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Efní: Umsögn Internet á íslandi hf. um frumvarp til laga um landsJénið .is og 
önnur íslensk höfuðlén

Umbjóðandi okkar, Internet á ísiandi hf., hefur falið LOGOS iögmannsþjónustu að koma á 
framfæri umsögn við frumvarp til iaga um landslénið .is og önnur íslensk höfuðlén, sbr. 
þskj. 1249 "  725. mál, 139. löggjafarþing 2010-2011 (hér eftir vísað til „frumvarpsins").

Umbjóðandi okkar hefur áður komið á framfæri athugasemdum og ábendingum sínum 
við frumvarpið og vísast þar einkum til bréfs umbjóðanda okkar, dags. 12. nóvember 
2010, er sent var samgöngu- og sveitastjórnarráðuneytinu og greinargerðar LOGOS sem 
send var sama aðila, dags. 17. nóvember 2010, fyrir hönd umbjóðanda okkar.

Eins og áður hefur komið fram fagnar umbjóðandi okkar því að sett verði lagaleg 
umgjörð utan um höfuðlénið ,is. Það er hins vegar afar mikilvægt að vandað sé til verka 
við gerð slíkrar löggjafar og að starfseminni séu ekki settar óþarfa skorður. Þá er það 
umbjóðanda okkar mikilvægt að með frumvarpinu sé ekki gengið að lögvernduðum 
réttindum hans.

í  umsögn þessari verður leitast við að benda á meginathugasemdir umbjóðanda okkar 
við frumvarpið en að öðru íeyti vísast til áðurtilvitnaðra athugasemda og ábendinga sem 
umbjóðandi okkar hefur þegar komið á framfæri og finna má í fylgiskjölum við umsögn 
þessa.

I .  Almennar athugasemdir við frumvarpið

1) Ti/efni og nauðsyn iagasetningar

í  IV. kafla athugasemda með frumvarpinu er að fínna umfjöllun um tilefni og nauðsyn 
umræddrar lagasetningar. Þar kemur fram að árið 2005 hafi samgönguráðuneytinu borist 
óformlegar kvartanir opinberra aðila og einstaklinga vegna þátta í starfsemi umbjóðanda 
okkar, auk þess sem ráðherra hafi verið krafinn svara um starfsemina í fyrirspurnum á 
Alþingi. Þá er jafnframt fullyrt í V II. kafla athugasemdanna að kvartanir og athugasemdir 
við starfsemi umbjóðanda okkar sé ein af ástæðum þess að samgönguráðherra hafi 
ákveðið að ráðist yrði í vinnu við frumvarpið.

í  athugasemdum með frumvarpinu er hvergi skýrt frá því hvers eðlis umræddar kvartanir 
hafi verið. Það er umbjóðanda okkar því óskiljaniegt hvaða tilgangi það þjónar að kveða 
á um þetta í athugasemdum við frumvarpið. Er farið fram á það að umræddar tilvísanir í 
framkomnar kvartanir verði teknar út.

Ástæða er til þess að leggja fremur áherslu á það, sem síðar kemur fram í IV. kafla 
athugasemda með frumvarpinu, að meginmarkmið frumvarpsins sé að tryggja gæði, 
öryggi, skilvirkni og gagnsæi varðandi umsýslu með íslenskum höfuðlénum1.

í því sambandi er rétt að geta þess að höfuðlénið .is hefur mælst sem eitt af öruggustu, 
trúverðugustu og tæknilega bestu höfuðlénum í heimi undanfarin ár samkvæmt

1 Með hugtakinu höfuðién er átt við Top Levei Domain (skammstafað T L D ).
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mælingum aiþjóðlega félagsins McAffe.2 Að mati umbjóðanda okkar væri frekar ástæða tll 
þess að geta þessa í athugasemdum með frumvarpinu, fremur en að vísa til órökstuddra 
kvartana yflr lénaskráningum á ísiandl.

Umbjóðandi okkar telur jafnframt mlkllvægt að ítreka að sé raunverulegur tilgangur 
frumvarpsins, a .m .k. að hluta til, að koma á breyttu eignarhaldi á umsjónaraðila 
höfuðlénsins .is þá er umbjóðandi okkar reíðubúinn að ræða slíkar breytingar á 
eignarhaldi við ráðuneytið. Teíja verður það réttari leið heldur en að kveða á um ýmis 
skilyrði með lagasetningu sem e .t.v . eiga að geta náð fram slíkri breytingu að elnhverjum 
tíma liðnum. Lög um höfuðslénið .is myndu þá eingöngu snúa að starfseminni sem slíkri 
og eftirliti með henni, en ekki rekstri skráningarstofanna.

2) Ráðstöfunarréttur að höfuð/énum

í  V I. kafla almennra athugasemda með frumvarpinu kemur fram að landslén séu 
opinberar auðlindir hvers ríkis fyrír sig. Á þeím grundvelli geti íslenska ríkið áskiiið sér 
umráða- og yfirráðarétt yfir höfuðléninu .is með lagasetningu. í því sambandi er vísað til 
danskra laga um lén þar sem kveðið er á um eignarrétt danska ríkisins á þeim lénum 
sem sérstaklega er úthlutað í Danmörku, t.d. ,dk.

Jafnframt er fjallað um þetta í athugasemdum með 1. gr. frumvarpsins þar sem segir að 
landslén séu auðlindir í almennaeigu og að hvorki persónur, né fyrirtæki, þ.m .t. 
skráningarstofa höfuðlénsins .is, öðlist sérstakan rétt til lénsheita. í  umræddum 
athugasemdum er jafnframt vísað til fyrirmyndar í dönskum lögum og ákvörðunar 
Evrópuþingsins og Evrópuráðsins um framkvæmd höfuðlénsins .eu.

Þar sem íslenska ríkið fer ekki með eiginlegan ráðstöfunarrétt yfir höfuðléninu .is, heldur 
bandaríska viðskiptaráðuneytið og/eða ICANN (Internet Corporation for Assigned Names 
and Numbers), verður að draga í efa að þessi nátgun á höfuðlénum sem opinberum 
auðlindum samrýmist þeim skilningi á opinberum auðlindum að enginn geti talið þær sér 
til einkaréttarlegrar eignar.

Hvað tilvísun í danska framkvæmd varðar þá er rétt að taka fram að höfuðlénið .dk hafði 
aldrei verið í umsjón einkaaðila áður en til lagafrumvarpsins kom og því var engin þörf á 
að nálgast álitaefnið með tilliti til áunninna réttinda slíkra aðila. Það sama er að segja um 
höfuðlénið .eu.

Að öðru leyti visast til umfjöllunar í I I I .  kafla þessarar umsagnar hvað þessi atriði varðar.

I I .  Athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsíns

Athugasemdir við 1. og 3. gr. frumvarpsins

Umbjóðandi okkar gerir athugasemd við þá fullyrðingu 1. gr. frumvarpsins að íslenska 
ríkið fari með ákvörðunarrétt yfír höfuðiéninu .is sem og 3. gr. frumvarpsins þar sem 
segir að ráðherra fari með yfirstjórn höfuðiénsins .is og að Póst- og fjarskiptastofnun veiti 
skráningarstofu íslenskra höfuðléna starfsleyfi, sbr. nánari umfjöllun í I I I .  kafla þessarar 
umsagnar.

Athugasemdir við 4. gr. frumvarpsins

í  samræmi við viðurkenndar venjur við iagasetningu á íslandi er ítrekuð sú ábending 
umbjóðanda okkar að ensk heiti komi einungis fram í athugasemdum en ekki í

2 Sbr. skýrslu McAfee, Mapping the Mai Web -  The world's riskiest domains. Útgefin árið 2010. 
Aðgengileg á eftirfarandi vefslóð: http://us.mcafee.com/en-us/local/docs/MTMW_Report.pdf.
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lagatextanum sjálfum, sem og allar frekari útskýringar á hugtökum sem ekki fela í sér 
skiigreiningu á þeim sem slíkum.

Athugasemdir við 5. gr . frumvarpsins

Umbjóðandi okkar gerir verulegar athugasemdir við 5. gr, frumvarpsins.

Umbjóðandi okkar telur 1. mgr. ákvæðisins, þar sem segir að hver sem viiji reka 
skráningarstofu fyrir íslenskt höfuðién skuli hafa til þess starfsleyfi Póst- og 
fjarskiptastofnunar sem skuli veitt einum aðila ti! fimm ára í senn, 3. mi. 5. mgr. 
ákvæðisins, þar sem segir að óheimilt sé að framselja starfsleyfið, og 6. mgr. 
ákvæðisins, þar sem segir að við endurúthlutun skuli nýr starfsieyfishafi fá aðgang að 
rétthafaskrá og nafnaþjónum fyrri starfsleyfishafa, brjóta gegn lögvörðum 
eignarréttindum umbjóðanda okkar. Um það vísast tií umfjöllunar í I I I .  kafla umsagnar 
þessarar.

Að mati umbjóðanda okkar er ástæðulaustað starfsleyfisskylda umsjón með 
lénaskráningum með lögum. Eins og fram kemur í athugasemdum með 5. gr. í 
frumvarpinu eru fjarskiptafyrirtæki ekki háð starfsieyfi Póst- og fjarskiptastofnunar. Sú 
fullyrðing að engu að síður verði að leyfisskylda starfsemi með lénaskráningum, m.a. 
með vísan til samkeppnissjónarmiða, er ekki sannfærandi, auk þess sem siík leyfisbinding 
er andstæð eignarréttarákvæði stjórnarskrárinnar eins og nánar er kveðið á um í kafla I I I  
í umsögn þessari. Lög um höfuðlénið .is ættu fyrst og fremst að iúta að þeim kröfum sem 
gerðar eru til lénaskráninga og eftirliti Póst- og fjarskiptastofnunar með skráningarstofu. 
Þannig er málum t.a .m . háttað bæði í Noregi og Svíþjóð.

Verði niðurstaðan sú að starfsleyfisskylda umsjón með íslenska höfuðléninu .is verður að 
telja rétt að slíkt starfsleyfi sé veitt ótímabundið.

í fyrsta lagi ber að líta til þess að mikil og mjög sérhæfð fjárfesting liggur að baki rekstri 
höfuðléna. Með hliðsjón af slíkum fjárfestingum og öðrum stjórnunar- og rekstrarþáttum 
er starfseminni tengjast er hægara sagt en gert að færa starfsleyfi fyrir rekstur höfuðléns 
frá einum aðila til annars. Flókin vélbúnaður og mjög sérhæfður hugbúnaður sem hefur 
verið hannaður sérstaklega utan um reglur viðkomandi höfuðléns er nauðsynlegur við 
rekstur höfuðléns auk þess sem koma þarf upp fjöldanum öllum af samningum við 
erlenda þjónustuaðila þannig að rekstur lénsins gangi sem skyldi. Sérhæfing og þjáifun 
starfsmanna er jafnframt undirstöðuatriði auk utanumhalds og uppbyggingar er snýr að 
rétthafaskrá og nafnaþjónum, svo dæmi séu nefnd. Erfitt er að sjá fyrir sér að nokkuð 
félag sæi hag sinn í því að koma sér upp öllum tilskyldum búnaði og samningum svo unnt 
sé að reka starfsemina ef starfsleyfið er veitt í svo skamman tíma.

í öðru iagi verður að telja sérstaka hættu á því að hægjast myndi á tæknilegri þróun og 
framförum þar sem lítill hvati væri fyrir starfsleyfishafa til þess að leggja út í 
þróunarvinnu þar sem slík vinna tekur oft fjölda ára og sá kostnaður sem lagt er út með í 
sííkri vinnu kemur oft ekki til baka fyrr en að fjölda ára liðnum.

í þriðja lagi ber að líta til þess að afar áhættusamt getur verið að skipta um 
starfsleyfishafa. Ekki er raunhæft að koma í veg fyrir rekstrarrof á starfrækslu höfuðléns 
við skipti á starfsleyfishafa, með þeim afieiðingum að aliar íslenskar heimasíður sem falla 
þar undir myndu vera óaðgengiiegar og allur töivupóstur svo dæmi sé nefnd, nema að 
hinn nýi rekstraraðili yfirtaki í einu lagi aiian vél- og hugbúnað, þjónustusamninga, 
samninga við starfsmenn og gagnagrunna fyrri starfsleyfishafa. Slík yfirtaka er vart 
gerleg nema með beinni yfirtöku á fyrri starfsleyfishafa.

Séu ofangreind atriði höfð í huga má sjá að ör skipti á starfsleyfishafa ganga í raun þvert 
á meginmarkmið frumvarpsins sem er að tryggja gæði, öryggi, skilvtrkni og gagnsæi með 
umsýslu íslenska höfuðiénsins .is.
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Úthlutun starfsieyfis til eingöngu fimm ára í senn verður því að teljast óraunhæft. Að mati 
umbjóðanda okkar myndi það samræmast betur markmiðum frumvarpsins að veita 
starfsieyfishafa ótímabundið starfsieyfi tii þess að sinna umsjón með íslensku höfuðiéni 
en í lögunum væri hægt að mæia fyrir um heimildir Póst- og fjarskiptastofnunar til þess 
að afturkalla íeyfið undir ákveðnum krlngumstæðum, t.a .m . ef starfsleyfishafi brýtur í 
bága við ákvæði íaganna.

ítrekuð er sú ábending umbjóðanda okkar að óþarft er að taka fram í 2. ml. 1. mgr. 
ákvæðlsins að starfsleyfi skuíi veita að undangengnu opnu og gagnsæju ferli, enda hvílir 
sú skylda á íslenska ríkinu að úthluta takmörkuðum réttindum í opnu og gagnsæju ferli 
óháð þessu frumvarpi, Sama athugasemd á við um 2. mgr. ákvæðisins í heild sinni og er 
því lagt til að umræddur texti sé tekinn úr frumvarpinu, eða hann a.m .k. færður yfir í 
athugasemdir.

