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1 Inngangur 
Óhætt er að fullyrða að á síðustu áratugum hafi fáar nýjungar haft í för með sér viðlíka 

breytingar á daglegu lífi jarðarbúa og tilkoma Internetsins.1 Áhrif þess spanna vítt svið og 

fjölbreytilegt og er nú svo komið að vart má lengur hugsa sér nútímasamfélag án netsins. 

Hinn flókni heimur lögfræðilegra vangaveltna og álitaefna hefur ekki farið varhluta af 

áhrifum Netsins, sem bæði hefur tendrað nýjar vangaveltur og álitaefni innan lögfræðinnar, 

sem og glætt önnur eldri nýju lífi.2 

Mikilvægur hluti Internetsins eru hin svokölluðu lén, en réttarumhverfi það sem að þeim 

lýtur verður í stórum dráttum rannsóknarefni þessarar ritgerðar. Nánar tiltekið er ætlunin að 

takast á við eignarréttarlegar vangaveltur um lén. Í upphafsköflunum verður gerð tilraun til að 

staðsetja viðfangsefnið innan fræðikerfis lögfræðinnar og útskýra þau hugtök, sem stærst 

hlutverk munu leika í þeirri umfjöllun sem á eftir fer. Af þeim tæknilegu ber hæst hugtakið 

lén, en sérstaklega verður útskýrður munurinn á almennum lénum, sem til aðgreiningar má 

kalla undirlén, og höfuðlénum, og ástæðurnar að baki þessu hugtakavali raktar. Hugtakið 

„rétthafi léns“ verður jafnframt fyrirferðarmikið í ritgerðinni, og krefst því umfjöllunar, ásamt 

fleiri hugtökum úr heimi tækninnar. Af sviði lögfræðinnar verða hugtökin eign og 

eignarréttindi útskýrð í þessum kafla. 

Að loknu sögulegu yfirliti, þar sem meðal annars verður rakin tilurð Netsins sem og 

lénakerfisins, verður sjónum beint að lénum sem andlagi eignarréttar. Í fimmta kafla verður 

fyrst fjallað um eignarrétt að Internetinu í heild sinni, en viðfangsefnið svo þrengt að lénum. 

Verður reynt að svara ýmsum eignarréttarlegum spurningum um lén, til að mynda um hver 

„eigi“ lén og hvaða valdheimildir sá aðili hafi yfir léni sínu.3 Einnig verður vikið að því hvort 

og þá hvenær ríkari réttur annars aðila til léns geti svipt þann sem fyrir því er skráður rétti 

yfir viðkomandi léni. Iðulega reynir á þetta álitaefni í tengslum við vörumerkjarétt þess sem 

                                                
1 Hefð hefur skapast fyrir því að rita orðið Internet með hástaf og verður þeirri hefð fylgt hér, þótt erlend sé að 
uppruna. Samkvæmt þeim Paul Albitz og Cricket Liu vísar Internet (með hástaf) til þess tiltekna internets sem 
almenningur þekkir og notar dagsdaglega, en með lágstaf lýsir orðið einfaldlega hvaða neti, sem samanstendur 
af nokkrum smærri, samtengdum netum. Paul Albitz og Cricket Liu, DNS and BIND, bls. 2. 
2 Líkt og glöggir lesendur kunna að taka eftir hefur forskeytinu „inter“ hér verið kastað fyrir borð, svo eftir 
stendur „Netið“ allskostar forskeytislaust, en þó með hástaf! Er hér um að ræða gæluheiti yfir Internetið, en 
sömu rök liggja að baki notkun hástafsins og reifuð voru í síðustu neðanmálsgrein. Jafnframt má með nokkrum 
sanni halda því fram að „Netið“ forskeytislaust falli betur að íslenskri tungu, enda „inter“ vitaskuld af erlendum 
meiði og lítil hætta á ruglingi við önnur net, t.a.m. fiski- eða flugnanet, þótt því sé sleppt (a.m.k. í þessari 
ritgerð). Búast má við því að orðmyndirnar verði báðar notaðar það sem eftir lifir ritgerðar, eftir hentugleika og 
smekk höfundar. 
3 Sögnin að eiga er hér höfð innan gæsalappa vegna vafans um, hvort yfirhöfuð sé rétt að tala um eigendur að 
lénum. Sjá nánari umfjöllun um þetta í kafla 5.2.2. 
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reynir að hnekkja skráningu léns. Því verður sérstök umfjöllun um lén og vörumerki í kafla 

5.4, þar sem ákvæði vörumerkjalaga verða skoðuð í þessu ljósi. Að því loknu verður sjónum 

vikið að deilumálum um lén, þeim reglum sem reynir á í slíkum málum og úrlausnir reifaðar 

og rýndar til glöggvunar meginreglna á sviðinu. Verður þeirri umfjöllun skipt eftir 

úrlausnaraðilum. Fyrst verður fjallað um UDRP-kerfið, sem er sá farvegur sem flest deilumál 

um lén í stórum höfuðlénum á borð við .com fara um, en því næst litið til innlendra 

lénadeilna og nokkrar úrlausnir dómstóla, úrskurðarnefndar ISNIC um lén og Neytendastofu 

rannsakaðar. 

Að lokinni þessari umfjöllun verður vikið að höfuðlénum, með það að markmiði að kanna 

eignarréttarlega stöðu þeirra. Sérstaklega verður vikið að hinu íslenska landsléni, .is. og rýnt í 

tilraunir síðasta löggjafarþings til setningar laga um landslénið og kannað hvort 

eignarréttarlegir annmarkar kunni að hafa verið á þeim frumvörpum. Loks verða helstu 

niðurstöður reifaðar. 

 

2 Staða viðfangsefnisins innan fræðikerfis lögfræðinnar 
Innan lögfræðinnar er hefð fyrir því að flokka viðfangsefni og réttarreglur í mismunandi svið 

og greinar eftir efni þeirra, til hægðarauka fyrir þá sem fræðigreinina stunda. Í upphafi er 

jafnan greint milli þjóðaréttar annars vegar og ríkisbundins réttar hins vegar. Þrátt fyrir að 

efni það sem hér er fengist við lúti að hinu fjölþjóðlega og landamæralausa Interneti er rétt að 

staðsetja efnið innan hins ríkisbundna réttar í umfjöllun sem þessari, enda þjóðarétturinn í 

þessu fræðikerfi regnhlífarhugtak yfir þær réttarreglur sem varða samskipti ríkja og þjóða sín 

á milli.4 

Hinn ríkisbundni réttur er í grunninn álitinn skiptast í opinberan rétt annars vegar og 

einkarétt hins vegar. Til opinbers réttar teljast þau réttarsvið og réttarreglur sem snúa að hinu 

opinbera, uppbyggingu þess og starfsháttum, samskiptum þess við einkaaðila og fleira. Undir 

einkarétt falla í aðalatriðum þau svið réttarins er lúta að lögskiptum einstaklinga og lögaðila 

innbyrðis, en mörk einkaréttar og opinbers réttar eru ekki alltaf skýr og reynir reglulega á 

reglur hvors tveggja, einkaréttar og opinbers réttar, innan sama sviðs í senn.5 

                                                
4 Ármann Snævarr: Almenn lögfræði, bls. 144: „Í öðrum meginkaflanum verður þá þjóðaréttturinn, er skýrir 
réttarreglurnar um skipti ríkja sín á milli [...]“. Þjóðaréttur er svo skilgreindur í Lögfræðiorðabók, bls. 512: 1 
Réttarreglur sem viðurkennt er að gildi með bindandi hætti í lögskiptum ríkja eða annarra viðurkenndra 
þjóðréttaraðila á milliríkjagrundvelli. 2 Fræðigrein lögfræðinnar sem fjallar um þær reglur. 
5 Það athugast, að ekkert er því til fyrirstöðu að hið opinbera sé aðili að einkaréttarlegum lögskiptum, sem féllu 
eigi að síður undir einkaréttarlegar réttarreglur. 
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Ein af undirgreinum einkaréttarins samkvæmt hinu hefðbundna flokkunarkerfi er 

fjármunaréttur, sem aftur skiptist í viðamiklar undirgreinar á borð við samningarétt, kröfurétt 

og eignarétt. Líkt og fram var tekið í inngangskaflanum er ætlun þessarar ritgerðar í 

megindráttum að takast á við eignaréttarlegar vangaveltur um lén, og því liggur nærri lagi að 

finna efninu fræðilega staðsetningu innan eignaréttarins. Þegar þangað er komið byrjar málið 

hins vegar að vandast, enda eignarétturinn viðamikið svið og ekki einhlítt hvernig tilhögun 

undirgreina hans er háttað. 

Sumir fræðimenn láta hugverka- og auðkennarétt skipa sérstakan sess sem bein 

undirgrein fjármunaréttar, en aðrir telja hann til einna af undirgreinum eignaréttarins.6 Hér 

verður talið nærtækara að álíta hann undirgrein eignaréttar. Færa má að því sannfærandi rök 

að viðfangsefni það sem hér er til umfjöllunar heyri best undir einmitt þetta svið 

fræðigreinarinnar, þ.e. hugverka- og auðkennarétt, enda gegna lén vissulega í mörgum 

tilfellum veigamiklu hlutverki sem auðkenni þess, sem það notar, á Internetinu. Til hugverka- 

og auðkennaréttar eru jafnan talin höfundaréttur, einkaleyfisréttur, hönnunarréttur og 

vörumerkjaréttur.7 Ljóst er að ekkert þessara undirsviða er þess bært að hýsa öll þau álitaefni 

sem spinnast kunna í kringum lén á Internetinu og því má velta fyrir sér, hvort þörf sé á að 

bæta við nýju undirsviði hugverka- og auðkennaréttar til þess brúks. 

Líklega má slá því föstu að velflest eignaréttarleg álitaefni er að lénum lúta megi 

heimfæra undir hugverka- og auðkennarétt. Þegar einstaklingar skrá lén má leiða að því rök 

að þau séu hugverk viðkomandi og skuli njóta verndar sem slíkt. Þetta leiðir af því hvernig 

tilurð þessarar gerðar léna háttar, en í flestum tilfellum „eignast“ einstaklingur lén með því að 

skrá það sjálfur. Nauðsynleg forsenda slíkrar skráningar er að lénið hafi, áður en til 

skráningarinnar kom, verið ófrátekið, það er ekki til. Því varð lénið í raun réttri til í huga þess 

sem það skráði áður en það var til á Internetinu eða nokkurs staðar annars staðar og skal njóta 

verndar að lögum, sömu gerðar og önnur sköpunarverk.8 Einstaklingi geta vissulega áskotnast 

réttindi að lénum eftir öðrum leiðum, til að mynda fyrir tilstilli gjafar eða kaupa, en upphafleg 

                                                
6 Ármann Snævarr skipar höfundarétti sess við hlið eignaréttar undir fjármunarétti, en notast ekki við hugtakið 
hugverkarétt. Ármann Snævarr: Almenn lögfræði, bls. 143. Sigríður Logadóttir fer svipaða leið og skipar 
eigna(r)rétti við hlið hugverka- og auðkennaréttar undir fjármunarétti. Sigríður Logadóttir: Inngangur að 
lögfræði, bls. 15. Páll Sigurðsson segir eignarétt hafa víðtækari merkingu og vitnar meðal annars í lög um 
rithöfundarétt frá 1905, þar sem sagði að höfundur hefði eignarrétt á því sem hann hefði samið. Skipar Páll 
höfundarétti í flokk hugverka- og auðkennaréttar, sem hann staðsetur undir eignarétti. Páll Sigurðsson: 
Höfundaréttur, bls. 17-18. Árni Vilhjálmsson fer sömu leið og Páll í greininni „Gæsla hugverkaréttinda“, bls. 
151. 
7 Jón L. Arnalds: Vörumerkjaréttur, bls. 9. 
8 Sjá m.a. útskýringu Lögfræðiorðabókar á hugtakinu „hugverk“ (Lögfræðiorðabók, bls. 199) og umfjöllun Páls 
Sigurðssonar í um þetta hugtak og fleiri því tengd (Páll Sigurðsson: Höfundaréttur, bls. 16-20). 
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tilurð þess er ávallt hin upphaflega skráning þess. Eftirfarandi gjöf eða kaupum fylgja þá að 

jafnaði hin upphaflegu réttindi, sem til urðu við skráninguna.9 Hið sama getur átt við þegar 

lögaðilar eiga í hlut, þótt algengara megi telja að í þeim tilvikum þjóni lén frekar hlutverki 

auðkennis á líkan hátt og firmanafn fyrirtækis eða vörumerki. 

Eignaréttarleg álitaefni sem lúta að höfuðlénum eru aftur á móti af öðrum toga og verða 

ekki heimfærð undir hugverka- og auðkennarétt með sömu rökum og eiga við um almennu 

lénin. Þessi álitaefni lúta fremur að því hvernig eignarhaldi þeirra fyrirtækja sem sjá um 

rekstur höfuðléna er háttað og hvaða aðilar séu til þess bærir að taka stefnumarkandi 

ákvarðanir um visst höfuðlén, með reglu- eða lagasetningu, eða með öðrum hætti. Ekki blasir 

við hvar staðsetja skuli vangaveltur í þessa veru innan fræðikerfis lögfræðinnar, þar sem svör 

við þessum spurningum krefjast líklega ekki aðeins viðkomu innan eignaréttarins, heldur gæti 

þurft að seilast inn á svið félagaréttar og jafnvel undirgreina opinbers réttar, til að mynda 

stjórnskipunarréttar. Þar sem greining viðfangsefnisins eftir þessu fræðikerfi hefur lítið gildi 

annað en fræðilegt skal hér látið ókafað dýpra að sinni og látið nægja að staðsetja 

eignaréttarleg álitaefni um lén innan hugverka- og auðkennaréttar, með þeirri ábendingu að 

nýir tímar og tilkoma Internetsins krefjist ef til vill nýs undirsviðs. Hvað varðar höfuðlénin 

sérstaklega verður umfjöllun sjötta kafla þessarar ritgerðar látin duga. 

 

3 Hugtök 

3.1 Almennt 

Áður en lengra verður haldið er nauðsynlegt að staldra við og velta fyrir sér merkingu og 

notagildi nokkurra hugtaka sem áberandi verða í meginköflum ritgerðarinnar. Er 

viðfangsefnið enda sérhæft og tæknilegs eðlis og hugtök þessi sjaldséð í greinum og ritum á 

sviði lögfræðinnar, auk þess sem mörg þeirra hafa enn ekki öðlast traustan sess sem almenn 

hugtök í tungumálinu. 

Fyrst verður meginviðfangsefnið sjálft, lén, skilgreint og munurinn á undirlénum og 

höfuðlénum útskýrður. Þá verður vikið að því, hvað átt sé við með rétthafa léns og jafnframt 

litið til fyrirbæra sem á enskri tungu nefnast registry og registrar, þau skilgreind og 

rannsökuð lítillega, auk þess sem hugmyndir að íslenskun hugtakanna verða skoðaðar. Loks 

                                                
9 Nánar verður fjallað um tilurð léna í næsta kafla, þegar hugtökin lén og rétthafi léns verða krufin. 
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verður vikið að hugtaki sem kemur reglulega upp á sviði deilumála um lén og kallast á ensku 

cybersquatting. Þykir hugtakið verðskulda bæði umfjöllun og tilraun til íslenskunar. 

