresti séu þau að eðlilegt er að dómþola sé veittur frestur til þess 

að bregðast við niðurstöðu dóms. Eigi það ekki síst við í máli eins og því þar sem niðurstaða 

kveði á um að aðila máls beri að breyta heiti sínu í hlutafélagaskrá og breyti auðkennum 

framleiðsluvara sinna. Leiða má líkur að því að sátt hafi náðst í umræddu máli vegna þess að 

gerðarþoli hafði hafist handa við að bregðast við athafnaleysisskyldu sinni samkvæmt 

dómnum. Telja verður að ef hægt er að sanna eða gera sennilegt að brotastarfsemi haldi 

óhindrað áfram á tímabilinu frá dómsuppkvaðningu verði lögbann lagt við slíkri starfsemi, að 

því gefnu að önnur skilyrði lögbanns séu uppfyllt. Gegn þessu má mögulega líta svo á að þar 

sem gerðarbeiðandi kaus til að byrja með að fullnusta réttindum sínum með banndómi séu 

hagsmunir hans ekki svo brýnir að lögbanns sé þörf, samanber niðurlagsorð 1. mgr. 24. gr. 

ksl. 

4.3 Annað skilyrði lögbanns: Athöfn er byrjuð eða yfirvofandi 

4.3.1. Almennt 

Annað skilyrði lögbanns felur í sér að lögbann megi leggja við byrjaðri eða yfirvofandi 

athöfn ef gerðarbeiðandi sannar eða gerir sennilegt að gerðarþoli hafi þegar hafist handa um 

athöfnina eða muni gera það. Með öðrum orðum tekur ákvæðið bæði til raunverulegra 

athafna og athafna sem enn hafa ekki átt sér stað. Engar frekari leiðbeiningar um skilsmun 

yfirstandandi og yfirvofandi athafna er að finna í greinargerð með ákvæðinu. Segja má að 

helsti vandinn við beitingu skilyrðisins sé að ákvarða hversu snemma megi líta á að athöfn sé 

                                                 
293 Markús Sigurbjörnsson, ofl.: Aðför, kyrrsetning, lögbann ofl.: Handbók, bls. 189. 
294 Markús Sigurbjörnsson, ofl.: Aðför, kyrrsetning, lögbann ofl.: Handbók, bls. 189-190. 
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yfirvofandi. Markús Sigurbjörnsson telur að álitaefni geti skapast um hvenær athöfn sé 

yfirvofandi en oftar en ekki sé það augljóst.
295

 Í greinargerð með hliðstæðu dönsku ákvæði 2. 

mgr. 642. gr. Retsplejeloven kemur fram að í framkvæmd einkennist þær athafnir sem 

lögbannið beinist gegn, oft af því að þær séu ítrekað framkvæmdar (d. 

gentagelseshandlinger). Í þeim tilfellum nægi oftast að sýna fram á athafnir sem þegar hafa 

átt sér stað, svo skilyrðið teljist uppfyllt. Sé hinsvegar ekki um ítrekaðar athafnir að ræða, 

geta háttsemi eða ummæli gerðarþola, hvort sem er fyrir eða eftir að lögbannsbeiðni var lögð 

fram, gefið tilefni til að ætla að gerðarþoli muni athafnast á ákveðinn hátt.
296

 Þetta má orða 

þannig að úrlausn um skilyrðið sé matskenndari ef athafnir eru ekki ítrekaðar. Fáar úrlausnir 

má finna af sviði hugverkaréttar, þar sem vafi var um hvort skilyrðið teldist uppfyllt. Sömu 

sögu er að segja í dönskum rétti.
297

 Verður því í meginatriðum reynt að varpa ljósi á efnið 

eins og það birtist í fræðiskrifum.  

4.3.2 Byrjaðar og yfirvofandi athafnir 

Lögbann verður eingöngu lagt við yfirstandandi eða yfirvofandi athöfnum. Fyrir bragðið 

verður lögbann ekki lagt við athöfnum sem eru um garð gengnar, án þess að þær hafi komið 

á ákveðnu ástandi sem stöðva má.
298

 Dæmi um þetta má nefna bann við útsendingu tiltekins 

sjónvarps- eða útvarpsþáttar sem þegar hefur verið sendur út.
299

 Hér mætti einnig nefna 

tiltekinn lager eða upplag af vörum sem er uppselt, sjá UfR 1997, bls. 1226V (H²O jakkar). 

UfR 1997, bls. 1226V.  Í málinu hafði verið beiðst lögbanns við markaðssetningu og sölu 

tiltekinnar vörusendingar fatnaðar sem bar vörumerkið H²O. Umræddar vörur voru hinsvegar 

uppseldar hjá gerðarþola þegar málið var tekið fyrir í fógetaréttinum og taldi Landsréttur að þar 

sem athöfnin væri um garð gengin yrði lögbann ekki lagt á.  

Álitamál í þessu samhengi getur verið hvort athöfn sé svo langt á veg komin –þó hún sé ekki 

um garð gengin– að lögbanni verði synjað.
300

  

Athöfn kann að vera fullnustuð en engu að síður fylgir henni ákveðið ástand. Dæmi um 

bann við ástandi sem leiðir af tiltekinni athöfn getur verið lögbann við hagnýtingu 

vörumerkis eða firmaheitis sem staðið hefur yfir í einhvern tíma.
301

 Þetta mátti sjá í Hrd. 

2003, bls. 2012 (167/2003) (Ísverslun Álfheimum I) þar sem lögbann var lagt við að 

gerðarþoli notaði tiltekið merki sem einkenni á ísbúð sinni en ruglingshætta var talin á milli 

                                                 
295 Markús Sigurbjörnsson, ofl.: Aðför, kyrrsetning, lögbann ofl.: Handbók, bls. 187. 
296 Betænkning 1107/1987, bls. 62.  
297 Clement Salung Petersen: Immaterial rettigheder og foreløbige forbud, bls. 430 og áfram. 
298 Markús Sigurbjörnsson, ofl.: Aðför, kyrrsetning, lögbann ofl.: Handbók, bls. 187.  
299 Markús Sigurbjörnsson, ofl.: Aðför, kyrrsetning, lögbann ofl.: Handbók, bls. 187.  
300 Ólafur Jóhannesson: Fyrirlestrar um kyrrsetningu og lögbann, bls. 46 
301 Markús Sigurbjörnsson, ofl.: Aðför, kyrrsetning, lögbann ofl.: Handbók, bls. 187. 
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merkis gerðarþola og vörumerkis gerðarbeiðanda. Annað dæmi um bann við ólögmætu 

ástandi getur verið þegar beiðst er lögbanns vegna tiltekins sýningargrips á listsýningu.
302

   

Rétt kann að vera að líta til yfirlýsinga gerðarþola um að hann láti verða af broti eða muni 

ekki brjóta gegn einkarétti gerðarbeiðanda.
303

 Er þetta í samræmi við 1. mgr. 27. gr. ksl. þar 

sem kemur fram að sýslumaður skori á gerðarþola að láta af athöfn, ella haldi gerðin áfram. 

Meira þarf þó til en einfaldar yfirlýsingar svo lögbanni verði varnað. Hlutlægt séð verður að 

búa einhver raunveruleiki að baki yfirlýsingunni. Á þetta sérstaklega við ef brot gerðarþola 

eru ítrekuð.
304

 Danski fræðimaðurinn Clement Salung Petersen telur enn fremur að 

yfirlýsingar einar sér nægi ekki til að varna lögbanni framgöngu þegar um ítrekuð brot er að 

ræða. Lítur hann svo á að ef gerðarþoli vilji viðurkenna lögmæti gerðarinnar verði hann að 

fallast skilyrðislaust á gerðina og jafnframt lýsa því yfir að hann uni við hana án 

málshöfðunar.
305

 Í Hrd. 2004, bls. 4957 (472/2004) (tölvuforrit) lögðu gerðarþolar fram 

yfirlýsingu til að varna lögbanni.   

Hrd. 2004, bls. 4957 (472/2004). Málavextir voru þeir að fyrirtækið Ingenico Ltd. (I) sem var 

rétthafi tiltekinna tölvuforrita krafðist þess að felld yrði úr gildi ákvörðun sýslumanns um að 

synja lögbanni við því að Nýherji hf. og Simdex ehf. (gerðarþolar), notuðu, afrituðu og dreifðu 

forritunum. Við gerðina lýstu gerðarþolar yfir að ekki væri andmælt að I væri rétthafi 

umræddra forrita. Lögðu gerðarþolar fram yfirlýsingu um að þeir myndu ekki nota, afrita eða 

dreifa forritunum. Í Hæstarétti var litið svo á að I hefði ekki fært neitt fram til að sanna eða 

gera sennilegt, gagnstætt þessum yfirlýsingum að gerðarþolar notuðu forritin, afrituðu þau eða 

dreifðu þeim eða yfirvofandi væri að þeir gerðu það. Því væri skilyrðum 1. mgr. 24. gr. ksl. 

ekki fullnægt.             

Hér virðist sem sönnunarbyrðin sé á gerðarbeiðanda að hnekkja yfirlýsingum gerðarþola. Í 

héraðsdómi var reyndar talið að I hefði ekki lánast að gera sennilegt að gerðarþolar notuðu 

raunverulega hin umdeildu forrit. Þetta gefur tilefni til að spyrja hvernig sönnunarbyrði er 

háttað ef full sönnun kemur fram um ólögmæta hagnýtingu einkaréttarins. Í slíkum tilfellum 

hefur verið litið svo á að gerðarþoli verði auk yfirlýsingarinnar að sýna fram á að 

raunverulega hafi verið látið af athöfnunum. Hér má hugsa sér að hann hafi á virkan hátt 

                                                 
302 Sjá „Segir níðingsverk hafa verið unnið á bók“ http://www.mbl.is/frettir/innlent/2011/04/23/. Í fréttinni segir 

að stjórn Nýlistasafnsins ákvað að taka niður tiltekið verk eftir að farið var fram á lögbann vegna þess en deilt 

hafði verið um höfundarétt listamanns vegna óheimillar notkunar verks hans á sýningunni.       
303 Eva Aen Skovbo: Erstatning for ophavsretlige krænkelser, bls. 99 og Niels M. Andersen, Arly Carlquist og 

Anders Rubinstein: Retshåndhævelse af immaterialrettigheder, bls. 289. 
304 Niels M. Andersen, Arly Carlquist og Anders Rubinstein: Retshåndhævelse af immaterialrettigheder, bls. 

289. 
305 Clement Salung Petersen: Immaterial rettigheder og foreløbige forbud, bls. 432. Undantekningu frá 

meginreglunni um að höfða beri staðfestingarmál í kjölfar gerðar er að finna í 1. mgr. 36. gr. ksl. Þrátt fyrir að 

yfirlýsing gerðarþola komi fram um að hann uni við gerðina verður þó ekki hjá því komist að höfða 

staðfestingarmál. Hinsvegar er nærtækt að slíku máli sé lokið með sátt, sjá Markús Sigurbjörnsson, ofl.: Aðför, 

kyrrsetning, lögbann ofl.: Handbók, bls. 213-214.      

http://www.mbl.is/frettir/innlent/2011/04/23/
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hlutast til um að skila eða innkalla ólögmætar vörur eða sýnt fram á að ekki hafi verið 

pantaðar fleiri sendingar af umræddri vöru.
306

 Einnig má ímynda sér að litið yrði til þess ef 

gerðarþoli fargar vörum eða lætur í té upplýsingar um dreifingarleiðir þeirra. Í Hérd. Rvk. 23. 

febrúar 2007 (E-813/2005) (Bombo stóll III) er að finna athyglisvert tilvik í ofangreindu 

samhengi.     

Hérd. Rvk. 23. febrúar 2007 (E-813/2005) (Bombo stóll III). Forsaga málsins er rakin í kafla 

4.1.1. Málið var staðfestingarmál vegna lögbanns sem lagt var við sölu og annarri ráðstöfun á 

eftirlíkingu tiltekins stóls sem deilt var um hvort nyti verndar höfundaréttar sem nytjalist. 

Undir rekstri málsins samþykkti Ö, sem selt hafði eftirlíkinguna, kröfur stefnanda í málinu. 

Stefnandi skoraði í kjölfarið á um efndir samkvæmt yfirlýsingu Ö. Lögmaður Ö lagði í 

framhaldinu fram ýmis gögn. Þrátt fyrir yfirlýsingu Ö taldi héraðsdómur að ekki lægi fyrir 

staðfesting hans á því að hafa orðið við áskorun stefnanda um fullar efndir eða að hann hefði 

fullnægt kröfum stefnanda í málinu. Framlögð gögn stefnanda voru að mati dómsins 

ruglingsleg og að af þeim yrði ekki ráðið að Ö hefði fullnægt dómkröfum í málinu. Var 

lögbannið því staðfest.      

Af dómnum má ráða að hinn brotlegi aðili verði þrátt fyrir að hafa fallist á dómkröfur í 

staðfestingarmáli að sýna fram á með óyggjandi hætti að brotastarfsemi sé lokið. Að öðrum 

kosti verði litið svo á að athöfn teljist enn yfirvofandi í skilningi 1. mgr. 24. gr. ksl.     

Telja verður að lögbann verði lagt við athöfnum sem eru hafnar en ekki fullnaðar. Ef 

gripið er inn í miðja athöfn gerðarþola eða stöðvað ástand sem komist hefur á, hefur 

lögbannið þó aðeins áhrif fram í tímann en ekki með afturvirkum hætti.
307

 Ef gerðarþoli 

hefur áður athafnað sig með ólögmætum hætti og hann er enn í aðstöðu til þess að halda 

brotinu áfram verður að telja að mikið þurfi að koma til svo athafnir teljist ekki yfirvofandi. Í 

Hérd. Reykn. 6. mars 2006 (E 116/2005) (Tripp-Trapp) var beiðst lögbanns við 

áframhaldandi sölu á tilteknum barnastól sem meðal annars naut verndar sem nytjalist og 

samkvæmt vörumerkjarétti.    

Hérd. Reykn. 6. mars 2006 (E 116/2005). Byko hf. (B) hafði í rúmt ár flutt inn og selt 

eftirlíkingar af svokölluðum Tripp-Trapp stól. Í málinu hafði sýslumaður lagt lögbann við 

hverskonar dreifingu og ráðstöfun B á eftirlíkingunum. B hafði gefið yfirlýsingu um að sölu 

eftirlíkinganna hefði verið hætt án þess að viðurkennt væri brot gegn einkarétti rétthafans. Í 

staðfestingarmáli vegna lögbannsins taldi héraðsdómur að B gæti ráðstafað óseldum birgðum 

af eftirlíkingunum og að telja yrði sennilegt með hliðsjón af því sem á undan var gengið að til 

ráðstöfunarinnar gæti komið ef ekkert yrði aðhafst af hálfu rétthafa.  

Hér vísar dómurinn til þess sem undan var gengið við mat á því hvort athafnir teldust 

yfirvofandi. Ráða má af forsendum dómsins að hin ítrekuðu brot sem á undan voru gengin og 

                                                 
306 Niels M. Andersen, Arly Carlquist og Anders Rubinstein: Retshåndhævelse af immaterialrettigheder, bls. 

289. 
307 Markús Sigurbjörnsson, ofl.: Aðför, kyrrsetning, lögbann ofl.: Handbók, bls. 187.  
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sú staðreynd að óseldar birgðir voru enn til staðar hafi valdið því að skilyrðið teldist uppfyllt 

óháð yfirlýsingu B um stöðvun sölunnar.      

Þegar undangengin brot eru margítrekuð og mjög umfangsmikil er enginn vafi um að 

skilyrðið er uppfyllt. Augljóst dæmi um þetta eru hin umfangsmiklu skráarskipti á 

höfundaréttarvörðum verkum sem getið var í kafla 4.2.4. Sú dómaframkvæmd sem rakin var 

í kaflanum leiðir í ljós að aldrei er deilt um hvort brotin séu byrjuð eða yfirvofandi.    

Það er fræðilegur möguleiki að lögbann verði lagt við athöfnum sem ekki eru byrjaðar. 

Yfirvofandi athafnir geta til að mynda falist í því að sjónvarpsþáttur hefur verið auglýstur eða 

útgáfu bókar er komin í handritsform.
308

 Vandasamt kann þó að vera að sanna eða gera 

sennilegt að athöfn sé yfirvofandi ef um ræðir einstaka athöfn og undirbúningur gerðarþola 

hefur farið fram án vitundar gerðarbeiðanda. Í umfjöllun sinni um lögbann og höfundarétt 

telur Eva Aen Skovbo að gera eigi auknar kröfur til sönnunarfærslu ef leggja eigi lögbann 

við athöfn sem enn hefur ekki átt sér stað.
309

 Það getur einnig verið óljóst hversu snemma í 

brotaferlinu megi beita lögbanni og útvegun sönnunargagna getur einnig verið snúin.
310

 Eins 

og sést er vandamálið fyrst og fremst sönnunarlegs eðlis. Um öflun sönnunargagna vísast til 

kafla 4.1.3 hér að framan.  