í 4. mgr. ákvæðisins segir að umsókn um starfsleyfi vegna nýrra íslenskra höfuðléna 
skuii uppfylla sérstök skiiyrði sem ráðherra setur í reglugerð en þar skuli m .a. kveðið á 
um rekstrarform skráningarstofu og upplýsingagjöf og samstarf milli skráningarstofa.

Það skal í fyrsta lagi tekið fram að ekki er Ijóst af ákvæðinu hvort skilyrði þau sem 
ráðherra hefur heimild til þess að setja með reglugerð skuli lúta að umsókninni sem 
slíkri, eins og 1. ml. 4. mgr. gefur til kynna, eða umsækjandanum sjálfum, eins og dæmi 
þau sem tekin eru í 2. ml. 4. mgr. gefa ti! kynna.

í öðru lagi er Ijóst að þau málefni sem heimilt er að skipa með fyrirmælum 
framkvæmdavaldsins verða að vera nokkuð afmörkuð. Er því lagt til að frumvarpið taki 
nánar á því hvað það er sem ráðherra getur sett frekari reglur um.

í þriðja lagi er gerð sérstök athugasemd við það að ráðherra geti sett skilyrði um tiltekið 
rekstrarform skráningarstofu \ reglugerð. Nægjanlegt ætti að vera að kveða á um hvaða 
skilyrði skráningarstofa skulí uppfyila, sbr. 6. gr. frumvarpsins, óháð formi hennar.

Athugasemdir við 6. gr. frumvarpsins

Umbjóðandi okkar vekur athygli á því að kveða þarf með nánari hætti á um tæknilegt 
hæfi skráningarstofu í a-lið 1. mgr. ákvæðisins. í  stað þess að vísa til reglna sem Póst- 
og fjarskiptastofnun setur án frekari tilgreiningar mætti vísa til þess að siíkar reglur skuli 
byggja á tilgreindum alþjóðlegum stöðlum, sbr. RFC 1591 sem öllum skráningarstofum 
ber að vinna eftir samkvæmt fyrirmælum ICANN.

Hvað b-lið 1. mgr. ákvæðisins varðar viil umbjóðandi okkar taka fram að rekstrargjald 
það sem þar er mælt fyrir um, þ .e .a .s, 4 ,9%  af bókfærðri veltu, er mun hærra en gildir 
um önnur fjarskiptafýrirtæki, sbr. 4. mgr. 14. gr. laga nr. 69/2003 um Póst- og 
fjarskiptastofnun þar sem kveðið er á um 0,3%  rekstrargjald. Lagt er til að árlegt 
rekstrargjaid miðist við sama hiutfall, þ.e. 0 ,3%  af bókfærðri veltu, þannig að jafnræðis 
sé gætt milli skráningarstofu höfuðléna og annarra fjarskiptafyrirtækja.

í þessu sambandi er jafnframt ástæða til þess að vísa til fyigiskjals með frumvarpinu þar 
sem fram kemur að frumvarpið feli í sér óveruiega viðbót við eftirlitsskyldur Póst- og 
fjarskiptastofnunar. Það fæst því ekki séð hvernig hægt er að réttlæta hið háa árlega 
rekstrargjald.

Umbjóðandi okkar ítrekar jafnframt þá ábendingu að búsetuskiiyrði ákvæðisins kunni að 
brjóta í bága við samninginn um Evrópska efnahagssvæðið og aðiid ísiands að OECD.

Þá gerir umbjóðandi okkar alvarlegar athugasemdir við rétt Póst- og fjarskiptastofnunar 
til að setja viðbótarskiiyrði og leggja sérstakar kvaðir á skráningarstofur, án þess að
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slíkar heimildlr séu nánar útlistaðar í frumvarpinu. Mikilvægt er að slíkt framsal 
valdheimilda með lögum sé nægjanlega afmarkað.

Að lokum skal tekið fram að skýra þarf í 4. mgr. ákvæðisins betur, hver það er sem hefur 
heimild til þess að breyta skilyrðum starfsleyfis auk þess sem rétt er að vísa aðeins til 
alþjóðasamninga sem ísland er skuldbundið af.

Athugasemdir við 7. gr. frumvarpsins

Tilvísanir c- og d~!iðar 1. mgr. ákvæðisins til „landslénsins" og í „undirlén höfuðlénsins" 
virðast eiga að vísa tii „íslenska höfuðlénsins", enda er skráningarstofu falið að annast 
umsjón tiltekins íslensk höfuðléns.

Athugasemdir við 8. gr. frumvarpsins

Með hliðsjón af þeirri staðreynd að hugtakið „rétthafaskrá" er skilgreint í 4. gr. 
frumvarpsins er lagt til að 1. mgr. ákvæðisins verði breytt með eftirfarandi hætti: 
„Skráningarstofa skal halda rétthafaskrá." í  því sambandi skal jafnframt tekið fram að 
ranglega er vísað í vistunaraðila léna í 1, mgr. en eins og fram kemur í skiigreiningunni 
sjálfri á þarna að vísa í nafnaþjóna.

í  3. mgr. ákvæðisins virðist vanta orðið „tryggja" inn í setninguna, þ .e.a.s. 
skráningarstofa skal íeitast við að tryggja að uppíýsingar í rétthafaskrá séu ætíð réttar. 
Þá verður jafnframt að telja réttara að veita rétthafa færi á að „skrá réttar upplýsingar", í 
tilviki ófullnægjandi eða rangra upplýsinga, í stað þess að veita honum færi á að „afla 
réttra uppiýsinga", með hliðsjón af þeirri staðreynd að rétthafar sjá sjálfir um skráningar.

Um 4. mgr. ákvæðisins, þar sem kveðið er á um að Póst- og fjarskiptastofnun skuli hafa 
aðgang að rétthafaskrá, vísast til umfjöllunar í I I I .  kafla þessarar umsagnar.

Auk þess er lagt til að 2. ml. 4. mgr. ákvæðisins verði breytt með þeim hætti að þar sé 
kveðið á um að skráningarstofa skuli vista læst afrit af rétthafaskrá hjá þar til bærum 
vistunaraðila (e. escrow agent). í  tilviki gjaldþrots skráningarstofu eða meiriháttar brota, 
sem skráningarstofa hefur ekki bætt úr þrátt fyrir áskoranir þar um, hefði Póst- og 
fjarskiptastofnun heimild til þess að nálgast rétthafaskrána.

Athugasemdir við 11. gr. frumvarpsins

Umbjóðandi okkar gerir athugasemd við það skiíyrði ákvæðisins að rétthafi !éns skuli 
hafa tengsl við ísiand. Ekki er nánar útskýrt í frumvarpinu um hvers konar tengsl þurfi að 
vera að ræða eða hvernig skráningarstofu ber að sannreyna slík tengsl. í  þessu sambandi 
ber að hafa í huga að rétthafaskráning er rafræn og því kann að vera ómögulegt fyrir 
skráningarstofu að framfylgja þessu skilyrði.

Ástæða er jafnframt til þess að benda á að langflest landslén þróaðra ríkja eru opin fýrir 
skráningum erlendra aðila. Þannig líta mörg lönd á skráningu erlendra aðila á lénum 
undir þeirra landslénum sem landkynningu. Rétthafaskrá umbjóðanda okkar sýnir 
jafnframt að skráning erlendra aðila á .is lénum er í langflestum tilvikum á grundveJli 
vörumerkjaréttar eða annarra sambæriíegra tengsla. Þá er skráning á .is lénum oft 
upphafið af viðskiptalegum tengslum við landið.

Þá ítrekar umbjóðandi okkar þá ábendingu að það að halda lista yfir frátekin lén sem 
hafna ber skráningu á kann að vera talið andstætt lögum. í  því sambandi er ástæða til 
þess að benda á ákvörðun stjórnlagaráðs Frakklands frá 6. október 2010 þar sem 
niðurstaðan var sú að frönsk lénalög, sem m.a. takmörkuðu lénaskráningar með 
ákveðnum hætti, voru talin brjóta gegn ákvæði frönsku stjórnarskrárinnar um prent- og 
tjáningarfrelsi. Hefur þessi ákvörðun verið túlkuð með þeim hætti að takmörkun á
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lénaskráningum á grundvelli svokallaðra bannlista geti verið talin brjóta gegn 
stjórnarskrárvörðu tjáningarfrelsi.3

Athugasemdir við 12. gr. frumvarpsins

Þar sem frumvarpið vísar almennt til íslenskra höfuðléna þykir rétt að 1. mgr. ákvæðisins 
vísi tií þess að skráning léns undir „íslensku höfuðléni" skuli fela í sér einkaafnotarétt af 
hinu skráða léni á gildistíma þess, í stað þess að kveða á um skráningu undir „landsléni".

Athugasemdir við 13. gr. frumvarpsins

Umbjóðandi okkar ítrekar þá ábendingu að eftirfarandi texti eigi frekar heima í 
athugasemdum en í ákvæðinu sjálfu: „þ .e. fjarlægja skráningu þess úr nafnaþjónum 
íandslénsins."

Athugasemdir við 14. gr. frumvarpsins

Umbjóðandi okkar leggur til að hugtakið „umskráning" sé skilgreint í 4. gr. frumvarpsins, 
t.a .m . með eftirfarandi hætti: „Umskráning felur í sér framsal á léni og breytingu á 
rétthafa iéns", en 14. gr. frumvarpsins kveði aðeins á um hvernig standa skuli að henni.

Þá skal á það bent að það skilyrði að skráður rétthafi og nýr rétthafi skuli báðir gefa 
sannanlegt samþykki sitt fyrir framsali er ekki framkvæmanlegt þar sem nýr rétthafi 
hefur ekki aðgang að rafrænni rétthafaskrá. Nægjanlegt þykir að skráður rétthafi 
samþykki slíkt framsal. í  framkvæmd er nýjum rétthafa tiikynnt um breytta skráningu 
eftir að hún hefur farið fram. Hafi hann athugasemdir við skráninguna gefst honum þá 
tækifæri á að koma þeim á framfæri.

Athugasemdir við 15. gr. frumvarpsins

í  1. mgr. ákvæðisins er vísað ti! þess að Póst- og fjarskiptastofnun fari með eftirlit með 
framkvæmd laganna, þ.m .t. starfsemi skráningarstofu og eftir atvikum skráningaraðila 
og rétthafa. Ekki fæst séð undir hvaða kringumstæðum Póst- og fjarskiptastofnun á að 
geta haft eftirlit með skráningaraðilum og rétthöfum.

Hvað varðar þá ráðagerð að Póst- og fjarskiptastofnun geti yfirtekið búnað og 
gagnagrunn skráningarstofu, sbr. 4. mgr. ákvæðisins, er á það bent að slíku verður ekki 
við komið gagnvart umbjóðanda okkar nema að fuliar bætur komi fyrir. Um þetta atriði 
vísast til frekari umfjöllunar í I I I .  kafla umsagnar þessarar.

Þá gerir umbjóðandi okkar athugasemdir við 5. mgr. ákvæðisins en ekki fæst séð hvað 
átt er við með umræddu ákvæði, í hvers konar aðgang er verið að vísa og hvaða aðilum 
ber að veita slíkan aðgang?

Athugasemdir við 16. gr. frumvarpsins

Umbjóðandi okkar ítrekar þá ábendingu að orðið WACC eigi frekar heima í 
athugasemdum með frumvarpinu en í ákvæðinu sjálfu.

Þá bendir umbjóðandi okkar á að 4. mgr. ákvæðisins er enn illskiljanleg og er ástæða til 
þess að bæta þar sérstaklega úr.

3 Á eftirfarandi vefsóð má nálgast umrædda ákvörðun stjórnlagaráðs Frakklands, http://www.conseil- 
constitutionnei.fr/conseil-constitutionnel/root/bank_mm/anglais/en201045qpc.pdf.
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Athugasemdir við bráðabirgðaákvæði frumvarpsins

Umbjóðandi okkar gerir alvaríegar athugasemdir við það að hann þurfi að sækja um 
starfsieyfi fyrir starfsemi sem hann hefur haft með höndum í nær 25 ár. Umbjóðandi 
okkar sá um að koma starfsemi höfuðiénsins .is á íaggirnar, hann hefur fjárfest 
gríðarlega í starfseminni og byggt hana upp í öll þessi ár. Það að honum beri að sækja nú 
um sérstakt starfsleyfi til þess að halda starfsemi sinni áfram er því fráleitt og 
ósanngjarnt auk þess sem það brýtur gegn stjórnarskrárvörðum réttindum umbjóðanda 
okkar, sbr. nánari umfjöliun um þetta atriði í I I I .  kafla þessarar umsagnar.

Verði umbjóðanda okkar gert að sækja um siíkt starfsleyfi er gerð sérstök athugasemd 
við gildistíma slíks leyfis, sbr. það sem áður segir í athugasemdum umbjóðanda okkar við
5. gr. frumvarpsins. Er þess krafist að starfsieyfið verði ótímabundið, en Póst- og 
fjarskiptastofnun hafi heimild til þess að afturkalla leyfið í tilvlki brota umbjóðanda okkar.

I I I .  Athugasemdir er lúta sérstakiega að réttarstöðu umbjóðanda okkar

1) Eignarréttindi að höfuðléninu .is

Sem áður segir er það bandaríska viðskiptaráðuneytið og ICANN sem fara með yfirstjórn 
með öllum höfuðiénum. Það er hins vegar viðurkennt að stjórnvöld í hverju ríki fari með 
forræði á stefnumörkun vegna landsiéna sem vísa til viðkomandi ríkis sem og að tilnefna 
hver skuli hafa umsjón með iandsléni. Um slíkt vald stjórnvalda fer eftir þeirri löggjöf sem 
gildir í viðkomandi ríki.

