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Þskj. 1249 — 725. mál.

Nú liggur fyrir umrætt frumvarp þar sem tryggja hinu opinbera ákvörðunarrétt yfir landsléninu .is og 
hver önnur höfiiðíén sem úthlutað er fyrir fsland. Vil ég gagnrýna það sem mætti fara betur.

5. gr. frumvarpsins um starfsleyfi lítur vel út fræðilega séð ef við lifðum í útópíu en þegar litið er á hana 
praktískt séð er hún alls ekki góð. í fyrsta lagi er erfitt að koma á samkeppni hvað varðar úthlutun 
starfsleyfa sem gerir kerfið þannig byggt að starfsleyfið verði áfram hjá ISNIC þar til a) þeir ákveða að 
skila starfsleyfinu eða b) þeir missa starfsleyfið af öðrum ástæðum. Hver fer að stofna fyrirtæki með 
tilheyrandi undirbúningi í þeirri von að þeir taki við starfsleyfinu af fyrirtæki sem hefur þegar allt sem 
þarf til að reka slíka starfsemi? Efasamt er að Póst- og fjarskiptastofhun fari að veita starfsleyfi til 
einhvers sem lofar að koma upp fullnægjandi aðstöðu fyrir ákveðinn tíma.

í 2. mgr. 10. gr. þess er getið að við skráningu þarf að tilgreina þjónustuaðila lénsins en slíkt er óþarfi ef 
viðkomandi ákveður að vista lénið milliliðalaust

2. mgr. 11. gr. er afturför frá núverandi skipulag þar sem núna er eriendum aðilum heimilt að skrá lén 
án þess að hafa aðstöðu hér á landi eða sérstaka staðfestingu £rá stjómvöldum. Almenna reglan ætti að 
vera að hver sem er ætti að geta skráð lén á íslandi ef harni greiðir árgjaldið og fer að öðru leiti eftir 
lögunum. Vísað er \ Qölmiðlalög í greinargerð en slík skilyrði ættu að vera takmörkuð við þá aðila 
sérstaklega í stað þess að eiga við um alla sem hugsanlega vildu sækja um lén.

3. mgr. 11. gr. minnist á lista yfir Mtekin lén. Varast ber að gefa heimiid tii slíks gjömings og mæli ég 
með því að það sé tilgreint sérstaklega um þær ástæður sem slíkar frátekningar eiga að byggjast á frekar 
en að gefa víða heimild til þess.

6. mgr. 11. gr. gefur skráningarstofu heimild til að fjarlægja tilvísanir í lénið úr nafhaþjónum 
landslénsins. Þetta er ieiðinleg regla sem á sér rætur að rekja til svokallaðrar gæðastjómunar hjá ISNIC. 
Ekki ætti að gefa lagaheimild til þess að jjarlægja skráningar á lénum vegna ömerkilegra smáatriða eins 
og ef einn nafriaþjónn sé hættur að svara fyrir lénið. Það ætti að vera mál rétthafa hvort lénið hans virki 
rétt eða ekki. Núverandi reglur ISNIC gera ráð fyrir því að lén sem hefur verið lokað í 60 daga sé laust 
aftur tii afhendingar (sbr. 3. mgr. 13. gr.). Gæta þarf þess að skráningarstofa hafi ekki of vxðtækar 
heimildir til að afskrá lén vegna tæknilegra smáatriða.

Laga mætti orðaval í 13. gr. en hún gefur til kynna að enginn geti haft lén í lengur en 3 ár og þá þurfi að 
loka því í 60 daga áður en hægt sé að fá það aftur.