4.3.3 Nokkur sjálfstæð álitaefni tengd skilyrðinu um yfirvofandi athafnir 

4.3.3.1 Samheitalyf  

4.3.3.1.1 Almennt 

Á lyfjamarkaði má finna bæði fyrirtæki sem þróa og framleiða ný lyf 

(frumlyfjaframleiðendur) og fyrirtæki sem framleiða eftirlíkingar af lyfjum 

(samheitalyfjaframleiðendur).
311

 Samheitalyfjaframleiðendur geta ekki byrjað framleiðslu 

eða byrgðasöfnun (e. stockpiling) á samheitalyfi fyrr en verndartími einkaleyfis á frumlyfinu 

er útrunninn. Samheitalyfjaframleiðandinn hefur hinsvegar hag af því að markaðssetja 

samheitalyfið eins fljótt og auðið er eftir að verndartíma einkaleyfisins lýkur.
312

 

Samkvæmt 1. mgr. 7. gr. lyfjalaga nr. 93/1994 (hér eftir nefnd lfl.) er fullgerð lyf (lyf, 

tilbúin eða sem næst tilbúin til notkunar) einungis heimilt að flytja til landsins, selja eða 

afhenda að fengnu markaðsleyfi Lyfjastofnunar. Einnig er Lyfjastofnun heimilt samkvæmt 2. 

mgr. 7. gr. að nota markaðsleyfi útgefið af öðru aðildarríki EES-samningsins sem grundvöll 

                                                 
308 Markús Sigurbjörnsson, ofl.: Aðför, kyrrsetning, lögbann ofl.: Handbók, bls. 187. 
309 Eva Aen Skovbo: Erstatning for ophavsretlige krænkelser, bls. 99.  
310 Erling Borcher: Produktefterligninger, bls. 238. 
311 Clement Salung Petersen: „Forbud mod for tidlig lancering af generiske lægemidler“, bls. 396.  
312 Clement Salung Petersen: „Forbud mod for tidlig lancering af generiske lægemidler“, bls. 396. 
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viðurkenningar lyfs sem sótt er um markaðsleyfi fyrir. Samheitalyfjaframleiðendur verða líkt 

og frumlyfjaframleiðendur að hafa markaðsleyfi hyggist þeir framleiða eða selja tiltekið 

samheitalyf á Íslandi. Það hefur mikla þýðingu fyrir möguleikann á því að hleypa af 

stokkunum samheitalyfi með hraði að samheitalyfjaframleiðandi fái markaðsleyfi áður en 

einkaleyfi frumlyfsins fellur úr gildi.
313

 Samkvæmt 3. tölul. 3. mgr. 3. gr. ell. er því kveðið á 

um að einkaréttur samkvæmt einkaleyfi, samanber 1. mgr. 3. gr. ell. taki ekki til tilrauna með 

efni uppfinningar, meðal annars rannsókna og prófana og annarra tengdra ráðstafana sem 

nauðsynlegar eru til að unnt sé að sækja um markaðsleyfi fyrir til dæmis samheitalyf og 

endurbætt lyfjaform.
314

 Í greinargerð sem fylgdi ákvæðinu er sagt að í þessu felist að 

framleiðanda samheitalyfs séu þessar ráðstafanir heimilar án þess að brjóta gegn 

einkaleyfisrétti eða vottorðum um viðbótarvernd lyfja. Í greinargerð segir enn fremur að í 

einkaleyfalögum sé ekki kveðið á um hvaða rannsóknir og prófanir eða aðrar tengdar 

ráðstafanir séu skilyrði fyrir markaðsleyfi til dæmis samheitalyfja og vísist því til viðeigandi 

laga og reglna hvað það varðar.
315

 

Reglur um veitingu markaðsleyfis eru talsvert flóknar. Töluverður munur er þannig á 

réttarvernd frumlyfjaframleiðanda hvort sótt var um markaðsleyfi frumlyfjanna innan 

Evrópska Efnahagssvæðisins fyrir eða eftir 30. október 2005.
316

 Til þess að fá markaðsleyfi 

fyrir lyfi samkvæmt 7. gr. lfl. verða ítarleg gögn um lyfið að fylgja umsókn í samræmi við 

þær kröfur sem gerðar eru í III. kafla reglugerðar um markaðsleyfi sérlyfja, merkingar þeirra 

og fylgiseðla, nr. 141/2011.
317

 Samkvæmt 1. mgr. 14. gr. reglugerðarinnar er umsóknarferli 

vegna samheitalyfja þó talsvert einfaldað því umsækjanda nægir að sýna fram á að lyf sé 

samheitalyf við frumlyf sem hefur eða hefur haft gilt markaðsleyfi á Íslandi eða Evrópska 

Efnahagssvæðinu í eigi skemur en átta ár (svokölluð einföld umsókn).
318

 Samkvæmt 2. mgr. 

14. gr. reglugerðarinnar skal samheitalyf, sem leyfi hefur fengist í samræmi við 1. mgr. 14. 

gr., ekki markaðssett fyrr en að liðnum tíu árum eftir að upphaflegt markaðsleyfi fékkst fyrir 

frumlyfinu. Eins og fyrr sagði felst í þessum ákvæðum meiri réttarvernd en áður gilti um 

frumlyfjaframleiðendur. Samkvæmt 14. gr. samanber 103. gr. reglugerðarinnar gilda 

                                                 
313 Clement Salung Petersen: „Forbud mod for tidlig lancering af generiske lægemidler“, bls. 396-397.  
314 Sjá lög um breytingu á lögum nr. 17/1991 um einkaleyfi, með síðari breytingum, nr. 12/2005. 
315 Alþt. 2004-2005 A, bls. 1137.  
316 Samanber tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2001/83/EB, um bandalagsreglur um lyf sem ætluð eru 

mönnum og tilskipun ráðherraráðs Evrópusambandsins nr. 2004/27/EB um lyf fyrir men, en reglugerð um 

markaðsleyfi sérlyfja, merkingar þeirra og fylgiseðla, nr. 141/2011 tekur meðal annars mið af þeim 

tilskipunum. 
317 Reglugerðin tók gildi 1. febrúar 2011 og leysir af hólmi mikið breyttri reglugerð nr. 462/2000 um sama efni.  
318 Einnig segir í 1. mgr. 14. gr. að hafi leyfi ekki verið veitt fyrir frumlyfinu á Íslandi, skal umsækjandinn 

tilgreina í umsókninni það land innan Evrópska efnahagssvæðisins þar sem frumlyfið hefur eða hefur haft gilt 

markaðsleyfi. 
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tímamörk um verndun gagna frumlyfja, sem sótt er um innan Evrópska Efnahagssvæðisins 

eftir 1. nóvember 2005. Hin nýja vernd felur því í sér bæði vernd gagna um frumlyfið auk 

tveggja ára verndar gegn sölu samheitalyfsins. Þá ber einnig að hafa í huga að samkvæmt 6. 

málslið 2. mgr. 7. gr. lfl. fellur markaðsleyfi úr gildi ef lyf sem markaðsleyfi hefur verið veitt 

fyrir hefur í reynd ekki verið sett á markað innan þriggja ára frá veitingu leyfisins eða lyf 

sem leyfi hefur verið veitt fyrir og sett á markað hefur í reynd ekki verið á markaði samfleytt 

í þrjú ár.
319

 

Vel er þekkt að kostnaður af því að setja frumlyf á markað er mun meiri en að setja 

samheitalyf á markað. Frumrannsóknir á lyfjum eru kostnaðarsamar og því almennt 

viðurkennt að frumlyf hafi hærra söluverð en samheitalyf. Samheitalyf er aftur á móti hægt 

að selja á lægra verði. Ef samheitalyf er sett á markað áður en einkaleyfi frumlyfsins rennur 

út verður einkaleyfishafi því vanalega strax fyrir miklu tapi vegna samdráttar sölu og 

röskunar markaðsstöðu.
320

 Fræðilega er hægt að bæta slíkt tap með dómi um skaðabætur eða 

aðgerðir til úrbóta en í framkvæmd fylgir þeim úrræðum óvissa um hvort tapið sé 

raunverulega bætt eftir á.
321

   

Þegar samheitalyfjaframleiðandi fær markaðsleyfi fyrir tilteknu lyfi áður en verndartími 

einkaleyfis rennur út hefur frumlyfjaframleiðandinn því lögvarða hagsmuni að tryggja að 

markaðsleyfið sé ekki notað á meðan sá síðarnefndi nýtur ennþá einkaréttar síns.
322

 Í 

framkvæmd er þessvegna algengt að frumlyfjaframleiðendur fari fram á að handhafi 

markaðsleyfisins gefi yfirlýsingu um að sá muni ekki framleiða lyfið í trássi við einkaleyfið 

og/eða að hann tilkynni einkaleyfishafanum hvenær hann hyggist markaðssetja lyfið.
323

 Fáist 

slík yfirlýsing ekki er hugsanlegt að frumlyfjaframleiðandi sjái hagsmunum sínum best 

borgið með því að beiðast lögbanns.
324

 Í íslenskum rétti líkt og norrænum rétti er almennt 

mögulegt að leggja lögbann við yfirvofandi athöfnum, samanber umfjöllun hér að framan. 

Með það í huga er ekki úr vegi að skoða hvort veiting markaðsleyfis sé í sjálfu sér nóg til 

þess að skilyrði lögbanns um yfirvofandi athafnir teljist uppfyllt eða hvort meira þurfi að 

koma til og þá hversu snemma verði gripið inn í undirbúningsferli 

                                                 
319 Samanber a. lið 4. gr. laga um breytingu á lyfjalögum, nr. 93/1994, og lögum um heilbrigðisþjónustu, nr. 

97/1990, með síðari breytingum, nr. 58/2005. Um er að ræða innleiðingu á svokölluðu „sólarlagsákvæði“ (e. 

sunset clause) í 4. mgr. 24. gr. tilskipunar 2001/83/EB, samanber 23. tölul. 1. gr. tilskipunar 2004/27/EB og 17. 

tölul. 1. gr. tilskipunar 2004/28/EB. Sjá Alþt. 2004-2005 A, bls. 4671. 
320 Erik Ficks og Tom Groop: „Interimistiska förbud vid intrång i läkemedelspatent“, bls. 116 og Clement 

Salung Petersen: „Forbud mod for tidlig lancering af generiske lægemidler“, bls. 399. 
321 Clement Salung Petersen: „Forbud mod for tidlig lancering af generiske lægemidler“, bls. 398-399.  
322 Clement Salung Petersen: „Forbud mod for tidlig lancering af generiske lægemidler“, bls. 399. 
323 Clement Salung Petersen: „Forbud mod for tidlig lancering af generiske lægemidler“, bls. 399. 
324 Clement Salung Petersen: Immaterial rettigheder og foreløbige forbud, bls. 436 og Clement Salung 

Petersen: „Forbud mod for tidlig lancering af generiske lægemidler“, bls. 399. 

http://www.althingi.is/altext/stjt/1994.093.html
http://www.althingi.is/altext/stjtnr.html#1990097
http://www.althingi.is/altext/stjtnr.html#1990097
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samheitalyfjaframleiðanda. Spurningin hefur hagnýta þýðingu fyrir íslenskan rétt því 

framleiðsla á samheitalyfjum færist í aukana.
325

  

4.3.3.1.2 Dómaframkvæmd 

Fram að þessu hefur álitaefnið ekki komið til kasta íslenskra dómstóla. Norrænir dómstólar 

hafa á síðustu árum staðfest að lögbann verður lagt við yfirvofandi markaðssetningu á 

samheitalyfjum.
326

 Nærfellt er að líta til danskrar framkvæmdar um efnið, bæði vegna 

fyrrnefndra tengsla íslenskra lögbannsreglna við þær dönsku og vegna þess að efnisreglur á 

þessu sviði eru með afar svipuðu sniði hér á landi og í Danmörku. Í Danmörku hafa fallið 

tveir dómar sem varpað geta ljósi á viðfangsefnið, UfR, 2009, bls. 542 Ø (Novartis) og 

úrskurður Eystri Landsréttar 21. janúar 2009 (B-1294-08) (Eli Lilly).     

UfR, 2009, bls. 542 Ø.327 Málavextir voru í stuttu máli að samheitalyfjaframleiðandinn Teva 

(T) hafði sótt um markaðsleyfi fyrir tilteknu lyfi sem lyfjaframleiðandinn Novartis (N) hafði 

einkaleyfi á. Í fógetarétti var lögbanni hafnað á þeirri forsendu að T hefði ekki tekið svo 

afgerandi skref í átt til markaðssetningar að skilyrði lögbanns teldust uppfyllt og var lögbanni 

synjað. Undir rekstri málsins fyrir Eystri landsrétti var T veitt markaðsleyfi fyrir lyfinu. Í 

forsendum niðurstaðna Landsréttar sagði að þrátt fyrir að öflun markaðsleyfis fyrir samheitalyf 

teldist í sjálfu sér ekki brot gegn einkaleyfisrétti, gætu önnur atvik málsins leitt til þess að 

sennilegt yrði talið að áform væru um yfirvofandi markaðssetningu lyfsins. Landsréttur taldi 

tvö atriði til stuðnings niðurstöðu sinni um lögbann. Í fyrsta lagi að T hefði sótt um 

markaðsleyfi mjög snemma áður en verndartími einkaleyfisins rynni út. Í öðru lagi hafði T 

færst undan að gefa skýra yfirlýsingu um að T ætlaði ekki að brjóta gegn einkarétti N. Einnig 

taldi Landsréttur að sú staðreynd að T hefði lýst því yfir að eina markmið þess að sækja um í 

Danmörku væri að nota hið veitta markaðsleyfi til stuðnings umsóknum um markaðsleyfi í 

öðrum löndum varnaði því ekki að lögbann yrði lagt á. Landsréttur benti á að T hefði áður sótt 

um markaðsleyfi fyrir lyfinu á Írlandi og fengið það veitt.   

Úrskurður Eystri Landsréttar 21. janúar 2009 (B-1294-08). Lyfjaframleiðandinn Eli Lilly (E) 

beiddist lögbanns gegn lyfjaheildsalanum Nomeco (N) á þeim grundvelli að árið 2007 hefði 

markaðsleyfi verið veitt fyrir nokkrum þeim lyfjum sem E átti einkaleyfi á þrátt fyrir að 

verndartími einkaleyfanna rynni ekki út fyrr en 2011. Í svari við fyrirspurn E kom fram að ekki 

stæði til að markaðssetja umrædd samheitalyf að svo stöddu. Hinsvegar höfðu umrædd lyf þá 

þegar verið markaðssett á breskum lyfjamarkaði. Landsréttur leit svo á að hvorki umsókn um 

markaðsleyfi né veiting þess gæti í sjálfu sér talist brot gegn einkaleyfisrétti. Samt sem áður 

væri veiting markaðsleyfis lykilþáttur fyrir markaðssetningu lyfja sem eðlilega benti til þess að 

handhafi leyfis hyggðist markaðssetja þau. Landsréttur sagði einnig að þrátt fyrir að 

yfirlýsingar N hefðu dregið úr vægi vísbendinga um yfirvofandi markaðssetningu þá hefðu 

engar upplýsingar um atvik að baki umsóknunum verið gefnar. N hefði heldur ekki gefið skýrt 

til kynna að hann myndi ekki markaðssetja vöruna. Því var talið að sennilegt hefði verið gert að 

markaðssetning á lyfjunum væri yfirvofandi.  

                                                 
325 Sjá vefsíðu samheitalyfjaframleiðandans Actavis hf., http://www.actavis.is/is/products/products.htm og frétt 

á þeirri vefsíðu frá 14. janúar 2011, „Verksmiðja Actavis í Hafnarfirði stækkar um helming“, 

http://www.actavis.is/is/news/. 
326 Sjá til dæmis grein Erik Ficks og Tom Groop: „Interimistiska förbud vid intrång i läkemedelspatent“ og 

tilvísanir til dóma hér að neðan.  
327 Ítarlega greiningu á dómnum má finna í grein Clements Salung Petersen: „Forbud mod for tidlig lancering af 

generiske lægemidler“, bls. 400-405.  

http://www.actavis.is/is/products/products.htm
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Í fyrsta lagi verður sú ályktun dregin af niðurstöðum málanna tveggja að veiting 

markaðsleyfis sem slík nægi ekki svo skilyrði lögbanns um yfirvofandi athafnir teljist 

uppfyllt. Niðurstöðurnar staðfesta því fyrri viðhorf dansks réttar um efnið.
328

 Af fyrri 

dómnum hafa þær ályktanir verið dregnar að handhafi markaðsleyfis verði annað hvort að 

tryggja lögvarða hagsmuni einkaleyfishafa með því að gefa fullnægjandi yfirlýsingar um að 

samheitalyfinu verði ekki hleypt af stokkunum „of snemma“ eða verjast efnislega lögbanni í 

kærumáli.
329

 Hinsvegar standa þær spurningar opnar, hversu ítarleg yfirlýsing 

samheitalyfjaframleiðanda eigi að vera og hvort sanngjarnt sé að ætla að í slíkri yfirlýsingu 

verði handhafi markaðsleyfisins að afsala sér rétti til þess að bera brigður á gildi 

einkaleyfisins seinna meir.
330

 Svipaðar niðurstöður má finna í norskum og finnskum rétti þar 

sem lögbann hefur verið veitt vegna sennilegrar yfirvofandi einkaleyfaskerðingar.
331

 Í þeim 

málum hafa svipuð sjónarmið legið til grundvallar niðurstöðum.
332

 Markaðsleyfi ein og sér 

eru ekki talin nægur grundvöllur fyrir lögbanni en önnur atvik til viðbótar geta leitt til 

gagnstæðrar niðurstöðu. Þetta á til að mynda við ef handhafi markaðsleyfisins skorast undan 

að gefa yfirlýsingar um að hann muni ekki aðhafast í trássi við einkaleyfið og sérstaklega ef 

hann hefur dregið gildi einkaleyfisins í efa. Einnig styrkir það málatilbúnað einkaleyfishafa 

ef markaðsleyfishafi hefur sótt um markaðsleyfi löngu áður en verndartími einkaleyfisins 

rennur út.
333

 Hið sama á við ef handhafi markaðsleyfis hefur lýst því yfir að hann muni 

markaðssetja samheitalyfið.
334

 Þá styrkir það mál gerðarbeiðanda ef handhafi markaðsleyfis 

hefur þegar hafið markaðssetningu í öðru ríki, samanber úrskurð Eystri Landsréttar 21. 

janúar 2009 (B-1294-08) (Eli Lilly).  

Svíar hafa nýlega breytt 3. mgr. 57. gr. b. sænsku einkaleyfalaganna á þann veg að 

lögbanni verður nú beitt vegna undirbúnings eða tilrauna til einkaleyfaskerðingar.
335

 

                                                 
328 Clement Salung Petersen: Immaterial rettigheder og foreløbige forbud, bls. 434-437.  
329 Clement Salung Petersen: „Forbud mod for tidlig lancering af generiske lægemidler“, bls. 404.  
330 Clement Salung Petersen: „Forbud mod for tidlig lancering af generiske lægemidler“, bls. 404-405. 
331 Sjá úrskurð fógetaréttar Osló 11. desember 2006 (06-180835TVA-OBYF) (Merck & Co); úrskurð Follo 

tingrett 18. maí 2005 (05-021831TVI-IFOL) (Pfizer), staðfest af millidómsstigi Borgarting Lagmannsrett í 

október sama ár (LB-86796); úrskurð Helsingfors tingsrätt 30. ágúst 2007 (07/21867) (Warner-Lambert og 

Pfizer I); úrskurð Helsingfors tingsrätt 21. nóvember 2007 (07/30482) (Warner-Lambert og Pfizer II) og 

úrskurð Helsingfors tingsrätt 20. mars. 2008 (07/30482) (Warner-Lambert og Pfizer III).     
332 Erik Ficks og Tom Groop: „Interimistiska förbud vid intrång i läkemedelspatent“, bls. 135-140.  
333 Erik Ficks og Tom Groop: „Interimistiska förbud vid intrång i läkemedelspatent“, bls. 140. Í íslensku 

samhengi er rétt að minnast hér á ákvæði 2. mgr. 7. gr. lfl. um niðurfellingu markaðsleyfis eftir þriggja ára 

notkunarleysi. Ef markaðsleyfi fæst meira en þremur árum áður en verndartími einkaleyfis rennur út gæti það 

bent til þess samheitalyfjaframleiðandi hyggist byrja framleiðslu í trássi við einkarétt einkaleyfishafa.   
334 Erik Ficks og Tom Groop: „Interimistiska förbud vid intrång i läkemedelspatent“, bls. 140. 
335 Sjá 3. mgr. 57. gr. b. Patentlagen SFS 1967:837, eins og þeim var breytt 1. apríl 2009 með lögum SFS 

2009:111 og umfjöllun Erik Ficks og Tom Groop: „Interimistiska förbud vid intrång i läkemedelspatent“, bls. 