íslenska ríkið á því sannanlega að fara með forræði á stefnumörkun vegna höfuðiéna 
sem vísa tii ísiands, því mótmælir umbjóðandi okkar ekki.

Umbjóðandi okkar mótmæiir hins vegar harðíega að því sé slegið föstu með frumvarpinu 
að öll íslensk höfuðlén skuli tilheyra íslenska ríkinu og að hvorki persónur né fyrirtæki, 
þ.m.t. umbjóðandi okkar sem skráningaraðiíi höfuðlénsins .is, hafi eða muni öðlast 
sérstakan rétt til lénsheita.

Þá mótmæiir umbjóðandi okkar því jafnframt að þurfa að sækja um sérstakt starfsleyfi 
fyrir starfsemi sem umbjóðandi okkar hefur rekið í nær 25 ár.

Ekki er um það deilt að umbjóðandi okkar kom höfuðiéninu .is á fót og hefur rekið 
starfsemi utan um iénaskráningar alla tíð síðan með miklum myndarskap. Sú fullyrðing 
að umbjóðandi okkar hafi ekki Öðlast neinn sérstakan rétt til höfuðlénsins .is á þeim tíma 
brýtur með alvariegum hætti gegn lögvörðum hagsmunum umbjóðanda okkar.

Eins og ítariega er rakið í greinargerð LOGOS, dags. 17. nóvember 2010, sem send var 
samgöngu- og sveitastjórnarráðuneytinu fyrir hönd umbjóðanda okkar, er lítt 
umdeilanlegt að umbjóðandi okkar fer með verðmæt réttindi sem telja verður að feli í sér 
eignarréttindi að höfuðléninu ,is, hvort sem stíkur eignarréttur er talinn fela í sér bein eða 
óbein eignarréttindi.

Athafnaleysi ísienska ríkisins og einkavæðing umbjóðanda okkar, sem m.a. hefur leitt af 
sér réttmætar væntingar umbjóðanda okkar, styrkir enn fremur að litið verði svo á að 
höfuðlénið .is sé eign umbjóðanda okkar. Þegar ríkið einkavæddi umbjóðanda okkar 
keyptu nýir eigendur þess hiuti í félaginu með öllu því sem félaginu tilheyrði. Ekki er 
hægt að Ííta öðruvísi á en að með einkavæðingunni hafi eignarréttindi að höfuðiéninu Js  
skipt um hendur.

Um eignarréttindi í íslenskri löggjöf er fjailað í 1. mgr. 72. gr. stjórnarskrár Lýðveldisins 
íslands, sbr. lög nr. 33/1944, en þar kemur fram að eignarrétturinn sé friðhelgur og að 
engan megi skylda til að láta af hendi eign sína nema aimenningsþörf krefji, en tii þess
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þutfi lagafyrirmælj og fullt verð að koma fyrir. Þá eru atvinnuréttíndi jafnframt vernduð af 
75. gr. stjórnarskrárinnar. Umrædd ákvæði stjórnarskrárinnar þarf að túlka með hliðsjón 
af 1. gr. 1. viðauka við mannréttindasáttmála Evrópu sem lögfestur var hér á landi með 
lögum nr. 62/1994.

Það er því skýrt að réttur íslenska ríkisins til að svipta umbjóðanda okkar umsjón með 
höfuðléninu .is er háður því að almenningsþörf krefjist þess og að fullar bætur komi fyrir.

í  þessu sambandi skal á það bent að árið 2002 skipaði norski samgönguráðherrann 
vinnuhóp til þess að skoða hvort ástæða væri til þess að breyta stjórnskipulagi því sem 
þar gílti á íénaskráningum undir höfuðléninu .no. Vinnuhópurinn komst að þeirri 
niðurstöðu að hlutafélagið Norid AS, sem hefur umsjón með lénaskráningum undir 
höfuðléninu .no, gerði það á grundvelli samnings við ICANN (IANA) á grundvelli RFC 
1591. Ef ríkið myndi viíja taka yfir þá umsjón, og eftir atvikum úthluta til annarra, þá 
þyrfti fyrst að taka umsjónina úr höndum Norid AS en slíku yrði ekki komið við nema 
með eignarnámi. Niðurstaðan var sú að ekki væri ástæða til þess að breyta 
fyrirkomulaginu þar sem lénaskráning undir umsjón Norid AS hefði gengið vel í 
framkvæmd. Árið 2003 var hins vegar sett löggjöf um lénaskráningarnar sem slíkar en 
markmið hennar var að tryggja öryggi og hagsmuni samfélagsins í tengslum við 
lénaskráningar.

Eru nefndarmenn hvattir til þess að kynna sér framkvæmdina í Noregi sem og í Svíþjóð, 
þar sem fyrirkomulagið svipar til þess sem gildir nú hér á landi.4 Öðru máli gegnir hins 
vegar um Danmörku, þar sem einkaaðili hafði ekki farið með iénaskráningar þar í landi 
áður en lög um höfuðlénið .dk. voru sett og það sama er að segja um höfuðlénið ,eu.

2) Hugverkaréttindi að gagnagrunnum umbjóðanda okkar

Auk þess eignarréttar sem umbjóðandi okkar hefur að höfuðléninu .is , sbr. umfjöllun 
undir lið 1 hér að ofan, er Ijóst að umbjóðandi okkar á eignarrétt að þeim gagnagrunnum 
sem hann hefur byggt upp í starfsemi sinni, þ.á m. whoís gagnagrunninum sem felur í 
sér rétthafaskrá umbjóðanda okkar.

Gagnagrunnar geta notið höfundaverndar á grundvelli 6. gr. höfundalaga nr. 73/1972 
(„höfundalög"), enda sé höfundaskilyrðum uppfyllt. Á grundvelli 3. gr. höfundalaga á 
höfundur slíks gagnagrunns einkarétt til að gera eintök og birta verkið og gildir sá réttur í 
70 ár frá næstu áramótum eftir lát höfundar, sbr. 43. gr. höfundalaga.

Þá geta framleiðendur gagnagrunna jafnframt notið sérstakrar su i generis verndar fyrir 
gagnagrunna sem hafa að geyma umtalsvert safn upplýsinga eða eru árangur verulegrar 
fjárfestingar, sbr. 1. mgr. 50. gr. höfundalaga. Framleiðendum slíkra grunna er veittur 
einkaréttur ti! eintakagerðar og birtingar grunnsins í heild eða að verulegum hluta og 
helst sá réttur í 15 ár frá næstu áramótum eftir að verkið varð til, eða grunnurinn var 
birtur almenningi sbr. 2. mgr. 50. gr. höfundalaganna.

Ekki er um það deilt að gagnagrunnar umbjóðanda okkar njóta a .m .k. sui generís 
verndar höfundalaga. Á grundvelli þeirrar verndar er Ijóst að íslenska ríkinu er ekki stætt 
á að skylda umbjóðanda okkar ti! þess að afhenda þriðja aðila gagnagrunnana. Slíkt 
myndi fela í sér brot á lögvernduðum réttindum umbjóðanda okkar.

3) Áskilnaður um bótakröfu á hendur ríkinu

Með vísan í framangreint er það mat umbjóðanda okkar að eins og frumvarpið er nú sett 
fram er þar með aivarlegum hætti vegið að eignarréttindum umbjóðanda okkar.

4 Á eftirfarandi vefsóð má finna yfirlit yftr hvernig regluverkinu með iénaskráningum er háttað í Noregi: 
http://www.norid.no/regelverk/rammer/forvaltningsmodeil.en.html.
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Eignarréttmdi umbjóðanda okkar eru iögvarin, m.a. af stjórnarskrá, og mun umbjóðandi 
okkar ekki sætta sig við skerðingu á þeim réttindum sínum nema að fullnægjandi skiiyrði 
iiggi til grundvallar siíkri skerðingu og að fuliar bætur komi fyrir.

Verðí ekki tekið tillit til athugasemda umbjóðanda okkar sem settar eru fram í umsögn 
þessari og frumvarpjnu breytt með þeim hætti að tekið sé tillit til lögverndaðra 
eignarréttindi umbjóðandi okkar, er Ijóst að umbjóðandi okkar mun ekki sjá sér annað 
fært en að stefna ísienska ríkinu í því skyni að gæta réttinda sinna. Það sama á við verði 
með öðrum hætti brotið gegn hagsmunum umbjóðanda okkar með frumvarpinu þannig 
að til bótaskyldu stofnist.

IV. Lokaorð

Umbjóðandi okkar gerir verulegar athugasemdir við frumvarpið eins og það er nú sett 
fram.

Örugg og skilvirk starfræksla íslenska höfuðlénsins .is er gríðarlega mikilvægur þáttur í 
atvinnurekstri sem og daglegu lífi nær aílra íslendinga, enda treystir stór hluti 
þjóðarinnar á öruggan og skilvirkan aðgang að íslenska höfuðléninu .is.

Þar sem um svo þýðingarmikil grundvallarréttindi er að ræða er það umbjóðanda okkar 
mjög mikilvægt að vandað verði enn frekar til verka og tekið verði tillit til þeirra 
athugasemda og ábendinga sem umbjóðandi okkar hefur komið á framfæri.

Gæta verður sérstaklega að því að grundvaílarmarkmiðum frumvarpsins, að tryggja 
gæði, öryggi, skilvirkni og gagnsæi varðandi umsýslu með íslenska höfuðléninu .is, sé 
ekki snúið upp í andhverfu sína með skilyrðum frumvarpsins.

Telja verður sérstaka hættu á því verði ákveðið að leyfisskyida umsjón með 
lénaskráningum, einkum ef slíkt starfsleyfi er aðeins veitt í takmarkaðan tíma.

Þá beinir umbjóðandi okkar því einkum og sér í lagi að nefndarsviði Alþingis að 
endurskoða þau atriði er iúta að eignarréttindum umbjóðanda okkar og gæta þess að 
ekki sé brotið á lögvörðum hagsmunum umbjóðanda okkar með frumvarpinu.

Umbjóðandi okkar hefur haft umsjón með íénaskráningum undir höfuðléninu .is í nær 25 
ár og byggt starfsemina upp af miklum myndarskap, með tilheyrandi fjárfestingum. 
Umsjón með lénaskráningum undir höfuðiéninu .is er eina starfsemi umbjóðanda okkar. 
Verði umsjónin tekin af umbjóðanda okkar er því Ijóst að fótunum verður kippt undan 
rekstri umbjóðanda okkar og félagið, sem og hluthafar þess, sviptir stjórnarskrárvörðum 
eignarrétti sínum.

Virðingarfyllst,
LOGOS löamannsbiónusta

F ■ hrl.
Áslaug Björgvinsdóttir hdl.

9





Athugasemdir ISNIC Page 1 of 5

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið 
Hafnarhúsinu við Tryggvagötu 
150 Reykjavík.

Reykjavík, 12. nóvember 2010.

Athugasemdir ISN IC  við drög að frumvarpi um höfuðlénið .is

Þegar spurt er "hver á Internetið"? þá er svar internetsfólks þetta: Spurningin sem slík er 
óviðeigandi - það á enginn Internetið. Það er fyrir alla, alls staðar, á öllum tímum. Við sem 
vinnum á internetinu tölum aðeins um hlutverk og skyldur. Þannig ber Internet á íslandi hf. 
skyldur gagnvart öllum rétthöfum ,is iéna og reksturinn á nafnaþjónustunni fyrir .is á 
internetinu, alls staðar, á öllum tímum, óháð landamærum, er okkar hlutverk. Það rækjum við 
af ástríðu og ætíum að halda því áfram. Ef við stöndum ekki undir skyldunni og ábyrgðinni 
sem henni fylgir þá ber okkur að láta hana af hendi til annarra. Þetta er meginefni 
samningsins sem við og öll önnur NIC-fyrirtæki (NIC~ Network Information Center) í 
heiminum vinnum eftir.

ISNIC telur eðltlegt að setja lagalega umgjörð um starfsemina, eins mikilvæg og hún er orðin í 
þjóðfélaginu - svo lengi sem lagasetning sé vönduð og hún styðji og verndi réttindi 
rétthafa .is-léna, en setji starfseminni ekki óþarfa skorður sem heftað gætu framþróun hennar 
með viðbótarkostnaði, eða öðrum ónauðsyniegum hindrunum. ISN IC varar stjórnvöld 
eindregið við of ítariegri lagasetningu á þessu síbreytiiega, viðkæma og hátæknilega sviði. 
Internetinu vegnar best þar sem það er frjálst, en verst þar sem það er bundið í klafa boða og 
banna.

í hartnær 25 ár hefur starfsemi ISNIC gengið snurðuiaust fyrir sig án þess að til væru sérstök 
lög um lén. Opinberir aðilar, sem samtals áttu um 93% hlut í Interneti á íslandi hf., höfðu á 
sínum tíma frumkvæði að gerð og smíði innviða internetsins á íslandi, þaðan sem nafn 
félagsins er komið. Frumherjarnir seldu flestir híuti sína í félaginu, hver af öðrum, eins og 
gengur og fram kemur í greinargerðinni, og þannig lét íslenska ríkið í raun og veru reksturinn 
og ábyrgðina á höfuðléninu .is frá sér í hendurnar á einkaaðilum gegn gjaldi. Þessu þarf að 
halda til haga þegar fjallað er um lögin, sem í raun og veru fjalla aðeins um starfsemi eins 
lögaðila, þ.e. Internets á íslandi hf. sem frá byrjun hefur haft hið mikilvæga hiutverk, að reka 
nafnaþjónustuna fyrir ,is , með höndum. Afraksturinn er öllum kunnur, hann er glæsilegur og 
ber starfsmönnum félagsins í gegnum tíðina gott vitni.

