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Ágrip 

Í evrópurétti geta vörumerki verið hvert það merki sem fært er um að auðkenna vöru eða 

þjónustu og hægt er að setja fram á myndrænan hátt. Við fyrstu sýn virðast því einungis 

myndræn, eða sýnileg tákn geta fengist skráð sem vörumerki. Þegar nánar er að gáð kemur þó 

í ljós að svo er ekki. 

Sieckmann málið var fyrsta málið þar sem tekist var á um skráningarhæfi ómyndrænna 

vörumerkja, en Sieckmann reyndi að fá skráða lykt sem vörumerki sitt. Þrátt fyrir að honum 

hafi ekki tekist ætlunarverk sitt er dómurinn mjög mikilvægur fyrir önnur ómyndræn merki og 

ákveðinn grundvallardómur fyrir vörumerkjarétt í heild sinni. Dómurinn sló því föstu að hægt 

væri að skrá merki sem ekki teljast myndræn í eðli sínu sé hægt að setja þau fram á 

myndrænan hátt á fullnægjandi hátt. Í þessu máli urðu til hin sjö skilyrði Sieckmanns sem 

hafa verið, og munu verða áfram, grundvöllur skráninga allra óhefðbundinna vörumerkja.  

Í máli Shield Mark var tekist á um skráningu hljóðmerkja sem vörumerkja. Var í málinu 

komist að þeirri niðurstöðu að hljóðgervingur, einföld nótnaskrift eða orðalýsing á hljóðmerki 

dugi ekki til þess að uppfylla skilyrði til skráningar, en hins vegar sé hægt að samþykkja til 

skráningar fullkomna, taktsetta, hljómasetta, og lykilsetta nótnasetningu á stefi til skráningar 

sem vörumerki. Í síðara máli MGM fyrir úrskurðarnefnd OHIM var síðan komist að því að 

mögulegt væri að skrá hljóðmerki sem ekki er hægt að nótnasetja með nákvæmu og skalasettu 

sónógrami. 

Hvorki hefur tekist að skrá sem evrópumerki lykt né bragð, en litamerki, ákveðin snertimerki 

og heil- og hreyfimyndir geta hlotið skráningu undir ákveðnum kringumstæðum. Ný löggjöf 

Evrópusambandsins í þessum efnum er líkleg til þess að opna möguleikana á skráningu 

óhefðbundinna merkja enn frekar þó að bragð- og lyktarmerki muni að öllum líkindum ekki 

verða tíðir gestir í vörumerkjaskrám á næstu árum án meiriháttar tæknibyltingar. 
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Abstract 

In European law a trade mark is defined as any sign that is capable of distinguishing a product 

or service and is capable of being represented graphically. At first glance that seems to rule 

out any non-graphical sign for registration, but if the legislation and court practices are 

considered more deeply one can see that under some circumstances the opposite is true. 

In the ECJ case of Sieckmann the registrability of non-graphical marks was considered for the 

first time when Mr. Sieckmann tried to get an olfactory mark registered. Even though he was 

not able to get his mark registered at the end, this judgement is the key judgement for all non-

graphical marks. The ECJ said that the law did not prohibit non-graphical marks from being 

registered if they were in some way capable of being represented in a graphical manner. The 

judgement gave us the Sieckmann Seven, which are seven criteria to judge a graphical 

representation of a non-graphical mark by.  

In the Shield Mark case the dispute centred around the registration of sound marks. The 

judgement concluded that an onomatopoeia, simple notation or a word description of a sound 

mark would not be sufficiently clear for the mark to be registered. However, a precise 

notation on a staff with keys and bars would be sufficient for a jingle or a song to be 

registered as a trade mark. In the case of MGM before the OHIM board of appeals the board 

found that a sufficiently clear, scaled sonogram of a sound mark which is not able to be 

represented by notation would be sufficient for registration. 

Olfactory- and taste marks have not been approved as European trade marks and probably 

will not be in the next years, save a major technical advance. Colour, touch, movement, and 

hologram marks can however sometimes be registered.  
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Formáli 

Lokaverkefni þetta er 30 eininga ritgerð til ML gráðu í lögfræði frá lagadeild Háskólans í 

Reykjavík. Ber ritgerðin heitið: Balsamískur ávaxtailmur með vott af kanil; Hvert er 

skráningarhæfi ómyndrænna vörumerkja í evrópurétti? Með sérstakri áherslu á hljóðmerki. 

Titill ritgerðarinnar vísar í grundvallardóm evrópsks vörumerkjaréttar þegar kemur að hinum 

óhefðbundnu vörumerkjum, en þau, og þá sérstaklega hljóðmerki í því samhengi, hafa lengi 

verið áhugamál höfundar. Það lá því beinast við að sökkva sér dýpra ofan í efnið þegar kom 

að skrifum lokaritgerðar og tileinka ritgerðina hinum ómyndrænu vörumerkjum. 

Ég vil þakka fjölskyldu og vinum fyrir veittan skilning og aðstoð í gegnum nám mitt í 

lögfræði, og þá sérstaklega á prófatímum og við gerð ritgerðar þessarar. Þá vil ég sérstaklega 

þakka leiðbeinanda mínum, Ásdísi Magnúsdóttur, fyrir þá aðstoð og handleiðslu sem hún 

hefur veitt við gerð ritgerðarinnar. Að lokum vil ég þakka starfsfólki Héraðsdóms 

Norðurlands-eystra fyrir aðgang að bókasafni þeirra og veitta aðstoð. 

 

 

Arnarhóli, Dalvík, 12. maí 2017 

 

Hans Friðrik Hilaríus Guðmundsson 
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1.   Inngangur 

Titill ritgerðarinnar vísar, líkt og sumir lesendur hafa líklega áttað sig á, í dóm 

Evrópudómstólsins í máli Ralf Sieckmann. Er það ekki að ástæðulausu, en ritgerð þessi 

fjallar um skráningarhæfi ómyndrænna og annarra óhefðbundinna vörumerkja og er 

Sieckmann dómurinn alger grundvallardómur þegar horft er til þessa sviðs. Sérstök áhersla 

verður lögð á hljóðmerki í þessari ritgerð og endurspeglast það í dýpri umfjöllun um þau en 

aðra flokka vörumerkja. 

Vörumerki eins og flestir þekkja þau eru almennt myndræn merki, ýmist sýnd með tví- eða 

þrívíðum teikningum, orðum, orðasamböndum eða öðrum táknum. Það virðist því ekki við 

fyrstu sýn vera mögulegt að skrá sem vörumerki sín hljóð, lagstúfa, lykt, bragð og hvað 

annað sem ekki er í eðli sínu myndrænt ef litið er til beins orðalags lagabálka um vörumerki 

vegna kröfu þeirra um myndræna framsetningu merkjanna, jafnt á Íslandi sem og í Evrópu. 

Evrópudómstóllinn hefur þó á síðustu árum leyst úr álitaefnum er varða óhefðbundin 

vörumerki og komist að þeirri niðurstöðu að í sumum tilfellum geta slík merki uppfyllt 

skilyrði til skráningar og fengist skráð í vörumerkjaskrár. Einnig eru nú í farvatninu 

breytingar á evrópulöggjöf á þessu sviði, en ný tilskipun, sem mun að öllum líkindum breyta 

landslaginu þegar kemur að skráningarhæfi vörumerkja að nokkru marki, mun taka gildi í 

október 2017. Er hún þá sérstaklega líkleg til að hafa áhrif á umhverfi hinna óhefðbundnu og 

ómyndrænu vörumerkja, með tilliti til þess sem viðrist vera breytt hugarfar löggjafans til 

ómyndrænna merkja. Eftir að tilskipunin tekur gildi hafa ríki Evrópusambandsins frest fram 

til 15. janúar 2019 til þess að innleiða hana að fullu. Með hliðsjón af áhuga höfundar á 

hugverkarétti og þá sérstaklega hljóðmerkjum í viðskiptalegu samhengi verður leitast við að 

svara eftirfarandi spurningu í þessari ritgerð: 

Hvert er skráningarhæfi ómyndrænna vörumerkja í Evrópurétti, 

með sérstaka áherslu á hljóðmerki sem vörumerki? 

Til þess að svara fyrrgreindri spurningu telur höfundur nauðsynlegt að byrja á því að skoða 

það hvað felst í vörumerki og hvaða rétt skráning í vörumerkjaskrá veitir. Þá verður farið 

stuttlega yfir sögu vörumerkjaréttar og almenn skilyrði fyrir skráningu í vörumerkjaskrá. 

Þegar búið verður að fara í gegnum grunnatriði réttarsviðsins verða grundvallardómar er 

varða óhefðbundin vörumerki reifaðir og staða óhefðbundinna vörumerkja, þá sérstaklega 
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hljóðmerkja, skoðuð og er ætlun höfundar að draga upp mynd af stöðu þeirra í réttarkerfinu í 

dag, en verður það aðallega gert með því að skoða stöðu þeirra út frá dómafordæmum 

Evrópudómstólsins og ákvörðunum úrskurðarnefnda stofnana Evrópusambandsins um 

vörumerki. Að lokum mun höfundur fara lauslega yfir það hvernig framtíðin á þessu sviði 

lítur út og reyna að draga ályktanir af nýrri væntanlegri löggjöf um vörumerki innan 

Evrópusambandsins og dómafordæmum Evrópudómstólsins.  

Það er von höfundar að eftir standi heildræn greining á stöðu hljóðmerkja og annarra 

óhefðbundinna vörumerkja innan vörumerkjaréttar sem varpar skýrara ljósi á þá möguleika 

og þau vandamál sem kunna að stafa af skráningu merkjanna, en einnig þau tækifæri sem í 

því kunna að búa. 
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2.   Hvað er vörumerki? 

Það er að mati höfundar líklega Lord Justice James sem hefur orðað inntak vörumerkjaréttar 

hvað best, en það gerði hann í dómi sínum í máli Singer Manufacturing Co. v Loog:  

No man, is entitled to represent his goods as being the goods of another man; and no 

man is permitted to use any mark, sign or symbol, device or means, whereby, without 

making a direct false representation himself to a purchaser who purchases from him, 

he enables such purchaser to tell a lie or to make a false representation to somebody 

else who is the ultimate customer.1 

Dómur þessi féll árið 1880 fyrir Breskum dómstóli en lýsir, að mati höfundar, grunngildum 

vörumerkjaréttar í Evrópu almennt mjög vel og tilvitnun þessi á enn þann dag í dag vel við. 

Þarna fer James LJ í gegnum meginreglurnar um það að aðila á markaði sé ekki heimilt að 

selja vörur sínar sem framleiðslu annarra né heldur að gera þriðja aðila kleift að selja þær sem 

slíkar með því að merkja framleiðslu sína með merki annars. Hvílir sú ábyrgð á framleiðanda 

og er brot hans jafn mikið jafnvel þótt að sá aðili er keypti vöruna upphaflega af eiganda eða 

framleiðanda hafi verið upplýstur um raunverulegan uppruna hennar. Meginreglur 

vörumerkjaréttarins um einkarétt eiganda vörumerkis til notkunar þess, sem og virkni þeirra 

sem upprunamerki, eru þarna allar til staðar, og jafnvel þótt að viðhorf Breta til vörumerkja 

hafi alla tíð verið annað og opnara en meirihluta evrópuþjóða á þessi setning jafn vel við á 

meginlandi Evrópu og hér á Íslandi. 

Hvað síðasta hluta tilvitnunarinnar varðar má nefna dóm Evrópudómstólsins í máli Arsenal v. 

Reed.2 Þar hafði Reed sett upp sölubása við leikvang fótboltaliðsins Arsenal þar sem hann 

seldi varning sem bar merki liðsins. Var þar bæði um að ræða opinberan varning, framleiddan 

af félaginu og óopinberan. Þau merki sem Reed notaði til þess að merkja þann varning er ekki 

kom frá Arsenal voru vörumerki í eigu liðsins og var hann því ákærður fyrir brot gegn 

vörumerkjarétti Arsenal. Málið fór fyrir Evrópudómstólinn þar sem niðurstaðan var sú að 

jafnvel þótt að Reed hafi getið þess á skýran hátt að ekki væri um opinberan Arsenal varning 

að ræða hefði hann brotið gegn einkarétti liðsins til þess að nota merkin í viðskiptalegum 

                                                
1 Singer Manufacturing co. v Loog [1880] 18 ChD 395(HL) (James LJ) 
2 C-206/01 Arsenal Football Club v. Matthew Reed [2002] ECJ. 
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tilgangi og er því ljóst að orð James L.J. sem vitnað er í hér að framan eiga enn þann dag í 

dag vel við. 

Í íslenskum rétti er fjallað um vörumerki í lögum nr. 45/1997 um vörumerki.3 Er þar í 2. gr. 

kveðið á um það hvað getur verið vörumerki en þar segir að vörumerki geti verið „hvers 

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

og þjónustu annarra”.  Sambærilega grein er að finna í 2. gr. tilskipunar Evrópusambandsins 

nr. 2008/95/EC,4 en hún er um margt lík þeirri íslensku hvað efni og orðalag varðar. Hér ber 

þó að hafa í huga ákveðinn grundvallarmun á orðalagi þeirra, en meðan íslenska greinin gerir 

þá kröfu að um sé að ræða sýnileg tákn, gengur 2. gr. tilskipunarinnar ekki jafn langt með 

kröfu sinni um að merkin séu fær um að vera sett fram á myndrænan hátt (e. capable of being 

represented graphically). Þannig gerir greinin ekki kröfu um það að merkin sjálf séu 

myndræns eðlis heldur einungis að hægt sé að setja þau fram á nægjanlega skýran, 

myndrænan hátt. Þessi munur leiðir það af sér að hin íslenska grein útilokar að öllum 

líkindum hljóðmerki og önnur ómyndræn merki meðan grein tilskipunarinnar gefur 

möguleika á skráningu slíkra merkja. 

Þegar litið er til athugasemda með 2. gr. í frumvarpi til vml. kemur í ljós að orðalag 

greinarinnar kemur frá 1. tl. 15. gr. í viðauka 1c við TRIPS sáttmálann5 þar sem kemur fram 

að ríkjum sé heimilt að krefjast þess að tákn séu sýnileg (e. visually perceptible). Var þetta 

orðalag notað til þess að þrengja skilgreininguna á vörumerkjum í íslenskum rétti en í ljósi 

þess hversu vítt hugtakið tákn getur verið í íslenskri tungu taldi löggjafinn það nauðsynlegt.6 

Orðalag tilskipunarinnar er ekki jafn afdráttarlaust hvað þetta atriði varðar, en er þar gerð sú 

krafa að merkin séu fær um myndræna framsetningu. Þetta orðalag gengur ekki jafn langt og 

það sem sjá má í íslensku greininni, en þýðing orðalagsins er sú að mögulegt er að skrá merki 

sem ekki eru myndræn í eðli sínu í vörumerkjaskrá sé hægt að setja þau fram á myndrænan 

hátt. Þessi túlkun var staðfest af Sieckmann dómnum, en það er grundvallardómur 

Evrópudómstólsins þegar kemur að ómyndrænum vörumerkjum og er ítarlega fjallað um 

þann dóm aftar í ritgerðinni. Í þessu samhengi má velta því fyrir sér hvort íslensku lögin 

                                                
3 Hér eftir vml. 
4 Directive 2008/95/EC of the European Union and of the Council of 22. October 2008 to Approximate the 
Laws of the Member States Relating to Trade Marks. Hér eftir Tilskipunin. 
5 The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. 
6 Alþt. 1996, A-deild, þskj. 338 – 233. mál, athugasemdir við 1. mgr. 2. gr. 



5 

 

 

uppfylli þjóðréttarlegar skyldur landsins í gegnum EES rétt, en tilskipunin hefur áhrif á 

íslenskan rétt í gegnum EES samninginn. Í dómi evrópudómstólsins í Shield Mark málinu, er 

nánar er reifaður hér aftar í ritgerðinni, kom fram að ríkjum Evrópusambandsins væri ekki 

heimilt að útiloka ákveðnar tegundir vörumerkja umfram aðrar vegna forms þeirra.7 Má því 

draga þá ályktun út frá orðalagi dómsins að hið sama eigi við um þau ríki sem bundin eru 

tilskipuninni gegnum EES rétt. Hefur það þau áhrif hér á landi að ef á orðalag 2. gr. vml. 

myndi reyna fyrir Evrópudómstólnum er líklegt að gerð yrði athugasemd við framkvæmdina 

hér á landi. 

Bæði 2. gr. vml. og 2. gr. tilskipunarinnar kveða á um það að vörumerki þurfi að vera fært um 

það að greina vöru eða þjónustu eins aðila frá annarri vöru eða þjónustu á markaðnum. Af 

þessu má þá ráða að helsta hlutverk vörumerkja sé að greina uppruna vöru eða þjónustu og 

merkja hana á þann hátt að mögulegt sé að skilja hana frá vörum annarra framleiðenda. 

Samkvæmt upptalningu í 2. gr. í vml. og tilskipuninni geta vörumerki til dæmis verið myndir 

eða teikningar, orð eða orðasambönd, svo sem mannanöfn eða nöfn fyrirtækja, útlit eða 

umbúðir vöru og fleira í þeim dúr, en út frá dómafordæmum Evrópudómstólsins sem reifuð 

eru aftar í ritgerðinni er rétt að athuga að hér er ekki um tæmandi talningu að ræða heldur 

einvörðungu dæmi um það hvað hægt er að skrá. 

Af fyrrnefndum lagagreinum má helst ráða tvennt. Annars vegar að í vörumerkjum sé falin 

nokkur neytendavernd, en merkin, sem prýða vöru eða þjónustu, aðskilja þannig vörur milli 

framleiðenda og auðvelda neytanda að gera sér grein fyrir framleiðslustað og gæðum 

vörunnar. Útfrá þessu er gert ráð fyrir því að vel upplýstur neytandi geti gert sér grein fyrir 

slíkum hlutum með því að horfa á vörumerki það sem auðkennir vöruna. Einnig er í 

vörumerkjum falin ákveðin framleiðendavernd. Eigandi vörumerkis hefur einn rétt til þess að 

merkja vörur sínar með merkinu og þannig ætti að vera tryggt að vörur þær sem bera merkið 

séu af ákveðnum gæðum. Merkið verndar þannig viðskiptavild framleiðanda eða 

þjónustuveitanda, en ef þriðji aðili myndi bjóða upp á vörur af lakari gæðaflokki undir 

merkjum merkiseiganda er líklegt að hann myndi skaða viðskiptavild þá er byggst hefur upp. 

Þannig verndar einkaréttur eiganda til að nota vörumerkið viðskiptavild og orðspor hans, en 

slík vernd er mikils virði í viðskiptalífi nútímans. 

                                                
7 C-283/01 Shield Mark BV v Joost Kist h.o.d.n. Memex [2003] ECJ. 
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Þegar litið er til þess hvað getur fengist skráð sem vörumerki er Dyson dómurinn8 á meðal 

mikilvægustu dóma Evrópudómstólsins í evrópskum vörumerkjarétti þar sem beint er tekist á 

um það. Um var að ræða mál sem kom frá Hæstarétti Bretlands og snerist deilan þar um hvort 

hægt væri að skrá jafn opna lýsingu á vörumerki og raun bar vitni, en merkið sem Dyson Ltd. 

vildi fá skráð var „gagnsæ tunna, eða safnhólf, sem formar hluta ytra byrðis ryksugu”.9 

Spurningarnar sem Hæstiréttur Bretlands sendi inn í Evrópudómstólinn voru tvær en helst er 

það hin fyrri sem skiptir máli í þessu samhengi. Spurningin var hvort merki, sem byggir ekki 

á lögun, sem formar hluta vörunnar og þjónar tilgangi, geti, ef um er að ræða nýja vöru og 

framleiðandi hennar hafi hingað til haft de facto einokun á og meirihluti almennings tengi 

hana við framleiðandann, geti fullnægt kröfum um aðgreinanleika og auðkennanleika merkis. 

Eins og fram hefur komið var ætlun Dyson Ltd. að skrá hina gagnsæju tunnu í hvaða formi 

sem er. Þannig var ekki verið að reyna að skrá ákveðna lögun tunnunnar heldur hvaða lögun 

sem er á glærri tunnu eða söfnunarhólfi sem formar ytra byrði ryksugu. Dómstóllinn sagði 

því að umsóknin sem slík væri í raun ekki skráningarhæf þar sem ekki hefði tekist að setja 

fram merkið á myndrænan hátt sem fullnægði öllum skilyrðum 3. gr. tilskipunarinnar. 

Einnig komst Evrópudómstóllinn að því að ekki væri hægt að samþykkja skráningu á 

merkinu á grundvelli þess að jafn opin lýsing og raun bar vitni, í ljósi þess hversu mikil 

réttindi vörumerkjaskráning veitir rétthafa, væri of hamlandi fyrir aðra aðila á markaðnum. Í 

umsókninni tilgreindi Dyson Ltd. ekki neina eina sérstaka hönnun á hinu gagnsæja hólfi, 

heldur hefði fyrirtækið öðlast einkarétt á öllum útgáfum gagnsærra safntunna í þessu 

samhengi í gegnum vörumerkið og gengi slík niðurstaða í raun gegn 2. gr. tilskipunarinnar. 

Að auki væri hægt að líta svo á að skv. þeirri lýsingu sem fylgdi skráningunni væri í raun 

ekki um merki að ræða heldur frekar hönnunarhugmynd sem litið getur út á ýmsan hátt. 

Í dómnum sést vel sú áhersla sem hefur verið á skýrleika og hina myndrænu framsetningu. Í 

fyrsta lagi var teikningin sem Dyson lagði fram með umsókninni ekki endilega af merkinu 

sem fyrirtækið vildi skrá, enda sagði í skýringu með umsókninni að ætlunin væri að skrá 

gagnsæja tunnu í hvaða lögun sem er sem formar ytra byrði ryksugunnar. Því er í raun ekki 

um myndræna framsetningu á merkinu að ræða og því uppfyllir umsóknin ekki 2. gr. 

                                                
8 Mál C-321/03 Dyson Ltd gegn Registrar of Trade Marks [2007] ECJ. 
9 Botis, Dimitris og fleiri, Trade Mark Law in Europe (3ja útg, Oxford University Press 2016). Bls. 52. 
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tilskipunarinnar. Kröfuna um myndræna framsetningu má svo tengja við þá kröfu að 

skráningar þurfi að vera skýrar og nákvæmar. Með teikningunni sem gert er ráð fyrir að fylgi 

umsóknum sem þessum er ætlunin að auðveldara sé að gera sér grein fyrir því hvað 

nákvæmlega er skráð, en í því samhengi er mynd eða teikning talsvert skýrari og nákvæmari 

en orðalýsing. 

Af þessu má sjá að reglur um það hvað fengist getur skráð sem vörumerki eru mjög strangar 

og er góð ástæða til. Réttindi sem leiða af vörumerkjum eru mjög mikil og er því varasamt að 

samþykkja of opnar umsóknir til skráningar, og einnig þarf að vera ljóst að vörumerkin 

fullnægi hlutverki sínu á viðunandi hátt, þ.e. að auðkenna og aðgreina vörur eða þjónustu. 

2.1.  Réttindi sem leiða af vörumerkjum 

Rétthafi vörumerkis hefur einkarétt á notkun merkisins eða líkra merkja í viðskiptum með 

eins, eða svipaða, vöru eða þjónustu. Er í þeim skilningi oftast miðað við það að notkun líkra 

eða eins merkja megi ekki vera líkleg til að valda ruglingi fyrir almenna neytendur. Yfirlit 

yfir það hvað talist getur notkun má finna í 3. mgr. 5. gr. tilskipunarinnar, sbr. 5. gr. vml. 

Samkvæmt þeim greinum telst til notkunar í atvinnustarfsemi það að nota merkið á vöru eða 

umbúðum hennar, að bjóða vöru með merkinu til sölu eða auglýsa hana, að nota merkið á 

bréfsefni eða í auglýsingum, eða inn- eða útflutningur vöru sem ber merkið án samþykkis 

rétthafa. 

Sá réttur sem skráning vörumerkja veitir er því neikvæður réttur. Hann veitir rétthafa í raun 

takmarkaðan sjálfstæðan, jákvæðan rétt í sjálfu sér, heldur byggjast réttindin á því að öðrum 

aðilum er bannað að nota hið skráða merki í viðskiptum.10 Sá réttur er mjög mikilvægur í 

viðskiptalífinu, en eins og má sjá af umfjöllun um eðli vörumerkja hér að framan, en helsta 

virkni merkja er sú að aðgreina og auðkenna vörur og væri hún vart virk ef 

samkeppnisaðilum væri heimilt að nota merki hvors annars til að selja vörur sínar sem vöru 

annarra.  Hér er því við hæfi að hafa orð James LJ, sem vitnað er í við upphaf kaflans, í huga 

en í hinni tilvitnuðu málsgrein reifar hann hinn neikvæða rétt sem skráning vörumerkja veitir 

nokkuð vel. 

Við skráningu vörumerkja verður merkið eign þess aðila sem skráir það og geta verið miklir 

fjárhagslegir hagsmunir tengdir merkjunum. Þetta verður til þess að vörumerkin sjálf geta 
                                                
10 Pila, Justine & Torreman, Paul. European Intellectul Property Law (Oxford University Press 2016). Bls. 398. 
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orðið mjög svo verðmæt söluvara og með nytjaleyfissamningum (e. licensing) eru oft á tíðum 

gerðir mjög arðbærir samningar sem veita leyfishafa heimild til þess að nota merki annars 

aðila í viðskiptum. Slíkir samningar geta til að mynda verið á milli innflytjanda eða söluaðila 

vöru og framleiðanda, til dæmis bílasölu sem flytur inn nýja bíla og notar merki 

bílaframleiðandans til þess að auglýsa rekstur sinn.11  

Annað dæmi um skylda samninga eru svokallaðir franchise samningar. Sem dæmi um slíkt 

hérlendis má til að mynda nefna veitingastaði KFC og fataverslunina Zara, en í báðum 

tilvikum er um að ræða íslenska aðila sem reka fyrirtæki sín undir merkjum erlendra 

stórfyrirtækja í gegnum samningana. Franchise samningar eru ólíkir nytjaleyfissamningunum 

að því leiti að meiri skyldur liggja á þeim sem rekur verslun eða veitir þjónustu undir 

merkjum franchise-isins til þess að falla undir þá mynd sem eigandi merkisins vill að fylgi 

merkinu. Til að mynda geta fylgt samningnum staðlaðar reglur um útlit og innréttingar 

staðanna, sem og uppstillingar og þjálfun starfsfólks.12  

Þá ganga vörumerki einnig kaupum og sölum með beinni sölu merkjanna, en þau eru 

framseljanleg til þriðja aðila og fást oft á tíðum háar upphæðir fyrir vel þekkt, alþjóðleg 

merki.13 Sem dæmi um það má nefna sölu Coca-Cola á merkinu árið 1970, en var þá merkið 

selt, ásamt uppskriftinni að drykknum fræga, fyrir 60 milljónir dollara,14 en það samsvarar 

tæpum 380 milljónum dollara í dag,15 eða um 46 milljörðum íslenskra króna skv. gengi 

gjaldmiðla 1. apríl 2017.16 Þetta telur höfundur sýna mjög vel virði vörumerkja í markaðnum, 

en ólíklegt hlýtur að teljast að uppskrift drykkjarins seldist fyrir slíkar upphæðir ef merkið 

fylgdi ekki með í kaupunum, enda hefur merkið slíka viðskiptavild á markaði að það hefur í 

langan tíma verið talið eitt verðmætasta vörumerki heims.17 

Af þessu má sjá að einkaréttur sá er skapast við skráningu vörumerkis er nokkuð víðtækur og 

veitir mikla vernd gegn atlögum þriðja aðila að réttindum rétthafa. Svo víðtæk vernd getur 

                                                
11 Pila, Justine & Torreman, Paul. European Intellectul Property Law (Oxford University Press 2016). Bls. 396. 
12Rosenmeier, Morten og Schovsbo, Jens, Immaterialret (3ja útg., Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013). 
Bls. 642-643. 
13 Pila, Justine & Torreman, Paul. European Intellectul Property Law (Oxford University Press 2016).Bls. 398. 
14 Rán Tryggvadóttir. ‘Vörumerki’ [1986] 36(2) Úlfljótur – tímarit laganema. Bls. 118.  
15 Bureau of Labor Statistics. CPI Inflation Calculator. <https://data.bls.gov/cgi-
bin/cpicalc.pl?cost1=60&year1=1960&year2=2017> Síðast sótt 1. apríl 2017. 
16 Landsbankinn. Gjaldmiðlar. <https://www.landsbankinn.is/markadir/gjaldmidlar/?tab=Almennt> Síðast sótt 
1. apríl 2017. 
17 Taube, Aaron. [2014] The 20 Most Valuable Brands in the World. <http://www.businessinsider.com/the-20-
most-valuable-brands-in-the-world-2014-5?op=1&IR=T/#-vodafone-1> Síðast sótt 1. apríl 2017. 
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verið hamlandi fyrir viðskipti sé hún túlkuð með víðasta móti en 6. gr. tilskipunarinnar, sbr. 

einnig 6. gr. vml. takmarkar þá vernd og mælir fyrir um ákveðnar undanþágur. Þannig getur 

vörumerkjavernd ekki komið í veg fyrir að menn noti nafn sitt, fyrirtækis síns eða 

heimilisfang sitt í atvinnurekstri, eða komið í veg fyrir að hann lýsi á einhvern hátt 

upprunastað, eiginleikum, ástandi o.fl. þess háttar gangi það ekki gegn góðum 

viðskiptaháttum. Þessar takmarkanir eru sérstaklega mikilvægar í ljósi þeirrar víðtæku 

verndar sem merkin veita, en einnig er þetta beintengt við kröfuna um myndræna 

framsetningu merkja. Sú krafa stafar af þörfum þriðja aðila til þess að geta áttað sig á því 

hvaða merki nákvæmlega er skráð og þannig fullvissað sig um það að hann sé ekki að brjóta 

gegn rétti merkiseiganda. Þá er inn- og útflutningur frjáls innan Evrópska efnahagssvæðisins, 

en alla jafna er litið á það sem eitt markaðssvæði í vörumerkjaréttarlegu samhengi.18 

Innan Evrópusambandsins er það EUIPO19 sem heldur utan um málefni tengd vörumerkjum, 

en undir EUIPO er evrópska vörumerkjaskráin, EUTM. EUIPO tók við af OHIM20 með 

reglugerð (EU) 2015/2424, sem var breytingarreglugerð við reglugerð (EC) 207/2009 um 

Evrópusambandsvörumerki og felldi úr gildi reglugerð (EC) 2869/95 um gjöld til OHIM. 