Þrátt fyrir að hugtökin eign og eignarréttindi séu löglærðum að góðu kunn þykir við hæfi 

að tíunda merkingu þeirra og tína til dæmi henni til skýrigar í hvert það sinn, sem þau skipa 

veigamikið hlutverk í lögfræðilegri umfjöllun. Á þessu verður engin undantekning gerð í 

þessari ritgerð og er kafli 3.5 til marks um það. 

 

3.2 Hvað er lén? 

3.2.1 Undirlén 

Samkvæmt íslenskri orðabók merkir hugtakið lén „forræði; ríki eða stjórnarumdæmi“. 

Sérstaklega er tekið fram að á tölvumáli merki orðið „umdæmi“.10 Þessar skýringar eru 

gagnlitlar þeirri umfjöllun sem hér fer fram.11 

Íslensk tunga er merkileg að mörgu leyti. Eitt af því sem greinir hana frá mörgum öðrum 

tungumálum er það, hversu vel henni hefur tekist að nota sín eigin orð yfir tæknilegar 

nýjungar, en á sama tíma kjósa mörg ef ekki flest tungumál grannþjóða hennar að beita 

hugtakahnupli úr öðru tungumáli; oftast ensku. Nærtækt dæmi um þetta er orðið tölva, sem 

nýyrðalatar þjóðir á borð við Dani kalla computer. Á sviði Internetsins hefur íslenska 

hugtakið lén fest sig í sessi yfir það sem á ensku kallast domain eða domain name.12 

Á vef Internets á Íslandi hf. (hér eftir ISNIC)13 er spurningunni „hvað er lén?“ svarað með 

svofelldum hætti:14 

 
Lén er íslenska orðið yfir enska orðið "domain". Orðið var notað um yfirráðasvæði lénsherra 
fyrr á öldum en hefur öðlast nýja merkingu í nútímanum þar sem það er notað yfir umdæmi á 
Internetinu. Dæmi um lén: isnic.is. 

 

Samkvæmt þessu svari er lén „umdæmi á Internetinu“. Dæmið sem þarna er tekið um lén 

er þeirrar gerðar sem algengast er að deilt sé um í deilumálum um lén.  Hefur orðið undirlén 
                                                
10 Íslensk orðabók, bls. 600. 
11 Þeirri ábendingu er vafalítið vert að beina til ritstjóra næstu útgáfu Íslenskrar orðabókar að bæta við skýringar 
hugtaksins lén. 
12 Danir kalla þessi fyrirbæri domæne og domænenavn. Munurinn á „domain“ annars vegar og „domain name“ 
hins vegar er ekki auðsjáanlegur, en til einföldunar mætti ef til vill líkja honum við muninn á heimili og 
heimilisfangi. Hér á landi hefur tíðkast að nota orðið „lén“ um hvort tveggja og verður haldið við þá venju hér, 
enda munurinn í besta falli tæknilegs eðlis og skiptir ekki máli fyrir þá umfjöllun sem hér fer fram. 
13 Internet á Íslandi hf. er rekstraraðili hins íslenska höfuðléns, .is. Um höfuðlén (einkum .is) verður fjallað 
sérstaklega í sjötta kafla. Fyrirtækið er í daglegu tali kallað ISNIC (IS Network Information Center), í samræmi 
við hefð sem skapast hefur á nafngiftum rekstraraðila höfuðléna. 
14 „Spurt og svarað“, http://www.isnic.is/is/faq. 
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verið notað um þessa tegund léna og er sú nafngift dregin af því að hvert lén af þessari gerð 

er skráð undir einhverju höfuðléni. Allajafna er þó látið nægja að kalla þessi lén einfaldlega 

lén, og mun svo gert í þessari ritgerð, nema sérstök þörf sé á frekari aðgreiningu. 

Lén geta gegnt margvíslegu hlutverki. Til að mynda getur lén verið notað í vefslóð að 

tiltekinni heimasíðu á Netinu og fyrir tölvupóst. Eru þessar notkunarleiðir eflaust hinar 

þekktustu meðal almennings og jafnframt þær sem oftast eru grundvöllur lögfræðilegra deilna 

um lén. Í frumvarpi til laga um landslénið .is o.fl., sem lagt var fyrir Alþingi þrisvar á 

kjörtímabilinu 2009-2013 en varð ekki að lögum, var lén skilgreint svo í 1. mgr. 4. gr.:15 

 
[...] Lén eru samsett úr einum eða fleiri hlutum sem kallast merki. Greint er á milli merkja með 
punkti. Stigveldi þeirra greinist svo að merki til vinstri við punkt kallast undirlén og tilheyrir 
merki til hægri við punkt, höfuðléni. 

 

Samkvæmt þessari skilgreiningu yrði til að mynda lagadeild.hi.is talið vera lén sem 

innihéldi þrjú merki; lagadeild, hi og is. Yrðu tvö fyrrnefndu merkin talin undirlén og hið 

síðastnefnda höfuðlén. 

Nýleg grein á vef ISNIC, sem fjallar um verðmæti léna, hefst á svofelldum orðum, sem 

kunna að varpa ljósi á inntak hugtaksins lén:16 

 
Íslenska orðið „lén“ (e. domain) er notað fyrir heimili á Netinu. Nafn lénsins gegnir í raun alveg 
sambærilegu hlutverki [við] venjulegt heimilisfang, nema hvað það er notað jöfnum höndum til 
að senda og taka á móti tölvupósti, til að gefa vefsíðum (heimasíðum) nafn á Netinu og til að 
gefa annarri þjónustu (nettengdum tækjum ýmsikonar) vistföng.  

 

Hér skiptir máli að útskýra lénshugtakið með hætti sem er gagnlegur í ritgerð um 

lögfræðileg álitaefni tengd lénum. Spurningunni um hvað sé lén mætti vissulega svara með 

öðrum hætti og tæknilegri, en hætt er við því að slíkt yrði til minna gagns en glundroða í 

lögfræðilegri umfjöllun sem þessari. Hér verður í þessu skyni lagt til grundvallar að lén sé 

orðmynd ásamt höfuðléni. Dæmi: „hi.is“. Þessari skilgreiningu til fyllingar ríður nú á að 

útskýra hugtakið höfuðlén. 

 

                                                
15 Í heild sinni hljóðar skilgreiningin svo: „Lén er auðkenni í almennum IP-fjarskiptanetum og vísar til mengis 
varpana milli nafna og IP-talna. Lén eru samsett úr einum eða fleiri hlutum sem kallast merki. Greint er á milli 
merkja með punkti. Stigveldi þeirra greinist svo að merki til vinstri við punkt kallast undirlén og tilheyrir merki 
til hægri við punkt, höfuðléni.“ Nánar verður fjallað um þessi frumvörp, efni þeirra og tilgang og fleira, í sjötta 
kafla. Þskj. 528, 141. lögþ. 2012-13, bls. 5 (óbirt í Alþt.). 
16 „Snjallt lén er gulls ígildi“, http://www.isnic.is/is/news/index. 
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3.2.2 Höfuðlén 

Orðið höfuðlén er íslenska fyrir það sem á ensku er kallað Top Level Domain. Orðið er enn 

sem komið er ekki að finna í Íslenskri orðabók. Spurningunni „Hvað eru höfuðlén?“ er svarað 

á vef ISNIC með svofelldum hætti:17 

 
Höfuðlén eru efsti hluti lénakerfisins og skiptast gróflega í þrennt, almenn höfuðlén: .com, .edu, 
.net o.s.frv., landslén: .is, .dk, .us, .jp o.s.frv. og sérstök lén: .arpa. Öll lén eru síðan skilgreind 
undir einhverju þessara höfuðléna. 

 

Í áðurnefndu frumvarpi til laga um landslénið .is o.fl., er höfuðlén skilgreint í 2.-4. mgr. 

4. gr. Þar segir: 

 
Höfuðlén eru efsti hluti lénakerfisins og vísa til þess hluta léns sem kemur á eftir síðasta 
punktinum í lénsheiti og eru samþykkt af þar til bærum alþjóðlegum aðila. Höfuðlén skiptast í 
landslén og almenn höfuðlén. 
Almenn höfuðlén eru höfuðlén sem ekki hafa sérstaka skírskotun til ríkja. 
Landslén eru þau höfuðlén sem hafa sérstaka skírskotun til ríkja. Með því er átt við að ákveðnu 
höfuðléni hafi verið úthlutað með vísan til ákveðins ríkis af þar til bærum alþjóðlegum aðila. 

 

Skilgreiningar ISNIC annars vegar og frumvarpsins hins vegar eiga það sameiginlegt að 

kalla höfuðlén efsta hluta lénakerfisins. Skilgreining ISNIC segir höfuðlén skiptast „gróflega 

í þrennt“, almenn höfuðlén, landslén og sérstök [höfuð]lén, en í frumvarpinu er þeim skipt í 

tvo flokka, landslén og almenn höfuðlén. Virðast þar almenn höfuðlén og sérstök samkvæmt 

skilgreiningu ISNIC sett undir sama hatt og sá hattur nefndur: almenn höfuðlén. 

Önnur ólíkindi með skilgreiningum þessum eru að ISNIC skilgreiningin virðist ganga út 

frá því að punkturinn sé hluti af höfuðléni, enda fylgir punkturinn með í þeim dæmum um 

höfuðlén sem hún telur upp, á meðan skilgreining frumvarpsins virðist telja höfuðlén hefjast 

aftan við punktinn, samanber orðalagið „og vísa til þess hluta léns sem kemur á eftir síðasta 

punktinum í lénsheiti“. Hér kann þó aðeins vera um ónákvæmni í orðalagi að ræða, enda 

stangast það á við titil frumvarpsins og texta þess að öðru leyti, þar sem punkturinn er 

ævinlega látinn fylgja með þegar minnst er á landslénið .is. Hér verður sá háttur hafður á að 

telja punktinn hluta höfuðléns.18 

                                                
17 „Spurt og svarað“, http://www.isnic.is/is/faq. 
18 Sá háttur er einnig hafður á hjá IANA (Internet Assigned Numbers Authority), sem birtir á vefsíðu sinni lista 
yfir núverandi höfuðlén. Listinn er aðgengilegur á vefslóðinni http://www.iana.org/domains/root/db. IANA er 
ásamt ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) sú stofnun, sem fer með stjórnun og 
umsjá grunnvirkni Internetsins. Nánar verður fjallað um þessar stofnanir í næsta kafla, um sögulegt yfirlit léna 
og Internetsins. 
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Líkt og fram hefur komið eru ekki öll höfuðlén sama eðlis, heldur má greina þau í flokka 

eftir eðli sínu. Á lista IANA yfir höfuðlén má sjá að hvert þeirra er skráð af ákveðinni gerð.19 

Þótt gerðirnar séu í raun þrjár og þar af ein með nokkrar undirgerðir,20 verður hér fylgt 

fordæmi ofangreinds lagafrumvarps um landslénið .is o.fl., og látið nægja að flokka höfuðlén 

í tvennt; landslén (country-code Top Level Domains, skammstafað ccTLD's) og almenn 

höfuðlén (generic Top Level Domains, skammstafað gTLD's). Til fyrri hópsins, landsléna, 

heyra þau höfuðlén sem útlutað hefur verið einstökum þjóðum. Dæmi um landslén eru .is, .de 

(Þýskaland) og .dk (Danmörk). Öll landslén eru tveggja stafa og fylgdi úthlutun þeirra 

alþjóðlegum staðli sem kallast ISO 3166, þar sem sett er fram tveggja stafa skammstöfun 

fyrir hvert landa hnattarins.21 Síðari hópnum, það er almennu höfuðlénunum, tilheyra önnur 

höfuðlén en þau sem úthlutað var löndum eftir ISO 3166 staðlinum. Dæmi um almenn 

höfuðlén eru .com, .net og .org. Tilurð þessara höfuðléna er ekki einhlít, heldur má greina 

almenn höfuðlén í nokkra undirflokka eftir því hvernig til þeirra hefur stofnast og hvernig 

rekstri þeirra er háttað. Nýlega kynntu ICANN og IANA22 að opnað yrði fyrir almennar 

skráningar á nýjum höfuðlénum.23 Þau nýju höfuðlén sem þannig verða til munu falla í flokk 

almennra höfuðléna. Nánar verður fjallað um lén í kafla 4.3 um sögu lénakerfisins. 

 

3.3 Rétthafi léns 

Sá aðili, sem skráður er fyrir léni, kallast rétthafi lénsins. Rétthafi léns er sá, sem kemst næst 

því að geta verið álitinn eigandi þess tiltekna léns, en eins og nánar verður reifað í kafla 5.3, 

er ónákvæmt að ræða um lén sem eign. Skráningu á léni fylgja aftur á móti vitaskuld réttindi 

og eins og orðið ber með sér er rétthafi handhafi slíkra réttinda. Ekki er nauðsynlegt að 

rétthafi annist sjálfur skráningu léns, en við skráninguna tilgreinir sá sem lénið skráir 

fyrirhugaðan rétthafa. Rétthafi, eða umboðsmaður hans, getur hvenær sem er skipt um 

rétthafa að léni og þar með afsalað sjálfum sér þeim réttindum og skyldum sem fylgja 

skráningu á léni í hendur öðrum.24 

                                                
19 Sjá síðustu neðanmálsgrein. 
20 Paul Albitz og Cricket Liu, DNS and BIND, bls. 17-19. 
21 Paul Albitz og Cricket Liu, DNS and BIND, bls. 18-19. Ein undantekning er frá fylgni landsléns við ISO 3166 
staðalinn, en það er Bretland, sem hefði átt að fá landslénið .gb skv. staðlinum, en notar þess í stað .uk. (Raunar 
nota Bretar .co.uk, en stefnan ku vera að vinda ofan af þeirri vitleysu á næstu fimm árum.) Þeir félagar Paul 
Albitz og Cricket Liu láta þess getið í sömu andrá að Bretar aki aukinheldur á öfugum vegarhelmingi. 
22 Sjá neðanmálsgrein 21. 
23 ICANN hefur tilkynnt að rýflega 175 ný almenn höfuðlén (gTLD) hafi verið skráð. „New Generic Top Level 
Domains“, http://newgtlds.icann.org/en/. 
24 Umboðsmaður rétthafa er kallaður tengiliður rétthafa hjá ISNIC. Sjá til að mynda WHOIS-gagnagrunninn á 
vefsíðu ISNIC. 
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Hvað snýr að hinu íslenska landsléni, .is, getur rétthafi undirléns þess verið hvort heldur 

sem er, einstaklingur eða lögaðili, og af hvaða þjóðerni sem er. Þetta er og reglan um flest 

höfuðlén, enda má ætla þetta fyrirkomulag best í anda Internetsins, sem oft hefur verið álitið 

standa fyrir frelsi. Á þessu eru þó undantekningar, en umsjónaraðila hvers höfuðléns fyrir sig 

er í grófum dráttum í sjálfsvald sett hvernig reglum um skráningu léna undir því höfuðléni er 

háttað. Sums staðar hefur verið farin sú leið að gera sérstakar kröfur til þjóðernis mögulegra 

rétthafa, aldurs þeirra eða annarra atriða. Sem dæmi má nefna hið bannglaða ríki Noreg, en 

þar er einstaklingum bannað að skrá lén; aðeins lögaðilar geta verið rétthafar léna undir 

landsléninu .no. Til sanngirni ber þó að geta þess að þar á bæ hefur verið ákveðið að fella 

þetta bann úr gildi og verða lénaskráningar heimilaðar almenningi frá og með næstkomandi 

þjóðhátíðardegi Íslendinga, 17. júní 2014.25 

Í áðurnefndu frumvarpi að lögum um landslénið .is o.fl. var kveðið á um viðamiklar 

takmarkanir á því hverjir mættu vera rétthafar .is-léna.26 Frumvarpið varð þó ekki að lögum 

og því eru skráningar .is-léna með frjálsu móti, að minnsta kosti enn sem komið er. 