í  greinargerðinni er sagt að "ónafngreindar kvartanir", sem eru frá árinu 2005, og "fundur um 
lénamál sem SKÝ hélt", einnig fyrir mörgum árum, séu hvatinn að frumvarpsgerðinni. Þessu 
mótmælir ISNIC harðiega, og lýsir sumu af því sern þar kemur fram sem atvinnurógi. Við 
vísum í þessu sambandi til athugasemda Maríusar Ólafssonar, starfsmanns ISNIC frá upphafi, 
sem stundum er kallaður "faðir internetsins á íslandi". Með dylgjum sem þessum er vegið að 
atvinnuheiðri hans og Helga Jónssonar, fyrsta framkvæmdastjóra ISN IC. Nær væri að segja 
að hvatinn að lagasetningunni iiggi eingöngu í mikilvægi internetsins og höfuðlénsins .is 
fremur en að bera fram órökstuddar ásakanir um ISNIC og starfsmenn þess.

Jafnframt bendir ISNIC á að núverandi stjórn og fulltrúar nýrra eigenda, sem keyptu 93% hJut 
Teymis hf. í félaginu í mars 2007, eftir nokkurra ára undirbúning, hefur stóreflt félagið með 
tugmilljónakróna fjárfestingum í tölvubúnaðl, hugbúnaði, nýjum kerfissal, varaaflstöð, 
skrifstofuaðstöðu og nú síðast sérstökum kennslusal fyrir internetnotendur þar sem m.a. 
atvinnulausum og eldri borgurum er boðið upp á ókeypis námskeið. Þá er ISN IC öflugur 
stuðningsaðili fjölda hjálparsamtaka og var t.a .m . einn stærsti gefandinn á síðasta ári í 
söfnunni fyrir Grensás - þótt það færi hljótt.

Enginn viðskiptamaður ISNIC hefur á undanförnum tæpum fjórum árum, frá því nýju 
eigendurnir tóku við, farið bónleiður tii búðar. Staðreyndin er sú að engin formieg kvörtun 
hefur borist ISN IC vegna þjónustunnar frá upphafi eins ótrúiega og það kann að hljóma! Fá 
fyrirtæki eða stofnanir með áiíka marga viðskiptamenn og flókna starfsemi státa af jafnháu
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rekstrar- og þjónustustigi og ISNIC. Enda er það svo að höfuðlénið .is mæiist á meðal 
öruggustu höfuðiéna í heimi ár eftir ár. Árangur sem þessi er engin tiiviljun, en honum er afar 
auðveit að spilia. Hér er á ferðinni afar viðkvæm starfsemi sem iandslög ættu að vernda og 
styðja við eins og áður segir. Ýmislegt í frumvarpsdrögunum gengur að okkar mati gegn því 
markmiði - þvr miður.

Frumvarpsdrögin feia jafnframt í sér mikii og íþyngjandi inngrip í starfsemi Internets á íslandi 
hf. og setur rétthöfum íéna nýjar óþarfa skorður - jafnvel á sviði tjáningarfrelsisins sjálfs, 
Félagið áskilur sér allan rétt í því sambandi, bæði fyrir sína hönd og viðskiptamanna sinna. Þá 
er bent á að mörg önnur hlutafélög í einkaeigu á íslandi hafa svipaða sérstöðu og ISN IC, án 
þess að um þau gildí sérstök lög - hvað þá mjög íþyngjandi. Hér mætti t.d. nefna 
Neyðarlínuna, Já .is (Símaskrána) og Hið íslenska númerafélag, sem hefur með öll símanúmer 
landsins að gera, þ. á. m. landsnúmerið +354, sem hefur að hluta til svipuðu hlutverki að 
gegna og höfuðlénið ,is. Um þessi félög gilda fyrst og fremst lög nr. 81/2003, þ.e. almenn lög 
um fjarskipti, að því best verður séð. ISNIC spyr ráðuneytið og löggjafann hvort ekki megi 
fella lög um lén inn í þau lög til einföldunar.

1. gr.
Abending: ISNIC vill vara löggjafann við því að viðurkenna yfirráðarétt ICANN yfir Internetinu 
óbeint með lögum, en slíka viðukenningu má etv. lesa úr eftirfarandi texta: " ... ísam ráði við 
þar til bæran aðila sem starfar á a lþ jó ð a ve ttva n g iISNIC, og mörg önnur NlC-fyrirtæki í V- 
Evrópu sérstaklega, greiða árgjaldið til ICANN einungis fyrir veitta þjónustu, með sterkum 
fyrirvara um að í greiðslunni felist viðurkenning á yfirráðum ICANN, en það er bandarískt 
einkafyrirtæki, sem í raun ræður yfir DNS-kerftnu öliu á heimsvísu. Þennan fyrirvara má sjá í 
samningi ISNIC og fleiri á vef ICANN. Það er rík ástæða til að benda ráðuneytinu á þetta til 
upplýsingar. Athugið jafnframt að ISNIC er eldra en ICANN og var byrjað að veita þjónustuna 
við .is löngu áður en ICANN var stofnað.

3. gr.
ISNIC gerir alvarlega athugasemd við að þurfa að sækja um starfsleyfi fyrir starfsemi sem það 
hefur haft með höndum í 24 ár og sá sjálft um að koma á laggirnar.

4. gr.
Sleppa þarf skilgreiningu á skráningaraðila. Rétthafi léns getur tilgreint hvern sem er til að 
sýsla með lén sitt gagnvart skráningarstofu. Rétthafi léns verður áfram að hafa frjálsar hendur 
við hvern hann skiptir í þeim efnum.

5. gr.
Þurfi starfsleyfi æskir ISN IC þess að verða veitt leyfið til minnst 15 ára í upphafi, með 
möguleika á fimm ára framlengingu, ISN IC biður stjórnvöld um að skoða í þessu skini 
gaumgæfilega þær fjárfestingar sem félagið hefur lagt út í á síðustu tveimur árum vegna 
flutningsins úr Tæknigarði, og áhættuna sem flutningi starfseminnar óhjákvæmilega fylgir. 
Endurtekinn flutningur hennar eftir fimm ár er óhugsandi, nema eitthvað skelfilegt komi fyrir. 
Þá gerir ISNIC athugasemd við að ráðherra geti kveðið á um rekstrarform skráningarstofu. 
Nægja ætti að setja fram kröfur um hvernig starfsemin er innt af hendi - óháð forminu.

Til upplýsinga: Stjórn Tæknigarðs hf. sagði ISN IC upp húsaleigusamningi í júní 2008. Þrátt 
fyrir ítrekuð mótmæli var uppsögnin látin gilda. ISN IC flutti síðan alla starfsemi sína smátt og 
smátt úr Tæknigarði, þar sem starfsemin hafði ætíð verið, á Höfðatorg. Flutningur K- 
rótarinnar, rótarnafnaþjónsins fyrir .is og RIX er mjög vandasamt verkt og honum fylgir mikil 
áhætta og kostnaður. Þess vegna krafði ISNIC húseigandann um 20 ára leigusamning, sem 
jafnframt er veðsettur íslandsbanka hf. Ef að því kemur að skipta þarf um rekstraraðila 
nafnaþjónustunnar þyrfti fremur að huga að því að breyta eignarhaldi félagsins, fremur en að 
flytja starfsemina, búnaðinn og nauðsynlegar upplýsingar (gagnagrunna).

6. gr.b.
ISNIC fagnar flestu í þessari grein, en alvarleg athugasemd er þó gerð við áform um 7,6%  
rekstrargjald á heildarveltu (ölluheldur lénaskatt) félagsins sbr. b-liðinn. Áform ISNIC um að 
lækka verð léna á 25 ára afmæli höfuðlénsins .is á næsta ári verða að engu, verði þessi 
skattur að veruleika. ISN IC gerir kröfu um að orðið “rekstrargjald" verði fellt út, en myndi
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sætta sig við sérstakt "eftirlitsgjald", sem tæki mið af sambærilegu gjaldi sem lagt er á önnur 
fjarskiptafyrírtæki og að gætt verði jafnræðis og meðalhófs við ákvörðun þess. ISNIC er hins 
vegar tilbúið til viðræðna um þátttöku í kostnaði sem fellur til við innleiðingu laganna, t.d. hjá 
Póst- og fjarskiptastofnun.

TiJ upplýsinga er bent á að ofangreindur lénaskattur hefði kostað ISNIC 11,7 miiljónir króna á 
fyrstu 9 mánuðum líðandi árs, en það er um 65% af hagnaði félagsins á því tímabiJi skv. 9 
mánaða uppgjöri. Vinsamlegast athugið að ISNIC veltir aðeins um 180 milljónum króna á ári 
og hjá því starfa aðeins 9-10 starfsmenn. Félagið flokkast því sem lítið fyrirtæki. Þá hefur 
árgjald léna ekki hækkað að krónutölu í heil 10 ár, en stofngjald léna, sem var kr. 4.532, var 
fellt niður eftir að ný stjórn tók við félaginu. Starfsmenn höfðu barist fyrir niðurfellingu þess 
um árabil.

6. gr. g.
Til upplýsinga: ISNIC rekur RIX (Reykjavik Internet Exchange punkt) á tveimur stöðum í 
landinu. Hann er rekinn með talsverðum halla, þ.e. "pro-bono" fyrir internetsamfélagið.^ 
Ákvæðið myndi setja þetta í uppnám. Þá rekur ISNIC einnig Samræmda vefmælingu á íslandi 
og á þar m.a. í samkeppni við Google, sem gefur alla sína þjónustu gegn því að fá að auglýsa 
á vefsíðum. Huga þarf að aðstöðumuninum sem skapast myndi ef greinin stendur óbreytt.

7. gr. g.
Abending: ISN IC innheimtir ekkert gjald fyrir aðgang þjónustuaðiía að kerfi ISNIC, heldur 
aðeins vægt árgjaJd (kr. 10.000) fyrir birtingu á lista yfir þjónustuaðila á vef ISNIC. Ákvæðið 
mætti skilja sem svo að ISNIC sé skilt að hefja gjaidtöku? Lagt er til að þessi grein verði felld 
niður, enda óþarfi að binda slíkt ákvæði í lög.

8. gr.
Ábending: í fyrstu málsgrein stendur .is léna. Hér á væntanlega að standa "höfuðléna". 
Athugasemd: ISNIC á höfundarréttinn að rétthafagrunni ISNIC (oft kallaður Whois) og heldur 
félagið sjálft utan um afritartöku af honum. ISNIC afhendir ekki þriðja aðila afrit af grunninum 
án dómsúrskurðar.
Allir, þ.m .t. Póst- og fjarskiptastofnun fá hins vegar almennan aðgang að rétthafagrunni 
ISNIC á vefnum isnic.is.

11. gr.
ISNIC mótmælir harðlega hugmyndum um nýjar hindranir á skráningu léna, sérstaklega með 
hagsmuni rétthafa léna í huga. ISNIC bendir í þessu sambandi á nýlegan úrskurð 
stjórnlagadómstóls Frakklands, sjá frétt á isnic.is, og bendir á ákvæði Mannréttindasáttmála 
Evrópu og íslensku stjórnarskrárinnar um tjáningar- og atvinnufrelsi.

Varðandi ákvæðið "fjár síns ráðandi" í drögunum. Engin veruleg fjárskuldbinding felst í 
skráningu léns og því er ákvæðið um "fjár stns ráðandi" óviðeigandi. í  reglum ISNIC segir 
"Umsækjandi [sá sem skráir lén] skai hafa hæfi til þess að skuldbinda sig eða viðkomandi 
lögaðila í samræmi við gildandi lög á hverjum tím a.” ISNIC leggur til að lögin taki mið af 
þessu.

Sama gildir um hugmyndir í grein þessari um "bannlista" sem Póst- og fjarskiptastofnun 
virðist heimilað að útbúa. ISNIC varar eindregið við öllum hugmyndum um bannlista að 
norskri fyrirmynd, sé það hugmyndin með ákvæðinu, enda hafa slíkar takmarkanir á 
skráningum verið dæmdar ólöglegar sbr. dóm franska stjórnlagadómstólsins, Innlenda 
internetsamfélagið hefur ávailt staðið vörð um frelsi rétthafa til skráninga og mun gera það 
áfram.

Skýring: Skráningarstofa getur tækniJega séð ekki hafnað skráningum rafrænt eftir því hvort 
umsækjandi sé "fjár síns ráðandi", nema að átt sé við aldurstakmark, né heldur hvort hann 
hefur "tengsl við Island". Slík ákvæði myndu setja rafrænt skráningarkerfi í uppnám með 
stórauknum kostnaði við skráningar, og í raun færa kerfið aftur á eyðublaðastigið eins og það 
var fyrir árið 2000.

Rétthafaskrá ISN IC sýnir að skráning erlendra aðila á .is-lénum er í langflestum tilfellum á
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grunveili vörumerkja eða annarra tengsla, eða að skráning lénsins er upphafið af 
viðskiptatengsium við landið. Tölulegar upplýsingar um fjölgun léna á isnic.is sýna að engin 
veruleg fjölgun hefur átt sér stað í skráningum erlendra aðila frá 2008 er skilyrðið um 
innlendan umboðsmann var felit út. Þá felst engin "ógn" í slíkum skráningum, nema síður sé, 
því útflutningstekjurnar hafa reynst kærkomnar og í raun komið í veg hækkun árgjaldsins. Þá 
má benda á að lén skráð erlendis eru undantekningarlaust útlend orð, en ekki íslensk. Þau 
hafa því engin áhrif á það safn orða eða hugmynda sem stendur íslendingum til boða.

