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Efni: Umsögn Internets á íslandi hf. um frumvarp tii laga um landslénið .is og 
önnur íslensk höfuðlén

Umbjóðandi okkar, Internet á íslandi hf., hefur falið LOGOS að koma á framfæri umsögn 
við frumvarp til laga um landslénið .is og önnur íslensk höfuðlén, sbr. þskj. 290 - 268. 
mál, 140. löggjafarþing 2011-2012 (hér eftir vísað til „frumvarpsins").

Umbjóðandi okkar hefur áður komið á framfæri athugasemdum sínum við drög að 
frumvarpi sama efnis, sbr. sérstaklega greinargerðir sem sendar voru samgöngu- og 
sveitastjórnarráðuneytinu, dags. 1. mars og 17. nóvember 2010, auk þess sem LOGOS 
sendi fyrir hönd umbjóðanda okkar umsögn við frumvarp sama efnis, sbr. þskj. 1249 - 
725. mál, 139. löggjafarþing 2010-2011. Þá er rétt að geta þess að stjórnendur 
umbjóðanda okkar senda inn sérstaka umsögn, og gera í þeirri umsögn tillögur að 
tilteknum breytingum á frumvarpinu.

Athugasemdir við 1. og 3. gr. frumvarpsins

Umbjóðandi okkar hefur verið talsmaður þess að settur sé lagarammi um starfrækslu 
íslenskra höfuðléna og bent m.a. á sænsk lög þess efnis, Lag (2006:24) um nationella 
toppdománer för Sverige p3 Internet sem fyrirmynd í þeim efnum. Það frumvarp sem 
Alþingi hefur til meðferðar er hins vegar af allt öðrum toga, og hefur umbjóðandi okkar 
ítrekað gert alvarlegar athugasemdir við þær ráðagerðir stjórnvalda sem fram koma í því. 
Þannig gerir umbjóðandi okkar alvarlega athugasemd við þá eignarréttarlegu ráðstöfun 
sem leiðir af 1. gr. frumvarpsins, um að íslenska ríkið fari með ákvörðunarrétt yfir 
landsléninu .is sem og af 3. gr. frumvarpsins, þar sem segir að ráðherra fari með 
yfirstjórn landslénsins .is og að Póst- og fjarskiptastofnun veiti skráningarstofu íslenskra 
höfuðléna starfsleyfi.

í VI. kafla almennra athugasemda með frumvarpinu kemur fram að landslén séu 
opinberar auðlindir hvers ríkis fyrir sig. Á þeim grundvelli geti íslenska ríkið áskilið 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 almannaeigu 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.

Staðreynd málsins er sú að bandaríska viðskiptaráðuneytið og ICANN í skjóli þess 
ráðuneytis fara í reynd með eiginlega tæknilega yfirstjórn með öllum höfuðlénum. Eins og 
ítarlega er rökstutt í greinargerð LOGOS, dags. 17. nóvember 2010, felst í heimildum 
þessum beinn eignarréttur þessara aðila, eins og beinn eignarréttur er skilgreindur í 
íslenskum rétti. íslenska ríkið getur ekki, óháð allri lagasetningu, farið með eiginlegan 
ráðstöfunarrétt yfir höfuðléninu .is. Eins og gerð er grein fyrir í fyrrnefndri greinargerð er 
það einfaldlega tæknilegur veruleiki að Verisign Inc. sér um tæknilegar breytingar í efsta 
lagi lénakerfisins, það er að segja breytingu á stjórnanda toppléns samkvæmt beiðni 
ICANN og samþykki bandaríska viðskiptaráðuneytisins. Lagasetning á íslandi breytir engu
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um þennan raunverulega ráðstöfunarrétt, sem aftur samrýmist vel skilgreiningu beins 
eignarréttar. Þegar af þessari ástæðu verður að minnsta kosti að draga í efa að þessi 
nálgun á höfuðlénum, að telja þau til opinberra auðlinda, samrýmist þeim lagalega 
skilningi á opinberum auðlindum að enginn geti talið þær sér til einkaréttarlegrar eignar. 
Það er hins vegar viðurkennt af ICANN að stjórnvöld í hverju ríki fari með forræði á 
stefnumörkun vegna landsléna sem vísa til viðkomandi ríkis sem og að tilnefna hver skuli 
hafa umsjón með landsléni. Mikilvægt er að hafa í huga að slík viðurkenning er háð 
fyrirvara, um að slíkt vald stjórnvalda fari eftir þeirri löggjöf sem gildir í viðkomandi ríki, 
það er að segja að landslög hvers ríkis kunna að fela í sér skyldu til að virða möguleg 
eignarréttindi þeirra skráningarstofa sem fyrir eru, eðli málsins samkvæmt.

Ekki er um það deilt að umbjóðandi okkar kom höfuðléninu .is á fót og hefur rekið 
starfsemi utan um lénaskráningar alla tíð síðan, í 25 ár, auk þess sem starfsemin var 
sannarlega einkavædd af íslenska ríkinu á sínum tíma. Sú fullyrðing að umbjóðandi okkar 
hafi ekki öðlast neinn sérstakan rétt til höfuðlénsins .is er lagalega röng og sú ráðagerð 
sem frumvarpið felur í sér brýtur með alvarlegum hætti gegn lögvörðum hagsmunum 
umbjóðanda okkar, eins og ítarlega er rökstutt í greinargerð LOGOS, dags. 17. nóvember 
2010. Hafi umbjóðandi okkar ekki öðlast beinan eignarrétt að höfuðléninu .is er Ijóst að 
hann hefur þá allt að einu eignast óbeinan eignarrétt, á meðan íslenska ríkið nýtur engra 
slíkra heimilda í lagalegum skilningi. Til áréttingar skal tekið fram að í samræmi við 
eignarréttarákvæði 1. mgr. 72. gr. stjórnarskrár, er 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 gilti á lénaskráningum 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 vilja 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 eiqnarnámi. 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 fyrirkomulaginu svipar til þess sem gildir nú hér á landi.1 Allt öðru máli gegnir 
hins vegar um Danmörku, þar sem einkaaðili hafði ekki farið með lénaskráningar þar í 
landi áður en lög um höfuðlénið .dk voru sett og það sama er að segja um höfuðlénið 
.eu. Því var engin þörf á að nálgast álitaefnið með tilliti til áunninna réttinda einkaaðila.

Auk þess eignarréttar sem umbjóðandi okkar hefur að höfuðléninu .is, er Ijóst að 
umbjóðandi okkar á eignarrétt að þeim gagnagrunnum sem hann hefur byggt upp í 
starfsemi sinni, þ.á m. whois gagnagrunninum sem felur í sér rétthafaskrá umbjóðanda 
okkar, sbr. nánar umfjöllun um 15. gr. frumvarpsins.

Með vísan í framangreint er það mat umbjóðanda okkar að í því horfi sem frumvarpið er í 
nú, komi löggjöf sama efnis til með að skerða eignarréttindi hans. Mun umbjóðandi 
okkar ekki sætta sig við skerðingu á þeim réttindum sínum nema fullnægjandi skilyrði 
liggi til grundvallar slíkri skerðingu og að fullar bætur komi fyrir. Verði ekki tekið tillit til 
athugasemda umbjóðanda okkar sem settar eru fram í umsögn þessari og frumvarpinu 
breytt með þeim hætti að tekið sé tillit til eignarréttinda umbjóðanda okkar, er því Ijóst

1 Á eftirfarandi vefsóð má finna yfirlit yfir hvernig regluverkinu með lénaskráningum er háttað í Noregi: 
http://www.norid.no/regelverk/rammer/forvaltningsmodell.en.html.
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að umbjóðandi okkar mun ekki sjá sér annað fært en að stefna íslenska 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.

Er að lokum rétt að vekja athygli nefndarmanna á því að í VIII. kafla almennra 
athugasemda frumvarpsins kemur fram að horfið hafi verið frá því að kaupa starfsemi 
félagsins vegna aðhalds í ríkisútgjöldum. Verða nefndarmenn að gera sér grein fyrir því 
að lagalega felst ekki í því munur að taka yfir starfsemi umbjóðanda okkar í einum 
vetfangi án þess að greiða bætur fyrir þá eignaupptöku annars vegar, og hins vegar að 
setja lög sem ákvarða að landslénið .is skuli meðhöndlað sem opinber auðlind og að 
íslenska ríkið skuli hafa ákvörðunarrétt yfir því, þannig að það sé ekki háð 
einkaeignarrétti umbjóðanda okkar. Engu máli skiptir um þetta atriði lagalega séð þó 
kveðið sé á um starfsleyfi til umbjóðanda okkar í 5 ár, enda verður skerðingin á 
eignarrétti hans strax við setningu slíkra laga. Þannig er ekki rétt sem innanríkisráðherra 
hélt fram í viðtali á Stöð 2 þann 11. febrúar 2012 að ekki sé um eiginlega ríkisvæðingu 
að ræða, það er að segja „...ekki sú ríkisvæðing sem margir vildu fara...að ná þessu 
algerlega undir ríkið...það myndi eflaust baka okkur skaðabótaskyldu", en að það stofnist 
ekki til skaðabótaskyldu með þessari aðgerð.