 

3.4 Skráningarstofa (e. registry) og skráningaraðili (e. registrar) 

Hugtökin í þessari fyrirsögn vísa til þeirra aðila sem hafa umsjón með skráningu léna undir 

höfuðlénum. Á bak við hvert höfuðlén stendur einn aðili sem sér um grunnrekstur þess. 

Hlutverk þess aðila er að viðhalda viðkomandi höfuðléni, tryggja tæknilega virkni þess og sjá 

til þess að hverju þeirra léna, sem skráð er undir höfuðléninu, sé með tæknilega réttum og 

öruggum hætti vísað áfram út á Internetið, ef svo má á orði komast.27 Þessi aðili er á ensku 

nefndur registry. Meðal þýðinga ensk-íslenskrar orðabókar á þessu hugtaki er orðið 

skráningarstofa.28 Það hugtak var og notað í áðurnefndu lénafrumvarpi Alþingis. Þykja ekki 

efni til að bregða frá þessari hugtaksnotkun hér, og verða registry framvegis nefnd 

skráningarstofur. Aðeins ein skráningarstofa getur staðið að baki hverju höfuðléni, en ekkert 

                                                
25 Ákvæði 5.1 í reglum norsku skráningarstofunnar um lénaskráningu kveður á um hverjir megi skrá lén undir 
.no, sjá hér: http://www.norid.no/navnepolitikk.en.html#link3. Takið og eftir hinu skemmtilega orði 
„navnepolitikk“ í slóðinni. Um þá ákvörðun að heimila almenningi skráningar undir .no sjá: „Norwegian 
domain names for everyone,“ http://www.norid.no/nytt/privatpersoner-2014.en.html. 
26 Ákvæði 2. mgr. 11. gr. frumvarpsins hljóðar svo: „Rétthafi léns skal vera lögráða einstaklingur eða lögaðili 
sem hefur skráða kennitölu eða sambærilega staðfestingu frá stjórnvöldum og hafa tengsl við Ísland.“ Þarna er 
með öðrum orðum kveðið á um aldurstakmark þess sem getur verið rétthafi .is-léns (skv. 1. mgr. 1. gr. 
lögræðislaga nr. 71/1997 verða menn lögráða við 18 ára aldur) auk þess sem erlendum aðilum hefði verið gert 
erfitt fyrir að skrá .is-lén. Þskj. 528, 141. lögþ. 2012-13, bls. 5 (óbirt í Alþt.). 
27 Paul Albitz og Cricket Liu, DNS and BIND, bls. 42. 
28 Ensk-íslenska orðabókin, bls. 586. 
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er því til fyrirstöðu að ein og sama skráningarstofan hafi á höndum rekstur fleiri en eins 

höfuðléns.29 

Skráningarstofa ber ábyrgð á þeim þáttum sem hér hafa verið nefndir gagnvart 

viðskiptavinum sínum, sem eru í meginatriðum rétthafar léna. Vanræki skráningarstofa 

hlutverk sitt getur það haft í för með sér hnökra á virkni léns, sem getur leitt til fjárhagslegs 

tjóns fyrir rétthafa. Í slíkum tilvikum getur skráningarstofa orðið bótaskyld gagnvart 

rétthöfum eftir almennum reglum skaðabótaréttar. 

Skráning léna undir landsléninu .is fer fram beint í gegnum skráningarstofuna, ISNIC. 

Þetta fyrirkomulag má kalla undantekningu, enda mun algengara að skráning léna undir 

höfuðlénum fari fram í gegnum nokkurs konar umboðsaðila skráningarstofunnar.30 Þessir 

umboðsaðilar taka á móti skráningarbeiðnum frá almenningi eða hverjum þeim sem hefur 

hug á að skrá lén og skrá í raun lénið fyrir hönd viðkomandi hjá viðeigandi skráningarstofu. 

Þessir aðilar eru á ensku nefndir registrar. Þrátt fyrir að umboðsaðilar af þessu tagi séu ekki 

til staðar á Íslandi, í hið minnsta enn sem komið er, er fyrirbærið skilgreint í lénafrumvarpinu 

og því gefið íslenska heitið skráningaraðili. Verður þeirri nafngift einnig fylgt í þessari 

ritgerð. Lénafrumvarpið skilgreinir skráningaraðila svo í 14. mgr. 4. gr.:31 

 
Skráningaraðili er þjónustuaðili sem á grundvelli samnings við skráningarstofu getur séð um 
skráningu léna undir íslensku höfuðléni og breytingar á upplýsingum sem tengjast því fyrir 
hönd rétthafa léns. 

 

Ekkert er við þessa skilgreiningu að athuga, utan þess að fyrir þá umfjöllun sem hér fer 

fram er orðinu „íslensku“ ofaukið. 

 

3.5 Netsvindl (e. cybersquatting) 

Cybersquatting er það kallað, þegar lén eru skráð, eða þau notuð, í vondri trú um betri rétt 

annars, beinlínis með það að markmiði að hagnast á kostnað þess aðila.32 Þetta á einna helst 

við í tilfellum þar sem skráð eru þekkt vörumerki og viðkomandi vörumerkjaeiganda í 

kjölfarið boðið lénið til kaups fyrir langtum hærra verð, en hlaust af skráningu þess. Hlýtur 

hugtakið sérstaka umfjöllun hér vegna þess hve iðulega það kemur fyrir í deilumálum um lén 

                                                
29 Paul Albitz og Cricket Liu, DNS and BIND, bls. 42. 
30 Paul Albitz og Cricket Liu, DNS and BIND, bls. 42. 
31 Þskj. 528, 141. lögþ. 2012-13, bls. 2 (óbirt í Alþt.). 
32 Hugtakið er skilgreint í byrjun bandarískra laga um efnið, Anti-Cybersquatting Consumer Protection Act 
(ACPA), Lanham Act S. 43(d), 15 U.S.C. S.1125(d). 
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í UDRP-kerfinu, sem hlýtur vandlega umfjöllun í kafla 5.5. Var því kerfi einkum og sér í lagi 

komið á fót til að auðvelda þeim sem fyrir barðinu á þessu verða að hnekkja slíkri 

lénaskráningu. 

Forskeytið cyber merkir samkvæmt ensk-íslenskri orðabók net-. 33  Þannig merkir 

cybercommunity til dæmis netsamfélag og cyberspace útleggst sem netheimar. Orðmyndina 

squatting er ekki að finna í þeirri orðabók sem höfundur hefur við höndina, en orðið squat 

getur meðal annars þýtt að taka sér bólfestu í auðu húsi í heimildarleysi.34 Er þetta líklega sú 

merking sem hefur verið yfirfærð á netheima með orðinu cybersquatting og er notuð um 

glæpsamlegar lénaskráningar. Má enda segja að sá sem skráir lén til að níðast á þeim sem 

með réttu ætti tilkall til þess taki sér með þeirri hegðun bólfestu á auðu svæði í 

heimildarleysi.35 Við íslenskun síðari liðar hugtaksins vandast þó málið, því ekkert stutt og 

laggott orð er auðfundið í tungumálinu yfir þá hegðun sem squat lýsir. Bæta má úr því með 

nokkurri staðfærslu, og skal hér lagt til að orðið netsvindl verði á íslensku notað yfir tilvik 

sem á ensku er lýst með hugtakinu cybersquatting.36 

 

3.6 Eign og eignarréttindi 

Í hugtakakafla ritgerðar sem ber heiti fræðigreinarinnar eignaréttur37 í titlinum verður trauðla 

hjá því sneitt að gera hugtökunum eign og eignarréttindi skil, þó ekki sé nema lítillega. Þegar 

þessi hugtök eru skoðuð í ljósi íslensks réttar ber fyrst að geta eignarréttarákvæðis 

stjórnarskrárinnar. Eftir þær viðamiklu breytingar á mannréttindakafla stjórnarskrárinnar, sem 

fólust í stjórnskipunarlögum nr. 97/1995, er ákvæði um friðhelgi eignarréttarins að finna í 

72. gr. hennar. Ákvæði 1. mgr. hljóðar svo: 

 
                                                
33 Ensk-íslenska orðabókin, bls. 165. 
34 Ensk-íslenska orðabókin, bls. 694. 
35 Þetta rímar við það sem fram kemur í nýlegri grein á vef ISNIC, að lén sé „notað fyrir heimili á Netinu.“ Sjá 
„Snjallt lén er gulls ígildi“, http://www.isnic.is/is/news/index. 
36 Leitarvél Google sýnir 143 niðurstöður þegar leitað er að orðinu netsvindl. Stutt rannsókn virðist sýna að 
hugtakið sé oftast notað yfir sviksamlega starfsemi á netinu, t.d. þann verknað að auglýsa hlut til sölu með 
smáauglýsingu, taka við peningum rafrænt, en afhenda svo aldrei vöru. 
37 Ekki sýnist einhlítt hvort betur fari á að rita eitt eða tvö err í orðinu eigna(r)réttur. Þannig segir til að mynda í 
ákvæði stjórnarskrárinnar að eignarrétturinn, með tveimur errum, sé friðhelgur. Á vef Háskóla Íslands kemur 
aftur fram að innan lagadeildar sé kennt námskeiðið Eignaréttur (sjá kennsluskrá Lagadeildar undir 
Félagsvísindasviði á ugla.hi.is/kennsluskra). Íslensk orðabók hefur aðeins að geyma tveggja erra útgáfu orðsins. 
Í riti sínu, Stjórnskipunarréttur - Mannréttindi, segir Björg Thorarensen m.a. orðið „eignarréttur“ (með tveimur 
errum) vera heiti á einni fræðigrein lögfræðinnar, sjá bls. 441. Í Lögfræðiorðabók, bls. 94-95 er „eignaréttur“ 
sagt nafn þeirrar undirgreinar lögfræðinnar sem fjallar um eignarréttindi o.fl., en „eignarréttur“ útskýrður sem 
víðtækur réttur þess sem hann hefur til ráðstöfunar tiltekinnar eignar. Hér verður fylgt þeirri stefnu 
lögfræðiorðabókarinnar og Lagadeildar Háskóla Íslands að rita fræðigreinina eignarétt með einu erri, sbr. titil 
ritgerðarinnar, en hafa errin tvö þegar fjallað er um réttindin sem slík. 
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Eignarrétturinn er friðhelgur. Engan má skylda til að láta af hendi eign sína nema 
almenningsþörf krefji. Þarf til þess lagafyrirmæli og komi fullt verð fyrir. 

 

Ákvæðið lætur lögspekingum eftir að skilgreina hvað felist í þeim „eignarrétti“ sem það 

lýsir friðhelgan og í þeirri „eign“ sem það verndar. 

Merking hugtakanna eignar, eignarréttar og eignarréttinda er ekki ávallt hin sama, heldur 

fer hún eftir því samhengi sem hugtökin eru sett fram í. Þegar hugtökin koma fram í 

ákveðnum lögum um tiltekið málefni, svo sem lögum um stjórn fiskveiða, er rétt að álíta 

merkingu þeirra þrengri en þegar hugtökin eru notuð í almennu samhengi, eins og til dæmis á 

við um 1. mgr. 72. gr. stjórnarskrárinnar.38 Hér skiptir mestu máli að skýra inntak hugtakanna 

með almennum hætti. 

Eignarréttindi eru ólík öðrum réttindum sem fjallað er um í mannréttindakafla 

stjórnarskrárinnar að því leyti að þau fela í sér persónubundinn rétt, en ekki almennan.39 Sá 

sem nýtur eignarréttinda býr við réttarstöðu, sem veitir honum einkaforræði eða einkaumráð 

yfir tilteknum verðmætum.40 Hin tilteknu verðmæti, sem eignarréttindin lúta að, eru þannig 

andlag eignarréttar og kallast eign. 

Hugtakið eign í stjórnarskránni ber að skýra með rúmum hætti, þannig að andlag eignar 

geti náð til hlutbundinna jafnt sem óhlutbundinna verðmæta. Þessi skilningur var staðfestur 

þegar árið 1916 af Landsyfirrétti, sem sagði eignarrétt í stjórnarskránni ekki aðeins merkja 

eignarrétt í þrengri merkingu, heldur ná einnig yfir „önnur verðmæt réttindi, svo sem 

afnotarétt, kröfurétt, rithöfundarétt, einkarétt ...“.41 Þetta er grundvallaratriði og skiptir miklu 

máli fyrir þá umfjöllun sem á eftir fer, ekki síst álitaefni sem rædd verða í sjötta kafla, um 

hvort og með hvaða hætti höfuðlénið .is og rekstur þess geta talist andlag eignar í skilningi 

eignarréttarákvæðis stjórnarskrárinnar.  

 

                                                
38 Þorgeir Örlygsson, Kaflar úr eignarétti I, bls. 4. 
39 Sjá m.a. Þorgeir Örlygsson, Kaflar úr eignarétti I, bls. 5 og Gaukur Jörundsson, Um eignarnám, bls. 53. 
40 Gaukur Jörundsson, Um eignarnám, bls. 53. Þótt talað sé um einkaforræði eða einkaumráð er ekkert því til 
fyrirstöðu að sá sem réttindanna njóti fari með slík umráð í sameiningu með fleiri einstaklingum. 
41 Lyfrd. IX, bls. 809. Þarna fjallaði dómurinn um eignarréttarákvæði fyrstu íslensku stjórnarskrárinnar, frá 
1874, sem er efnislega samhljóðandi 72. gr. núgildandi stjórnarskrár. 
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4 Sögulegt yfirlit 

4.1 Almennt 

Í lögfræðilegri umfjöllun um eignarrétt á sviði Internetsins er mikilvægt að gera grein fyrir 

uppruna þess, tilurð og sögulegri þróun. Það, hvernig tiltekin verðmæti eru til orðin, er enda 

grundvallaratriði þegar fjallað er um eignarréttarlega stöðu þeirra. Í ljósi aðalefnis þessarar 

ritgerðar verður umfjöllun um sögu Internetsins miðuð sérstaklega að lénum, jafnt almennum 

sem höfuðlénum, tilurð þeirra og þróun. Sérstaklega verður rakin saga .is-höfuðlénsins. Þar 

sem hér er á ferðinni ritgerð í lögfræði, en ekki tölvunarfræði eða annarri ámóta tæknigrein, 

verður og leitast við að halda ræðunni kjarnyrtri og eins flækindalausri og kostur er.  