                                                
18 Pila, Justine & Torreman, Paul. European Intellectul Property Law (Oxford University Press 2016). Bls. 428-
429. 
19 European Union Intellectual Property Office. 
20 Office for Harmonization in the Internal Market. 
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3.   Vörumerkjaréttur í sögulegu samhengi 

Vörumerki eru mikilvægur þáttur í viðskiptum í dag, en þau eiga sér talsvert lengri sögu en 

flestir gera sér grein fyrir. Þann sið framleiðanda að setja merki sín á vörur sem þeir selja má 

rekja allt aftur til fornaldar, en það var meðal annars til siðs í Rómaveldi og Grikklandi. Svo 

virðist hins vegar að notkunin hafi, að mestu eða jafnvel öllu leiti, lagst niður á miðöldum 

áður en hún var endurvakin með tilkomu iðngildanna. Var framleiðendum þá gert skylt að 

merkja vöru sína svo hægt væri að rekja vöruna aftur til þeirra, og taldist það sérstaklega 

mikilvægt þegar kom að sverðum, hjálmum og tengdum varningi sem mikilvægur var í 

hernaðarlegum tilgangi. 21 

Þegar komið var að iðnbyltingunni virðast merkin hafa minnkað talsvert og nánast dottið út á 

nýjan leik þegar fjöldaframleiðslan, sem hófst þá í fyrsta sinn, tók við af einyrkjum og 

erfiðara var orðið að tengja hverja vöru við ákveðinn verkamann. Hins vegar kom það 

fljótlega í ljós að vörumerkin voru þá orðin nauðsynlegri en nokkru sinni til þess að tryggja 

uppruna og aðgreina vörur eins framleiðanda frá vörum samkeppnisaðila. Þannig sköpuðust 

vörumerkin í þeirri mynd sem við þekkjum þau í dag að einhverju leiti vegna þarfarinnar á 

því að geta auglýst vörur sínar og náð þannig aukinni markaðshlutdeild. Í beinum tengslum 

við þetta færðust hagsmunir af vörumerkjum frá hinu opinbera, hvað varðar þörf þess til að 

geta rakið gallaðar vörur aftur til framleiðanda, til atvinnulífsins, en með þessari breytingu fór 

aðgreiningin að skipta meira máli í auglýsingastarfsemi og hinar svokölluðu „merkjavörur” 

urðu til.22 

Í upphafi mátti skipta kerfum við stofnun vörumerkjaréttar að miklu leyti í tvennt. Annars 

vegar var kerfi þar sem réttur skapaðist við notkun og hins vegar þar sem réttur skapaðist við 

skráningu. Í þeim kerfum þar sem rétturinn skapaðist út frá skráningu í opinbera 

vörumerkjaskrá varð enginn réttur til við notkun merkisins, hvorki fyrstu notkun né 

langvarandi notkun. Í þeim löndum sem aðhylltust þetta kerfi öðlaðist sá sem fyrstur skráði 

merkið í hinar opinberu skrár allan rétt til merkisins, burtséð frá því hvort það hefði áður 

verið notað af öðrum til skemmri eða lengri tíma. Kerfi sem byggðu á notkun virkuðu hins 

vegar þannig að við fyrstu notkun myndast einkaréttur til vörumerkisins, en voru þar engu að 

                                                
21 Jón L. Arnalds, Vörumerkjaréttur, helstu meginreglur (Bókaútgáfa Orators 1995). Bls 13. 
22 Jón L. Arnalds, Vörumerkjaréttur, helstu meginreglur (Bókaútgáfa Orators 1995). Bls 13. 
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síður starfræktar vörumerkjaskrár. Skráningin sem slík skapaði þó ekki sjálfstæðan 

viðbótarrétt til merkisins umfram þann rétt sem áður hafði skapast við fyrstu notkun heldur 

virkaði skráningin frekar til upplýsingar fyrir aðra aðila á markaði, en eins og áður segir urðu 

réttindin til um leið og merkið var notað í fyrsta sinn. Skráningin gat þó haft í för með sér 

ákveðið réttarfarslegt hagræði, t.d. þegar kemur að auðveldari sönnun um notkun og 

möguleikann á því að telja vörumerkjaréttindi fram til eigna.23 Í dag nota flest lönd kerfi sem 

byggir á samspili skráningarkerfis og kerfis er byggir á notkun og byggir tilskipunin til að 

mynda á einni útfærslu af slíku kerfi. Þar veitir skráning mjög skýran einkarétt á vörumerkinu 

en fyrri notkun annars aðila getur komið í veg fyrir skráningu merkis í vörumerkjaskrá 

jafnvel þó fyrri aðilinn hafi aldrei skráð sitt merki sbr. (b) lið 4. tl. 4. gr. tilskipunarinnar. 

Bretland skar sig snemma út úr hópi Evrópuþjóða sem alla jafna aðhylltust annað hvort þeirra 

kerfa sem hér að framan er lýst með nýju fyrirkomulagi sem byggði á samblandi af 

fyrrnefndum kerfum líkt og það kerfi sem er við lýði annarsstaðar í Evrópu í dag. Þar skapaði 

skráning rétt til merkisins og svipaði því að þessu leiti til skráningarkerfisins, en aðrir aðilar 

gátu fengið skráningu afmáða gætu þeir sýnt fram á fyrri notkun.24 Þannig nýtti þetta kerfi 

það besta frá báðum kerfum, skýrleika skráningarkerfisins um það hvaða merki eru skráð, 

ásamt því að gæta að hagsmunum fyrri notenda með þeim möguleika að geta mótmælt 

skráningu sem gengur í bága við réttindi þeirra. Þróunin sem orðið hefur út frá þessu kerfi í 

Bretlandi annars vegar og á meginlandi Evrópu hins vegar, hefur þó leitt það af sér að 

vörumerkjaréttindi eru enn þann daginn í dag túlkuð öðruvísi hjá Bretum en í öðrum 

Evrópuríkjum þrátt fyrir samþættingu vörumerkjaréttar á innri markaðnum. Þetta sést best á 

víðari heimildum til skráningar á óhefðbundnum merkjum líkt og sjá má af dómaframkvæmd 

sem reifuð er síðar í ritgerðinni. 

3.1.  Vörumerki í Evrópusambandinu 

Hugverkaréttur er líklega eitt af þeim réttarsviðum innan Evrópuréttar sem hvað víðtækust 

lagasetning og samræming meðal sambandsríkja hefur farið fram á, en hugverkaréttindi eru 

stór hluti í viðskiptalífinu og hafa því spilað stórt hlutverk í stofnunum Evrópusambandsins 

og raunar allt frá því að Efnahagsbandalag Evrópu25 var stofnað árið 1957.26 Á þessum tíma 

                                                
23 Jón L. Arnalds, Vörumerkjaréttur, helstu meginreglur (Bókaútgáfa Orators 1995). Bls. 13-14. 
24 Jón L. Arnalds, Vörumerkjaréttur, helstu meginreglur (Bókaútgáfa Orators 1995). Bls. 14. 
25 European Economic Community. 
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hefur tvenns konar þróun átt sér stað innan sambandsins hvað varðar löggjöf á sviði 

vörumerkja. Annars vegar er um að ræða samræmingu löggjafar í Evrópusambandinu í 

gegnum tilskipanir sem ætlað er að færa mismunandi kerfi vörumerkjaréttar innan 

sambandsins nær hvort öðru til þess að búa til heildstæðan innri markað, og hins vegar þróun 

heildstæðrar vörumerkjaskrár fyrir allt sambandið með reglugerð um Evrópuvörumerki.27 

Fyrsta tilskipun Evrópusambandsins er varðaði samræmingu löggjafar um vörumerki innan 

sambandsríkjanna var samþykkt árið 1988 og tók hún að fullu gildi í árslok 1992. þessi 

tilskipun hefur síðar verið endurskoðuð og varð síðar að núgildandi tilskipun nr. 

2008/95/EC.28  Tilskipun 2008/95/EC verður leyst af hólmi á næstunni af tilskipun (EU) 

2015/2436,29 en er þar um miklar breytingar að ræða í vörumerkjarétti sem nánar er fjallað 

um í 9. kafla ritgerðarinnar. 

Tilgangur tilskipunarinnar er sá að ná samhæfingu í löggjöf ríkja er aðild eiga að 

Evrópusambandinu að því er efnisreglur varðar. Það er því ekki um fullkomna samræmingu 

að ræða, heldur er einvörðungu unnið að samhæfingu þeirra reglna sem gætu haft hamlandi 

áhrif fyrir hinn innri markað sambandsins væru þær mismunandi milli ríkja. Tilskipunin nær 

þannig nauðsynlegri samræmingu án þess þó að ganga of langt á rétt sambandsríkjanna til 

þess að setja eigin löggjöf um vörumerki og viðhalda sínum venjum að nokkrum hluta hvað 

formreglur varðar. Meðal samræmdra reglna má til dæmis nefna skilgreiningar og reglur um 

það hvað getur fengist skráð sem vörumerki, reglur er varða fyrri rétt, ástæður sem alltaf leiða 

til höfnunar og fleira. Þær reglur er snúa að formhlið vörumerkjaskráa eru hins vegar enn í 

valdi einstakra ríkja, sem og reglur um ráðstöfun og úrlausn ágreinings.30 

Reglugerð Evrópuráðsins um evrópuvörumerki 31  (e. community trade mark) kom á fót 

evrópuvörumerkinu og OHIM sem hélt utan um vörumerkjaskrá Evrópu. Stofnunin starfrækti 

einnig úrskurðarnefnd sem tók á vafamálum, en reglugerðin byggir að miklu leiti á reglum 

TRIPS sáttmálans. Með reglugerðarbreytingu árið 2015 varð OHIM að EUIPO og heldur sú 

                                                                                                                                                  
26 Pila, Justine & Torreman, Paul. European Intellectul Property Law (Oxford University Press 2016). Bls. 39-
40. 
27 Botis, Dimitris og fleiri, Trade Mark Law in Europe (3rd útg, Oxford University Press 2016). Bls. 3. 
28 Pila, Justine & Torreman, Paul. European Intellectul Property Law (Oxford University Press 2016). Bls 364 
29 Directive (EU) 2015/2436 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 to 
approximate the laws of the Member States relating to trade marks. 
30 Botis, Dimitris og fleiri, Trade Mark Law in Europe (3rd útg, Oxford University Press 2016). Bls. 3-4. 
31 Council Regulation (EC) No. 40/94 on the Community Trade Mark, síðar uppfærð í Council Regulation (EC) 
No. 207/2009 on the Community Trade Mark. 



13 

 

 

stofnun nú utan um vörumerkjaskrá Evrópu. Hugmyndin með evrópuvörumerkinu var sú að 

koma á fót miðlægri vörumerkjaskrá sem tæki yfir öll sambandsríki Evrópusambandsins. 

Þannig væri einvörðungu hægt að sækja um, eða draga til baka, skráningu á vörumerki í 

öllum löndunum í einu. Slíkt kerfi var talið að yrði til mikilla hagsbóta fyrir rétthafa, þá 

sérstaklega til þess að styrkja innri markaðinn, minnka flækjustig og tryggja samræmingu 

vörumerkjaskráninga. Markaðurinn virðist hafa verið sammála því að þörf hafi verið á kerfi 

sem þessu og tók mjög vel í hugmyndina, en á fyrsta árinu var einungis búist við um 15.000 

umsóknum en þær urðu yfir 40.000.32 

Markmið reglugerðarinnar er þrískipt. Í fyrsta lagi er markmiðið að ná samræmdu kerfi yfir 

alla Evrópu sem einnig er sjálfstætt og gengur samhliða landsrétti. Þessu markmiði er náð 

með því að ein yfirstofnun, EUIPO, sér um allar umsóknir um skráningu sem 

evrópuvörumerki og tryggir þannig samræmingu í meðferð umsókna. Með sömu aðferð er 

sjálfstæði réttindanna náð, en þau eru óháð landsrétti og hefur hann ekki áhrif á þau nema að 

því marki sem reglugerðin heimilar ríkjum að setja reglur um hagnýtingu réttinda. Þá er 

einvörðungu hægt að sækja um eða fella úr gildi réttindin fyrir allt Evrópusambandið í einu 

lagi líkt og áður segir, en ekki í einstaka ríkjum þó mögulegt sé að gera nytjaleyfissamninga 

fyrir stök ríki. Þá er kerfi þessu ætlað að virka samhliða landsrétti án árekstra þar á milli. 

Þannig getur sama vörumerkið verið skráð bæði sem evrópuvörumerki og sem vörumerki í 

vörumerkjaskrám einstakra ríkja án þess að annað hafi áhrif á hitt, en eldri skráning í 

einstöku ríki getur komið í veg fyrir evrópuskráningu á grundvelli fyrri réttar sé eigandi 

merkisins ekki hinn sami.33 

Saga vörumerkja í Evrópusambandinu hefur verið mjög samofin alþjóðlegum sáttmálum á 

sviði vörumerkjaréttar og hefur löggjöf sambandsins að miklu leiti tekið mið af þeim, en síðar 

í kaflanum er nánar fjallað um alþjóðasáttmála er varða vörumerki. Þá er að finna tvískipt 

kerfi innan Evrópsks vörumerkjaréttar, það er annars vegar landsréttur sem tekur mið af 

tilskipunum Evrópusambandsins og tekur til skráningar merkja innan tiltekna ríkja, og hins 

vegar löggjöf um Evrópumerki. Evrópumerki eru vörumerki sem skráð eru í miðlæga 

vörumerkjaskrá Evrópusambandsins og nær sú skráning yfir allt Evrópska efnahagssvæðið en 

helst verður einblínt á slík merki í ritgerð þessari. 

                                                
32 Botis, Dimitris og fleiri, Trade Mark Law in Europe (3. útg, Oxford University Press 2016). Bls. 6-7. 
33 Botis, Dimitris og fleiri, Trade Mark Law in Europe (3. útg, Oxford University Press 2016). Bls. 7. 
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3.2.  Saga vörumerkja á Íslandi 

Fyrst voru sett heildstæð lög um vörumerki á Íslandi með lögum nr. 43/1903 um vörumerki,34 

en fyrir það var fjallað um vörumerki í einu ákvæði almennra hegningarlaga frá 1869. Var 

þar lögð refsing við því að setja „heimildarlaust mark eða stimpil annars manns á vörur, sem 

eru miklum mun lakari en stimpillinn eða markið með sér ber”. Það vekur þó athygli að það 

skyldi metið til mildunar refsingar væri varan, sem án heimildar var merkt merki annars 

manns, „ekki að neinu marki lakari”, en sú mildunarheimild veitir vísbendingar um það að 

löggjafinn og hagsmunaaðilar hafi frekar haft áhyggjur af vörufölsun frekar en beinum 

brotum gegn vörumerkjarétti.35 Þessi nálgun er mjög áhugaverð í ljósi þess hvernig þróunin 

hefur síðar orðið, og þá sérstaklega þess hversu sjálfstæð fjárhagsleg réttindi vörumerki 

teljast í dag. Þetta ákvæði minnir því á hin fornu gildamerki sem lýst er hér í inngangi 

kaflans, en sú heimild til þess að líta mildari augum á merkjafölsun sé varan jafn góð og hin 

upprunalega yrði vart samþykkt í dag í ljósi þeirra miklu verðmæta sem búa í 

vörumerkjaréttindum í viðskiptalífi nútímans. 

Lög nr. 43/1903 um vörumerki, sem tóku gildi dags 1904 voru að mestu leyti þýðing á 

dönsku vörumerkjalögunum frá 1890.36 Smávægilegar breytingar voru gerðar á lagatextanum 

til þess að laga hann að íslenskum aðstæðum, til að mynda með lengri málshöfðunarfrestum 

og öðrum minni háttar breytingum, en meginatriði textans stóðu svo til óbreytt. Þessi lög tóku 

mið af skráningarkerfinu og þýskum lögum þegar kemur að vörumerkjavernd og var því 

notkun veitt mjög lítil þýðing þegar kom að sköpun réttinda. Einhverjir möguleikar voru þó 

fyrir hendi til að fá skráningu afmáða á grundvelli fyrri notkunar, en slík afmáning gat þá 

aðeins átt sér stað ef mál yrði höfðað innan árs frá auglýsingu um skráninguna.37 

Næstu stórvægilegu breytingar á íslenskum vörumerkjarétti urðu í kjölfar samnorrænnar 

samvinnu um endurskoðun vörumerkjalöggjafar á svæðinu, og var stofnuð nefnd til að vinna 

að því verkefni árið 1949. Íslendingar tóku ekki þátt í þeirri vinnu en lögin voru þó uppfærð 

til samræmis við önnur norðurlönd og tóku ný vörumerkjalög gildi 1968. 38  Þrátt fyrir 

samstarfið náðist ekki fullkomin sátt um öll atriði og var því smávægilegur munur milli 

                                                
34 Jón L. Arnalds, Vörumerkjaréttur, helstu meginreglur (Bókaútgáfa Orators 1995). Bls. 15. 
35 Jón L. Arnalds, Vörumerkjaréttur, helstu meginreglur (Bókaútgáfa Orators 1995). Bls. 16. 
36 Frumvarp til laga um vernd vörumerkja. Alþingistíðindi 1903, C-deild, mál nr. 11, bls. 173. 
37 Jón L. Arnalds, Vörumerkjaréttur, helstu meginreglur (Bókaútgáfa Orators 1995). Bls. 15-16. 
38 Lög nr. 47/1968 um vörumerki. 
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landa, en sá stærsti var líklega sá að í Danmörku og á Íslandi nægði notkun til þess að skapa 

vörumerkjaréttindi en í Finnlandi, Noregi og Svíþjóð þurfti óskráð merki að hafa náð fótfestu 

og almennri þekkingu innan viðeigandi viðskiptahóps39 til þess að vernd gæti skapast. Þó 

nokkrar breytingar urðu á lögunum með breytingalögum nr. 67/1993 í kjölfar aukinna 

alþjóðlegra skuldbindinga sem íslenska ríkið gekkst undir, meðal annars um aðild Íslands að 

Evrópska Efnahagssvæðinu (EES) o.fl. Lögin fylgdu fyrri þróun hvað varðar aukna vernd og 

víkkun vörumerkjahugtaksins, aukna skyldu til notkunar.40 

Núgildandi vörumerkjalög nr. 45/1997 tóku svo gildi 1. júní 1997 (vml.). Voru þau sett í 

kjölfar vinnu starfshóps sem átti að kanna hvernig best væri að uppfylla alþjóðlegar 

skuldbindingar Íslands enn betur. Starfshópurinn átti einnig að skoða lögin í samhengi við 

réttarþróun áranna á undan sem og þróun í löndunum í kringum okkur. Komst hópurinn að 

þeirri niðurstöðu að kominn væri tími á heildarendurskoðun vörumerkjalaganna frá 1968, 

sem höfðu ekki fylgt þróun fyrri ára nægilega vel þrátt fyrir breytingarnar árið 1993 og fyrri 

breytingar. Má í því samhengi helst nefna þróun á Norðurlöndunum sem og alþjóðlegar 

skuldbindingar Íslands í gegnum EES og TRIPS samninginn. Var helst litið til Dönsku 

vörumerkjalaganna frá 1992 við vinnuna en einnig var mikið lagt upp úr því að lögin 

uppfylltu þjóðréttarlegar skyldur ríkisins.41 

Helstu breytingar í lögunum vörðuðu skuldbindingar Íslands hvað varðaði alþjóðlega 

skráningu vörumerkja í tengslum við bókun við Madridarsamninginn í ársbyrjun 1997. Ísland 

var bundið af bókuninni í gegnum EES rétt, en í frumvarpi til laganna eru þessar breytingar 

beintengdar við Parísarsamkomulagið og bókunina við Madridarsamninginn. Þá innihéldu 

lögin fyrirmæli um breytt verklag við skráningu er fjarlægði tveggja mánaða andmælafrest 

milli umsóknar og skráningar. Í stað andmælafrestsins yrði merkið skráð um leið og ljóst væri 

að það uppfyllti reglur um skráningarhæfi, en mögulegum fyrri rétthöfum veittur möguleiki á 

að andmæla skráningu eftir birtingu auglýsingar þess efnis. Þá var vörumerkjaskráning færð 

                                                
39 Viðeigandi viðskiptahópur er þýðing höfundar á hugtakinu relevant public og er þar átt við þann hóp sem 
vöru eða þjónustu er beint að og eru líklegir viðskiptavinir. Þannig er til dæmis ekki hægt að gera kröfu um 
almenna þekkingu alls almennings á vörumerkjum sem einungis eiga viðskipti við sérhæfðar vísindastofur eða 
matvælaframleiðendur sem starfa einvörðungu á heildsölumarkaði. 
40 Jón L. Arnalds, Vörumerkjaréttur, helstu meginreglur (Bókaútgáfa Orators 1995). Bls 17. 
41 Alþt. 1996, A-deild, þskj. 338 – 233. mál, athugasemdir við efni frumvarpsins. 
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inn til einkaleyfastofu.42 Þessi lög hafa síðar verið uppfærð til þess að fullnægja skilyrðum 

tilskipunarinnar og til samræmis við aðra alþjóðlega þróun. 

Það sést hér að framan að mikil þróun hefur orðið á löggjöf hvað varðar vörumerkjarétt hér á 

landi á síðastliðinni öld. Í byrjun 20. aldarinnar voru engin sérlög um vörumerki og, að því er 

virðist, voru þau álitin vera heldur lítill hluti viðskiptavildarinnar, og merkjasvik frekar 

léttvægileg svo lengi sem vörurnar sem merkin prýddu væru ekki síðri en hinar upprunalegu 

vörur. Ný sérlög sem ávallt eru í stöðugri þróun og hafa tekið mið af löggjöf í löndunum í 

kringum okkur, þá sérstaklega Danmörku og Evrópusambandinu í gegnum EES samninginn, 

hafa síðan þrýst íslensku vörumerkjaumhverfi upp á sama stig og okkar helstu 

viðskiptaþjóða. Í samræmi við nýja tilskipun Evrópusambandsins um vörumerki er þá einnig 

fyrirséð að breytingar verði á Íslenskum lögum til samræmis við hana, en löggjöf á sviði 

hugverkaréttar falla undir EES samninginn og ber Íslenskum stjórnvöldum því að tryggja að 

tilskipanir sem þessi verði að fullu innleiddar í Íslenskt regluverk. 

3.3.  Alþjóðasamningar á sviði vörumerkjaréttar 

Vörumerkjaréttur verður sífellt alþjóðlegra réttarsvið eftir því að heimurinn kemst nær því að 

verða eitt markaðssvæði. Af þeim sökum er nauðsynlegt að reyna að tryggja það að 

vörumerkjaréttur aðila sé sem skýrastur og að hann sé virtur á öllum markaðssvæðum. Er það 

gert með alþjóðlegum sáttmálum og samkomulögum, en ber þar helst að nefna 

Madridarsamninginn og bókun við hann, Sáttmálinn um vörumerkjalöggjöf (Trademark Law 

Treaty), Parísar-, og Nice sáttmálann. Ísland er aðili að Nice sáttmálanum og bókun við 

Madridarsamninginn (Madrid II) í gegnum EES samninginn en er ekki aðili að 

Madridarsamningnum sjálfum (Madrid I) og er ólíklegt að svo verði sökum aðildar Íslands að 

bókuninni. 

Eins og áður segir eru alþjóðasáttmálar á sviði vörumerkjaréttar mjög mikilvægir og byggir 

vörumerkjakerfi Evrópusambandsins til að mynda að miklu leiti á hinum fjölmörgu 

sáttmálum sem gerðir hafa verið um hugverkaréttindi almennt og vörumerkjaréttindi 

sérstaklega.  

