
Vörumerki 



Hvað er vörumerki? 

• Hvers kyns sýnileg tákn til að merkja og 
auðkenna vöru eða þjónustu 



Hvað er vörumerki? 

• og til að aðgreina vörur og þjónustu þína frá 
vörum eða þjónustu annarra  



Hvað er vörumerki? 

• Vörumerki geta verið lögun eða umbúðir vöru 



Hvern öðlast maður 
einkarétt á vörumerki? 

• með notkun 

• með skráningu hjá Einkaleyfastofunni 



Til hvers að skrá vörumerki hjá 
Einkaleyfastofunni? 

• Það eru kostir sem fylgja skráningu: 
– getur öðlast vernd áður en notkun á merkinu hefst 

• 5 ára reglan 

– hægt að fá úr því skorið, áður en farið er út í 
kostnaðarsamt markaðsstarf, hvort hægt sé að fá 
einkarétt á merkinu 

– auðvelt að sanna rétt til vörumerkis 



Að skrá vörumerki 

• Grunngjald: 28.000 ISK 

• Gildir í 10 ár sem hægt er að 
framlengja um 10 ár í senn 
eins lengi og óskað er 

• Vörumerki er eign sem hægt 
er að framselja 

 

Skráð 1970 

Gildir til 2020 



Að skrá vörumerki 

• Með skráningu getur 
eigandi merkis komið í veg 
fyrir að að aðrir, í sömu eða 
svipaðri atvinnustarfsemi, 
geti notað merki sem er 
eins eða líkt Van Cleef 

Alhambra ring 
Heidi Klum 



Að skrá vörumerki 

• Orðmerki 

 

• Orð- og  

    myndmerki 

 
 

• Myndmerki 

PANDORA 
(2011) 

Hring eftir hring 
(2013) 

LEONARD  
(1991) 

(2015) 

(2013) 

(1964) (2004) 

(2001) 



Að skrá vörumerki 
• Flokkar vöru og þjónustu (45 flokkar, 34 vöruflokkar og 11 

þjónustuflokkar) 
 

– Flokkur 14   Góðmálmar og blöndur úr þeim; skartgripir, gimsteinar; 
klukkur og tæki til tímamælinga 

 
– Flokkur 20   Skartgripastandar 
– Flokkur 35   Heildsölu- og smásöluþjónusta í tengslum við skartgripi 
– Flokkur 36   Mat á skartgripum 
– Flokkur 37   Viðgerðir og viðhald á skartgripum 
– Flokkur 40   Húðun málma, s.s. gullhúðun. 
– Flokkur 41   Kennsla í gullsmíði. 
– Flokkur 45   Leiga á skartgripum 

 
 
 



Skilyrði skráningar 



Skilyrði skráningar 
• Merki má ekki vera almennt og/eða lýsa tegund vöru 

eða þjónustu, ástandi, magni, notkun, verði, uppruna 
eða öðru álíka 

 Reykjavik Design (Fl. 14   Skartgripir, gimsteinar; klukkur og tæki til tímamælinga)  

Silver (Fl. 14   Góðmálmar og blöndur úr þeim; skartgripir, gimsteinar; klukkur og tæki til tímamælinga)  

JEWELRY ARTS & CRAFTS STORE (Fl. 14   Góðmálmar og blöndur úr þeim; skartgripir, gimsteinar) 

Brilliant Cut (Fl. 14   Skartgripir, gimsteinar) 

PROWATCH (Fl. 14   Klukkur og tæki til tímamælinga) 

Clip On (Fl. 14   Eyrnalokkar; nælur) 

Við gerum betur! (Fl. 14   Skartgripir, gimsteinar; klukkur og tæki til tímamælinga) 



Skilyrði skráningar 

• Tákn sem teljast of almenn eru óskráningarhæf 

 



Skilyrði skráningar 

• Orð eða orðasambönd sem ein og sér eru ekki 
skráningarhæf geta í tiltekinni útfærslu eða 
ásamt mynd verið skráningarhæf. Einkaréttur 
er þá veittur á heildarmynd merkisins 

 



Skilyrði skráningar 

• Merki sem er eins eða of líkt öðru skráðu 
vörumerki eða fyrirtæki annars aðila er 
óskráningarhæft 

 



Leitarvefir 

• Heimasíða Einkaleyfastofunnar 

– http://www.els.is/ 

 

TM View (alþjóðleg vörumerkjaleit) 

– https://www.tmdn.org/tmview/welcome.html 
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Úrræði 
• Ræða við aðilann 
• Andmæli (ELS) 
• Niðurfelling (ELS) 
• Óréttmætir viðskiptahættir (Neytendastofa) 

– t.d. lénamál 

• Lögbann (Sýslumaður) 
• Dómstólar 

 



Úrræði 

• Vefur Félags umboðsmanna vörumerkja og 
einkaleyfa 

– http://www.fuve.is/ 
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Takk fyrir áheyrnina 