 

4.2 Internetið 

Internetið á uppruna sinn að rekja til Bandaríkjanna, nánar tiltekið til stofnunarinnar 

Advanced Research Projects Agency (ARPA) innan bandaríska varnamálaráðuneytisins, sem 

undir lok sjöunda áratugar síðustu aldar stóð fyrir tilraunum við að tengja saman tölvukerfi 

mikilvægra bandarískra rannsóknarstofnana, í hernaðarlegum tilgangi og með það að 

markmiði að auðvelda og gera ódýrari flutning tölvutækra gagna þeirra á milli. Samtenging 

þessara tölvukerfa var kölluð ARPAnet, og átti eftir að verða að því sem nú er þekkt sem 

Internetið.42 

Þetta nýja tölvunet var fyrst kynnt almenningi á alþjóðlegri ráðstefnu um tölvusamskipti 

árið 1972,43 og varð þróun þess hröð upp frá því. Fyrstu árin komu margir aðilar að þessari 

þróun. Einstaklingsframtak nokkurra frumkvöðla spilaði lykilhlutverk, auk þess sem fjöldi 

samtaka og ekki síst bandaríska háskólasamfélagið kom að málum.44 Þrátt fyrir að ARPA 

kæmi að þróuninni og styddi við rannsóknarvinnu henni tengdri með fjármögnun var eiginleg 

miðstýring þessarar þróunar ekki fyrir hendi. Eftir á hefur því verið haldið fram að einmitt 

þessi skortur á miðstýringu hafi gert Internetinu kleift að þróast, vaxa og dafna jafnhratt og 

raun bar vitni.45 

Í upphafi níunda áratugarins var komið á fót ákveðnum staðli til samræmingar þeirrar 

samskiptagerðar sem tölvur innan ARPAnetsins höfðu. Staðall þessi, sem kallaður var TCP 

                                                
42 Barry M. Leiner o.fl.: „A Brief History of the Internet“, bls. 24. 
43 International Computer Communication Conferrence (ICCC). 
44 Paul Albitz og Cricket Liu, DNS and BIND, bls. 2 og Barry M. Leiner o.fl.: „A Brief History of the Internet“, 
bls. 22-25. 
45 Bruce Sterling: „A Short History of the Internet“, http://www.angelfire.com. 
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og leiddi skömmu síðar til IP-staðalsins,46 varð fljótt ráðandi innan netsins og ýtti tilkoma 

hans undir enn frekari og hraðari framþróun þess.47 

Árið 1988 ákvað ARPA (sem þá hafði bætt déi framan við skammstöfun sína og kallaði 

sig DARPA), að opinberum rannsóknum og tilraunum varðandi netið skyldi hætt og hið 

eiginlega ARPAnet í raun lagt af. Nýtt net sem hafði náð fótfestu tók við hlutverki 

ARPAnetsins sem aðaluppistaða Internetsins. Þróun þess nets hafði verið styrkt af NSF 

(National Science Foundation) og var það kallað NSFNET. Vorið 1995 urðu umskipti á 

Internetinu, þegar hið ríkisrekna NSFNET vék sem formlegur bakhjarl Internetsins og við 

hlutverkinu tóku mörg smærri, einkarekin net.48 Hafa slík net síðan haldið uppi því sem í 

daglegu tali kallast Internetið. 

Hér hefur verið stiklað á stóru um sögulega þróun Internetsins, allt frá samtengingu 

nokkurra tölva á vegum bandarískra varnarmálayfirvalda til Internets nútímans, en slík 

grundvallarþekking er nauðsynleg stoð þegar meta skal hvernig eignarrétti yfir tilteknum 

verðmætum háttar, líkt og gert verður í komandi köflum. Næst verður sjónum vikið að sögu 

hins svokallaða lénakerfis (e. Domain Name System) og loks sérstaklega að sögu íslenska 

höfuðlénsins, .is. 

 

4.3 Lénakerfið (e. Domain Name System) 

4.3.1 Tilurð og tilgangur lénakerfisins 

Í kjölfar tilurðar TCP og IP samskiptastaðlanna sem getið var um í síðasta kafla, fjölgaði 

notendum ARPAnetsins hratt. Sú fjölgun leiddi af sér nokkur ófyrirséð vandamál, þar af tvö 

sem sérstaklega brýnt þótti að takast á við. Í fyrsta lagi var aðeins um eina nafnaskrá að ræða 

fyrir tæki (e. host) sem tengdust ARPAnetinu. Engin tvö tæki geta borið sama nafn í slíkri 

skrá og eftir því sem þeim fjölgaði reyndist erfiðara að skapa hverjum og einum sérstakt nafn. 

Í öðru lagi var skráning þessara nafna og rekstur nafnaskrárinnar aðeins á hendi eins aðila og 

þegar vexti netsins tók að hraða varð fljótt ljóst að álaginu þyrfti að dreifa. Auk þess að gera 

tölvuvænar talnarunur læsilegri mannlegu auga, var lénakerfinu ætlað að sporna við þessum 

tveimur vandamálum; hinu fyrra með því að dreifa nafnaskráningum á mismunandi „svæði“ 

                                                
46 Transmission Control Protocol - Internet Protocol.  
47 Paul Albitz og Cricket Liu, DNS and BIND, bls. 2. Hugmyndina að staðlinum átti Bandaríkjamaður að nafni 
Robert E. Kahn, sem var einn af höfuðpaurum þróunar ARPAnetsins og síðar stofnandi og forseti CNRI 
(Corporation for National Research Initiatives). Barry M. Leiner o.fl.: „A Brief History of the Internet“, bls. 22 
og 24. 
48 Paul Albitz og Cricket Liu, DNS and BIND, bls. 2. 
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(lén) innan netsins og hinu síðara með því að draga úr miðstýringu og gera fleiri en einum 

aðila kleift að annast slíkar nafnaskráningar.49 

Þrír einstaklingar á vegum vísindastofnunar við Suður-Karólínuháskóla50 komu öðrum 

fremur að hönnun lénakerfisins. Þetta voru Steve Crocker, Jon Postel og Paul Mockapetris, 

sem settu fram leiðbeiningar um lénakerfið, uppbyggingu þess og virkni í svokölluðum RFC-

skjölum á árunum 1982-3.51 Vinna þremenninganna var styrkt af ARPA sem hluti af 

markvissri þróun Internetsins.52 Kerfið er í raun flókinn gagnagrunnur, skiptanlegur í ótal 

einingar, sem gerir stjórnendum hans kleift að úthluta, ef svo má að orði komast, ákveðnum 

hlutum hans út á við.53 Þessir hlutar kallast í daglegu tali lén og eru jafnframt „þýðingar“ 

kerfisins á tölvuföngum í formi torræðra talnaruna yfir í bókstafi, mannlegum notendum 

Internetsins til hægðarauka.54 Megintilgang lénakerfisins sagði einn hönnuða þess, Jon Postel, 

þó ekki vera tæknilegs eðlis, heldur fremur pólitísks: „The purpose and expected use of 

domains is to divide the name management required of a central administration and assign it 

to sub-administrations.“55 Tilgangur léna sé m.ö.o. sá að draga úr miðstýringu þess valds að 

úthluta nöfnum á Internetinu og dreifa því á milli margra aðila. Þessum tilgangi hefur verið 

náð með því fyrirkomulagi að öll lén56 eru skráð undir mismunandi höfuðlénum,57 sem stýrt 

er af mismunandi aðilum. 

 

4.3.2 Stjórnunarhættir lénakerfisins 

Stjórnunarhættir lénakerfisins á fyrstu stigum tilveru þess voru heldur lausir í reipunum og 

raunar aðeins á höndum nokkurra tiltekinna einstaklinga, einkum Jon Postel og 

samstarfsmanna hans. Fyrirkomulagið var í senn óformlegt og ógegnsætt og kom ekki að sök 

á meðan Internetið var enn á skipulegu tilraunarstigi.58 En eftir því sem netið óx og varð 

almennara ollu óformlegheitin fleiri vandamálum. Þörfin á skilvirkari og formfastari háttum 
                                                
49 Paul Albitz og Cricket Liu, DNS and BIND, bls. 4 og David Lindsay, International Domain Name Law, bls. 7. 
50 N.t.t. Information Sciences Institute við University of South California. 
51 RFC stendur fyrir Request for Comments og er staðall sem Steve Crocker kom á fót til að samræma skjöl 
(nokkurs konar minnisblöð) sem vörðuðu Internetið. Steve Crocker og Jon Postel settu fram fyrstu vísana að 
lénakerfinu í RFC 819 árið 1982. Paul Mockapetris setti fram fullkomnari leiðbeiningar um kerfið, uppbyggingu 
þess og virkni, í RFC 882 og 883 ári síðar. Með tilkomu nýjunga í lénakerfinu, t.a.m. fjölgunar höfuðléna, komu 
fram fleiri RFC skjöl er kerfið og breytingar á því vörðuðu. Paul Albitz og Cricket Liu, DNS and BIND, bls. 4 
og bls. 11-17 og David Lindsay, International Domain Name Law, bls. 7. 
52 David Lindsay, International Domain Name Law, bls. 33. Sjá kafla 4.2. 
53 Paul Albitz og Cricket Liu, DNS and BIND, bls. 11. 
54 Vísast til umfjöllunarinnar í kafla 3.2 hér á undan til nánari útskýringar hugtaksins léns. 
55 Jon Postel og Joyce Reynolds, RFC 920, formáli. 
56 Sjá kafla 3.2.1. 
57 Sjá kafla 3.2.2. 
58 David Lindsay, International Domain Name Law, bls. 32. 
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til að takast á við félagsleg, efnahagsleg og ekki síst lögfræðileg vandamál, jókst. Eigi að 

síður ber saga stjórnunarhátta lénakerfisins þess merki, að leitast hafi verið við að viðhalda 

því óformlega eðli sem var einkennandi í upphafi.59 

Saga þessi er raunar með eindæmum krókótt og margþætt og uppfull af ótal 

skammstöfunum bandarískra félagasamtaka og samlendra ríkisstofnana, sem hver um sig 

skiptu á milli sín mismikilvægum hlutverkum á mismunandi tímaskeiðum og stigum þróunar 

kerfisins.60 Það sem mestu máli skiptir er að kerfið varð til innan Suður-Karólínuháskóla, líkt 

og getið var um í síðasta kafla, í verkefni styrktu af bandarískum yfirvöldum. Þessi 

samstarfssamningur var endurnýjaður 1988 og lénakerfinu gerð skýrari skil með tilvitnunum 

til þeirra RFC-skjala sem höfðu að geyma útlistanir er kerfið vörðuðu. Um svipað leyti var sú 

stofnun innan Suður-Karólínuháskóla sem staðið hafði að þróun kerfisins endurskipulögð og 

byrjað var að nota heitið „Internet Assigned Numbers Authority“, skammstafað IANA.61 Eftir 

nokkuð þvarg og óvissuástand, sem óþarft er að fara í saumana á, varð loks sátt á meðal 

hlutaðeigandi aðila um að IANA skyldi, ásamt öðrum verkefnum, ábyrgjast rekstur 

lénakerfisins.62 

Næstu árin gegndu tvær stofnanir lykilhlutverkum við rekstur Internetsins. Þetta voru 

IANA og NSI (Network Solutions Inc.). Óskýrleiki um mörk hlutverka og valda þessara aðila 

leiddi til þess að fulltrúar þeirra settust að samningaborði árið 1998. Leiddu þær viðræður til 

hugmynda um stofnun nokkurs konar regnhlífarsamtaka yfir úthlutanir úr nafna- og 

númerakerfum Internetsins. Þessi samtök, sem hlutu gæluheitið Internet Corporation for 

Assigned Names and Numbers, eða ICANN, voru formlega stofnuð í september 1998. Á 

grundvelli samnings IANA og NSI, ásamt blessun valdasælla aðila á borð við bandaríska 

viðskiptaráðuneytið og Evrópusambandið, varð ICANN að yfirstofnun þess hluta Internetsins 

                                                
59 David Lindsay, International Domain Name Law, bls. 32-33. 
60 Þannig varð kerfið til hjá ISI (Information Sciences Institute) innan USC (University of Southern Carolina) í 
verkefni styrktu af DARPA (Defense Advanced Research Project Agency), sem áður hét ARPA. ISI var 
formlega gert ábyrgt fyrir lénakerfinu af DISA (Defense Information System Agency), en SRI NIC (Stanford 
Research Institute Network Information Center) hafði gegnt sambærilegu hlutverki innan ARPAnetsins. SRI 
NIC starfaði á grundvelli samnings við DCA (Defense Communications Agency) og varð þekkt undir heitinu 
DDN-NIC (Defense Data Network-Network Information Center) og tók sér ábyrgðina á skráningu höfuðléna og 
almennra léna undir nýja lénakerfinu þegar það var kynnt til sögunnar. David Lindsay, International Domain 
Name Law, bls. 32-33. 
61 David Lindsay, International Domain Name Law, bls. 33. Heiti IANA var fyrst notað í RFC 1083, skjali sem 
Jon Postel skrifaði til lýsingar ákveðins ferli við stöðlun Internetsins. 
62 Segja má að þvargið hafi endanlega komið að þrotum með útkomu RFC 1700 árið 1994, sem ritað var af Jon 
Postel og Joyce Reynolds, þar sem því var beinlínis lýst yfir að sátt væri um það innan Internetsamfélagsins 
(Internet Society (ISOC)) og Federal Network Council (FNC) að IANA annaðist nefnt hlutverk.  
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sem lýtur að nafna- og númerakerfum þess. IANA er nú deild innan ICANN.63 Tekið er fram 

í stofnsamningi ICANN að félagið sé stofnað án hagnaðarmarkmiðs til hagsbóta fyrir 

almenning.64 

 

4.4 Landslénið .is 

Upphaf Internetsins á Íslandi má rekja til stofnunar ISnet árið 1986. Félagið var stofnað með 

það að markmiði að halda utan um rekstur íslenska hluta Internetsins. ISnet var í fyrstu rekið 

af tveimur félagasamtökum, SURIS (Samtök um upplýsinganet rannsóknaraðila á Íslandi) og 

ICEUUG (Icelandic Unix Users Group).65 

Við úthlutun landsléna var farið eftir ISO staðlinum um tveggja stafa kóða fyrir nöfn 

landa, n.t.t. ISO-3166.66 Þetta var ákveðið strax árið 1984 í RFC 920,67 svo sem getið var í 

kafla 4.3.1. Á þeim grundvelli var SURIS falin stjórn landslénsins .is af IANA árið 1988. 

Árið 1995 var ákveðið að stofna hlutafélag um rekstur íslenska hluta Internetsins og hlaut 

félagið nafnið Internet á Íslandi hf.68 Um upphaflega hluthafa í félaginu segir þetta á vefsíðu 

ISNIC:69 

 

Upphaflega tengdust því allir innlendir netnotendur í gegnum ISNIC. Þeirra á meðal voru 
Háskóli Íslands og aðrar menntastofnanir, ýmsir rannsóknaraðilar, ráðuneytin, nokkur stór 
einkafyrirtæki, ríkisbankarnir og Alþingi Íslendinga, sem enn er hluthafi í ISNIC. Margir af 
þessum frumherjum í hópi internetnotenda gerðust stofnaðilar að Interneti á Íslandi hf. og fengu 
afhentan hlut í félaginu til samræmis við viðskiptin sem þeir höfðu átt við fyrirrennara þess, 
SURIS. 

