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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um íslenskt landshöfuðlén.

Undirritaður er Hæstaréttarlögmaður sem sérhæfir sig m.a. í hugverkarétti og gætir reglulega 
hagsmuna íslenskra og erlendra eigenda vörumerkja fyrir íslenskum stjórnvöldum og 
dómstólum. Undirritaður er félagsmaður í félagi umboðsmanna vörumerkja og einkaleyfa 
(FUVE).

Hér fyrir neðan eru athugasemdir mínar vegna frumvarps til laga um íslensk landshöfuðlén, 
þingskjal 9, 9. mál á 151. löggjafarþingi (frumvarpið). Athugasemdirnar eru afmarkaðar við 
atriði sem tengjast úrskurðarnefnd léna. Frumvarpið virðist gera ráð fyrir úrskurðarnefnd 
léna (sbr. m.a. 10. gr. frumvarpsins og umfjöllun í greinargerð).

Gert er ráð fyrir úrskurðarnefnd léna í reglum ISNIC. Samkvæmt upplýsingum á vefsíðu ISNIC 
er nefndin skipuð „1-3 nefndarmönnum". í nýjustu úrskurðum nefndarinnar hefur eingöngu 
verið einn nefndarmaður og nýlega (janúar 2020) var reglum nefndarinnar breytt þannig að 
einungis einn nefndarmaður skuli sitja í nefndinni nema þegar „sérstakt tilefni er til" sbr. 32. 
reglna ISNIC (https://isnic.is/is/domain/rules#9). ISNIC stendur straum af kostnaði við 
nefndina umfram málskotsgjald og hýsir nefndina. Nefndarmaðurinn er skipaður af stjórn 
ISNIC. Um er að ræða úrskurðarnefnd skipaða og starfrækta á vegum einkaaðila. Henni er þó 
ætlað að vera sjálfstæð og óháð ISNIC.

Nefndin hefur fyrst og fremst verið virkjuð af eigendum vörumerkja sem krefjast þess að fá 
framseld lén sem þriðji aðili hefur skráð án þess að hafa til þess lögvarða hagsmuni. Lén sem 
eru samhljóða skráðum vörumerkjum í eigu annarra en handhafa lénaskráningar hjá ISNIC. 
Slíkt getur gerst í Ijósi þeirrar grundvallarreglu við skráningu léna að „fyrstur kemur fyrstur 
fær". Engin rannsókn eða skoðun fer því fram af hálfu skráningaraðila á því hvort sá sem skráir 
lén eigi réttinn til þess auðkennis/vörumerkis sem í léninu fellst. í þeim tilvikum þegar aðrir 
en eigendur vörumerkja hafa skráð slík lén hefur nefndin þjónað þeim tilgangi að vera 
skjótvirk leið til að fá lénaskráningu sjálfkrafa framselda til rétthafa vörumerkis þegar skráning 
á léni hjá ISNIC felur í sér skýrt brot á vörumerkjarétti. Nefndin hefur ekki verið mikið virkjuð 
en felur engu að síður í sér mikilvægt hagræði þar sem úrskurður hennar nægir til þess að lén 
sé sjálfkrafa framselt til rétthafa.
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Efnisskilyrði fyrir því að fá lén umskráð með þessum hætti eru í 40. gr. reglna ISNIC og eru 
svohljóðandi:

Auk reglna þessara í heild úrskurðar nefndin á grundvelli þeirrar efnisreglu, að skráður rétthafi 
verður ekki talinn eiga rétt til ákveðins léns ef öll eftirfarandi atriði eiga við:

1. Lén er eins og skrásett vörumerki sem orðmerki hjá Hugverkastofu, sem skráð var áður en 
lénið var skráð.

2. Sá sem lénið skráði hefur ekki lögmæta hagsmuni af notkun lénsins.
3. Sá sem lénið skráði var ekki í góðri trú um rétt sinn til lénsins þegar það var skráð.

