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Umsögn
um frumvarp til laga um landslénið .is og önnur íslensk höfuðlén 

(268. mál á 140. löggjafarþingi)

Auk þess að taka heilshugar undir umsagnir ISNIC og LOGOS um frumvarp þetta vill 
undirritaður impra á nokkrum atriðum varðandi efni þess, tilurð, tilgang, framsetningu og 
afleiðingar, verði það óbreytt að lögum.

1 Almennt um frumvarpið, tilgang þess og afleiðingar

1.1 Raunverulegur tilgangur frumvarpsins
Líkt og fram kemur í III. kafla athugasemda við frumvarpið var Internet á Íslandi hf. (ISNIC) 
einkavætt á kjörtímabilinu 1999-2003, þ.e. hlutur ríkisins í félaginu var að mestu seldur 
einkaaðilum. Frumvarp þetta er samið að tilhlutan innanríkisráðherra, sem hefur jafnt í 
ræðustóli Alþingis í umræðum um frumvarpið sem og í viðtali við fjölmiðla vitnað til þessarar 
einkavæðingar og jafnan viðhaft um hana orðin „illu heilli". Velta má fyrir sér af hverju 
ráðherrann telur einkavæðinguna hafa verið slíkt óheillaspor, enda hefur hún leitt það af sér 
að .is stendur einkar framarlega á heimsmælikvarða landsléna hvað varðar áreiðanleika, 
traust og öryggi, eins og óumdeilt er og óþarfi er að rekja nánar hér. Rekstur einkaaðila á .is 
undanfarin ár hefur leitt til margföldunar skráðra .is-léna og margföldunar verðmætis rekstrarins.

Í kvöldfréttum Stöðvar 2 hinn 11. febrúar sl. sagðist ráðherrann gjarnan hefðu viljað skoða þann 
möguleika að ríkisvæða starfsemi ISNIC, en að slíkt hefði orðið kostnaðarsamt og bakað ríkinu 
skaðabótaskyldu -  það segðu lögfræðingarnir. Því sé farin sú leið að setja þau lög sem hér eru 
til umræðu.

Hæpið er að halda því fram að ríkið geti með lagasetningu yfirtekið grundvöll starfsemi sem 
það hefur áður selt úr höndum sér til einkaaðila. Hvað sem líður ákvæðum um annað er ljóst af 
frumvarpinu að sá er tilgangur þess, a.m.k. að hluta, og sést það meðal annars glöggt af ákvæði 
1. gr. þess um „ákvörðunarrétt" ríkisins yfir .is og af ákvæðum 3. og 5. gr. um starfsleyfi. Erfitt 
er að rökstyðja hvernig þessi framkvæmd kemur heim og saman við eignarréttarákvæði 1. mgr. 
72. gr. stjórnarskrárinnar og mikilli furðu sætir að ekki sé vikið að þessu í VI. kafla athugasemda 
frumvarpsins, sem ber yfir skriftina „Samræmi við stjórnarskrá og alþjóðlegar skuldbindingar." 
Raunar er hvergi í athugasemdunum, utan þessarar fyrirsagnar, minnst á stjórnarskrána.

Í umsögn Samtaka verslunar og þjónustu um frumvarpið frá 27. febrúar síðastliðnum 
kemur fram þörf og réttmæt ábending, svohljóðandi: „Þá benda samtökin á að samkvæmt 
athugasemdum við frumvarpið kemur fram að við undirbúning þess hafi m.a. verið haft samráð 
við ISNIC, þ.e. Internet á Íslandi hf., sem að óbreyttu hefur með skráningu léna hér á landi 
að gera. Telja SVÞ mikilvægt að frumvarpið sé í samræmi við það samráð enda um að ræða 
verulegt inngrip inn í starfsemi fyrirtækisins sem hefur byggt upp og fjárfest í starfsemi sinni 
í góðri trú og lögmætum væntingum sem og á grundvelli lögmætra gerninga á þessu sviði. 
Í því samhengi vísast m.a. til eignarréttarákvæðis 72. gr. stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, 
nr. 33/1944." (skáletrun undirritaðs). Því miður er það hins vegar svo að frumvarpið er í 
veigamiklum atriðum, og hinum þýðingarmestu fyrir ISNIC, í miklu ósamræmi við það samráð 
sem athugasemdir þess kveða á um að haft hafi verið við fyrirtækið.

Í 2. gr. frumvarpsins og á nokkrum stöðum í athugasemdum við það er tekið fram hver séu



markmið þess. Of margt í frumvarpinu sjálfu stangast berlega á við þessi tilgreindu markmið til 
að mark sé á þeim takandi. Þannig stangast t.a.m. ákvæði b-liðar 1. mgr. 6. gr. um sérstakan 
og umfangsmikinn lénaskatt bersýnilega á við það markmið að tryggja ódýran og hagkvæman 
aðgang að landsléninu og ákvæði 5. gr. um tímabundið starfsleyfi á við það markmið að stuðla 
að framþróun á sviði lénaumsýslu.

1.2 Afleiðingar þess að frumvarpið verði óbreytt að lögum
Frumvarpið ber þess ríkan keim að við samningu þess hafi of lítt verið hugað að afleiðingum 
þess að það verði að lögum. Yfir þetta er vandlega farið í umsögnum ISNIC og LOGOS, en hér 
verður sérstaklega vikið að tveimur atriðum.

Í fyrsta lagi ber að hafa í huga að landslénið .is er í samkeppni við erlend höfuðlén. Hvergi nærri 
er sjálfgefið að landslén ríkis hafi ráðandi stöðu á lénamarkaði viðkomandi ríkis og er nærtækt 
að benda á Bandaríkin (.us) og Finnland (.fi) sem dæmi um hið gagnstæða.