Fyrsti sáttmálinn um alþjóðlegt samstarf varðandi vernd hugverkaréttinda var Parísar-

sáttmálinn sem tók gildi árið 1884. Parísarsáttmálinn er mjög mikilvægur í umhverfi 
                                                
42 Alþt. 1996, A-deild, þskj. 338 – 233. mál, athugasemdir við 1. mgr. 2. gr. 
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vörumerkjaréttar, en þar var fyrst kveðið á um bann gegn mismunun útlendinga þegar kom að 

vernd hugverkaréttinda (e. national treatment) ásamt því að tryggja forgangsrétt þeirra til 

skráningar sem áður hafa skráð ákveðið merki. Felur sá réttur í sér að eigandi merkis getur 

innan sex til 12 mánaða sent inn umsókn um skráningu annarsstaðar á sama merki og skal 

hún þá metin líkt og hún hafi borist á sama degi og fyrsta umsóknin, að því gefnu að hin 

upprunalega umsókn hafi fengist samþykkt.43 Þessi regla kemur meðal annars í veg fyrir það 

að óprúttinn þriðji aðili geti skráð vörumerki annars manns í heimalandi sínu sem hann gerir 

ráð fyrir að muni á endanum rata inn á sinn markað og haldið þannig merkinu í gíslingu og 

þannig selt það upprunalegum eiganda eða komið í veg fyrir innkomu hans á markað. Þá er 

reglan um bann við mismunun gegn útlendingum mjög svo mikilvæg í sama samhengi, en 

fyrir Parísarsáttmálann var ekkert sem kom í veg fyrir það að erlendum aðilum væri 

mismunað þegar kom að vernd hugverkaréttinda og var slík mismunun meira að segja bundin 

í lög í sumum löndum, til að mynda í Þýskalandi og Bretlandi þar sem höfundarréttur 

innlendra aðila var einungis verndaður, en ekki erlendra.44 

3.3.1.   Parísarsamþykktin 

Parísarsamþykktin um vernd eignarréttinda í tengslum við iðnað frá 188345 fjallar m.a. um 

ýmis form hugverkaréttinda í tengslum við iðnað, þá sérstaklega hannanir, firmanöfn, 

vörumerki, einkaleyfi og annað. Samþykktin var meðal fyrstu skrefa sem tekin voru til þess 

að tryggja það að hugverkaréttindi aðila væru vernduð utan heimalands þeirra,46 en Ísland 

varð aðili að sáttmálanum árið 1962 og alls eru 177 ríki um allan heim aðilar að henni.47  

Meðal fyrirmæla sem finna má í samþykktinni er grein sem fjallar um skyldunotkun 

vörumerkja og hvenær megi fella þau af skrá vegna notkunarleysis (e. non-use). Er þar 

kveðið á um að í þeim löndum þar sem notkun vörumerkja er skylda svo að hægt sé að skrá 

þau megi ekki fella merkin úr gildi fyrr en að liðnum hæfilegum tíma án notkunar. Ekki er 

nánar farið út í það hver hinn hæfilegi tími er og skilgreining á því látin í hendur einstakra 

                                                
43 World Intellectual Property Organization. WIPO Intellectual Property Handbook: Policy Law and Use (2. útg 
World Intellectual Property Organization 2004). Bls 241-244. 
44 Pila, Justine & Torreman, Paul. European Intellectul Property Law (Oxford University Press 2016). Bls. 556. 
45 Paris Convention for the Protection of Industrial Property. 
46 WIPO. Paris Convention for the Protection of Industrial Property. <http://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/> 
Síðast sótt 6. apríl 2017. 
47 WIPO. Contracting parties > Paris Convention (Total Contracting Parties: 177) (World Intellectual Property 
Organization)  <http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=2> Síðast sótt 6. apríl 
2017. 
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ríkja.48 Þessa reglu má finna í öllum ríkjum Evrópu en skv. tilskipuninni og vml. er hinn 

hæfilegi tími fimm ár frá skráningu, sbr. 25. gr. vml. og 1. mgr. 10. gr. tilskipunarinnar. Þetta 

þýðir að ef engin raunveruleg notkun merkisins í viðskiptum hefur farið fram innan fimm ára 

frá skráningu er heimilt að fella það úr vörumerkjaskrá að kröfu annarra aðila á markaði. 

Þetta á einnig við ef notkun merkisins hefur stöðvast á einhverjum tímapunkti og sú stöðvun 

staðið yfir fimm ára tímabil. Merki getur þó haldið skráningu sinni þrátt fyrir notkunarleysi ef 

hægt er að sýna fram á gildar ástæður fyrir því. 

Samþykktin kveður einnig á um skyldu ríkja til þess að veita eigendum vörumerkja tímabil til 

þess að endurnýja vörumerki sín sem ellegar myndu falla af skrá á þeim degi sem skráningin 

rennur út. Er þar kveðið á um að eigendur skuli hafa sex mánuði hið minnsta eftir að skráning 

rennur út til þess að endurnýja skráningar sínar, en heimilt er að lengja tímabilið. Er þetta gert 

til þess að reyna að koma í veg fyrir að aðilar á markaði missi vörumerkjaréttindi sín komi 

upp sú staða að þeim sé ekki fært að endurnýja skráninguna á þeim degi sem hún rennur út 

á.49 

Vel þekkt vörumerki njóta þá einnig verndar í Parísarsamþykktinni. Er þar kveðið á um að 

vörumerkjaskrám sé skylt að hafna skráningu merkja sem eru eins og fræg merki 

annarsstaðar, eða líkleg til að valda ruglingi hjá neytendum. Þessi regla þýðir í raun það að 

aðila er óheimilt að skrá, svo dæmi sé tekið, Vintage Vibe sem sitt vörumerki á Íslandi, 

jafnvel þótt að merkið, sem er vel þekktur hljóðfæraframleiðandi í Bandaríkjunum, væri ekki 

skráð hér á landi. 50  Sama vernd tekur til þjóðfána, skjaldamerkja og annarra merkja 

þjóðríkja.51 

Það má í raun segja að Parísarsamþykktin sé að einhverju leiti grunnur alþjóðlegs 

vörumerkjaréttar eins og við þekkjum hann í dag. Reglur sem fram komu í samþykktinni eru 

enn í dag mikilvægur hluti vörumerkjalaga víða um heim, m.a. í reglum Evrópusambandsins 

og í Íslenskum lögum. Áhrif samþykktarinnar má til að mynda sjá í frumvarpi til 

                                                
48 World Intellectual Property Organization. WIPO Intellectual Property Handbook: Policy Law and Use (2. útg 
World Intellectual Property Organization 2004). Bls 249-250. 
49 World Intellectual Property Organization. WIPO Intellectual Property Handbook: Policy Law and Use (2. útg 
World Intellectual Property Organization 2004). Bls 250. 
50 Hér ber þó að athuga að firmamerki, eða logo, Vintage Vibe er skráð evrópuvörumerki með skráningu EU 
012669958 og er einungis tekið í dæmaskyni hér.  
51 World Intellectual Property Organization. WIPO Intellectual Property Handbook: Policy Law and Use (2. útg 
World Intellectual Property Organization 2004). Bls 252. 
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vörumerkjalaga frá 1997, en þar segir í athugasemdum um efni frumvarpsins að lögin skuli 

túlkuð eftir efni Parísarsamþykktarinnar.52 

3.3.1.   TRIPS sáttmálinn 

Trips sáttmálinn, The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, 

fjallar, líkt og nafnið gefur til kynna, um hugverkaréttindi í viðskiptalegu samhengi. 

Inniheldur sáttmálinn meðal annars ákvæði um jafnræði milli innlendra og erlendra aðila (e. 

national treatment) og jafnræði milli erlendra aðila, en það felst í því að ef borgurum eins 

erlends þjóðríkis er veittur ákveðinn réttur umfram aðra er ríkinu skylt að veita öðrum sama 

rétt. Þá fjallar sáttmálinn um skyldu eiganda vörumerkis til þess að nota það svo að merki geti 

verið skráð, en þó er ekki heimilt að hafna skráningu á þeim grundvelli að fyrirhuguð notkun 

á merkinu hafi ekki hafist á þeim tíma sem umsókn um skráningu er skilað inn. Einnig 

heimilar sáttmálinn framsal á vörumerkjaréttindum, með eða án fyrirtækisins sem upphaflega 

skráði réttindin. Í því felst að ekki er nauðsynlegt að selja fyrirtækið sem á réttindin sé 

ætlunin að færa þau yfir á annað félag eða einstakling.53 

3.3.2.   Madrid 

Madridarsamningurinn tók fyrst gildi árið 1891 en síðar hafa fleiri ríki bæst við það samfélag 

ríkja sem sáttmálinn nær yfir, bæði með viðbótum við sáttmálann sjálfan og í gegnum bókun 

við Madridarsamninginn. Samningurinn gerir mönnum og lögaðilum kleift að leggja fram 

eina umsókn, á einu tungumáli, fyrir mörg markaðssvæði í einu og auðveldar þannig ferlið að 

fá skráð, og halda utan um, vörumerki ef um er að ræða alþjóðlega hagsmuni af 

vörumerkjum, að því gefnu að aðilinn hafi heimilisfesti í landi sem einnig er aðili að 

samningnum.54 Samningurinn er líklegur til þess að skapa mjög mikið hagræði fyrir stór, 

alþjóðleg fyrirtæki líkt og t.d. Coca Cola, Puma, og Adidas svo dæmi sé tekin, en öll þessi 

fyrirtæki starfa á alþjóðlegum vettvangi og eiga mörg vörumerki hvert um sig. Með því að 

beita fyrir sig Madridarsamningnum geta fyrirtækin sent inn eina umsókn, valið hvaða landa 

                                                
52 Alþingistíðindi. Frumvarp til laga um vörumerki. <http://www.althingi.is/altext/121/s/0338.html> Síðast sótt 
7. apríl 2017. 
53 World Intellectual Property Organization. WIPO Intellectual Property Handbook: Policy Law and Use (2. útg 
World Intellectual Property Organization 2004). Bls. 350-351. 
54 World Intellectual Property Organization. WIPO Intellectual Property Handbook: Policy Law and Use (2. útg 
World Intellectual Property Organization 2004). Bls 287-288. 
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hún á að taka til og sent hana inn, í stað þess að þurfa að senda inn umsókn í hverju ríki fyrir 

sig á mismunandi tungumálum og mismunandi lagaumhverfi. 

Madridarsamningurinn innihélt reglu sem krafðist þess að umsóknir sem færu í gegnum það 

kerfi sem samkomulagið kveður á um væru áður skráðar í heimaríki þess sem óskaði eftir 

skráningu í öðrum ríkjum samkomulagsins. Bókunin við samninginn nam þá reglu þó úr gildi 

og er því hægt að hljóta skráningu þótt merkið sé ekki skráð í heimalandinu, en einnig varð 

þessi breyting til þess að skráning í gegnum Madridarsamninginn heldur gildi sínu þó að 

skráning í heimalandi falli niður af einhverjum ástæðum. Ísland er sem áður segir hluti af 

Madridarsamfélaginu og er, í ljósi þess að Ísland er aðili að bókuninni við 

Madridarsamninginn í gegnum samninginn um EES, ólíklegt að hinn upphaflegi samningur 

verði fullgildur hér á landi. Íslensk fyrirtæki og einstaklingar hafa í gegnum sáttmálann 

aðgang að hinu alþjóðlega kerfi sem Madrid hefur komið á fót og njóta allra þeirra réttinda 

sem af sáttmálanum leiða.55 

Þegar umsókn hefur verið send inn í gegnum vörumerkjaskrá heimaríkis eiganda merkisins 

hafa þau ríki sem sótt er um vernd í ákveðinn tímaramma til þess að hafna umsókninni, telji 

þau hana ekki uppfylla reglur sínar um skráningarhæfi. Hafi WIPO ekki verið gert viðvart um 

mótmæli við skráninguna telst hún hafa verið samþykkt og hefur vörumerkið þá sömu stöðu 

og ef um vernd þess hefði verið sótt af innlendum aðila beint til vörumerkjaskráa þeirra ríkja 

sem sótt var um vernd í.56 

3.3.3.   Sáttmálinn um vörumerkjalöggjöf 

Sáttmálinn um vörumerkjalöggjöf57 var undirritaður í Genf 1994 og tók gildi 1. ágúst 1996.58 

Sáttmálanum er ætlað að einfalda og samræma skráningu vörumerkja í heiminum og fjallar 

hann um formreglur þegar kemur að skráningum en ekki um efnisreglur. Helst má skipta 

þeim sviðum sem sáttmálinn tekur yfir í þrjá flokka. Það eru reglur um umsókn um 

skráningu, um breytingar á skráningu eftir að hún hefur verið samþykkt og endurnýjun 

skráningar. Evrópusambandið er aðili að sáttmálanum, en hann fjallar að mestu leiti um 

                                                
55 Jón L. Arnalds, Vörumerkjaréttur, helstu meginreglur (Bókaútgáfa Orators 1995). Bls. 21-23. 
56 World Intellectual Property Organization. WIPO Intellectual Property Handbook: Policy Law and Use (2. útg 
World Intellectual Property Organization 2004). Bls 290. 
57 Trademark Law Treaty eða TLT 
58 World Intellectual Property Organization. WIPO Intellectual Property Handbook: Policy Law and Use (2. útg 
World Intellectual Property Organization 2004). Bls 297. 
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hámarkskröfur sem ríki mega gera til rétthafa vörumerkja í þeim tilvikum sem að framan eru 

nefnd. Þá inniheldur sáttmálinn fyrirmynd að eyðublöðum sem ríkjum er frjálst að nota en 

ekki skuldbundin til að fylgja. Eyðublöðin gera ráð fyrir hámarks upplýsingasöfnun sem 

leyfileg er skv. sáttmálanum en heimilt er að óska eftir minni upplýsingum.59 

3.3.4.   Nice Sáttmálinn 

Nice sáttmálinn um alþjóðlega flokkun vöru og þjónustu vegna skráningar vörumerkja fjallar, 

eins og nafnið gefur til kynna, um flokkun þeirrar vöru og þjónustu sem merki eru skráð fyrir. 

Þessi flokkun er nauðsynleg sökum þess að það er samkvæmt eðli vörumerkjalöggjafarinnar 

nauðsynlegt að vörumerki séu skráð fyrir ákveðna vöru og þjónustu og til þess að vernd sé 

hvorki of þröng né of víð að vöruflokkarnir séu rétt flokkaðir.  

Sáttmálinn tók gildi 8. apríl 1967 og inniheldur 34 vöruflokka og 11 þjónustuflokka. Hver 

flokkur inniheldur svo mikinn fjölda af mismunandi vörum og þjónustu sem innan hans falla. 

Innifalinn í sáttmálanum er svo listi yfir vörur og þjónustu í stafrófsröð sem er í sífelldri 

endurskoðun til þess að tryggja það að öll sú vara og þjónusta sem er í boði hverju sinni sé 

rétt flokkuð og almennt til staðar í listanum, en sú vinna er í höndum sérfræðinefndar skipaðri 

af aðildarríkjum sáttmálans.60 

Sáttmálinn hefur áhrif á stóran hluta heimsins, en þrátt fyrir það að aðeins 84 ríki séu aðilar 

að samningnum nýta vörumerkjaskrár um 65 ríkja til viðbótar, ásamt OHIM, 

Evrópusambandinu, Vörumerkjastofnun Afríku (AIRPO), Vörumerkjastofnun Benelux 

ríkjanna (BOIP) og fleiri einnig flokkakerfi sáttmálans. Þannig fylgja öll helstu viðskiptaríki 

Íslands flokkun sáttmálans, hvort sem þau eru aðilar að honum eða ekki.61 

                                                
59 World Intellectual Property Organization. Summary of the Trademark Law Treaty (TLT) (1994). 
<http://www.wipo.int/treaties/en/ip/tlt/summary_tlt.html> Síðast sótt 28. mars 2017. 
60 World Intellectual Property Organization. WIPO Intellectual Property Handbook: Policy Law and Use (2. útg 
World Intellectual Property Organization 2004). Bls 309-310. 
61 World Intellectual Property Organization. Summary of the Nice Agreement Concerning the International 
Classification of Goods and  Services for the Purposes of the Registration of Marks (1957). 
<http://www.wipo.int/treaties/en/classification/nice/summary_nice.html> Síðast sótt 28. mars 2017. 
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4.   Skilyrði fyrir skráningarhæfi vörumerkja 

Um skilyrði fyrir skráningarhæfi vörumerkja er fjallað um í 1. til 4. gr. tilskipunarinnar en í 2. 

gr. hennar kemur sem áður segir fram hvað getur verið vörumerki. Tilskipunin setur þannig 

fram nokkuð skýrar reglur um það hvað samþykkja má til skráningar í vörumerkjaskrá og er 

nánar fjallað um þau skilyrði fyrir því í þessum kafla. Reglunum um skráningu vörumerkja er 

alla jafna skipt upp í algild skilyrði og skilyrði sem háð eru aðstæðum í hverju máli fyrir sig, 

eða atviksbundin skilyrði. Merkið þarf að vera fært um að vera sett fram á myndrænan hátt og 

getur verið allt frá eiginnafni einstaklings, til númera, forms vöru eða umbúða hennar og svo 

framvegis. Einu skilyrði greinarinnar, önnur en þau að nauðsynlegt sé að hægt sé að setja 

merkið fram á myndrænan hátt, er að það sé nægilega aðgreinanlegt frá öðrum merkjum á 

markaðnum og til þess að auðkenna vöruna. 

Í 3. gr. tilskipunarinnar koma fram frekari skilyrði sem vörumerki þarf að uppfylla til þess að 

það sé hæft til skráningar. Greinin útlistar að mestu skilyrði 2. gr. með nákvæmari hætti og 

kafar dýpra í það hvað getur orðið til þess að merki sé ekki nægilega aðgreinanlegt eða að 

það sé talið of almenns eðlis. Einnig kveður greinin á um að ekki sé hægt að skrá sem 

vörumerki eitthvað sem er nauðsynlegur hluti vörunnar sem það tengist. Þannig kemur 3. gr. 

t.d. í veg fyrir það að ilmvatnsframleiðandi, eða framleiðandi snyrtivara, skrái ilm sinnar vöru 

sem sérstakt vörumerki þar sem að án ilmsins væri ilmvatnið ekki söluhæf vara þar sem 

ilmurinn er, í ákveðnum skilningi, varan sjálf. Þá mega merki ekki ganga á rétt eldri skráðra 

merkja. 

Skilyrðum fyrir skráningu vörumerkja má skipta upp í tvo flokka, algild skilyrði (e. absolute 

grounds) og skilyrði sem háð eru aðstæðum hverju sinni, en þau verða hér eftir kölluð 

atviksbundin skilyrði (e. relative grounds). Þannig eru algild skilyrði fyrir skráningarhæfi 

fastbundnari reglur sem, líkt og enska nafnið gefur til kynna, eiga við, og koma til skoðunar í 

öllum málum óháð ytri markaðsaðstæðum. Hin atviksbundnu skilyrði eru matsbundnari og 

tengjast stöðu merkisins á markaðnum og gagnvart eldri skráningum. Sem dæmi um algild 

skilyrði fyrir skráningarhæfi má nefna aðgreinanleikakröfuna, þ.e. að vörumerki sé 

nægjanlega fært um að greina þá vöru eða þjónustu sem það prýðir frá öðrum aðilum á sama 

markaði. Þá getur skráning merkis ekki átt sér stað ef það orð sem merkið byggir á er þá 

þegar algengt orð yfir vöruna eða þjónustuna sem skrá á það fyrir, þ.e. ef merkið er orðið 
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lýsandi. Þá geta merki eins misst auðkennanleika sinn ef vörumerkið fellur inn í almennt mál 

sem samheiti yfir ákveðinn vöru- eða þjónustuflokk og ekkert er gert til að viðhalda því.62 Þá 

skal, eins og áður segir, ekki vera hægt að skrá vörumerki ef merkið sem áætlað er að skrá er 

órjúfanlegur hluti vörunnar sem það tengist,63 en dæmi um slíkt má nefna tilraun Chanel til 

þess að skrá lykt ilmvatns síns, Chanel no. 5, sem vörumerki. Þar var komist að því að ekki 

væri hægt að skrá ilminn sem vörumerki þar sem lykt ilmvatnsins er í raun varan sjálf og 

verður því ekki skráð sem merki á þeim grundvelli.64 

Atviksbundnu skilyrðin eru, líkt og áður segir, matskenndari skilyrði sem eru háð aðstæðum 

hverju sinni. Sem dæmi um þetta mætti nefna það ef aðili myndi senda inn beiðni um 

skráningu sem svipaði mjög til eldra merkis fyrir keimlíka vöru eða þjónustu.  Í því tilfelli 

myndi það falla í hlut vörumerkjaskrár, og eftir atvikum dómstóla, að meta hvort líkindin 

væru slík að það væri líklegt til þess að valda ruglingi hjá neytendum. Þá er einnig mögulegt 

að neita merki um skráningu ef hægt er að leiða líkur að því að merkið sé að reyna að þykjast 

vera hluti af stærra og þekktara merki, eða ef um er að ræða hreint og klárt brot gegn rétti 

þeim er eigandi vörumerkis á. 

4.1.  Algild skilyrði fyrir skráningu merkja 

4.1.1.   Lýsandi merki 

Meðal þess sem alltaf leiðir til höfnunar á skráningu vörumerkja er það ef merkið er að öllu 

leiti lýsandi. Um þetta er fjallað í (c) lið 1. mgr. 3. gr. tilskipunarinnar, en þar segir að merki 

sem samanstanda einvörðungu af tilvitnunum til tegundar, gæða, magns, ætlaðs tilgangs, 

virðis, upprunastaðar eða framleiðslutíma vöru eða þjónustu verði ekki skráð. Þá bannar (d) 

liður sömu málsgreinar að merki sem orðið hafa lýsandi fyrir vöruna eða þjónustuna í 

almennri málvenju verði skráð. Þetta hefur þá þýðingu að ekki væri hægt að fá vörumerkið 

                                                
62 Sem dæmi um þetta má t.d. Xerox, sem í hinum enskumælandi heimi hefur orðið samnefnari fyrir ljósritun og 
ljósritunarvélar, en fyrirtækið var stærsti ljósritunarvélaframleiðandi í heimi lengi vel. Eins má í þessu samhengi 
nefna Teflon fyrir svokallaða non-stick potta og pönnur. Einnig er þetta ferli sem sumir vilja meina að við 
gætum verið að sjá gerast í dag með Google leitarvélina. 
63 Dewan, Dr. Mohan. Grounds for refusal of registration of trade mark. (Lexology 28. maí 2013) 
<http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=26e3d590-7347-4e7b-8d5d-d03f3228d4da> Síðast sótt 14. 
febrúar 2017. 
64 Höfundur ekki skráður. ‘Smell, Sound and Taste – Getting a Sense of Non-traditional Marks’ [2009] árg. 
vantar(1)WIPO Magazine. <http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2009/01/article_0003.html> Síðast sótt 5. 
mars 2017. 
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Íslenskur fiskur skráð, enda er það einvörðungu lýsandi. Annars vegar hvað varðar 

upprunastað og hins vegar um tegund vöru. 

Í dómi Evrópudómstólsins í máli Windsurfing Chiemsee65 gerði WSC kröfu um það að tveim 

öðrum fyrirtækjum yrði bannað að nota nafnið Chiemsee í rekstri sínum. Chiemsee er nafn á 

stöðuvatni í Bæjaralandi í Þýskalandi og fellur því undir fyrrnefndan (c) lið 1. mgr. 3. gr. 

WSC hafði ekki fengið orðið Chiemsee skráð en nokkrar útgáfur af myndrænni, eða grafískri, 

útfærslu á nafninu höfðu verið teknar inn í vörumerkjaskrá. Öll fyrirtækin stunduðu sölu 

íþróttafatnaðar og töldust því á sama markaði og taldi WSC að hin gengu á rétt sinn með því 

að tilgreina Chiemsee á vörum sínum. 

Evrópudómstóllinn tilgreindi þörfina á því að halda ákveðnum merkjum lausum af 

almannahagsmunum. Sum merki væru einfaldlega þess eðlis að nauðsynlegt væri að koma í 

veg fyrir að einhver einn aðili gæti átt einkarétt á notkun þeirra. Niðurstaða dómsins í þessu 

máli var hins vegar sú að þegar staðarnöfn hafa áunnið sér auðkennanleika í gegnum notkun 

og virki ekki einungis sem lýsandi fyrir upprunastaðsetningu geti þau fengist skráð. Þessi 

niðurstaða þýðir það að lýsandi merki geta hætt að vera lýsandi og orðið skráningarhæf ef 

þau, í gegnum notkun, ná að uppfylla aðrar kröfur til skráningar. 

Í Baby-dry málinu66 sótti Procter & Gamble um skráningu á vörumerkinu Baby-dry fyrir 

einnota bleyjur. Vörumerkið fékk ekki skráningu vegna þess að álitið var að hér væri um 

lýsandi merki að ræða, en það lýsti einvörðungu ætlaðri virkni vörunnar. Evrópudómstóllinn 

taldi aftur á móti að með því að nota þessa óvenjulegu orðaröðun, það er baby dry í staðin 

fyrir hina hefðbundnu orðanotkun dry baby væri kröfum um skráningu vörumerkja fullnægt. 

Dómstóllinn virðist þó hafa snúið frá fordæmi Baby-dry með síðari dómum og má í því 

samhengi nefna Doublemint dóminn. 67  Þar var merkið Doublemint fyrir tyggigúmmí 

samþykkt til skráningar, meðal annars á þeim grundvelli að um væri að ræða óvanalega 

framsetningu á orðinu og að það gæti haft fleiri en eina þýðingu. Merkið gæti til dæmis þýtt 

að tvenns konar mynta væri notuð eða að tvöfalt magn myntu væri notað. Dómstóllinn taldi 

                                                
65 Sameinuð mál C-108/97 og C-109/97. Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) v. 
Boots- und Segelzubehör Walter Huber, & Franz Attenberger [1999] ECJ. 
66 C-383/99 Procter & Gamble v. Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) 
[OHIM] [2001] ECJ. 
67 C-191/01 Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) [OHIM] v. Wm. 
Wrigley Jr. Company [2003] ECJ. 
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hins vegar að ef ein möguleg þýðing orðsins væri lýsandi fyrir vöruna bæri að hafna 

skráningunni. 

Eftir Doublemint dóminn og síðari dóma68 virðist sem Evrópudómstóllinn hafi snúist til 

strangari túlkunar á greininni en var að finna í Baby-dry dómnum. Það hefur þá þýðingu að 

líklega dugar ekki lengur að nota óvanalega samsetningu orða geti þau talist lýsandi fyrir 

vöruna eða þjónustuna á einhvern hátt, en með endurteknum niðurstöðum dóma fyrir 

Evrópudómstólnum sem ganga í aðra átt en Baby-dry verður að draga þá ályktun að 

fordæmisgildi þess dóms sé orðið verulega takmarkað. 

4.1.2.   Aðgreinanleiki 

Til þess að hægt sé að skrá vörumerki þarf það að vera fært um að aðgreina sig frá öðrum 

merkjum á markaðnum og þannig aðgreint vöruna eða þjónustuna sem það prýðir. Þannig 

þarf merkið að vera nægilega aðgreinanlegt frá öðrum til þess að neytandinn geti án teljandi 

rannsókna greint það frá öðrum merkjum sem fyrir eru á sambærilegum vörum eða þjónustu. 

Þetta skilyrði er því í raun tengt grunnstoðum vörumerkisins, en það var, eins og áður segir, 

upphaflega aðallega merki til þess að greina uppruna vörunnar eða þjónustunnar sem það 

prýddi.69 

Svo virðist sem slakað hafi verið á skilyrðum um aðgreinanleika á síðustu árum í 

framkvæmd, en minni aðgreinanleika virðist vera þörf nú en áður. Sem dæmi um þetta má 

nefna skráningu Coca-Cola á lögun flaskna sinna sem vörumerki. Lögunin á glerflöskum 

fyrirtækisins er í hugum margra óaðgreinanleg frá drykknum og hefur haldist að miklu leyti 

óbreytt í gegnum árin. Þrátt fyrir það var fyrirtækinu meinað um að skrá flöskuna sem 

vörumerki sitt í Bretlandi í flokki 32 er tekur yfir óáfengar drykkjarvörur þegar þeir sótt um 

það árið 1986 sökum þess að merkið þótti ekki nægilega aðgreinanlegt frá öðrum glerflöskum 

á markaðnum og var líklegt til þess að veita fyrirtækinu of víðtækan rétt vegna annarra aðila 

sem starfa á sama markaði. 70  Þeir hafa síðar, vegna lagabreytinga, sem og breytinga á 

dómatúlkun, náð að skrá merkið sem evrópumerki (Community Trademark) undir númerinu 

                                                
68 Til dæmis Biomild dóminn C-265/00 og Postkantoor C-363/99 
69 Aplin T., Cornish, W. and Llewelyn, D., Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks & Allied 
Rights ( útg, Sweet & Maxwell and Thompson Reuters 2013) Bls. 709. 
70 Aplin T., Cornish, W. and Llewelyn, D., Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks & Allied 
Rights (8 útg, Sweet & Maxwell and Thompson Reuters 2013). Bls. 709. 
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CTM 002754067, en merkið var skráð árið 2004.71 Þess ber þó að geta í þessu samhengi að 

Coca Cola höfðu áður skráð glerflösku sína með merkingu í vörumerkjaskrá Bretlands undir 

númerinu UK0000079020472, en sú skráning sem að framan er rædd fjallar um flöskuna án 

merkingar, og tekur þannig einungis til lögunar flöskunnar, en ekki flösku með merkingu. 

