
Umsögn Internets á Íslandi hf. (ISNIC)
um frumvarp til laga um íslensk landshöfuðlén
9. mál á 151. löggjafarþingi
til umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis

Reykjavík, 2. nóvem ber 2 0 2 0

ISNIC ítrekar þá afstöðu, sem áður hefur komið fram í umsögnum um sambærileg mál, sbr. 
umsögn félagsins um mál nr. 612 á 150. löggjafarþingi, að ekki hafi verið sýnt fram á þörf fyrir 
setningu sérstakrar löggjafar um landshöfuðlénið .is. Bendir ISNIC í því sambandi á, að þegar eru 
í gildi lög um öryggi net- og upplýsingakerfa mikilvægra innviða, nr. 78/2019, en Póst- og 
fjarskiptastofnun útnefndi ISNIC nýverið sem „rekstraraðila nauðsynlegrar þjónustu á sviði 
stafrænna grunnvirkja“ á grundvelli laganna.
Í umsögn um sama mál á síðasta þingi benti ISNIC á nokkur tæknileg atriði sem þörfnuðust 
leiðréttingar. Ánægjulegt er að sjá, að við flestum okkar ábendinga hefur verið brugðist við 
framlagningu frumvarpsins að þessu sinni. Þó er ástæða til að gera eftirfarandi athugasemdir:

Um ákvæði til b ráðab irgða .
Í frumvarpinu er lagt til að eftirfarandi bráðabirgðaákvæði verði í lögunum: Ríkissjóður á 
forkaupsrétt að öllum hlutum í félaginu Internet á Íslandi hf., ISNIC, kt. 660595-2449 .

ISNIC lýsir yfir vonbrigðum með að ákvæðið rati óbreytt í frumvarpið nú og ítrekar fyrri 
mótmæli gegn því. Bent skal á, að með ákvæðinu er vegið að ráðstöfunarrétti hluthafa félagsins 
og að ráðstöfunarréttur er hluti eignarréttar og nýtur sem slíkur verndar 1. mgr. 72. gr. 
stjórnarskrár. Verulegum vafa er því undirorpið hvort ákvæðið standist stjórnarskrá. Ástæða er 
til að gjalda varhug við því að setja slíkt ákvæði í lögin og því hvetur ISNIC -  enn á ný -  til að það 
verði fellt brott. ISNIC tekur jafnfram t undir gagnrýni, sem fram hefur komið í öðrum umsögnum, 
um forkaupsréttarákvæðið.

Um 12. gr. 
1. mgr.
Í 1. mgr. 12. gr. er fjallað um réttindi og skyldur rétthafa léns. Til bóta væri að kveða jafnfram t á 
um tengiliði rétthafa og aðara tengiliði léna, enda getur lén haft allt að fimm mismunandi 
tengiliði -  að rétthafa léns meðtöldum -  sem allir hafa réttindi og skyldur í tengslum við 
lénaumsýslu. Samhliða mætti skilgreina tengiliði léns og tengilið rétthafa í orðskýringum í 4. gr. 
frumvarpsins. ISNIC er reiðubúið að aðstoða við framangreint, óski nefndin eftir því.

3. mgr.
Í 3. mgr. 12. gr. frumvarpsins er fjallað um ábyrgð rétthafa léns í tengslum við nafn (heiti) léns. Í
2. og 3. málsl. ákvæðisins er m.a. tilgreint að nafn léns megi ekki tengjast refsiverðri starfsemi, 
það skuli sam ræm ast alþjóðlegum skuldbindingum o.fl.



Ákvæðið, sem var ekki að finna í frumvarpinu eins og það var lagt fram á síðasta þingi, er óljóst 
og óskýrt. Ekki er ljóst í hverju ábyrgð rétthafa léns, samkvæmt ákvæðinu, felst. Einnig er óljóst 
hvernig framfylgja skuli því og í greinargerð með frumvarpinu er ekki að finna nánari skýringar á 
því hvernig túlka beri ákvæðið. Þá gætir nokkurs misræmis milli ákvæðisins og umfjöllunar um 
það í greinargerð, þar sem gera verður greinarmun á nafni léns annars vegar og skráningu léns 
hins vegar.