 

Árið 2001 átti sér stað einkavæðing ISNIC, þegar Háskóli Íslands, ríkissjóður og aðrir 

opinberir aðilar seldu um 93% hlutafjár félagsins til Íslandssíma hf., sem síðar varð þekkt 

undir merkjum Vodafone. Móðurfélag Vodafone, Teymi hf., seldi hlut sinn í ISNIC til 

hugbúnaðarfyrirtækisins Modernus ehf. í mars 2007. Í upphafi árs 2008 sameinuðust svo 

                                                
63  Sjá m.a. David Lindsay, International Domain Name Law, bls. 47, „Introducing IANA“, 
http://www.iana.org/about og „About ICANN“, http://www.icann.org/en/about. 
64  „Articles of Incorporation of Internet Corporation for Assigned Names and Numbers“, 
http://www.icann.org/en/about/governance/articles. 
65 „Fyrirtækið“, http://www.isnic.is/is/about/isnic. 
66 ISO, eða International Standards Organization, hefur gefið út fjölmarga alþjóðlega staðla. ISO-3166 ber 
yfirskriftina „Codes for Representation of Names of Countries“ og kom út í maí 1981. 
67 Jon Postel og Joyce Reynolds, RFC 920, bls. 7. 
68 Internet á Íslandi hf. er í daglegu tali kallað ISNIC, sem stendur fyrir IS Network Information Center, í 
samræmi við hefð sem hefur skapast í þá veru um skráningarstofur (e. registry) höfuðléna (sbr. t.a.m. DENIC í 
Þýskalandi og SENIC í Svíþjóð). 
69 „Fyrirtækið“, http://www.isnic.is/is/about/isnic. 



 

 22 

Modernus og ISNIC undir merkjum hins síðarnefnda og hefur félagið verið starfrækt þannig 

síðan.70 

Á kjörtímabilinu 2009-2013 lagði innanríkisráðherra þrívegis fram frumvarp til setningar 

laga um landslénið .is. Hefðu lögin haft í för með sér viðamiklar breytingar á tilhögun 

landslénsins og aukið mjög umsvif og aðkomu opinberra aðila að rekstri þess. Frumvarpið, 

sem tók litlum breytingum á milli þess sem það var lagt fram, varð ekki að lögum. Ítrekaða 

framlagningu þess má þó e.t.v. líta á sem vísbendingu um að það gæti skotið aftur upp 

kollinum á Alþingi síðar. Frumvarpi þessu verða gerð ítarleg skil í sjötta kafla þessarar 

ritgerðar, enda áhugavert fyrir margra hluta sakir, og vekur meðal annars upp eignarréttarleg 

álitaefni, sem krefjast umfjöllunar. 

 

5 Lén sem andlag eignarréttinda 

5.1 Inngangur  

Lén eru merkileg vörutegund, ef svo má að orði komast. Engin tvö lén eru eins, þau gegna 

lykilhlutverkum á Internetinu og geta verið afar verðmæt, eins og mörg dæmi sanna.71 Í 

mörgum tilfellum er lén helsta kennileiti fyrirtækis á Netinu og má segja að þannig gegni það 

hlutverki sambærilegu við vörumerki þess. Þetta getur orðið til þess að mörkin milli léns og 

vörumerkis verði óljós, sem skapar hættu á árekstrum og tendrar lögfræðileg álitaefni. 

Í köflunum hér á undan hefur verið farið yfir tilurð og þróun Internetsins, sem og 

lénakerfisins og mikilvæg hugtök á sviðinu útskýrð. Í þessum kafla verður sjónum beint að 

almennum lénum og stöðu þeirra í eignarréttarlegu ljósi. Hvert og eitt lén er agnarsmár hluti 

lénakerfisins, 72  sem er á meðal mikilvægustu hluta Internetsins. Þegar fjalla skal um 

eignarréttindi að almennum lénum er því við hæfi að athuga í fyrstu gróflega hvernig háttar 

um eignarréttindi að sjálfu Internetinu og verður það gert í kafla 5.2. Því næst verður vikið að 

lénum og þá að samspili þeirra við vörumerki, en þetta samspil hefur líklega leitt af sér flest 

deilumál sem lúta að lénum. Að lokinni almennri kynningu á vörumerkjum í „lénafræðilegu“ 
                                                
70 „Fyrirtækið“, http://www.isnic.is/is/about/isnic. 
71 Chris Irvine, blaðamaður The Telegraph, tók saman tíu dýrustu lén allra tíma í grein árið 2010. Skv. henni er 
insure.com dýrasta lén í heimi, en það keypti fyrirtækið QueenStreet á 16 milljónir Bandaríkjadala árið 2009. 
Næstdýrasta lén í heimi, skv. listanum, er sex.com, sem ku 14 milljóna Bandaríkjadala virði. Dæmi um önnur á 
topp 10 listanum eru porn.com, beer.com og casino.com. Chris Irvine: „Top 10 most expensive domain names“, 
www.telegraph.co.uk. Nýlega tók fb.com sæti á topp 10 listanum yfir dýrustu lén í heimi, þegar Facebook reiddi 
fram 8 og hálfa milljón Bandaríkjadala til American Farm Bureau fyrir lénið. Jackie Cohen: „Facebook Paid 8.5 
Million For FB.com“, www.allfacebook.com. 
72 Fjallað var um lénakerfið og sögu þess í kafla 4.3. 
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ljósi verður sérstaklega fjallað um UDRP-kerfið, sem er sá farvegur sem flest deilumál um 

lén og vörumerki hafa fetað. Kerfið tekur þó ekki á deilum um .is-lén, en sérstök grein verður 

gerð fyrir deilum þau, reglum sem þar koma til skoðunar og úrlausnum í slíkum deilumálum 

á eftir umfjölluninni um UDRP. 

 

5.2 Hver á Internetið? 

5.2.1 Almennt 

Eignarréttur getur stofnast með ýmsu móti og hafa fræðimenn í tímans rás gert sér til dundurs 

að finna upp aðferðir til að lýsa slíkri stofnun. Í Köflum úr eignarétti greinir Þorgeir 

Örlygsson stofnunarhætti eignarréttar í þrjá meginflokka: frumstofnun, afleidda stofnun og 

útrýmandi stofnun. 73  Frumstofnun eignarréttinda skiptir Þorgeir í kjölfarið í nokkra 

undirflokka, t.d. nám, töku, veiði og reka. Enginn af undirflokkunum sýnist í fyrstu þeirrar 

náttúru að undir hann megi fella stofnun eignarréttar að Internetinu; hvorki var það numið né 

veitt og ekki rak það óvænt á land við húsakynni bandaríska varnamálaráðuneytisins. Gaukur 

Jörundsson gerir einnig tilraun til lýsingar stofnunarhátta eignarréttar og greinir þá í grunninn 

í tvennt: sjálfstæða stofnun og afleidda stofnun.74 Felst í sjálfstæðri stofnun að eignarréttindi 

manns yfir tilteknu verðmæti séu með engu móti háð fyrri eignarrétti yfir verðmætinu og eru 

nám og taka nefnd til sögunnar sem dæmi um þennan stofnunarhátt. Afleidd stofnun er aftur 

hitt, þegar eignarréttindi stofnast til handa nýjum aðila með tilfærslu þeirra frá öðrum, t.a.m. 

fyrir kaup, gjöf eða erfð. 

Ólafur Lárusson beitir í riti sínu um eignarétt örlítið annarri aðferð við lýsingu 

stofnunarhátta eignarréttar. Segir hann allar eignir, hvort sem þær séu líkamlegar eða ekki, 

eiga upptök sín að rekja til annaðhvort náms eða töku, eða til þess sem hann kallar 

framleiðslu.75 Út frá aðferð Ólafs væri nærtækt að ætla Internetinu sess í þessum flokki, enda 

má vissulega færa sannfærandi rök að því að Internetið hafi verið „framleitt“, fremur en að 

það hafi verið numið eða tekið. Vandinn eykst hins vegar þegar svara á til um hver það þá 

var, sem framleiddi Internetið og ætti þar með í upphafi að hafa hotið að því eignarrétt. Af 

sögu Internetsins, sem rakin var á handahlaupum í fjórða kafla þessarar ritgerðar, má sjá að 

Internetið verður ekki talið framleiðsla eins aðila, heldur er það afsprengi margra 

samverkandi þátta með tilkomu ýmissa mismunandi aðila í tilviljunarkenndri atburðarás á 

                                                
73 Þorgeir Örlygsson, Kaflar úr eignarétti I, bls. 41. 
74 Gaukur Jörundsson: Eignaréttur II, bls. 130. 
75 Ólafur Lárusson: Eignaréttur I, bls. 81. 
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löngum tíma. Auk þess er Internetið hvergi nærri hætt að þróast. Þvert á móti heldur það 

áfram að „verða til“ á degi hverjum. Af þessu er ljóst að þeim, sem hyggst finna hinn eina 

sanna eiganda Internetsins, er talsverður vandi á höndum. 

 

5.2.2 Tilkall frumkvöðla og stofnana til eignarréttinda yfir Netinu 

Að ýmsu er að huga þegar eignarréttarlegum spurningum um Internetið er gefinn gaumur, og 

gæti slík umræða vafalaust orðið nógu efnismikil til að verðskulda sérstaka ritsmíð. Þannig 

má til dæmis velta fyrir sér hvort þeir hlutar Netsins sem beinlínis eru uppfinningar tiltekinna, 

nafngreindra, einstaklinga séu „eignir“ þeirra manna, eða hvort þeir menn njóti í það minnsta 

réttinda af eignarréttarlegum meiði vegna þessara uppfinninga sinna, þ.e. einhvers konar 

hugverkaréttinda. Slíkum spurningum yrði óvarlegt að svara neitandi án frekari 

málalenginga, því uppfinningar af þessari náttúru geta vel verið andlög höfundar- og jafnvel 

einkaleyfaréttar, þótt hið síðarnefnda sé ef til vill hæpnara.76 Það má hins vegar telja 

Internetinu til happs að þeir einstaklingar sem mikilvægastir reyndust tilurð þess virðast 

ekkert tilkall hafa gert til slíkra réttinda, heldur þvert á móti talað fyrir opnu og frjálsu Neti.77 

Fullyrða má að velgengni og útbreiðslu Internetsins megi einmitt að miklu leyti þakka hversu 

snemma það var opinberað og gert aðgengilegt öllum, sem getu og áhuga höfðu, jafnt til 

almennrar notkunar sem og þátttöku í uppbyggingu þess og þróun. 

Annað álitaefni af tengdum meiði snýr að því hvort vinnuveitendur einstaklinga, sem gera 

uppgötvanir á borð við þær sem hleyptu Netinu af stokkunum, öðlist rétt til slíkra 

uppfinninga fyrir hönd starfsmanna sinna, enda séu þær hluti af starfi viðkomandi hjá 

vinnuveitandanum. Íslensku höfundalögin, nr. 73/1972, taka sérstaklega á þessu álitaefni 

varðandi tölvuforrit. Í 42. gr. b., sem bætt var við lögin með 11. gr. laga nr. 57/1992, segir 

orðrétt: „Nú er gerð tölvuforrita liður í ráðningarskilmálum og eignast þá atvinnurekandi 
                                                
76 Sjá Páll Sigurðsson, Höfundaréttur, bls. 81-82 og Jón L. Arnalds og Þorgeir Örlygsson, Einkaleyfaréttur, bls. 
73. Í 2. mgr. 1. gr. einkaleyfalaga nr. 17/1991 eru nokkrar nýjungar tíndar til, sem ekki geta talist til uppfinninga 
í skilningi laganna. Þar eru meðal annars nefndar til sögunnar nýjungar sem eingöngu varða: „Skipulag, reglur 
eða aðferðir við hugarstarfsemi, leiki eða atvinnustarfsemi eða forrit fyrir tölvur.“ Um þennan lið segir í 
athugasemdum frumvarps þess er að lögunum varð: „Þrátt fyrir skilyrðislausa hljóðan þessa töluliðar er ljóst að 
mörg tölvuforrit geta talist uppfinning í skilningi einkaleyfalaga.“ Síðar segir að líta beri til evrópskrar 
framkvæmdar við nánara mat. Alþt. 1990-1991, A-deild, bls. 1566. 
77 Jon Postel er eitt þeirra nafna sem kemur fyrst upp í hugann þegar mikilvægustu einstaklingarnir á bak við 
tilurð Netsins eru annars vegar. Hann var ötull baráttumaður fyrir frjálsu og opnu Interneti og stofnaði meðal 
annars, í leiðtogi við nokkra skoðanamenn sína, samtökin ISOC (Internet Society) - samtök, sem tala fyrir opnu 
og óháðu Interneti. Sjá m.a. „Jon Postel“, http://internethalloffame.org/inductees/jon-postel. Frumkvöðlum 
Netsins er enn hugleikið málefnið um frelsi þess. Sem nýlegt dæmi um það má nefna svokallað hangs (e. 
hangout) sem Google stóð fyrir með Vint Cerf 2. apríl sl. Í hangsinu sagði Cerf, sem starfaði fyrir ARPA á 
árdögum Netsins og var m.a. einn af höfundum TCP og IP staðlanna, ógnir yfirvalda við frelsi Internetsins vera 
stærsta áhyggjuefnið sem steðjaði að Netinu nú á dögum. 
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höfundaréttinn að forritinu nema áskilnaður sé gerður á annan veg.“ Í athugasemdum 

frumvarps þess er að lögum nr. 57/1992 varð segir um þetta atriði 11. greinar: „Þykir rétt að 

taka af öll tvímæli í þessu efni svo rík þörf sem á því er að framleiðendur og reyndar einnig 

viðsemjendur þeirra megi treysta því að þeir hafi fulla heimild til dreifingar og nýtingar 

þeirra svo ríkir viðskiptahagsmunir sem hér geta verið í húfi.“78 Segja má að þessi viðbót við 

höfundalögin, ásamt útskýringu hennar í frumvarpsathugasemdunum, lýsi almennt 

viðurkenndum sjónarmiðum á sviði höfundaréttar, jafnt innan íslensks réttar sem og 

alþjóðlegs.79 Hvað Internetið varðar má því færa sannfærandi rök fyrir því að hugverkaréttur 

að lykilþáttum Netsins hafi stofnast til handa bandarískum yfirvöldum með þessum hætti, sbr. 

til að mynda þá rannsóknar- og þróunarvinnu sem ARPA, stofnun innan bandaríska 

varnamálaráðuneytisins, stóð fyrir á árdögum Netsins og fjallað var um í kafla 4.2. Ber því ef 

til vill að þakka bandarískum yfirvöldum þau liðlegheit að hafa opinberað Netið og opnað 

fyrir þátttöku áhugasamra aðila í þróun þess strax frá frumbernsku. Þessi liðlegheit voru 

einmitt sá lykilþáttur sem gerði mögulega þá útbreiðslu og þá velgengni sem Netið átti eftir 

að njóta á komandi árum og nýtur enn. 

 

5.2.3 Internetið sem res communes 

Upphaf Netsins er að rekja til Bandaríkjanna. Margar af lykilstofnununum á bak við rekstur 

þess eru jafnframt staðsettar í Bandaríkjunum og bandarísk yfirvöld kostuðu þá 

frumrannsóknarvinnu sem leiddi af sér mikilvæga grunnþætti sem enn þann dag í dag halda 

Netinu gangandi. Eigi að síður væri ofsögum sagt að telja Internetið eign Bandaríkjanna, eða 

„gjöf“ Bandaríkjanna til umheimsins, en hvoru tveggja hefur verið haldið fram (einkum af 

Bandaríkjamönnum).80 Til þess eru of mörg ljón í veginum; til dæmis það, hversu alþjóðlegu 

marki þróun Netsins síðastliðna áratugi hefur verið brennd, auk þess sem einn af lykilþáttum 

Internets nútímans, veraldarvefurinn (world wide web), er alls ekki bandarísk uppfinning, 

heldur evrópsk.81 En þótt Netið í heild sinni verði ekki álitið eign eins aðila, útilokar það ekki 

að ákveðnir hlutar þess geti verið slíkum eignarrétti undirorpnir. 