Þá veltir ISNIC því fyrir sér hvort ákvæðið "fjár síns ráðandi1’ myndi útiloka gjaldþrota 
einstaklinga frá því að skrá lén? Allur rekstur og fiest umsvif manna núorðið þurfa a.m .k. eitt 
lén. Því yrði ákvæðið líklega brot á stjórnarskrárbundnum mannréttindum viðkomandi 
einstaklinga varðandi atvinnufrelsi. Sama gildir væntanlega einnig um ákvæðið um 
útlendinga, þar sem bannað er að mismuna eftir þjóðerni. Um 4.800 .is lén (af um 31.000 
lénum) yrðu gerð "ólögleg" með þessum tveimur ákvæðum 11. greinar. Þessu til viðbótar yrði 
ungt fólk, 15 -18 ára, útilokað frá lénaskráningum undtr .is og myndu því leita á önnur mið. 
Ofangreint samrýmist illa markmiði laganna,

14.gr.
Ábending: Grein þessi er óþörf að mati ISNIC. Rétthafi léns sér sjálfur um að "skipta um 
rétthafa" á sínu léni, Starfsmenn ISNIC mega ekki, og hafa aldret mátt, skipta um rétthafa á 
lénum, heldur gerir rétthafinn það sjálfur (eða tengiliður hans) t ISNIC-kerfÍnu. Ákvæðið 
myndi færa ISNIC völd og skyldur sem það kærir sig ekki um. Vinsamlegast fjarlægið greinina 
alveg, eða breytið henni til samræmis við núverandi framkvæmd og notið orðasambandið að 
"skipta um rétthafa". Að auki má gera athugasemd við orðalagið "...sem  hefur fengið skráð 
lén". Rétthafar fá ekki skráð lén, heldur skrá þeir lénið sjálfir. Þetta er lykilatriði.

15. gr.
Síðasta málsgreinin gefur Póst og fjar of víðtæka heimild. Lagt er til að hún verði tekin út, eða 
að við hana bætist að samþykki skráningarstofu þurfi til að slíkar reglur öðlist gildi.
Ábending: Laga þarf orðalag í þríðju málsgrein. "...endurskráð", við tölum um að "skipta um 
rétthafa". Það þarf ekki að skrá lén aftur, þótt skipt sé um rétthafa þess sbr, aths. við 14. gr.

16. gr.
4. mgr. "Skráningarstof(u) skal setja sérstaka gjaidskrá fyrír skráningaraðiia"... ISN IC leggur 
til að þessi málsgrein verið felld niður, eða til vara breytt t heimildarákvæði. Skráningarstofa 
losnar ekki undan neinni þjónustu við skráningu léna þó svo að hún sé í boði hjá milliliðum.
Öll tæknileg grunnvirkni varðandi skráningu lénsins og nafnaþjónustu þess helst áfram hjá 
ISNIC. Þvert á móti má segja að ef skráningarstofa leggur í kostnað, sem er talsverður, við að 
koma upp sérstökum kerfum (API/EPP aðgangur) fyrir vef- og netþjónustufyrirtæki til að skrá 
lén, ætti sá kostnaður að greiðast af þeim. Það er engin ástæða að setja í lög kvaðir um 
sérstaka gjaldskrá fyrir þjónustu, sem í eðli sínu er nákvæmlega eins hvort sem hún er veitt 
af "skráningaraðila" eða einstaklingi sem skráir lén. Sjá ábendingu neðar.

Skýring: Lénaskráningin sjálf er það einföld aðgerð að allt tal um "samkeppni" á því sviði 
sérstaklega er merkingarlaust. ISNIC hefur ávallt gefið rétthöfum kost á að tilgreina fulltrúa 
(tengiliði) sem sjá um viðkomandi lén (m ,a. auðvitað vefhýsingarfyrirtæki/netþjónustufyritæki 
o .s .frv .) en ekki þannig að þessi fyrirtæki 'eigi' í raun lénið og leigi það ásamt annarri 
þjónustu til notenda þess, eins og algengt er þar sem svokallað "registry/registrar"- 
fyrirkomlag er við lýði. Danmörk, svo nærtækt dæmi sér tekið, er vítí til að varast. ISNIC 
hefur viljað forða rétthöfum léna frá þannig ástandi og því ávailt verið "open registry".

Ábending: Það er hættulegt að festa í lög einhverja ákveðna útfærslu á þessu. Hins vegar er í 
lagi að setja heimildarákvæði um 'skráningaraðila'. Best væri að láta þróunina um þetta 
alfarið. Ltklegt er að á næstunni komi upp höfuién með skírskotun tií ísiands þar sem siík 
framsala á umsjón með lénum gengi alls ekki upp tæknilega séð, s .s . sérhæfð öryggislén, sem 
eru vottuð lén. Þannig lén er þegar í skoðun hjá ISN IC. Ákvæðið myndi setja þessa vinnu í 
uppnám. Þá skal það upplýst hér að ISNIC er langt komið með smíði á sérstöku API-kerfi sem 
m.a. felur í sér inneignarkerfi léna fyrir stórnotendur. Það er fremur hugsað til að gefa afslátt 
vegna magnkaupa og þátttöku ISNIC í markaðskostnaði þjónustuaðila. í  raun kemur það til 
með að uppfyila markmiðið sem ráðuneytið virðist stefna að með ákvæðinu.
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20. gr.
ISNIC þarf að fá nægilegan tíma til að gera nauðsynlegar breytingar á hugbúnaðarkerfum 
sínum til að uppfylla ákvæði nýrra laga og innleiða þau í starfsemina. Við leggjum til að Póst- 
og fjarskiptastofnun ákveði frestinn í samráði við ISNIC þegar það að kemur.

í bráðabirgðaákvæðinu er innsláttarvilla í orðinu "órofna". Að auki vísast hér tií þess sem fram 
kom hér að ofan í athugasemdum við 3. og 5. gr.

Virðingarfyllst,

f.h. Internets á íslandi hf.

Jens Pétur Jensen, 
framkvæmdastjóri. 
Stjórnunarlegur tengiíiður .is.

Maríus Ölafsson,
Gæða- og netstjóri. 
Tæknilegur tengiliður .is.
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Reykjavík, 17. nóvember 2010

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytíð 
Hafnarhúsinu við Tryggvagötu 
150 Reykjavík

Efni: Athugasemdir Internets á Íslandí hf. við drög að frumvarpi tii faga um 
landsléniö .IS  -  nóvember 2010

Internet á íslandi hf. (ISNIC) hefur leitað tii LOGOS og óskað eftir aðstoð við gerð 
athugasemda við drög að frumvarpi tii ofangreindra laga („frumvarpið") en félagið kom 
áður að athugasemdum víð frutnvarpið með bréfi, dags. 12. nóvember 2010. Þegar þeim 
athugasemdum var komið á framfseri boðaði félagíð að frekari athugasemdir yrðu gerðar.

Ákvæði 1. oa 3. ar.. sem oa 1. mar. 5. ar.. 3. máisi. 5. mar. 5. ar. oa 2. málsL 6. mar, 5. 
gn

í 1, málsl. 1. gr, frumvarpsins segir að „[í]slenska ríkið [ farí]  með ákvörðunarrétt yfir 
landsléninu .IS  í samráði við þar tii bæran aðila sem starfar á alþjóðavettvangr. í 3. gr, 
segir „[ijnnanríkisráðherra fer með yfirstjórn landslénsins JS,.,Póst~ og fjarskiptastofnun 
veitir starfsleyfi til skráningarstofu íslenskra höfuðléna og hefur eftiriit með framkvæmd 
laga þessara.n í 1. mgr. 5. gr. segir að sá sem víli reka skráningarstofu fyrir íslenskt 
höfuðlén skuli hafa til þess starfsleyfi Póst- og fjarskiptastofnunar, og að starfsleyfi skuii 
veitt tii eins aðila til 5 ára í senn, að undangengnu gagnsæju ferli. I 3. máisl. 5, mgr. 5. 
gr, segir að íeyfishafa sé óheimiit að framselja ieyfið, s.s. starfsieyfi sitt, til þriðja aðila. í
2, málsl, 6. mgr. 5. gr. segir að við endurúthlutun, s.s. starfsleyfis, skuli nýr 
starfsleyfishafi fá aðgang að rétthafaskrá sbr. 8, gr, og nafnaþjónl sbr, 9. gr. fyrri 
starfsleyfishafa.

Um þetta atrlði áréttar umbjóðandí minn fyrri athugasemdir sínar, sem hann setti fram 
við fyrri drög að frumvarpi um sama efni, og sem hann kom á framfæri við ráðuneytið 
með bréfi, dags, 1. mars s.l. og gerir áskilnað um bótakröfur á hendur íslenska ríkinu 
verði eignarréttindi þess skert, eða með öðrum hætti gengið gegn hagsmunum 
umbjóðanda míns þannig að til bótaskyldu stofnist. Nánar verður komið að 
eignarréttariegri stöðu umbjóðanda míns t lokakafia bréfs þessa, en umbjóðandi minn 
telur nauðsyniegt að skýra afstöðu hans nánar að þessu leyti þar sem ekki hefur veríð 
tekið tillit tíl ábendinga hans að þessu leyti í bréfi hans frá 1. mars s.l.
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Ákvæðl 4, or.

Umbjóðandi minn bendir á að um nokkuð óvenjulega gerð lagatexta er að ræða. í 
samræmi við viðurkenndar venjur við lagasetningu á íslandi leggur umbjóðandi minn tii 
að ensk heiti komi einungis fram í athugasemdum við greinina, sem og allar frekari 
útskýringar á skilgreiningum, það er eftirfarandi þrjár setningar:

„Lén eru samsett úr höfuðiénum,.,og undirlénum,.."

„Með því er átt við að ákveðnu höfuðléni hafi veri úthiutað með vísan til ákveðins ríkis af 
þar til bærum alþjóðlegum aðíía,"

„Með almennum ÍP fjarskiptanetum er átt vlð það sem í daglegu tali er nefnt Internetið." 

Ákvæði 5. ar.

Umbjóðandi minn hefur þegar gert almenna athugasemd víð ákvæði 1, mgr. 5. gr., 3. 
málsi. 5. mgr. 5. gr. og 2. máisl. 6, mgr. 5. gr. vegna eignarréttinda sinna. Tii viðbótar er 
rétt að nefna að óþarfi er að taka fram að starfsleyfi skulí veita að undangengnu opnu og 
gagnsæju ferli, enda hvílir sú skylda á íslenska ríkinu að úthiuta takmörkuðum réttindum 
í opnu og gagnsæju ferii óháð þessu frumvarpi, Viðurkennd venja við lagasetningu á 
íslandi er að ekki sé tekið fram það sem engin þörf er á að taka fram. Sama 
athugasemd á við um 2. mgr. í heild sinni.

í 3. mgr. segir að umsækjandi skuli upplýsa um „[eignarhlutföli] þeirra", en hér virðist 
vera átt við að umsækjandi skuli upplýsa um eignarhald sitt og eignarhlutföll eigenda. Er 
mælst tii þess að textinn verði lagfærður svo,

í 4. mgr. er kveðið á um að ráðherra setji skilyrði sem umsókn skal uppfylia í reglugerð 
og þá segir að m.a. skuli kveðið á um rekstrarform o.fl. í reglugerðinni. Hér gerir 
umbjóðandi minn þann fyrirvara að það máiefni sem heímilað er að skipa með 
fyrirmælum framkvæmdavaldsins verður að vera nokkuð afmarkað. Þá virðist textinn 
ekki ganga fyílilega upp, m.a. þar sem í síðari setningunni virðist vera átt við skilyrði sem 
setja skai starfsemi umsækjanda, en ekki umsókninni sem siíkri. Þá er kveðið á um 
samstarf milíi skráningarstofa þó Ijóst sé af 1. mgr. að einungis ein skráníngarstofa mun 
hafa ieyfi.

Umbjóðandi minn bendir ráðuneytinu á að búsetuskilyrði kann að fara gegn samningnum 
um Evrópska efnahagssvæðið, stofnsamningi Fríverslunarsamtaka Evrópu og 
milliríkjasamningi við Færeyjar, enda séu hlutaðeigandi búsettir í EES-ríki, aðíldarríkí
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stofnsamningsíns eða Færeyjum. Þá kann slíkt skiiyrði að fara gegn aðild Isiands að 
OECD.

Þá gerir umbjóðandi minn þann aimenna fyrirvara við rétt Póst- og fjarskiptastofnunar til 
að setja viðbótarskilyrði, að sltkt framsal vaidheimilda með iögum sé nægiiega afmarkað.

Ákvæði 8. ar.

í iok textans segir „auk almennra sjónarmiða um persónuvernd.''' Væntanlega er átt við 
að aðgangur að uppiýsingum skuli samrýmast lögum um persónuvernd, en textinn er 
rangt fram settur og leggur umbjóðandi minn til að hann verði iagfærður.

Ákvæði 13. or,

í 2, mgr. kemur enn fyrir texti tii skýringar á ákvæði, sem á heima í athugasemdum, það 
er:

„þ.e. fjariægja skráningu þess úr nafnaþjónum landslénsins."

Ákvæðí 15. ar.

í ákvæðinu er uppi ráðagerð um yfirtöku á búnaði og gagnagrunnum, en rétt er að benda 
á að slíku verður ekki við komið í bága við eignarréttindi umbjóðanda míns, og þannig 
yrðu fullar bætur að koma fyrir.

í lok ákvæðisins er að finna reglugerðarheimild sem er tvítekning á sííkri heimiid í lok 10. 
gr. en jafnframt eru heimiídirnar andstæðar hvor annarri því þær eru tii sitt hvors 
aðiians.