Athugasemdir við 2. gr. frumvarpsins

í 2. gr. frumvarpins segir meðal annars að markmið laganna sé, í þágu 
almannahagsmuna, að tryggja öruggan, hagkvæman og skilvirkan aðgang að íslenskum 
höfuðlénum.

í IV. kafla almennra athugasemda í greinargerð með frumvarpinu er svo að finna 
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 VII. 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.

Engar skýringar er þó að finna á því hvers kyns þessar umkvartanir voru og virðast þær í 
raun ekki hafa átt við rök að styðjast, sbr. umfjöllun í VIII. kafla frumvarpsins um að 
höfuðlénið .is sé talið í hópi öruggustu landsléna í heimi.

Hafi þessar athugasemdir átt við um kostnað er rétt að nefndarmenn átti sig á þeirri 
staðreynd að frá því að frumvarpið var síðast lagt fyrir þingheim hefur orðið alger og 
fullkomin stefnubreyting um þann kostnað sem af frumvarpinu leiðir, sbr. umsagnir 
fjárlagaskrifstofu. I athugasemdum fjárlagaskrifstofu í fylgiskjali með frumvarpinu nú 
segir að árlegur kostnaður vegna eftirlits Póst- og fjarskiptastofnunar sé áætlaður um 10 
milljónir króna, en sami aðili áætlaði þennan kostnað engan eða óverulegan þegar 
frumvarpið var síðast lagt fram. í umsögninni nú kemur einnig fram að umbjóðanda 
okkar er ætlað að standa undir þessum kostnaði, sbr. einnig 6. gr. frumvarpsins. Þessi 
aukni kostnaður við starfræksluna verður að sjálfsögðu að endurspeglast í gjöldum til 
notenda enda ekki annað að sækja hann, og því vinnur þessi ráðstöfun þvert gegn 
markmiði laganna um að tryggja hagkvæman aðgang að íslenskum höfuðlénum. Þá er 
vakin athygli á umsögn fjárlagaskrifstofu um þann galla sem er á frumvarpsgerðinni að 
þessu leyti. Umbjóðandi okkar hefur aflað upplýsinga frá stjórnvöldum um forsendur 
þessa útreiknings, sbr. meðfylgjandi bréf frá innanríkisráðuneytinu, dags. 21. febrúar 
2012. Er óljóst hvers vegna eftirlitið þarf að vera þetta dýrt, og það þrátt fyrir að það sé 
sagt í frumvarpinu að um óverulega viðbót við eftirlitsskyldur Póst- og fjarskiptastofnunar 
sé að ræða. Er óhjákvæmilegt annað en að vekja athygli á því að algengt er að fulltrúar 
systurstofnana Póst- og fjarskiptastofnunar sæki fundi ICANN, og má nefna í því
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sambandi að næsti ársfundur verður í haldinn í Costa Rica. Umsýsluaðilar lítilla landsléna 
á borð við .is fara ekki á slíka fundi vegna kostnaðar, enda ekki í stakk búnir að manna 
nefndar- og vinnuhópasetu. Eins og meðfylgjandi gögn sýna virðist fyrir að umræddur 
kostnaður taka til ferðakostnaðar, sem fullkominn óþarfi er fyrir fulltrúa lítilla léna að 
kosta til, og eru nefndarmenn því eindregið hvattir til að skoða vel forsendur að baki 
þessari fjárhæð, og meðfylgjandi gögn. Má meðal annars vekja athygli á þeirri staðreynd 
að gríðarlegur munur er á því gjaldi sem Póst- og fjarskiptastofnun telur að innheimta 
þurfi frá starfsleyfishafa og af öðrum fjarskiptafyrirtækjum, sbr. umfjöllun um 6. gr. 
frumvarpsins.

Vegna yfirlýsts tilefnis og nauðsynjar lagasetningar er að öðru leyti rétt að leggja fremur 
áherslu á það, sem kemur fram í IV. kafla athugasemda með frumvarpinu, að 
meginmarkmið frumvarpsins sé að trycjgja gæði, öryggi, skilvirkni og gagnsæi varðandi 
umsýslu með íslenskum höfuðlénum. I því sambandi er rétt að árétta að í frumvarpinu 
kemur fram að .is sé meðal öruggustu landsléna í heiminum, en nánar tiltekið hefur 
höfuðlénið .is mælst sem eitt af öruggustu, trúverðugustu og tæknilega bestu 
höfuðlénum í heimi undanfarin ár samkvæmt mælingum alþjóðlega félagsins McAffe.2 í 
stað þess að huga að forsendum slíks árangurs og tengja hann við núverandi 
fyrirkomulag, virðast stjórnvöld telja það þjóna yfirlýstu tilefni með lagasetningunni að 
kippa fótunum undan starfsemi umbjóðanda okkar, sem verður að telja nokkuð illa 
ígrundað.

Athugasemdir við 4. gr. frumvarpsins

í samræmi við viðurkenndar venjur við lagasetningu á íslandi er ítrekuð sú ábending 
umbjóðanda okkar að ensk heiti komi einungis fram í athugasemdum en ekki í 
lagatextanum sjálfum, sem og allar frekari útskýringar á hugtökum sem ekki fela í sér 
skilgreiningu 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 vilji reka 
skráningarstofu fyrir íslenskt höfuðlén skuli hafa til þess starfsleyfi Póst- og 
fjarskiptastofnunar sem skuli veitt einum aðila til fimm ára í senn, 3. ml. 5. mgr. 
ákvæðisins, þar sem segir að óheimilt sé að framselja starfsleyfið, og 6. mgr. 
ákvæðisins, þar sem segir að við endurúthlutun skuli nýr starfsleyfishafi fá aðgang að 
rétthafaskrá og nafnaþjónum fyrri starfsleyfishafa, brjóta gegn lögvörðum 
eignarréttindum umbjóðanda okkar eins og áður hefur verið rökstutt, sbr. einnig 
athugasemdir við 15. gr. frumvarpsins.

Að mati umbjóðanda okkar er ástæðulaust að leyfisskylda umsjón með lénaskráningum 
með lögum. Eins og fram kemur í athugasemdum með 5. gr. í frumvarpinu eru 
fjarskiptafyrirtæki ekki háð starfsleyfi Póst- og fjarskiptastofnunar. Sú fullyrðing að engu 
að síður verði að leyfisskylda starfsemi með lénaskráningum, m.a. með vísan til 
samkeppnissjónarmiða, er ekki sannfærandi. Lög um höfuðlénið .is ættu fyrst og fremst 
að lúta 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 þá allt að einu veitt ótímabundið.

2 Sbr. skýrslu McAfee, Mapping the Mal 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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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 þjálfun 
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 sjái 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 lagi 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 
slíkri 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 afleiðingum að allar íslenskar heimasíður sem falla 
þar undir myndu vera óaðgengilegar og allur tölvupóstur svo dæmi sé nefnd, nema að 
hinn nýi rekstraraðili yfirtaki í einu lagi allan 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, skilvirkni og gagnsæi með 
umsýslu íslenska höfuðlénsins .is.

Úthlutun starfsleyfis til eingöngu fimm ára í senn verður því að teljast óraunhæft. Að mati 
umbjóðanda okkar myndi það samræmast betur markmiðum frumvarpsins að veita 
starfsleyfishafa ótímabundið starfsleyfi til þess að sinna umsjón með íslensku höfuðléni 
en í lögunum væri hægt að mæla fyrir um heimildir Póst- og fjarskiptastofnunar til þess 
að afturkalla leyfið undir ákveðnum kringumstæðum, t.a.m. ef starfsleyfishafi brýtur 
gróflega í bága við ákvæði laganna.

ítrekuð er sú ábending umbjóðanda okkar að óþarft er að taka fram í 2. ml. 1. mgr. 
ákvæðisins að starfsleyfi skuli 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 
skuli uppfylla sérstök skilyrði sem ráðherra setur í reglugerð en þar skuli m.a. kveðið á 
um rekstrarform skráningarstofu og upplýsingagjöf og samstarf milli skráningarstofa.

í fyrsta lagi skal 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 til 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.
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í þriðja lagi er gerð sérstök athugasemd við það að ráðherra geti sett skilyrði um tiltekið 
rekstrarform skráningarstofu í reglugerð. Nægjanlegt ætti að vera að kveða á um hvaða 
skilyrði skráningarstofa skuli uppfylla, 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 slíkar 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 vill 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 fjarskiptafyrirtæki, 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 
rekstrargjald miðist við sama hlutfall, 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 árétta það sem fram kemur í umsögn 
fjárlagaskrifstofu þar sem fram kemur að frumvarpið feli í sér óverulega 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 búsetuskilyrði ákvæðisins kunni að 
brjóta í bága við samninginn um Evrópska efnahagssvæðið og aðild íslands að OECD.

Þá gerir umbjóðandi okkar alvarlegar athugasemdir við rétt Póst- og fjarskiptastofnunar 
til að setja viðbótarskilyrði og leggja sérstakar kvaðir á skráningarstofur, án þess að 
slíkar heimildir 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 til 
alþjóðasamninga sem ísland er skuldbundið af.