Það má velta því fyrir sér hvort þessi skráning sé fyrirheit um minnkandi kröfur til getu 

merkja til að aðgreina og auðkenna þá vöru sem hún prýðir, en þróunin virðist vera í þá átt. 

4.1.3.   Myndræn framsetning 

Skilyrði 2. gr. tilskipunarinnar, sbr. 2. gr. vml. um að mögulegt verði að vera að setja merkin 

fram á myndrænan hátt er ófrávíkjanlegt sbr. t.d. dómur Evrópudómstólsins í Libertel 

málinu.73 Þar reyndi Libertel að skrá litinn appelsínugulan og lét fylgja með dæmi um litinn í 

formi appelsínuguls fernings. Hér er vissulega um myndræna framsetningu að ræða en 

dómurinn taldi að þessi umsókn væri ekki nægilega skýr sökum þess að litaprufan sem fylgdi 

með umsókninni gæti dofnað með árunum og möguleikans að mismunandi undirlag gæti 

skilað mismunandi niðurstöðum í prentun og var skráningu því hafnað. Dómurinn gaf þó 

hugmynd um það hvað hann gæti talið ásættanlegt í þessu samhengi, en nánari orðalýsing eða 

alþjóðlega viðurkenndur litakóði, s.s. Pantone kóði litarins, hefði að öllum líkindum uppfyllt 

skilyrði um myndræna framsetningu.74 Þannig má telja að ef Libertel hefðu í umsókn sinni 

tiltekið að um væri að ræða til dæmis appelsínugulan með Pantone kóða 151 XGC, sem hyldi 

ákveðið hlutfall af umbúðum eða auglýsingum eða tveir litir í ákveðnum hlutföllum, hefði 

umsóknin að öllum líkum verið samþykkt miðað við forsendur dómsins. 

Hin myndræna framsetning merkja er alla jafna ekki eitthvað sem líklegt er til þess að hafa 

áhrif á skráningu þeirra. Hefðbundin vörumerki eru í eðli sínu myndræn og því kemur þessi 

krafa að takmörkuðu leiti til skoðunar. Hins vegar er þetta eitthvað sem vert er að hafa í huga, 

og raun nauðsynlegt, þegar ómyndræn og önnur óhefðbundin vörumerki eru tekin til 

skoðunar líkt og ætlunin er að gera í ritgerð þessari. 

                                                
71 European Union Intellectual Property Office. 
<https://euipo.europa.eu/eSearch/#basic/1+1+1+1/50+50+50+50/2754067> Síðast sótt 14. febrúar 2017. 
72 Intellectual Property Office. <https://www.ipo.gov.uk/tmcase/Results/1/UK00000790204> Síðast sótt 14. 
febrúar 2017, 
73 C-104/01 Libertel Groep BV v Benelux-Merkenbeureau. 
74 Pila, Justine & Torreman, Paul. European Intellectul Property Law (Oxford University Press 2016). Bls 371. 



27 

 

 

Algengasta leiðin til að mæta þessari kröfu í skráningarferlinu er að láta fylgja með 

umsókninni mynd eða þrívíddarteikningu af merkinu sem áætlað er að skrá. Þá er einnig 

innifalin í umsókninni nákvæm lýsing á merkinu, þeim litum sem notaðir eru, hlutföllum sem 

geta talist mikilvæg og aðrar þær upplýsingar sem taldar eru eiga við. Þetta skilyrði um 

myndræna framsetningu getur þó reynst flókið þegar kemur að ómyndrænum merkjum, s.s. 

hljóðmerkjum, sem þessi ritgerð leggur áherslu á, lyktarmerkjum, og bragðmerkjum. Ýmsar 

aðferðir hafa verið reyndar þegar kemur að skráningu slíkra merkja en farið verður nánar út í 

það í síðari köflum ritgerðarinnar ásamt því að skoðað verður nánar hver staðan er í dag. 

Ný tilskipun Evrópusambandsins um vörumerki tekur gildi á næstu misserum og er þar 

krafan um myndræna framsetningu fjarlægð úr texta hennar. Er það gert til þess að færa texta 

tilskipunarinnar nær raunverulegri stöðu vörumerkjaréttar í Evrópusambandinu í dag í kjölfar 

Sieckmann dómsins, Shield Mark dómsins og Libertel dómsins. Þessir dómar, og fleiri, hafa 

undanfarin ár breytt landslaginu í vörumerkjarétti þó nokkuð og túlkun löggjafarinnar hefur 

orðið opnari og veitt möguleika á skráningu ómyndrænna merkja. Með breytingunni er 

löggjöfin víkkuð enn frekar og verða möguleikar á skráningu hinna ýmsu óhefðbundnu og 

ómyndrænu merkja í kjölfarið möguleg, svo lengi sem hægt sé að skrá þau á þann hátt að 

skráningin uppfylli hin sjö skilyrði Sieckmanns, en þau hafa þó verið yfirfærð af hinni 

myndrænu hlið umsóknarinnar yfir á umsóknina í heild sinni. 

4.2.  Atviksbundin skilyrði fyrir skráningu merkja 

Atviksbundnu skilyrðin eru matsbundnari og tengjast stöðu merkisins á markaðnum og 

gagnvart eldri skráningum. Sem dæmi um atviksbundin skilyrði fyrir skráningarhæfi má 

nefna auðkennanleikakröfuna, þ.e. að vörumerki sé nægjanlega fært um að auðkenna þá vöru 

eða þjónustu sem það prýðir á markaði. Dæmi um það er að skráning merkis getur ekki átt sér 

stað ef það orð sem merkið byggir á er þá þegar algengt orð yfir vöruna eða þjónustuna sem 

skrá á það fyrir, en eins geta merki misst auðkennanleika sinn ef vörumerkið fellur inn í 

almennt mál og ekkert er gert til að viðhalda því.75  

                                                
75 Sem dæmi um þetta má t.d. Xerox, sem í hinum enskumælandi heimi hefur orðið samnefnari fyrir ljósritun og 
ljósritunarvélar, en það var stærsti ljósritunarvélaframleiðandi í heimi lengi vel. Eins má í þessu samhengi nefna 
Teflon fyrir svokallaða non-stick potta og pönnur. Einnig er þetta ferli sem við gætum verið að sjá gerast í dag 
með Google leitarvélina. 
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Atviksbundnu skilyrðin eru, líkt og áður segir, skilyrði sem tengjast aðstæðum hverju sinni. 

Sem dæmi um þetta mætti nefna það ef aðili myndi senda inn beiðni um skráningu sem 

svipaði mjög til eldra merkis fyrir keimlíka vöru eða þjónustu.  Í því tilfelli myndi það falla í 

hlut vörumerkjaskráar, og eftir atvikum dómstóla, að meta hvort líkindin væru slík að það 

væri líklegt til þess að valda ruglingi hjá neytendum. Þá er einnig mögulegt að neita merki 

um skráningu ef hægt er að leiða líkur að því að merkið sé að reyna að þykjast vera hluti af 

stærra og þekktara merki, eða ef um er að ræða hreint og klárt brot gegn rétti þeim er eigandi 

vörumerkis á.76 

Að lokum má nefna það að vörumerki sem eru nákvæmlega eins og eldri merki eða merki 

sem á villandi hátt benda til tengingar við annað merki verða ekki skráð. Þá verður merkjum, 

sem á villandi hátt benda til tengsla við ótengda manneskju, lifandi eða sem látist hefur á 

síðustu 20 árum, neitað um skráningu.77 

4.2.1.   Ruglingshætta 

Eitt af þeim atriðum sem litið er til þegar horft er til atviksbundinna skráningarskilyrða er það 

hvort af merkinu stafi ruglingshætta, þ.e. hvort það sé það líkt öðru merki á markaðnum að 

hætta geti talist á því að neytendur geti ruglast á því og hinu síðarnefnda. Helst kæmi það til 

skoðunar að hafna merki um skráningu á þessum forsendum ef merkin eru mjög lík hvor öðru 

í útliti, rithætti og framburði, að því gefnu að þær vörur eða þjónusta sem í boði eru undir 

merkjunum séu líkar. Það er þó ekki útilokað að mjög lík merki útiloki ekki hvort annað ef 

vörurnar eru ekki samkeppnisaðilar á sama markaði, eða vörurnar eða merkin nægilega ólík 

til þess að ekki teljist miklar líkur á að neytendur ruglist á þeim. Þannig geta merki sem 

svipar til hvors annars en merkja mjög ólíkar vörur bæði fengist skráð þar sem ólíklegt er að 

neytendur rugli þeim saman. Byggir það að hluta á því að hinn viðeigandi viðskiptahópur 

getur verið mjög ólíkur þegar um svo ólíkar vörur er að ræða.78  

                                                
76 Dewan, Dr. Mohan. Grounds for refusal of registration of trade mark. (Lexology 28. maí 2013) 
<http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=26e3d590-7347-4e7b-8d5d-d03f3228d4da> Síðast sótt 14. 
febrúar 2017. 
77 Dewan, Dr. Mohan. Grounds for refusal of registration of trade mark. (Lexology 28. maí 2013) 
<http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=26e3d590-7347-4e7b-8d5d-d03f3228d4da> Síðast sótt 14. 
febrúar 2017. 
78 Dewan, Dr. Mohan. Grounds for refusal of registration of trade mark. (Lexology 28. maí 2013) 
<http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=26e3d590-7347-4e7b-8d5d-d03f3228d4da> Síðast sótt 14. 
febrúar 2017. 
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Af framansögðu má því ráða að svo lengi sem ekki er reynt að telja neytendum í trú um það 

að fyrirtæki tengist öðru, ótengdu fyrirtæki á sama markaði til að bæta stöðu sína má leiða að 

því líkur að merkin eða þjónustan sé nægilega ólík til þess að ruglingur sé ólíklegur. Þannig 

gætu tvö fyrirtæki með svipaða vöru og mjög lík merki bæði fengið vörumerki sín skráð ef 

þau starfa t.d. á mismunandi mörkuðum, eða hafa hvorn sinn kúnnahóp. Þessi möguleiki 

opnar að sjálfsögðu ekki fyrir það að aðili á markaði geti algerlega hermt eftir vörumerki 

annars, jafnvel þótt þeir starfi á mismunandi markaðssvæðum, en tvö eins merki geta ekki 

hlotið skráningu. Þrátt fyrir það að hið síðara merki fengi skráningu fyrir mistök gæti eldri 

rétthafinn mótmælt þeirri skráningu og fengið hið síðara afskráð vegna brota gegn einkarétti 

hans á nýtingu merkisins.  

Dæmi um þetta má sjá í dómi Hæstaréttar Íslands í máli nr. 97/2016, en þar var Sushisamba 

ehf. meinað að nota vörumerki sitt Sushi Samba vegna þess að Samba LLC, sem er 

Bandarískt fyrirtæki, rak staði undir sama nafni í Bandaríkjunum. Þar störfuðu fyrirtækin á 

alveg aðskildum markaðssvæðum en seldu eins vörur. Á grundvelli eldri skráningar Samba 

LLC var Sushisamba ehf. gert að hætta að nota nafnið og vörumerki félagsins afskráð.79 

Í þessu samhengi hvað varðar evrópurétt má líta til Sir v Zirh málsins.80 Þar var tekist á um 

það hvort tækt væri að neita Muelhens GmbH & Co. um skráningu á orðmerki sínu Zirh sem 

vörumerkis vegna fyrra merkis, Sir. Bæði merkin tóku yfir vöru í sama flokki og taldi OHIM 

að ruglingshætta væri of mikil og að því bæri að neita því að skrá merkið. Evrópudómstóllinn 

komst þó að þeirri niðurstöðu að þrátt fyrir það að um líkar vörur væri að ræða, og það að í 

framburði væru merkin nánast eins, væru myndmerkin nægilega ólík til þess að venjulegur 

neytandi gæti auðveldlega skilið á milli þeirra. Merki Zirh var mjög einfalt orðamerki, án 

nokkurrar meiriháttar grafíkur í kring, meðan merki Sir samanstóð af nokkurs konar 

skjaldarmerki með orðinu rituðu fyrir neðan. Þetta áleit dómurinn að væri nægilegt til þess að 

skilyrðum væri uppfyllt og því ætti að skrá merki Zirh. 

Í máli Sabel BV gegn Puma AG, Rudolf Dassler Sport81, til einföldunar Sabel v. Puma, var 

deilt um það hvort merki sem Sabel vildi fá skráð væri of líkt fyrr skráðum vörumerkjum 

Puma. Í báðum tilfellum var skilgreinandi hluti merkisins kattardýr á hlaupum eða stökki og 

                                                
79 Hrd. 1. desember 2016 í máli nr. 97/2016. 
80 T-355/02 Muelhens GmbH & Co. KG v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and 
Designs) [OHIM] [2004] ECJ. 
81 C-251/95 Sabel BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport [1997] ECJ. 
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taldi Puma að það skapaði mikla ruglingshættu og hættu á því að Sabel yrði ranglega tengt 

við Puma í huga neytenda. Vörumerkjaréttur Þýskalands beindi því spurningu þess efnis 

hvort að það nægði að einn hluti merkis væri mjög líkur öðru ef um er að ræða vörur í sama 

flokki til þess að komast að því að um ruglingshættu væri að ræða til Evrópudómstólsins. 

Evrópudómstóllinn var sammála Þýska dómstólnum um það atriði að auðkennandi hluti 

beggja merkja væri nokkuð líkur og ólíklegt væri að skráning yrði samþykkt stæði hann einn 

og sér. Hins vegar er það talið ólíklegt að neytendur brjóti merkið niður og greini hvern hluta 

fyrir sig, heldur skoða þeir merkið í heild sinni. Heildarmynd merkjanna var í þessu tilfelli 

talin nægjanlega ólík til þess að skráningu yrði ekki hafnað, en dómur þessi gefur góða mynd 

af því hvað þarf að skoða þegar aðgreinanleiki og ruglingshætta eru skoðuð innan evrópsks 

vörumerkjaréttar. 

Af framansögðu má sjá að merki mega vera nokkuð lík þegar kemur að sumum þáttum 

merkjanna, svo lengi sem að þau innihalda einhvern þátt sem er nægjanlega auðkennandi til 

þess að hinn almenni neytandi geti, án teljandi vandræða, áttað sig á því að ekki er um sama 

merkið að ræða. Í fyrrnefndum Sir v Zirh dómi sést það best á því að myndrænn þáttur 

merkjanna var talinn vera nægjanlega stór og aðgreinandi til að vega upp á móti því að 

merkin kepptu á sama markaði, skriftin var svipuð, og því að í framburði eru merkin eins. Út 

frá orðalagi dómsins má þó gera ráð fyrir því að væri hinn sjónræni þáttur merkjanna 

svipaður, eða í það minnsta ekki jafn ólíkur og raun bar vitni í þessu máli, yrði að öllum 

líkindum fallist á rök OHIM um það að ruglingshætta væri of mikil. Hið sama má segja um 

Sabel v. Puma, en þar var einn auðkennandi hluti merkjanna svipaður en heildaryfirbragð 

merkjanna var talið nægjanlega ólíkt til þess að ekki væri hægt að fallast á kröfur Puma í 

málinu. 

4.3.  Samantekt 

Vörumerki verða, eins og sjá má hér að framan, að fullnægja hinum ýmsu skilyrðum til þess 

að hægt sé að skrá þau í vörumerkjaskrár skv. evrópulöggjöf. Fyrir slíkum skilyrðum eru 

góðar og gildar ástæður, en algerlega óheft skráning vörumerkja hefði að öllum líkindum í för 

með sér mjög slæm áhrif á viðskiptalíf og nýsköpun. Þau réttindi sem merkin veita eru 

gríðarleg eins og lesa má í öðrum kafla þessarar ritgerðar og auðvelt gæti verið að misnota 

þau ef ekki væri til að skipa hinu stranga regluverki sem nú er til staðar. 
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Merkið sem ætlunin er að skrá verður að vera fært um að auðkenna vöruna sem það er skráð 

fyrir. Þetta hefur verið álitin grunnvirkni vörumerkja allt frá upphafi framleiðendamerkja og 

því eðlilegt að gerð sé krafa um að slík virkni sé til staðar í merkinu. Þetta er svo beintengt 

öðru skilyrði sem er það að merkið þarf að vera aðgreinanlegt frá öðrum merkjum á 

markaðnum, þ.e. merkið þarf að hafa slík sérkenni að það sé með auðveldum hætti 

þekkjanlegt frá öðrum á markaðnum og að það verði í huga neytanda tengt við vöruna sem 

það á að merkja. 

Einnig þarf að vera mögulegt að setja merkið fram á myndrænan hátt. Slík framsetning hefur 

verið talin nauðsynleg til þess að hægt sé að skrá merkið inn í vörumerkjaskrá með 

fullnægjandi hætti en í nýrri tilskipun Evrópusambandsins um vörumerki, sem tekur gildi að 

fullu árið 2019, er slíka kröfu ekki að finna. Þrátt fyrir þær breytingar sem verða þar á er ekki 

líklegt að umfangsmiklar breytingar verði á því hvernig umsóknir eru meðhöndlaðar, en alltaf 

er nauðsynlegt að skráningar í vörumerkjaskrá séu skýrar og gefi rétta mynd af því hvert hið 

skráða merki er. Vissulega mun þessi breyting víkka vörumerkjahugtakið að einhverju leiti en 

í ljósi þess hvernig nýja tilskipunin vinnur upp á móti brotthvarfi kröfunnar um myndræna 

framsetningu verða varla stórvægilegar breytingar á því hvað samþykkt er inn í 

vörumerkjaskrá. Nánari greiningu á þeim áhrifum sem þessi skráning mun hafa á ómyndræn 

vörumerki er að finna síðar í ritgerðinni. 

Merki sem sóst er eftir að skrá má ekki skapa ruglingshættu hjá neytendum, hvort heldur sem 

er vísvitandi eða af slysni. Ef aðili skapar slíka hættu vísvitandi er alla jafna litið svo á að þar 

sé um slæma viðskiptahætti að ræða í besta falli, en versta falli vörusvik og brot gegn 

höfundarrétti ásamt vörumerkjarétti eiganda fyrra merkisins. Einnig mega vörumerki ekki 

vera algerlega lýsandi fyrir vöruna eða uppruna hennar og að auki geta vörumerki misst 

skráningu sína ef vörumerkið verður of samofið tungumálinu og hættir að vera auðkennandi 

fyrir vöruna, sbr. til dæmis Xerox, Teflon og mögulega Google í náinni framtíð.  
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5.   Sieckmann dómurinn 

Hér að framan hefur verið gerð grein fyrir grunnatriðum evrópsks vörumerkjaréttar, sögu 

hans og almenn skilyrði fyrir skráningu merkja. Rannsóknarspurning sú er sett var fram í 

inngangi ritgerðarinnar sneri að skráningarhæfi ómyndrænna merkja í evrópurétti og mun 

næstu köflum verða varið í það að gera grein fyrir þýðingu kröfunnar um myndræna 

framsetningu (e. graphical representation) í því samhengi og stöðu óhefðbundinna merkja í 

evrópurétti. Er myndræna framsetningin alla jafna ein stærsta hindrunin í vegi þeirra er vilja 

skrá óhefðbundin vörumerki sín og mun sú krafa því taka mikið pláss í umfjöllun næstu 

kafla. 

Sieckmann dómurinn 82  er grundvallardómur um skráningarhæfi ómyndrænna og annarra 

óhefðbundinna vörumerkja og var hann mikill tímamótadómur, en þar var í fyrsta sinn fallist 

á með skýrum hætti að vörumerki væru ekki bara myndir og ritmál, heldur væri mögulegt, að 

ákveðnum skilyrðum uppfylltum, að skrá merki sem ekki geta talist myndræn í eðli sínu. 

Ralf Sieckmann reyndi að skrá sem vörumerki lyktarmerki í flokkum 35, 41 og 42. Með 

beiðni um skráningu merkisins sendi hann lyktarsýni, tvenns konar efnaformúlur sem sýndu 

efnið sem myndaði lyktina sem og efnafræðilegt heiti efnisins og orðalýsingu á lyktinni 

sjálfri. Efnaformúlurnar tvær voru annars vegar grunnformúla efnisins, C10H10O2, og hins 

vegar nákvæmari formúla sem lýsir því hvernig mólekúlin raðast upp og tengjast, C6H5 – 

CH = CHCOOCH3. Efnið, sem á fræðimáli efnafræðinnar heitir cinnamic acid methyl ester, 

hefur ilm sem hefur verið lýst sem balsamískum ávaxtailmi með vott af kanil. 

Einkaleyfa- og vörumerkjastofa Þýskalands hafnaði skráningu merkisins á þeim grundvelli að 

talið var hæpið að það uppfyllti skilyrði gr. 8(1) í Austurrísku vörumerkjalögunum 

(Markengesetz) er varðar myndræna framsetningu merkisins, en merkinu var þó að lokum 

hafnað á grundvelli gr. 8(3) í sömu lögum sökum þess að það væri ekki nægilega 

auðkennandi til þess að geta uppfyllt skilyrði greinarinnar án þess að tekin væri afstaða til 

skráningarhæfi skv. gr. 8(1). 

Vörumerkjaréttur Þýskalands (Bundespatentgericht), sem málið var kært til eftir úrskurð 

einkaleyfa- og vörumerkjastofu, taldi hins vegar að lyktarmerki gætu verið nægjanlega 

                                                
82 C-273/00 Ralf Sieckmann v Deutsches Patent und Markenamt [2002] ECJ. 
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auðkennandi til þess að mögulegt væri að skrá slík merki. Aftur á móti var talið að 

nauðsynlegt væri að afla álits Evrópudómstólsins um tvær spurningar er varðar möguleika á 

myndrænni framsetningu á lyktarmerkjum og öðrum ómyndrænum merkjum áður en felldur 

yrði endanlegur dómur um það. 

5.1.  Fyrri spurningin: Geta ómyndræn merki fengist skráð? 

Í fyrri spurningunni var spurt hvort 2. gr. tilskipunarinnar ætti að túlka þannig að sú skylda 

sem hún mælir um er varðar það að hægt sé að setja fram merki á myndrænan hátt þýði það 

að einungis sé hægt að skrá myndræn, eða hefðbundin, merki, eða hvort túlka megi hana 

þannig að einnig sé heimilt að skrá merki sem ekki er hægt að sjá myndrænt í sínu 

upprunalega formi en geta verið sett óbeint fram á myndrænan hátt með ákveðnum aðferðum. 

Sem dæmi um slíkt má t.d. nefna lykt og hljóð, en almennt teljast slík merki ekki sjónræn. 

Ralf Sieckmann hélt því fram fyrir dómnum að greinina ætti ekki að túlka þannig að hún 

útilokaði öll önnur merki en hin hefðbundnu vörumerki. Hann vildi meina að greinin tæki 

einnig yfir hljóðmerki, litamerki, lyktarmerki, heilmyndir (e. hologram) og önnur ómyndræn 

merki og því ætti að túlka áskilnað hennar um myndræna framsetningu þannig að þar félli 

undir það að leggja fram endurgerð af merkinu, raunverulega eða rafræna, eða að leggja það 

fram á einhvern annan hátt. Með þeim rökstuðningi vildi hann meina að hann hefði uppfyllt 

skilyrði greinarinnar með því að leggja fram, eins og áður sagði, lýsingu, efnaformúlu, prufu 

og fræðilegt heiti efnisins, en með þeim upplýsingum gæti hver sem er haft samband við 

efnafræðistofu og fengið efnið framleitt til að gera sér nánari grein fyrir lyktinni af efninu. 

Austurríska ríkið taldi að ekki ætti að túlka greinina með jafn víðum hætti og Sieckmann 

héldi fram. Þannig væri það grundvöllur fyrir vernd þeirri er skráning vörumerkis veitir að 

aðilar sem leiti í vörumerkjaskrám geti með skýrum hætti, án nokkurra vandkvæða, áttað sig 

á því hvað nákvæmlega væri skráð og hvaða eiginleika hið skráða merki hefði. Þannig væri 

það ótækt að aðilar þyrftu að leita til rannsóknarstofu til þess að fá úr því skorið yfir hvað 

nákvæmlega verndin næði yfir, líkt og í tilfelli lyktarmerkis Sieckmanns. Þá væri það vel 

þekkt og rótgróin venja að einungis væri hægt að skrá merki sem hægt væri að setja fram á 

myndrænan hátt í þrengsta skilningi orðsins. Austurríska ríkið taldi einnig að ekki væri hægt 

að horfa á hljóðmerki og lyktarmerki á sama hátt, en talsvert auðveldara væri að gera 

notendum kleift að fá aðgang að hljóðmerkjum á tölvutæku formi heldur en lyktarmerkjum. 
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Einnig væri nauðsynlegt að athuga að auðveldara væri að setja fram hljóðmerki á myndrænan 

hátt eftir ýmsum aðferðum sem væru skiljanlegar fyrir almenning. 

Breska ríkið gekk einnig inn í málið og færði rök fyrir sínum sjónarmiðum í málinu. Þeirra 

helstu sjónarmið voru þau að skýrleiki skráninga í vörumerkjaskrár væri það sem 

mikilvægast væri að horfa til í þessu samhengi. Ríkið benti á að í 2. gr. tilskipunarinnar væru 

engin takmörk fyrir því hvernig hin myndræna framsetning ætti að vera, heldur væri einungis 

áskilnaður fyrir því að slík framsetning væri möguleg. Þannig væri ekki hægt að útiloka 

ómyndræn og önnur óhefðbundin merki algerlega út frá 2. gr. heldur þyrfti að skoða hverja 

framsetningu fyrir sig og meta það út frá henni. Aðalatriðið í þessum efnum væri að 

meðalmaður gæti horft á skráninguna eins og hún kemur fyrir í vörumerkjaskrá og áttað sig á 

því hvað nákvæmlega væri skráð og hvernig það væri fram sett í sínu upprunalega formi, 

hvort sem það væri sem þrívíddarform, tvívíddarteikning, hljóð, eða lykt. 

Breska ríkið leit svo á að til þess að framangreindum skilyrðum yrði fullnægt þyrfti 

skráningin að geta staðið fullkomlega sjálfstæð, þ.e. að ekki þyrfti að leita út fyrir 

vörumerkjaskrá til þess að átta sig á því hver skráningin er nákvæmlega. Í öðru lagi þyrfti 

skráningin að vera svo skýr að hún gæti staðið fyrir merkið ein og sér. Það felur í sér að 

meðal neytandi geti nákvæmlega áttað sig á því hvað skráningin stendur fyrir og að ekki sé 

hætta á ruglingi við annað merki út frá skráningunni sjálfri. Að lokum taldi Breska ríkið að 

skráningin þyrfti að vera skiljanleg fyrir meðal notanda vörumerkjaskránna. Með vísan í 

framangreint taldi ríkið að ekkert stæði í vegi fyrir því að samþykkja lyktarmerki og önnur 

óhefðbundin vörumerki, svo lengi sem þau uppfylltu fyrrgreind skilyrði. 

Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins var einnig aðili að málinu og lagði fram rökstuðning 

þess efnis að sú upptalning sem er að finna í 2. gr. tilskipunarinnar væri ekki tæmandi og 

standi því ekki í vegi fyrir skráningu óhefðbundinna vörumerkja. Þetta standi jafnvel þótt að 

hin óhefðbundnu merki séu í eðli sínu ómyndræn, en þá komi sú krafa á móti að hægt væri að 

setja þau fram á myndrænan hátt með mjög skýrum og afmarkandi hætti. Þetta væri 

sérstaklega mikilvægt í ljósi þeirra miklu réttinda sem felist í skráningu í vörumerkjaskrá.  

5.2.  Síðari spurningin: Hvernig skal staðið að skráningu lyktarmerkja? 

Í síðari spurningu Austurríska vörumerkjaréttarins var spurt um hvort að efnaformúla, lýsing í 

orðum, sýni eða sambland af fyrrnefndum aðferðum myndu nægja til að uppfylla skilyrði 2. 
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gr. tilskipunarinnar þegar um lyktarmerki er að ræða ef svarið við fyrri spurningunni væri á 

þann veg að túlka ætti greinina vítt þannig að óhefðbundin merki féllu undir hana. 