130-132.  
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Breytingarnar á sænsku einkaleyfalögunum voru hluti af innleiðingu sænska ríkisins á 

fullnustutilskipuninni en árið 2008 komst Evrópudómstóllinn að þeirri niðurstöðu að sænska 

ríkið hefði brugðist skuldbindingum sínum með því að hafa ekki innleitt tilskipunina 

tímanlega.
336

 Samkvæmt 9. og 11. gr. tilskipunarinnar eru gerðar ákveðnar lágmarkskröfur til 

bráðabirgðagerða í landsrétti. Þessar kröfur samsvara að mörgu leyti þeim kröfum sem 

gerðar eru til bráðabirgðagerða í áðurnefndum 44. gr. og 50. gr. TRIPS samningsins sem 

Ísland er aðili að. Eins og áður greinir er íslenska ríkið ekki skuldbundið til þess að innleiða 

ákvæði fullnustutilskipunarinnar sem ganga lengra en ákvæði TRIPS samningsins. Þetta 

hefur þó verið gert samanber hin nýlegu ákvæði 55. gr., 59. gr. b. og 59. gr. c. höfl. sem sett 

voru með það í huga að tryggt væri lagasamræmi við höfundalög helstu nágrannaþjóða 

Íslands, einkum samræmi við norræn höfundalög.
337

 Aukinheldur var litið til 

fullnustutilskipunarinnar við samningu frumvarps til laga um öflun sönnunargagna vegna 

ætlaðra brota gegn hugverkaréttindum.
338

 Það virðist því sem vilji sé fyrir hendi til 

samræmingar við fullnustutilskipunina.   Framangreindar ástæður og sú staðreynd að 

íslenskar reglur um lögbann byggja á dönsku lögbannsákvæðunum styður að þær úrlausnir 

og sjónarmið sem rakin voru í þessum kafla verði nýttar til leiðsagnar, komi hliðstætt 

álitamál til kasta íslenskra sýslumanna og dómstóla í náinni framtíð. 

4.3.3.2 Aðlaganir höfundaverka 

Algengt er að aðrir en höfundur færi frumverk höfundar í nýjan eða breyttan búning. Að 

fullnægðum nánari hugtaksskilyrðum má í því samhengi tala um svokallaðar aðlaganir á 

frumverkum.
339

 Í 1. mgr. 5. gr. höfl. segir að sá, sem þýðir verk, aðhæfir það tiltekinni 

notkun, breytir því úr einni grein bókmennta eða lista í aðra eða framkvæmir aðrar aðlaganir 

á því, hefur höfundarétt að verkinu í hinni breyttu mynd þess. Jafnframt segir að réttur hans 

raski ekki höfundarétti að frumverkinu. Þá segir í 2. mgr. sömu greinar að ef verk hefur verið 

notað sem fyrirmynd eða með öðrum hætti við gerð annars verks, sem telja má nýtt og 

sjálfstætt, og er þá hið nýja verk óháð höfundarétti að hinu eldra. 

Aðlaganda er heimil aðlögun til sinna eigin nota, samanber 11. gr. höfl. en aðlagandi 

getur ekki birt aðlögunina sína nema með samþykki höfundar frumverks.
340

 Fyrir bragðið 

eignast höfundur og aðlagandi hvor um sig höfundarétt yfir aðlöguninni, með sérstökum 

                                                 
336 Sjá EBD mál C-341/07, OJ C 171/11. Sjá auk þess frumvarp til laga um innleiðingu tilskipunarinnar í 

sænskan rétt, Regeringens proposition 2008/09:67, bls. 285-287.       
337 Þskj. 1378, 138 lögþ. 2009-2010, bls. 7 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
338 Alþt. 2005-2006 A, bls. 1334.  
339 Páll Sigurðsson: Höfundaréttur, bls. 84-85.  
340 Páll Sigurðsson: Höfundaréttur, bls. 85. 
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hætti.
341

 Til nánari skýringar má benda á ummæli í greinargerð með höfl. en þar segir að 

höfundur og aðlagandi verði hvor öðrum háðir um birtingarrétt á aðlöguninni með svipuðum 

hætti og væru þeir sameigendur að henni. Sá þeirra, sem birti aðlögunina án samþykkis hins, 

gæti sætt viðurlögum fyrir það.
342

 Í samhengi við ofangreint, hefur sú spurning vaknað hvort 

það sé í sjálfu sér nægilegt svo skilyrði lögbanns um yfirvofandi athöfn teljist uppfyllt að 

slíkur afleiddur réttur hafi orðið til.
343

 Um aðlaganir gildir hið sama og um önnur 

höfundaverk að réttarverndin stofnast við tilurð verks.
344

 Það eitt að aðlögunin hafi orðið til 

getur ekki í sjálfu sér bent til þess að ætlunin sé að birta hana. Því verður að líta til annarra 

aðstæða við matið sem styðji að yfirvofandi sé brot gegn höfundarétti yfir frumverki.
345

  

4.3.3.3 Umsóknir um skráningu vörumerkis 

Þegar sótt er um skráningu vörumerkis bendir slíkt óneitanlega til þess að fyrirhugað sé að 

hagnýta merki í atvinnuskyni. Samkvæmt 1. mgr. 22. gr. vml. er heimilt að andmæla 

skráningu vörumerkis eftir birtingu skráningar þess í vörumerkjaskrá, samanber 21. gr. vml., 

innan tveggja mánaða frá birtingardegi. Samkvæmt 2. mgr. 22. gr. athugar Einkaleyfastofa 

skráningu merkis að nýju í samræmi við 19. gr. vml. og úrskurðar um álitaefnið í samræmi 

við reglur 3.-5. mgr. 22. gr. vml. Rétthafi vörumerkis sem telur sig njóta betri réttar vegna 

þess að réttur hans er eldri en hið nýskráða vörumerki, samanber 1. mgr. 7. gr. vml., getur 

borið upp andmæli samkvæmt 1. mgr. 22. gr. vml. Aukinheldur kann rétthafi eldra merkis að 

sjá hagsmunum sínum borgið með því að beiðast lögbanns við notkun nýrra merkisins. Því 

vaknar sú spurning hvort umsókn um vörumerki eða skráning þess nægi til þess að telja 

skilyrði lögbanns um yfirvofandi athöfn uppfyllt.
346

 Í dönskum rétti hefur verið litið svo á að 

ef rétthafi eldra merkisins getur sannað eða gert sennilegt að merkið hafi verið skráð andstætt 

vörumerkjalögum og unnt væri að fella skráninguna úr gildi í heild eða að hluta vegna 

forgangsréttar hins eldra merkis þá hafi yngri rétthafi ekki lögvarða hagsmuni af því að halda 

umsókn eða skráningu til streitu.
347

 Í kjölfar þessa megi líta svo á að skilyrðið um yfirvofandi 

athöfn sé upfyllt jafnskjótt og umsókn um skráningu vörumerkis hefur verið skilað inn til 

                                                 
341 Páll Sigurðsson: Höfundaréttur, bls. 86. 
342 Alþt. 1971 A, bls. 1282.  
343 Sjá Marcus Norrgård: Interimistiska förbud i immaterialrätten, bls. 281 og Clement Salung Petersen: 

Immaterial rettigheder og foreløbige forbud, bls. 437. 
344 Sjá nánar Páll Sigurðsson: Höfundaréttur, bls. 62-69.  
345 Sjá Marcus Norrgård: Interimistiska förbud i immaterialrätten, bls. 281 og Clement Salung Petersen: 

Immaterial rettigheder og foreløbige forbud, bls. 437-438. 
346 Sjá samsvarandi um danskan rétt, Clement Salung Petersen: Immaterial rettigheder og foreløbige forbud, 

bls. 438. 
347 Clement Salung Petersen: Immaterial rettigheder og foreløbige forbud, bls. 438. 
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Einkaleyfastofu.
348

 Þetta bendir til þess að mögulegt sé að beiðast lögbanns við notkun 

merkisins strax á umsóknarstigi.   

4.4 Þriðja skilyrði lögbanns: Hagsmunir fara forgörðum eða verða fyrir teljandi 

spjöllum  

4.4.1 Almennt 

Samkvæmt niðurlagsorðum 1. mgr. 24. gr. ksl. verður gerðarbeiðandi að sanna eða gera 

sennilegt að réttindi hans muni fara forgörðum eða verða fyrir teljandi spjöllum verði hann 

knúinn til að bíða dóms um þau (l. periculum in mora).
349

  Bið eftir banndómi eða 

viðurkenningu réttinda getur valdið rétthafa spjöllum vegna þess að málsmeðferð fyrir 

dómstólum er seinvirkari en málsmeðferð sýslumanns vegna lögbannsbeiðnar.  

Málshraði getur haft áhrif við mat á því hvort skilyrðið standi í vegi fyrir lögbanni.
350

 

Lögbann verður því ekki lagt á ef telja má að dómur muni falla áður en hin ólögmæta athöfn 

kemur til framkvæmdar.
351

 Öðru máli kann að gegna ef athöfn er yfirvofandi eða kemur til 

framkvæmdar á meðan dómsmál stendur yfir um réttindin. Talið hefur verið að þegar svo 

stendur á komi það ekki í veg fyrir lögbann. Við þær aðstæður myndi staðfestingarmál í 

kjölfar lögbannsins verða höfðað sem framhaldssök í aðalmálinu, samanber 3. mgr. 36. gr. 

ksl.
352

 Skilyrðið verður einnig að skoða í nánu samhengi við skilyrðið um að gerðarþoli hafi 

þegar hafist handa um athöfnina eða muni gera það.
353

 Ef réttindi eru til að mynda þegar 

farin forgörðum vegna hinnar ólögmætu athafnar kann að vera rétt að líta svo á að hvorugt 

skilyrðanna teljist uppfyllt, það er athöfnin er bæði um garð gengin og skaðinn skeður. Dæmi 

um þetta má sjá í UfR 1997, bls. 1226V (H²O jakkar) sem reifaður var í kafla 4.3.2. Í málinu 

taldi Landsréttur hvorki skilyrði 2. né 3. mgr. 642. gr. Retsplejeloven uppfyllt. 

Í athugasemdum í greinargerð með 24. gr. ksl. kemur fram að þau grundvallarrök sem 

liggja að baki skilyrðinu séu að lögbann er í eðli sínu neyðarráðstöfun og þess vegna talið 

ófært að lögbanni sé beitt í tilvikum þar sem almenn úrræði geta komið að haldi.
354

 Frekari 

skýringar á skilyrðinu eru ekki að finna í greinargerð með ksl. Af athugasemdum í 

greinargerð með samsvarandi ákvæði 3. mgr. 642. gr. dönsku réttarfarslaganna er ljóst að 

                                                 
348 Clement Salung Petersen: Immaterial rettigheder og foreløbige forbud, bls. 438. 
349 Þýðing höfundar: ,,Hætta vegna tafar”. Periculum in mora er víða sett sem skilyrði bráðabirgðagerða, til 

dæmis í þýskum og enskum rétti, sjá Clement Salung Petersen: Immaterial rettigheder og foreløbigt forbud, bls. 

450 og áfram. 
350 Henrik Rothe: I fogedretten, bls. 142. 
351 Folketingstidende 1988-1989, Tillæg A, dálkur 275. Sjá einnig Ejler Bruun, Peter Møgelvang-Hansen og 

Lars Lindecrone Petersen: Fogedsager 3. útg., bls. 738.       
352 Markús Sigurbjörnsson, ofl.: Aðför, kyrrsetning, lögbann ofl.: Handbók, bls. 189.  
353 Eva Aen Skovbo: ,,Erstatning for ophavsretlige krænkelser”, bls. 100. 
354 Alþt. 1989 A, bls. 1738.  
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sömu sjónarmið búa að baki umræddu skilyrði. Að auki kemur þar fram að undirstrika beri 

að lögbann geti verið fremsta fullnustuúrræðið vegna brota gegn hugverkaréttindum því 

möguleikinn á refsingu eða skaðabótum veiti oftast ekki nægjanlega vernd.
355

 Hefur þetta 

verið skilið á þann veg að í málum er varða brot gegn hugverkaréttindum verði ekki gerðar 

sérstakar kröfur um áþreifanlega sönnun þess að réttindi fari forgörðum eða verði fyrir 

spjöllum.
356

 Til að mynda hefur verið nefnt að í málum er varða vörueftirlíkingar þurfi ekki 

að sýna fram á tjón heldur sé að jafnaði nægilegt að hin ólögmæta vara hafi verið 

markaðssett svo skilyrðið teljist uppfyllt.
357

 

Í dönskum rétti hefur verið talið að skilyrðið sé vanalega uppfyllt þegar um ræðir brot 

gegn hugverkaréttindum.
358

 Ástæðan fyrir þessu er sú að hagsmunir rétthafa standa til þess 

að stöðva brot strax. Tafarlaus stöðvun brotsins kemur til dæmis í veg fyrir eyðileggingu 

ímyndar eða viðskiptavildar og þann skaða sem af því hlýst, svo sem samdrátt á sölu 

vörunnar, röskun á markaðsstöðu og markaðshlutdeild.
359

 Jafnframt er lögbann eina úrræðið 

sem gerir rétthafa kleift að tryggja einkarétt sinn allan hinn lögboðna verndartíma 

réttindanna, þar sem bið eftir banndómi í hefðbundnu dómsmáli kann að dragast svo árum 

skiptir.
360

 Svipaða niðurstöðu er að finna í norskum rétti. Norski fræðimaðurinn Ole-Andreas 

Rognstad álítur að norsk réttarframkvæmd bendi til þess að samsvarandi skilyrði norsku 

Tvisteloven sé oft uppfyllt þegar lögbanns er beiðst vegna höfundaréttarbrota og 

einkaleyfaskerðingar.
361

  

4.4.2 Beiting í dómaframkvæmd 

Skömmu eftir lögfestingu skilyrðisins í dönskum rétti með lögum nr. 731/1988 taldi danski 

fræðimaðurinn Björn Ryberg að það myndi hafa afar takmarkaða þýðingu fyrir fullnustu 

hugverkaréttinda með lögbanni.
362

 Nokkru síðar var jafnframt talið að réttarframkvæmd 

styddi þá fullyrðingu.
363

 Eru þær ályktanir í samræmi við viðtekin sjónarmið um greiðan 

aðgang rétthafa hugverkaréttinda að lögbanni. Svo sem nánar verður vikið að hér að neðan er 

                                                 
355 Folketingstidende 1988-1989, Tillæg A, dálkur 276.   
356 Ejler Bruun, Peter Møgelvang-Hansen og Lars Lindecrone Petersen: Fogedsager, 2. útg., bls. 638.   
357 Erling Borcher: Produktefterligninger, bls. 239. 
358 Niels M. Andersen, Arly Carlquist og Anders Rubinstein: Retshåndhævelse af immaterialrettigheder, bls. 

290. Sjá einnig Mogens Plesner: ,,Om retsskridt inden proces inden for immaterialretten”, bls. 349 og Eva Aen 

Skovbo: ,,Erstatning for ophavsretlige krænkelser”, bls. 100.  
359 Niels M. Andersen, Arly Carlquist og Anders Rubinstein: Retshåndhævelse af immaterialrettigheder, bls. 

290. 
360 Niels M. Andersen, Arly Carlquist og Anders Rubinstein: Retshåndhævelse af immaterialrettigheder, bls. 

290. 
361 Ole-Andreas Rognstad og Birger Stuevold Lassen: Opphavsrett, bls. 400-401.  
362 Björn Ryberg: „1989-revisionen af reglerne om fogedforbud“, bls. 38. 
363 Mogens Plesner: ,,Om retsskridt inden proces inden for immaterialretten”, bls. 335.  
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þó ekki einhlítt að skilyrðið teljist alltaf uppfyllt. Tómlætissjónarmið geta í 

undantekningartilvikum leitt til annarrar niðurstöðu. Til nánari útskýringar verða nú reifaðir 

nokkrir þýðingarmiklir dómar, danskir og íslenskir, þar sem reynt hefur sérstaklega á það 

hvort réttindi gerðarbeiðanda muni fara forgörðum eða verða fyrir teljandi spjöllum verði 

hann knúinn til að bíða dóms um þau. 

Í eftirfarandi dómum var talið að skilyrðið stæði ekki í vegi fyrir því að lögbann yrði lagt 

við athöfn:   

UfR 1991, bls. 352 Ø, (Kaffihús). Í málinu hafði KODA364 (K) fengið lagt lögbann við því að 

tiltekin tónverk væru heimildarlaust flutt opinberlega í tengslum við kabarettsýningu á 

kaffihúsi. Í málinu var deilt um hvort skilyrði 3. mgr. 642. gr. Retsplejeloven stæði í vegi fyrir 

því að lögbann yrði lagt við flutningi tónverkanna. Í forsendum niðurstöðu Landsréttar kom 

fram að eins og málið lægi fyrir teldist möguleikinn á  lögbanni vera fremsta fullnustuúrræðið 

vegna brota gegn höfundarétti að umræddum verkum. Af atvikum málsins mátti ráða að 

gerðarþoli myndi framkvæma þær athafnir sem krafist var lögbanns við og að hagsmunir 

myndu verða fyrir spjöllum ef K neyddist til þess að fullnusta réttindum sínum með almennu 

dómsmáli.  

UfR 1994, bls. 397 Ø, (Radio 2-Allerød). Málið varðaði heimildarlausan útvarpsflutning 

fjögurra útvarpsstöðva á höfundarréttarvörðu efni en KODA hafði beiðst lögbanns gegn 

útvarpsflutningi verkanna. Í Landsrétti komu fram svipuð sjónarmið og í UfR 1991, bls. 352 Ø 

hér að ofan. Var lögbann gegn útvarpsflutningnum því staðfest.    

UfR 2003, bls. 1063 SH, (Newsbooster). Danske Dagblads Forening (D) hafði deilt við 

Newsbooster (N) í fjóra mánuði  um hvort fréttaþjónusta sem N veitti væri lögmæt. Þjónustan 

fólst í því að hlekkja (e. deep-link) á fréttir sem aðrir netmiðlar skrifuðu. Í málinu var talið að 

athafnirnar fælu í sér óréttmæta viðskiptahætti og að brotið væri gegn gagnagrunnavernd 

samkvæmt 71. gr. dönsku höfundalaganna. Talið var að þegar litið væri til eðlis réttindanna 

sem um ræddi, umfang athafna N fram að þessu og þörfina fyrir dagleg útgjöld og vinnu yrði 

litið svo á að hagsmunir D yrðu fyrir spjöllum ef D þyrfti að fullnusta réttindum sínum með 

almennu dómsmáli.  