                                                
78 Alþt. 1991-1992, A-deild, bls. 6025. 
79 Sjá umfjöllun um hugverkarétt á sviði tölvumála í Lionel Bently og Brad Sherman: Intellectual Property Law, 
bls. 424 o.áfr. 
80 Sjá t.d. Markus Müller: „Who Owns the Internet?“ bls. 712-713 og bls. 747. Raunar kom Frans páfi fram með 
nýjar upplýsingar um tilurð Internetsins í yfirlýsingu frá Vatíkaninu nýverið, þar sem hann sagði Netið vera 
„gjöf frá Guði“. Engu verður slegið föstu um sannleiksgildi þessara ummæla að svo stöddu. Sjá t.d. Guðsteinn 
Bjarnason: „Páfi segir Internetið gjöf frá guði“, http://www.visir.is. 
81 Veraldarvefurinn var nánar tiltekið hannaður af breska forritaranum Tim Berners-Lee í slagtogi við hinn 
belgíska Robert Cailliau í Bern í Sviss árið 1990, á vegum Kjarnorkurannsóknarráðs Evrópu, CERN (the 



 

 26 

Víkjum nú aftur að umfjöllun Þorgeirs Örlygssonar um stofnunarhætti eignarréttar og 

flokkun hans á þeim. Eins og tekið hefur verið fram verður ekki með góðu móti séð í hverjum 

þeirra flokka, sem Þorgeir nefnir, Netið ætti best heima. Síðastan í upptalningu sinni á 

flokkum yfir frumstofnun eignarréttinda yfir lausafé nefnir Þorgeir þó til sögunnar res 

communes. Að vísu má deila um réttmæti þess að staðsetja res communes á meðal flokka yfir 

stofnunarhætti eignarréttinda að lausafé, en hvað sem slíkum vangaveltum líður er áhugavert 

að skoða hvort Internetinu sé ef til vill borgið innan þessa flokks. Þorgeir lýsir res communes 

svo:82 

 
Þau verðmæti, sem menn verða að hafa óheft not af og mega þess vegna ekki vera 
einstaklingseignarrétti háð, eru nefnd res communes. Andrúmsloftið og hafið hafa samkvæmt 
þessu verið talin res communes. Eigi að síður er viðurkennt, að afmarkaðir hlutar, sem hafa 
verið nægilega aðgreindir, t.d. sýnishorn hafrannsóknarmanna og loft í loftþéttum umbúðum, 
geti verið eignarrétti háðir. 

 

Þrætugjarnir hefðu líklega úr nægu að moða þegar kæmi að því að rökræða hvort Netið 

megi skilgreina sem res communes eður ei. Ef miðað er við skilgreiningu Þorgeirs83 mætti 

þannig í fyrstu þræta um hvort menn verði að hafa óheft not af Netinu, og megi þar af 

leiðandi ekki vera háð einstaklingseignarrétti, eða hvort netnotkun skuli fremur telja til 

forréttinda. Stuðningsmaður staðsetningar Netsins innan res communes gæti bent á að þótt 

Netið standi ef til vill andrúmsloftinu að baki hvað mikilvægi óhefts aðgangs manna að því 

varðar, gegni það samt svo veigamiklu hlutverki í daglegu lífi vesturlandabúa, að skilyrðinu 

hljóti að teljast fullnægt. Sá glundroði sem skapast myndi ef Internetinu yrði kippt úr 

sambandi sé svo augljós að hann blasi við öllum, jafnvel þeim sem hafa ímyndunarafl undir 

meðallagi.  Á móti myndi andstæðingurinn benda á að enn byggi aðeins tiltölulega lítill hluti 

jarðarbúa við óheftan aðgang að Netinu. Þannig hefði til að mynda eitt land lokað fyrir 

aðgang þegna sinna að því (Norður-Kórea), önnur heft aðgang þegna sinna með 

umfangsmikilli ritskoðun (t.d. Kína), aðgengi að tölvum og öðrum nettengjanlegum græjum 

sé ákaflega takmarkaður í fjölmörgum löndum auk þess sem margir eldri borgarar séu ólæsir 

á flest sem tengist tækni og tölvum. 

                                                                                                                                                  
European Centre for Nuclear Research) og sem slíkt fjármagnað af skattgreiðendum innan Evrópusambandsins. 
Markus Müller: „Who Owns the Internet?“ bls. 729 og David Lindsay: International Domain Name Law, bls. 
11. 
82 Þorgeir Örlygsson: Kaflar úr eignarétti I, bls. 43. 
83 Það skal tekið fram að skilgreiningu sína vinnur Þorgeir meðal annars upp úr umfjöllunum Ólafs Lárussonar 
og Gauks Jörundssonar um res communes og vitnar í rit þeirra um eignarétt. 
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Hvorki skal fullyrt né fyrir það tekið í þessum skrifum, hvort Internetið megi skilgreina 

sem res communes, heldur látið nægja að koma hugmyndinni á framfæri. Á það skal þó bent, 

að þótt litið yrði á Netið með þessum hætti myndi slíkt ekki útiloka að einstakir hlutar þess 

yrðu álitnir andlög eignarréttinda einstakra manna eða lögaðila, enda heimilar skilgreining 

Þorgeirs að afmarkaðir hlutar heildarinnar geti verið eignarrétti háðir, svo fremi sem þeir séu 

nægilega skýrt afmarkaðir. Þannig mætti hugsa sér að lénakerfið, og einkum einstök lén 

innan lénakerfisins, geti verið háð einstaklingseignarrétti af einu tagi eða öðru, þótt Internetið 

sem slíkt megi ekki telja slíkum rétti háð. 

 

5.3 Hver á lén? 

5.3.1 Almenn atriði 

Lénakerfinu hafa þegar verið gerð skil.84 Kerfið er bandarísk uppfinning og er nú í grunninn 

stjórnað af ICANN samkvæmt samningi við bandarísk yfirvöld. Öll lén eru afsprengi 

lénakerfisins, jafnt höfuðlén sem undirlén þeirra. Þessi undirlén eru það sem í daglegu tali er 

kallað lén og ætlunin er að rannsaka í eignaréttarlegu ljósi í þessum kafla. Höfuðlénum verða 

gerð sambærileg skil í sjötta kafla. 

Þegar rætt er um eiganda léns er jafnan átt við þann aðila, sem fyrir léninu er skráður hjá 

skráningarstofu viðkomandi höfuðléns. Líkt og við á um Netið í heild sinni er vandkvæðum 

bundið að tala um eigendur að lénum í hefðbundnum skilningi þess orðs. Krefðist sú 

orðnotkun til að mynda þess að útkljáð yrði hver í raun ætti lén. Er það sá sem lénið skráir, 

enda varð lénið til í huga hans áður en það varð til á Internetinu? Eða er það sá aðili sem á 

eignarréttarlegt tilkall til lénakerfisins, enda er hvert lén órjúfanlegur hluti þess kerfis? Til að 

forðast óþarfan rugling er vissara að nota orðið rétthafi um þann aðila sem skráður er fyrir 

léni.85 

Í þessum kafla verður farið yfir ferlið við að skrá lén og sérstök hliðsjón höfð af 

núverandi skráningarferli .is-léna, en ferli skráningar léna undir mismunandi höfuðlénum 

getur verið misjafnlega háttað. Þá verður litið þess hvað felist í réttindum rétthafa léns og 

grein gerð fyrir meginreglunni um prior tempore, potior jure, eða fyrstur kemur, fyrstur fær. 

 

                                                
84 Sjá umfjöllun í kafla 4.3. 
85 Sjá umfjöllun um hugtakið rétthafa léns í kafla 3.3. 



 

 28 

5.3.2 Ferli skráningar léna 

Eins og fyrr segir eru öll lén skráð undir höfuðléni. Þar af leiðandi þarf sá, sem hyggst skrá 

lén, fyrst að ákveða undir hvaða höfuðléni honum þóknast að skrá lénið. Hvert höfuðlén er 

rekið af einni skráningarstofu, sem ákveður hvernig hátta skuli til um skráningu léna undir 

höfuðléninu. Skráningarstofa ákveður þannig hvaða gjald skuli greiða fyrir slíka skráningu, 

hvaða skilyrði fyrirhugaður rétthafi þurfi að uppfylla, hvaða reglum skuli fylgt varðandi 

lénaskráninguna og svo framvegis. Í sumum tilfellum getur sá sem hyggst skrá lén gert það 

beint í gegnum skráningarstofu þess höfuðléns sem hann kýs að skrá lén undir. Þessi er til að 

mynda raunin hér á landi, en fyrirhugaðir rétthafar .is-léna geta skráð þau beint hjá ISNIC, 

skráningarstofu höfuðlénsins .is.86 Þetta fyrirkomulag heyrir þó til undantekninga, því flestar 

skráningarstofur láta svonefndum skráningaraðilum87 eftir að skrá lén undir því höfuðléni 

sem þær reka, í sínu umboði.88 

Sjálf skráningin á nýju léni fer að jafnaði fram rafrænt á vefsvæði viðkomandi 

skráningaraðila, eða eftir atvikum skráningarstofu. Vitaskuld er aðeins unnt að skrá lén ef það 

er laust til skráningar, eða með öðrum orðum ekki til. Nánar verður vikið að þessu atriði í 

umfjöllun um meginregluna prior tempore, potior jure hér á eftir. 

Þegar rétthafi hefur gefið upp þær upplýsingar sem viðkomandi skráningarstofa fer fram á 

og innt af hendi greiðslu getur skráning á léni gengið í gegn.89 Skráning .is-léns gildir til eins 

árs í senn, en sá tími getur verið breytilegur eftir skráningarstofum og -aðilum. Ávallt er 

skráning léns þó tímabundin. 

 

5.3.3 Hvað felst í réttindum rétthafa léns? 

5.3.3.1 Meginreglan um prior tempore, potior jure 

Fái tveir eða fleiri aðilar hugmynd að sama léni og báðir eða allir uppfylla skilyrði 

viðkomandi skráningarstofu til lénaskráningar, fellur viðkomandi lén einfaldlega í skaut þess 

sem er fyrstur til og skráir lénið.90 Með þessari frumskráningu öðlast rétthafi mikilvæg 

                                                
86 Nánar verður fjallað um þetta í sjötta kafla. 
87 Hugtökin skráningarstofa og skráningaraðili voru útskýrð í kafla 3.4. 
88 Fyrirkomulag þetta er jafnan kallað registry-registrar fyrirkomulag. 
89 Það er undir viðkomandi skráningarstofu komið hversu mikilla og nákvæmra upplýsinga er krafist um 
rétthafa. Almennt er talið auka öryggi höfuðléns að nákvæmar upplýsingar um rétthafa undirléna í því séu 
skráðar. 
90 Fastlega má gera ráð fyrir að þetta fyrirkomulag gildi um flest eða öll höfuðlén, þótt það sé ekki sjálfgefið. Til 
að mynda mætti hugsa sér það sem fræðilegan möguleika að skráningarstofa setti á fót einhvers konar 
uppboðskerfi og tæki einfaldlega boði hæstbjóðanda í skráningu léns þegar fleiri en einn falast eftir henni 
samtímis. Líkurnar á því að skráning sama léns sé reynd af tveimur aðilum á nákvæmlega sama tíma eru þó 
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forgangsréttindi að léninu, í samræmi við meginregluna um prior tempore, potior jure, sem 

almennt er viðurkennt að gildi við skráningar léna.91 Í daglegu tali er frasinn fyrstur kemur, 

fyrstur fær notaður yfir þessa reglu, en reglan hefur verið þýdd með formlegri hætti á íslensku 

svoleiðis: Sá sem fyrr er í tíma gengur framar að lögum.92 Í tilvísun reglna ISNIC um 

lénaskráningu til meginreglunnar er óformlegri hátturinn hafður á. Ákvæði 5. gr. reglnanna 

hljóðar svo:93 

 

„Vilji tveir eða fleiri skrá sama lén, og allir eða báðir uppfylla þau skilyrði sem til þess standa, 
gildir sú meginregla að fyrstur kemur, fyrstur fær.“ 

 

Líklega er eitt af fyrstu dæmum þess að reglunnar sé getið í samhengi við lénaskráningar 

að finna í breskum dómi frá 1997. Þar hafði skráningarstofa gert þau mistök að úthluta 

tveimur aðilum einu og sama léninu. Vísaði dómurinn til meginreglunnar um prior tempore, 

potior jure til stuðnings þeirri niðurstöðu að lénið skyldi úthlutað þeim sem fyrstur sóttist eftir 

því.94 Þá hefur jafnframt verið vitnað til reglunnar og staðhæft að hún gildi um lénaskráningar 

í mörgum UDRP-ákvörðunum.95 

Til að sá sem skráð hefur lén missi rétt sinn til þeirrar skráningar í hendur gagnaðila að 

deilumáli um lénið þarf sá sem í málinu úrskurðar að komast að því að réttur gagnaðila 

rétthafa lénsins gangi framar þeim rétti sem meginreglan veitir rétthafanum í krafti forgöngu 

sinnar til skráningarinnar. Með öðrum orðum þarf að koma til undantekningar á 

meginreglunni og slíkar undantekningar ber að túlka þröngt, jafnt í deilumálum um lén sem 

og endranær.96 

Af þessu leiðir að útgangspunkturinn í hvers kyns umfjöllunum um réttindi að léni sem 

þegar hefur verið skráð, þar á meðal í deilumálum um lén, verður ávallt að vera sá að rétthafi 

léns haldi rétti sínum til skráningar þess, nema sérstakar ástæður séu fyrir hendi, sem réttlæti 

aðra niðurstöðu. 

                                                                                                                                                  
hverfandi, að minnsta kosti ef skráning léna fer fram rafrænt á vefsvæði skráningarstofu, eins og venja er nú á 
dögum. Álitaefnið var því raunhæfara á fyrstu misserum Netsins, þegar tíðkaðist að sótt væri um lén með 
útfyllingu eyðublaða og umsóknir sendar skráningarstofum bréfleiðis. 
91 Sjá til dæmis Jóhannes Sigurðsson: „Jus@internet.is - réttur til svæðisnetfanga“, bls. 9. 
92 Lögfræðiorðabók, bls. 327. 
93 Reglurnar eru aðgengilegar á http://www.isnic.is/is/domain/rules. 
94 Pitman Training Ltd. o.fl. gegn Nominet UK o.fl. (CH 1997 F 1984). Vitnað er til dómsins í grein Jóhannesar 
Sigurðssonar: „Jus@internet.is - réttur til svæðisnetfanga“, bls. 9 
95 Sjá t.d. WIPO mál nr. D2000-0449 (18. ágúst 2000), sem varðaði lénið eurotrash.com. Þar segir í niðurstöðu 
úrskurðarnefndar: „The Policy modifies the Justinian principle of "qui prior est tempore, potior est iure" - "first 
in time, first in right" - only when there is clear and unjustifiable misappropriation of Complainant's mark.“ Um 
UDRP-ákvarðanir vísast til umfjöllunar í kafla 5.5. 
96 Sjá um það t.d. Davíð Þór Björgvinsson: Lögskýringar, bls. 179. 
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5.3.3.2 Tjáningarfrelsi 

Tjáningarfrelsi hefur fyrir löngu unnið sér sess meðal grundvallarmannréttinda og er tilvist 

þess varin í öllum helstu alþjóðasáttmálum og -samningum á því sviði. Hér á landi eru 

ákvæði 2. mgr. 73. gr. stjórnarskrárinnar og 10. gr. mannréttindasáttmála Evrópu, sbr. lög nr. 