Sieckmann talaði fyrir því að túlka ætti myndræna framsetningu á víðan hátt og ætti því að 

skilja áskilnað 2. gr. tilskipunarinnar á þann veg að þar væri átt við að hægt væri að setja 

fram merkið á rafrænan hátt eða leggja það fram á annan hátt. Hvað varðar framlagningu 

efnaformúla tók hann undir að venjuleg efnafræðiformúla efnisins (C10H10O2) væri ekki 

nægilega skýr framsetning þar sem hún sýnir ekki uppröðun mólekúlanna, en mismunandi 

uppröðun þeirra gefur efnunum mismunandi eiginleika. Hins vegar taldi Sieckmann að 

nákvæmari formúla efnisins sem sýnir uppröðun og tengi efnanna (C6H5–CH=CHCOOCH3) 

geri nægilega skýra grein fyrir efninu svo að hægt sé að bera nákvæm tengsl á það sem 

methyl cinnamate og auðvelt að endurgera efnið í hvaða rannsóknarstofu sem er til þess að 

gera sér nánari grein fyrir þeirri lykt sem af því er. Þá benti hann á að sú lýsing lyktarinnar, 

balsamískur ávaxtailmur með vott af kanil, byggi á viðurkenndu kerfi ilmvatnsframleiðenda 

innan Evrópusambandsins. 

Með vísan í þann mikla fjölbreytileika þeirra framsetninga sem hann lagði fram með 

umsókninni taldi Sieckmann hafið yfir allan vafa að áskilnaði 2. gr. tilskipunarinnar væri 

fullnægt og að framsetningin væri nægilega skýr til þess að þeir sem málið varðaði gætu gert 

sér nákvæmlega grein fyrir því hvað er verndað. Þannig ætti ekki að taka hverja og eina 

framsetningu út fyrir sviga heldur ætti að meta þær allar í sameiningu og þannig væri dagljóst 

í hverju hið skráða vörumerki fælist. 

Austuríska og Breska ríkið ásamt framkvæmdastjórn Evrópusambandsins bentu í sínum 

málflutningi á það að eins og tæknin er í dag er myndræn framsetning lyktarmerkja 

verulegum vandkvæðum bundin. Sú tölvutækni er ekki til í dag sem getur, á einfaldan og 

ódýran hátt, tekið efnaformúlu eða efnafræðilegt heiti efnasambands og endurgert lyktina af 

því. Þá bentu fyrrgreindir aðilar einnig á það að efnaformúlan, þó hún vissulega sýni með 

skýrum hætti um hvaða efni er að ræða, geti ekki á nægilega skýran hátt gefið mynd um 

lyktina sem skráð er í tengslum við það. Þá hafi áhrif í því samhengi hvort um sé að ræða 

hreina útgáfu af efninu eða hvort hún sé útþynnt eða blönduð með öðrum efnum, sem og hiti 

efnisins, magn þess eða í hvaða samhengi lyktin er notuð. Þá geta önnur atriði eins og 

loftþrýstingur og stærð rýmis haft afgerandi áhrif um lyktina. Þá komi þessi sömu atriði í veg 



36 

 

 

fyrir það að lyktardæmi eða prufa sem lögð er fram með umsókninni geti talist nægjanlega 

skýr. 

Breska ríkið lagði þá sérstaka áherslu á það að meðal maður gerir sér ekki fulla grein fyrir því 

um hvaða efni er að ræða og þá ekki heldur hvaða lykt er af ákveðnu efni við það eitt að lesa 

efnaformúlu þess. Hvað fyrri punktinn varðar má meira að segja leiða líkur að því að fáir 

efnafræðingar geri sér fulla grein fyrir lyktinni heldur við það að sjá efnaformúluna, þó þeir 

geri sér grein fyrir uppbyggingu og eðli efnisins. Hvað orðalýsingu á lykt efnisins taldi ríkið 

þó að undir ákveðnum kringumstæðum mætti horfa á hana sem fullnægjandi, en varlega 

þyrfti að fara í að samþykkja slíkar lýsingar sem fullnægjandi undir 2. gr. tilskipunarinnar þar 

sem það er mög persónubundið hvernig menn túlka og upplifa lykt og því ekki víst að allir 

skilji lýsinguna eins, og er þá skýrleiki skráningarinnar í hættu. Framkvæmdastjórnin tók í 

sama streng hvað óskýrleika orðalýsinga varðar og taldi því að ekki væri hægt að samþykkja 

slíka skráningu. 

Austurríska ríkið benti þá einnig á að ekki væri hægt að treysta á lyktardæmið, eða prufu af 

efninu, sem lögð er fram með umsókninni. Slíkar prufur geta dofnað með tímanum auk þess 

að fyrrgreind áhrif hita, magns og annars geta haft afgerandi áhrif á það hvernig upplifunin af 

lyktinni er. Þannig væri slík framlagning ekki nægjanlega varanleg, auk þess að aðilar sem 

vilja ganga úr skugga um að þeir séu ekki að brjóta gegn vörumerki þyrftu að koma á þá 

vörumerkjaskrifstofu sem á efnið á lager eða hafa samband við utanaðkomandi 

rannsóknastofu til að framleiða prufu af því. Breska ríkið taldi þannig að þá væri í raun búið 

að fjarlægja opinbera og opna skráningu vörumerkja með því að takmarka aðgengi að 

vörumerkinu sjálfu með þeim hætti. 

5.3.  Niðurstöður Evrópudómstólsins í málinu 

5.3.1.   Hvað varðar fyrri spurninguna 

Dómurinn vísaði m.a. í markmið 10. gr. formála tilskipunarinnar er fjallar um virkni 

vörumerkja sem upprunamerki vörunnar sem merkið ber. Þessi túlkun hefur einnig verið 

ráðandi í dómafordæmum evrópudómstólsins hingað til. Í þessu samhengi féllst dómurinn ná 

það að lykt getur í ákveðnum tilfellum virkað sem nokkurs konar upprunamerking án þess þó 

að verða nauðsynlegur partur af vörunni (sbr. þau dæmi sem hafa verið nefnd um 

ilmvatnsframleiðendur hér fyrr í ritgerðinni, en líkt og áður hefur komið fram geta 
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ilmvatnsframleiðendur ekki skráð lykt vöru sinnar þar sem að ilmurinn sjálfur er í raun varan 

í heild sinni, og án hans væri ekki um raunverulega söluvöru að ræða).  

Skráning vörumerkja er talinn nauðsynlegur hluti af virkni þeirra, en án opinberrar skráningar 

geta neytendur og aðrir viðskiptaaðilar ekki almennilega áttað sig á þeim merkjum sem þegar 

eru til staðar á markaðnum. Með þeim rökum er einnig ljóst að nauðsynlegt er að skráningar í 

vörumerkjaskrám séu mjög skýrar og ótvíræðar, en óskýrar og óljósar skráningar geta í 

sumum tilfellum verið alveg jafn óheppilegar fyrir viðskiptalífið og ef engin opinber skráning 

er fyrir hendi. 2. gr. tilskipunarinnar er þannig nauðsynleg til þess að átta sig á því hvað hægt 

er að skrá og hvernig verður best staðið að slíkum skráningum.  

Dómurinn komst að þeirri niðurstöðu hvað spurningu eitt varðar að mögulegt sé að skrá 

merki sem ekki eru í eðli sínu myndræn en hægt er að setja fram á einhvern myndrænan hátt. 

Þessa niðurstöðu byggir dómurinn m.a. á orðalagi 2. gr. tilskipunarinnar, sem og 7. gr. 

formála hennar, en af þeim má ráða að sá listi sem settur er fram í 2. gr. er ekki tæmandi 

talning þeirra merkja sem mögulegt er að skrá heldur einungis til viðmiðunar. Það stendur þó 

eftir að nauðsynlegt er að hægt sé að setja fram merkið á skýran og nákvæman hátt í 

myndrænu formi, t.d. í formi mynda, lína eða ritmáls.  

Dómurinn taldi að þessi nálgun væri nauðsynleg svo að aðilar þeir sem treysta á 

vörumerkjaskráningar geti með skýrum hætti nálgast skráningarnar og gert sér grein fyrir því 

hvað nákvæmlega er verndað. Þá er það nauðsynlegt að skráningar séu settar fram á þann hátt 

að allir geti skilið þær á sambærilegan máta, en það er ljóst að menn geta túlkað suma hluti á 

mismunandi vegu og því er skýrleiki sérstaklega mikilvægur. Í ljósi fyrrgreindra raka komst 

dómurinn að þeirri niðurstöðu að 2. gr. tilskipunarinnar ætti að túlka rúmt í þeim skilningi að 

hægt sé að skrá vörumerki sem ekki eru myndræn í eðli sínu en hægt er að setja fram á 

myndrænan hátt, að því gefnu að sá myndræni háttur sé skýr og tryggi þannig bæði réttindi 

rétthafa sem og annarra aðila á markaðnum. 

5.3.2.   Hvað varðar síðari spurninguna 

Dómstóllinn tók undir með Breska ríkinu hvað efnaformúluna varðaði, þ.e. að fæstir myndu 

greina út úr slíkri formúlu hvaða lykt væri af efninu sem hún lýsti. Formúlan væri í raun 

lýsandi fyrir efnið sjálft, en ekki þá lykt sem af því væri, og því ekki nægilega lýsandi og skýr 

framsetning á vörumerkinu. Hið sama var uppi á teningnum hvað varðar orðalýsinguna sem 
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fylgdi umsókninni. Hún var ekki talin vera nægilega skýr framsetning á merkinu jafnvel þótt 

hún teldist vissulega vera myndræn. Hvað lyktardæmið varðaði var það ekki álitin vera 

myndræn framsetning og þar að auki ekki nægjanlega varanleg og stöðug. 

Evrópudómstóllinn hafnaði því öllum þeim framsetningum sem Sieckmann hafði byggt 

skráningu sína á, bæði í sitt hvoru lagi sem og sem heildstæðri framlagningu, og var 

skráningu því hafnað. Byggði þessi niðurstaða á því að hin myndræna framsetning var annars 

vegar ekki talin vera lýsandi fyrir merkið sjálft, það er efnafræðiformúlan lýsti efninu sjálfu 

en ekki lyktinni, og hins vegar því að hún taldist ekki vera nægjanlega skýr og lýsandi. 

Þannig þótti hvorki efnaformúlan né heldur lýsingin vera nægjanlega skýr til þess að þriðji 

aðili geti áttað sig á því hvaða merki nákvæmlega er skráð. 

5.3.3.   Heildarniðurstöður 

Þótt að skráningu á merki Sieckmanns hafi að lokum verið hafnað verður að líta svo á að 

dómurinn sé grundvallardómur í vörumerkjarétti að því er varðar óhefðbundin og ómyndræn 

vörumerki. Í fyrsta sinn samþykkti dómurinn með skýrum hætti að hægt væri að skrá merki 

sem ekki væru myndræn í eðli sínu, með þeim skilyrðum að hægt væri að setja þau fram á 

myndrænan hátt með einhverjum hætti. Til að mynda sagði dómurinn með beinum hætti að 

lýsing á merki í orðum teldist myndræn framsetning, en þó væri nauðsynlegt að meta hvort 

slík framsetning væri nægjanleg í hverju tilfelli fyrir sig.  

Heildarniðurstaðan er í raun tvíþætt. Annars vegar er svarið við fyrri spurningunni það að 2. 

gr. tilskipunarinnar kemur ekki í veg fyrir það að óhefðbundin vörumerki verði skráð. Það er 

mjög stórt atriði þegar kemur að efni þessarar ritgerðar að sjá að slík merki hafa í raun hlotið 

náð fyrir augum Evrópudómstólsins að ákveðnum skilyrðum uppfylltum. Þau skilyrði hafa 

síðar orðið grundvöllur fyrir skráningarhæfi ómyndrænna vörumerkja en þau hafa verið nefnd 

The Sieckmann Criteria eða The Sieckmann Seven, en höfundur hefur þýtt það sem hin sjö 

skilyrði Sieckmann. Skilyrðin sem dómurinn setti fyrir skráningu ómyndrænna merkja eru 

þau að skráningin sé skýr, nákvæm, sjálfstæð, aðgengileg, skiljanleg, endingargóð og 

hlutlæg.83 Þessi sjö skilyrði hafa svo orðið til þess að ýmis ómyndræn merki hafa hlotið náð 

fyrir augum vörumerkjastofa víða um heim, en nánar er fjallað um skilyrðin og merkin síðar í 

ritgerðinni. 

                                                
83 Skilyrðin eru á ensku clear, precise, self-contained, easily accesible, intelligible, durable og objective. 
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Síðari hluti niðurstaðanna er þrengri og bundnari þessu máli sérstaklega og lyktarmerkjum. 

Þar komst dómurinn að þeirri niðurstöðu að þær aðferðir sem Sieckmann vildi beita við 

skráningu síns merkis voru ekki taldar fullnægjandi og uppfylltu ekki hin sjö skilyrði sem hér 

að framan voru nefnd. Hvað hinn síðari hluta varðar er samt sem áður mikilvægur punktur 

sem kemur fram í meginmáli dómsins, en það er að dómurinn telur orðalýsingu geta, þegar 

öðrum skilyrðum er einnig fullnægt, samsvarað myndrænni framsetningu á vörumerki. Út frá 

því má ráða að möguleikar á mismunandi formum vörumerkja stóraukist, en með nákvæmum 

orðalýsingum er fræðilega séð hægt að uppfylla skilyrði fyrir skráningarhæfi ýmissa 

óhefðbundinna merkja. 

5.4.  Hin sjö skilyrði Sieckmann 

Hin sjö skilyrði Sieckmann hafa verið grundvöllur skráningarhæfis ómyndrænna merkja allt 

frá því að dómurinn féll. Skilyrðin fjalla um þær kröfur sem myndræn framsetning 

ómyndrænna merkja þarf að uppfylla til þess að teljast fullnægjandi svo að hægt sé að skrá 

merkin. Með nýrri tilskipun er krafan um myndræna framsetningu felld úr gildi, en skilyrðin 

sjálf munu halda þýðingu sinni. Í lögunum er gert ráð fyrir því að skilyrðin sjö muni nú ná 

yfir umsóknir til skráningar í heild sinni en ekki bara hinnar myndrænu framsetningar. 

5.4.1.   Skýrt 

Af skráningunni verður að vera skýrt hvað það er nákvæmlega sem skráð er sem vörumerki. 

Þannig verður að vera mögulegt að gera sér grein fyrir því hvað það er sem er skráð og meðal 

maður þarf að geta lesið út úr skráningunni án þess að þurfa að leita sér mikillar 

utanaðkomandi aðstoðar. Skýrleiki vörumerkjaskráningar er, eins og gefur að skilja, ávallt 

nauðsynlegur sökum þess mikla réttar sem af henni hlýst og er því ekki boðlegt að af þeim 

hljótist breiðari vernd og meiri réttindi en upphaflega var áætlað, en það getur verið mjög 

heftandi fyrir viðskiptalífið.  

5.4.2.   Nákvæmt 

Skráningin þarf að vera nægilega nákvæm til þess að hún lýsi hinu skráða merki en ekki 

neinu öðru. Með þessari kröfu er ætlunin að tryggja það að með því að lýsa hinu skráða merki 

sé ekki verið að veita rétthafa merkisins víðari rétt en honum var upphaflega ætlaður, en 

lyktarlýsing getur verið mjög einstaklingsbundin og þannig er hættan á því að rétthafi geti 
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komið í veg fyrir það að allir aðrir noti lykt sem gæti fallið undir orðalýsinguna, jafnvel þótt 

að í raunveruleikanum sé talsverður munur á upplifun af lyktinni. 

5.4.3.   Sjálfstætt (Self-contained) 

Í Sieckmann dómnum var skráningu m.a. hafnað vegna þess að skráningin gat ekki staðið 

sjálfstæð, það er, til þess að gera sér fulla grein fyrir því hvað nákvæmlega var skráð þyrftu 

flestir að leita til þriðja aðila til þess að endurgera merkið svo að mögulegt sé að átta sig á 

lyktinni. Af þessu má ráða að dómurinn geri þá kröfu að hægt sé að átta sig nákvæmlega á 

því hvað er skráð án þess að þurfa að leita til annarra heimilda en vörumerkjaskráningarinnar 

sjálfrar.  

5.4.4.   Aðgengilegt 

Aðgengileikakrafan í þessu tilfelli virðist vera sú að skráningin þarf að vera með þeim hætti 

að hægt sé að nálgast hana í skrám vörumerkjaskrifstofa án þess að þurfa að leita til þriðju 

aðila. Hún er þannig nátengd kröfunni um það að skráningin geti staðið ein og sér, en í tilfelli 

Sieckmanns var það ekki talið fullnægja aðgengileikakröfunni að þeir sem vildu gera sér 

nánari grein fyrir því hvert hið skráða vörumerki væri nákvæmlega þyrftu að leita til 

sérhæfðra efnasala eða efnafræðistofa til þess að verða sér úti um sýni af merkinu. 

5.4.5.   Skiljanlegt 

Krafan um það að myndræn framsetning merkis sé skiljanleg er nátengd kröfunum um 

skýrleika, nákvæmni og að skráningin geti staðið sjálfstæð. Það er skv. dómnum nauðsynlegt 

að meðal notandi vörumerkjaskrár geti skilið skráninguna og þannig gert sér grein fyrir því 

hvaða merki er raunverulega skráð. Í þessum dómi var litið svo á að fæstir menn geta horft á 

efnaformúlu og gert sér grein fyrir því hvernig það efni sem þar er lýst ilmar.   

5.4.6.   Endingargott 

Það sem átt er við með því að skráning skuli vera endingargóð í þessu tilfelli er að merkið 

dofni ekki eða breytist eftir því sem árin líða. Þannig er prufa af efninu sem ber lyktina ekki 

talin vera nægjanlega endingargóð sem fylgihlutur með umsókn um skráningu sökum þess að 

efnið kann að gufa upp, oxast eða breytast á einhvern annan hátt við geymslu. Það er þá 
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hættan að nokkrum árum eftir skráningu hafi sýnið sem lagt var fram breyst og sé þannig 

ekki lengur lýsandi fyrir merkið sem það á að tákna. 

5.4.7.   Hlutlægt 

Hlutlægi skráningar felur í sér þá kröfu að hún sé það skýr að ekki sé hægt að túlka hana 

huglægt á mismunandi hátt. Er þar átt við það að lýsing merkisins sé svo ótvíræð og byggð á 

föstum breytum að ekki sé neinn vafi um það hvert hið skráða merki er. Þegar þetta er sett í 

samhengi við Sieckmann dóminn er gott að horfa á lýsinguna, en hún lýsti lyktinni sem 

balsamískum ávaxtailmi með vott af kanil. Flestir geta líklega ímyndað sér ávaxtailm og 

lyktina af balsamísku ediki eða sírópi og blandað þeim lyktum saman í huga sér að 

viðbættum örlitlum ilm af kanil. Þessi ímyndun okkar á lyktinni er þó að öllum líkindum 

mjög svo mismunandi manna á milli og getur því vart talist hlutlæg, enda byggir hún öll á 

huga mannsins og mismunandi skynjun manna á lykt. Þá er ekki hægt að tryggja það að allir 

menn ímyndi sér lyktirnar blandaðar í sömu hlutföllum og þegar vörumerkjaskráningar veita 

jafn mikil réttindi og raun ber vitni getur slíkur munur haft mikil áhrif og veitt einum aðila 

óeðlileg ítök á markaði. 

Hið hlutlæga form lyktarinnar væri að öllum líkindum það að geta lagt fram lyktarprufu eða 

aðferð til að endurskapa lyktina fullkomlega án þess að til þurfi fullbúna vísindastofu og 

sérmenntaðan efnafræðing. Slíkt hlutlægt form annarra merkja, s.s. tónlistar er auðveldara að 

túlka á myndrænan hátt, en nánar er farið út í það í kaflanum hér á eftir. 

5.5.  Þýðing Sieckmann dómsins fyrir hljóðmerki og önnur ómyndræn merki 

Fyrir dóm Evrópudómstólsins í Sieckmann málinu var það óljóst hvort ómyndræn og önnur 

óhefðbundin merki gætu yfir höfuð fengið skráningu undir tilskipuninni. Margnefnd 

upptalning 2. gr. tilskipunarinnar inniheldur lista yfir merki sem mögulegt er að skrá, en eins 

og dómstóllinn staðfesti í dómnum er þar alls ekki um tæmandi talningu að ræða heldur er 

listinn einvörðungu í dæmaskyni. Þá var annar mikilvægur punktur í dómnum sá að merki 

sem ekki eru myndræn í eðli sínu geta fengið skráningu sé hægt að lýsa þeim á myndrænan 

hátt sem uppfyllir hin sjö skilyrði sem á ensku hafa verið nefnd The Sieckmann Seven. 

Sieckmann dómurinn var mjög svo mikilvægur þegar kemur að hljóðmerkjum, enda eru þau 

á meðal þeirra merkja sem ekki geta verið talin myndræn í eðli sínu. Hins vegar eru til 
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gríðarmargar leiðir til þess að lýsa lagstúfum og öðrum hljóðum á myndrænan hátt, en þessi 

dómur nægði þó ekki til að skýra stöðu þeirra að fullu. Um hljóðmerki, og þá helst þá dóma 

og þær reglur sem myndast hafa í kjölfar þeirra verður fjallað í næsta kafla.  

Þrátt fyrir það að dómurinn hafi slegið því föstu að mögulegt er að skrá hin ýmsu form 

óhefðbundinna vörumerkja gefur dómurinn einnig mjög svo sterklega til kynna að sum form 

þeirra verði ekki talin skráningarhæf nema stórvægilegar tækniframfarir eða lagabreytingar 

komi til. Það er t.a.m. sagt berum orðum um lyktarmerki í dómnum, en leiða má að því líkur 

að merki sem í eðli sínu eru sambærileg lyktarmerkjum fáist vart skráð. Má þar til að mynda 

nefna bragðmerki sem líkleg eru til þess að falla í sömu gryfju, en um alla helstu flokka 

ómyndrænna og óhefðbundinna merkja er fjallað í 7. kafla ritgerðarinnar. 

Þrátt fyrir breytingar þær er verða á lagaumhverfinu í Evrópu á næstu misserum telur 

höfundur öruggt að Sieckmann dómurinn missi ekki fordæmisgildi sitt að öllu leiti. Þrátt fyrir 

það að skilyrði um myndræna framsetningu muni falla út mun þörfin á skýrum og 

nákvæmum skráningum í vörumerkjaskrám Evrópusambandsins og einstakra ríkja vera til 

staðar og hin sjö skilyrði Sieckmanns munu ekki falla algerlega niður, heldur verða nokkuð 

góð mælistika hvað varðar skýrleika og gæði umsókna um skráningu. Er þetta byggt á því að 

beina tilvitnun til skilyrðanna er að finna í formála tilskipunarinnar þegar þess er getið hvaða 

skilyrði umsóknir þurfi að uppfylla. Frekar verður fjallað um framtíðarsýn þessa málafslokks 

í 9. kafla ritgerðarinnar. 
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6.   Hljóðmerki sem vörumerki 

Eftir Sieckmann dóminn var orðið ljóst að merki sem ekki eru myndræn í eðli sínu geta 

fengist skráð sem vörumerki. Sú skráning getur farið fram sé hægt að setja þau fram á 

ákveðinn myndrænan máta sem nægilega vel lýsir því hvaða merki er skráð. Dómurinn 

opnaði því fyrir möguleikann á því að skrá hin ýmsu merki, þar á meðal hljóðmerki, en fyrsti 

dómur Evrópudómstólsins, og grundvallardómur hvað varðar hljóðmerki innan 

vörumerkjaréttar, er svokallaður Shield Mark dómur, eða Shield Mark BV v. Joost Kist 

h.o.d.n. Memex.84 Var þar deilt um hvort hljóðmerki gætu fengist skráð sem vörumerki og 

hvaða framsetningaraðferðir uppfylltu skilyrði Sieckmann dómsins er varðar nægjanlega 

skýra myndræna framsetningu óhefðbundinna merkja. Í framhaldi hefur nokkur fjöldi dóma 

fallið en helst verður fjallað um Shield Mark dóminn og mál MGM fyrir úrskurðarnefnd 

OHIM er varðaði ljónsöskrið er einkennir upphaf kvikmynda frá framleiðandanum í þessum 

kafla. Eru þessi tvö mál valin vegna þess að höfundur telur þau veita góða innsýn inn í 

málaflokkinn og er þar um tvö þekktustu mál er varða skráningu hljóðmerkja sem 

evrópuvörumerki að ræða. Þá eru þessi tvö mál í raun og veru grundvöllur allra skráninga 

hljóðmerkja í vörumerkjaskrár Evrópusambandsins í dag, en þau lögðu grunninn að 

skráningaraðferðum hljóðmerkja og myndrænni framsetningu þeirra. 

6.1.  Shield Mark dómurinn 

Í málinu, sem upphaflega var höfðað vegna meints brots gegn vörumerkjarétti Shield Mark af 

hálfu Joost Kist, voru lagðar fram tvær spurningar er vörðuðu skráningarhæfi nokkurra 

umsókna um skráningu tveggja merkja í nokkrum flokkum. Annars vegar var um að ræða 

hanagal, sem heyrðist þegar hugbúnaður Shield Mark var ræstur, og hins vegar fyrstu níu 

nótur tónverksins Fur Elise sem tengdar voru við auglýsingastarfsemi fyrirtækisins. Allar 

úrvarpsauglýsingar Shield Mark byrjuðu á stefinu auk þess að það heyrðist í hvert sinn sem 

auglýsingabæklingur var tekinn úr þar til gerðum stöndum hjá dagblaðasölum eða 

bókabúðum. Hollenskir dómstólar féllust á það að hér hefði verið brotið á Shield Mark, en þó 

ekki gegn vörumerkjarétti fyrirtækisins heldur væri um að ræða brot gegn góðum 

viðskiptaháttum þar sem merkin uppfylltu ekki skráningarskilyrði vörumerkja, en Joost Kist 

hafði notað hanagal í svipuðum tilgangi og Shield Mark höfðu gert. Málinu var skotið til 
                                                
84 C-283/01 Shield Mark BV v Joost Kist h.o.d.n. Memex [2003] ECJ. 
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Evrópudómstólsins til þess að fá það á hreint hvort skráningarskilyrðum væri fullnægt þegar 

kom að þessum hljóðmerkjum, og þá hvað væri nægjanlega skýr framsetning til þess að hægt 

væri að samþykkja skráningu. 

6.1.1.   Fyrri spurningin 

Fyrri spurningunni í málinu svipaði mjög til fyrri spurningar Sieckmann en hér var í fyrsta 

lagi spurt hvort túlka ætti 2. gr. tilskipunarinnar þannig að hún útilokaði hljóðmerki, og í öðru 

lagi hvort tilskipunin væri þess valdandi að ef svarið við fyrri hluta spurningarinnar væri 

neikvætt að ríki væru skyldug til þess að samþykkja hljóðmerki sem vörumerki. 

Hvað varðar fyrri hluta spurningarinnar var röksemdafærslan mjög svipuð og í Sieckmann og 

var m.a. vitnað í þann dóm sem fordæmi. Sú upptalning sem er að finna í 2. gr. 

tilskipunarinnar er ekki tæmandi og því ekki hægt að útiloka öll þau form vörumerkja sem 

ekki eru þar nefnd berum orðum. Þá er hægt að líta svo á að vörumerki sem ekki eru 

myndræn í eðli sínu, en fær um að vera sett fram á myndrænan hátt, séu skráningarhæf að því 

gefnu að framsetningin uppfylli hin sjö skilyrði Sieckmann dómsins um óhefðbundin 

vörumerki. Dómurinn féllst á það að hljóðmerki væru í eðli sínu fær um að einkenna vöru og 

vekja þau hughrif hjá neytanda að hann tengdi ákveðin hljóð við ákveðna vöru og því væru 

þau í eðli sínu skráningarhæf, ef hægt er að setja þau fram á myndrænan hátt. 