Hérd. Rvk. 30. júní 2000 (E-2355/2000) (Kringlan). Í staðfestingarmáli sem Rekstrarfélag 

Kringlunnar (R) rak var þess meðal annars krafist að lögbann yrði lagt við því að stefndi 

notaði, framseldi eða ráðstafaði merkjunum EKRINGLA, EKRINGLAN, E-KRINGLA eða E-

KRINGLAN eða lénunum ekringla.is og ekringlan.is. Héraðsdómur komst að þeirri niðurstöðu 

að notkun stefnda á merkjunum bryti í bága við vörumerkjarétt R vegna ruglingshættu, 

samanber 1. mgr. 4. gr. vml. Augljóst þótti eðli málsins samkvæmt að stefnandi hefði ríka 

hagsmuni af vernd vörumerkjaréttar síns. Var þannig lagt til grundvallar að fullnægt hefði verið 

skilyrðinu um að réttindi myndu fara forgörðum eða verða fyrir teljandi spjöllum, yrði R 

knúinn til að bíða dóms um réttindin.  

Hrd. 2004, bls. 2727 (213/2004). (No Name snyrtivörur). Ísflex ehf. fékk lagt lögbann við sölu, 

dreifingu og afhendingu tveggja félaga, A og C, á snyrtivörulínu sem Í hafði verið veitt 

einkasöluumboð til. Málavextir eru reifaðir í kafla 4.2.3 hér að ofan. Í málinu var talið 

                                                 
364 KODA eða Komponistrettigheder i Danmark, eru dönsk höfundaréttarsamtök sem gæta hagsmuna tónskálda, 

höfunda texta og flytjenda tónlistar í Danmörku, Grænlandi og Færeyjum. KODA eru systursamtök STEF, 

íslenskra höfundaréttarsamtaka á sviði tónlistar. Sjá heimasíðu KODA www.koda.dk. 
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nægilega sýnt fram á að háttsemi A og C gæti valdið teljandi spjöllum á réttindum Í ef hann 

yrði knúinn til að bíða dóms um þau. Í héraðsdómi var jafnframt nefnt að í því samhengi nægði 

að nefna að Í hefði greitt kaupverð (fyrir einkarétt til sölu og viðskiptavild tengda 

vörumerkinu) án þess að hafa tryggingu fyrir því að fá það endurgreitt.      

Hérd. Rvk. 24. október (E-2558/2005) (Radíó Reykjavík). Málið er reifað í kafla 4.2.3 hér að 

ofan. STEF fékk lögbann lagt við  óheimilum flutningi tónverka. Skilyrðið var hér ekki talið 

standa í vegi fyrir lögbanni. 

Dómarnir sýna ágætlega þau viðhorf sem getið var hér að ofan. Í þeim var enginn vafi talinn 

leika á um að rétthafar myndu fyrirsjáanlega verða fyrir tjóni vegna hinna ólögmætu athafna. 

Eins og fyrr greinir skiptir eðli réttindana máli við mat á skilyrðinu. Einnig kemur til álita að 

líta til umfangs athafna gerðarþola og daglegs kostnaðar og vinnu gerðarbeiðanda, samanber 

UfR 2003, bls. 1063 SH. Í dönskum rétti hefur verið talið að þegar metið er hvort skilyrðið 

teljist uppfyllt í málum sem varða hugverkaréttindi hafi enga þýðingu hvort tjón 

gerðarbeiðanda verði bætt, til dæmis með dómi um greiðslu skaðabóta.
365

 Matið í 

ofangreindum íslenskum dómum sýnist benda til hins sama.  

Fræðimenn hafa talið að tómlæti rétthafa við fullnustu réttinda sinna geti í 

undantekningartilvikum leitt til þess að skilyrðið standi í vegi fyrir lögbanni.
366

 Dönsk 

dómaframkvæmd styður þá niðurstöðu.
367

 Í því tilliti má nefna eftirfarandi dóma:  

UfR 2004, bls. 2532 Ø (Nørgaard på Strøget). N krafðist þess að lögbann yrði lagt við því að A 

seldi stuttermaboli sem N taldi að væru eftirlíkingar af stuttermabolum sem framleiddir væru 

undir vörumerki sínu Nørgaard på Strøget No. 101. Samkvæmt gögnum málsins lá fyrir að 

lögmaður N hafði sent lögmanni A bréf í janúar 2002 þar sem þess var krafist að sölu 

stuttermabolanna yrði hætt þar sem hún bryti gegn vörumerkjarétti N. N lagði fram 

lögbannsbeiðni þann 30. júní 2003 og var lögbann í kjölfarið lagt við sölu bolanna. Í dómi 

Eystri Landsréttar kom fram að tíminn sem liðið hefði frá því að bréfið var sent þar til beiðst 

var lögbanns hefði verið lengri en með réttu væri nauðsynlegt svo að til bráðabirgðagerðar 

kæmi og að ekkert hefði fram komið sem réttlætti slíka töf. Á þeim grundvelli komst 

Landsréttur að því að N hefði ekki sannað eða gert sennilegt að réttindi hans muni fara 

forgörðum eða verða fyrir teljandi spjöllum yrði hann knúinn til að bíða dóms um þau og var 

lögbannið fellt úr gildi.  

UfR 1998, bls. 1385 SH (I Von Scholtens Fodspor). Þann 27. september 1996 lagði A fram 

beiðni um að lögbann yrði lagt við því að B notaði í ferðabæklingi sínum orðmerkið „I VON 

SCHOLTENS FODSPOR“. Lögmaður A hafði áður óskað þess bréflega að B léti af notkun 

orðmerkisins. Þann 4. september 1995 hafði B tjáð lögmanni A að hann hygðist ekki láta af 

notkun merkisins. Í fógetarétti var talið að lögbann yrði ekki lagt við notkun merkisins þar sem 

A hefði ekki rakleiðis beiðst lögbanns eftir að afstaða B varð honum ljós. A hefði þannig sýnt 

af sér slíkt tómlæti að hagsmunum hans væri borgið þótt hann þyrfti að bíða dóms um þá.     

Lítum því næst til íslenskrar framkvæmdar: 

                                                 
365 Clement Salung Petersen: Immaterial rettigheder og foreløbigt forbud, bls. 463. 
366 Mogens Plesner: ,,Om retsskridt inden proces inden for immaterialretten”, bls. 346-349. 
367 Sjá Clement Salung Petersen: Immaterial rettigheder og foreløbigt forbud, bls. 459-463. 
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Hrd. 1994, bls. 1323 (Myndlyklar). Íslenska útvarpsfélagið ehf. (Í) sjónvarpaði efni undir 

merkjum Stöðvar 2, sem ýmist var efni sem Í hafði framleitt sjálft eða keypt sýningarrétt á. Í 

beiddist lögbanns við því að Ó veitti tiltekna tækniþjónustu á myndlyklum sem gerði 

viðskiptavinum Ó kleift að komast hjá því að greiða Í áskriftargjöld. Í málinu krafðist Í þess að 

ákvörðun sýslumanns um að synja um framgang lögbanns yrði hnekkt. Í héraðsdómi var meðal 

annars að finna eftirfarandi ummæli: ,,Verður einkum að líta til þess að lögbann er 

neyðarúrræði, sem aðeins verður beitt, þegar almenn úrræði eins og höfðun dómsmáls, eru of 

seinvirk, en í málinu hefur komið fram að sóknaraðili hafi haft vitneskju um starfsemi þá, sem 

hann krefst nú lögbanns við, frá árinu 1991. Með vísan til þess, sem að ofan sagði um eðli 

lögbanns sem neyðarráðstöfunar, þykir sóknaraðili ekki hafa sannað eða gert sennilegt að 

hagsmunir hans muni fara forgörðum, verði hann knúinn til að bíða dómsúrlausnar um vernd 

þeirra.” Í dómi Hæstaréttar sem staðfesti dóm héraðsdóms kom fram að Í yrði ekki sakað um 

aðgerðarleysi varðandi grun sinn um það, að Ó stundaði starfsemina en Í hefði margreynt á 

árunum 1991 til 1992 að reka réttar síns með kærum til lögreglu. Á hinn bóginn þótti ekki leitt 

í ljós hver árangur hefði orðið af þessum kærumálum og hvað álykta mætti um starfsemi Ó af 

niðurstöðum þeirra. Var talið að Í hefði ekki sýnt nægilega fram á: ,,[...] að þörf hans fyrir 

lögbann sé svo brýn, að skilyrðum 24. gr. [ksl.] um framgang þess fyrir sýslumanni verði talið 

fullnægt.”   

Úrsk. Hérd. Rvk. 12. maí 1999 (K-1/1999) (Naust). Á beiddist lögbanns við því að G ehf. 

notaði vörumerkið ,,Naust” við rekstur veitingastaðar síns en sýslumaðurinn í Reykjavík 

hafnaði beiðninni. Í málinu var deilt um synjunina. Á hafði keypt rekstur veitingastaðarins N 

með afsali árið 1993. Í kaupunum fylgdi meðal annars firmanafnið ,,Naust”. Á lagði inn 

umsókn hjá Einkaleyfastofu um skráningu á vörumerkinu ,,Naust” í júlí 1996 og var skráning 

merkisins heimiluð samkvæmt úrskurði þann 1. júlí 1998. G ehf. hafði hinsvegar tekið 

húsnæðið á leigu árið 1997 og rekið þar veitingastað með sama nafni. Fram kom að K, eigandi 

húsnæðisins hafði andmælt meðferð málsins hjá Einkaleyfastofu og hafði K höfðað mál á 

hendur Á til ógildingar skráningarinnar sem enn væri til meðferðar hjá Héraðsdómi 

Reykjavíkur. Í úrskurði Héraðsdóms kom fram að Á hefði samkvæmt afsali átt merkið í sex ár 

en að ekki lægi ljóst fyrir hver hefði rekið veitingahúsið allan þann tíma. Á hefði haldið því 

fram að hún hefði á seinni hluta árs 1995 reynt að stöðva notkun merkisins en í málinu lægju 

ekki önnur gögn fyrir um það önnur en lögbannsbeiðnin sem móttekin var 16. desember 1998. 

Að öllu framangreindu virtu var ekki talið að réttindi Á myndu fara forgörðum eða verða fyrir 

spjöllum þótt hún þyrfti að bíða dóms um þau.  

Ljóst er af ofangreindum dómum að tómlætissjónarmið geta skipt sköpum við mat á 

skilyrðinu. Í UfR 2004, bls. 2532 Ø neitaði Landsréttur um lögbann þar sem liðið var um eitt 

og hálft ár frá bréfi lögmanns N þar til beiðst var lögbanns og ekkert hefði komið fram sem 

réttlætti töfina. Hið sama gilti í UfR 1998, bls. 1385 SH en þar hafði liðið tæplega eitt ár. 

Sömu sögu er að segja í íslensku úrlausnunum. Í Hrd. 1994, bls. 1323 hafði Í verið kunnugt 

um starfsemi Ó í tvö til þrjú ár án þess að beiðast lögbanns. Í Úrsk. Hérd. Rvk. K-1/1999 var 

niðurstaðan byggð á því að Á hefði átt merkið “Naust” í sex ár án þess sannanlega að 

aðhafast neitt til þess að fullnusta réttindi sín. Athyglisvert er að héraðsdómur metur 

samanlagt þann tíma sem Á átti merkið sem firmanafn (fimm og hálft ár) og þann tíma sem 

hún átti það sem vörumerki (hálft ár). Af ofangreindu má vera ljóst að sjónarmið um tómlæti 

geta átt við jafnt í íslenskum sem og dönskum rétti.  
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Til samanburðar við ofangreindar úrlausnir er rétt að líta til UfR 1998, bls. 1079 Ø 

(Budweiser). Í málinu staðfesti Landsréttur niðurstöðu fógetaréttar um að leggja á lögbann. 

Talið var að það stæði ekki í vegi fyrir lögbanni að beiðni um lögbann barst fógetarétti 

þremur mánuðum eftir að ljóst varð að gerðarþoli hygðist ekki láta af notkun merkis sem 

braut gegn vörumerkjarétti gerðarbeiðanda.  

Að öllu ofangreindu virtu er ljóst að forsendur í niðurstöðu Úrsk. Hérd. Rvk. 30. júní 

2010 (K-6/2009) (Gullhamrar) sem getið var í kafla 4.2.3 samsvara hvorki sjónarmiðum um 

greitt aðgengi rétthafa hugverkaréttinda að lögbanni né um tómlætisáhrif. Ekki verður annað 

séð en að hagsmunir STEF í málinu hafi líkt og í Hérd. Rvk. 24. október (E-2558/2005) 

(Radíó Reykjavík) verið þeir sömu, það er að koma í veg fyrir áframhaldandi brot gegn 

einkaréttinum. Í UfR 2001, bls. 650 Ø (Hard Work Studio) voru málsatvik með svipuðu sniði 

en lögbann aftur á móti lagt við flutningi.  

UfR 2001, bls. 650 Ø. Í málinu hafði fógetaréttur lagt lögbann við opinberum flutningi 

tónverka á líkamsræktarstöð. Á milli aðila var ágreiningur um greiðslur samkvæmt gjaldskrá 

KODA Forsvarsmenn líkamsræktarstöðvarinnar höfðu geymslugreitt þá fjárhæð sem þeir töldu 

sér skylt að greiða samkvæmt eldra samkomulagi. Dómurinn taldi að forsvarsmenn 

líkamsræktarstöðvarinnar þyrftu að hlíta gjaldskrá KODA. Leyfi til flutnings hefði ekki verið 

endurnýjað og því væri um að ræða óheimilan opinberan flutning. Var talið að öll skilyrði 

lögbanns væru uppfyllt.    

Ósagt skal látið hvort niðurstaða um þriðja skilyrðið í Gullhamramálinu sé rétt eða röng. 

Hinsvegar má til sanns vegar færa að tómlætissjónarmið hafi í raun ráðið niðurstöðunni. 

Ágreiningur hafði verið með aðilum um greiðslur allt frá árinu 2006. Þrátt fyrir að STEF hafi 

ekki viljað una við eldra samningssamband hafði því ekki verið slitið með formlegum hætti 

þannig að endurnýja hefði þurft leyfi. Opinber flutningur hafði því verið látinn viðgangast 

með einum eða öðrum hætti í langan tíma. Að öllu jöfnu má draga þann lærdóm að ráðlegt sé 

að slíta samningi um flutningsrétt með formlegum hætti, í tæka tíð, áður en beiðst er 

lögbanns. 

4.4.3 Sjónarmið um tómlætisáhrif  

Erfitt er að benda á hversu langur tími þurfi að líða svo valdi tómlætisáhrifum samkvæmt 24. 

gr. ksl. Verður að telja að það velti á málsatvikum hverju sinni. Nokkur grunnsjónarmið er þó 

hægt að styðjast við. Einhver tími kann að líða frá því rétthafa verður kunnugt um brot þar til 

hann hefur aflað allra þeirra sönnunargagna sem nauðsynleg eru til þess hægt sé að taka 

afstöðu til þess hvaða úrræðum skal beita til fullnustu réttinda. Þetta á sérstaklega við um 

brot gegn einkaleyfaréttindum þar sem gagnaöflun og mat á broti er oft flókið og tæknilegs 
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eðlis.
368

 Þessi aðstaða getur haft áhrif á matið á því hversu hratt rétthafi eigi að bregðast við 

sé brotið gegn réttindum hans.
369

 Í vörumerkjamálum kann sönnunaraðstaðan hinsvegar að 

skýrast mun skjótar.
370

 Með það í huga er mögulegt að líta svo á að í málum er varða brot 

gegn vörumerkjarétti sé að jafnaði hægt að gera meiri kröfur til þess að rétthafi bregðist 

skjótt við. Í því samhengi er rétt að benda á að ofangreind mál þar sem lögbanni var hafnað 

vörðuðu nær öll vörumerkjabrot.   

Almennt séð verður verður þó ekki gerð sú krafa að rétthafi þurfi strax að beiðast 

lögbanns eða hóta að því verði beitt.
371

 Þvert á móti getur það farið gegn góðum 

lögmannsháttum að beita lögbanni þar sem enginn grundvöllur er fyrir beitingu þess.
372

 Á 

hinn bóginn gæti of langur biðtími haft ófyrirséðar afleiðingar. Nefnt hefur verið sem dæmi 

þegar háttsemi brýtur í bága við bann við óréttmætum viðskiptaháttum samkvæmt 5. gr., 

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

Rétthafi í slíkum aðstæðum gæti ,,haldið sig til hlés” og leyft hinum brotlega 

samkeppnisaðila að ná fótfestu á markaði í því skyni að valda honum sem mestum skaða 

með lögbanninu. Í slíkum tilfellum gæti verið rétt að líta til sjónarmiða um tómlæti og neita 

lögbanni framgöngu.
373

  

4.4.4 Notkunarleysi 

Úr tíð eldri laga um vörumerki má sjá að sjónarmið um notkunarleysi og markaðsfestu 

vörumerkja hafi skipt sköpum við mat á því hvort hagsmunir rétthafa yrðu fyrir spjöllum eða 

færu forgörðum. Samkvæmt 2. gr. eldri laga um vörumerki nr. 47/1968 sem nú eru fallin úr 

gildi gat atvinnurekandi öðlast vörumerkjarétt, þótt vörumerki væri eigi skráð, ef það hafði 

náð markaðsfestu. Réttur sem stofnaðist við notkun merkis, féll niður er notkun lauk, en 

merki sem naut markaðsfestu, naut réttarins lengur, það er þar til markaðsfestu lauk.
374

 

Ákvæði um markaðsfestu var afnumið með núgildandi vml. og er nú einungis unnt að öðlast 

vörumerkjarétt með skráningu eða notkun, samanber 1. mgr. 3. gr. vml. Skýrt dæmi um að 

skortur á markaðsfestu hafi staðið í vegi fyrir lögbanni má sjá í Hrd. 1997, bls. 965 

(Kostabók).    