62/1994, mikilvægust hvað varðar verndun tjárningarfrelsis. Skráning og notkun léns er 

ákveðið form tjáningar og nýtur sem slíkt verndar tjáningarfrelsisákvæða. Þegar rétthafi léns 

er sviptur rétti sínum til skráningar lénsins er hann því um leið skertur frelsi sínu til tjáningar. 

Því þurfa veigamikil rök að styðja slíka niðurstöðu og ber þeim, sem úrskurða í deilumálum 

um lén, að hafa þetta hugfast. 

 

5.3.3.3 Takmarkanir á réttindum rétthafa léns 

Lén eru til margra hluta nytsamleg, þótt þekktastir þeirra hluta séu líklega netföng og 

vefslóðir. Rétthöfum léna eru þó fleiri ráðstafanir mögulegar. Til að mynda getur rétthafi 

ákveðið að geyma lén einfaldlega óhreyft og látið það safna ryki, selt rétt sinn yfir skráningu 

þess frá sér, eða jafnvel leigt þann rétt út. Rétthafa léns er í aðalatriðum frjálst að fara með 

lén sitt eftir hentugleika, þörfum og áhuga, svo fremi sem hann heldur sig innan ramma 

ákveðinna takmarkana. Því er auðveldara að svara spurningunni um hvað felist í réttindum 

rétthafa léns með neikvæðum hætti og líta nánar á mögulegar takmarkanir. 

Réttindi rétthafa yfir léni takmarkast í fyrsta lagi við skráningu hans á léninu, en réttur 

rétthafa getur aldrei orðið rýmri en sem nemur þeirri skráningu. Þannig eru réttindi hans til að 

mynda bundin við sama tíma og skráningin. Þó skal haldið til haga að rétthafi á forgangsrétt á 

framlengingu skráningarinnar, að því gefnu að hann uppfylli þær reglur að baki henni, sem 

skráningarstofa setur. Í öðru lagi geta réttindi rétthafa yfir léni takmarkast af ríkari rétti 

annars aðila til þess orðmerkis sem í léninu felst. Atvik af þessu tagi eru líklega þau sem 

oftast reynir á þegar þrætt er um lén og verða vandlega reifuð í umfjöllun um árekstra léna og 

vörumerkja hér á eftir. Í þriðja lagi geta réttindi rétthafa yfir léni trauðla rofið lagaramma 

viðeigandi lögsögu hverju sinni.97 Hér á landi reynir í þessu samhengi oftast á lög um eftirlit 

                                                
97  Ekki er alltaf ótvírætt hver hin viðeigandi lögsaga er í deilumálum er varða lén, en tilkoma hins 
landamæralausa Internets hefur tendrað mýmörg ný lögsagnarleg álitaefni. Meðal frægra dæma er mál þar sem 
franskur dómstóll komst að þeirri niðurstöðu að bandarískri vefsverslun (Yahoo!) væri óheimilt að selja bækur 
um nasisma, enda bryti slíkt gegn frönskum lögum. Franskir dómstólar töldu sig hafa lögsögu í málinu á þeim 
grundvelli að vefverslunin væri aðgengileg frá Frakklandi. Yahoo! höfðaði í kjölfarið mál fyrir bandarískum 
dómstólum til að sporna við því að dómsorði franska dómsins yrði framfylgt og féllst bandarískur dómstóll á þá 
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með viðskiptaháttum og markaðssetningu nr. 57/2005. Neytendastofa hefur eftirlit með 

framfylgni laganna, sbr. 4. gr., og hefur á grundvelli þess eftirlits tekið ákvarðanir í mörgum 

deilumálum um lén, líkt og rakið verður nánar í kafla 5.6.4. 

 

5.4 Lén og vörumerki 

5.4.1 Almennt 

Rétturinn á vörumerki er meðal þeirra eignarréttinda sem tilheyra flokki hugverka- og 

auðkennaréttar, sbr. umfjöllun um fræðikerfi lögfræðinnar í 2. kafla hér að framan. Saga 

lénsins hefur í undangengnum köflum verið rakin að nokkru, en hún teygir sig um það bil 

þrjá áratugi aftur í tímann. Sögu vörumerkisins er unnt að rekja ennþá lengra aftur í tímann, 

eða um tvö- til þrjúþúsund ár, til fornra menningarsamfélaga á borð við Grikkland og 

Rómaveldi, en þaðan má finna dæmi um að verslunarvörur hafi verið sérstaklega merktar. 

Það var þó ekki fyrr en nokkru síðar, eða í kjölfar iðnbyltingar, samhliða auknu vöruframboði 

og hagnýtingu vöruframleiðenda á auglýsingum til að koma vöru sinni á framfæri, að 

mikilvægi vörumerkisins fékk fyrst byr undir báða vængi. Fljótlega varð ljóst að vörumerki 

þörfnuðust réttarverndar og fræðigreinin vörumerkjaréttur tók að þróast innan lögfræðinnar.98 

Á Íslandi hafa sérstök lög um vörumerki verið við lýði frá árinu 1903.99 Fyrir þann tíma var 

ákvæði í hegningarlögunum frá 1869 sem heimilaði refsingu þeim sem „setur heimildarlaust 

mark eða stimpil annars manns á vörur, sem eru að miklum mun lakari en stimpillinn eða 

markið með sér ber“. Frá dögum fyrstu vörumerkjalaganna hérlendis hafa tvenn ný 

vörumerkjalög verið sett auk þess sem Parísarsamþykkt um vernd eignarréttinda á sviði 

iðnaðar frá 1883 hefur verið veitt lagagildi.100 Núgildandi vörumerkjalög eru nr. 45/1997 og 

tóku gildi 1. júní 1997. 

Fræðigreinin vörumerkjaréttur er eins og sjá má rótgróin innan lögfræðinnar og réttaráhrif 

vörumerkja löngu orðin lögfróðum að góðu kunn. Öðru máli gegnir hins vegar um lénin, sem 

enn kunna að koma einhverjum spánskt fyrir sjónir. Vilja sumir meina að sökum þessa hafi 

vörumerkinu verið gert heldur hátt undir höfði á leikvelli lögfræðinnar, á kostnað lénsins, 

                                                                                                                                                  
kröfu. Þrátt fyrir sigur í þessu síðara máli ákvað Yahoo! vefverslunin að hætta sölu bóka um nasisma og verða 
þannig við hinu franska dómsorði. Nokkrir af frumkvöðlum Internetsins báru vitni í bandaríska dómsmálinu, þar 
á meðal Vint Cerf, sem lýsti yfir áhyggjum af því að hinn franski dómur tefldi frelsi Internetsins í hættu. 
(Yahoo!, Inc. v. La Ligue Contre Le Racisme et L'Antisemitisme, 169 F. Supp. 2d 1181 (N.D. Cal. 2001)). 
98 Jón L. Arnalds: Vörumerkjaréttur, bls. 13. 
99 Eða síðan lög um vörumerki nr. 43/1903 tóku gildi. 
100 Jón L. Arnalds: Vörumerkjaréttur, bls. 17. 
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þegar til deilna þar á milli hefur komið.101 Þessa skoðun setur Konstantinos Komaitis102 

meðal annars fram í bók sinni, The Current State of Domain Name Regulation. Bókin ber 

undirtitilinn Domain names as second-class citizens in a mark-dominated world og er lýsandi 

fyrir afstöðu höfundarins, sem heldur því fram að vörumerkjum hafi verið ákveðin of 

umfangsmikil vernd á kostnað léna þegar ICANN setti á fót stefnumótandi reglur um úrlausn 

deilumála um lén í kringum síðustu aldamót.103 Sömu sjónarmiða verður vart í yfirlitsriti 

Lionel Bently og Brad Sherman um hugverkarétt, þar sem tekið er fram að breskum 

vörumerkjalögum hafi oft verið beitt rausnarlega til að auðvelda vörumerkjaeigendum að 

sporna við lénaskráningum sem þeir telja ganga á rétt sinn.104 

Á komandi síðum verður kafað dýpra í þá togstreitu sem skapast hefur milli léna og 

vörumerkja eftir tilkomu lénsins og sérstök grein gerð fyrir áðurnefndum reglum ICANN um 

úrlausn deilumála af þessu tagi. Í köflunum þar á eftir fer fram ítarleg greining á dómum, 

úrskurðum og ákvörðunum í deilumálum um lén, þar á meðal deilumálum er varða 

vörumerkjarétt. Verða þar skoðanir Komaitis sérstaklega hafðar í huga og tilraun gerð til að 

leggja hlutlægt mat á hvort vörumerkinu sé í raun gert óeðlilega hátt undir höfði á kostnað 

lénsins í úrlausnum slíkra deilumála. 

 

5.4.2 Mörk vörumerkjaréttar og réttar á léni 

Til að unnt sé að greina hvar mörkin liggja milli tveggja réttinda sem kunna að skarast, þarf 

fyrst að skilgreina hvað það er, sem í réttindunum felst. Þegar hefur verið fjallað um hvað 

felist í réttindum rétthafa léns og slegið föstu að þau kunni meðal annars að takmarkast af 

ríkari rétti annars aðila til orðmyndar í léninu, þ.e. af vörumerkjarétti annars aðila. Svo skýra 

megi hvenær vörumerkjaréttur eins aðila telst fela í sér ríkari rétt til ákveðinnar orðmyndar 

en réttur rétthafa léns sem hefur að geyma orðmyndina ber fyrst að skoða skilgreiningu 

hugtaksins vörumerki og kanna inntak vörumerkjaréttar. 

Vörumerki er svo skilgreint í 2. ml. 1. gr. laga um vörumerki nr. 47/1997 (hér eftir vml.): 

„Vörumerki eru sérstök auðkenni fyrir vöru eða þjónustu til að nota í atvinnustarfsemi.“ Í 

greininni er jafnframt tekið fram að einstaklingar og lögaðilar geti öðlast einkarétt á 
                                                
101 Sjá í þessu samhengi umfjöllun kafla 5.6.2.2 um dóm Hæstaréttar í Hrd. 2002:3959 (268/2002). 
102 Komaitis er doktor í lögum frá Strathclyde University í Glasgow, þar sem hann starfaði jafnframt sem lektor, 
en hann hefur sérhæft sig í því sviði réttarins sem snýr að tölvum og tækni (Computer Law). Hann starfar nú 
sem stefnumarkandi ráðgjafi hjá Internet Society (ISOC) og hefur áður gegnt störfum fyrir ICANN. 
Upplýsingarnar eru fengnar af LinkedIn síðu Komaitis: http://ch.linkedin.com/in/konstantinoskomaitis. 
103 Konstantinos Komaitis: The Current State of Domain Name Regulation, bls. 1. Ítarlega verður fjallað um 
þessar reglur og ákvarðanir á þeim reistar í kafla 5.5 hér á eftir. 
104 Lionel Bently og Brad Sherman: Intellectual Property Law, bls. 724-725. 
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vörumerki samkvæmt lögunum. Er sá réttur nefndur vörumerkjaréttur. Samkvæmt 

skilgreiningunni er skilyrði að vörumerki sé notað í atvinnustarfsemi. Þar með er slegið fastri 

ákveðinni notkunarskyldu og girt fyrir að vörumerki sé skráð í þeim eina tilgangi að taka frá 

hugmynd. Miðar ákvæði 25. gr. vml. að sama marki.105 Engum slíkum skilyrðum er fyrir að 

fara um lén. 

Handhafi vörumerkjaréttar á einkarétt á tilteknu vörumerki, líkt og fram er tekið í 1. gr. 

vml. Inntaki vörumerkjaréttar er nánar lýst í 4. gr., þar sem eftirfarandi meginregla um 

vörumerkjavernd kemur fram í 1. mgr.: 

 
Í vörumerkjarétti felst að aðrir en eigandi vörumerkis mega ekki heimildarlaust nota í 
atvinnustarfsemi tákn sem eru eins eða lík vörumerki hans ef: 
1. notkunin tekur til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til og 
2. hætt er við ruglingi, þar með talið að tengsl séu með merkjunum. 

 

Ákvæði þetta hefur að geyma rótgróna og viðurkennda meginreglu og er efnislega 

samhljóða ákvæðum úr erlendri löggjöf jafnt sem alþjóðlegum sáttmálum á sviði 

hugverkaréttar.106 

Sé meginreglan heimfærð á samspil léna og vörumerkja, og sú grundvallarforsenda gefin 

að lén sé eins og vörumerki, eða líkt því, má í fyrsta lagi sjá að aðeins þegar lén er liður í 

atvinnustarfsemi rétthafa þess getur komið til skoðunar að honum verði gert að láta skráningu 

þess eftir á grundvelli vörumerkjaréttar annars aðila. Þannig yrði rétthafi léns trauðla krafinn 

um afskráningu þess, hafi hann eingöngu notað lénið til einkanota án hagnaðarmarkmiðs,107 

eða hafi hann látið lénið óhreyft eftir skráningu.108 Krafa þessi um atvinnustarfsemi er 

lykilatriði í vörumerkjarétti og alþekkt á heimsvísu.109 Ætla má að án þessarar kröfu væri 

mikil hætta á sköpun togstreitu milli lögvarins vörumerkjaréttar og stjórnarskrárvarins 

tjáningarfrelsis.110 

                                                
105 Samkvæmt 25. gr. vml. er unnt að ógilda vörumerkjaskráningu með dómi, hafi vörumerkið ekki verið notað í 
fimm ár.  
106 Sjá t.a.m. 1. mgr. 4. gr. dönsku vörumerkjalaganna nr. 162/1997 og 1. mgr. 16. gr. TRIPS samkomulagsins 
(Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights). 
107 Sjá til hliðsjónar Jón L. Arnalds: Vörumerkjaréttur, bls. 137-138. 
108 Þó er ekki unnt að útiloka að rétthafi í þessum sporum yrði krafinn um afskráningu léns síns á grundvelli 
annarra reglna en vörumerkjalaga, eins og til dæmis UDRP-reglnanna, sem fjallað verður um í næsta kafla. 
109 Í tilskipun Evrópuráðsins frá 1988 um samræmingu á lögum aðildarríkja um vörumerki (89/104/EEC) er 
þannig „commercial use“ útgangspunktur vörumerkjaverndar. Bresku vörumerkjalögin, Trade Marks Act 1994, 
sem eru innleiðing nefndrar tilskipunar, lista upp sjö „grounds of infringement, all of which should occur 'in the 
course of trade'.“ Konstantinos Komaitis: The Current State of Domain Name Regulation, bls. 220. 
110 Sjá t.d. Konstantinos Komaitis: The Current State of Domain Name Regulation, bls. 113. 
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 Í öðru lagi þyrfti notkun lénsins að varða vöru eða þjónustu sem er eins eða í það minnsta 

svipuð þeirri sem vörumerkjarétturinn nær til. Þetta ætti til að mynda við ef lén yrði notað 

sem vefslóð að vefverslun sem seldi vörur af sama toga og vörur sem nytu verndar þess 

vörumerkis sem lénið líktist, eða ef lénið yrði notað í netfang til að senda út kynningarefni 

um vöru eða þjónustu af sama toga og nyti vörumerkjaverndar. Að sama skapi er ljóst að lén 

bryti ekki í bága við vörumerkjarétt ef notkun miðaði að því að koma á framfæri vöru eða 

þjónustu ólíkri þeirri sem nyti verndar. 

