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Umsögn um frumvarp til laga um íslensk landshöfuðlén, þskj. 9. 9. mál

Vísað er til erindis, dags. 19. október 2020, þar sem Hugverkastofunni var veitt færi á athugasemdum vegna 
frumvarps til laga um íslensk landshöfuðlén, þingskjal 9, 9. mál, 151. löggjafarþing 2020-2021.

Hugverkastofan styður framlagningu frumvarps um íslensk landshöfuðlén og telur ákvæði þess almennt til 
þess fallin að skýra umgjörð um umsýslu þeirra nánar. Stofnunin óskar aftur á móti eftir því að koma á 
framfæri ábendingum, einkum við 12. gr. frumvarpsins, til nánari skýringa á tengslum við löggjöf á sviði 
hugverkaréttar og í framhaldi af þeirri umfjöllun verður vikið að 10. gr. frumvarpsins.

Um 12. gr. frumvarpsins
Í 5. kafla frumvarpsins kemur fram að þegar frumvarpsdrög hafi verið birt í Samráðsgátt, sbr. mál nr. S- 
214/2019, hafi komið fram ábendingar um að ákvæði 12. gr. um réttindi og skyldur rétthafa léna væri ekki 
nægjanlega skýrt. Taka þyrfti mið af réttindum þeirra sem ættu skráð vörumerki og að öðrum væri óheimilt 
að skrá lén sem þeim tengdust. Hugverkastofan lagði fram umsögn á þessum nótum og taldi jafnframt 
eðlilegt að að frumvarpið hefði að geyma efnisreglur um skráningu léna, afskráningu þeirra og deilumál, 
t.d. þegar árekstur verður milli skráðs léns og vörumerkis.

Hugverkastofan áréttar mikilvægi þess að skráning léns fari ekki gegn lögum eða þegar vernduðum 
réttindum annarra og fagnar því að í 3. mgr. 12. gr. frumvarpsins sé nú tekið fram að rétthafi beri ábyrgð á 
því „að nafn á léni [...] skerði ekki lögvarin réttindi annarra".

Með hliðsjón af því að ekki er að mati Hugverkastofunnar ljóst, sbr. skýringar við ákvæðið, við hvað er átt 
með lögvörðum réttindum annarra, leggur stofnunin til að orðalaginu „svo sem hugverkaréttindi" verði 
bætt aftan við 1. málslið ákvæðisins og færir fyrir því eftirfarandi rök:

Orðalag 3. mgr. 12. gr. tekur samkvæmt orðanna hljóðan til allra lögvarinna réttinda annarra, þ.á m. 
hugverkaréttinda í víðum skilningi. Í skýringum við ákvæðið er hins vegar eingöngu tekið fram að nafn á 
léni skuli ekki tengjast refsiverðri háttsemi og það verði að samræmast alþjóðlegum skuldbindingum 
Íslands og skaða hvorki orðspor þess né þjóðarhagsmuni. Ekki er að öðru leyti vikið að því hver hugsanleg 
lögvarin réttindi annarra geta verið.

Hugverkastofan telur mikilvægt vegna sífelldrar skörunar léna og hugverkaréttinda, einkum vörumerkja, 
að tekið sé fram að skráning léns geti ekki farið gegn hugverkaréttindum annarra. Rétt er að mati 
stofnunarinnar að líta til hugverkaréttinda í víðum skilningi, því önnur réttindi en vörumerki, s.s.
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höfundaréttur eða réttur til afurðarheitis, geta komið til álita við notkun á orði eða orðasambandi sem léni. 
Þá falla undir hugtakið vörumerki einnig félagamerki og ábyrgðar- og gæðamerki, sbr. 1. gr. laga nr. 
45/1997 um vörumerki (vml.) með þeim breytingum sem urðu með lögum nr. 71/2020 þann 1. september 
sl.

Ef horft er til vörumerkja sérstaklega er ljóst að skörun þeirra við lén og aðra nettengda notkun er skýr. 
Sem dæmi má nefna að þegar metið er hvort vörumerki uppfylli skráningarskilyrði eða hvort það skarist 
við önnur merki er unnt að líta til þess hvort og þá hvernig merki hefur verið notað sem lén. Þá er einnig, 
ef byggt er á því t.d. í andmælamáli að til betri réttar hafi stofnast á grundvelli notkunar, hægt að líta til 
notkunar á umræddu merki sem léni. Dómar Hæstaréttar hafa m.a. vikið að þessari skörun, t.d. Hrd. 
538/2012, HÓTEL KEFLAVÍK og Hrd. 344/2001 varðandi lögbann á notkun EIMSKIP í netfangi einstaklings.

Til þess að tryggja að skráning léna fari ekki gegn hugverkaréttindum og forðast ágreiningsmál eins og 
frekast er unnt leggur Hugverkastofan því til að skerpt verði á ákvæðinu.