                                                 
368 Mogens Plesner: ,,Om retsskridt inden proces inden for immaterialretten”, bls. 346. 
369 Mogens Plesner: ,,Om retsskridt inden proces inden for immaterialretten”, bls. 346. 
370 Mogens Plesner: ,,Om retsskridt inden proces inden for immaterialretten”, bls. 347. 
371 Mogens Plesner: ,,Om retsskridt inden proces inden for immaterialretten”, bls. 348. 
372 Mogens Plesner: ,,Om retsskridt inden proces inden for immaterialretten”, bls. 348. 
373 Mogens Plesner: ,,Om retsskridt inden proces inden for immaterialretten”, bls. 347-348. Sjá einnig Erling 

Borcher: Produktefterligninger, bls. 240.  
374 Sjá Jón L. Arnalds: Vörumerkjaréttur, bls. 33-35.  
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Hrd. 1997, bls. 965. Í málinu krafðist Kaupfélag Eyfirðinga (K) þess að lagt yrði lögbann við 

því að Búnaðarbanki Íslands (B) notaði orðmerkið ,,Kostabók” á innlánsreikningum sínum en 

K hafði kynnt innlánsreikning með því nafni á félagssvæði sínu á Akureyri og Eyjafirði árið 

1990. Orðmerkið var ekki skráð í vörumerkjaskrá. Í dómi Hæstaréttar kom fram að ekki yrði 

séð að K hefði auglýst umræddan innlánsreikning með því nafni frá árinu 1990. Yrði því ekki 

fallist á, að K hefði sýnt fram á að notkun K á heitinu hefði náð þeirri markaðsfestu að notkun 

B á sama heiti bryti gegn lögvörðum rétti hans á þann hátt að réttindi K færu forgörðum eða 

spilltust, þótt beðið væri dóms um ágreining þeirra, samanber 1. mgr. 24. gr. ksl.  

Ljóst má vera að þar sem K var hættur notkun vörumerkisins var honum nauðsynlegt að 

reyna að sýna fram á markaðsfestu merkisins. Fordæmisgildi þessa dóms er takmarkað, þar 

sem réttarvernd stofnast eingöngu við skráningu og notkun, samanber 1. mgr. 3. gr. vml. 

Aftur á móti má leiða að því líkur að sjónarmið um notkunarleysi geti leitt til þess að skilyrði 

niðurlagsorða 24. gr. ksl. teljist ekki uppfyllt. Til að mynda hníga rök að því að hafna 

lögbanni ef rétthafi getur ekki sannað eða gert sennilegt að skráð vörumerki hafi verið notað 

innan fimm ára frá skráningu eða í fimm ár samfellt, samanber 1. mgr. 25. gr. vml. Sama 

þykir eiga við um vörumerki sem öðlast vernd með notkun það er ef þau eru ekki í notkun 

eða notkun þeirra hefur verið hætt. Mat á því hvenær notkunarleysi slíkra merkja varðar 

réttindamissi er hinsvegar matskenndara.
375

 Að lokum má hafa í huga að þegar vörumerki er 

skráð og rétthafi telur það brjóta gegn réttindum sínum er andmæling skráningar samkvæmt 

1. mgr. 22. gr. vml. ef til vill öruggari og kostnaðarminni málsmeðferð, heldur en að beiðast 

lögbanns.    

4.5 Neikvæð skilyrði lögbanns 

Í 3. mgr. 24. gr. ksl. eru í tveimur töluliðum talin þau neikvæðu skilyrði sem uppfylla verður 

svo lögbann verði lagt við athöfn. Þannig verður lögbann ekki lagt við athöfn ef talið verður 

að réttarreglur um refsingu eða skaðabætur fyrir röskun hagsmuna gerðarbeiðanda tryggi þá 

nægilega, samanber 1. tölul. 3. mgr. 24. gr. ksl. Hið sama gildir ef sýnt þykir að stórfelldur 

munur sé á hagsmunum gerðarþola af því að athöfn fari fram og hagsmunum gerðarbeiðanda 

af að fyrirbyggja hana, enda setji gerðarþoli eftir atvikum tryggingu fyrir því tjóni sem 

athöfnin kann að baka gerðarbeiðanda, samanber 2. tölul. 3. mgr. 24. gr. ksl. Í greinargerð 

með frumvarpi til ksl. kemur fram að í báðum tilvikum megi segja að ætlast sé til að 

hagsmunamat fari fram, það er að hagsmunir gerðarbeiðanda af framgangi lögbannsins verði 

metnir sérstaklega.
376

 Afmörkun á því hvenær hagsmunir gerðarbeiðanda séu nægilega 

tryggðir er því lykilatriði þegar ágreiningur á grundvelli 1. og 2. tölul. 3. mgr. 24. gr. ksl. er 

                                                 
375 Sjá til dæmis sjónarmið við mat á notkunarleysi í Ákv. Einkaleyfastofu í andmælamáli nr. 7/2002 

(AUDIOVOX) og Ákv. Einkaleyfastofu í andmælamáli nr. 1/2002 (BIG PLANET).  
376 Alþt. 1989-1990 A, bls. 1738.  



96 

til úrlausnar. Eins og áður hefur verið lýst eru hagsmunir rétthafa hugverkaréttinda fyrst og 

fremst fólgnir í því að stöðva réttarbrot sem fyrst og lögbann því eitt mikilvægasta úrræðið 

sem stendur til boða hvað réttarvörslu varðar. Hin neikvæðu skilyrði í 3. mgr. 24. gr. ksl. 

standa þess vegna sjaldan í vegi fyrir því að lögbann sé lagt við athöfn þegar um brot gegn 

hugverkaréttindum er að ræða.
377

  

4.5.1 Fjórða skilyrði lögbanns: Önnur úrræði tryggja hagsmuni ekki nægilega 

Lögbann verður samkvæmt 1. tölul. 3. mgr. 24. gr. ksl. ekki lagt við athöfn ef talið verður að 

réttarreglur um refsingu eða skaðabætur fyrir röskun hagsmuna gerðarbeiðanda tryggi þá 

nægilega. Spurningin sem þarf að svara hér er hvort refsi- og skaðabótaákvæði sem finna má 

í hugverkaréttarlögunum tryggi hagsmuni rétthafa það vel að lögbanni verði varnað.   

Erfitt er að finna dæmi úr íslenskum rétti þar sem refsivernd ylli vafa um hvort lögbann 

yrði lagt á vegna hugverkaréttarbrota. Sýnist sem engin dæmi megi finna um þetta úr 

dómaframkvæmd. Í dönskum rétti er álitið að réttarreglur um refsingu fyrir brot gegn 

hugverkaréttindum hafi afar takmarkaða þýðingu því refsing tryggi réttindi ekki nægilega vel 

svo lögbanni verði varnað.
378

 Því hefur verið haldið fram að þrátt fyrir að um ótvírætt 

réttarbrot sé að ræða kann sú vernd sem refsiákvæði hugverkaréttarlaganna veitir 

réttindunum, að bregðast að heild eða hluta gagnvart þeim er fremur brotið vegna lögvillu 

eða staðreyndavillu. Villan getur þannig leitt til sýknu eða lækkaðrar refsingar og þar með 

sviptir villan refsingunni varnaðaráhrifum sínum.
379

 Einnig hefur verið talið að refsivernd 

tryggi hagsmuni einungis í þeim tilfellum þegar um skýr brot er að ræða og ásetningur er til 

staðar.
380

 Í slíkum tilfellum veitir lögbann hinsvegar betri vernd því hægt er að stöðva 

réttarbrot sem myndu hvort sem er eiga sér stað. Segja má að þetta sé kjarni málsins. 

Ástæðan fyrir því að bæði refsingar og skaðabætur eru ekki taldar veita nægilega vernd er sú 

að í lögbannsmálum um hugverkaréttindi standa aðilar máls oftar en ekki á öndverðum meiði 

um hvort raunverulega sé um hugverkaréttarbrot að ræða eða ekki.
381

 Ef gerðarþoli stendur í 

                                                 
377 Rannsókn höfundar á íslenskum dómum og úrskurðum sýnist benda til þessa. Finna má þrjú dæmi þess í 

forsendum dóma eða úrskurða að fjallað sé sérstaklega um 1. tölul. 3. mgr. 24. gr. ksl., samanber Hrd. 2003, 

bls. 2012 (167/2003). (Ísverslun Álfheimum I), Hrd. 11. febrúar 2009 (214/2009) (Istorrent) og Hérd. Rvk. 30.  

júní 2010 (K-6/2009) (Gullhamrar). Einungis í síðast nefnda dæminu var talið að réttindi gerðarbeiðanda þættu 

nægilega tryggð með rétti hans til skaðabóta. Ákvæði 2. tölul. 3. mgr. 24. gr. ksl. er einnig álitið hafa litla 

þýðingu. Úr tíð eldri laga var til dæmis einungis í úrskurði fógetaréttar Rvk. frá 21. nóvember 1988 sem 

skaðabætur voru taldar varna lögbanni, sjá umfjöllun í kafla 4.5.2.2 hér í framhaldinu.   
378 Clement Salung Petersen: Immaterial rettigheder og foreløbige forbud, bls. 450  
379 Bernhard Gomard: Fogedret, bls. 394.   
380 Clement Salung Petersen: Immaterial rettigheder og foreløbige forbud, bls. 445. 
381 Thomas Riis: Enerettigheder og vederlagsrettigheder, bls. 124-125.  
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þeirri trú að athafnir hans séu lögmætar er ekki líklegt að varnaðaráhrif refsingar eða 

hugsanlegra skaðabóta aftri honum frá athöfnum.
382

   

Sá möguleiki er fyrir hendi að krefjast skaðabóta vegna brots í staðfestingarmáli 

lögbanns. Telja verður að almennt séð takmarki þessi möguleiki þó ekki aðgang 

gerðarbeiðanda að lögbanni. Í íslenskum rétti er litið svo á að réttarreglur um skaðabætur 

tryggi hagsmuni gerðarbeiðanda lögbanns aðeins í þeim tilvikum þar sem skaðabætur geta 

ekki augljóslega bætt tjón að fullu.
383

 Fræðimaðurinn Bernhard Gomard veitir ágætis 

leiðsögn um þetta atriði í tengslum við hliðstæða reglu dansks réttar. Telur hann að almennt 

séð séu hagsmunir gerðarbeiðanda að minnsta kosti ekki nægilega tryggðir af almennu 

skaðabótareglunni eða framboðinni tryggingu vegna lögbannsins í eftirtöldum þremur 

tilfellum: Ef hugsanleg skaðabótaskylda gerðarþola heldur honum ekki frá því að aðhafast; ef 

ákvörðun bótafjárhæðar veitir gerðarþola ekki nægan jöfnuð vegna tjónsins og ef gerðarþoli 

er ekki fær um að greiða skaðabætur.
384

 Í íslenskum rétti hefur verið nefnt til leiðsagnar að 

helst komi til greina að skaðabætur tryggi hagsmuni gerðarbeiðanda þegar um ræðir tekju- 

eða ágóðamissi vegna tiltekinna athafna, sem skapa ekki varanlegt ástand og hægt er að bæta 

að fullu.
385

 Sömuleiðis er talið að hagsmunir sem vafasamt er að ætla að séu nægilega 

tryggðir með réttarreglum um skaðabætur séu réttindi á sviði hugverka- og auðkennaréttar.
386

 

Þetta er í samræmi við viðhorf í danskri dómaframkvæmd. Skilyrðið stendur þannig nær 

aldrei í vegi fyrir lögbanni þegar um ræðir brot gegn hugverkaréttindum.
387

 Réttarreglur um 

skaðabætur koma einna helst til álita ef gerðarþoli hefur látið af athöfn, til dæmis fjarlægt 

vörumerki af verslun sinni.
388

 Hinsvegar er hinu ólögmæta ástandi þá lokið og þessvegna 

ekki heldur uppfyllt skilyrði lögbanns um byrjaðar eða yfirvofandi athafnir.
389

 Loks má nefna 

að í umfjöllun sinni um lögbann og höfundaréttarbrot í upplýsingasamfélaginu segir Hjördís 

Halldórsdóttir að telja verði að 54. gr. –refsiákvæði– og 56. gr. –bótaákvæði– höfl. veiti 

réttindum höfunda ekki næga vernd svo lögbanni verði varnað.
390

     

                                                 
382 Thomas Riis: Enerettigheder og vederlagsrettigheder, bls. 124-125. 
383 Markús Sigurbjörnsson, ofl.: Aðför, kyrrsetning, lögbann ofl.: Handbók, bls. 190. 
384 Bernhard Gomard: Fogedret, bls. 395. 
385 Markús Sigurbjörnsson, ofl.: Aðför, kyrrsetning, lögbann ofl.: Handbók, bls. 190. 
386 Markús Sigurbjörnsson, ofl.: Aðför, kyrrsetning, lögbann ofl.: Handbók, bls. 190.  
387 Clement Salung Petersen: Immaterial rettigheder og foreløbige forbud, bls. 450. Sjá einnig Peter 

Møgelvang-Hansen og Thomas Riis: „Fogedforbud og kompensation ved immaterialretskrænkelser“, bls. 178.  
388 Sjá til hliðsjónar dóm Héraðsdóms Reykjavíkur 26. febrúar 2003 (E-6609/2003) (Ísverslun Álfheimum II).   
389 Clement Salung Petersen: Immaterial rettigheder og foreløbige forbud, bls. 450.  
390 Hjördís Halldórsdóttir: „Enforcement of Copyright“, bls. 166.  
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Dómaframkvæmd Hæstaréttar er takmörkuð en gefur vísbendingu um að 1. tölul. 3. mgr. 

24. gr. ksl. eigi sjaldan við, samanber Hrd. 2003, bls. 2012 (167/2003) (Ísverslun Álfheimum 

I) og Hrd. 11. febrúar 2010 (214/2009) (Istorrent).  

Hrd. 2003, bls. 2012 (167/2003). Vörumerki K hafði áður prýtt ísverslun sem Í rak við 

Álfheima í Reykjavík. K framleiddi og seldi ís og sagði Í upp samningi um viðskipti við K og 

hóf að selja ís frá öðrum aðila. K krafðist þess að lögbann yrði lagt við því að Í notaði nýtt 

merki við og í verslun sinni í stað merkis K. Hæstiréttur taldi að þótt orð nýja merkisins svipaði 

að engu leyti til orðs vörumerkis K yrði ekki horft framhjá því að lögun merkjanna tveggja var 

sú sama, svo og litir í grunnfleti þeirra og texta. Einnig yrði að taka sérstakt tillit til þess að 

vörumerki K hefði verið um langt árabil notað á sömu stöðum í ísversluninni við Álfheima. Því 

taldi Hæstiréttur að í notkun nýja merkisins fælist ruglingshætta, samkvæmt 2. tölul. 1. mgr. 4. 

gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki. Málsástæða K hvað 1. tölul. 3. mgr. 24. gr. ksl. varðaði var 

að að refsing eða skaðabætur myndu lítið gagnast honum og að vörumerkið væri helsta 

verðmæti sitt eftir að hafa lagt ómælt fé í kynningu og notkun þess í 35 ár. Fyrirtækið yrði að 

byrja markaðsstarf að nýju ef Í tækist að eyðileggja merkið. Eina úrræðið sem kæmi því að 

gagni væri lögbann. Hæstiréttur taldi að háttsemi Í gæti valdið teljandi spjöllum á réttindum K 

ef hann yrði knúinn til að bíða dóms um þau. Einnig var tekið fram í forsendum Hæstaréttar að 

Í hefði ekki leitt líkur að því að reglur um refsingu eða skaðabætur tryggðu hagsmuni K 

nægilega.    

Hrd. 11. febrúar 2010 (214/2009). Í málinu töldu rétthafar að réttarreglur um refsingar og/eða 

skaðabætur úr hendi gerðarþola tryggðu með engu móti þá fjárhagslegu hagsmuni sem um 

ræddi. Lögðu rétthafar áherslu á að hinir brotlegu hefðu ekki fjárhagslega getu til að standa 

undir greiðslu fullra skaðabóta þar sem hin ólögmæta dreifing á höfundaréttarvörðu efni skipti 

hundruðum milljóna króna. Aðstandendur vefsvæðisins töldu að 1. tölul. 3. mgr. 24. gr. ksl. 

ætti að koma í veg fyrir lögbann, það er réthafar hefðu getað krafist skaðabóta. Einnig bentu 

þeir á að hagsmunir rétthafa hefðu verið nægilega tryggðir með því að reynt yrði að koma í veg 

fyrir að notendur vefsvæðisins fengju aðgang að og deildu sín á milli höfundaréttarvörðu efni 

án leyfis rétthafa. Héraðsdómur taldi að ákvæði 3. mgr. 24. gr. ksl. hefðu ekki staðið lögbanni í 

vegi. Sú niðurstaða var staðfest í Hæstarétti með vísan til þess að áfrýjendur hefðu sannanlega 

brotið gegn lögvörðum rétti rétthafanna.  

Í seinna málinu er ljóst að öll þrjú tilfelli þar sem hagsmunir eru ekki nægilega tryggðir af 

almennu skaðabótareglunni eiga hæglega við um málavexti, það er hugsanleg 

skaðabótaskylda varnaði ekki athöfnum, bótafjárhæð hefði ekki bætt tjón og gerðarþolar ekki 

færir um að greiða skaðabætur vegna brotanna.   

Í ljósi alls ofangreinds er athyglisvert að líta til forsendna úrskurðar Hérd. Rvk. 30.  júní 

2010 (K-6/2009) (Gullhamrar).   

Hérd. Rvk. 30.  júní 2010. Málavextir voru raktir í kafla 4.2.3. Í bréfi til gerðarþola hafði STEF 

boðað að höfðað yrði skaðabótamál á hendur gerðarþola vegna hins ólögmæta flutnings 

höfundaréttarvarinna tónverka sem fram fór á veitingastað hans. Í forsendum héraðsdóms kom 

fram að með vísan til bréfs STEF þættu réttindin nægilega tryggð með rétti til skaðabóta úr 

hendi gerðarþolans, yrði það niðurstaða dómsmáls að leyfi til flutnings höfundaréttarvarinnar 

tónlistar væri úr gildi fallið, og var því talið að regla 1. tölul. 3. mgr. 24. gr. ksl. ætti við. Af 

þessari ástæðu auk annarra var lögbanni synjað.  
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Af úrskurðinum má ef til vill draga þá ályktun að rétthafa beri að varast að gefa yfirlýsingar 

sem túlka megi í þá veru að hann telji sjálfur að hagsmunum sínum sé borgið með greiðslu 

skaðabóta. Að mati höfundar ber þó að varast að draga of víðtækar ályktanir af úrskurðinum 

þar sem málsatvik voru um margt allsérstök og einungis um úrskurð héraðsdóms að ræða. Að 

öðru leyti bendir flest til þess að ólíklegt sé að 1. tölul. 3. mgr. 24. gr. ksl. varni því að 

lögbanni verði lagt við athöfn sem brýtur gegn hugverkaréttindum. 