Ákvæði 16. ar.

Umbjóðandi minn íeggur tii að orðið WACC sé ekki notað í iagatextanum, enda á það 
fremur heima í athugasemdum. Þá er lokamálsliður 4. mgr. iiiskiljanlegur, t.d. er óijóst 
hvort átt við er venjuiega þjónustu skráningarstofu, auk þess sem ekki vírðist gert ráð 
fyrir eðliiegri arðsemi af starfsemi.

Athuoasemdir við frumvarpið.

Um þann kafia frumvarpsins sem felur í sér almennar athugasemdir tekur umbjóðand! 
minn fram að málfar er á köflum með mikium annmörkum. Leyfir hann sér að hvetja 
ráðuneytið til að bæta þar úr. Þá er textinn oft á tíðum ónákvæmur eða óskýr. T.d. er 
óljóst hvort með ráðherranefnd um einkavæðingu á bis. 12 sé átt við aðra nefnd en 
framkvæmdanefnd um einkavæðingu, og ekkert er útskýrt hvað átt er við með tilvísun tii 
GAC á bis. 13, auk þess sem óljóst er hvort átt er við það sama með tilvísun tíí GAG á
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bís. 14. Almennt vantar upp á að útskýrt sé hvað átt sé við með hinum ýmsu 
skammstöfunum sérheita skjaia eða stofnana. Ekki er unnt að átta sig á því hvað átt er 
við með þeírri fullyrðingu að með lagasetningu sé ætlunin að tryggja að .ÍS  sé 
gæðamerki en ekki auglýsing, sbr. bls. 14. Árétta verður að allur textinn einkennist af 
álíka ambögum. Er áríðandl að vandað sé tll lagasetningar, þar með talið þá hluta 
frumvarpa sem fela í sér almennar athugasemdir, enda eru þær meðal helstu 
lögskýringargagna.

Á bls. 16 segir m.a. að í leiðbeiningarreglum GAC komi fram að landslén séu opinberar 
auðlindir hvers ríkis um síg, og er íagt út frá því á þann veg að íslenska ríkíð geti því á 
grundvelli valdheimilda sínna áskilið sér umráða- og yfirráðarétt fyrir landsléninu .IS með 
íagasetningu. Þá er fullyrt í athugasemd við 1. gr. frumvarpsins segir að .IS o.fl. lén séu 
opinber auðlind, Umbjóðandi minn teiur að þessi fullyrðing ráðuneytisins standist ekkí þá 
grundvaílarforsendu, sem þarf að vera til að um opinbera auðlind sé að ræða, að enginn 
geti talið til eignar yfir landsléninu .IS.

Umbjóðandi minn telur rétt að rökstyðja þessa afstöðu sína frekar, og tilgreina hvað GAC 
skjöl segja, nákvæmlega:

Óþarfi að rekja tilurð lénaheitakerfis og þróun þess fyrstu árin. Hins vegar teiur 
umbjóðandi minn rétt að benda á að árið 1997 ákvað Bandaríkjastjórn að lénaheitakerfið 
skyldi verða einkavætt. Og áríð 1998 yfirfærði bandaríska viðskjptaráðuneytíð ábyrgðina 
á því að úthluta IP tölum og lénum til ICANN. Tílgangurinn var þannlg að ICANN tæki við 
þeim verkefnum sem IANA hafði sinnt, m.ö.o. að IANA starfsemin flyttist undir ICANN. 
ICANN er einkaaðili sem hefur þó ekki hagnað að markmiði með starfsemi sinni. 
Rammi starfseminnar er samkomuiag sem samtökín gerðu vlð bandartska 
viðskiptaráðuneytið. Þann 1. október 2009 gekk svo í giidi annað samkomuiag milli 
ICANN og bandaríska viðskiptaráðuneytisins sem lýsir grundvelli starfsemi ICANN og 
samstarfs aðilanna.

Rétt er að geta þess hér að þegar stjórnanda toppléns er breytt, gerlst það fyrir 
tilkynningu tíl ICANN. ICANN kannar tilkynninguna og ber hana undir bandaríska 
vlðskiptaráðuneytið, enda þarf að fá samþykki ráðuneytisins fyrir breytingum á 
nafnaþjónum. Ef nýr stjórnandi er ekki stjórnvaid í viðkomandi landi er engu að síður 
haft samráð vlð þau, og athugað er hvort þau styðji breytinguna. Þegar bandaríska 
viðskiptaráðuneytið hefur samþykkt tilkynninguna er hún áframsend tii Verisign Inc. sem 
sér um tæknilegu breytinguna í efsta lagi kerfisins fyrir ráðuneytið. í  þessu felst að völd 
stjórnvaida í hverju riki til að ákveða hver skulí vera stjórnandi landsléns, í því kerfí sem 
hér er til skoðunar, eru takmörkuð, í þeim skllningi að það er ekkí á þeirra tæknilega færi 
að ákveða það og breyta, heldur er það á forræði ICANN og bandaríska 
viðskiptaráðuneytisins.1 Hér er um að ræða atriði sem mikilvægt er að átta sig á til að 
skilja lagalega umgjörð rótarlénsins .IS , og réttarstöðu umbjóðanda míns.

1 Hér verður þó að taka fram að stjórnendur landsléna víðsvegar um heiminn kunna að hafa aðra afstöðu en 
hér kemur fram, það er að segja að það sé í ra un ekkl á forræði annarra en þeirra sjálfra að breyta því hver
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Svonefnt skja! RFC 1591 felur í sér almenn tilmæli sem stjómendum landsléna er 
uppálagt að fara eftír þar með talið iýsingu á því hvaða þjónustu eigi að inna af hendi af 
þeirra hálfu. í inngangi tilmælanna kemur fram að sá sem fær úthlutað til sín því 
verkefni að stýra iandsléni inni af hendí almannaþjónustu fyrir landið sem um ræðir og 
fyrir Internetsamfélagið í helmínum. Sérstaklega er tekið á spurningum um eignarhald 
og annað sambærílegt, sem geta vaknað upp vegna úthlutunar á verkefnlnu. Segir að 
slfkar spurningar eigi ekki við (séu "inappropriate"), það sem eigi við ("is appropriate") 
séu þær spurningar sem varði ábyrgð þá sem úthlutunin feli í sér og sú 
þjónustuskuldbinding gagnvart samfélaginu sem leiði af henni. Óvarlegt væri að draga 
elnhverjar sérstakar ályktanir af þessu um eignarréttarleg atriðí, sérstaklega þar sem 
ráða má af orðalagi að átt sé vlð hvernig þeir sem umsjón hafa með landslénum ættu að 
hugsa um það verkefni, fremur en að verið sé að útiloka að eignarréttur geti verið fyrir 
hendi,

Hins vegar má sjá afgerandi afstöðu ti! eignarréttar í eldri útgáfu af leiðbeinandi skjalmu 
"Prínciples for Delegation and Administration" sem GAC2, sem er nefnd ínnan ICANN, birti 
23. febrúar 2000. í gr, 4.2 segir:

"No prívate intellectual or otfter property rights shouíd inhere in the ccTLD itseíf, nor accrue to the 
delegee as the resuít of delegation or to any entity as a resuít of the management, administration 
or marketing of the ccTLO."

Með öðrum orðum var beinlínis sagt að þefr sem fari með umsjón landsléna fari ekki með 
eignarréttindí, og má sjá ummerki um þessa afstöðu í nálgun ráðuneytísins. í uppfærðri 
útgáfu þessa skjals frá 5. apríl 2005, er um nokkuð aðra nálgun að ræða, eins og nánar 
verður komið að hér að neðan, og er afar áríðandi að frumvarpshöfundar geri sér greln 
fyrir henni. í  skjalinu er vísað til fyrri yfirlýsingar og aðgerðaráætlunar, WSIS, frá því í 
desember 2003, þar sem fram komi að stjórnvöldum sé boðið að stjórna eða hafa 
umsjón með landslénum, eins og við geti átt. í skjalínu seglr að slík þátttaka ætti að 
byggjast á viðeigandi löggjöf og stefnumörkun þess lands sem um ræðir. Með Öðrum 
orðum má sjá af þessu þá viðurkennlngu að leysa þurfl úr málefnum tengdum lénum á 
grundvelli þeirrar löggjafar sem gildir í hverju landi.

í 3. gr. skjalsins er að finna ýmsar skilgreiningar sem varpa Ijósi á lagalega umgjörð 
landsléna eins og litið er á hana af ICANN, eða í það minnsta af GAC. Þannig segir í gr. 
3.3. að "Delegatíon", sem hér er þýtt sem úthlutun, merki "the procedures that need to

skuli vera stjómandi landsíéns. Unnt er að rökstyðja þá nátgun með tilvísun í ICP-1. Þá má ieiða ííkum að því 
að ýmis ríkt telji að forræði þeirra á landslénum, eða a.m.k. tveggja stafa auðkennunum sem slíkum, sé aigert, 
eíns og virðist gtlda um afstöðu ráðuneytisins. Þessi sjónarmið njóta m.a. styrks í því að stjórnendur hlnna 
ýmsu nafnaþjóna fyrtr landslén gætu komið sér saman um að sækja tilvísunarupplýsingar eitthvað annað en í 
efsta lag kerfísins eins og það er í dag, og sem Verisign Inc. starfrækir fyrir bandaríska vlðskiptaráðuneytið. 
Það yrði hins vegar annað kerfi. Frumvarpið sem hér er tíi skoðunar varðar hins vegar núverandí kerfi, þar sem 
ÍCANN hefur það tæknilega forræði sem hér er iýst.
2 Governmental Advisory Committee.
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be taken by ICANN/IANA for the inclusion of a ccTLÐ in the DNS root upon receipt of an 
authoritative request/'

í gr. 3.4 segir að "Re-delegation" merki "the change of the person or body responsible 
for the adminístration of a ccTLD Registry effected by ICANN/IANA upon receipt of an 
authoritative request.

í gr. 3.5 segir að "Authorititive request" merki "the request of the deiegation or re- 
delegation concerning a ccTLD Registry addressed to ICANN/IANA by the appropriate 
body, accordíng to national law, showing that the request is correctiy made, authoritative 
and is in line with applicable law or, in the absence of such law, RFC 1591".

í gr. 3.6 er "ccTLD Registry" skligreint sem "entity...responsible for the managing and 
administering a ccTLD."

í gr. 3.7 segir að "Desígnation" merki "decision by the relevant government or pubiic 
authority or any other body foreseen by national íaw of the country concerned on the 
person or body that will be the manager of the relevant ccTLD Registry according to 
nationai law."

í 4, gr. meginreglnanna er sérstaklega kveðið á um hiutverk stjórnvalda:

"4.1 Princlples
4.1.1. Ulfcimate pubíic poJicy authority over the refevant ccTLD rests wlth the reievant government 
or pubíic authority; how this authority is exercised is determined by applicabie law.
4.1.2. Every country or disfcinct economy with a government or public authority recognised in 
accordance with articfe 3.8 above shouid be able to ask for its appropriate counfcry code to be 
represented as a ccTLD In the DNS and to designate the Registry for the ccTLD concerned,

4.2 Guidelines
4.2.1. The reíevant government or pubiic authority is strongiy encouraged to ensure that the 
ccTLD is being administered in the public interesfc, within the framework of its nationaí pubiic 
poiicy and reievant iaws and regulations.
4.2.2, The relevant government or public authority should be able to ensure that domain name 
registration in the ccTLD by Regístrars benefits from effective and faír conditions of competition, 
at appropriate ieveis and scale of activity.
4.2.3. To give effect to their public policy interests, governments or public authorities may wish 
to base any communication with ccTLD Registries on the terms outíined in Clause 9.
4.2.4, In making a designation or acceptance for a ccTLD Registry, the government or public 
authority shouid take into consideration the importance of long-term stabiiity in the 
administration and management of the ccTLD and in the DNS. In most cases, such stabiíity may 
be best served through the designation of an organisation or an enterprise rather than a speciftc 
individual."

Af ofangreindu má sjá að það er viðurkennt að stjórnvöld í hverju landi fari með forrseði 
á stefnumörkun vegna landsléns sem vísar til þess ríkis, sem og til að tilnefna hver skuli 
hafa umsjón með landsléni. En, jafnframt, að beita verði valdi í samræmi við þá löggjöf 
sem gildir í viðkomandi ríki. Þannig er á það minnt að landsiög hér, þ.m.t. stjórnarskrá
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og Mannréttindasáttmáli Evrópu, sbr. lög um Mannréttindasátfcmála Evrópu nr. 62/1994, 
séu sá grundvöllur sem stjórnvöid verði að fara eftir í þessu sem öðru, óháð því sem 
segir í skjöium ICANN,

í 5. gr, skjalsins erfjallað um hiutverk "ccTLD Registry":

"5.1 Prlnciples
5.1.1. The ccTLD Reglstry is a trustee for the delegated ccTLD, and has a duty to serve the locai 
Intemet community as well as the globaí Internet community. Some governments or pubiic 
authorities may require theír agreement before any subcontracting or sub-lícenslng of the 
delegatíon. Where thís agreement fs given, the government or public authority should notify 
ICANM.
5.1.2. In performing their functions ccTLD Registries are subject to applicable íaw.
5.1.3. Any claim of íntellectuat property rlght in the two-letter code in itself shall not impede a 
change of Registry,

5,2 Guídelínes
5 .2 .Í. Any Intellectuai property rights that the ccTLD Registry may have acquired as the resuít of 
delegation or which any entity may have acquired as a resutt of the management, administration 
or marketing of the ccTLD shaii be taken Into account and deatt with in accordance with 
applicable law in the case of a re-delegation. Such rlghts should not be exercised in a way that 
unnecessarliy impedes re-deíegation of a ccTLD Registry decided according to national law or 
under the clrcumstances described under clause 7 beSow.