Velgengni .is hlýtur að mega þakka því hvernig starfsemin í kringum lénið er og hefur verið rekin 
undanfarin ár. Það traust og það góða orðspor sem fer af léninu auk þess öryggis sem fylgir því 
er afrakstur góðs rekstrar. Það réttarumhverfi sem ISNIC býr við nú gerir þennan góða rekstur 
mögulegan. Margt í fyrirliggjandi frumvarpi er til þess fallið að breyta þessu réttarumhverfi og 
skapa óvinveitt umhverfi til rekstrar lénsins og réttaróvissu. Auk þeirra beinu afleiðinga sem slíkt 
hefur á rekstur lénsins er einnig hætt við óbeinum og afleiddum afleiðingum á borð við þær að 
hvati félagsins til að reka lénið á sem vandaðastan og bestan máta verði að litlu gerður.

Hætt er við því að lögfesting frumvarpsins hefði þær afleiðingar að mynda grundvöll fyrir og 
auka líkurnar á að erlent höfuðlén á borð við .com nái fótfestu og með tímanum yfirburðastöðu á 
íslenskum lénamarkaði. Erfitt yrði að heyja samkeppni við erlent höfuðlén, sem ekki heyrir undir 
lögin, þurfandi að hlíta hinum íþyngjandi ákvæðum þeirra, t.d. um sérstakan lénaskatt (6. gr.) 
og beinar kvaðir á rétthafa léna (15. gr.). Þannig yrði samkeppnisstaða .is gagnvart erlendum 
höfuðlénum gerð afar óvænleg.

Í öðru lagi verður að benda á þann möguleika, að stofnuð verði fleiri íslensk höfuðlén í ljósi 
nýrra heimilda til þessa frá hendi ICANN. Af lestri athugasemda frumvarpsins við 1. og 2. gr. 
þess virðist mega ráða að slík lén féllu velflest ef ekki öll undir lögin. Mörg ákvæði laganna, 
einkum þau sem lúta að lénaskattinum, tímabundnu starfsleyfi og kvöðum rétthafa, gera það 
afar fráhrindandi að stofna til nýs léns sem teljast myndi íslenskt höfuðlén í skilningi laganna. 
Þannig væri mikill hvati fyrir sprotafyrirtæki sem hygðist koma á fót og hefja umsýslu með nýtt 
höfuðlén að forðast að það heyri undir lögin, sem líklega krefðist þess að starfsemin færi fram 
utan íslenskrar lögsögu. Slíkt samrýmist illa markmiði laganna um framþróun lénaumsýslu á 
Íslandi og getur ekki talist vænleg afleiðing lagasetningarinnar.

2 Athugasemdir við einstakar greinar

Um athugasemdir við einstakar greinar vísast aðallega til umsagnar ISNIC um frumvarp þetta 
og athugasemda þess við einstakar greinar. Þó skal hér vikið að tveimur atriðum varðandi 6. 
gr. sérstaklega, auk þeirra athugasemda sem óhjákvæmilega koma fram við einstakar greinar í 
umfjölluninni hér að ofan.

Í fyrsta lagi er gerð athugasemd við orðalag 1. mgr. Fremst í málsgreininni er settur fram



setningarhluti, sem hefur 8 mismunandi endingar, eins og málsgreinin er sett fram, sem 
taldar eru til í stafliðum. 1. mgr. verður andkannaleg aflestrar, óháð því hvaða stafliður er 
valinn sem framhald fremsta setningarhlutans. Dæmi um setningu sem málsgreinin myndar 
er: „Skráningarstofa íslensks höfuðléns skal uppfylla eftirtalin skilyrði um kröfur um fjárhagslegt 
og tæknilegt hæfi [...]“ Annað dæmi er: „Skráningarstofa íslensks höfuðléns skal uppfylla 
eftirtalin skilyrði um að eigendur skráningarstofu rýri ekki efnahag fyrirtækisins [...].“ Nærri 
lagi væri að fella orðið „um“ brott úr fremsta setningarhlutanum. Þá þyrfti aðeins að umorða a- 
lið málsgreinarinnar, sem gæti t.d. hljómað svona: „að hún uppfylli kröfur um fjárhagslegt og 
tæknilegt hæfi, sbr. reglur sem Póst- og fjarskiptastofnun setur. [...]“

Í öðru lagi verður ekki hjá því komist að gera sérstaka og efnislega athugasemd við ákvæði b- 
liðar 1. mgr. 6. gr. Ákvæðið leggur sérstakan lénaskatt á ISNIC, en líklega þekkist slíkt hvergi 
annars staðar og alls ekki í þeim löndum sem við berum okkur jafnan saman við. Álagning 
gjaldsins út af fyrir sig er aðfinnsluverð, auk þess sem prósentutalan 4,9 sætir furðu. Hvernig 
hún er fundin er óútskýrt í frumvarpinu, en ISNIC hefur fengið í hendur gögn um áætlaða 
fjárþörf Póst- og fjarskiptastofnunar vegna eftirlits með skráningarstofu á grundvelli laganna. 
Manni getur ekki annað en fallist hendur við skoðun þeirra gagna, en þau eru meðfylgjandi 
umsögn ISNIC um frumvarpið í sérstöku skjali og eru nefndarmenn hvattir til að skoða þau 
sérstaklega. Þau vinnubrögð sem þar sjást geta í besta falli kallast óásættanleg. Þess má geta 
að sambærilegt gjald sem önnur fjarskiptafyrirtæki greiða til Póst- og fjarskiptastofnunar nemur 
0,3% af bókfærðri veltu.

Undirritaður er laganemi við Háskóla Íslands og hlutastarfsmaður hjá ISNIC.
Virðingarfyllst,

Steindór Dan Jensen