Um 10. gr. frumvarpsins
Í upphafi 10. gr. frumvarpsins er tekið á þeim tilvikum sem unnt er að afskrá lén eða loka því. Til að gæta 
samræmis við 12. gr. frumvarpsins leggur Hugverkastofan til að á eftir a. lið 1. mgr. komi nýr b. liður:

b) nafn á léni fer gegn lögvörðum réttindum annarra,

Þeir töluliðir sem á eftir koma uppfærist í samræmi við það. Með þessu móti væri skýrt að unnt væri að 
afskrá lén þegar það færi gegn lögvörðum réttindum annarra, t.d. hugverkaréttindum. Aðeins er í 10. gr. 
gert ráð fyrir að unnt sé að læsa léni ef mál vegna þess er fyrir úrskurðarnefnd eða dómstólum, sbr. 3. mgr. 
10. gr. og afskrá það eða loka því ef niðurstaða er á þá leið að það sé metið ólögmætt, sbr. 4. mgr. 10. gr. 
Að mati stofnunarinnar er ekki fullt samræmi á milli 12. og 10. gr. frumvarpsins.

Auk þessa væri ef til vill rétt að skoða hvort kveða ætti á um það, í stað þess að læsa léni eða loka því, að 
heimilt væri að framselja réttindi til þess eða umskrá það í þeim tilvikum sem lén færi í bága við réttindi 
annarra. Sambærilega leið er t.a.m. að finna í 2. mgr. 22. gr. b. vml. varðandi andmæli gegn skráningu 
vörumerkis en niðurstaða í andmælamáli getur verið á þá leið að réttindi til merkis séu yfirfærð til 
andmælanda gegn því að hann greiði nýtt umsóknargjald.

Hugverkastofan óskar að öðru leyti eftir að koma á framfæri eftirtöldum sjónarmiðum:

Vörumerki, sem og afurðarheiti (lög nr. 130/2014), eru yfirleitt skráð réttindi. Þó getur stofnast til 
vörumerkjaréttar eingöngu á grundvelli notkunar merkis fyrir tilteknar vörur eða þjónustu. Höfundaréttur, 
s.s. sérkennilegur titill á verki, er ávallt óskráður réttur. Hvorki umsækjandi um skráningu léns né 
skráningaryfirvald geta því leitað af sér allan grun í opinberum gagnagrunnum eða skrám um tilvist eldri 
réttinda. Því er einnig nauðsynlegt að mati stofnunarinnar að hægt verði að taka á þeim tilvikum sem lén 
er skráð þrátt fyrir tilvist eldri réttinda og að rétthafar, jafnt íslenskir sem erlendir, geti andmælt skráningu 
eða lagt fram kröfu um ógildingu lénaskráningar.

Hugverkastofan benti í fyrri umsögn á mikilvægi þess að frumvarpið fjallaði um meðferð deilumála. Í 
frumvarpinu virðist gert ráð fyrir að úrskurðarnefnd ISNIC starfi áfram en ekki er útfært í frumvarpinu á 
hvaða grundvelli úrskurðarnefnd geti tekið mál til umfjöllunar og verður það því væntanlega útfært í 
reglugerð eða reglum skráningaraðila/úrskurðarnefndar.

Komi úrskurðarnefnd ISNIC til með að starfa áfram að óbreyttu bendir Hugverkastofan á að í 40. gr. gildandi 
reglna ISNIC um lénaskráningu er fjallað um úrskurðarnefnd ISNIC og að hún úrskurði m.a. á grundvelli 
þeirrar efnisreglu að sé lén eins og skrásett vörumerki sem orðmerki hjá Hugverkastofunni, sem skráð var
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áður en lénið var skráð, verði rétthafi lénsins ekki talinn eiga rétt til þess. Með hliðsjón af því að lögum um 
vörumerki var breytt þann 1. september s.l. og þau taka nú til allra mögulegra tegunda merkja, ekki aðeins 
orðmerkja,1 er skírskotun til orðmerkja of þröng miðað við lagaumhverfi dagsins í dag. Þá er þar ekki gert 
ráð fyrir öðrum hugverkaréttindum sem verndað geta orð/orðasambönd sem unnt er að nota sem lén, sbr. 
framangreint. Telur stofnunin mikilvægt að þetta verði haft í huga við setningu eða nánari útfærslu á þeim 
reglum sem skráningaraðilar/úrskurðarnefnd samkvæmt lögunum munu starfa eftir.

Stofnunin er reiðubúin að skýra sjónarmið sín frekar við meðferð málsins verði þess óskað.

Virðingarfyllst,

Hugverkastofan 
Margrét Hjálmarsdóttir

1 Í 7. gr. reglugerðar nr. 850/2020 um umsóknir og skráningu vörumerkja, félagamerkja og ábyrgðar- og gæðamerkja 
eru eftirfarandi tegundir merkja skilgreindar sem innihaldið geta orð sem notið geta verndar: orðmerki, myndmerki, 
þrívíddarmerki, staðsetningarmerki, hljóðmerki, hreyfimerki, margmiðlunarmerki og heilmyndarmerki.
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