Athugasemdir við 7. gr. frumvarpsins

Tilvísanir c- og d-liðar 1. mgr. ákvæðisins til „landslénsins" og í „undirlén höfuðlénsins" 
virðast eiga að vísa til „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 skilgreiningunni 
sjálfri á þarna að vísa í nafnaþjóna.

í 3. mgr. ákvæðisins virðist vanta orðið „tryggja" inn í setninguna, þ.e.a.s. 
skráningarstofa skal leitast við að tryggja að upplýsingar 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 upplýsinga", með hliðsjón af þeirri staðreynd að rétthafar sjá sjálfir um skráningar.
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Um 4. mgr. ákvæðisins, þar sem kveðið er á um að Póst- og fjarskiptastofnun skuli hafa 
aðgang að rétthafaskrá, vísast til umfjöllunar um 15. gr. frumvarpsins.

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 skilyrði ákvæðisins að rétthafi léns skuli 
hafa tengsl við ísland. 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 fyrir 
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 grundvelli 
vörumerkjaréttar eða annarra sambærilegra 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 
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 til 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 
landslénsins."

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 léns", 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

3 Á eftirfarandi vefsóð má nálgast umrædda ákvörðun stjórnlagaráðs Frakklands, http://www.conseil- 
constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank_mm/anglais/en201045qpc.pdf.
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samþykki slíkt framsal. í framkvæmd er nýjum rétthafa tilkynnt 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 til 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 fullar bætur komi fyrir. Þannig er Ijóst að 
umbjóðandi okkar á eignarrétt að þeim gagnagrunnum sem hann hefur byggt upp í 
starfsemi sinni, þ.á m. whois 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 sui 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 til 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 generis 
verndar höfundalaga. Á grundvelli þeirrar verndar er Ijóst að íslenska ríkinu er ekki stætt 
á að skylda umbjóðanda okkar til þess að afhenda þriðja aðila gagnagrunnana. Slíkt 
myndi fela í sér brot á lögvernduðum réttindum umbjóðanda okkar.

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.

Athugasemdir við bráðabirgðaákvæði frumvarpsins

Umbjóðandi okkar gerir alvarlegar athugasemdir við það að hann þurfi að sækja um 
starfsleyfi fyrir starfsemi sem hann hefur haft með höndum í nær 25 ár. Umbjóðandi 
okkar sá um að koma starfsemi höfuðlénsins .is á laggirnar, 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.
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Verði umbjóðanda okkar gert að sækja um slíkt 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 lágmarki að starfsleyfið verði ótímabundið, en 
Póst- og fjarskiptastofnun hafi heimild til þess að afturkalla leyfið í tilviki grófra brota 
umbjóðanda okkar.

Að lokum er óskað eftir að umbjóðandi okkar fái að koma á fund nefndarinnar til að fara 
yfir helstu atriði þessarar umsagnar.

Virðingarfyllst

1. Bréf LOGOS lögmannsþjónustu til samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins, dags. 
17. nóvember 2010.

2. Bréf frá innanríkisráðuneytinu til Internet á íslandi hf., dags. 21. febrúar 2012.
3. Lag (2006:24) um nationella toppdománer för Sverige pá Internet.
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Reykjavík, 17. nóvember 2010

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið 
Hafnarhúsinu við Tryggvagötu 
150 Reykjavík

Efni: Athugasemdir Internets á íslandi hf. við drög að frumvarpi til laga um 
landslénið .IS -  nóvember 2010

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

Ákvæði 1. oa 3. ar.. sem oa 1. mar. 5. ar.. 3. málsl. 5. mar. 5. ar. oa 2. málsl. 6. mar. 5. 
gr.

í 1. málsl. 1. gr. frumvarpsins segir að „[ÍJslenska ríkið [fari] með ákvörðunarrétt yfir 
landsléninu .IS í samráði við þar til bæran aðila sem starfar á alþjóðavettvangp'. í 3. gr. 
segir „[ijnnanríkisráðherra fer með yfirstjórn landslénsins .IS...Póst- og fjarskiptastofnun 
veitir starfsleyfi til skráningarstofu tslenskra höfuðléna og hefur eftirlit með framkvæmd 
laga þessara." í 1. mgr. 5. gr. segir að sá sem vill reka skráningarstofu fyrir íslenskt 
höfuðfén skuli hafa til þess starfsleyfi Póst- og fjarskiptastofnunar, og að starfsleyfi skuli 
veitt til eins aðila til 5 ára í senn, að undangengnu gagnsæju ferli. í 3. málsl. 5. mgr. 5. 
gr. segir að leyfishafa sé óheimilt að framselja leyflð, s.s. starfsleyfi 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 atriði áréttar umbjóðandi 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 hættl gengið gegn hagsmunum 
umbjóðanda míns þannig að til bótaskyldu stofnlst. Nánar verður komið að 
eignarréttarlegri stöðu umbjóðanda míns í lokakafla bréfs þessa, en umbjóðandi minn 
telur nauðsynlegt að skýra afstöðu hans nánar að þessu leyti þar sem ekki hefur verið 
tekið tillit til ábendinga hans að þessu leyti í bréfi hans frá 1. mars s.l.
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Ákvæði 4. ar.

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 til
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 höfuðlénum...og undirlénum..."

„Með því er átt við að ákveðnu höfuðléni hafi veri úthlutað með vísan til ákveðins ríkis af 
þartil bærum alþjóðlegum aðila."

„Með almennum IP fjarskiptanetum er átt við það sem í daglegu tali er nefnt Internetið," 

Ákvæði 5. ar.

Umbjóðandi minn hefur þegar gert almenna athugasemd við ákvæði 1. mgr. 5. gr., 3. 
málsl. 5. mgr. 5. gr. og 2. málsl. 6, mgr. 5. gr. vegna eignarréttinda sinna. Til viðbótar er 
rétt að nefna að óþarfi er að taka fram að starfsleyfi skuli 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. 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 „[eignarhlutföll] þeirra", en hér virðist 
vera átt við að umsækjandi skuli upplýsa um eignarhald sitt og eignarhlutföll eigenda. Er 
mælst til þess að textinn verði lagfærður svo.

í 4. mgr, er kveðið á um að ráðherra setji skilyrði sem umsókn skal uppfylla 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 málefni sem heimilað er að skipa með 
fyrirmælum framkvæmdavaldsins verður að vera nokkuð afmarkað. Þá virðist textinn 
ekki ganga fyllilega upp, m.a. þar sem í síðari setningunni virðist vera átt við skilyrði sem 
setja skal starfsemi umsækjanda, en ekki umsókninni sem slíkri. Þá er kveðið á um 
samstarf milli skráningarstofa þó Ijóst sé af 1. mgr. að einungis ein skráningarstofa mun 
hafa leyfi.

Ákvæði 6. ar.

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, aðildarríki
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stofnsamningsins eða Færeyjum. Þá kann slíkt skilyrði að fara gegn aðild íslands að 
OECD.

Þá gerir umbjóðandi minn þann almenna fyrirvara við rétt Póst- og fjarskiptastofnunar til 
að setja viðbótarskilyrði, að slíkt framsal valdheimilda með lögum sé nægiiega afmarkað.

Ákvæði 8. ar.

í lok 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 lagfærður.

Ákvæði 13. ar.

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

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

Ákvæði 15. ar.

í ákvæðinu er uppi ráðagerð um yfírtöku 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 bæturað koma fyrir.

í lok ákvæðisins er að finna reglugerðarheimild sem er tvítekning á slíkri heimild í lok 10. 
gr. en jafnframt eru heimildirnar andstæðar hvor annarri því þær eru til sitt hvors 
aðilans.

Ákvæði 16. ar.

Umbjóðandi minn leggur til að orðið WACC sé ekki notað í lagatextanum, enda á það 
fremur heima í athugasemdum. Þá er lokamálsliður 4, mgr. illskiljanlegur, t.d. er óljóst 
hvort átt við er venjulega þjónustu skráningarstofu, auk þess sem ekki virðist gert ráð 
fyrir eðlilegri arðsemi af starfsemi.

Athuaasemdir við frumvarpið.

Um þann kafla frumvarpsins sem felur í sér almennar athugasemdir tekur umbjóðandi 
minn fram að málfar er á köflum með miklum 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 bls. 12 sé átt við aðra nefnd en 
framkvæmdanefnd um einkavæðingu, og ekkert er útskýrt hvað átt er við með tilvísun til 
GAC á bls. 13, auk þess sem óljóst er hvort átt er vlð það sama með tilvísun til GAG á
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bls. 14. Almennt vantar upp á að útskýrt sé hvað átt sé við með hinum ýmsu 
skammstöfunum sérheita skjala eða stofnana. Ekki er unnt að átta sig á því hvað átt er 
við með þeirrí fullyrðingu að með lagasetningu sé ætlunin að tryggja að .IS sé 
gæðamerki en ekki auglýsing, sbr. bls. 14. Árétta verður að allur textlnn einkennist af 
álíka ambögum. Er áríðandi að vandað sé til lagasetningar, þar með talið þá hluta
frumvarpa sem fela í sér almennar athugasemdir, enda eru þær meðal helstu
iögskýringargagna.