ISNIC bendir á að afar vandmeðfarið er að setja reglur á borð við þær sem fram koma í ákvæðinu 
um nafn (heiti) léns -  án þess að taka notkun viðkomandi léns einnig til skoðunar. Tökum dæmi: 
Lénið 'mansal.is' virðist brjóta gegn almennri reglu um að nafn léns megi ekki tengjast refsiverðri 
starfsemi, sbr. 2. málsl. 3. mgr. 12. gr. frumvarpsins. Lénið 'mansal.is' er skráð og rétthafi þess er 
dómsmálaráðuneytið. Lénið vísar inn á vef ráðuneytisins, sem fjallar um aðgerðir stjórnvalda 
gegn mansali! Þá kann að vera að lénið sé notað fyrir aðrar þjónustur en vef, s.s. netfang (email]. 
Væri sú notkun einnig óheimil, teldist lénið vera ólöglegt skv. ákvæðinu? Einnig bendir ISNIC á að 
í nafni léns getur falist tjáning sem nýtur verndar tjáningarfrelsisákvæðis stjórnarskrárinnar og 
varhugavert getur verið að skerða með eins óljósum og afgerandi hætti og vera myndi, ef 
frumvarpið yrði óbreytt að lögum.

ISNIC telur að betur fari á að gæta þeirra hagsmuna, sem ætlað er að verja með ákvæðinu, með 
almennum reglum -  fremur en sértækum. Í 9. gr. reglna ISNIC um lénaskráningar segir „Rétthafi 
ber ábyrgð á að notkun lénsins sé í samræmi við gildandi lög og reglur á hverjum tíma.“ Greinin 
hefur reynst vel og engin þörf hefur verið fyrir breytingu hennar í hartnær 30 ár. ISNIC telur 
einsýnt að ákvæðið valdi -  að óbreyttu -  óvissu um framkvæmd lénaskráninga undir .is og að 
ákvæðið sé ólíklegt til að ná þeim markmiðum sem því er ætlað. Í lokin er spurt hvort ákvæðið 
gildi einnig um .is-lén, sem erlendir aðilar skrá hjá erlendum skráningarfyrirtækjum? Þá er spurt 
hvort ákvæðið gildi um lén sem innlendir aðilar skrá undir öðrum höfuðlénum -  t.d. .eu, og .com? 
ISNIC hvetur eindregið til að 3. mgr. 12. gr. falli brott.

Í lokin leyfi ég mér að benda á að markaðahlutdeild ISNIC (fjöldi .is-léna með heimilisfang á 
Íslandi hefur farið minnkandi undanfarin 10 ár eða svo og er nú 41%  móti 47%  
markaðshlutdeild .com-léna (léna sem skráð eru til heimilis á Íslandi].* Sama gildir um um 
innanlenda lénanotkun (vinsældir léna). Á lista Alexia yfir 20 m est notuðu lénin á Íslandi um m itt 
ár 2019  eru aðeins 8 .is-lén móti 12 .com-lénum. Svipað er uppi á teningnum í öðrum löndum, 
utan Bandaríkjanna. Bandarísk stórfyrirtæki hafa á umliðnum árum sótt mjög í sig veðrið á 
netinu. Íþyngjandi reglur fyrir .is sérstaklega munu ekki auðvelda samkeppnina.

Virðingarfyllst,

F.h. stjórnar ISNIC
Jens Pétur Jensen, framkvæmdastjóri 
Internet á Íslandi hf. (ISNIC)
Katrínartúni 2, 105 Reykjavík.

*Heimild: Zooknic fyrir samtök evrópskra lénaskráningarfyrirtækja, Centr.org.