Hvað varðar síðari hluta spurningarinnar var helsta deiluefnið í raun um það hversu langt 

samhæfing landsréttar við Evrópurétt ætti að ganga. Ljóst er að ekki var stefnt að fullri 

samræmingu allra þátta vörumerkjaréttar aðildarríkja en þó er nauðsynlegt að líta svo á að 

ekki sé hægt að samþykkja of mikil frávik í sumum þáttum réttarsviðsins, enda væri 

takmarkaður tilgangur í samræmingu þess ef aðalatriði væru undanþegin. Deilan hér snerist 

um það hvort samhæfa þyrfti að fullu reglur um skráningarhæfi eða hvort ríki gætu 

undanþegið ákveðnar tegundir merkja sem þau töldu ekki samræmast sínum lögum, en í 

þessu tilfelli vildi Hollenska ríkið ekki samþykkja skráningu hljóðmerkja og út frá orðalagi 

þeirra í sinni röksemdafærslu ekki annarra óhefðbundinna merkja. 

Dómurinn komst að þeirri niðurstöðu, eftir röksemdir frá framkvæmdastjórn Evrópu-

sambandsins, ásamt Franska og Austurríska ríkinu, að tilgangi tilskipunarinnar væri ekki 

fullnægt ef ríki gætu með þessum hætti útilokað ákveðnar tegundir vörumerkja sem þó 

uppfylltu meginkröfur um framsetningu, skýrleika og annað. Hollenska ríkinu væri því ekki 
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stætt á því að hafna skráningu vörumerkja sem uppfylla skilyrði tilskipunarinnar um 

skráningarhæfi á þeim grundvelli einum að þeim líkaði ekki form þeirra. 

Út frá niðurstöðu seinni hluta fyrri spurningarinnar í málinu má vel velta fyrir sér hvaða áhrif 

þetta hefur á Íslenskan rétt. Í íslenskri vörumerkjalöggjöf er skýr áskilnaður um það að 

einvörðungu myndræn merki skuli hljóta skráningu í vörumerkjaskrá og útilokar orðalagið 

þannig í raun hljóðmerki. Út frá þjóðréttarlegum skuldbindingum Íslands í gegnum EES 

samninginn má því gera ráð fyrir því að 2. gr. vml. standist ekki Evrópulöggjöf sem Ísland er 

skuldbundið til að framfylgja. Evrópudómstóllinn lítur svo á í dómnum að hér sé ekki um 

lágmarkskröfur að ræða sem ríki megi svo þyngja heldur sé um að ræða reglur sem allir 

aðilar skuli samræma. 

6.1.2.   Síðari spurningin – Framsetning hljóðmerkja við skráningu 

Síðari spurning málsins er sú sem mestu máli skiptir fyrir efni þessarar ritgerðar. Þar var 

spurt hvaða framsetningarháttur myndi uppfylla myndræna skilyrði 2. gr. tilskipunarinnar og 

skilyrði þau er sett voru fram í Sieckmann svo að hægt væri að skrá hljóðmerki. Var þar 

sérstaklega spurt um hvort nótnasetning, skrifleg lýsing í formi onomatopoeia,85  skrifleg 

lýsing í einhverju öðru formi, myndræn framsetning í líkingu við sónógraf, hljóðupptaka sem 

sett er fram sem viðauki við umsókn um skráningu, rafræn upptaka sem aðgengileg er á 

internetinu eða sambland af fyrrnefndum leiðum. Þá var beðið um að dómstóllinn benti á 

aðrar leiðir sem talist gætu fullnægjandi ef einhverjar slíkar væru til. 

Þeir aðilar sem tjáðu sig í málinu höfðu mismunandi skoðun á því hvað væri nægjanlega góð 

myndræn framsetning á hljóðmerki. Shield Mark, Franska-, Austurríska- og Enska ríkið 

ásamt framkvæmdastjórninni töldu öll að útskrifaðar nótur af hljóðmerki væru nægjanlega 

skýrar, en Shield Mark og Franska ríkið töldu þar að auki að skriflega lýsingin „fyrstu níu 

nótur Fur Elise” væri nægjanleg þegar um svo frægt tónverk væri að ræða. Þá taldi 

framkvæmdastjórnin auk Shield Mark að nóturnar útskrifaðar í bókstöfum sem E, D#, E, D#, 

E, B, D, C, A myndi teljast nægjanlegt. Helst voru aðilar þó ósammála um það hvort sónógraf 

af hljóðinu, með eða án hljóðupptöku í viðhengi, teldist nægilega skýr myndræn framsetning, 

                                                
85 Skrifleg lýsing á hljóði orðs, í þessu tilfelli var onomatopoeian kukelekuuuuu, en hún átti að tákna það hljóð 
sem hani gefur frá sér þegar hann galar, og var hér notaður sem hljóð við ræsingu hugbúnaðar. Hér eftir verður 
notuð íslensk þýðing orðsins, „hljóðgervingur”. 
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en þó voru allir sammála um það að hljóðupptaka ein og sér gæti tæpast talist myndræn 

framsetning. 

Evrópudómstóllinn byrjaði úrlausn sína á þessum kafla með því að lýsa því yfir að hann 

myndi ekki skoða framsetningu á sónógrami, upptöku, hvorki hliðrænnar né stafrænnar, né 

heldur samsetningu þessara leiða þar sem umsókn Shield Mark innihélt ekki þessar 

framsetningar, og það félli því ekki innan lögsögu dómstólsins að velta vöngum yfir 

ímynduðum tilvikum sem einhvern tíma kunna að koma upp. Því næst var því slegið föstu að 

hin sjö skilyrði Sieckmann ættu við hljóðmerki líkt og lyktarmerki, sem og öll önnur 

ómyndræn merki. 

Í fyrsta lagi komst dómstóllinn að því að merki, sem ekki er tekið sérstaklega fram í umsókn 

um skráningu að séu hljóðmerki, verða ekki skráð sem slík, og er þá þeirri vörumerkjaskrá 

sem tekur við umsókninni heimilt að horfa á merkið sem myndrænt merki. Þannig myndi 

vörumerkjaskrá sem móttekur umsókn um skráningu sem samanstendur af nótnasettu stefi 

sem ekki inniheldur áskilnað um að um hljóðmerki sé að ræða, meta merkið sem lógó eða 

firmamerki og mögulega samþykkja skráningu á því sem slíku, en slík skráning myndi ekki 

vernda stefið sjálft sem vörumerki. 

Því næst leit dómstóllinn á skriflegar lýsingar hljóðmerkjanna, annars vegar lýsinguna „fyrstu 

níu nótur Fur Elise” og hins vegar „hanagal.” Þetta var ekki talið vera nægjanlega skýrt og 

lýsandi til þess að hægt væri að samþykkja skráningu merkis út frá þessum lýsingum og né 

heldur taldi dómstóllinn að hljóðgervingurinn kukelekuuuuu væri nægjanlega nákvæmur þar 

sem mismunandi er hvernig fólk les hana og er hún því ekki nægilega skýr og lýsandi yfir 

það hvert hið skráða merki er nákvæmlega. Þó svo að það sé flestum ljóst hvernig hani 

hljómar getur gal þeirra verið mismunandi, bæði eftir undirtegundum og einstaka fugli, og 

því verður slík skráning ekki samþykkt. Þá má einnig velta því fyrir sér að ekki ljóst hvort um 

sé að ræða manneskju sem segir, eða syngur, hljóðið auk þess að fólk les hljóð sem þessi 

mismunandi eftir landsvæðum, og jafnvel innan þeirra líka. 

Þegar kom að nótnaskriftum voru niðurstöður dómsins tvískiptar. Annars vegar var álitið að 

sú aðferð að skrifa nóturnar á einfaldan hátt með laginu E, D#, E, D#, E, B, D, C, A, nægði 

ekki til þess að sýna vörumerkið á nægjanlega skýran og lýsandi hátt. Ekki er getið um lengd 

hverrar nótu, hvar á skalanum hún er eða í hvaða lykli. Hins vegar var litið svo á að ef stefið, 
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í þessu tilfelli fyrstu níu nótur Fur Elise eins og fram hefur komið, er skrifað upp í nótum á 

viðurkenndu kerfi, taktsett og lykilsett, og með upplýsingum um hvaða hljóðfæri leikur það, 

er það nægilega skýrt til þess að allir með grunn tónlistarmenntun geti áttað sig á því hvað er 

þarna átt við. Þrátt fyrir það að meðaljón sem ekki hefur lært nótnalestur átti sig ekki á 

merkinu án aðstoðar sérfræðings verður merkið svo skýrt við það að heyra það að öll 

ruglingshætta ætti að vera úr sögunni. Það var því álitið vera nægjanlega skýrt og greinilegt 

til þess að auðkenna merkið, sem eins og komið var fram í fyrri spurningunni, er nægjanlega 

auðkennandi og fært um að skilja vöruna eða þjónustuna frá öðrum aðilum á markaði. 

6.2.  Sónógraf sem myndræn framsetning 

Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corporation86 sóttu um að fá ljónsöskrið sem birtist í byrjun 

mynda þeirra skráð sem vörumerki árið 1996. Með umsókninni var hljóðið lagt fram sem 

sónógraf af því ásamt lýsingunni: „hljóð framleitt af ljónsöskri.”87 Nefndin féllst á það að 

vissulega væri um myndræna framsetningu á merki sem í eðli sínu er ómyndrænt að ræða. 

Aftur á móti væri það svo óskýrt að það væri nær ómögulegt að gera sér nákvæmlega grein 

fyrir smáatriðum þess við það eitt að skoða skráninguna. Engan skala var að finna með 

sónógrafinu til þess að vanir menn gætu gert sér grein fyrir því og þar að auki er ljónsöskur, 

líkt og hanagal, mismunandi milli dýra, og geta verið á stórum skala er varðar tíðni, tónhæð 

og fleira.88 

Þessari ákvörðun var áfrýjað og bauðst MGM meðal annars til þess að bæta við auknum 

upplýsingum með því að lýsa merkinu svo: 

Hljóðmerkið samanstendur af öskri ljóns er stendur í 7,5 sekúndur (abscissa) með tíðnibil 
frá 25 hz til 20 khz og með mælanlega samhljóma <sic> upp að 20 khz <sic> (y-ás). 
Urrið nær hámarks inntónun 0,5 sekúndum og 4 sekúndum frá upphafi öskri ljónsins og 
meðfylgjandi urri. 89 90 

Það er óumdeilanlegt að þessi lýsing eykur mjög svo á nákvæmni umsóknarinnar og tekur 

þannig fyrir sum vandkvæði hinnar upphaflegu umsóknar. Það var þó ekki talið nægjanlegt 

að hálfu áfrýjunarnefndarinnar. Þar var í raun fallist á að sónógraf geti í eðli sínu verið 

nægjanlegt til þess að sýna fram á hljóðmerki, jafnvel þótt að mikla sérþekkingu þurfi til þess 
                                                
86 Hér eftir MGM 
87 EUIPO. Umsókn 000143891. <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/000143891> Síðast sótt 
1.3.2017 
88 Ákvörðun R0781/1999-4 Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corporation. 
89 Ákvörðun R0781/1999-4 Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corporation. Bls. 4. 
90 Þýðing höfundar. 
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að lesa úr slíkum framsetningum. Hins vegar væri sónógraf án allrar skölunar líkt og þar var 

um að ræða allsendis ólæsilegt, sama hversu mikla þjálfun og reynslu lesandinn hefur. Í ljósi 

þess var umsókn hafnað á ný eftir meðferð áfrýjunarnefndar.91 

MGM lagði fram nýja umsókn í júní 2006. Með þeirri umsókn var lagt fram mun ítarlegra 

sónógraf sem sýnir bæði tíðni, tíma, samhljóman og tónstyrk. Þá var lýsingin enn ítarlegri en 

hin uppfærða lýsing í fyrri tilraun MGM og hljóðupptaka fylgdi þá einnig með umsókninni. 

Þessi framsetning þótti uppfylla öll skilyrði tilskipunarinnar sem og þau skilyrði er 

Sieckmann setur fram og var því samþykkt.92 

6.3.  Þýðing Shield Mark dómsins og MGM ákvörðunarinnar 

Shield Mark er helsti grundvallardómur evrópuréttar þegar kemur að skráningarhæfi 

hljóðmerkja sem vörumerkja. Sieckmann dómurinn sló því vissulega föstu að óhefðbundin og 

ómyndræn merki, líkt og hljóðmerki, geta verið skráningarhæf en Shield Mark og síðari 

ákvarðanir OHIM (nú EUIPO) hafa sett um það fastari ramma hvernig hægt er að uppfylla 

þau skilyrði sem sett eru fyrir skráningu þeirra. 

Þegar horft er til niðurstaðna Shield Mark er hægt að lesa út nokkuð skýr skilaboð er varðar 

orðalýsingu og nótnasetningu hljóðmerkja. Að mati höfundar má lesa það út úr dómnum að 

einfaldast er líklega að fá stef eða lög skráð sem vörumerki vegna þess að í þeim flokki er til 

alþjóðlega viðurkennd aðferð við myndræna framsetningu; nótur sem eru taktsettar, 

lykilsettar og jafnvel með leiðbeiningum um hraða og stillingu hljóðfærisins. Þetta er kerfi 

sem margir kunna að lesa úr og þegar almennur neytandi hefur heyrt merkið getur hann vel 

þekkt það aftur sökum þess hvernig mannsheilinn meðtekur og vinnur úr tónlist. Þetta kerfi er 

einnig miklum mun nákvæmara heldur en það eitt að skrifa nóturnar út á blað án nokkurra 

frekari útskýringa93, en þeirri skráningaraðferð var, eins og fram kom hér að framan, hafnað. 

Evrópudómstóllinn sagði einnig í Shield Mark málinu að ekkert kæmi í raun veg fyrir það að 

hljóðmerki yrðu skráð út frá skriflegri lýsingu á þeim. Aftur á móti er erfitt að átta sig á því 

hvernig slík skráning yrði talin nægjanlega skýr til þess að verða samþykkt, en hér var tveim 

mjög ólíkum skráningum hafnað. Annars vegar var það skráning sem lýsti merkinu í raun 

                                                
91 Ákvörðun R0781/1999-4. 
92 EUIPO. Skráning nr. EU 005170113. <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/005170113> 
Síðast sótt 01.03.2017. 
93 Er hér átt við það þegar stefið er sett fram með hættinum E, D#, E, D#, E, B, D, C, A. 
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einungis sem hanagali, og hins vegar lýsingin fyrstu níu nótur Fur Elise. Þegar horft er á fyrri 

skráninguna, þ.e. hanagalið, virðist nokkuð ljóst við fyrstu sýn að hér er um mjög almenna 

lýsingu að ræða. Hanar gala á mismunandi hátt og ef slík lýsing yrði samþykkt er erfitt að sjá 

annað en að slík skráning myndi veita rétthafa óeðlileg ítök á markaði og hamla samkeppni á 

mjög óbilgjarnan hátt sökum þess að hvert einasta hanagal sem heyrist í auglýsingum eða 

annarsstaðar í viðskiptalegu samhengi væri mögulegt brot gegn vörumerkjarétti Shield Mark. 

Þegar kemur að hinni lýsingunni, sem lýsti merkinu sem fyrstu níu nótum Fur Elise, er málið 

ekki jafn einfalt. Það taldi dómstóllinn að væri ekki nægjanlega skýrt og því ekki hægt að 

samþykkja slíka skráningu. Höfundur er sjálfur á báðum áttum þegar kemur að slíkri 

skráningu, en hér er um mjög þekkt tónverk að ræða sem hvert mannsbarn í hinum vestræna 

heimi hefur heyrt og kannast við. Verkið er þar að auki skrifað fyrir ákveðið hljóðfæri, þ.e. 

píanó, og í fastri tóntegund og skala. Þannig ættu flestir, ef ekki allir, sem fletta upp merkinu í 

vörumerkjaskrá að geta áttað sig á því hvað nákvæmlega er skráð. Á móti kemur að það að 

samþykkja skráningu sem slíka getur skapað erfitt fordæmi fyrir aðra aðila. Er þar helsta 

spurningin hvar mörkin liggja. Hvaða verk er nægjanlega þekkt til þess að slík skráning 

nægji, en er þar um að ræða mjög huglægt og persónubundið mat. Með hliðsjón af slíkum 

rökum má líklega telja að rétt hafi verið staðið að höfnun í því samhengi, en fræðimenn sem 

hafa tjáð sig um þennan hluta dómsins virðast ekki allir vera sammála um þetta, þó að 

meirihluti virðist ekki mótmæla niðurstöðunni. 

Það sem er einnig áhugavert að velta fyrir sér í tengslum við Shield Mark málið er niðurstaða 

þeirra er varðar skráningu með hljóðgervingi hljóðsins sem hina myndrænu framsetningu. 

Slíkar skráningar eru mjög erfiðar að því leiti að mismunandi er milli landa hvernig þær eru 

lesnar og skrifaðar. T.d. var hanagal í málinu táknað kukelekuuuuu, meðan íslendingar myndu 

líklega vilja skrifa það gaggalagúú og Englendingar cock-a-doodle-doo, en þar að auki eru 

oft á tíðum til margir mismunandi rithættir innan tungumálanna sem flækir málið enn frekar. 

Þá gerir hljóðgervingur ekki sérstaka grein fyrir tíðni hanagalsins, hvort um sé að ræða dýrið 

sjálft að gefa frá sér hljóðið, tölvugerða eftirhermu eða manneskju að lesa það, né heldur 

lengd þess eða kraft. Það yrði því að teljast mjög óhentugt að samþykkja skráningu sem var 

jafn óljós og raun ber vitni. 

MGM ákvörðunin er mjög gott dæmi um það hvernig tekið er á þeim hljóðmerkjum sem ekki 

er hægt að setja upp í nótur. Það er vissulega ekki eina svona málið en það er vel þekkt og 
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ákvarðanirnar sem því fylgja eru skýrar og veita góða hugmynd um hvað það er sem þarf til 

þess að fá slík merki skráð. Hið merkilegasta við fyrri umsókn MGM um skráningu og 

ákvörðun áfrýjunarnefndar í vörumerkjamálum er líklega það að þar var gefið út í fyrsta sinn 

að sónógraf gæti verið nægjanlega skýr myndræn framsetning til þess að fá slík merki skráð. 

Það sjónarmið kemur nokkuð á óvart þegar horft er til Sieckmann dómsins, en þar var horft 

til þess að efnaformúla væri ekki nægjanlega skiljanleg fyrir meðal notanda vörumerkjaskrár. 

Þar bættist að vísu við sú staðreynd að efnaformúlan lýsir frekar efninu sjálfu heldur en 

lyktinni sem það gefur af sér. 

6.4.  Samantekt 

Í þessum kafla hefur verið sýnt fram á það að hljóðmerki eru vissulega skráningarhæf að 

ákveðnum skilyrðum uppfylltum. Það var ljóst eftir Sieckmann að óhefðbundin merki gætu 

öðlast skráningu þar sem upptalning 2. gr. tilskipunarinnar inniheldur ekki tæmandi talningu 

um það hvað getur verið vörumerki heldur er einungis um dæmi að ræða. Sá dómur skýrði 

einnig út að miklu leyti hvað þyrfti til svo að slíkar skráningar yrðu teknar til greina. 

Hæstiréttur Hollands, sem sendi spurningar til Evrópudómstólsins í Shield Mark málinu, 

reyndi að fá út úr því máli algeran úrskurð um það hvað teldist nægjanlega skýr framsetning 

þegar kemur að hljóðmerkjum. Evrópudómstóllinn vísaði spurningunum frá að hluta, enda 

voru þær að nokkru leiti abstrakt hugleiðingar sem ekki komu því máli sem til umfjöllunar 

var nákvæmlega við. Það sem eftir stóð gaf þó nokkuð skýra mynd af réttarsviðinu. Þannig 

var það gefið út að orðalýsing gæti í eðli sínu talist nægjanleg en það má lesa út úr 

niðurstöðunum að mjög svo strangar kröfur eru gerðar til þeirra. Þá eru hljóðgervingar alla 

jafna ekki nægjanlega skýrir vegna mismunandi lestrar og skriftar á þeim milli tungumála og 

landssvæða. Nákvæm nótnasetning er hins vegar nægilega skýr og skiljanleg til þess að slíkar 

skráningar verði teknar gildar. Þá má einnig lesa út úr málinu að nauðsynlegt sé að taka það 

sérstaklega fram að um sé að ræða hljóðmerki, ellegar er líklegt að merkið verði túlkað sem 

myndmerki og nótnasetningin, eða sónógramið verði hið skráða vörumerki fremur en hljóðið 

sem þau tákna. 

Í fyrri tilraun MGM til þess að fá öskur ljónsins er ávallt birtist í upphafi mynda þeirra skráð, 

kom fram mjög merkileg niðurstaða frá áfrýjunarnefnd OHIM. Þar var það gefið út að 

sónógraf, ef það er nægjanlega skýrt og uppfyllir ákveðni skilyrði önnur, verður tekinn gildur 
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sem myndræn framsetning hljóðmerkis. Þetta varð til þess að síðari tilraun MGM til að fá 

merkið skráð var samþykkt, enda var þar öllum tilmælum áfrýjunarnefndarinnar fullnægt. 

Þessi tvö mál veita því nokkuð skýra mynd af skráningarhæfi hljóðmerkja sem vörumerkja og 

hafa í kjölfarið fjölmörg hljóðmerki fengist skráð, þar á meðal Tarzan ópið, sem áður hafði 

verið hafnað, og Nokia hringitónninn.94 Með þeirri skýru stefnu sem lesa má út úr málunum 

um það hvað þarf til svo að skráning gangi í gegn hefur vafamálum fækkað mjög, en auk þess 

er það nauðsynlegt fyrir þá sem hagsmuna eiga að gæta og alla neytendur að regluverkið sé 

skýrt og samræmt. Gera má ráð fyrir því að einhverjar breytingar verði á umhverfinu eftir að 

ný tilskipun Evrópusambandsins um vörumerki hefur að fullu tekið gildi en þá frekar í þá átt 

að skráning merkjanna verði auðveldari, svo sem með .mp3 eða .wav hljóðskrám í stað fyrir 

eða til viðbótar við sónógröm og nótnasetningar. 

                                                
94 Kemal, Lale. ‘Sounding it out: A global view on registering sound trade marks (Part 1)’ (The Brand 
Protection Blog, 18. desember 2014) <http://www.thebrandprotectionblog.com/sounding-it-out-a-global-view-
on-registering-sound-trade-marks-part-1/> Síðast sótt 30. mars 2017. 



52 

 

 

7.   Önnur ómyndræn vörumerki 

Á síðustu árum hafa menn reynt að skrá vörumerki sem nýta öll skilningarvit mannsins, þ.e. 

sjón, heyrn, bragð, lykt og snertingu. Undir sjónræn merki falla jafnt hefðbundin vörumerki, 

þ.e. myndir og textar, sem og litmerki. Þá hafa fengist skráð sem snertimerki vörumerki sem 

táknuð eru í blindraletri, en einnig hafa verið gerðar tilraunir til að skrá áferð sem vörumerki. 

7.1.  Lyktarmerki 

Grundvallardómurinn þegar kemur að lyktarmerkjum er Sieckmann dómurinn, en hann er 

reifaður hér að framan. Í stuttu máli snerist sá dómur um það hvort hægt væri að skrá merki 

sem ekki eru myndræn í eðli sínu og hvort þær skráningaraðferðir sem settar voru fram í því 

máli nægðu til að fullnægja skilyrðum tilskipunarinnar. Evrópudómstóllinn komst að þeirri 

niðurstöðu að ekkert í tilskipuninni bannaði það að merki sem ekki eru myndræn í eðli sínu 

fengjust skráð, svo lengi sem hægt er að setja þau fram eða tákna þau á myndrænan hátt sem 

fullnægði skilyrðum um nákvæmni og fleiri atriði, sem eru jafnan nefnd hin sjö skilyrði 

Sieckmanns, eða The Sieckmann Seven.  

Þrátt fyrir það að Sieckmann dómurinn hafi opnað fyrir skráningu ómyndrænna merkja, líkt 

og lyktar- og hljóðmerkja svo dæmi séu tekin, má einnig lesa út úr honum að eins og staðan 

er í dag er ólíklegt að mörg lyktarmerki verði tekin inn í vörumerkjaskrár á næstunni. Tæknin 

sem nú er til staðar býður ekki upp á möguleikann á því að endurgera lykt í venjulegri tölvu 

og er því ekki hægt að miðla merkinu á þann hátt sem nauðsynlegt myndi teljast svo að öllum 

skilyrðum væri fullnægt. 

Í máli Myles Limited reyndi fyrirtækið að fá skráð sem evrópuvörumerki lyktina af 

hindberjum fyrir eldsneyti. Málið var tekið fyrir af áfrýjunarnefnd OHIM og í ákvörðun 

nefndarinnar segir í málslið nr. 14: 

Kröfunum um fullkomleika, skýrleika, nákvæmni og hlutlægni er sjaldnast öllum mætt í 
lyktarmerkjum, þar sem lykt er alla jafna samsett af mörgum efnafræðilegum sameindum sem 
skapa mismunandi ilm, gufa upp, er metin á mismunandi hátt af mönnum, og verður almennt 
ekki lýst á fullkominn hátt í orðum. Hins vegar er það ekki alls kostar ómögulegt að í mjög 
afmörkuðum og einstökum málum að lykt geti verið lýst fullkomlega, skýrt, nákvæmt og 
hlutlægt.95 

                                                
95 R 711/1999-3 Myles Limited. Málsliður nr. 14. 
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Af þessu má ráða að nefndin var ekki tilbúin að taka jafn djúpt í árinni og Evrópudómstóllinn 

gerði í Sieckmann þar sem því var haldið fram að ekki væri mögulegt að skrá lyktarmerki 

eins og tæknin er í dag. Nefndin gengur þó ekki mikið styttra og segir í raun að slíkt sé afar 

hæpið vegna eðlis lyktar eins og fram kemur hér að framan, og er í raun sammála Sieckmann 

dómnum um að lykt geti í eðli sínu orðið vörumerki jafnvel þótt ekki hafi fundist framsetning 

á henni sem fullnægir skilyrðum til skráningarhæfis. 

Nefndin komst að lokum að þeirri niðurstöðu að í ljósi þess hversu sterk lykt er af eldsneyti 

samanborið við hina veiku lykt sem hindber gefa frá sér er ólíklegt að hinn almenni neytandi 

myndi líta á lyktina sem vörumerki. Líklegra er að neytandinn myndi eingöngu túlka lyktina 

sem bætiefni í eldsneytinu en ekki eitthvað atriði hugsað til þess að aðgreina einn 

framleiðanda frá öðrum. Var skráningu því hafnað með þeim rökum auk þess að skráningin, 

“lykt af hindberjum” taldist ekki fullnægja skilyrði tilskipunarinnar um skráningarhæfi. 