Á bls. 16 segir m.a. að í leiðbeiningarreglum GAC komi fram að landslén séu opinberar 
auðlindir hvers ríkis um sig, og er lagt út frá því á þann veg að íslenska ríkið geti því á 
grundvelli valdheimilda sinna áskilið sér umráða- og yfirráðarétt fyrir landsléninu ,IS með 
lagasetningu. Þá er fullyrt í athugasemd við 1. gr. frumvarpsins segir að .IS o.fl. lén séu 
opinber auðlind. Umbjóðandi minn telur að þessi fullyrðing ráðuneytisins standist ekki þá 
grundvallarforsendu, 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 telur
umbjóðandi minn rétt að benda á að árið 1997 ákvað Bandaríkjastjórn að lénaheitakerfið
skyldi verða einkavætt. Og árið 1998 yfirfærði bandaríska viðskiptaráðuneytið ábyrgðina 
á því að úthluta IP tölum og lénum til ICAIMN. Tilgangurinn var þannig 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 samkomulag sem samtökin gerðu við bandaríska 
viðskiptaráðuneytið. Þann 1. október 2009 gekk svo í gildi annað samkomulag 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, gerist það fyrir 
tilkynningu til ICANN. ICANN kannar tilkynninguna og ber hana undir bandaríska 
viðskiptaráðuneytið, enda þarf að fá samþykki ráðuneytisins fyrir breytingum á 
nafnaþjónum. Ef nýr stjórnandi er ekki stjórnvald í viðkomandi landi er engu að síður 
haft samráð við þau, og athugað er hvort þau styðji breytinguna. Þegar bandaríska 
viðskiptaráðuneytið hefur samþykkt tilkynninguna er hún áframsend til Verisign Inc, sem 
sér um tæknilegu breytinguna í efsta lagi kerfisins fyrir ráðuneytið. í þessu felst að völd 
stjórnvalda í hverju ríki til að ákveða hver skuli vera stjórnandi landsléns, í því kerfi sem 
hér er tíl skoðunar, eru takmörkuð, í þeim skilningi að það er ekki á þeirra tæknilega færl 
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 viðsvegar um heiminn kunna að hafa aðra afstöðu en 
hér kemur fram, það er að segja að það sé f raun ekki á forræðl annarra en þeirra sjálfra að breyta því hver
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Svonefnt skjal RFC 1591 felur í sér almenn tilmæli sem stjómendum landsléna er 
uppálagt að fara eftir þar með tallð lýsingu 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 landsléni inni af hendi almannaþjónustu fyrir landið sem um ræðir og 
fyrir Internetsamfélagið í heiminum. Sérstaklega er tekið á spurningum um eignarhald 
og annað sambærilegt, sem geta vaknað upp vegna úthlutunar á verkefninu. Segir að 
slíkar 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 
einhverjar sérstakar ályktanir af þessu um eignarréttarleg atriði, sérstaklega þar sem 
ráða má af orðalagi að átt sé við 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 
hendl.

Hins vegar má sjá afgerandi afstöðu til eignarréttar í eldri útgáfu af leiðbelnandi skjalinu 
"Principles for Delegation and Administration" sem GAC2, sem er nefnd innan ICANN, birti 
23. febrúar 2000. í gr. 4.2 segir:

"No private intellectual or other property rights should inhere in the ccTLD Itself, nor accrue to the 
delegee as the result of delegation or to any entlty as a result of the management, administratlon 
or marketing of the ccTLD."

Með öðrum orðum var beinlínis sagt að þeir sem fari með umsjón landsléna fari ekki með 
eignarréttindi, og má sjá ummerki um þessa afstöðu í nálgun ráðuneytisins. 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 grein 
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 skjalinu segir að slík þátttaka ætti að 
byggjast á viðeigandi löggjöf og stefnumörkun þess lands sem um ræðir. Með öðrum 
orðum má sjá af þessu þá viðurkenningu að leysa þurfi 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 "Delegation", sem hér er þýtt sem úthlutun, merki "the procedures that need to

skuli vera stjórnandi landsléns. Unnt er að rökstyðja þá nálgun með tilvísun í ICP-1. Þá má lelöa líkum að því 
að ýmis ríki telji að forræðl þelrra á landslénum, eða a.m.k. tveggja stafa auðkennunum sem slíkum, sé algert, 
elns og virðist gilda um afstöðu ráðuneytisins. Þessi sjónarmið njóta m.a. styrks í því að stjórnendur hinna 
ýmsu nafnaþjóna fyrir landslén gætu komið sér saman um að sækja tilvísunarupplýslngar eitthvað annað en í 
efsta lag kerfisins eins og það er í dag, og sem Verisign Inc, starfrækir fyrlr bandaríska vlðsklptaráðuneytlð. 
Það yrði hins vegar annað kerfi. Frumvarpið sem hér er til skoðunar varðar hlns vegar núverandi kerfi, þar sem 
ICANN hefur það tæknilega forræði sem hér er lýst.
2 Governmental Advisory Committee.

5



LOCjMAN Is'S ÞJÖNU 5TA 
5(OAN 190’/

be taken by ICANIM/IANA for the inclusion of a ccTLD 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 responsibie 
for the administration 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 delegation or re- 
delegation concerning a ccTLD Registry addressed to ICANN/IANA by the appropriate 
body, according to natlonal iaw, 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" skilgreint sem "entity...responsible for the managing and 
administerlng a ccTLD."

í gr. 3.7 segir að "Designation" merki "decision by the relevant govemment or public 
authority or any other body foreseen by national law of the country concerned on the 
person or body that wili be the manager of the relevant ccTLD Registry according to 
national law,"

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

"4.1 Principles
4.1.1. Ultimate public policy authority over the relevant ccTLD rests with the relevant government 
or public authority; how this authorlty is exercised is determined by applicable law.
4.1.2. Every country or dlstinct economy with a government or public authority recognised in 
accordance with article 3.8 above should be able to ask for its appropriate country code to be 
represented as a ccTLD In the DNS and to designate the Registry for the ccTLD concerned.

4.2 Guídelfnes
4.2.1, The relevant government or public authority is strongly encouraged to ensure that the 
ccTLD is being administered in the publlc interest, wlthin the framework of Its national public 
policy and relevant laws and regulations.
4.2.2, The reievant government or publlc authorlty should be able to ensure that domaln name 
registration in the ccTLD by Registrars benefits from effective and fair conditions of competition, 
at appropriate levels and scale of activlty.
4.2.3. To give effect to thelr public policy interests, governments or public authorities may wish 
to base any communicatlon with ccTLD Registries on the terms outlined in Clause 9.
4.2.4. In making a designation or acceptance for a ccTLD Registry, the government or pubiic 
authority should take into consideration the importance of iong-term stability in the 
administration and management of the ccTLD and in the DNS, In most cases, such stability may 
be best served through the designation of an organlsation or an enterprise rather than a specific 
indivldual."

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

í 5. gr. skjalsins er fjallað um hlutverk "ccTLD Registry":

''5.1 Prlnclples
5.1.1. The ccTLD Regístry is a trustee for the delegated ccTLD, and has a duty to serve the local 
Internet community as well as the global Internet community. Some governments or public 
authorities may require their agreement before any subcontractlng or sub-licenslng of the 
delegatlon. Where this agreement Is given, the government or public authority should notify 
ICANN.
5.1.2. In performing thelr functions ccTLD Reglstries are subject to appllcable law.
5.1.3. Any claim of intellectual property rlght In the two-letter code in itself shall not impede a 
change of Reglstry.

5.2 Guldellnes
5.2.1. Any intellectual property rlghts that the ccTLD Reglstry may have acquired as the result of 
delegation or whlch any entlty may have acqulred as a result of the management, adminlstration 
or marketlng of the ccTLD shall be taken Into account and dealt wlth in accordance with 
applicable law in the case of a re-delegation. Such rights should not be exercised In a way that 
unnecessarily Impedes re-delegation of a ccTLD Registry decided according to national law or 
under the circumstances described under clause 7 below.

H

í ofangreindu felst að þeir sem hafa umsjón með landslénum eru vörsluaðilar þess, og 
jafnframt felst í þessu viðurkenning þess að þeir sem umsjón hafa með landslénum geta 
eignast hugverkarétt. Eðli máisins samkvæmt fer það þó eftir hugverkaréttarlöggjöf í 
hverju landi fyrir sig.

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

"7.1. Principle
Delegation and re-delegation is a national issue and should be resolved nationally and in 
accordance with national laws, taking into account the víews of all local stakeholders and the 
rights of the existing ccTLD Registry. Once a final formal decision has been reached, ICANN 
should act promptly to initiate the process of delegation or re-delegation In llne with authoritative 
instructions showlng the basis for the decislon.

n

í ofangreindu felst enn frekar að afturköllun úthlutunar þurfi að fara að landslögum og að 
taka verði tillit til réttar þess sem þá þegar fer með umsjón landslénsins.