4.5.2 Fimmta skilyrði lögbanns: Ekki er stórfelldur munur á hagsmunum  

4.5.2.1 Almennt 

Samkvæmt 2. tölul. 3. mgr. 24. gr. ksl. verður lögbann ekki lagt við athöfn ef sýnt þykir að 

stórfelldur munur sé á hagsmunum gerðarþola af því að athöfn fari fram og hagsmunum 

gerðarbeiðanda af að fyrirbyggja hana, enda setji gerðarþoli eftir atvikum tryggingu fyrir því 

tjóni sem athöfnin kann að baka gerðarbeiðanda. 

Við beitingu 2. tölul. 3. mgr. 24. gr. ksl. þarf að fara fram hagsmunamat. Af greinargerð 

með frumvarpi til 24. gr. ksl. má lítið annað ráða en að hagsmunir af framgangi lögbannsins 

verði metnir sérstaklega, eins og lýst var hér að framan og að hagsmunamat af þeim toga geti 

leitt til synjunar um lögbann.
391

 Tilgangur ákvæðisins er að koma í veg fyrir að lítilvægir 

hagsmunir gerðarbeiðanda fái stöðvað athöfn gerðarþola þrátt fyrir að ótvírætt sé brotið á 

rétti gerðarbeiðanda.
392

 Almennt séð þarf munurinn á hagsmunum gerðarþola og 

gerðarbeiðanda að vera óumdeilanlegur og ætla má að synjun um lögbann komi einungis til í 

undantekningartilvikum, samanber orðalag ákvæðisins um stórfelldan mun.
393

  

Í dönskum rétti hefur lengi verið talið að hliðstætt ákvæði í 2. mgr. 643. gr. 

Retsplejeloven hafi afar takmarkaða þýðingu fyrir réttarvörslu hugverkaréttinda.
394

 

Réttarframkvæmd í Danmörku er til að mynda talin leiða í ljós að gerðarbeiðendur í málum 

er varða hugverkaréttindi byggi sjaldan á vel rökstuddum málsástæðum til stuðnings því að 

lögbanni verði hafnað af þessari ástæðu.
395

 Þá er nefnt að ennþá sjaldnar sé fallist á slíkan 

málatilbúnað. Sumir fræðimenn nefna jafnvel að málsástæðan sé oft síðasta hálmstráið þegar 

gerðarþoli er í vonlausri stöðu til þess að varna lögbanni.
396

 Þegar fallist er á lögbann hlýtur 

                                                 
391 Alþt. 1989-1990 A, bls. 1738. 
392 Markús Sigurbjörnsson, ofl.: Aðför, kyrrsetning, lögbann ofl.: Handbók, bls. 190.  
393 Markús Sigurbjörnsson, ofl.: Aðför, kyrrsetning, lögbann ofl.: Handbók, bls. 190. Sjá einnig úr dönskum 

rétti Betænkning 1107/1987, bls. 94.  
394 Mogens Plesner: ,,Om retsskridt inden proces inden for immaterialretten”, bls. 349; Niels M. Andersen, Arly 

Carlquist og Anders Rubinstein: Retshåndhævelse af immaterialrettigheder, bls. 294 og Thomas Riis: 

Enerettigheder og vederlagsrettigheder, bls. 126. 
395 Clement Salung Petersen: Immaterial rettigheder og foreløbige forbud, bls. 465. 
396 Erling Borcher: Produktefterligninger, bls. 241.   
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málsástæðan því ekki efnislega umfjöllun heldur er látið nægja að telja skilyrðin ekki varna 

lögbanni.
397

 Í UfR 1991, bls. 352 (KODA) þar sem ágreiningur var um lögbann við 

opinberum flutningi á tónverkum var þó stuttlega minnst á í forsendum dómsins að ekki væri 

åbenbart misforhold á milli hagsmuna aðila málsins og öll skilyrði lögbanns talin uppfyllt. 

Í íslenskri réttarframkvæmd er erfitt að finna dæmi þess að reynt hafi á hagsmunamat 

samkvæmt 2. tölul. 3. mgr. 24. gr. ksl. Rannsókn höfundar á íslenskum dómum og 

úrskurðum sem varða hugverkaréttindi og fallið hafa eftir gildistöku ksl. leiðir í ljós að aðilar 

máls styðjast sjaldan við 2. tölul. 3. mgr. 24. gr. ksl. í málatilbúnaði sínum og hvergi í 

forsendum niðurstaðna er með beinum hætti að finna hagsmunamat byggt á ákvæðinu. Í Hrd. 

2002, bls. 440 (344/2001) (Eimskip/Vortex) byggði gerðarþoli á 2. tölul. 3. mgr. 24. gr. ksl.  

Hrd. 2002, bls. 440 (344/2001). Í málinu beiddist Eimskipafélag Íslands hf. (E) lögbanns við 

því að gerðarþoli notaði póstfangið eimskip@vortex.is því gerðarþoli bryti með notkuninni 

gegn vörumerkjarétti E, samanber 4. gr. vml. Gerðarþoli byggði meðal annars á því að hann 

hefði talsverða hagsmuni af því að geta nýtt póstfang sitt, en samskipti hans við viðskiptavini 

sína færu að mestu leyti fram með þeim hætti. Héraðsdómur taldi notkunina brjóta gegn 

vörumerkjarétti E. Dómurinn vék ekki með beinum hætti að málsástæðu gerðarþola en taldi að 

ekki yrði fallist á að það skipti máli að gerðarþoli notaði orðið Eimskip einungis sem póstfang. 

Ljóst væri að netfangið væri prentað á nafnspjald hans, en ætla yrði að með þeim hætti hefði 

hann komið atvinnustarfsemi sinni á framfæri. Í Hæstarétti var tekið fram að sú meginregla 

sem fælist í 2. mgr. 4. gr. vml. veitti E vernd gegn því að áfrýjandi mætti nota netfangið. Með 

þeirri athugasemd var lögbannið staðfest með vísan til forsendna héraðsdóms.  

Úr tíð eldri laga má aftur á móti finna ágætt dæmi um hagsmunamat, samanber Hrd. 1989, 

bls. 1080 (Kjarvalsstaðir).
398

 

Hrd. 1989, bls. 1080. H var arkitekt sýningarhússins Kjarvalsstaða og krafðist þess að lögbann 

yrði lagt við því að Reykjavíkurborg (R) gerði breytingar á lofti og ljósabúnaði sýningarhússins 

sem var í eigu R. Í staðfestingarmáli vegna lögbanns sem lagt var á krafðist R þess að 

lögbannið yrði fellt úr gildi. R taldi að samkvæmt 13. gr. höfl. væri heimilt að breyta lofti og 

ljósabúnaði hússins. Við úrlausn málsins lagði héraðsdómur meðal annars mat á það hvort 

mætti sín meira annarsvegar tillitið til hagsmuna H sem ætti eignarrétt að verki sínu samkvæmt 

1. gr. höfl. eða hinsvegar tillitið til R sem eiganda hússins. Var talið að við matið bæri að líta 

annarsvegar höfundaheiðurs og hinsvegar fjárhagslegra hagsmuna R. Einnig bæri að líta til 

þess hvort R gæti bætt úr þörf sinni með öðrum hætti og hvort verulegur kostnaðarauki yrði af 

því fyrir R. Taldi héraðsdómur einnig að við hagsmunamat samkvæmt 13. gr. höfl. skipti máli 

að húsið væri gagngert reist sem opinber bygging, sem sérstakar listrænar kröfur væru gerðar 

til og að byggingunni væri sérstaklega ætlað að vera opin almenningi. Lögbannið var staðfest í 

Héraðsdómi, þar sem ekki var talið sýnt að nauðsynlegt væri að breyta loftum hússins til þess 

að fá lýsingunni breytt. Meirihluti Hæstaréttar staðfesti niðurstöðu héraðsdóms. 

                                                 
397 Clement Salung Petersen: Immaterial rettigheder og foreløbige forbud, bls. 465. 
398 Sambærileg regla og 2. tölul. 3. mgr. 24. gr. ksl. var ekki að finna í eldri lögum um kyrrsetningu og lögbann 

nr. 18/1949. Engu að síður var talið að sjónarmið um hagsmunamat gæti leitt til synjunar lögbanns. Studdust 

þessi sjónarmið við viðteknar fræðikenningar, sjá Alþt. 1989-1990 A, bls. 1738.  

mailto:eimskip@vortex.is
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Ljóst er að munurinn á hagsmunum gerðarbeiðanda og gerðarþola í Kjarvalsmálinu var ekki 

svo stórfelldur að lögbann yrði ekki lagt við athöfn. Segja má að baki reglunni um 

hagsmunamat búi réttarhagfræðileg (d. retsøkonomisk) sjónarmið, það er að hve miklu leyti 

lögbann felur í sér hagkvæma nýtingu (eða ónýti) samfélagslegra verðmæta.
399

 Til dæmis má 

álykta að slík sjónarmið búi að baki 4. mgr. 55. gr. höfl., sem kveður meðal annars á um að 

við úrlausn um upptöku, eyðileggingu og fleira samkvæmt 1. og 2. mgr. 55. gr. höfl., skuli 

þess gætt að samræmi sé milli umfangs brots og þeirra ráðstafana sem kveðið er á um. Telja 

má að því verðmætari sem hin samfélagslegu verðmæti sem í húfi eru, því líklegra er að 

hagsmunamat fari fram. Ef áherslan er á samfélagsleg verðmæti þá er langtum mikilvægara 

fyrir fyrirtæki að njóta vörumerkjaréttar síns án ruglingshættu en fyrir einstakling að nýta 

tiltekið póstfang. Aftur á móti er myndin ekki jafn skýr og líklegra að hagsmunamat fari fram 

þegar verðmæti gerðarþola eru meiri í samfélagslegu tilliti, til dæmis eins og fyrirhugaðar 

breytingar á húsbyggingu í Kjarvalsstaðamálinu.  

Samkvæmt sænskum reglum um lögbann hefur mat á hagsmunum gerðarbeiðanda og 

gerðarþola meiri þýðingu en í dönskum rétti.
400

 Matið samkvæmt sænsku reglunum felur í 

sér að því sennilegra sem gert er að brotið sé gegn lögvörðum rétti gerðarbeiðanda, því 

minna hlutverki gegnir hagsmunamatið fyrir úrlausnina.
401

 Í doktorsritgerð sinni telur 

Thomas Riis að í sænsku reglunum kristallist vandasamasti þáttur réttarreglna um lögbann, 

það er hvernig áhættan af því að lögbannið byggi á efnislega réttri niðurstöðu deilist á milli 

aðila máls.
402

 Í ritgerð sinni heldur Riis því fram að við hagsmunamatið eigi að líta til 

skaðans sem hlytist af lögbanninu ex ante, það er að segja á tímamarkinu áður en lögbannið 

er lagt á.
403

 Þannig má minnka hinn áætlaða skaða í hlutfalli við hversu sennilegt sé að 

lögbannið sé ólöglegt. Í dæmaskyni er nefnt að ef skaðinn sem hlýst af lögbanninu er 10 

milljón krónur og sennileiki þess að lögbannið byggi á rangri niðurstöðu er 10% er áætlaður 

skaði lögbannsins einungis ein milljón króna. Þetta gildir þrátt fyrir að hinn raunverulegi 

skaði niðurfallins lögbanns -10 milljón krónur- yrði greitt ex post á grundvelli 42. gr. ksl. 

Riis telur að ekkert í dönskum rétti eða undirbúningsgögnum bendi til annars en 

hagsmunamat sé heimilt að framkvæma með ofangreindri aðferð.
404

 Hugsanlega er hægt að 

                                                 
399 Eva Aen Skovbo: Erstatning for ophavsretlige krænkelser, bls. 101. 
400 Sjá Marcus Norrgård: Interimistiska förbud i immaterialrätten, bls. 136 og áfram. 
401 Thomas Riis: Enerettigheder og vederlagsrettigheder, bls. 127. Hina sænsku reglu um hagsmunamat eru 

leiddar af dómaframkvæmd, samanber til dæmis NJA 1993, bls. 182 (TV5) og NJA 1995, bls. 631 (Hackmann).  
402 Thomas Riis: Enerettigheder og vederlagsrettigheder, bls. 127. 
403 Skaðabætur samkvæmt 42. gr. ksl. er aftur á móti dæmdar ex post. Þær bæta þannig þann miska og það 

fjártjón, þar á meðal spjöll á lánstrausti og viðskiptahagsmunum, sem telja má að gerðin hafi valdið.  
404 Thomas Riis: Enerettigheder og vederlagsrettigheder, bls. 127. 
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styðjast við módel Riis þegar komist er að niðurstöðu um íslenskan rétt, þó alltaf verði að 

hafa styðjast við atvik máls og réttarreglur hverju sinni. Að minnsta kosti veitir hugmynd 

hans ákveðna innsýn í vandamálið.     

4.5.2.2 Hvenær kemur synjun lögbanns til greina? 

Nokkur rök hafa verið færð að því hvers konar tilvik leiði til þess að lögbanni verði synjað á 

grundvelli hagsmunamats. Af sviði höfundaréttar má nefna að í greinargerð með frumvarpi 

til 1. mgr. 59. gr. a. höfl. er tekið dæmi um það þegar höfundaréttarsamtök eða önnur samtök 

krefjast lögbanns við notkun höfundarverka á vefsíðu. Eðlilegt þykir að synjað sé um 

lögbann á grundvelli hagsmunamats samkvæmt 2. tölul. 3. mgr. 24. gr. ksl. ef í ljós er leitt að 

sá sem starfrækir síðuna hefur lagt sig fram við að koma í veg fyrir brot á réttindum höfunda 

og annarra rétthafa.
405

  

Úr dönskum rétti má finna hugleiðingar um að lögbanni yrði synjað á grundvelli 

hagsmunamats ef einungis eitt eða nokkur myndskeið í kvikmynd eru ólögmæt og eintök 

kvikmyndarinnar hafa verið gerð og útgefin á DVD diskum. Hagsmunamat gæti komið í veg 

fyrir að gerðarþola yrði gert að klippa myndskeiðið út úr myndinni.
406

 Sömuleiðis gæti 

hagsmunamat komið í veg fyrir útgáfu alfræðiorðabókar sem í má finna nokkur orð sem 

teljast hafa ólögmætt innihald.
407

 Sjónarmið af svipuðu tagi má sjá í íslenskum rétti. Ef 

krafist er lögbanns á útgáfu tímarits sem geymir auglýsingu sem einhver telur brjóta gegn 

viðskiptahagsmunum sínum. Álitaefni væri hvort ástæða sé til þess að stöðva dreifingu á 

heilu upplagi af tímaritinu vegna þessa, nema hagsmunir gerðarbeiðanda séu þeim mun 

meiri.
408

  

Úr íslenskum hugverkarétti verður einungis eitt dæmi fundið þar sem hagsmunir 

gerðarbeiðanda voru taldir nógu lítilvægir til að lögbann yrði ekki lagt við athöfn, sjá úrskurð 

fógetaréttar Rvk. frá 21. nóvember 1988, en málið er úr tíð eldri laga. Gerðarbeiðandi 

málsins var þýðandi erlends sjónvarpsþáttar, sem fyrirhugað var að endursýna í sjónvarpi. 

Krafðist hann lögbanns við endursýningunni, þar sem ekki hefði verið samið um greiðslur 

vegna þýðingarinnar. Lögbann þótti hafa í för með sér langtum meira óhagræði fyrir 

sjónvarpsstöðina og var synjað um það.  

                                                 
405 Þskj. 1378, 138 lögþ. 2009-2010, bls. 16 (enn óbirt í A-deild Alþt.). Það athugist að í greinargerð er vísað til 

2. töluliðs 2. mgr. 24. gr. ksl. en sú málsgrein inniheldur ekki töluliði. Af efnislegri umfjöllun 

greinargerðarinnar að ræða virðist sem hér sé átt við 3. mgr. 24. gr. ksl.   
406 Niels M. Andersen, Arly Carlquist og Anders Rubinstein: Retshåndhævelse af immaterialrettigheder, bls. 

294. 
407 Niels M. Andersen, Arly Carlquist og Anders Rubinstein: Retshåndhævelse af immaterialrettigheder, bls. 

294. 
408 Markús Sigurbjörnsson, ofl.: Aðför, kyrrsetning, lögbann ofl.: Handbók, bls. 190-191.  
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4.5.2.3 Hagsmunamat vegna athafna þjónustuveitenda rafrænnar þjónustu 

4.5.2.3.1 Almennt 

Svo sem greint var frá í kafla 4.2.4 verður lögbann lagt við athöfnum þjónustuveitenda 

rafrænnar þjónustu óháð ábyrgð þeirra, að því tilskyldu að fullnægt sé öðrum þeim skilyrðum 

sem greind eru í ksl., samanber 2. mgr. 59. gr. a. höfl. Minnst var á að ákvæði 2. tölul. 3. 

mgr. 24. gr. ksl. kunni að hafa aukna þýðingu í þessu sambandi. Verður hér reynt að varpa 

ljósi á hvernig hagsmunamatið horfir við í slíkum málum og þeim álitaefnum sem efninu 

tengjast.      

Hagsmunamat kemur ekki við sögu með beinum hætti í Hrd. 11. febrúar 2010 

(214/2009) (Istorrent III). Ein af málsástæðum gerðarþola málsins var aftur á móti sú að 

mikill munur væri á hagsmunum aðila. Með lögbanni yrði öll starfsemi gerðarþola hindruð 

og fyrirtækinu gert illmögulegt að standa straum af kostnaði við viðhald tækjabúnaðar. Með 

lögbanni væri augljóslega vegið að tilvistarrétti gerðarþola og yrði því að telja að hagsmunir 

félagsins vægju þyngra á metunum. Hvorki héraðsdómur né Hæstiréttur féllust á þennan 

skilning, en látið var við það sitja að segja ákvæði 3. mgr. 24. gr. ksl. stæðu lögbanni ekki í 

vegi. Augljóst er því að hagsmunir rétthafa vógu þyngra á metunum.   

Hagsmunamat hefur komið til skoðunar í nokkrum norrænum dómum vegna 

lögbannsbeiðna við starfsemi fjarskiptafyrirtækja. Í UfR 2006, bls. 1474 (TDC 

Totalløsninger) og UfR 2010, bls. 2221 H (Telenor A/S) kom hagsmunamat til skoðunar.  