7.1.1.   Lyktarmerki sem hlotið hafa skráningu 

Höfundur gat aðeins fundið eitt dæmi þar sem lyktarmerki hefur hlotið skráningu sem 

evrópumerki, en í því tilfelli fékkst skráð lyktin af nýslegnu grasi sem vörumerki fyrir 

tennisbolta. Þar komst áfrýjunarnefnd OHIM að því að lyktin af nýslegnu grasi væri svo vel 

þekkt og föst í huga hvers manns að um væri að ræða nægjanlega skýra framsetningu. Þessi 

skráning var samþykkt árið 1999, eða þremur árum fyrir Sieckmann dóminn, en þar sagði 

Evrópudómstóllinn berum orðum að eins og tæknin er í dag að ómögulegt væri að skrá 

lyktarmerki. Þetta merki, sem fékkst eins og áður sagði skráð 1999, er ekki enn með gilda 

skráningu og eru því engin lyktarmerki skráð í vörumerkjaskrá Evrópusambandsins í dag og 

eftir Sieckmann verður það að teljast ólíklegt að breyting verði þar á í náinni framtíð.96 Í 

áðurnefndri ákvörðun áfrýjunarnefndar OHIM í máli R 711/1999-3 sló nefndin því svo föstu 

að þessi ákvörðun hefði verið frávik frá túlkun reglnanna og ætti því ekki að líta til hennar 

sem fordæmis.97 

Það virðist því vera svo að lyktarmerki verði ekki skráð í náinni framtíð nema miklar 

tækniframfarir verði þegar litið er til orðalags Sieckmann dómsins og stefnu yfirvalda í þeim 

                                                
96 Escoffier, Luca & Jin, Arnold. To scent, or not to scent, that is the question:  a comparative analysis of 
olfactory trademarks in the EU and US as good brand opportunities for SMEs. (WIPO SMEs Newsletter 7. apríl 
2011). Bls. 5-6. 
97 R 711/1999-3 Myles Limited. Málsliður nr. 2. 
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málum eftir hann. Líklegt verður talið að ef búnaður sem getur endurskapað lykt eftir 

tölvuboðum kæmi fram á sjónarsviðið myndi viðhorf breytast en eins og tæknistigið er í dag 

verða slík merki ekki skráð. 

Enskir dómstólar hafa ekki verið sammála Evrópudómstólnum í þessum málum og eru 

nokkur lyktarmerki skráð í enskar vörumerkjaskrár. Má þar m.a. nefna skráninguna á rósailm 

fyrir dekk,98 en hún rann út í október 2014, og ilmurinn af bitrum bjór sem tengdur var 

vængjum kastpílna,99 en gera má ráð fyrir því að merki sem þessi yrðu ekki skráð sem 

evrópuvörumerki með hliðsjón af fyrrnefndum dómum og er vernd þeirra í alþjóðlegu 

samhengi að öllum líkindum takmörkuð. 

7.2.  Bragðmerki 

Bragðmerki byggja á því að bragð vörunnar geri neytanda kleyft að greina hana frá vörum 

keppinauta. Þetta kann að hljóma furðulega þar sem að bragð vörunnar verður neytanda ekki 

ljóst fyrr en hún hefur verið keypt og hún notuð og kemur því ekki beint við sögu þegar 

neytandi reynir að átta sig á því hver framleiðandi hennar er áður en hún er keypt. Þetta hefur 

þó ekki komið í veg fyrir að framleiðendur hafi gert tilraun til að skrá bragðmerki fyrir vörur 

sínar, en slík merki hafa ekki verið samþykkt sem evrópuvörumerki. 

Ákvörðun áfrýjunarnefndar OHIM í máli Eli Lilly100 er líklega best þekkta ákvörðunin þegar 

kemur að bragðmerkjum í evrópskum vörumerkjarétti. Þar sótti lyfjaframleiðandinn Eli Lilly 

um að fá bragðmerki skráð fyrir lyf sín. Hljóðaði umsóknin upp á gerviefnabragð af 

jarðarberjum (e. the taste of artificial strawberry flavour) af lyfjum. Var skráningunni hafnað 

á þeim grundvelli að lýsingin væri ekki nægjanlega skýr í ljósi þess að hægt væri að herma 

eftir bragði jarðarberja með fleiri en einum hætti og því ekki nægjanlega afmörkuð heldur. Þá 

var ekki talið að bragðmerkið væri nógu einkennandi til þess að hægt væri að samþykkja 

skráninguna í ljósi þess að jarðarberjabragð væri notað með víðtækum hætti í lyfjum til þess 

að hylma yfir vont bragð sem fylgt getur þeim efnum sem notuð eru við framleiðslu þeirra. 

                                                
98 Skráning nr. UK00002001416 
<https://www.ipo.gov.uk/tmcase/Results/1/UK00002001416?legacySearch=False> Síðast sótt 8. mars 2017 
99 Skráning nr. UK00002000234. 
<https://www.ipo.gov.uk/tmcase/Results/1/UK00002000234?legacySearch=False> Síðast sótt 8. mars 2017 
100 R 120/2001-2 Eli Lilly and Company. 
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Eli Lilly mótmælti þessum rökum og m.a. með því að myndræn framsetning í vörumerkjaskrá 

væri hugsuð til þess að aðrir aðilar á markaðnum gerðu sér grein fyrir því hvert hið skráða 

merki er og sú lýsing sem látin var fylgja umsókninni ætti að nægja til þess. Þá taldi 

fyrirtækið að í raun væru aðeins tvær leiðir til þess að nota jarðarberjabragð í þessum 

tilgangi. Annars vegar væri það gerviefnabragðið, sem ætlunin var að skrá hér, og hins vegar 

að herma eftir hinu náttúrulega bragði jarðarberjanna, sem ber meira bragð ferskra jarðarberja 

á móti gervibragðinu. Gerviefnabragðið leitast í raun ekki eftir því að herma nákvæmlega 

eftir náttúrulega bragðinu heldur er það sætara og tengdara sælgæti í huga neytenda. Þá taldi 

Eli Lilly ekki að bragðið félli í sama flokk og t.d. lykt ilmvatna þannig að það væri 

óskráanlegt, heldur væri hér um algera viðbót að ræða sem auðkenndi vöruna frekar. Það að 

bæta bragði sem þessu í lyfið væri alls ekki almenn viðskiptavenja sem tíðkaðist í 

lyfjageiranum og í raun væri frekar óalgengt að góðu bragði væri bætt í lyf til þess að hylma 

yfir náttúrulegt vont bragð þeirra, og þá sérstaklega þessari tegund jarðarberjabragðs. Þá vildi 

fyrirtækið einnig meina að bragðið kæmi enn frekar til sögunnar þegar lyfið er selt, en 

læknirinn sem skrifar upp á lyfið er líklegur til að veita sjúklingnum val á milli nokkurra 

tegunda, annars vegar lyfsins með góða bragðinu sem er einkennandi fyrir það, og annarra 

lyfja sem bera hið „hefðbundna”, vonda bragð lyfja. Þannig væri það stór hluti aðgreinandi 

eiginleika lyfsins. 

Áfrýjunarnefndin taldi að merkið væri of opið og veitti Eli Lilly of víðan einkarétt á 

óskilgreindu og almennu merki. Slík skráning væri líkleg til þess að hafa mjög svo hamlandi 

áhrif á samkeppnismarkað og vitnaði í því samhengi m.a. í niðurstöðu Libertel dómsins, en 

nefndin taldi að sömu röksemdum mætti beita þegar varðar skráningu ótilgreinds 

appelsínuguls litar og illa skilgreinds bragðs. 

Einnig taldi nefndin að jafnvel þótt litið yrði framhjá hinum samkeppnishamlandi hluta 

merkisins væri ekki hægt að samþykkja skráningu þess af þeim ástæðum að bragð sem er svo 

mikið notað sem raun ber vitni í lyfjageiranum, gæti ekki aðgreint vörur Eli Lilly frá vörum 

annarra aðila á markaðnum. Í því ljósi var skráningu hafnað vegna hamlandi áhrifa á 

samkeppnismarkað, ónákvæmrar umsóknar og skorts á auðkennanleika.101 

Af framanreifaðri ákvörðun virðast bragðmerki vera í svipaðri stöðu og lyktarmerki þegar 

kemur að skráningarhæfi þeirra. Lýsingar í orðum verða varla taldar nægjanlega skýrar til 
                                                
101 R 120/2001-2 Eli Lilly and Company 
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þess að hægt verði að samþykkja þær sem fullnægjandi lýsingu á merkinu, og jafnvel eftir 

breytingar þær sem gerðar hafa verið á tilskipuninni og munu taka gildi á næstunni verða 

lýsingar á borð við þá sem sjá má í Eli Lilly vart hæfar til skráningar. Það byggir á því að 

jafnvel þótt að krafan um myndræna framsetningu verði tekin út hlýtur það að teljast 

nauðsynlegt að skráning merkis sé nægilega skýr til þess að allir aðilar sem hagsmuna eiga að 

gæta geti almennilega gert sér grein fyrir því hvaða merki nákvæmlega er skráð. Þannig verða 

bragðmerki að öllum líkindum ekki tekin inn í vörumerkjaskrár Evrópusambandsins án þess 

að til komi tækninýjungar sem gera tölvukerfum kleyft að miðla bragði á fullnægjandi hátt til 

þess að hægt sé að byggja á því sem öruggu dæmi um hið skráða merki.  

Þrátt fyrir þessa umfjöllun hér að framan þekkist það innan Evrópu að bragðmerki hafi 

fengist skráð. Þar er þó um að ræða merki fyrir einstök lönd eða ríkjasambönd en ekki 

evrópuvöru-merki. Má þar nefna skráningu fyrir bragðinu af lakkrís sem fékkst skráð í 

vörumerkjaskrá Benelux landanna. Það verður þó að teljast líklegt að slík skráning fengi ekki 

brautargengi í dag eftir Sieckmann dóminn, eins og að framan hefur verið farið yfir.102 

7.3.  Litmerki 

Sá dómur Evrópudómstólsins sem alla jafna er miðað við þegar kemur að skráningarhæfi 

litmerkja er Libertel dómurinn en hann er reifaður í kafla 4.1.2 í ritgerðinni. Í stuttu máli 

reyndi Libertel að skrá litinn appelsínugulan og lét fylgja með dæmi um þann lit sem 

fyrirtækið hugðist skrá. Slík framsetning hugnaðist dómstólnum ekki af nokkrum ástæðum, 

en niðurstöður hans gáfu hugmynd um það hvernig hægt væri að fá slík merki skráð í 

vörumerkjaskrá. Með því að láta fylgja með alþjóðlega samþykktan litakóða, t.d. Pantone, og 

nákvæma lýsingu á því hvernig liturinn er notaður á umbúðum eða í merki skráningaraðila 

væri mögulegt að skrá litamerki, að því gefnu að merkið uppfylli einnig aðrar kröfur um 

skráningarhæfi.103 

Í máli KWS Saat gegn OHIM reyndi KWS að skrá litinn appelsínugulan, með 

litakóðatilvísun HKS7, sem vörumerki sitt í flokkum 7, 11, 31 og 42, en litnum var bætt í 

frækorn er fyrirtækið seldi, auk þess að þjóna sem einkennandi litur á búnaði frá fyrirtækinu. 

Skráningu var hafnað af vörumerkjaskrifstofu og áfrýjunarnefnd á þeim grundvelli að merkið 

                                                
102 Rosenmeier, Morten og Schovsbo, Jens, Immaterialret (3. útg., Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013). 
Bls. 495 
103 C-104/01 Libertel Groep BV v Benelux-Merkenbeureau [2003] ECJ. 
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væri ekki nægjanlega auðkennandi til þess að það teldist fullnægja skilyrðum um 

skráningarhæfi. Um auðkennanleikakröfuna sagði Evrópudómstóllinn að nær ómögulegt væri 

að litmerki yrði talið uppfylla hana nema þegar auðkennanleiki hefur orðið til við notkun 

nema í mjög sérstökum tilfellum. Skráning án fyrri notkunar sem orðið hefur til þess að 

neytendur tengi litinn sérstaklega við vöruna getur eingöngu orðið ef liturinn er skráður sem 

vörumerki mjög þröngs vöruhóps og neytendahópurinn sem vörunni er beint að mjög 

sérhæfður. Að teknu tilliti til fyrrgreinds sem og þess að liturinn sem KWS vildi fá skráðan 

sem vörumerki sitt var mjög líkur litum sem aðrir framleiðendur bættu í fræin sín til að 

auðkenna meðhöndluð fræ frá ómeðhöndluðum var áfrýjun KWS vísað frá og fyrirtækið látið 

bera kostnaðinn.104 

Það sem sérstaklega er eftirtektarvert í máli KWS sú fullyrðing Evrópudómstólsins að 

litmerki geti ekki talist fullnægja skilyrðum um auðkennanleika án fyrri notkunar sem hefur 

verið það mikil að hinn almenni neytandi geti tengt litinn við vöruna án annarra merkinga. 

Jafn strangt orðalag og dómstóllinn notar í dómnum, þ.e. að litmerki geti nær aldrei öðlast 

skráningu án umfangsmikillar fyrri notkunar, kemur nokkuð á óvart þó svo að rökin á bakvið 

það séu skiljanleg. Litir eru vissulega færir um að þjóna sem auðkennandi hluti pakkningar 

eða vöru, en dómstóllinn hefur samþykkt það bæði í KWS og Libertel. Eðli lita er þó þannig 

að það getur sett aðra aðila í erfiða stöðu sé einu fyrirtæki veitt einkaleyfi á því að nota þá 

sem auðkennandi lit í vörumerki sínu. Það má þó einnig færa rök fyrir því að með þessu séu 

skilyrði fyrir skráningu litamerkis gerð talsvert strangari en skilyrði er þarf að uppfylla til að 

fá hefðbundið, myndrænt merki skráð, en nýtt myndmerki (lógó) eða orðamerki verður í raun 

vart auðkennandi fyrir vöruna í huga neytenda fyrr en eftir ákveðið notkunartímabil.  

Í Heidelberger105 vísaði vörumerkjadómur Þýskalands spurningum er vörðuðu merki sem 

samanstóð af samsetningu tveggja lita, blás HKS 47 og guls HKS 3, til nota í 

byggingariðnaði. Beiðni um skráningu samanstóð af litaprufu þar sem efri helmingur hennar 

var gulur og sá neðri var blár og var merkinu lýst þannig: “Merkið sem sótt er um 

samanstendur af fyrirtækjalitum umsækjanda sem eru notaðir í öllum hugsanlegum 

samsetningum, nánar tiltekið á pakkningum og merkimiðum.”106 Evrópudómstóllinn taldi að 

                                                
104 C-447/02 P KWS Saat AG v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) 
[OHIM] [2004] ECJ 
105 C-49/02 Heidelberger Bauchemie GmbH v Bundespatentgericht [2004] ECJ. 
106 Þýðing höfundar. C-49/02 Bls. I-6159 
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fara þyrfti varlega í skráningu svo breiðra merkja, en þá sérstaklega var gerð athugasemd við 

það að eigandi merkisins ætti einkarétt á því að nota þessa tvo liti saman í hvaða formi sem 

hugsast gæti. Þá var það einnig talið að svo óljós umsókn uppfyllti ekki skilyrði Sieckmann 

dómsins að því er varðaði skýrleika og aðgreinanleika. Án fyrirfram ákveðinnar samsetningar 

getur það verið erfitt fyrir neytanda að átta sig fullkomlega á uppruna vörunnar útfrá litunum 

eingöngu ef uppröðun þeirra er mismunandi milli merkimiða.107 

Í Þýskum lögum var miðað við það að einföld litamerki gætu ekki fengist skráð nema hægt 

væri að sýna fram á að 70% neytenda þekktu merkið og tengdu það við rétt fyrirtæki. Í 

sameinuðum málum Oberbank og Santander gegn Sparkassen var því meðal annars velt upp 

hvort slík túlkun stæðist Evrópureglur. Evrópudómstóllinn taldi að þessi regla stæðist ekki 

tilskipunina og því væri ekki hægt að fella vörumerki Sparkassen úr gildi á þeim grundvelli, 

en vörumerki þeirra, rauður HKS 13, en Oberbank og Santander töldu að vörumerkið hamlaði 

frelsi þeirra til að veita þjónustu yfir landamæri í Evrópusambandinu.108 Eftir dóm Evrópu-

dómstólsins neituðu Þýskir dómstólar að skipa vörumerkjaskrá að fjarlægja merkið úr skrám 

sínum og breyttu um leið stefnu sinni úr því að 70% neytenda þyrftu að þekkja merkið í það 

að meirihluti neytenda, eða yfir 50%, þyrftu að þekkja merkið við skráningu.109  Hér er 

vissulega ekki um evrópuvörumerki að ræða heldur vörumerki skráð í Þýskalandi, en þrátt 

fyrir það telur höfundur að hægt sé að horfa til þessa dóms til þess að reyna að átta sig á því 

hvaða kröfur væri líklegt að litmerki þyrfti að uppfylla og með því að púsla saman brotum úr 

þeim dómum sem hér að framan hafa verið útlistaðir fer heildarmyndin að skýrast. Í fyrsta 

lagi þarf að leggja fram nákvæma lýsingu á því hvernig liturinn verður nýttur, þ.e. hversu 

stóran hluta umbúða eða vöru liturinn þekur og alþjóðlegan litakóða litarins sem áætlað er að 

skrá, t.d. með Pantone kóða hans, sbr. Libertel dómur. Þá þarf litmerkið að vera nægjanlega 

einkennandi fyrir vöruna og nægilega vel þekkt til þess að það fáist skráð. Þannig þarf það að 

skera sig frá keppinautum sínum á einhvern hátt og vera orðið þekkt hjá meirihluta neytenda, 

sbr. Sparkassen og KWS Saat. Þá er nauðsynlegt að útlista það hvernig skipting milli lita er 

ef um er að ræða merki sem byggist upp á samsetningu lita í ákveðnu hlutfalli, sbr. 

Heidelberger, en í þeim dómi gaf Evrópudómstóllinn vísbendingar um það að litamerki sem 

                                                
107 C-49/02 Heidelberger Bauchemie GmbH v Bundespatentgericht [2004] ECJ. 
108 Sameinuð mál C-217/13 og C-218/13 Oberbank AG, Banco Santander SA og Santander Consumer Bank AG 
v Deutscher Sparkassen- und Giroverband eV [2014] ECJ 
109 Schweizer, Mark. ‘Federal Court of Justice Greenlights Colour Mark Red’ (The IP Cat, 21. júlí 2016) 
<http://ipkitten.blogspot.is/2016/07/federal-court-of-justice-greenlights.html>. Síðast sótt 14. Mars 2017. 
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er samsett af fleiri en einum lit í ákveðinni uppröðun og í ákveðnum hlutföllum uppfyllti 

skilyrði fyrir skráningu. 

7.4.  Snertimerki 

Nokkrar tilraunir hafa verið gerðar til þess að skrá vörumerki sem byggja á snertingu eða 

áferð vöru. Geta þessi merki byggst á áferð umbúða, áferð vöru eða upphleyptum merkjum 

líkt og blindraletri svo dæmi séu tekin. Þar má til dæmis nefna skráningu í Þýsku 

vörumerkjaskránna, en þar er nafnið UNDERBERG skrifað í blindraletri skráð sem 

snertimerki.110 Að einhverju leiti er hægt að gera ráð fyrir því að merki í blindraletri séu 

einfaldari í skráningu heldur en margir aðrir flokkar snertimerkja, en hér er í raun um að ræða 

orðmerki skrifað með óvenjulegu letri. Þegar kemur að skráningu merkja sem táknuð eru með 

blindraletri þarf að gera ráð fyrir því að sömu reglur gildi um þau og önnur ómyndræn merki. 

Erfitt getur verið að tákna blindraletur fullkomlega á myndrænan hátt en höfundur ályktar út 

frá því sem fyrr hefur verið rakið í ritgerðinni að til þess að skráning yrði samþykkt þyrfti hún 

að samanstanda af nokkrum hlutum. Í fyrsta lagi þarf að leggja fram lýsingu á merkinu, t.d. 

merkið samanstendur af orðinu UNDERBERG rituðu í blindraletri. Í öðru lagi þyrfti að leggja 

fram þrívíddarmynd af því hvernig blindraletrið liti út svo að þeir sem ekki kunna að lesa 

blindraletur geti gert sér grein fyrir því hvernig merkið er útlítandi og í þriðja lagi þyrfti að 

taka það sérstaklega fram að um snertimerki væri að ræða, sbr. Shield Mark dómurinn þar 

sem sú krafa var áréttuð, en ellegar er hætta á því að myndin af blindraletrinu yrði skráð sem 

vörumerkið en ekki blindraletrið sjálft. Mál tengd blindraletri hafa þó ekki komist upp í 

Evrópudómstólinn eða í áfrýjunarnefndir OHIM eftir því sem næst verður komist og er því 

aðeins um að ræða áætlanir hér, en ekki staðfesta stefnu dómstólsins.  

Málið flækist þegar farið er að horfa á áferð umbúða eða vöru. Erfitt getur reynst að túlka 

ákveðna áferð í myndir og orð og þarf því að teljast líklegt að þangað til tæknin hefur náð því 

stigi að hún geti túlkað áferð fyrir manninn í áþreifanlegu formi séu þau snertimerki í sömu 

stöðu og bragð- og lyktarmerki. Í Bandaríkjunum hefur viskíframleiðanda tekist að skrá slíkt 

merki, en það var sérstök áferð á viskíflöskum hans, en í Bandarískum vörumerkjalögum er 

ekki gerð krafa um myndræna framsetningu merkja. Þar fékkst skráningin samþykkt með 

                                                
110 Rosenmeier, Morten og Schovsbo, Jens, Immaterialret (3ja útg., Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013). 
Bls. 496. 
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þrívíddarteikningu, mjög nákvæmri lýsingu af mynstrinu og dæmi um flöskurnar.111 Þrátt 

fyrir væntanlegar breytingar á Evrópulöggjöfinni hvað þetta varðar telur höfundur það ekki 

líklegt að slíkar breytingar verði til þess að kollvarpa kerfinu hvað varðar evrópuvörumerkin 

að því leiti að slíkar skráningar yrðu samþykktar, enda hefur skapast löng dómvenja og 

túlkunarvenja sem mun að öllum líkindum halda sér að miklu leyti eftir breytingarnar. 

7.5.  Hreyfimerki og heilmyndir 

Hreyfimerki og heilmyndir hafa með breyttri tækni á síðari árum orðið sífellt stærri hluti 

markaðssetningar fyrirtækja. Hreyfimerki byggja á ákveðinni hreyfingu eða aðgerð sem 

varan notar til að aðgreina sig frá öðrum vörum í sama vöruflokki. Þetta getur helst verið 

einhver mekanísk hreyfing eða aðferð við að opna vöruna sem þó er ekki beintengd 

grunnvirkni hennar og er því hrein viðbót. Þessi merki þurfa að sjálfsögðu einnig að uppfylla 

allar grunnkröfur vörumerkja til skráningarhæfis, svo sem lýst er í kafla 4. Heilmyndir eru þá 

einnig skráningarhæfar að því gildu að þær uppfylli allar kröfur um skráningarhæfi. 

7.5.1.   Heilmyndir  

Heilmyndirnar byggja á sérstakri þrívíddartækni sem lætur mynd í tvívíðu formi virðast vera 

þrívíða og jafnvel frífljótandi eða mynd sem breytist eftir því hvernig ljósið fellur á hana.112 

Mörkin á milli myndmerkja og heilmynda sem vörumerki geta þó stundum verið óskýr þegar 

um minni þrívídd er að ræða en að því gefnu að öllum skilyrðum hafi verið fullnægt fæst slíkt 

merki skráð sem þrívíddarmerki að því gefnu að það sé tekið fram í umsókninni að um slíkt 

merki sé að ræða. 

Sem dæmi um skráðar heilmyndir má nefna heilmyndarmerki Video Futur, en það byggist á 

bláum boltum merktum með upphafsstöfum fyrirtækisins sem svífa fyrir framan bakgrunn er 

einnig ber nafn fyrirtækisins. Einföld mynd af merkinu ásamt grunn lýsingu af því í orðum 

                                                
111 Herrera, José Roberto. Good News for Tactile Trademarks: The “Old Parr” Bottle Case. (International 
Trademark Association 1. september 2016) <http://www.inta.org/INTABulletin/Pages/Colombia_1_7115.aspx> 
Síðast sótt 17. mars 2017. 
112 Rosenmeier, Morten og Schovsbo, Jens, Immaterialret (3ja útg., Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013). 
Bls. 495. 
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virðist, þegar horft er til þessarar tilteknu skráningar, duga til þess að fá heilmyndarmerki 

skráð sem vörumerki.113 

7.5.2.   Hreyfimyndir 

Lamborghini sótti um skráningu hurðanna sem hafa einkennt bíla þeirra til lengri tíma sem 

vörumerki árið 1999. Vildi fyrirtækið meina að hurðirnar væru svo einkennandi fyrir bíla 

þeirra að um væri að ræða hreyfimerki, en hurðirnar opnast ekki út og fram eins og 

hefðbundið er, heldur upp og fram. Með lýsingu á virkni hurðanna fylgdi með röð teikninga 

af Lamborghini bíl, sú fyrsta með lokaðar hurðir og svo fylgdi á eftir myndaröð sem sýndi 

hvernig hurðirnar opnast, en síðasta myndin sýndi bílinn með fullopnaðar hurðir.114 Að mestu 

snerist deilan í málinu um það hvort hurðirnar væru virkilega auðkennandi og hvort um væri 

að ræða hluta af virkni vöru, en einnig var deilt um hvort kröfunum um myndræna 

framsetningu væri fullnægt með myndaröðinni sem lýst er hér að ofan. 

Merkinu var að lokum synjað um skráningu sökum þess að það var ekki talið vera 

nægjanlega auðkennandi. Þrátt fyrir það að hurðir sem þessar, sem alla jafna eru nefndar 

Lamborghini- hurðir eða skærahurðir, séu ekki algengar í bílum á almennum markaði hafa 

þær verið notaðar í dýrum sportbílum hjá fleiri en Lamborghini. Jafnvel þótt að þær séu helst 

tengdar við þennan einstaka framleiðanda var talið, jafnt hjá úrskurðarnefnd og 

áfrýjunarnefnd OHIM að um væri að ræða of almennt merki og var skráningu því hafnað.115 

Eftir stendur þegar ákvörðunin hefur verið lesin í heild sinni að áfrýjunarnefndin virðist líta 

svo á að myndrænni framsetningu sé fullnægt með myndaröðinni sem Lamborghini lét fylgja 

með skráningunni. Á fyrsta stigi málsmeðferðar gerði úrskurðarnefnd OHIM athugasemd við 

myndrænu framsetninguna en féll frá henni í lokaúrskurði sínum. Þá lét áfrýjunarnefndin 

þann punkt liggja óhreyfðan og gerði ekki athugasemd við þá túlkun. 

Í bresku vörumerkjaskránni er að finna skráð vörumerki í eigu Kraft Foods UK Intellectual 

Property Limited sem byggir á hreyfimerki. Það merki fékkst skráð 2002 og byggir á 

samskonar myndaröð og er að finna í umsókn Lamborghini, en merkið byggist á 

                                                
113 Skráning nr. ECT 002117034. <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/002117034> Síðast sótt 
16. mars 2017. 
114 Skráning nr. ECT 001400092. <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/001400092> Síðast sótt 
16. mars 2017. 
115 R 772/2001-1 Lamborghini 
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þrívíddarmerki sem brotnar í sundur og opnast með ákveðnum hætti. 116  Skráning þessa 

merkis ýtir enn frekar undir þá ályktun um að slík framsetning sem byggir á röð mynda nægi 

sem myndræn framsetning merkis sem samanstendur af samfelldri hreyfingu, jafnvel þó að 

myndirnar sýni aðeins hluta þróunarinnar. 

7.6.  Samantekt 

Þegar kemur að óhefðbundnum vörumerkjum öðrum en hljóðmerkjum er um mjög vítt svið 

að ræða og er hér að framan aðeins gerð mjög stuttlega grein fyrir helstu tegundum þeirra og 

væri í raun vel hægt að skrifa langa kafla um hvert þeirra. Það sem helst stendur upp úr þegar 

horft er til  þessara merkja er mismunandi flækjustig við skráningu hvers og eins þeirra. 

Þannig virðist nær ómögulegt í núverandi umhverfi laga og tækni að skrá bæði lyktar- og 

bragðmerki. Helgast þetta bæði af því að erfitt hefur reynst að finna leið til myndrænnar 

framsetningar þessara merkja. Efnafræðileg formúla ásamt lýsingu nægði til að mynda ekki í 

Sieckmann og orðalýsing dugði ekki heldur í Myles Limited. Vissulega hefur lyktarskráning 

einu sinni verið samþykkt af OHIM en í síðari ákvörðun hefur því verið haldið fram að um 

frávik frá reglunni væri að ræða í það skipti og því væri ekki tækt að nýta þá ákvörðun sem 

fordæmi. 