í 9. gr. er svo að finna leiðbeiningar um samskipti stjórnvalda og "ccTLD Reglstry" og í 
grein 9.1 er sérstaklega vísað til samskipta stjórnvalda og nýskipaðra skráningarstofa. 
Meðal þess sem mælt er með að kveðið sé á um er staðfesting þess að skráningarstofu 
sé falín almannaþjónusta 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 úthiutun landsléna séu óskir stjórnvalda viðkomandi 
lands teknar mjög alvarlega. Rétt eins og í skjalinu RFC 1591, kemur fram að álitamál 
um réttindi og eignarhaldi á lénum sé óviðeigandi. Það sé hins vegar viðeigandi að velta 
upp álitaefni tengdum skyldum og þjónustu við samfélagið. í skjaiinu segir einnig að 
IANA áskilji sér réttinn til að afturkalla 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 í 
stjórnun landslénsins.

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

í  framhaldi af ofangreindu er rétt að fjalla nánar um réttarstöðuna skv. landslögum, 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 frlðhelgur. Engan má skylda til að láta af hendi eign sína nema almennlngsþörf 
krefji. Þarf tll þess lagafyrirmæli og komi fullt verð fyrir,

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

Öllum mönnum og lögaðilum ber réttur tii að njóta elgna sinna í friði. Skal engan svipta elgn 
slnnl, nema hagur almennings bjóði og gætt sé ákvæða ( lögum og almennra meginreglna 
þjóðaréttar.

Eigi skulu þó ákvæði undanfarandi málsgreinar á nokkurn hátt rýra réttindi ríkis til þess að
fullnægja þeim lögum sem það telur nauðsynleg til þess að geta haft hönd í bagga um notkun
eigna í samræmi vlð hag almennings eða til þess að tryggja greiðslu skatta eða annarra opinberra 
gjalda eða vlðurlaga,

Hugtakið eignarréttur hefur verið skilgreint á þann veg að um sé að ræða „einkarétt 
ákveðins aðila, 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 óhlutbundin réttindi í íslenskum rétti.

3 Þorgelr Örlygsson. Kaflar úr eignarrétti I. Bls. 5.
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Hugtakið „eign", sem er andlag eignarréttarins, hefur verið skilgreint mjög vítt í 
íslenskum rétti. Þannig hefur því verið haldið fram að:

„eignir séu hverskonar sérstakir, ákveðnír ytri munir, sem hagsmunir, fjárhagslegir eða andlegir, 
eru við tengdir, og sem eðlilegt er, af einhverjum þeim ástæðum, sem lögin viðurkenna, að 
tilheyri ákveðnum aðila þannig, að honum sé heimilt að ráða yfir þeim sem elganda. Er orðið 
„munur" haft hér í mjög víðtækri merkingu, sbr. orðið „fjármunir", sem tekur yfir öll fjárhagsleg 
verðmætl, jafnt líkamleg sem ólikamleg,"4

Þá er hefðbundið í íslenskum réttindi að telja til eignar í skilningi stjórnarskrár tiltekna 
eignarmuni, en líka veðrétt, afnotarétt, kröfuréttindi, einkaréttindi, höfundarétt og 
vfirleitt öll verðmæt réttindi manna.5

Mannréttindadómstóll Evrópu hefur og í túlkun sinni á 1. gr. 1. viðauka við 
Mannréttindasáttmála Evrópu skilgreint hugtakið „eign" afar rúmt. Þannlg hafa ýmis 
réttindi tengd atvinnurekstri verið talin falla undir hugtakið eign, t.d. vínveitingaleyfi og 
skipulagsleyfi, sem og réttindi samkvæmt leigusamningum.6 Þá má jafnframt nefna að 
dómaframkvæmd Mannréttindadómstóls Evrópu sýnir að þegar dómstóllinn metur hvort 
um eign sé að ræða í skilningi 1. gr. Mannréttlndasáttmála Evrópu lítur hann til allra 
atvika eða kringumstæðna máls. Meðal atvika sem veita mikilvæga vísbendingu um að 
svo sé eru upplýsingar um þau lögskipti sem hafa átt sér stað með eign og athafnir eða 
athafnaleysi þess ríkis sem í hlut á.7 Og eitt af því sem dómstóllinn lítur til er hvort atvik 
málsins séu þess eðlis að þau hafi skapað lögmæta væntingu hjá kæranda um að 
umdeild verðmæti eða hagsmunir væru elgn hans.8

í tilviki umbjóðanda míns er lítt umdeilanlegt að félagið fari með verðmæt réttindi. 
Einnig er lítt umdeilanlegt að athafnir og athafnaleysi íslenska ríklsins, ekki síst 
einkavæðing umbjóðanda míns, styrki að litið verði svo á að um eign sé að ræða í 
skilningi stjórnarskrár og Mannréttindasáttmála Evrópu. Með öðrum orðum hefur sú 
athöfn íslenska ríkisins að selja hluti sína í umbjóðanda mínum skapað lögmæta 
væntingu um að réttindin til að fara með umsjón landslénsins .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 talið felast að maður hafi raunveruleg yfirráð yfir 
eign. í því felst annars vegar heimild eiganda til þess að hagnýta viðkomandi eign í 
samræmi við samnings- og lögbundnar takmarkanir og réttur hans til að koma í veg fyrir 
að aðrir nýti sér réttindin og hins vegar réttur eigandans til að ráðstafa eign sinni með 
löggerningi eða veita öðrum heimild til þess.9

4 Ólafur Lárusson. Eignarréttur I. Bls. 11.
5 Björg Thorarensen. Stjórnsklpunarréttur Mannréttindi. Bls. 448.
6 Guðrún Gauksdóttir. Mannréttlndasáttmáli Evrópu. Bls. 477.
7 Guðrún Gauksdóttir, Guðrúnarbók. Bls. 266.
8 Guðrún Gauksdóttir. Eru aflaheimlldlr „eign" I skilnlngl 72. gr. stjskr. ? Álitsgerð 27. október 2005. Bls. 16.
9 Þorgeir Örlygsson. Kaflar úr elgnarréttl L  Bls. 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 iandsléninu 
ekki vei þessari skilgreiningu á beinum eignarrétti. Umbjóðandi minn hefur ekki 
raunveruleg yfirráð yfir .IS þar sem ICANN og bandaríska viðskiptaráðuneytið fara með 
raunverulegu yfirráðin, sem birtist m.a. í því að ICANN bæði getur og má afturkaila 
umsjón umbjóðanda míns með landsiéninu. Umbjóðandi minn hefur ekki heimild til að 
ráðstafa .IS með löggerningi heldur er tilfærsla háð ákvörðun ICANN og bandaríska 
viðskiptaráðuneytisins.

Óbeinn eignarréttur vísar til þess að um takmörkuð eða óbein eignarréttindi sé að ræða 
og því þurfa a.m.k. tveir aðilar að vera eigendur eignarinnar í skilningi eignarréttar til að 
um slíkt 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 til heimilda aðila til hagnýtingar og umráða eignar sem er undirorpin elgnarrétti 
annars aðila. Algengt dæmi er húsaleigusamningur sem tryggir leigjanda íbúðarhúsnæðis 
afnot af húsinu í ákveðinn tíma gegn ákveðinni greiðslu.10

Af ofangreindri skilgreiningu má ráða að til að komast að niðurstöðu um hvort um óbein 
eignarréttindi umbjóðanda míns sé að ræða, verði fyrst að svara til um það hvort um sé 
að ræða eign sem sé undirorpin beinum eignarrétti ICANN, eða annars aðila, sem sagt 
eins og því álitaefni yrði svarað á grundvelli íslenskra laga.

Eins og fram kemur hér að ofan hefur ICANN réttinn til að afturkalla 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 eignarrétt 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 þeim skilningi 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 
viðskiptaráðuneytlð ekki bara með endanlegt ákvörðunarvald um ráðstöfun landslénsins, 
heldur ræður það líka yfir þeim búnaði sem máli skiptir um þessa ráðstöfun. Þá virðist 
ekkert mæla því í mót að um fjárhagslegt verðmæti sé að ræða, óháð því hvort 
stjórnvöld kjósa að halda verðmætunum hjá sér og heimta ekki gjald fyrir afnot þeirra, 
enda mætti tæknilega selja bæði ráðstöfunarréttinn og búnaðinn í hendurnará öðrum.

Hér virðist því lítt umdeilanlegt að fram sé komin eign eins og hún er skilgreind 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 litið yrði á að bandaríska viðskiptaráðuneytið hefði eitt ráðstöfunarrétt sem 
eigandi, eða ICANN að einhverju leyti líka, er vandséð að unnt sé að útiloka að landslénið

10 Þorgeir Örlygsson. Kafíar úr eignarrétti I. Bls. 23.
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.IS sé í undirorpið beinum eígnarrétti, ef horft er til skilgreiningar beins eignarréttar í 
íslenskum rétti.11

í samræmi við ofangreint verður að telja að lítt umdeilanlegt sé að yfirráðaréttur ICANN 
og/eða bandarískra stjórnvalda hafi einkenni beinna eignarréttinda eins og hann er 
skilgreindur að íslenskum rétti.12 Hvað óbein eignarréttindi umbjóðanda míns varðar, hér 
afnotarétt, standa jafnframt lítt umdeilanlegt rök til þess að umbjóðandi minn hafi 
heimild til hagnýtingar og umráða eignarinnar. Hagnýting felst m.a. í því að skrá lén 
undlr landsléninu og umráðin í því að hýsa nafnaþjóninn fyrir landslénið.

