
 
Reglur um notkun félagamerkis Sáttar félags um sáttamiðlun. 
 

1. Hverjum er heimilt að nota félagamerkið.  
• Sátt, félag um sáttamiðlun er heimilt að nota félagamerkið ( sem sótt er um vernd á 

sbr. umsókn nr. V0119610 og vísað er til í þessum reglum og sjá má hér að ofan)  í 
markaðsefni, greinum og á heimasíðu sinni, tölvupóstum og öðru efni sem gefið er út 
undir nafni félagsins.  

• Sátt, félag um sáttamiðlun heimilar félagsmönnum sínum notkun á félagamerkinu í 
afmörkuðum tilgangi, svo sem til að gefa til kynna aðild að félaginu á eigin 
heimasíðu. Almennum félagsmönnum er óheimilt að nota félagamerkið til að merkja 
efni sem notað er í auglýsingaskyni eða í útgáfu sem ekki er á vegum félagsins.  

2. Hvaða skilyrði gilda um notkun merkisins og hvaða afleiðingar og viðurlög 
óréttmæt notkun merkisins hefur í för með sér.  

• Varðandi skilyrði sjá svar við lið 1. 
• Sé aðili uppvís af óréttmætri notkun félagamerkis, eru fyrstu viðbrögð félagsins að 

senda þeim aðila kröfu um að notkun félagamerkisins verði hætt nú þegar eða það 
fjarlægt af þeim miðli þar sem það hefur verið birt með óréttmætum hætti.  

3. Hvaða réttindi og skyldur hefur eigandi félagamerkis gagnvart þeim sem notar 
félagamerkið. 

• Sátt birtir á heimasíðu sinni leiðbeiningar til félagsmanna um notkun félagamerkisins, 
og í hvaða aðstæðum þeim er heimilt að nýta það. Reglur um aðild að félaginu er að 
finna í lögum félagsins.  

• Sátt ber einnig að tilkynna aðila sem verður uppvís að óréttmætri notkun 
félagamerkis áskorun um að hætta þeirri notkun.  

• Verði félagsmaður ekki við kröfu Sáttar um að hætta notkun félagamerkis með 
öðrum þeim hætti en sem heimilt er skv. lið 1, áskilur félagið sér rétt til þess að vísa 
viðkomandi félagsmanni úr félaginu. Sé um að ræða misnotkun utanaðkomandi aðila  
á félagamerki áskilur Sátt sér rétt til þess að vísa málinu til Neytendastofu til 
úrskurðar og í framhaldi til dómstóla ef þörf krefur.  

4. Hvaða reglur gilda um aðild að því félagi sem á merkið ef um félagamerki er að  
ræða. 

• Sátt er opin öllum þeim sem hafa áhuga á sáttamiðlun og vilja vinna á einn eða  
annan hátt að framgangi sáttamiðlunar við lausn ágreiningsmála á Íslandi.  
Félagsmenn sem lokið hafa námi í sáttamiðlun geta einnig sótt um aðild að fagdeild 
sáttamiðlara innan Sáttar. Félagar í fagdeild Sáttar skulu hafa lokið háskólaprófi.  

 
 



 

 

 

 

 

 
 