Bragðmerki hafa ekki átt góðu gengi að fagna hjá OHIM, en staða þeirra er um margt svipuð 

lyktarmerkjanna. Eins og áður segir býður tæknin ekki upp á það að hægt sé að túlka bragð 

og lykt í gegnum tölvur, en þar sem vörumerkjaskrár eru mestmegnis á tölvutæku formi er 

nauðsynlegt að öll skráningin geti skilað sér í gegnum þá tækni sem aðgengileg er hverju 

sinni. Þá eru lýsingar í orðum taldar svo almennar og persónubundnar að þær þykja ekki 

fullnægja skilyrðum um nákvæmni og fullkomna túlkun merkisins. Þá er einnig vafi um að 

bragðmerki geti að fullu sinnt aðgreiningar- og auðkenningarvirkni merkis, en bragðið er 

eitthvað sem kemur í ljós eftir að vara hefur verið keypt og hún innbyrgð. Þannig kemur 

bragð vöru ekki beint við sögu þegar neytandi reynir að átta sig á framleiðanda vöru við 

kaup. 

Hvað varðar skráningu litmerkja hafa skapast nokkuð skýrar reglur um það hvernig 

skilyrðum til skráningar verði fullnægt í gegnum dómafordæmi Evrópudómstólsins. Þannig 

                                                
116 Skráning nr. UK00002280003. 
<https://www.ipo.gov.uk/tmcase/Results/1/UK00002280003?legacySearch=False> Síðast sótt 16. mars 2017. 
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er nauðsynlegt að taka fram litakóða litarins í umsókninni skv. alþjóðlega þekktum litakóða, 

en þegar litið er til Libertel sést að það eitt að taka fram að um sé að ræða appelsínugulan og 

láta fylgja með litaprufu getur ekki talist fullnægjandi. Þá er nauðsynlegt að taka fram 

uppröðun og hlutföll lita ef um er að ræða fleiri en einn lit, sbr. Heidelberger dóminn. Þá 

virðist það vera svo að skráning á litamerkjum verði vart samþykkt nema hægt sé að sýna 

fram á fyrri notkun á merkinu og að það hafi öðlast auðkennanleika meðal almennings. Eftir 

framansögðu myndi þá ekki nægja að skila inn umsókn sem lýsir merkinu þannig að um sé að 

ræða rauðan og grænan sem fylla ferning á umbúðum vöru. Slíkri umsókn yrði hafnað en 

með því að auka á nákvæmnina, t.d. með því að lýsa merkinu svo: rauður #ce2029 og grænn 

#bbf734 í jöfnum hlutföllum í ferningi, skipt lárétt um miðjan ferning. Umsókn sem þessi 

væri líkleg til þess að hljóta brautargengi hjá yfirvöldum, en hún uppfyllir öll skilyrði 

skráningar ef litið er til Sieckmann dómsins og lagatexta. 

Snertimerkjum má helst skipta upp í tvo hópa, blindraletur og áferð. Þegar blindraletur er 

skráð er að nokkru leiti um að ræða orðmerki sem sett er fram á óhefðbundinn hátt og er 

skráning þeirra því nokkuð einföld miðað við aðrar týpur óhefðbundinna merkja. Áferð vöru 

eða umbúða hennar hefur hins vegar ekki fengist skráð innan Evrópu enn sem komið er. 

Nýleg skráning áferðar á viskíflösku í Bandaríkjunum og Suður-Ameríku gefur hins vegar 

ástæðu til þess að fylgjast með því hver þróunin verður eftir að ný tilskipun um vörumerki 

tekur gildi í Evrópu. 

Skráningarhæfi hreyfimerkja skýrðist mjög eftir Lamborghini ákvörðunina, en þrátt fyrir það 

að merkið hafi ekki fengist skráð gaf hún skýr skilaboð um það hvað nægði til þess að 

fullnægja skilyrðum um myndræna framsetningu. Ákvörðunin gaf til kynna að myndaröð 

sem sýndi hreyfinguna  sem áætlað er að skrá, gefi nægjanlega skýra mynd af merkinu til 

þess að það verði samþykkt. Þessi ályktun styrkist svo enn frekar þegar horft er til skráningar 

Kraft Foods ltd. í Bretlandi. Þar var álitið að myndaröð líkt og sú sem lögð var fram með 

umsókn Lamborghini fullnægði skilyrðum tilskipunarinnar og skráningin samþykkt. Þrátt 

fyrir það þarf að fara varlega í að draga of miklar ályktanir af Breskum skráningum þar sem 

túlkun þeirra hefur lengi verið önnur og frjálslyndari en stofnana Evrópusambandsins. Ef þó 

er horft til skráningarinnar og ákvörðunar OHIM í máli Lamborghini saman verður það að 

teljast líklegt að þær gefi nokkuð skýra mynd af umhverfinu.  



64 

 

 

8.   Líkleg þróun til framtíðar 

Ný tilskipun um vörumerki innan Evrópusambandsins mun taka gildi að hluta síðar á árinu, 

en að fullu árið 2019. Þar er stærsta breytingin sem tengist hinum ómyndrænu vörumerkjum 

sú að krafan um myndræna framsetningu er tekin út. Telja verður líklegt að það muni hafa 

þónokkur áhrif á skráningarumhverfið í Evrópu en höfundur telur þó ekki að um algera 

byltingu verði að ræða. Hægt að fullyrða að skilyrði Sieckmann dómsins haldi sér að mestu 

leiti hvað varðar skýrleika skráninga og annað þó svo að ekki verði lengur nauðsynlegt að 

setja merkin fram á myndrænan hátt, en þeirra er getið í formála við tilskipunina. Stærstu 

breytingarnar verða líklega í flokki hljóðmerkja sem vörumerkja, en eftir þessar breytingar 

má gera ráð fyrir því að nægilegt verði talið að leggja fram hljóðupptöku af merkinu, í stað 

nótnasetningar eða sónógrams. Þá má teljast líklegt að þetta gæti einnig einfaldað skráningu á 

litmerkjum en lyktar- og bragðmerki verða að öllum líkindum enn flókin og jafnvel 

ómöguleg í skráningu. 

8.1.  Hin nýja löggjöf Evrópusambandsins um vörumerki 

Ný tilskipun Evrópusambandsins, (EU) 2015/2436, mun á næstu misserum taka gildi, en hún 

mun að fullu hafa tekið gildi í síðasta lagi þann 15. janúar 2019. Stærsta breytingin sem snýr 

að stöðu ómyndrænna merkja er brotthvarf kröfu um myndræna framsetningu í 2. gr. 

(samsvarar til 3. gr. í nýrri tilskipun), en sú breyting mun hafa nokkur áhrif á umhverfi þeirra 

í framhaldi af því. Þá hefur tilskipunin tekið upp hin sjö skilyrði Sieckmanns í 13. formála 

við tilskipunina, en skilyrðin hafa verið yfirfærð frá hinni myndrænu framsetningu yfir á 

skráningu merkja í heild sinni. 

8.1.1.   Brotthvarf kröfu um myndræna framsetningu 

Krafa um myndræna framsetningu vörumerkja í 2. gr. tilskipunarinnar er líklega sú krafa sem 

helst hefur staðið í vegi fyrir skráningu óhefðbundinna merkja. Í nýrri tilskipun hefur texti 2. 

gr. verið fluttur í 3. gr. og hljómar nú svo: 

Vörumerki geta verið hvers konar tákn, til að mynda orð, þar á meðal eiginnöfn, eða hönnun, 
bókstafir, tölustafir, litir, lögun vöru eða umbúða hennar, eða hljóð, að því gefnu að merkin 
séu fær um að: 

a. Greina vöru eða þjónustu eins aðila frá vöru eða þjónustu annarra á markaði; og 
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b. Vera sett fram á þann hátt sem gerir viðeigandi stjórnvaldi og almenningi kleift að átta sig á 
því á skýran og nákvæman hátt hvert andlag réttarverndar eiganda merkisins er út frá 
skráningu þess í vörumerkjaskrá.117 

Eldri greinin kvað aftur á móti á um að vörumerki gætu verið hvers konar tákn sem unnt er að 

setja fram á myndrænan hátt og er því um nokkra breytingu á kröfum er varða skráningahæfi 

að ræða. 

Ef einungis er litið til texta greinarinnar virðist hér um vera að ræða tilraun til þess að 

bregðast við þeirri þróun sem orðið hefur er varðar skráningu vörumerkja innan 

Evrópusambandsins í kjölfar þeirra dóma sem að framan eru reifaðir og færa lagatextann nær 

því raunverulega umhverfi sem skapast hefur. Á það sérstaklega við hvað varðar hljóð- og 

litmerki, en þeim hefur báðum verið bætt inn í upptalningu greinarinnar. Einnig er áhugavert 

að líta til b. liðar greinarinnar en þar er að finna texta sem má að einhverju leiti líta á sem 

eitthvað sem ætlað er að koma í staðin fyrir kröfuna um myndræna framsetningu. Orðalagið 

minnir höfund á Sieckmann dóminn, en útfrá orðalaginu má lesa hluta hinna sjö skilyrða 

Sieckmanns út úr liðnum. 

Nýja tilskipunin tekur þó enn meira frá Sieckmann dómnum en orðalag 3. gr. Þegar litið er til 

formála 9 við tilskipunina (recital 9) eru hin sjö skilyrði Sieckmanns hreinlega talin upp og 

þau nefnd sem skilyrði sem umsókn um skráningu þarf að uppfylla eigi hún að fást samþykkt. 

Hér er þýðingu skilyrðanna þó breytt að því leiti að þau eiga ekki við um kröfur til 

myndrænnar framsetningar merkjanna eins og raunin var í Sieckmann dómnum heldur við 

umsóknina sjálfa, hvort heldur sem hún er skrifleg, myndræn eða sem hljóðupptaka eða í 

hvaða öðru formi sem aðilum dettur í hug að leggja fram. 

Eftir þessar breytingar má því vænta þess að skráningar sem varða hljóðmerki sérstaklega 

muni breytast í þá átt að auðveldara verði að skrá merkin, og auðveldara verði fyrir aðila að 

átta sig á hljóðmerkjum sem ekki eru hæf til nótnasetningar líkt og til að mynda í máli MGM. 

Líklegt verður að teljast að .mp3 eða .wav skjöl muni að einhverju marki taka við af 

sónógrömum sem skráningarmiðill, enda eru slík skjöl skýrari og auðveldari til að átta sig á 

                                                
117 Tilskipun EU 2015/2436, 3. gr. Þýðing höfundar:  
A trade mark may consist of any signs, in particular words, including personal names, or designs, letters, 
numerals, colours, the shape of goods or of the packaging of goods, or sounds, provided that such signs are 
capable of: 

(a)   distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings; and 
(b)   being represented on the register in a manner which enables the competent authorities and the public to 

determine the clear and precise subject matter of the protection afforded to its proprietor. 
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fyrir meðal notanda vörumerkjaskrár. Þá má ætla að þessar breytingar séu einnig til þess 

fallnar að veita möguleika á skráningu ýmis konar óhefðbundinna merkja sem ekki er hægt 

að fá skráð í dag, sem og að gera ráð fyrir tækniþróun í framtíðinni sem gæti gjörbreytt 

vörumerkjaumhverfinu eins og við þekkjum það í dag.118 

Til þess að vega upp á móti því sem hægt væri að sjá sem slökun á kröfum hvað varðar 

skráningarhæfi í 3. gr. er e liður 7. gr. víkkaður til þess að ná yfir fleiri þætti er kalla á höfnun 

skráningar án undantekninga. Liðnum er skipt upp í þrjá undirliði sem kveða svo á um að ef 

lögun vörunnar stafi af eðli hennar, er nauðsynleg til að ná ákveðinni tæknilegri virkni, eða 

veiti henni virði sitt skuli hún ekki verða færð inn í vörumerkjaskrá. Verður þessi grein 

víkkuð til þess að ná yfir lögun vörunnar eða aðra einkennandi hluta og nær þannig einnig 

yfir öll ómyndræn vörumerki sem markaðsaðilar gætu freistast til að reyna að skrá, svo sem 

lykt, hljóð, bragð, áferð, eða lit.119 

Þessi breyting gæti talist líkleg til þess að standa í vegi fyrir skráningu nokkurra tegunda 

ómyndrænna merkja, en þá sérstaklega lyktar, bragðs og áferðar. Erfitt gæti reynst að átta sig 

á því hvar nákvæmlega mörkin liggja á milli einkennandi vörumerkis og einhvers sem veitir 

vörunni ákveðið aukalegt virði sem þannig kemur í veg fyrir skráningu.120 Til dæmis má velta 

fyrir sér í tengslum við mál Eli Lilly þar sem bragðið átti ekki einvörðungu að einkenna 

vöruna heldur huldi það einnig hið vonda bragð sem stundum getur einkennt lyf. Í því tilfelli 

má velta því fyrir sér hvort slíkt merki, ef tæknin væri til staðar svo að skráning gæti fengist, 

félli undir iii lið e liðar 1. töluliðar 7. gr. hinnar nýju tilskipunar sökum þess að merkið veitti 

aukið virði vöru með hinu bætta bragði. 

Þegar horft er á litmerkin virðast breytingarnar ekki munu hafa mikil áhrif á þau við fyrstu 

sýn, ef undan er þeginn möguleikinn á því að þröskuldur fyrir skráningu gæti lækkað. 

Fræðimenn telja þó sumir að viðbætur við iii lið e liðar 1. töluliðar 7. gr. gætu haft þveröfug 

áhrif og jafnvel allt að því útrýmt litmerkjum. Hver framtíðin verður á því sviði mun þurfa að 

                                                
118 Kulbaba, Turas. ‘EU Trademark Law Reform Series: Implication for Nontraditional Marks’ (Inta Bulletin, 
15. febrúar 2016) <http://www.inta.org/INTABulletin/Pages/EU_TM_Reform_7103.aspx> Síðast sótt 18. mars 
2017. 
119 Kulbaba, Turas. ‘EU Trademark Law Reform Series: Implication for Nontraditional Marks’ (Inta Bulletin, 
15. febrúar 2016) <http://www.inta.org/INTABulletin/Pages/EU_TM_Reform_7103.aspx> Síðast sótt 18. mars 
2017. 
120 Kulbaba, Turas. ‘EU Trademark Law Reform Series: Implication for Nontraditional Marks’ (Inta Bulletin, 
15. febrúar 2016) <http://www.inta.org/INTABulletin/Pages/EU_TM_Reform_7103.aspx> Síðast sótt 18. mars 
2017. 
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koma í ljós þegar reynsla er komin á tilskipunina og fordæmi eða viðmiðunarreglur hafa litið 

dagsins ljós frá Evrópudómstólnum eða nefndum EUIPO.121 

                                                
121 Kulbaba, Turas. ‘EU Trademark Law Reform Series: Implication for Nontraditional Marks’ (Inta Bulletin, 
15. febrúar 2016) <http://www.inta.org/INTABulletin/Pages/EU_TM_Reform_7103.aspx> Síðast sótt 18. mars 
2017. 
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9.   Niðurstöður 

Vörumerki eru mikilvægur hluti af viðskiptalífi nútímans og felast oft í þeim talsverð 

verðmæti. Verðmætin sem slík felast þó ekki beint í merkinu sjálfu heldur þeirri ímynd sem 

merkinu fylgir og viðskiptavild sem af því stafar. Vörumerki veita þeim er þau á talsverðan 

einkarétt á notkun merkisins, eða svokallaðan neikvæðan rétt. Nær rétturinn í raun einnig til 

þess að geta mótmælt notkun þriðja aðila á merki sem líklegt verður talið að geti valdið 

ruglingshættu hjá neytendum, og er því nauðsynlegt, út frá samkeppnis- og 

sanngirnissjónarmiðum, að huga vel að því hvað verður skráð sem vörumerki. Af þeim 

ástæðum er mikið regluverk sem kveður á um það hvað getur fengist skráð og hvernig skal 

staðið að því. Í ritgerð þessari var ætlunin að varpa frekara ljósi á það hvert skráningarhæfi 

ómyndrænna vörumerkja er í Evrópu, og þá sérstaklega hljóðmerkja.  

Til þess að komast að því hvert skráningarhæfi ómyndrænna og annarra óhefðbundinna 

vörumerki undir evrópulöggjöfinni er var nauðsynlegt að byrja á því að fara yfir grunnreglur 

um skráningu vörumerkja. Skiptast skilyrði fyrir skráningu í tvo meginflokka, algild skilyrði 

og atviksbundin skilyrði. Algildu skilyrðin taka á því hvort merkið sé fært um að auðkenna 

vöruna sem það prýðir frá öðrum vörum á markaði og tengja hana við framleiðandann í 

hugum neytenda, hvort unnt sé að setja merkið fram á myndrænan hátt og og þess hvort 

merkið hafi áður verið skráð af öðrum aðilum á markaði. Atviksbundnu skilyrðin byggja svo 

á frekara mati skoðunarmanns vörumerkjaskrár um það hvort merkið sé of líkt merki 

samkeppnisaðila eða hvort það sé líklegt til að skapa ruglingshættu. Þá eru nokkrar ástæður 

sem leiða alltaf til höfnunar skráningar merkis, en þar má til dæmis nefna það að merkið er 

alfarið lýsandi fyrir vöruna eða upprunastað hennar, merkið byggir að miklu leiti á þjóðfána 

eða merki þjóðríkis eða það hefur áður verið skráð. 

Sieckmann dómurinn var sá fyrsti frá Evrópudómstólnum til þess að slá því föstu að 

óhefðbundin merki gætu fallið undir 2. gr. tilskipunar Evrópusambandsins um vörumerki 

(tilskipunin). Í greininni má finna upptalningu á því hvað getur talist til vörumerkja en komst 

dómurinn að þeirri niðurstöðu með vísan í formála tilskipunarinnar að þar væri einungis um 

upptalningu í dæmaskyni að ræða, og væri því ekki um tæmandi talningu að ræða. Þá komst 

dómstóllinn einnig að því í niðurstöðum sínum að óhefðbundin merki, líkt og lykt, væru fær 

um að aðgreina og auðkenna vörur í huga neytenda. Hins vegar fékk merkið ekki skráð þar 
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sem kröfum um myndræna framsetningu var ekki fullnægt, en dómstóllinn gaf út viðmiðun 

um það hvað getur fullnægt kröfum um myndræna framsetningu merkja sem eru ómyndræn í 

eðli sínu. 

Skilyrðin hafa verið nefnd The Sieckmann Seven en höfundur hefur þýtt heitið sem hin sjö 

skilyrði Sieckmanns. Skilyrðin voru þau að myndræn túlkun hinna ómyndrænu merkja væri 

skýr, nákvæm, sjálfstæð, aðgengileg, skiljanleg, endingargóð og hlutlæg, en lyktarmerki 

Sieckmanns fékkst ekki skráð þar sem það uppfyllti ekki þessi skilyrði. Þrátt fyrir það að 

skráningu hafi verið hafnað í málinu er það talið vera grundvallardómur vörumerkjaréttar 

þegar kemur að hinum óhefðbundnu merkjum, enda sló dómurinn því föstu, eins og áður 

segir, í fyrsta sinn að hægt sé að skrá þau merki í vörumerkjaskrár og að tilskipunin mælti 

þannig fyrir því að ríki gætu ekki mismunað ómyndrænum merkjum uppfylli þau öll sjö 

skilyrði Sieckmanns. 

Eftir Sieckmann flæddu mál um ómyndræn vörumerki inn til Evrópudómstólsins. Helsta 

viðfangsefni ritgerðarinnar, hljóðmerki sem vörumerki, fór að skýrast í kjölfar dómanna. 

Fyrsta málið var Shield Mark málið þar sem reynt var að skrá tvö hljóðmerki, annars vegar 

hanagal og hins vegar fyrstu níu nótur Fur Elise. Myndræn framsetning merkjanna var á 

nokkra vegu, skrifaðar lýsingar í orðum, hljóðgervingar og nákvæm nótnasetning. 

Dómstóllinn komst að því að skriflegar lýsingar, einföld nótnaskrift og hljóðgervingar 

uppfylltu ekki skilyrði Sieckmanns til skráningar, en hins vegar var talið að nákvæm 

nótnaskrift, taktsett og tónsett uppfyllti öll skilyrði til skráningar. Þetta mál skýrði því mál 

lagstúfa og sambærilegra merkja sem eru þess eðlis að hægt er að nótnasetja þau þannig að í 

kjölfarið hafa fjölmörg merki fengið skráningu sem eru þess eðlis að hægt er að nótnasetja 

þau. 

Metro Goldwyn Mayer reyndu þá næst að skrá öskur ljónsins, sem birtist í byrjun allra 

kvikmynda er fyrirtækið framleiðir, sem vörumerki. Fyrirtækið lagði þá fram sónógraf af 

hljóðinu ásamt orðalýsingu, en sú skráning hlaut ekki náð fyrir úrskurðarnefnd OHIM sökum 

þess að enginn kvarði var settur við sónógramið til þess að gera það læsilegt. 

Úrskurðarnefndin gaf það þó til kynna að ef sónógramið væri kvarðasett og nákvæmt væri 

mögulegt að samþykkja slíka skráningu. MGM lagði í framhaldi af því fram nýja umsókn um 

skráningu sem innihélt nákvæmara sónógraf og var sú skráning samþykkt.  
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Af þessum tveim málum má sjá að umhverfi hljóðmerkja sem vörumerkja er orðið nokkuð 

skýrt. Sé ætlunin að skrá hljóðmerki skal það annað hvort sett upp í nótum ásamt 

upplýsingum um það hvaða hljóðfæri flytur stefið eða hvort um sé að ræða mannsrödd, eða 

þá að merkið skuli sett upp í sónógraf sem er kvarðasett og nákvæmt.  

Þegar litið er til annars konar ómyndrænna merkja er staðan ekki jafn skýr í ölum flokkum. 

Þannig má til að mynda líta til lyktar- og bragðmerki, en þau hafa ekki hlotið náð fyrir augum 

EUIPO eða Evrópudómstólnum, ef frá er talið eitt lyktmerki sem hlaut skráningu, lyktin af 

nýslegnu grasi fyrir tennisbolta, en OHIM sagði það í síðari ákvörðun að þar hefði verið um 

undantekningu að ræða og ætti ekki að líta til þess sem fordæmis. Skráning þess merkis er nú 

útrunnin og er því ekkert lyktarmerki eða bragðmerki skráð sem evrópuvörumerki í dag og 

munu slík merki varla fást skráð nema eftir umtalsverða tæknibyltingu eða lagabreytingar, en 

höfundur telur ólíklegt að ný tilskipun Evrópusambandsins muni gera það að verkum að þau 

fáist skráð. 

Litmerki hafa fengist skráð ef umsókn um skráningu þykir nægilega skýr. Þannig dugar ekki 

að láta fylgja með litaprufu heldur er nauðsynlegt að nefna einnig litakóða og lýsa því 

hvernig liturinn verður notaður. Þannig dugar ekki að gefa litakóða tveggja lita sem nota eigi 

í hvaða formi sem er, sbr. Heidelberger dómurinn. Þá hafa hreyfimerki og heilmyndir fengist 

skráð, heilmyndir með því að leggja fram þrívíddarteikningar af þeim eða myndaraðir og 

hreyfimerki með því að nýta myndaröð sem sýnir hreyfinguna frá byrjun til enda. 

Það sést því að hin óhefðbundnu og ómyndrænu merki geta fengist skráð sé rétt staðið að 

umsókn. Aðal áhersla ritgerðarinnar er varðar hljóðmerkin er líklega ein af skýrari týpum 

ómyndrænna merkja, en Shield Mark og MGM gáfu mjög svo skýra mynd af því hvernig 

staðið skal að umsókn um skráningu slíkra merkja. Þá hefur einnig verið farið yfir stöðu 

annarra ómyndrænna merkja. Til framtíðar er ljóst að einhverjar breytingar verða með nýrri 

tilskipun en ljóst er að Sieckmann muni ekki tapa gildi sínu að öllu leiti, enda verður ennþá 

þörf fyrir skýra skráningu vörumerkja svo að allir aðilar á markaði geti áttað sig nægilega vel 

á því hvaða merki eru skráð og hvaða rétt þau veita.  

Brotthvarf kröfunnar um myndræna framsetningu í nýrri tilskipun Evrópusambandsins mun 

að einhverju leiti auðvelda skráningu hljóðmerkja, en líklegt verður að teljast að stafrænar 

upptökur muni að einhverju leiti leysa sónógröm af hólmi og jafnvel nótnasetningar. Slík 
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framsetning merkja er einfaldari aflestrar fyrir hinn almenna notanda vörumerkjaskráa heldur 

en flókin sónógröm og nótnasetning, en bæði krefjast nokkurrar menntunar og reynslu til þess 

að notandi geti áttað sig fullkomlega á þeim. Hin margnefndu sjö skilyrði Sieckmanns munu 

ekki falla úr gildi þrátt fyrir brotthvarf kröfunnar um myndræna framsetningu, heldur munu 

þau verða felld inn í 9. formála hinnar nýju tilskipunar. Við það mun þýðing þeirra færast frá 

hinni myndrænu framsetningu umsókna yfir á umsókn um skráningu í heild sinni. Þetta mun 

eflaust hafa mikil áhrif á umhverfi ómyndrænna og annarra óhefðbundinna vörumerkja, en 

hver þau verða nákvæmlega þarf tíminn að leiða í ljós með fleiri dómum Evrópudómstólsins. 
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10.  Eftirmáli 

Vörumerkjalöggjöf er í stöðugri þróun og með hinni hröðu tækniþróun síðustu ára er 

nauðsynlegt að löggjöfin fylgi eftir, en með nýrri tækni skapast nýir möguleikar á sviði 

vörumerkja. Það er ljóst að einungis hefur verið farið yfir hluta þeirra flokka ómyndrænna og 

óhefðbundinna vörumerkja sem til eru og telur höfundur að líkur séu til að nýjar tegundir 

merkja muni líta dagsins ljós eftir því sem tækniþróun víkur fram. 

Hljóðmerki sem vörumerki hafa í langan tíma vakið mjög áhuga höfundar þessarar ritgerðar 

sem tónlistarmanns og upptökustjóra og er það vonin að hér hafi tekist að gera lagalegri hlið 

þeirra vel skil og kerfinu sem skapast hefur utan um skráningarhæfi þeirra. Það er ljóst að 

merkin verða einungis stærri hluti vörumerkjaskráa eftir því sem á líður, en sérstaklega er 

gert ráð fyrir þeim í nýrri tilskipun Evrópusambandsins um vörumerki. Hljóðmerki eru þá 

einnig sú tegund óhefðbundinna merkja sem hvað skýrust mynd um skráningarhæfi hefur 

myndast í kjölfar Shield Mark dómsins og ákvörðun úrskurðarnefndar OHIM í máli MGM 

um skráningu öskur ljónsins sem hefur um árabil einkennt kvikmyndir og annað sem úr 

smiðju fyrirtækisins kemur.  

Auglýsingar í útvarpi og sjónvarpi hafa gert það að verkum að við tengjum tiltekin fyrirtæki 

við ákveðin hljóð eða stef sem við höfum vanist að heyra í auglýsingum þeirra. Þannig hafa 

hljóðmerki orðið sífellt mikilvægari hluti auglýsinga og auðkenna þannig í huga okkar 

vöruna eða þjónustuna þegar við heyrum hljóðið. Eftir því sem vægi prentmiðla minnkar 

þurfa auglýsendur að finna nýjar leiðir til að grípa athygli markhóps síns og virðast hljóð sem 

með endurteknum auglýsingum skapa hugrenningatengsl milli þess og vörunnar vera góð leið 

til þess að ná þeim markmiðum fram. Það er því ljóst í huga höfundar að hljóðmerki á sviði 

vörumerkjaréttar séu rétt að byrja að ná fótfestu og muni einvörðungu aukast eftir því sem 

árin líða. 
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