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 
fyrir dönsku lögin um landslén,13 eru þannig reifuð sjónarmið um að landslén séu 
sambærileg opinberum auðlindum, á borð við auðlindir í jörðu. Sambærilega nálgun má 
sjá í eldrl álitsgerð Andra Árnasonar hrl. fyrir ráðuneytið, og í ráðagerð þeirri sem birtist í 
athugasemdum vlð frumvarpið. í álitsgerð Andra er getið um Hæstaréttardóm sem finna 
má í dómasafni Hæstaréttar 1981, bls. 1584, og sem nefndur hefur verið 
Landmannaafréttardómur. Dómurinn hafnaði þeirri skoðun að ríkið ætti eignarréttarlegt 
tilkall til lands sem ekki væri undirorpið eignarrétti annarra. Hæstiréttur vísaði til þess að 
ríkið hefði viðurkennt að íbúar í nágrenni landsins ættu takmörkuð eignarráð yfir landinu. 
Alþingi hefði ekki sett lög um efnið, en slík lagasetning væri eðlileg leið til þess að fá 
ákvörðun handhafa ríkisvalds um málefnið.

Um þessi sjónarmið vill 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 skilningi 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 tilliti til réttinda danskra einkaaðiia. Umbjóðandi minn tekur 
fram að hann heldur því ekki fram að framangreint breyti heimild íslenska ríkisins til að

11 Þetta er í andstöðu við eldri álitsgerð Andra Árnasonar hrl, til ráðuneytislns, sbr. bls. 11-12, sem umbjóðandi 
minn vísar til í bréfi hans frá 1. mars s.l, Hinsvegar er rétt að taka fram að í álitsgerð Andra er í raun ekki 
annað sagt en að ekki verði talið að ÍCANN fari með eignarrétt að landsléni í hefðbundlnni merkingu þess orðs, 
án þess að nokkuð nánarsé farið út í hvað sé hefðbundin merking orðsins eignarréttur.
12 Hér má þó minna á það sjónarmlð sem birtist í skjölum ICANN um að ríkt tillit verði tekið til óska stjórnvalda 
í hverju landl fyrir sig. Velta má því fyrir sér hvort ICANN og bandarísk stjórnvald geti ákveðið umsjón ,is án 
heimildar íslenskra stjórnvalda, þar sem is tilgreiningln verði talin svo nátengd hagsmunum (slenska ríkisins. 
Svarlð við því er að ekki er unnt að setja innlenda löggjöf sem bannar ákvörðun umsjónar án heimlldar 
íslenskra stjórnvalda, enda hafa íslensk lög og reglur ekki áhrif utan yfirráðasvæðis Islenska ríklsins. Jafnvel þó 
unnt væri að mæla fyrlr um í löggjöf að íslenskir aðilar mættu ekkl hafa umsjón með landsléninu myndi það að 
minnsta kosti ekki hamla því að ICANN ráðstafaðl .ls landslénlnu tll annarra utan íslands. ICANN hefur oftar en 
elnu sinni ákveðið umsjón með landsléni þannlg að erlendur aðlli farl með hana,
13 Betænkning om administration af domænenavne I Danmark. Betænkning nr. 1450, bls. 250-251. Gögnin eru 
aðgengileg á http://www.itst.dk/nummerforhold-oa-domaener/domeneomraedet/filarkiv/fller-
domene u dbud/Betenkninq%20nr%201450 .pdf.

11

http://www.itst.dk/nummerforhold-oa-domaener/domeneomraedet/filarkiv/fller-


I I I.
I.OGKANN5ÞJONU5TA 

&1DAN 1007

setja reglur um meðferð landslénsins, 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 siíkar. Má leiða að því líkum að tilvísun GAC til hugverkaréttar þeirra sem fari með 
umsjón landsléna vísi m.a. til þessa.

Þá er rétt að árétta að einkavæðing umbjóðanda míns og sú umsjón sem umbjóðanda 
mínum hefur verið fengið með landsléninu nýtur verndar samkvæmt 1. gr. 1. viðauka við 
Mannréttindasáttmála Evrópu á grundvelli lögmætrar væntingar, og þar með líklega 
einnig samkvæmt 72. gr. stjórnarskrár. Nánar tiltekið er lögmæt vænting hluti þess sem 
Mannréttindadómstóllinn lítur til þegar hann metur hvort eitthvað sem einhver telur eign 
sína njóti verndar skv. eignarréttarákvæði Mannréttindasáttmála Evrópu. Guðrún 
Gauksdóttir segir t.d. í greininni „Friðhelgi eignarréttar" í bókinni Mannréttindasáttmáli 
Evrópu, á bls. 478, ,,[e]itt af því sem [Mannréttinda]dómstóllinn lítur til er hvort atvik 
málsins séu þess eðlis að þau hafi skapað lögmæta væntingu hjá kæranda um að 
umdeild verðmætl eða hagsmunir væru eign hans...Telji 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 míns 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 eign hans. í hinu málinu15 hafði maður í 
Bretlandi gert leigusamning um leigu á jörð til 22ja ára en einnig var kveðið á um 
möguleika á endurnýjun samningsins til tiltekins tíma eftir að hann rynni út. Kærandi 
reisti nokkrar byggingar fyrir eigin kostnað á landinu. Mannréttindadómstóllinn taldi að 
líta yrði svo á að kærandi ætti a.m.k. lögmæta væntingu til þess að nýta sér möguleika 
sinn til að endurnýja samninginn og að væntingin væri í skilningl elgnarréttarákvæðisins 
tengd eignarrétti þeim sem kærandi öðlaðist á grundvelli samningsins.

Svo segir Guðrún á bls. 479: „í þessum málum taldi dómstóllinn að kærendur hefðu 
getað treyst því að þær réttarathafnir (e. legal act) sem lágu til grundvaltar 
fjárhagsskuldbindingum þeirra gætu ekki verið ógiltar með afturvirkum 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 lagagrundvelli og sem varðaði 
eignarrétt."

14 Case of Pine Valley Developments Ltd. and Others v. Ireland, application no. 12742/87.
15 Case of Stretch v. The United Kingdom, application no. 44277/98.
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Hvað síðarnefndan dóminn varðar er athyglisvert að kærandi titkynnti um að hann vildi 
endurnýja ieigusamninginn, en fékk þá neitun á þeim grundveili að það hefði verið ultra 
virus, s.s. án heimildar og þannig brot á lögmætisreglu, að veita honum réttinn til 
endurnýjunar. Mannréttindadómstólinn leit til þess að þó ensk lög viðurkenndu að 
rétturinn væri ógildur þar sem ekki hefði verið heimild til að veita hann, yrði engu að 
síður að horfa til þess að gengið hefði verið til samninga á þeim grundvelii að möguieiki 
væri á endurnýjun. Hvorugum aðila hefði verið Ijóst 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 augljóslega vænst þess að endurnýja samninginn og 
halda áfram að njóta ieigugreiðslna á grundvelli framleigusamninganna. Gengið hefði 
verlð til samningaviðræðna um endurnýjunina, hann hefði undirrritað samninga á þeim 
grundvelli, og gert síðan samninga við sína leigjendur. Það hefði verið mjög seint sem 
sveitarfélagið hefði 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 álitaefni hvort brotið hefði verið gegn eignarréttindum („[w]hether there 
was an interference with possessions") þá benti breska ríkið á að þar sem sveitarfélaginu 
hefði ekki verið skylt að endurnýja samninginn, hefði höfnun þess ekki falið í sér brot. 
Rétturinn leit hins vegar svo á að með tiilitl tii skilmáia samningsins hefði verið brotið 
gegn iögmætum væntingum sem risu á grundvelli hans og því hefðl hann verið sviptur 
hluta af gagngjaldinu („consideration") sem hann hafði reitt af hendi þegar hann gekk til 
samningsins. Hvort sem um var að ræða eignarsviptingu eða íhlutun í réttinn til að njóta 
eigna sinna í friði, þyrfti því að réttlæta höfnunina á grundvelli 1. gr. 1. viðauka við 
Mannréttindasáttmálann. Eitt af því sem dómstóllinn benti á í því sambandi var að gæta 
yrði að jafnvægi milli þess sem hagur almennings bjóði og grundvallarréttinda 
einstaklinganna. Þannig yrði að gæta meðalhófs í beitingu lögmætisreglunnar.

Nokkur líkindi eru með ofangreindu máli og þeirri aðstöðu sem kann að leiða af 
frumvarpinu óbreyttu. Þannig gekk kaupandt að meirihluta hlutafjár í félaginu 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 í málinu átti lögmætar væntingar til þess að geta framleigt landið og haft af 
því leigugreiðslur. Gagnvart félaginu má með sama skapi teija að það hafi vegna athafna 
og athafnaleysis íslenska ríkisins haft lögmætar væntingar til að njóta eignarréttinda 
sinna, enda verður að tetja umsjón félagsins með landsténinu .IS óbein eignarréttindi 
þess, iíkt og gildir um leigusamninga.