í ofangreindu feist að þeir sem hafa umsjón með landslénum eru vörsluaðilar þess, og 
jafnframt felst í þessu viðurkenning þess að þetr sem umsjón hafa með landsiénum geta 
eignast hugverkarétt, Eðii málsins samkvæmt fer það þó eftír hugverkaréttariöggjöf í 
hverju íandi fyrir sig.

í 7. gr. er fjallað um úthlutun og endurúthlutun:

"7.1. Princtpie
Detegation and re-delegation is a nationaí issue and should be resolved nationalty and in 
accordance with national laws, taking into account the víews of ali focai stakehoiders and the 
rights of the existing ccTLD Registry. Once a final formal decision has been reached, ICANN 
shouid act promptly to initiate the process of delegation or re-delegation In iine with authoritative 
instructions showing the basis for the dedsion.

í ofangreindu felst enn frekar að afturköliun úthiutunar þurfi að fara að landsiögum og að 
taka verði tiliit tii réttar þess sem þá þegar fer með umsjón landslénsins.

í 9. gr. er svo að finna leiðbeiningar um samskipti stjómvalda og "ccTLD Registry" og í 
grein 9,1 er sérstaklega vísað ti! samskipta stjórnvalda og nýskípaðra skráningarstofa. 
Meðal þess sem meeft er með að kveðið sé á um er staðfesting þess að skráningarstofu 
sé falin aimannaþjónusta og að krafa um hugverkarétt í tveggja stafa merkinu sjálfu eigi 
ekki að hindra mögulegar breytingar á skráningarstofu.
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í skjalinu ICP-1 kemur fram að við úthlutun iandsiéna séu óskir stjórnvalda viðkomandi 
lands teknar mjög alvarlega. Rétt eins og \ skjalinu RFC 1591, kemur fram að álitamál 
um réttindi og eignarhaldi á lénum sé óviðelgandi. Það sé hins vegar viðeigandi að velta 
upp áíitaefni tengdum skyidum og þjónustu við samféiagið. i skjalinu segir einnig að 
IANA áskilji sér réttinn til að afturkalia og úthluta aftur landslénum ef um brot er að ræða 
gegn þeim reglum sem fram komi í skjalinu eða í RFC 1591, eða síendurtekin vandamál i 
stjórnun landslénsins.

Draga má ofangreint saman þannig að litið sé svo á að stjórnvöid í hverju ríki fyrir sig 
hafí mikið um það að segja hverjir hafi umsjón með iandslénum, og að ICANN muni fara 
að óskum stjórnvalda í þeim efnum. í sjálfu sér stemmir það vei við samskipti SRI-NIC 
og SURIS í upphafl, sem óþarfi er að rekja hér. Mikil áhersla er lögð á skyldur þeirra sem 
hafa umsjón með landslénum tii að vinna í almannaþágu, og að stjórnvöld hafi almennt 
lagasetningarvaid og forræði á hagsmunum ríkislns eða almennlngs innan sinna
landamæra, þ.m.t. hvað varðar iandsién. Hins vegar verði að fara að landslögum og 
gæta að réttindum þess sem þá þegar fer með umsjónina ef um það er að ræða.

1 framhaldi af ofangreindu er rétt að fjalla nánar um réttarstöðuna skv. landsiögum, og 
hver þessi réttindi eru sem gæta þarf að, sbr. ofangreind niðurstaða um hvað skjöl GAC 
segi.

Um eignarrétt er fjallað í 1, mgr. 72. gr. stjórnarskrár:

Eignarrétturinn er friðheigur, Engan má skylda til að Sáta af hendi eign sína nema almenníngsþörf 
krefji, Þarf tll þess lagafyrfrmælí og komt fullt verd fyrir.

Við túlkun ákvæðisins má hafa hiiðsjón af túlkun á 1. gr. 1. viðauka við
Mannréttindasáttmála Evrópu, sem lögfestur var hér á tandi með lögum nr. 38/1994:

Öllum mönnum og iögaðiium ber réttur til að njóta eigna sinna í friðL Skal engan svipta eign 
sinnl, nema hagur aimennings bjóði og gætt sé ákvæða í iögum og almennra meginreglna 
þjóðaréttar.

Eigi skulu þó ákvæði undanfarandi málsgreinar á nokkurti hátt rýra réttindi ríkis tli þess að
fullnægja þelm fögum sem það teiur nauðsynieg til þess að geta haft hönd í bagga um notkun
eigna í samræml vlð hag aimennings eða tii þess að tryggja greiðslu skatta eða annarra opinberra 
gjaida eða viðurlaga.

Hugtakið eignarréttur hefur verið skilgreint á þann veg að um sé að ræða „einkarétt 
ákveðins aðiia, eigandans, til þess að ráða yfir tilteknu verðmæti, innan þeirra marka, 
sem þessum rétti eru sett í lögum og af takmörkuðum (óbeinum) eignarréttindum 
annarra manna, sem stofnað hefur verið til yfir verðmætinu."3 Eignarréttur getur náð yfir 
bæði hlutbundin og óhiutbundin réttindi í íslenskum rétti.

3 Þorgeir Öríygsson. Kafiar úr eignarrétti L  Bis. 5.
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Hugtakið „eign", sem er andlag eígnarréttarins, hefur verið skilgreint mjög vítt í 
íslenskum rétti, Þannig hefur því verið haldið fram að:

„eignír séu hverskonar sérstakir, ákveðnir ytri munir, sem hagsmunir, fjárhagsiegir eða andiegir, 
eru við tengdir, og sem eðiiiegt er, af einhverjum þeim ástæðum, sem iögin viðurkenna, að 
tiiheyri ákveðnum aðiia þannig, að honum sé heimlít að ráða yfir þetm sem eiganda. Er orðið 
„munur" haft hér t mjög víðtækri merkingu, sbr. orðið „fjármunir", sem tekur yfir öíi fjárhagsieg 
verðmæti, jafnt líkamieg sem óiíkamleg,''4

Þá er hefðbundið í íslenskum réttíndi að telja til eignar í skilningl stjórnarskrár tiltekna 
eígnarmuni, en líka veðrétt, afnotarétt, kröfuréttindi, einkaréttindi, höfundarétt og 
vfirieitt öli verðmæt réttindi manna.5

Mannréttindadómstóll Evrópu hefur og í túikun sinni á 1. gr. 1. viðauka við 
Mannréttindasáttmála Evrópu skilgreint hugtakið „eign" afar rúmt, Þannig hafa ýmis 
réttindi tengd atvinnurekstri verið talin falia undir hugtakið eign, t.d. vínveitingaieyfi og 
skipulagsieyfi, sem og réttindi samkvæmt leigusamningum.6 Þá má jafnframt nefna að 
dómaframkvæmd Mannréttindadómstóis Evrópu sýntr að þegar dómstóliinn metur hvort 
um eign sé að ræða í skilningi 1. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu lítur hann til allra 
atvika eða kringumstæðna máls. Meðal atvika sem veita mikiivæga vísbendingu um að 
svo sé eru upplýsingar um þau lögskipti sem hafa átt sér stað með eign og athafnir eða 
athafnaieysi þess ríkis sem í hlut á .7 Og eitt af því sem dómsfcóiiínn lítur tii er hvort atvik 
málsins séu þess eðlis að þau hafi skapað lögmæta væntingu hjá kæranda um að 
umdeiid verðmæti eða hagsmunir væru eign hans.8

í tilviki umbjóðanda míns er lítt umdeiianlegt að félagið fari með verðmæt réttindi. 
Einnig er iítt umdeiianlegt að athafnir og athafnaieysi íslenska ríkisins, ekki síst 
einkavæðing umbjóðanda míns, styrki að litið verði svo á að um eign sé að ræða í 
skilningi stjórnarskrár og Mannréttindasáfctmáia Evrópu. Með öðrum orðum hefur sú 
athöfn ísienska rfkisins að selja hiuti sina í umbjóðanda mínum skapað ÍÖgmæta 
væntingu um að réttindin tii að fara með umsjón landsiénsins .IS  séu eign umbjóðanda 
míns.

Hér má einnig nálgast álitaefnið út frá þeim reglum sem um beinan og óbeinan eignarrétt 
gilda. í beinum eignarrétti hefur verið taiið feiast að maður hafi raunveruleg yfirráð yfir 
eign, í því feist annars vegar heimild eiganda til þess að hagnýta viðkomandi eign i 
samræmi við samnings- og iögbundnar takmarkanír og réttur hans tii að koma í veg fyrir 
að aðrir nýti sér réttindin og hins vegar réttur eigandans til að ráðstafa eign sinni með 
iöggerningl eða veita öðrum heimiid tíi þess.9

4 Ólafur Lárusson, Eignarréttur I. Bis. 11.
s Björg Thorarensen. Stjórnskipunarréttur Mannréttindi. Bls. 448.
s Guðrún Gauksdóttir. Mannréttindasáttmáll Evrópu. Bis. 477.
7 Guðrún Gauksdóttir, Guðrúnarbók. Bls. 266,
8 Guðrun Gauksdóttir. Eru afíaheímiidir „eign" f skilnlngi 72. gr. stjskr. ? Álitsgerð 27. október 2005. Bis. 16.
9 Þorgeír Öriygsson. Kaflar úr eignarréttí L  Bis. 22.
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Eins og ijóst má vera af samskiptum SURIS og SRI-NIC, þeim skjölum ICANN sem reifuð 
eru hér að ofan, samrýmist sú umsjón sem umbjóðandi minn hefur með .IS  landsléninu 
ekki vel þessarí skilgreiningu á beinum eignarrétti. Umbjóðandi minn hefur ekki 
raunveruleg yfirráð yfir .IS þar sem ICANN og bandariska viðskiptaráðuneytið fara með 
raunverulegu yfirráðín, sem birtist m.a. í því að ICANN bæði getur og má afturkalla 
umsjón umbjóðanda míns með iandsíéninu, Umbjóðandi minn hefur ekki heimild til að 
ráðstafa .IS  með iöggerningi heidur er tiifærsla háð ákvörðun ICANN og bandaríska 
viðskiptaráðuneytisins.

Óbeinn eignarréttur vísar til þess að um takmörkuð eða óbein eignarréttindi sé að rasða 
og því þurfa a.m.k. tveir aðilar að vera eígendur eignarinnar í skiíningi eignarréttar til að 
um siíkt geti verið að ræða. Ýmsar tegundir óbeins eignarréttar hafa verið skilgreindar en 
hvað varðar landslénið ,IS kemur einkum afnotaréttur til skoðunar. Með afnotarétti er 
vísað tii heimilda aðila tii hagnýtingar og umráða eignar sem er undírorpin eignarrétti 
annars aðila. Algengt dæmi er húsaieigusamningur sem tryggir ieigjanda íbúðarhúsnæðis 
afnot af húsinu í ákveðinn tíma gegn ákveðinni greiðsfu.10

Af ofangreindri skilgreiningu má ráða að tii að komast að niðurstöðu um hvort um óbein 
eignarréttindi umbjóðanda míns sé að ræða, verði fyrsfc að svara tíl um það hvort um sé 
að ræða eign sem sé undirorpin beinum eignarrétti ICANN, eða annars aðiia, sem sagt 
eins og því álitaefni yrði svarað á grundvelii íslenskra iaga.

Eíns og fram kemur hér að ofan hefur ICANN réttinn tií að afturkaila og endurúthluta 
umsjón með landsléninu .IS . Hins vegar virðist enn gilda að endanlegt ákvörðunarvald 
um tilfærslu umsjónar, eða hvaða tölva fái að vera nafnaþjónn fyrir viðkomandi landslén, 
liggi hjá bandaríska viðskiptaráðuneytinu sem kann að draga úr því að litið verði svo á að 
um beinan eignarrétfc sé að ræða hjá ICANN einu. Bandaríska viðskiptaráðuneytið hefur 
yfirráð yfir þeim vélum sem segja má að séu efstar í kerfinu, þar sem hin eiginlega 
tæknilega yfirfærsla nafnaþjóna þarf að fara fram, í þelm skilningí að nafnaþjónn fyrir 
ISnet hér gegnir því hlutverki vegna þess að hann er skráður sem slíkur í rótarþjóni sem 
vistaður er fyrir bandaríska viðskiptaráðuneytið. Þannig fer bandaríska 
viðskiptaráðuneytið ekki bara með endaníegt ákvörðunarvaid um ráðstöfun landsiénsins, 
heldur ræður það líka yfir þeim búnaði sem máii skiptir um þessa ráðstöfun. Þá virðist 
ekkert mæla því í mót að um fjárhagsiegt verðmæti sé að ræða, óháð því hvort 
stjórnvöld kjósa að halda verðmætunum hjá sér og heimta ekki gjaid fyrir afnot þeirra, 
enda mætti tæknilega selja bæði ráðstöfunarréttinn og búnaðinn í hendurnar á öðrum.

Hér virðist því lítt umdeilaniegt að fram sé komin eign eins og hún er skllgreind að ofan, 
það er að segja sérstakur, ákveðinn ytri munur (fjárhagslegt verðmæti) sem tilheyrir 
ákveðnum aðila þannig, að honum sé heimilt að ráða yfir honum sem eiganda. Hvort 
heldur sem litlð yrði á að bandaríska viðskiptaráðuneytið hefði eitt ráðstöfunarrétt sem 
eigandl, eða ICANN að einhverju leyti llka, er vandséð að unnt sé að útlloka að landslénið

10 Þorgeir Örlygsson. Kaflar úr eSgnarrétti 1. Bls, 23.
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,IS sé í undlrorpíð beínum eignarrétti, ef horft er tíi skilgreiningar beíns eígnarréttar í 
ísienskum réttí.u

í samræmi við ofangreint verður að teija að lítt umdeilaniegt sé að yfirráðaréttur ICANN 
og/eða bandarískra stjórnvaida hafi einkenn! beinna eignarréttinda eins og hann er 
skilgreindur að ísienskum réttí.12 Hvað óbein eignarréttindi umbjóðanda míns varðar, hér 
afnotarétt, standa jafnframt íítt umdeiianlegt rök til þess að umbjóðandi minn hafi 
heimild til hagnýtingar og umráða eignarinnar. Hagnýtlng felst m.a. í því að skrá lén 
undír landsíéninu og umráðin í því að hýsa nafnaþjóninn fyrir iandsíénlð.