Seinasti liðurinn í 3. mgr. 15. gr. er hættulegur. Þar er hvaða stjómvaldi sem er heimilt að ákvarða um 
afskráningu léna eða úrbætur og hvort skráning lénsins sé í andstöðu við ákvæði iaga. Eðlilegt væri ef 
Póst- og ijarskiptastofiiun sé eina stofiiunin sem geti kvatt upp slíkan úrskurð þar sem hún er? eðlis 
máls samkvæmt, eina stofhunin sem er hæf tii að ákvarða í svona málum. Með því að hafa stjórnvöld 
þarna í almennri merkingu er gefin heimiid til allra þeirra aðiia sem teljast tii stjómvalda heimiid tii að 
ákvarða í málum sem tengjast aiis ekki málefiiasviði þeirra. E f ákvæðið er svo mikilvægt ætti að 
tiigreina sérstaklega hvaða stjómvöld hafi slíkt vald eða hafa vamagla svo engin óeðlileg afskipta verði 
af iénamálum. Eirniig mæli ég með því að þeir rétthafar sem em einstaklingar geti kært ákvörðun 
stjórnvaida (þegar stjómsýslustigi er iokið) vegna afskráninga eða lokanir léna til dómstóia og eigi ætíð 
rétt á gjafsókn. Fáir einstaklingar hafa burði til að kæra slxka ákvörðun tii dómstóia vegna þeirra 
óáþreyfanlegra verðmæta sem felast í einkaafhotarétti á iénum.

í 16. gr. mæli ég með því að viðskiptaskilmálar taki ekki gildi fyrr en næst þegar rétthafí skráir eða 
endumýir ién nema þau ákvæði sem eru til hagsbóta fyrir hann. Það er augljóst að það verður bara ein 
skráningarstofa með starfsleyfx á hverjum tíma og þvx hefur hún einokunarstöðu hvað þetta varðar.

2. mgr. 17. gr. iaga gerir ekki ráð fyrir ákvörðunum sem teknar eru af öðrum stjórnvöldum sbr. 3. mgr. 
15. gr. og þá sérstaklega ef um er að ræða sjálfstæða stjórnsýsiunefiid.

Tiilögur fil úrböta:
Endurhugsa skipulagið með skráningarstofu svo það verði sanngjamara gagnvart nýjum aðilum. 

Liðurinn „hver þjónustuaðili þess er og/eða“ í 2. mgr. 10. gr. orðist svo: og 

2. mgr. 11. gr. orðist svo:
Rétthafi iéns skai vera lögráða einstaklingur eða lögaðili.

Við 3. mgr. 11. gr. bætist liður sem orðist svo:
Listinn skai takmarkaður við lén sem ættu ekki að hijóta skráningu vegna netöryggissjónarmiða eða 
uppfyllinga viðurkenndra alþjóðlegra tæknistaðla.

Liðurinn „Sé ábendingum um úrbætur ekki sinnt skal skráningarstofa fjariægja tilvísanir lénsins úr 
nafnaþjónum iandslénsins þar til bætt hefiir verið úr.“ í 6. mgr. 11. gr. skal falla brott.

1. mgr. 13. gr. orðist svo:
Gildistími lén skal að lágmarki miðast við heiit ár í senn frá skráningardegi eða síðasta 
endumýjunardegi. Eigi má þó skrá nýtt lén eða framlengja gildistxma þess til lengri tíma en 3ja ára í 
senn.



Liðurinn „Sama gildir ef önnur stjórnvöld komast að niðurstöðu um að skráning léns hafi falið í sér
brot á lögum“ í 3. mgr. 15. gr. skal falla brott.
eða
Á eftir „brot á lögum“ í seinasta málslið 3. mgr. 15. gr. kemur: enda liggi fyrir skýr lagaheimild þeirra 
stjómvalda til að ákvarða um afskráningu léna í samræmi við lög þessi.

Við 15. gr. bætist ný málsgrein, svohljóðandi:
Nú hefur verið tekin endaleg ákvörðun á stjórasýslustigi um afskráningu léns einstaklings. Skal hann 
eiga rétt á gjafsókn ef hann kærir ákvörðunina til dómstóla.

Við 1. mgr. 16. gr. bætast tveir nýir málsliðir, svohljóðandi:
Viðskiptaskilmálamir skulu eigi hljóta gildi gagnvart þegar skráðum lénum íyrr en þau hafí verið 
endumýjuð. Viðsiptaskilmálar sem eru til hagsbóta fyrir rétthafa skulu þó hljóta gildi við almenna 
gildistöku þeirra.

Mæli ég með því að þetta frumvarp verði ekki samþykkt óbreyít af hálfu nefiidarinnar.
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