í samræmi við allt ofangreint verður að telja að réttur ístenska ríkisins til að svipta 
umbjóðanda minn umsjón með landsléninu .IS sé háður því að fullt verð komi fyrir, og 
jafnvei 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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umbjóðandl mlnn á ráðuneytlð að taka tllhlýðilegt tlllit til elgnarréttinda hans í samræmi 
við það sem hér hefur verið rakið, og aðlaga frumvarplð að þessum réttlndum.

Árétta verður að lokum að fullur vilji er til staðar hjá umbjóðanda mínum til að styðja 
áfram lagasetningu á þessu sviði, eins og áður, og vlll hann eindregið eiga frekari 
samvinnu vlð ráðuneytlð í þeim efnum.

Virðingarfyllst
LOGOS lögmannsþjónusta

'ördís Halldórsdóttir, LL.M., hdl.
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ISNIC - Internet á íslandi hf. 
Höfðatuminn, Höfðatúni 2 
105 Reykjavík

I n n a n r í k i s r á ð u n e y t i ð

S ö lvhó lsgö tu7  150 Rcykjavík 

sírai: 545 9000 bréfasími: 552 7340 

postur@ irr.is irr.is

Reykj avík 21. febrúar 2012 
Tilv.:IRRl 1090245/19.1

Efni: Aðgangur að gögnum um áætlaða fjárþörf efitirlitsstofnunar vegna fyrirhugaðs eftirlits á 
lénamarkaði

Með vísan til bréfs dags. 17. febrúar 2012, um beiðni um aðgang að gögnum um áætlaða 
Ijárþörf Póst- og fjarskiptastofnunar vegna eftirlits sem stofnuninni er ætlað að hafa með 
starfsemi ISNIC skv. frumvarpi til laga um landslénið .IS, sendist hér meðfylgjandi 
sundurliðun kostnaðar.

Líkt og kunnugt er voru drög að frumvarpi til laga um landslénið .IS og önnur íslensk 
höfuðlén kynnt í opnu samráði á vef þáverandi samgönguráðuneytis þann 5. nóvember 2010. 
Aður hafði starfshópur um framtíðarskipan lénamála rætt um gjaldtöku vegna kostnaðar við 
eftirlit, m.a. á fundi þann 27. október 2010. Var á fundinum almennur samhljómur meðal 
nefndarmanna um það að mun heppilegra fyrirkomulag væri að koma á rekstrargjaldi, en að 
leggja sérstakt gjald á hvert skráð lén. Var meðal annars litið til þess að sambærilegt 
fyrirkomulag um fjármögnun eftirlits gildir á fjarskiptamarkaði og póstmarkaði. Eðlilegt væri 
að rekstrargjald væri tengt umsvifum skráningarstofu, og hlutfallsleg velta ágætt viðmið í því 
samhengi. Var þó ákveðið að æskilegt væri að fá athugasemdir um þetta álitamál í opnu 
samráði.

I frumvarpi því sem lagt var í opinbert samráð var því lagt til að gjald skyldi lagt á 
skráningarstofu sem eftirlitsstofnun væri ætlað að innheimta í samræmi við gildandi 
fyrirkomulag um fjarskiptafyrirtæki samkvæmt lögum um Póst- og fjarskiptastofnun, nr. 
69/2003. Með gjaldinu væri ætlunin að standa undir eftirliti Póst- og fjarskiptastofnunar sem 
m.a. felur í sér útgáfu starfsleyfis, samningu og útgáfu reglna sem skráningarstofa starfar í 
samræmi við og úrlausn deilumála í samræmi við ákvæði frumvarpsins.

Við áætlun á kostnaði við eftirlit var stuðst við áætlun á kostnaði við eftirlit frá Póst- og 
fjarskiptastofnun, sem gerði bæði ráð fyrir stofnkostnaði við upphaf eftirlits og í framhaldi 
almennt eftirlit, sem sjá má í meðfylgjandi fylgiskjali (fylgiskjal 1), þar sem stofnunin hefur 
með nokkuð ítarlegum hætti sundurliðað og rökstutt þann kostnað sem áætlað er að falli til 
við að sinna eftirlitsskyldum samkvæmt frumvarpinu. Engu að síður var það mat 
ráðuneytisins að kostnaður vegna eftirlits væri nokkuð hár og var því eftir fremsta megni 
reynt að draga úr kostnaði vegna eftirlits, án þess þó að það myndi bitna á gæðum eftirlits. 
M.a. var dregið úr hlutverki eftirlitsstofnunar við gerð reglugerða, dregið úr

mailto:postur@irr.is


Minnisblað - desember 2010

Frumvarp til laga um landslénið .IS og önnur höfuðlén

Lagt hefur verið mat á þann áætlaðan viðbótarkostnað sem fellur á Póst- og fjarskiptastofnun (PFS) 

vegna umsýslu og eftirlits með framkvæmd laga um landslénið .IS og önnur höfuðlén skv. þeim 

frumvarpsdrögum sem liggja fyrir.

Byggt á raunkostnaði ársins 2009 hjá PFS og kostnaður umreiknaður á stöðugildi. Áætlað er 

vinnuframlag vegna hins nýja verkefnis og er gert er ráð fyrir að um sé að ræða viðbót í vinnu og 

aðkeyptri þjónustu sem samsvarar um 0,8 stöðugildi á ári. Vinnuframlagið dreifist á lögfræði-, 

greiningar- og tæknideild, ásamt þátttöku í sameiginlegum kostnaði stofnunarinnar.

Reiknað er út áætlaður upphafskostnaður PFS annars vegar og árlegur kostnaður hins vegar. Ekki er 

þó gert ráð fyrir að upphafskostnaður sé greiddur af árlegu rekstrargjaldi heldur eingöngu árlegur 

rekstrarkostnaður. Reiknuð er hlutfallsleg þátttaka umsýslu lénamála í árlegum rekstrarkostnaði til 

jafns við önnur verkefni stofnunarinnar.

í útreikningum á stofni rekstrargjalds er gert er ráð fyrir 32 þús. lénum á ári og núverandi gjaldskrá 

6.360 kr. án vsk. eða samtals 204 millj. kr. á ári.

Niðurstaðan miðað við framangreindar forsendur er að rekstrargjald þurfi að vera 4,9%. Sjá 

eftirfarandi útreikninga. Um er að ræða áætlun sem háð er ýmsum óvissuþáttum, s.s. hve mikil vinna 

PFS verður í raun í upphafi og á ársgrundvelli, um kostnaðargreiningu á gjaldskrá, þróun á fjölda léna 

o.fl.
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RE: lénafrumvarpið 
Bjöm Geirsson 
til:
vera.sveinbjornsdottir@sam.stjr.is, Oskar Þórðarson, Þorleifur Jónasson
22.10.2010 14:39
Cc:
"maria.run.bjarnadottir@sam.stjr.is", "sigurbergur.bjornsson@sam.stjr.is", Hrafnkell V. Gíslason, 
Þorleifur Jónasson 
Sýna meira

Sæl Vera,

Meðfylgjandi er frumvarpið með okkar viðbætum og nokkrum orðalagsbreytingum í „track changes," Einnig 
eru nokkrar athugasemdir fyrir ykkur til að skoða. Eftir á að hyggja töldum við ekki þörf á því að styrkja 
ákvæðið um rekstrarsamfellu við gjaldþrot. Þannig að viðbæturnar snúa aðallega að ítarlegri ákvæðum um 
gjaldskráreftirlit ogfleiru þvítengt, sbr. 16-18. gr. frumvarpsins.

Varðandi fjármögnun eftirlitsins þá fylgja jafnframt með drög að kostnaðaráætlun. Við nánari skoðun virðist 
þessi tala 25 milljónir kr. vera nokkuð nærri lagi, en þá er reyndar búið að jafna stofnkostnað út á næstu 5 

árum.

Tekið skal fram að í þessari kostnaðaráætlun er jafnframt gert ráð fyrir að PFS sinni alþjóðlegum samskiptum 
varðandi ién. Þó svo að GAC kunni að vera pólitískt stefnumarkandi vettvangur eru fieiri alþjóðlegir fundir 
sem fjalla um samræmingu og útfærslu á tæknilegum og praktískum álitaefnum. Ætlí ráðuneytið sér að taka 
yfir erlend samskipti hvað þetta varðar tel ég að það þurfi að koma með tillögu að verkaskiptingu, þ.e. hvaða 
fundi það hyggst sækja. Hitt ersvo annað máí að mérfinnst frumvarpið ekki endurspegla slíka 
ábyrgðarskiptingu milli ráðuneytisins og PFS. Svo má auðvitað spyrja sig hvort æskilegt sé að slík samskipti 
séu fjárrnögnuð með fé úr ríkissjóði.