UfR 2006, bls. 1474. Til álita kom hvort hliðstætt skilyrði og 2. tölul. 3. mgr. 24. gr. ksl. í 

Retsplejeloven kæmi í veg fyrir að lögbanni yrði beitt, en gerðarþoli sem var fjarskiptafyrirtæki 

taldi að með því að honum yrði gert að loka á internetþjónustu yrði hann óhjákvæmilega einnig 

að loka fyrir starfsemi þjónustuþega sem væri fyllilega lögmæt. Við hagsmunamatið taldi 

Hæstiréttur mestu máli skipta að þar sem þjónustuþegar höfðu í frammi ólögmæta starfsemi 

sem væri bönnuð í þjónustuskilmálum gerðarþola gæti ekki komið til þess að gerðarþoli yrði 

skaðabótaskyldur gagnvart þjónustuþegunum vegna lokunar á internetþjónustu til þeirra. Þá 

taldi Hæstiréttur að vissulega væri umtalsverð vinna fólgin í fylgiathöfn til þess að loka á 

starfsemi þjónustuþega.  Hagsmunir gerðarbeiðanda (Antipiratgruppen) væru hinsvegar 

aðkallandi og mikilvægt væri að koma í veg fyrir höfundaréttarbrot með skjótum og skilvirkum 

hætti. Þess vegna taldi Hæstiréttur að ekki væri stórfelldur munur á hagsmunum aðila málsins 

og öll skilyrði lögbanns þar með talin uppfyllt.409 

Af dómnum hefur verið ráðið að svo lengi sem þjónustuveitandi yrði ekki skaðabótaskyldur 

gagnvart þjónustuþega vegna lokunar á þjónustu að heild eða hluta þá teljist skilyrði 

                                                 
409 

Vert er að geta þess að minnihluti Landsréttar hafði áður komist að því með hagsmunamati að lokun á 

lögmæta starfsemi þjónustuþega vægi þyngra og gerðarbeiðendur gætu orðið sér út um upplýsingar um brot á 

grundvelli reglna um upplýsingaskyldu með hugsanlegt skaðabótamál í huga. Minnihlutinn taldi þar af leiðandi 

að ekki skilyrði lögbanns væru ekki uppfyllt. Sjá Clement Salung Petersen: Immaterial rettigheder og foreløbige 

forbud, bls. 466.   
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lögbanns fyrir hendi og að slíkt gildi jafnvel þótt þjónustuþegi nýti þjónustuna einnig til 

lögmætra athafna.
410

 Fylgiathöfnin í málinu þótti heldur ekki fela í sér svo mikla skerðingu á 

hagsmunum þjónustuþega að stórfelldur munur væri á hagsmunum aðila.
411

 Í UfR 2010, bls. 

2221 H (Telenor A/S) voru málsatvik frábrugðin á þá leið að um var að ræða hlutdeildarbrot. 

Fyrir Hæstarétti kom hagsmunamat eingöngu til úrlausnar, það er deilt var um þá aðferð sem 

í fylgiathöfn lögbanns fólst og hvort í henni fælist það mikil skerðing á hagsmunum 

þjónustuþega að skilyrði lögbanns teldust ekki uppfyllt.  

UfR 2010, bls. 2221 H (Telenor A/S). Málavexti er að finna í kafla 4.2.4.3.1. Gerðarbeiðendur 

kröfðust þess að fjarskiptafyrirtækið T fullnægði lögbanninu með fylgiathöfn sem T hefði 

sjálfdæmi um hvernig færi fram. T notaði svokallaða lénsheitakerfissíu (e. DNS-filter) til þess 

að hindra aðgang að síðunni. Í Hæstarétti var m.a. deilt um hvort sú aðferð skerti hagsmuni T á 

þann hátt að stórfelldur munur væri á hagsmunum aðila. Af hálfu G var bent á að aðferðin væri 

þegar notuð af þjónustuveitendum í Danmörku til að hindra aðgang að barnaklámsíðum. 

Hæstiréttur benti á að ef G vildu að T beitti annarri aðferð yrðu þeir að höfða nýtt fógetamál 

þar sem fram færi nýtt hagsmunamat. Eftir að hafa borið saman kostnað og óþægindi T af 

notkun aðferðarinnar og hagsmuni G af lögbanni komst Hæstiréttur að því að ekki væri 

stórfelldur munur á hagsmunum aðila og var lögbannið því staðfest.  

Af dómunum má ráða að mikið virðist þurfa að koma til svo fylgiathafnir þjónustuveitenda 

séu svo viðurhlutamiklar að þær hindri lögbanni framgöngu. Vert er að benda á að í 

ofangreindum málum nutu gerðarbeiðendur málsóknarumboðs frá rétthöfum. Ekki er 

óeðlilegt að spyrja hvernig hagsmunamat samkvæmt 2. tölul. 3. mgr. 24. gr. horfi við þegar 

gerðarbeiðandi er höfundaréttarsamtök sem njóta ekki málsóknarumboðs frá hinum eiginlegu 

rétthöfum, samanber 1. mgr. 59. gr. a. höfl. Virðist mega líta þannig á að einungis hagsmunir 

samtakanna sjálfra sem slíkra en ekki rétthafanna séu teknir inn í hagsmunamatið. 

Vangaveltan þjónar ef til vill litlum tilgangi þar sem markmið höfundaréttarsamtaka er 

endranær að gæta lögvarinna hagsmuna félagsmanna sinna. Einnig má benda á að tilgangur 

ákvæðis 59. gr. a. höfl. var að auðvelda réttargæslu höfundaréttarsamtaka með því að greiða 

fyrir aðild að kröfu um lögbann.
412

   

Í úrskurði Svea Hovrätt 21. maí 2010 (Ö 7131/09 og Ö 8773/09)(Black Internet AB) og 

úrskurði Svea Hovrätt 21. maí 2010 (Ö 10146/09)(Portlane AB) var hagsmunamati einnig 

beitt.     

Úrskurður Svea Hovrätt 21. maí 2010 (Ö 7131/09 og Ö 8773/09). Málavextir eru reifaðir í 

kafla 4.2.4.3.2. Við meðferð málsins fyrir millidómsstigi var meðal annars deilt um hvort 

                                                 
410 Sjá, Clement Salung Petersen: Immaterial rettigheder og foreløbige forbud, bls. 467.  
411 Clement Salung Petersen: Immaterial rettigheder og foreløbige forbud, bls. 467. 
412

 Þskj. 1378, 138 lögþ. 2009-2010, bls. 17 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
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hagsmunir gerðarþola vægju þyngra á metunum. Í því samhengi taldi dómstóllinn að ekki væri 

fram komið neitt sem benti til þess að lögbann gegn starfsemi fjarskiptafyrirtækisins B væri 

,,oproportionerligt“ jafnvel þótt í því fælist að B yrði að hætta að veita internetaðgang að hinni 

umdeildu vefsíðu.   

Úrskurður Svea Hovrätt 21. maí 2010 (Ö 10146/09). Málavexti er að finna í kafla 4.2.4.3.2. 

Forsendur dómenda var með svipuðu sniði og í fyrra málinu. Talið var að lögbannið væri 

sanngjarnt og ekki óþarflega flókið eða kostnaðarsamt í framkvæmd. Var því lagt lögbann við 

því að fjarskiptafyrirtækið P veitti aðgang að tilteknum leiðarþjóni.   

Ofangreindir dómar leiða í ljós að hagsmunamatið hefur hingað til eingöngu beinst að þeim 

útgjöldum og tæknilegu óhagræði sem fjarskiptafyrirtækin verða fyrir við það að loka fyrir 

aðgang að hinum brotlegum vefsíðum eða leiðarþjónum. Án undantekninga hefur 

niðurstaðan orðið sú að hagsmunir fjarskiptafyrirtækjanna teljist lítilvægir í samanburði við 

hagsmuni rétthafa af því að fá brot stöðvað með skjótum hætti. Haft skal í huga að í hinum 

norska úrskurði, Rt. 2010, bls. 171 (Telenor ASA) kom hagsmunamat ekki til skoðunar þar 

sem aðrar ástæður leiddu þá þegar til synjunar lögbanns. Ljóst má því vera að hagsmunamat 

hefur hingað til ekki leitt til synjunar lögbanns þegar um ræðir athafnir fjarskiptafyrirtækja. 

Þessi beiting hagsmunamatsins hefur þótt gefa tilefni til nokkurrar gagnrýni.
413

  Sú 

gagnrýni lýtur í meginatriðum að því að ekki sé litið til lögvarinna hagsmuna þriðja manns 

sem lögbannið hefur þó aðallega áhrif á.  

4.5.2.3.2 Hagsmunir þriðja manns  

Sørend Sandfeld Jakobsen telur að dönskum dómstólum verði ekki legið á hálsi að beita 

hagsmunamatinu á svo þröngan hátt sem raun ber vitni. Eftir allt saman er slíkt í samræmi 

við undirbúningsgögn með dönskum reglum um lögbann.
414

 Jakobsen telur þó að frá 

nútímalegu sjónarhorni megi með réttu líta á beitingu hagsmunamatsins í gagnrýnu ljósi 

vegna þess að beitingin tekur ekki tillit til hinna sérstöku hátta sem einkenna tæknilega 

miðlun gagna á internetinu. Jakobsen bendir á að túlkunin taki ekki tillit til þeirrar auknu 

réttarverndar rétthafa, sem innleidd hefur verið í samræmi við fullnustutilskipunina, á borð 

við reglur um öflun sönnunargagna, upplýsingaskyldu (d. Oplysningspligt), og hertrar 

refsiábyrgðar í málaflokknum. Jafnframt telur hann að í ljósi þess hversu rúm túlkun danskra 

dómstóla sé við beitingu fyrsta skilyrðis lögbanns um brot gegn lögvörðum réttindum 

gerðarbeiðanda eigi slíkt hið sama að gilda um hagsmunamatið. Clement Salung Petersen er 

                                                 
413 Sjá Clement Salung Petersen: Immaterial rettigheder og fogedforbud, bls. 465-468; Clement Salung 

Petersen: „Netværksoperatørernes rolle i bekæmpelsen af ophavsretskrænkelser på internettet.“; Søren Sandfeld 

Jakobsen: „Formidleransvaret på internettet.“ og Søren Sandfeld Jakobsen og Clement Salung Petersen: 

,,Injunctions against Mere Conduit of Information protected by Copyright“.  
414 Søren Sandfeld Jakobsen: „Formidleransvaret på internettet.“, bls. 213. Sjá til hliðsjónar Betænkning 

1107/1987, bls. 94. 
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á sama máli og álítur jafnframt að þörf sé á sérreglum um þjónustuveitendur og þjónustuþega 

sem geri kleift að taka tillit til allra þeirra hagsmuna sem vegast á í málinu.
415

    

4.5.2.3.2.1 Er hagsmunum þriðja manns nægur gaumur gefinn?  

Þar sem þriðji maður er ekki aðili að lögbannsmálinu verður sýslumanni eða dómstól 

vanalega ekki kunnugt um lögvarða hagsmuni sem þriðji maður kann að hafa af úrlausn 

nema slíkt komi fram í málatilbúnaði aðila máls eða ef þriðji maður verður 

lögbannsbeiðnarinnar var og kemur mótmælum á framfæri.
416

 Af hinni nýlegu norrænu 

dómaframkvæmd verður ekki ráðið að þjónustuþegar eða aðrir þeir sem lögvarinna 

hagsmuna höfðu að gæta hafi mótmælt gerðum eða að aðilar máls hafi mótmælt gerðum fyrir 

þeirra hönd. Gera má ráð fyrir að slíkir aðilar hafi einfaldlega ekki vitað af lögbannsbeiðnum 

og því ekki haft færi á að hlutast til um að fá aðild að málunum.
417

 Lögbann getur falið í sér 

að fjarskiptafyrirtæki loki fyrir aðgang tiltekins notanda að internettengingu sinni. Þannig 

getur verið að lokað sé fyrir internettengingu fyrirtækis, fjölbýlishúss eða fjölskyldu. Þá getur 

lögbann falist í því að lokað sé fyrir aðgang notenda að tilteknum vefsíðum sem veita aðgang 

að eða innihalda ólögmætt sem og lögmætt efni, til að mynda á borð við bloggþjónustu eða 

vefverslun.
418

 Ofangreindar lokanir hafa hingað til ekki geta fengist með öðrum aðferðum.
419

 

Ljóst má vera að ef aðilum sem hagsmuni hafa er ekki tilkynnt um fyrirhugaðar lokanir getur 

það haft víðtæk áhrif á lögvarða hagsmuni þeirra.  

Samkvæmt 2. mgr. 59. gr. a. höfl. er það þjónustuveitandi sem er gerðarþoli lögbanns. Í 

2. tölul. 3. mgr. 24. gr. ksl. er þess ekki getið sérstaklega að þriðji maður geti beðið tjón af 

því að lögbann sé lagt á. Í íslenskum rétti hefur á hinn bóginn verið litið svo á að sömu reglur 

gildi um hagsmunamat hvað þriðja mann varðar og að slíkt hagsmunamat geti jafnframt leitt 

til þess að lögbanni verði synjað.
420

 Samkvæmt 3. mgr. 29. gr. ksl. skal fara með kröfur 

þriðja manns við lögbannsgerð eftir fyrirmælum 13. og 14. gr. ksl. Þau ákvæði veita þriðja 

                                                 
415 Clement Salung Petersen: „Netværksoperatørernes rolle i bekæmpelsen af ophavsretskrænkelser på 

internettet, bls. 42.  
416 Søren Sandfeld Jakobsen og Clement Salung Petersen: ,,Injunctions against Mere Conduit of Information 

protected by Copyright“, bls. 18-19.  
417 Søren Sandfeld Jakobsen og Clement Salung Petersen: ,,Injunctions against Mere Conduit of Information 

protected by Copyright“, bls. 18-19. Samkvæmt 499. gr. Retsplejeloven er eftir atvikum mögulegt að veita 

þriðja manni aðild að lögbannsmáli. Ekki hefur komið til beitingar ákvæðisins vegna lögbanns við athöfnum 

fjarskiptafyrirtækja og álítur Petersen orsökina vera að engin skylda sé fyrir hendi að tilkynna þriðja manni um 

lögbannsbeiðnina. Sjá Clement Salung Petersen: „Netværksoperatørernes rolle i bekæmpelsen af 

ophavsretskrænkelser på internettet.“, bls. 30.   
418 Clement Salung Petersen: „Netværksoperatørernes rolle i bekæmpelsen af ophavsretskrænkelser på 

internettet.“, bls. 30-31 og Søren Sandfeld Jakobsen: „Formidleransvaret på internettet.“, bls. 213. 
419 Søren Sandfeld Jakobsen: „Formidleransvaret på internettet.“, bls. 213 
420 Markús Sigurbjörnsson, ofl.: Aðför, kyrrsetning, lögbann ofl.: Handbók, bls. 191.  



107 

manni raunhæfan kost til þess að hafa uppi kröfur eða leggja fram tryggingu sem afstýrt geta 

lögbannsgerðinni eða komið í veg fyrir að henni verði fram haldið.  

Sýslumanni ber að meginreglu að tilkynna gerðarþola um lögbannsgerðina samkvæmt 3. 

mgr. 26. gr. ksl., samanber 8. gr. sömu laga, samanber 1. mgr. 21. gr. laga um aðför nr. 

90/1989 (hér eftir nefnd afl.). Nokkrar undantekningar eru á tilkynningarskyldu 1. mgr. 21. 

gr. afl. Undantekningarnar eru þó ekki taldar eiga við nema gerðarbeiðandi færi fyrir því 

haldgóð rök að vikið verði frá meginreglunni.
421

 Tilgangur ákvæðisins er meðal annars að 

gerðarþola gefist kostur á að kanna grundvöll fyrir mótmælum, undirbúa þau og einnig til 

þess að afstýra gerðinni.
422

 Ákvæðið gerir þannig ráð fyrir því að tryggður sé möguleiki 

gerðarþola til að verja hagsmuni sína og koma í veg fyrir gerðina. Ákvæði 21. gr. afl. gerir 

aftur á móti ekki ráð fyrir tilkynningu til þriðja manns um lögbannsgerð. Eins og kom fram 

er hugsanlegt að hagsmunir þriðja manns vegi svo þungt að leiði til synjunar lögbanns á 

grundvelli 2. tölul. 3. mgr. 24. gr. ksl. Vandséð er hvernig sýslumaður geti gætt hagsmuna 

þjónustuþega af sjálfsdáðum sé þriðja manni ekki tilkynnt að hann hafi tækifæri til að koma 

sínum sjónarmiðum á framfæri. 

4.5.2.3.2.1 Önnur réttarfarsleg álitaefni 

Nokkrar réttarfarslegar vangaveltur til viðbótar eiga rót sína að rekja til hagsmuna þriðja 

manns. Til skilningsauka verður hér í stuttu máli gerð grein fyrir þeim nokkrum þeirra. 

Fjarskiptafyrirtæki eiga ekki hægt um vik að gera greinarmun á lögmætu og ólögmætu 

gagnastreymi þjónustuþega sinna. Þau eru því varla í aðstöðu til að gæta hagsmuna 

þjónustuþega við lögbannsgerð.
423

 Ekki er heldur víst hvort fjarskiptafyrirtæki sjái nokkurn 

hag af því að gæta þeirra hagsmuna þriðja manns sem hugsanlega verða fyrir tjóni vegna 

lögbannsins.
424

 Þetta hefur áhrif á niðurstöðu sýslumanns því niðurstaðan er eingöngu byggð 

á málatilbúnaði gerðarbeiðanda og gerðarþola.
425

   

Í kafla 4.1.2 kom fram að gerðarbeiðandi þarf eingöngu að gera sennilegt að skilyrði 

lögbanns séu fyrir hendi, samanber 1. mgr. 24. gr. ksl. Þetta er einnig raunin í norrænum 

                                                 
421 Markús Sigurbjörnsson, ofl.: Aðför, kyrrsetning, lögbann ofl.: Handbók, bls. 64.  
422 Alþt. 1988-1989 A, bls. 839.  
423 Clement Salung Petersen: Immaterial rettigheder og foreløbige forbud, bls. 468.  
424 Søren Sandfeld Jakobsen og Clement Salung Petersen: ,,Injunctions against Mere Conduit of Information 

protected by Copyright“, bls. 20. 
425 Søren Sandfeld Jakobsen og Clement Salung Petersen: ,,Injunctions against Mere Conduit of Information 

protected by Copyright“, bls. 20 og Clement Salung Petersen: „Netværksoperatørernes rolle i bekæmpelsen af 

ophavsretskrænkelser på internettet.“, bls. 32.  
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reglum um lögbann.
426

 Vegna hinna vægu sönnunarkrafna og hröðu málsmeðferðar hjá 

sýslumanni er því alltaf ákveðinn vafi á því hvort lögbann byggi á réttri efnislegri niðurstöðu. 