Rétt er að geta þess að m.a. í Danmörku hafa verið reifuð sjónarmið um aðra lagalega 
stöðu landsléna, og virðist nokkuð horft til þess í frumvarpinu. í undirbúningsgögnum 
fyrlr dönsku lögln um landslén,13 eru þanníg reifuð sjónarmið um að landsién séu 
sambærileg opinberum auðlindum/ á borð við auðlindir í jörðu. Sambæriiega nálgun má 
sjá í eldrí álitsgerð Andra Árnasonar hrl. fyrir raðuneytið, og í ráðagerð þeírri sem birtíst í 
athugasemdum víð frumvarpið. í álitsgerð Andra er getlð um Hæstaréttardóm sem finna 
má í dómasafni Hæstaréttar 1981, bis. 1584, og sem nefndur hefur verið 
Landmannaafréttardómur, Dómurinn hafnaðl þeirri skoðun að ríkið ætti elgnarréttarlegt 
tilkail tii lands sem ekki væri undirorpíð eignarréttf annarra. Hæsfciréttur vísaði tii þess að 
rtkið hefði viðurkennt að íbuar í nágrenni landsíns ættu takmörkuð eignarráð yfir iandinu. 
Alþlngi hefði ekki sett lög um efníð, en slík lagasetning væri eðlileg leið til þess að fá 
ákvörðun handhafa ríkisvalds um málefníð.

Um þessi sjónarmið viil umbjóðandi minn fyrst og fremst láta þess getið að til að um 
opinbera auðlind sé að ræða þarf að líta til þess hver fari með eiginlegan ráðstöfunarrétt 
fyrir landsléninu. Þar sem bandaríska viðskiptaráðuneytið og/eða ICANN hafa það vald 
yfir landsléninu sem þegar hefur verið lýst, verður að draga í efa að þessi nálgun 
samrýmist þeim skiiningi á opinberum auðlindum að enginn geti talið þær sér til 
einkaréttarlegrar eignar. Vafalítið má og rekja þau viðhorf sem dönsku lögin byggja á á 
þeirri staðreynd að .dk hefur aldrei verið úthlutað til einkaaðila, og því engin þörf á að 
nálgast álitaefnið að teknu tillitl til réttinda danskra einkaaðila. Umbjóðandl minn tekur 
fram að hann heldur þvr ekki fram að framangreint breyti heimíld íslenska ríkisins til að

11 Þetta er í andstöðu við eídri éiitsgerð Andra Árnasonar hrl. til ráðuneytislns, sbr. bis. 11-12, sem umbjóðandi 
minn vfsar tii í bréfi hans frá 1. mars s.í. Hinsvegar er rétt að taka fram að í áiitsgerð Andra er ( raun ekki 
annað sagt en að ekki verði talið að ICANN fari með eignarrétt að landsiéni í hefðbundínnl merkingu þess orðs, 
án þess að nokkuð nánar sé farið út í hvað sé hefðbundin merking orðsins eignarréttur.
12 Hér má þó minna á það sjónarmið sem birtist í skjölum ICANN um að ríkt tillit verði tekið til óska stjórnvaida 
í hverju iandí fyrír sig, Velta má því fyrir sér hvort ICANN og bandarísk stjórnvaid geti ákveðið umsjón .is án 
heimlldar íslenskra stjórnvalda, þar sem is tilgreiningin verði talin svo nátengd hagsmunum íslenska ríkisins, 
Svarlð vlð þvf er að ekki er unnt að setja innlenda löggjöf sem bannar ákvörðun umsjónar án heimildar 
fslenskra stjórnvalda, enda hafa íslensk lög og reglur ekki áhrif utan yfirráðasvæðis íslenska ríkisins. Jafnvel þó 
unnt værí að mæía fyrlr um í löggjöf að íslenskir aðiiar mættu ekkl hafa umsjón með landslénínu myndi það að 
minnsta kosti ekki hamla því að ICANN ráðstafaðl Js landsléninu til annarra utan Islands. ICANN hefur oftar en 
elnu sinni ákveðið umsjón með landsiéni þannig að eríendur aðlli farl með hana,
13 Betænkning om administration a f domænenavne I Danmark. Betænkning nr. 1450, bls. 250-251. Gögnin eru 
aðgengileg á M p JJlm m *
domeneudbud/Betenknina%20nr%201450.pdf.
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setja reglur um meðferð iandslénsins, sem meðal annars tækju til starfsemi umbjóðanda 
míns, t.d, þannig að unnt sé að ná fram þeim megintilgangi sem lýst er í frumvarpinu, að 
tryggja öryggi.

Til viðbótar við ofangreint er rétt að árétta þá athugasemd sem umbjóðandi minn hefur 
áður komið á framfæri, að gagnagrunnar hans eru hans eigin eign, og njóta lögverndar 
sem slíkar. Má leiða að því líkum að tilvísun GAC til hugverkaréttar þeirra sem fari með 
umsjón landsiéna vísi m.a. til þessa.

Þá er rétt að árétta að einkavæðing umbjóðanda míns og sú umsjón sem umbjóðanda 
mínum hefur verið fengið með landslénínu nýtur verndar samkvæmt 1. gr. 1. viðauka við 
Mannréttindasáttmála Evrópu á grundvelli lögmætrar væntingar, og þar með líklega 
einnig samkvæmt 72. gr. stjórnarskrár. Nánar tilteklð er lögmæt vænting hluti þess sem 
Mannréttindadómstólíinn lítur ti! þegar hann metur hvort eitthvað sem einhver telur eign 
sína njóti verndar skv. eignarréttarákvæðt Mannréttíndasáttmála Evrópu. Guðrún 
Gauksdóttir segir t.d. í greininnt „Friðheigi eignarréttar" \ bókinni Mannréttindasáttmáli 
Evrópu, á bls. 478, ,,[e]itt af því sem [Mannréttinda]dómstóllinn Iftur til er hvort atvik 
málsins séu þess eðlis að þau hafi skapað lögmæta væntingu hjá kæranda um að 
umdeild verðmæti eða hagsmunir væru eign hans...Te!ji Mannréttindadómstóllinn að um 
lögmætar væntingar hafi verið að ræða hjá kæranda leiðir það til þess að um eign er að 
ræða sem nýtur verndar sáttmálans,"

Það sem hér skiptir máli er sá óbeini eignarréttur sem rökstutt hefur verið hér að ofan að 
sé á hendi umbjóðanda mlns og vernd hans vegna lögmætra væntinga kaupanda, eða 
jafnvel félagsins sjálfs.

Guðrún skýrir hugtakið lögmæta væntingu með því að nefna tvo dóma 
Mannréttindadómstólsins. í öðru málinu14 hafði aðili fengið skipulagsleyfi í írlandi og þar 
sem það var óafturkallanlegt taldist það eígn hans. í  hinu málinu15 hafði maður í 
Bretlandi gert ieigusamning um leigu á jörð til 22ja ára en einnig var kveðið á um 
möguleika á endumýjun samningsins tii tlltekins tíma eftir að hann rynni út. Kærandi 
reisti nokkrar byggíngar fyrir eigin kostnað á landinu. Mannréttindadómstóilinn taldi að 
líta yrði svo á að kærandi ætti a.m.k. lögmæta væntingu til þess að nýta sér möguleika 
sinn til að endurnýja samnínginn og að væntingin væri í skilningi eignarréttarákvæðisins 
tengd eignarrétti þeim sem kærandi öðiaðist á grundvelli samníngsins.

Svo segir Guðrún á bls. 479: „ í þessum málum taldi dómstóllinn að kærendur hefðu 
getað treyst þvi að þær réttarathafnir (e. legal act) sem lágu tii grundvallar 
fjárhagsskuldbindingum þeirra gætu ekki verið ógiltar með afturvírkum hætti þannig að 
það ylli þeim tjóni. í  þessari tegund mála hafði hin lögmæta vænting verið byggð á 
réttmætu trausti á réttarathöfn, sem hvíldi á traustum lagagrundveiii og sem varðaði 
eignarrétt."

14 Case of Pine Valley Dev/eiopments Ltd. and Others v. Ireland, application no. 12742/87.
15 Case of Stretch v, The United Kingdom, applicatlon no, 44277/98.
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Hvaö síðarnefndan dóminn varðar er athyglisvert að kærandi tilkynnti um að hann viidi 
endurnýja leigusamninginn, en fékk þá neitun á þeim grundvelli að það hefði verið uftra 
virus, s.s. án heimiidar og þannig brot á iögmætisreglu, að veita honum réttinn til 
endurnýjunar. Mannréttindadómstólinn leit til þess að þó ensk lög viðurkenndu að 
rétturinn væri ógildur þar sem ekki hefði verið heimiid til að veita hann, yrði engu að 
síður að horfa til þess að gengið hefði verið til samninga á þeim grundvelli að möguleiki 
væri á endurnýjun. Hvorugum aðiia hefði verið íjóst að lagalegar hindranir væru því í 
vegi að samið yrði á þennan veg. Kærandi hefði síðan byggt á landinu, greitt gjöld og 
gert framleigusamninga, Hann hefði augljósíega vænst þess að endurnýja samninginn og 
halda áfram að njóta leigugreiðslna á grundvelli framleigusamninganna. Gengið hefði 
verið tii samningaviðræðna um endurnýjunina, hann hefði undirrritað samninga á þeim 
grundvelli, og gert síðan samninga v!ð sína leigjendur. Það hefði verið mjög seint sem 
sveitarfélagið hefðl hreyft við andmælum. í þessum aðstæðum hefði kærandi a.m.k. átt 
lögmæta væntingu til þess að nýta rétt sinn og líta mætti svo á að þessar lögmætu 
væntingar væru tengdar þeim eignarrétti sem honum var fenginn með leigusamningnum 
við sveitarfélagið.

Hvað varðar það áíitaefni hvort brotið hefði verið gegn eignarréttindum (,,[w]hether there 
was an interference with possessíons") þá benti breska ríkið á að þar sem sveitarfélaginu 
hefði ekki verið skylt að endurnýja samnínginn, hefðt höfnun þess ekki falið í sér brot. 
Rétturinn leit hins vegar svo á að með tiíiiti til skílmáia samningsins hefði verið brotið 
gegn lögmætum væntingum sem risu á grundvelíi hans og því hefðf hann verið sviptur 
hluta af gagngjaldinu („consideration") sem hann hafði reitt af hendi þegar hann gekk til 
samnlngsins. Hvort sem um var að ræða eignarsviptingu eða íhlutun f réttinn til að njóta 
eigna sinna í friði, þyrfti þvi að réttlæta höfnunina á grundveííi 1. gr. 1. viðauka víð 
Mannréttindasáttmálann. Eltt af því sem dómsfcóliinn benti á í því sambandi var að gæta 
yrði að jafnvægi milli þess sem hagur almennings bjóði og grundvallarréttinda 
einstaklinganna. Þannig yrði að gæta meðaíhófs í beitingu lögmætisreglunnar,

Nokkur Jfkindi eru með ofangreindu máii og þeírri aðstöðu sem kann að leiða af 
frumvarpinu óbreyttu. Þannig gekk kaupandi að meirihluta hlutafjár í féiaginu tii 
samninga við ríkið um kaup á því, og af því risu lögmætar væntingar um að hann gæti 
notið eignarréttinda sinna í félaginu, og svo óbeint eigna félagsins, rétt eins og 
leigjandinn t málinu átti lögmætar væntingar til þess að geta framieigt landið og haft af 
því leigugreiðsiur. Gagnvart félaginu má með sama skapi telja að það hafi vegna athafna 
og athafnaleysis ísienska ríkisins haft lögmætar væntingar til að njóta eignarréttinda 
sinna, enda verður að tefja umsjón féiagsins með iandsléninu ,IS óbein eignarréttindi 
þess, iíkt og gildir um leígusamninga.

í samræmi við allt ofangreint verður að telja að réttur íslenska ríkisins tií að svipta 
umbjóðanda minn umsjón með landsíéninu .IS  sé háður því að fullt verð komi fyrír, og 
jafnvel þó svo yrði er gerður fyrirvari um að skilyrði 72. gr. stjórnarskrár séu uppfyllt. 
Þessi niðurstaða breytir þó engu um mögulegar heimildir íslenska ríkisins til að setja 
reglur um meðferð landslénsins, sem meðal annars tækju til starfsemi umbjóðanda míns, 
og hefur hann ítrekað lýst yfir stuðningi við lagasetningu. í  því sambandi skorar
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umbjóðandi mlnn á ráðuneytjð að taka tiíhlýðitegt tijiít til eígnarréttinda hans i samræmi 
við það sem hér hefur verlð rakið, og aðlaga frumvarpið að þessum réttindum.

Árétta verður að lokum $ð fuilur viiji er ti! staðar hja umbjóðanída mínum til að styðja 
áfram lagasetningu á þessu sviðí, eins og áður, og vill hann eindregið eiga frekari 
samvinnu við ráðúneytið í þeim efnum.

Virðingarfyllst
LOGOS Iög man nsþjónusta
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