Þá er PFS enn þeirrar skoðunar að ekki sé heppiiegt að fjármagna eftirlitið með rekstrargjaldi vegna ýmissa 
ástæðna sem ráðuneytinu hefur verið gerð grein fyrir. Teljum við skynsamlegra að leggja á rétthafa léna 
árlegt „iénagjald." Ef ráðuneytið óskar getur stofnunin gert tiilögu um orðalag slíks ákvæðis,

Kveðja,

Björn

From: vera.sveinbjornsdottir@sam.stjr.is rmailto:vera.sveinbiornsdottiríg)sam.stir.is]
Sent: 20. október 2010 13:38
To: Björn Geirsson; Óskar Þórðarson; Þorleifur Jónasson
Cc: maria.run.bjarnadottir@sam.stjr.is; sigurbergur.bjornsson@sam.stjr.is
Subject: Re: lénafrumvarpið

Sælir

Það hefði ef til vill verið heppilegra að taka það fram að ég var að vonast eftir að þið hjá PFS mynduð koma 
með ykkar hugmyndir um þau atriði sem ykkur finnst þurfa að bæta úr sem fyrst

Við höfum m.a. breytt 7. gr. og er nú gert ráð fyrir því að það sé ekki skráningarstofan sem setji reglur, heldur 
hafi ráðherra heimild til að setja reglugerð um skráningu léna (10. gr.).

Þá verðurfundurá morgun varðandi 17. gr. um úrlausn deilumála, og mun fulltrúi neytendastofu mæta á 
hann, auk þess sem ég bíð eftir svörum frá Einkaleyfastofu.
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Svensk författningssamling

Lag
om nationella toppdománer för Sverige pá 
Internet;

utfardad den 2 februari 2006,

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs2 följande.

SFS 2006:24
U tkom  frán trycket 
den  14 februari 2006

Lagens tillámpningsomráde
1 § Denna lag galler teknisk drift av nationella toppdomaner för Sverige pá 
Intemet samt tilldelning och registrering av domannamn under dessa topp- 
domaner.

Definitioner
2 § I denna lag avses med

domannamnssystemet: det intemationella hierarkiska system som för 
befordringsandamál pá Intemet anvands för att tilldela domannamn, 

doman: nivá i dománnamnssystemet och del av dománnamn, 
dománnamn: unikt namn sammansatt av dománer, dár en i dománnamns- 

systemet lagre placerad doman stár före en domán som ár högre placerad i 
systemet,

toppdomdn: den domán som áterfinns sist i ett domannamn, 
nationell toppdoman: toppdomán som betecknar en nation eller en region, 
administration: teknisk drift av en toppdomán samt tilldelning och regist- 

rering av dománnamn under denna,
domanadministratör: den som ansvarar för administration av en nationell 

toppdomán för Sverige,
namnserver: dator i ett elektroniskt kommunikationsnát som programme- 

rats sá att den lagrar och distribuerar information om dománnamn samt tar 
emot och svarar pá frágor om dománnamn.

1 P rop. 2004/05:175, bct. 2005/06:TU 4, rskr. 2005/06:142.
'  Se E uropaparlam enlets och rSdets direktiv  98 /34 /E G  av den 2 2 ju n i  1998 om  ett 
inform ationsförfarande betráffande tekniska standarder oeh fö resk rifter och  betraf- 
fande fö resk rifter fö r inform ationssam hallets tjanster (E G T  L  204, 21 .7 .1998 , s. 37,
C elex 31998L 0034), andrat genom  E uropaparlam entets och  rádets d irek tiv  98/48/EG
(E G T  L 217, 5 .8 .1998, s. 18, C elex 31998L 0048). I



3 § Bestammelsema i personuppgiftslagen (1998:204) galler vid behand- 
ling av personuppgifter i administrationen av en nationell toppdoman för 
Sverige, om inte annat följer av denna lag.

Bestámmelsema i personuppgiftslagen om rattelse och skadestánd gáller 
áven vid behandling av personuppgifter enligt denna lag eller enligt före- 
skrifter som meddelats med stöd av lagen.

Anmálan
4 § En dománadministratör skall anmála sin verksamhet till den myndig- 
het som regeringen bestámmer (tillsynsmyndigheten). Dománadministratö- 
ren skall ocksá till tillsynsmyndigheten anmála om administrationen helt 
eller delvis uppdras át annan.

Teknisk drift
5 § En domanadministratör skall bedriva verksamheten pá ett sákert och 
effektivt satt i allmanhetens intresse. Domanadministratören skall

1. lagra tilldelade domannamn och andra uppgifter som ár nödvandiga för 
att stödja den del av domannamnssystemet som toppdománen omfattar i en 
databas,

2. distribuera uppgiftema till namnservrama för toppdománen och se till 
att informationen i dessa ár korrekt och látt tillgánglig,

3. sakerstálla en fungerande trafik mellan namnservrama och Intemet,
4. uppratthálla ett effektivt skydd av uppgiftema i toppdomanen,
5. ha personal med tillrácklig kompetens och erfarenhet för verksamheten, 

samt
6. ha sádana rutiner för verksamheten som uppfyller erkánda standarder. 

Register
6 § En dománadministratör skall föra ett register över tilldelade domán- 
namn under toppdománen och löpande upprátta sákerhetskopior av register- 
uppgiftema.

Registret skall innehálla
1. domannamnet,
2. namnet pá dománnamnsinnehavaren och dennes postadress, telefon- 

nummer och adress för elektronisk post,
3. namnet pá den som tekniskt administrerar dománnamnet och dennes 

postadress, telefonnummer och adress för elektronisk post,
4. uppgifter om de namnservrar som ár knutna till dománnamnet, samt
5. övrig teknisk information som behövs för att administrera dománnam- 

net.
Uppgiftema i registret skall kunna hámtas utan avgift via Internet. 
Personuppgifter fár dock göras tillgángliga pá detta satt endast om den 

registrerade har samtyckt till det.
Dománadministratören ár personuppgiftsansvarig för behandling av per- 

sonuppgifter i registret.

SFS 2006:24 Förhállandet till personuppgiftslagen
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TiHdelning av dománnamn
7 § En domanadministratör skall faststalla och ge offentlighet át sina reg- 
ler för tilldelning, registrering, avregistrering och överföring av dománnamn 
under toppdománen. Reglema skall utformas sá att förfarandet ar öppet och 
icke-diskriminerande, med sárskilt beaktande av

1. skyddet för den personliga integriteten,
2. anvándamas intressen och andra allmánna intressen, samt
3. utvecklingen inom Intemetomrádet.
Dománadministratören skall tillhandahálla ett effektivt förfarande för lös- 

ning av tvister om tilldelning av dománnamn.

Överforing av uppgifter
8 § En dománadministratör skall se till att uppgiftema i den databas som 
anges i 5 § 1 och det register som anges i 6 § överförs till tillsynsmyndighe- 
ten.

Bemyndigande
9 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndighe- 
ten fár meddela föreskrifter om

1. pá vilket sátt skyldigheter enligt 5 § skall fullgöras,
2. register och sákerhetskopior enligt 6 §, samt
3. överföring enligt 8 §.

Tillsyn
10 § Tillsynsmyndigheten skall ha tillsyn över efterlevnaden av lagen och 
av föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

11 § En dománadministratör skall pá tillsynsmyndighetens begáran lámna 
den information och bereda den tillgáng till utrustning och annat som behövs 
för tillsynen.

Tillsynsmyndigheten har rátt att nár det behövs för tillsynen fá tilltrade till 
omráden, lokaler och andra utrymmen, dock inte bostáder, dár verksamhet 
som omfattas av denna lag bedrivs.

12 § Tillsynsmyndigheten fár meddela de förelágganden som behövs för 
efterlevnaden av denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av 
lagen.

Beslut om förelággande fár förenas med vite.

13 § Tillsynsmyndigheten har rátt att fá verkstallighet hos kronofogde- 
myndigheten av beslut som avser átgárder enligt denna lag. Dárvid galler 
bestámmelsema i utsökningsbalken om sádan verkstállighet som avses i 
16 kap. 10 § den balken.

SFS 2006:24
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SFS 2006:24
14 § Ár Sverige i krig eller krigsfara eller ráder det sádana utomordentliga 
förhállanden som ar föranledda av att det ar krig utanför Sveriges granser el- 
ler av att Sverige har varit i krig eller krigsfara, fár regeringen meddela de 
föreskrifter om administrationen av en nationell toppdoman för Sverige som 
behövs med hansyn till landets försvar eller sakerhet i övrigt.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestammer fár meddela 
föreskrifter om den fredstida planeringen för totalförsvarets behov av adres- 
sering med anvandande av domannamnssystemet under sádana förhállanden 
som anges i första stycket.

Överklagande
15 § Tillsynsmyndighetens beslut enligt denna iag eller enligt föreskrifter 
som meddelats med stöd av lagen fár överklagas hos allman förvaltnings- 
domstol.

Prövningstillstánd kravs vid överklagande till kammarratten.

16 § Ett beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som meddelats med 
stöd av lagen gáller omedelbart, om inte nágot annat anges i beslutet.

Verksamhet i krig

Denna lag tráder i kraft den 1 juli 2006.

Pá regeringens vágnar 

GÖRAN PERSSON
ULRICA MESSING 
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