Í hinum norrænu reglum um lögbann er reynt að bregðast við þessum vafa með tvennum 

hætti. Annarsvegar með ákvæðum um skaðabótaskyldu gerðarbeiðanda, reynist lögbann 

ólögmætt í staðfestingarmáli, samanber í íslenskum rétti VII kafla ksl. og hinsvegar með 

reglum um tryggingu gerðarbeiðanda fyrir hugsanlegu tjóni gerðarþola, samanber 30. gr. ksl. 

i.f.
427

 Jakobsen og Petersen álíta að þegar um ræðir lögbann gegn fjarskiptafyrirtækjum 

bregðist þessar reglur hlutverki sínu. Fyrir því telja þeir tvær ástæður.
428

 Önnur er sú að 

fjarskiptafyrirtækin munu vanalega ekki sjá hag sinn í því að taka þátt í staðfestingarmáli,
429

 

þar sem slíkt mun eingöngu auka kostnað af málaferlunum.
430

 Án dóms um réttindin verður 

ekki látið á það reyna hvort lögbannið hafi verið ólögmætt. Án dóms reynir heldur ekki á 

hina hlutlægu bótaábyrgð sem kveðið er á um í lögbannsreglunum, það er ef gerðarþoli yrði 

sýknaður af kröfunni sem lögbanninu var ætlað að tryggja. Hin ástæðan er álitin vera að 

hinar norrænu reglur um skaðabætur vegna sýknu gerðarþola gildi eingöngu um það tjón sem 

gerðarþoli verður fyrir.
431

 Tjónið sem þriðji maður verður fyrir sé hinsvegar hlutfallslega 

meira en tjónið sem gerðarþoli verður fyrir og þriðji maður geti ekki stuðst við hinar 

hlutlægu skaðabótareglur í lögum um lögbann. Samkvæmt ofangreindu telja Jakobsen og 

Petersen að rétthafarnir beri það litla efnahagslega áhættu af notkun lögbanns sem 

fullnustuúrræðis að aukin hætta sé á því að lögbann verði notað til þess að fullnusta 

réttarstöðu sem rétthafarnir eigi ekki tilkall til (e. Abuse of process).   

                                                 
426 Søren Sandfeld Jakobsen og Clement Salung Petersen: ,,Injunctions against Mere Conduit of Information 

protected by Copyright“, bls. 20. Sjá 642. gr. dönsku Retsplejeloven,  2. gr. 34 kafla norsku Tvisteloven og 53. 

gr. b. í sænsku Upphovsrättslagen.  
427 Søren Sandfeld Jakobsen og Clement Salung Petersen: ,,Injunctions against Mere Conduit of Information 

protected by Copyright“, bls. 20. 
428 Søren Sandfeld Jakobsen og Clement Salung Petersen: ,,Injunctions against Mere Conduit of Information 

protected by Copyright“, bls. 21. 
429 Birtingarmynd þessa í íslenskum rétti getur falist í dómssátt. Það er meginregla jafnt í dönskum sem 

íslenskum rétti að alltaf þurfi að höfða mál til staðfestingar lögbannsgerð í kjölfar gerðarinnar. Undantekningu 

frá meginreglunni í íslenskum rétti er að finna í 1. mgr. 36. gr. því ekki þarf að höfða staðfestingarmál ef 

gerðarþoli hefur lýst því yfir við gerðina að hann uni við hana án málshöfðunar. Nærtækt er að slíku máli sé 

lokið fyrir dómi með sátt. Aðilar geta einnig lokið máli með dómssátt eftir höfðun staðfestingarmáls, samanber 

3. mgr. 41. gr. ksl. Sjá Markús Sigurbjörnsson, ofl.: Aðför, kyrrsetning, lögbann ofl.: Handbók, bls. 213-214 og 

217.  
430 Hin norrænu fjarskiptafyrirtæki hafa einungis reynt að verja sína eigin hagsmuni í fyrirliggjandi 

dómaframkvæmd. Eftir niðurstöðuna í UfR 2010, bls. 2221 H (Telenor A/S) tjáði almannatengslafulltrúi 

Telenor, fjölmiðlum að Telenor myndi í framtíðinni ekki mæta í fyrir dóm í því skyni að mótmæla kröfum um 

lögbann við aðgangi að síðum sem brjóta gegn höfundarétti. Sjá „Pirate Bay-dommen slået fast“, 

http://www.comon.dk/nyheder/pirate-bay-dommen-slaet-fast-1.360550.html.    
431 Sjá 639. gr. og 1. mgr. 648. gr. dönsku Retsplejeloven, 11. gr. 32. kafla norsku Tvisteloven og sænsku 3. 

mgr. 22. gr. 3. kafla sænska Utsökningsbalken.  
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Hér er rétt að geta þess að samkvæmt 40. gr. ksl. er þriðja manni sem telur rétti sínum 

hallað í sambandi við lögbannsgerð, tryggður réttur til að hafa uppi kröfur sínar í 

staðfestingarmáli. Aftur á móti verður ekki hjá því litið að samkvæmt orðanna hljóðan taka 

bótareglur 42. og 43. gr. ksl. eingöngu til tilvika þar sem gerðarbeiðandi er sýknaður í heild 

eða hluta af kröfunni sem gerðinni var ætlað að tryggja. Þó þriðja manni sé veitt meðalganga 

í samræmi við 40. gr. yrði hann því sýnilega að byggja skaðabótakröfu sína á almennum 

reglum skaðabótaréttar.    
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5. Niðurstöður 

Rétt þykir að víkja fyrst að nokkrum þeim afmörkuðu þáttum ritgerðar sem standa upp úr í 

umfjölluninni. Því næst verður vikið að almennum ályktunum sem þykir mega draga af efni 

ritgerðar.  

5.1 Sérstakar ályktanir 

Í kjölfar framfara í tækni og aukins frelsis í viðskiptum hefur áhersla á skilvirk úrræði til 

fullnustu hugverkaréttinda aukist á alþjóðvettvangi. Má þar helst nefna TRIPS samninginn 

og Infosoc tilskipunina sem og fullnustutilskipunina. Þessar alþjóðlegu reglur hafa haft 

þónokkur áhrif hér á landi bæði hvað varðar efnisreglur hugverkaréttar og fullnustu 

hugverkaréttinda. Má þar til dæmis nefna lög um breytingar á höfl. nr. 9/2006, lög um öflun 

sönnunargagna vegna ætlaðra brota á hugverkaréttindum nr. 53/2006 og nýlegar breytingar á 

höfl. með lögum nr. 93/2010. Framan af hefur íslenskur réttur verið talinn standast þær 

alþjóðlegu kröfur sem gerðar hafa verið til lögbanns í sambandi við hugverkarétt. Það er til 

marks um hve sterk áhrif hinna alþjóðlegu reglna eru hér á landi að sérstakt lögbannsákvæði 

var nýlega lögfest í 2. mgr. 59. gr. a., þar sem vafi þótti leika á um að reglur ksl. stæðust 

lágmarkskröfur hinna alþjóðlegu reglna um lögbann gegn fjarskiptafyrirtækjum. Þá þykir 

ljóst að löggjafanum er umhugað um að tryggja lagasamræmi við norrænan höfundarétt í 

þessum efnum. Þó verður að telja að hvað lögbann varðar sé ekki hyggilegt að fara „dönsku 

leiðina“ við innleiðingu 5. gr., samanber 3. mgr. 8. gr. Infosoc tilskipunarinnar og áskilja 

lögmætt upprunalegt eintak svo undantekningar frá ábyrgð vegna eintakagerðar sem verður 

við miðlun gagna eigi við. Danska leiðin er einstök í Evrópu og áhöld eru um hvort í henni 

felist rétt innleiðing ákvæða tilskipunarinnar. Í ritgerðinni var rakin sú þróun sem nýlega 

hefur átt sér stað á Norðurlöndunum varðandi lögbann við athöfnum fjarskiptafyrirtækja 

vegna ólögmætra skráarskipta þjónustuþega þeirra. Norðurlöndin nálgast efnið á mismunandi 

hátt og samnorrænnar stefnu á sviðinu nýtur enn ekki við. Aftur á móti þótt leitt í ljós að í 

norrænum rétti er sameiginleg tilhneiging í þá átt að beita lögbannsákvæðum með skírskotun 

til hlutdeildarábyrgðar þegar um er að ræða fjarskiptafyrirtæki. Þótt nýlega hafi verið lögfest 

hlutdeildarákvæði í íslensk höfundalög hefur íslenski löggjafinn farið aðra og róttækari leið í 

þessum efnum. Hið nýja íslenska sérákvæði höfl. um lögbann gerir kleift að líta framhjá 

ábyrgð þjónustuveitenda og þarf mat á hlutdeildarverknaði því ekki að fara fram. Það er álit 

höfundar að þetta kunni –að minnsta kosti fræðilega– að bjóða upp á niðurstöður sem ganga 

mjög langt á kostnað gerðarþola og almennings. Talið var að þar sem ekki færi fram mat á 
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hlutdeildarverknaði þar sem tekið yrði raunsætt og sanngjarnt tillit til hlutdeildarathafna 

gerðarþola myndi niðurstaða um lögbann velta á hagsmunamati samkvæmt 2. tölul. 3. mgr. 

24. gr. ksl. Hins vegar var sýnt að slíkt hagsmunamat leiðir afar sjaldan til þess að lögbanni 

sé synjað. Beiting hliðstæðra hagsmunamatsreglna á Norðurlöndunum hefur leitt í ljós að 

einungis er litið til þröngra hagsmuna fjarskiptafyrirtækja af því óhagræði sem fylgir 

framkvæmd þeirra og útfærslu á lögbanninu. Þetta vekur að mati höfundar óneitanlega þá 

spurningu hvort ákvæði 2. tölul. 3. mgr. 24. gr. ksl. nægi til þess að komist verði hjá 

óþægilegum niðurstöðum á borð við lögbann við aðgangi að vinsælum leitarvélum. Þess 

vegna er vert að spyrja hvort að tillitið til hagsmuna þriðja manns sé nægilegur gaumur 

gefinn og hvort hagsmunir hans geti talist nægilega miklir til að varna lögbanni. Þetta virðist 

vera hægt. Aftur á móti er full ástæða til að benda á að ólíklegt þykir að fjarskiptafyrirtæki 

sem er gerðarþoli í lögbannsmáli muni leitast við að verja hagsmuni þriðja manns. Þriðji 

maður hefur formlega séð færi á að koma sjónarmiðum sínum að í lögbannsmáli samkvæmt 

ákvæðum ksl. en kann að missa af því tækifæri þar sem honum er alls ókunnugt um 

lögbannið. Allt að einu vöktu niðurstöðurnar þær spurningar hjá höfundi hvort hyggilegt sé 

að bíða eftir frekari þróun í átt til réttareiningar á Norðurlöndunum eða hvort tryggja beri 

þriðja manni betri aðgang að málsmeðferð lögbannsmála í þessum tilvikum. Niðurstöðurnar 

kunna ef til vill að líta út eins og stormur í vatnsglasi en hröð þróun á sviði upplýsingatækni 

gerir ekki boð á undan sér og allra síst innan lögfræðinnar sem fylgir hægt á eftir tækniþróun.    

Fjallað var sérstaklega um hvort lögbann sé hugsanlegt á grundvelli þess skilyrta réttar 

sem veittur er umsækjanda einkaleyfis með birtingu umsóknar samkvæmt 2. mgr. 22. gr. ell. 

Spurningin hefur ekki haft mikla hagnýta þýðingu í íslenskum rétti þótt tveir dómar hafi 

fallið þar sem gerðarbeiðendur byggðu á skilyrtum rétti samkvæmt einkaleyfisumsókn. Talið 

var að svarið við spurningunni velti að stærstum hluta á túlkun 1. mgr. 60. gr. ell. Hingað til 

hafa misítarleg norræn fræðiskrif leitt til ólíkra niðurstaðna hvað þetta varðar. Hinsvegar var 

talið að ýmislegt benti til þess að lögbanni yrði synjað í slíkum tilfellum. Nýleg norræn 

fræðiskrif þóttu til sanns vegar færa að undantekningarreglu 60. gr. ell. ætti ekki að beita 

nema um þau tilvik sem í henni eru tilgreind. Ákvæði greinarinnar er undantekningarregla frá 

þeirri meginreglu að viðurlögum vegna einkaleyfaskerðingar verði ekki beitt nema á 

grundvelli veitts einkaleyfis. Niðurstaðan varð því sú að lögbann gæti ekki fengist á 

grundvelli einkaleyfisumsóknar.      

Önnur álitaefni varðandi einkaleyfi komu einnig til skoðunar. Í tengslum við skilyrði 

lögbanns um að athöfn sé yfirvofandi var sérstaklega reynt að svara þeirri spurningu hvort 
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öflun samheitalyfjafyrirtækis á markaðsleyfi fyrir samheitalyf sé í sjálfu sér nóg til að litið 

verði svo á að yfirvofandi sé einkaleyfisskerðing á einkaleyfi frumlyfs. Norræn 

dómaframkvæmd leiddi í ljós að öflun markaðsleyfis sé í sjálfu sér ekki nóg svo skilyrði 

lögbanns teljist uppfyllt. Hins vegar gaf dómaframkvæmdin skýrt til kynna að önnur atvik til 

viðbótar geti hæglega valdið því að einkaleyfaskerðing teljist yfirvofandi í skilningi 1. mgr. 

24. gr. ksl. Leiddar voru líkur að því að norræn sjónarmið við mat á yfirvofandi athöfn í 

þessu samhengi eigi að vera til leiðsagnar komi álitaefnið til úrlausnar hjá íslenskum 

dómstólum. Telja verður að samheitalyfjafyrirtæki geti komist hjá því að lögbann verði lagt 

við undirbúningi markaðssetningar samheitalyfs svo lengi sem þau forðist þau atvik og 

aðstæður sem fram koma í dómaframkvæmd.    

5.2 Almennar ályktanir 

Í ritgerðinni var lagt upp með að reyna að varpa ljósi á túlkunarsjónarmið við beitingu 

lögbanns þegar um ræðir hugverkaréttindi. Einnig var reynt að gefa skýra mynd af 

dómaframkvæmd íslensks réttar á sviðinu.   

Samband hugverkaréttinda og lögbanns hefur hingað til ekki hlotið mikla umfjöllun í 

íslenskum fræðiskrifum og var því helst reynt að leita leiðsagnar í norrænum rétti. Telja má 

að sú staðreynd að hinar dönsku reglur um lögbann séu fyrirmynd íslenskra lögbannsreglna, 

réttlæti það hlutverk sem dönskum rétti var ætlað í umfjölluninni. Helstu vísbendingarnar 

sem finna mátti í íslenskum rétti um það hlutverk sem lögbanni er ætlað við fullnustu 

hugverkaréttinda var að finna í undirbúningsgögnum löggjafar á sviði hugverkaréttar. Þau 

sjónarmið sem þar komu fram er í samræmi við sameiginlegt norrænt viðhorf um að lögbann 

sé jafnan fremsta fullnustuúrræði hugverkaréttinda. Hið norræna viðhorf virðist ganga í þá átt 

að auðvelt eigi að vera fyrir rétthafa að fá lögbann lagt við athöfnum sem brjóta gegn 

einkaréttindum þeirra. Sé hugverkaréttarbrot til staðar eigi önnur skilyrði lögbanns að jafnaði 

ekki að standa í vegi fyrir lögbanni. Ástæða þessa sé fyrst og fremst sú að það tjón sem 

verður vegna skerðingar einkaréttindanna verði ekki að fullu bætt eftir á og þar með komi 

almenn úrræði ekki jafn vel að haldi. Með þetta í huga var leitast við að kanna hvort beiting 

lögbanns í íslenskum hugverkarétti samrýmdist hinum norræna viðhorfi  

Í ljós þótti leitt að langflest þeirra tilvika í íslenskum hugverkarétti þar sem reynt hefur á 

lögbann, reyndust koma af sviði höfundaréttar og vörumerkjaréttar. Einungis þrjú dómsmál 

mátti finna í heildina þar sem deilt var um lögbann á grundvelli einkaleyfis. Í ritgerðinni var 

ekki reynt að greina hvers vegna svo lítið af einkaleyfamálum liggi fyrir sem raun ber vitni. 

Leiða má líkur að því að rétthafar einkaleyfa leitist frekar eftir að fullnusta réttindum sínum 
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með banndómi án þess að beiðast fyrst lögbanns. Ef til vill má þetta rekja til þess að oft er 

um flókin úrlausnarefni sem þarfnast álits sérfróðra matsmanna. Dómaframkvæmd af sviði 

vörumerkjaréttar sýnir að úrlausnum um lögbann hefur fjölgað eftir gildistöku sérákvæðis 41. 

gr. vml. um lögbann. Fjölgunin verður þó ekki eingöngu skýrð út frá tilkomu sérákvæðisins 

því telja verður að ákvæðið hafi takmarkaða sjálfstæða þýðingu þegar kemur að því að veita 

lögbann vegna vörumerkjabrota.  

Í langflestum þeirra úrlausna sem greindar voru í ritgerðinni kom eingöngu til skoðunar 

fyrir dómi hvort fyrir lægi brot á einkarétti rétthafans. Flest málin leiddu þannig til þess að 

lögbann var veitt. Þetta virðist því styðja að beiting lögbanns í íslenskum rétti sé í takti við 

hin norrænu viðhorf.  

Þegar litið var til þeirra skilyrða sem geta varnað lögbanni framgöngu, það er ákvæði 

niðurlagsorða 1. mgr. 24. gr. ksl. og 1. og 2. tölul. 3. mgr. sömu greinar þykir sýnt að þau 

standa sjaldan í vegi fyrir lögbanni þegar um ræðir hugverkaréttindi. Þó kom í ljós að 

sjónarmið um tómlæti rétthafa og notkunarleysi vörumerkja geti leitt til þess að réttindi muni 

ekki fara forgörðum eða verða fyrir teljandi spjöllum verði rétthafi knúinn til að bíða dóms 

um þau. Þá virðist sem mikið þurfi til að koma svo réttarreglur um skaðabætur eða refsingu, 

samkvæmt 1. tölul. 3. mgr. 24. gr. ksl. eða hagsmunamat samkvæmt 2. tölul. sömu greinar 

varni lögbanni framgöngu þegar um ræðir hugverkaréttindi.  

Til að gera langa sögu stutta verður hér talið að tekist hafi að sýna að íslensk 

dómaframkvæmd sé að mestu leyti í samræmi við norrænan rétt. Þó ber að gera þann 

fyrirvara að íslensk dómaframkvæmd á sviðinu er fremur rýr. Að lokum má spyrja hvort 

þróun í átt til styrkingar annarra úrræða á borð við hækkun refsimarka, sérreglur um öflun 

sönnunargagna og upplýsingaskyldu kunni að hafa þau áhrif að þeim tilvikum fjölgi þar sem 

lögbanni er synjað.  
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