Lén verður ekki talið hafa verið skráð í góðri trú ef sannað þykir:
1. að lén hafi verið skráð í þeim tilgangi að selja, leigja eða veita öðrum aðila aðgang að léninu

gegn gjaldi sem er sannanlega hærra en sem nemur kostnaði við skráningu og endurnýjun 
þess, eða

2. að lén hafi verið skráð í þeim eina tilgangi að hindra samkeppnisaðila í að skrá það tiltekna 
lén.

Skilyrðin eru efnislega sambærileg efnisskilyrðum úrskurðarnefndar ICANN (sbr. 4. gr. 
reglnanna https://www.icann.org/resources/pages/policy-2012-02-25-en) sbr. einnig 
umfjöllun í frumvarpi um ICANN.

Heimild úrskurðarnefndarinnar til að umskrá lén frá skráðum eiganda yfir á þann sem setur 
fram kröfu fyrir úrskurðarnefndinni er mikilvæg. Slíka heimild til handa hinni nýju 
skráningarstofu er ekki að finna í frumvarpinu. Samkvæmt 10. gr. frumvarpsins er hinni nýju 
skráningarstofu heimilt að afskrá og læsa léni í þeim tilvikum sem þar eru tilgreind. Þau tilvik 
sem talin eru upp í greininni eru ótengd ofangreindum efnisskilyrðum reglna ISNIC ogtengjast 
ekki vörumerkjarétti. Ekki er mælt fyrir um skyldu hinnar nýju skráningarstofu til að starfrækja 
úrskurðarnefnd sem myndi fylgja reglum sambærilegum þeim sem mælt er fyrir um í 
núgildandi 40. gr. reglna ISNIC. Til samanburðar má nefna að í dönskum lögum um lén Lov om 
internetdomæner nr. 164/2014 (https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/164) er mælt 
fyrir um tilvist sjálfstæðrar úrskurðarnefndar (6. kafli) sbr. einnig vefsíðu þeirrar nefndar 
https://www.domaeneklager.dk/en. Þeirri nefnd er m.a. veitt heimild til að úrskurða um að 
tiltekið lén skuli umskráð á nýjan aðila sbr. 28. gr. dönsku laganna.

Jafnframt er í dönsku lögunum að finna reglu þess efnis að skráningaraðila sé ekki heimilt að 
skrá merki sem sé í andstöðu við „ god domænenavnsskik ” sbr. 25. gr. laganna. Hvað fellst í 
„god domænenavnsskik;; virðist m.v. frumvarpsumfjöllun dönsku laganna geta verið 
víðtækara en fram kemur í ofangreindum afmörkuðum tilvikum sem fallið geta undir 40. gr. 
reglna ISNIC. í frumvarpumfjöllun um nefnda 25. gr. dönsku laganna segir m.a. :

Kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder derfor báde registrering, ibrugtagning, 
markedsfpring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne. Det har sáledes ikke været 
tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af 
domænenavne, der kan være underlagt pligt til at fplge god domænenavnsskik. De forhold, der indgár 
i vurderingen af god domænenavnsskik, kan ikke alene angá registreringspjeblikket, men ogsá ethvert 
senere tidspunkt, efter at domænenavnet er registreret. Ligeledes gælder bestemmelsen for enhver 
efterfplgende indehaver af et domænenavn. Ogsá den, der overtager et allerede registreret 
domænenavn, vil sáledes skulle iagttage reglerne om god domænenavnsskik.
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https://www.retsinformation.dk/eli/ft/201312L00066

Ekki er augljóst að sjónarmið tengd úrskurðarnefnd léna hafi komið til skoðunar við ritun 
frumvarpsins. í því felast m.a. sjónarmið um hugsanlega lögbundna tilvist úrskurðarnefndar 
hjá hinum nýja skráningaraðila sbr. markmið frumvarpsins og ekki síður hvaða efnisreglum 
slík nefnd á að fylgja og hvaða heimildir hún hefur að lögum til dæmis til að framselja lén til 
aðila sem eru handhafar úrskurðar hjá nefndinni. Mögulegt er að það mikilvæga úrræði sem 
í slíkri nefnd fellst fyrir eigendur vörumerkja laskist við óbreytt frumvarp.
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