Í þriðja lagi yrði að vera fyrir hendi ruglingshætta á milli þeirrar vöru eða þjónustu sem 

lénið stendur fyrir og hinnar, sem varin er með vörumerkjarétti. Þetta skilyrði og hið 

síðastnefnda haldast að vissu leyti í hendur, en hugsa má sér tilvik þar sem um líkar vörur 

væri að ræða án þess að hætta á ruglingi skapaðist, til dæmis ef nógu skýrlega væri varað við 

slíkum ruglingi. 

Öll ofangreindra atriða þyrftu að vera fyrir hendi til að ákvörðun um afskráningu léns 

mætti styðja við meginregluna í 1. mgr. 4. gr. vml. Á meginreglunni er hins vegar að finna 

mikilvæga undantekningu, sem stundum er kölluð kodakreglan.111 Regla sú er lögfest í 2. 

mgr. 4. gr. vml., sem hljóðar svo: 

 
Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr., um eins eða svipaða vöru eða þjónustu, getur eigandi vörumerkis 
einnig bannað notkun þess fyrir annars konar vöru eða þjónustu ef vörumerkið er vel þekkt hér 
á landi og notkunin hefur í för með sér misnotkun eða rýrir aðgreiningareiginleika eða orðspor 
hins þekkta merkis. 

 

Líkt og á við um meginreglu 1. mgr. 4. gr. er hér ekki um íslenska uppfinningu að ræða, 

heldur má kodakreglunni finna stoð í lögum og reglum um vernd vörumerkja víðs vegar.112 

Undantekning þessi eykur þau takmarkandi áhrif sem vörumerkjaréttur getur haft á rétt 

rétthafa léns til skráningar þess í tilfellum þar sem um vel þekkt vörumerki er að ræða. 

Þegar öllu er á botninn hvolft mætti ef til vill komast svo að orði um mörkin milli 

vörumerkjaréttar og réttar til léns: Réttur rétthafa léns til skráningar þess getur takmarkast af 

þegar til komnum vörumerkjarétti annars aðila ef lénið er eins eða líkt vörumerkinu, að því 

gefnu að annaðhvort sé um vel þekkt vörumerki að ræða, eða að notkun lénsins taki til 

                                                
111 Heiti þetta dregur hún af þekktu ensku dómsmáli frá nítjándu öld, þar sem ljósmyndafyrirtækið Kodak hafði 
sigur úr býtum gegn reiðhjólaframleiðanda, sem hugðist nota sama heitið. Hefur dómurinn haft stefnumarkandi 
áhrif til viðurkenningar vörumerkjarétti þekktra merkja út fyrir þær afmörkuðu vörur og þjónustu sem merkið 
stendur jafnan fyrir. Jón L. Arnalds: Vörumerkjaréttur, bls. 127. 
112 Til að mynda í 2. mgr. 4. gr. dönsku vörumerkjalaganna nr. 162/1997, 6. gr. bis Parísarsamþykktarinnar og 3. 
mgr. 16. gr. TRIPS samkomulagsins, sem gerir þá kröfu til aðila að samkomulaginu, að vernd vel þekktra 
vörumerkja („well-known marks) sé tryggð á milli mismunandi vöru- og þjónustuflokka. 
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svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til, svo hætt sé við ruglingi. Með 

orðalaginu „þegar til komnum“ er gerð sú krafa að til vörumerkjaréttar hafi stofnast áður en 

lén var skráð, svo unnt sé að hnekkja skráningu lénsins á grundvelli vörumerkjaréttarins. 

Finna má dæmi um að hið gagnstæða hafi orðið raunin, eins og rakið verður í næsta kafla.113 

Svo virðist sem aðeins einu sinni hafi komið til kasta Hæstaréttar mál, þar sem 

einvörðungu var deilt um mörk milli vörumerkjaréttar og skráningar á léni. Deilan snerist um 

skráningu og notkun íslenskrar auglýsingarstofu á léninu ups.is, en bandarísk 

hraðsendingarþjónusta taldi notkunina fara gegn vörumerkjarétti sínum. Svo fór að 

bandaríska hraðsendingarþjónustan vann málið fyrir Hæstarétti, en héraðsdómur hafði komist 

að öndverðri niðurstöðu. Dómnum, sem finna má í Hrd. 2002, bls. 3959 (268/2002), verða 

gerð ítarleg skil í kafla 5.6.2.2. 

Vegna þess hve algengar erjur milli vörumerkjaeigenda og rétthafa léna eru setti ICANN 

fyrir nokkrum árum á fót sérstakt kerfi sem auðvelda á úrlausn slíkra deilumála. Kerfið er 

kallað UDRP (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy) og er í raun nokkurs konar 

gerðardómsfyrirkomulag, sem rétthafar léna í þeim höfuðlénum sem gengist hafa undir 

stefnuna samþykkja sjálfkrafa við skráningu slíks léns. Kerfið hefur að geyma reglur, hvort 

tveggja efnis- og formreglur, sem farið skal eftir við úrlausn deilumála, en mál geta þeir 

vörumerkjaeigendur sem telja á sér brotið höfðað fyrir einhverjum af þeim úrlausnaraðilum 

sem ICANN hefur viðurkennt. Vandlega verður fjallað um regluverk UDRP, ákvarðanir sem 

á grundvelli þess hafa verið teknar, sem og gagnrýni sem fram hefur komið á stefnuna í næsta 

kafla. 

 

5.5 UDRP 

5.5.1 Almennt 

Eins og minnst var á í inngangi ritgerðarinnar hefur heimur lögfræðilegra álitaefna ekki farið 

varhluta af tilkomu Internetsins, sem hefur jafnt tendrað mörg ný álitamál, sem og glætt 

gömul þrætuepli nýju lífi. Lénin eru á meðal þeirra hluta Netsins sem einna auðveldast er að 

rífast um, og hefur raunin enda orðið sú að ákaflega miklu púðri hefur verið eytt í þrætur 

vegna þeirra. Hér að framan var sérstaklega vikið að einni gerð þeirra álitaefna er varða lén, 

og líklega hinni algengustu; þegar því er haldið fram að skráning léns brjóti á 

vörumerkjarétti. 

                                                
113 Dæmi um slíkt mál varðaði lénið ovation.com og verður reifað í kafla 5.5. 
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UDRP, eða Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy,114 er stefna, eða kerfi, sem 

sett var á laggirnar til að auðvelda úrlausn deilumála af þessu tagi. Öll almenn höfuðlén og 

mörg landslén hafa undirgengist stefnuna og gangast þeir sem skrá lén í viðkomandi 

höfuðlénum jafnframt undir hana samhliða slíkri skráningu.115 

Stefnan setur í grunninn fram kerfisbundið fyrirkomulag, sem ætlað er að sporna við því 

sem á ensku hefur verið kallað cybersquatting og mætti á íslensku útleggjast sem netsvindl.116 

Hugtakið er þannig skilgreint í bandarískum lögum um málefnið, að það lýsi þeirri hegðun að 

skrá, sýsla með eða nota lén vísvitandi í vondri trú, til að hagnast á viðskiptavild vörumerkis í 

eigu annars aðila.117 

Tilurð UDRP á rætur að rekja til lénakerfisins og þeirra áhyggja vörumerkjaeigenda að 

það yrði notað til að traðka á rétti þeirra. Sáu þeir fyrir sér að réttarvernd þeirra yrði of erfið 

og þung í vöfum í hinu almenna dómskerfi vegna landamæraleysis Internetsins. Þannig mætti 

til að mynda hugsa sér að eigandi vörumerkis og rétthafi léns, sem hinn fyrrnefndi teldi brjóta 

á rétti sínum, byggju í mismunandi löndum og skráningaraðili viðkomandi höfuðléns væri 

staðsettur í þriðja landinu. Myndi þetta vissulega skapa álitamál um lögsögu dómstóla og 

gæti vel farið svo að vörumerkjaeigandinn þyrfti að höfða dómsmál í fleiri en einu, og jafnvel 

fleiri en tveimur, umdæmum til að fá rétti sínum framgengt. Fulltrúar frá nokkrum 

hlutaðeigandi aðilum leituðu sameiginlega lausna á vandanum árið 1998. Ásamt ICANN kom 

WIPO (World Intellectual Property Organization), með áberandi hætti að því ferli og gaf í 

apríl 1999 út skýrslu þar sem lagt var til að sett yrði á laggirnar fyrirkomulag á borð við það 

sem varð raunin með tilkomu UDRP síðar sama ár.118 

Að vissu leyti má líkja UDRP-fyrirkomulaginu við fyrirkomulag gerðardóma.119 Um er 

að ræða úrræði utan hins hefðbundna dómskerfis, sem nota má til að leysa úr 

einkaréttarlegum ágreiningi. UDRP-fyrirkomulagið er þó sérstakt að því leyti að það er 

valkvætt fyrir annan aðila málsins, en ekki hinn. Sóknaraðila stendur þannig til boða að láta 
                                                
114 Þetta mætti til dæmis þýða sem svo á íslensku: Samræmd stefna um lausn ágreiningsmála um lén. 
115 „Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy“, http://www.icann.org/en/help/dndr/udrp/policy. Lista 
yfir þau landslén sem eru aðilar að UDRP má finna á vef WIPO (World Intellectual Property Organization), sjá 
hér: http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld/. WIPO er einn hinna viðurkenndu úrskurðaraðila UDRP hjá 
ICANN. Athugið að með almennum höfuðlénum er hér ekki átt við öll þau nýju höfuðlén sem koma til með 
opnun skráningar á höfuðlénum hjá ICANN og minnst var á í kafla 3.2.2, heldur aðeins þau sem fyrir tilheyrðu 
hópi almennra höfuðléna (gTLD), n.t.t. .aero, .asia, .biz, .cat, .com, .coop, .info, .jobs, .mobi, .museum, .name, 
.net, .org, .pro, .tel og .travel. Nýjum höfuðlénum verður væntanlega í sjálfsvald sett hvort þau gangist undir 
UDRP eður ei. 
116 Sjá kafla 3.5 um þessi hugtök. 
117 Anti-Cybersquatting Consumer Protection Act (ACPA), Lanham Act S. 43(d), 15 U.S.C. S.1125(d). 
118 The Management of Internet Names and Addresses: Intellectual Property Issues, sjá einkum 3. kafla. 
119 Gerðardómur er þannig skilgreindur í Lögfræðiorðabók, bls. 166: „Úrskurðaraðili sem yfirleitt hefur það 
hlutverk að leysa endanlega úr réttarágreiningi, en telst þó ekki til dómstóls“. 
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leysa úr ágreiningi samkvæmt UDRP, en rétthafi léns getur engum mótmælum við því hreyft, 

enda er hann álitinn hafa samþykkt ráðahaginn með skráningu léns í höfuðléni sem er aðili að 

stefnunni.120 Ennfremur getur rétthafi léns ekki gert þá kröfu að ágreiningur skuli leystur eftir 

UDRP-stefnunni þótt hann sé til þess bær. Meðferð deilumáls hjá úrskurðaraðila samkvæmt 

UDRP, eða sú staðreynd að máli, sem til þess var bært, hafi ekki verið þangað skotið, hefur 

ekki áhrif á meðferð máls um sama deiluefni fyrir almennum dómstólum.121 Ef mál á undir 

gerðardóm ber héraðsdómara hins vegar að vísa máli frá, komi fram krafa þess efnis frá 

öðrum hvorum málsaðila, sbr. 2. gr. laga um samningsbundna gerðardóma nr. 53/1989. 

Regluverk UDRP samanstendur af tveimur reglubálkum, sem með samverkandi hætti 

móta farveg deilumála og önnur atriði er stefnuna varða. Fyrri bálkurinn ber yfirskriftina 

„Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy“. Í ákvörðunum úrskurðarnefnda er 

jafnan vitnað til þessa skjals sem „the Policy“, eða stefnunnar. Síðari bálkurinn ber 

yfirskriftina „Rules for Domain Name Dispute Resolution Policy (the "Rules")“. Til þessa 

skjals vitna úrskurðarnefndir sem „the Rules“ í ákvörðunum sínum, eða reglnanna.122 

Stefnan hefur að geyma ákvæði í níu greinum, sem lýsa markmiðum hennar, gildissviði 

og fleiru, auk þess sem a-liður 4. gr. hennar inniheldur þá einu efnisreglu sem á getur reynt í 

deilumálum sem fara eftir stefnunni.123 Í 5. gr. stefnunnar kemur fram að hvers konar 

ágreining milli rétthafa léna og annars aðila, sem ekki verður leystur á grundvelli 4. gr., skuli 

leysa á öðrum vettvangi, svo sem á vettvangi dómstóla. Reglurnar eru hins vegar eingöngu af 

formlegum toga og lýsa meðal annars meðferð deilumála samkvæmt UDRP, sem nú verður 

rakin. Þar á eftir verður efnisregla stefnunnar kynnt og dæmi nefnd úr framkvæmd UDRP til 

skýringar. 

 

5.5.2 Málsmeðferð samkvæmt UDRP 

Samkvæmt 3. gr. reglnanna hefst deilumál þannig að sá sem telur á rétti sínum brotið með 

skráningu og notkun á léni (sóknaraðili) sendir kvörtun þess efnis, ásamt rökstuðningi, til eins 

þeirra úrskurðaraðila sem ICANN hefur veitt viðurkenningu.124 WIPO er á meðal þessara 

                                                
120 „The UDRP Process“, http://cyber.law.harvard.edu/udrp/process.html. 
121 Sbr. k-lið 4. gr. UDRP-stefnunnar. 
122 Stefnuna má finna undir vefslóðinni http://www.icann.org/en/help/dndr/udrp/policy, en reglur hennar undir 
slóðinni http://www.icann.org/en/help/dndr/udrp/rules. 
123 Efnisreglu þessari verða gerð skil í kafla 5.5.2.3 
124 Lista yfir viðurkennda úrskurðaraðila er að finna á vefsíðu ICANN. „List of Approved Dispute Resolution 
Service Providers“, http://www.icann.org/en/help/dndr/udrp/providers. 
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aðila og sá sem oftast verður fyrir valinu.125 Úrskurðaraðilinn tilkynnir í kjölfarið rétthafa 

þess léns sem kvartað er yfir um kvörtunina, sbr. 4. gr. reglnanna, og veitir honum tuttugu 

daga frest til andsvara, sbr. 5. gr.126 

Að andsvörum rétthafa fengnum hefur úrskurðaraðilinn skv. 6. gr. reglnanna fimm daga 

til að tilnefna annaðhvort einn eða þrjá menn í úrskurðarnefnd, en sóknaraðili ákveður hvort 

úr málinu verði leyst af eins manns eða þriggja manna nefnd.127 Frekari gögnum er allajafna 

ekki fyrir að fara í málsmeðferðinni, en telji úrskurðarnefnd sérstaka ástæðu til hefur hún 

heimild í 12. gr. reglnanna til að sækjast eftir viðbótargögnum frá málsaðilum. Málflutningur 

fyrir úrskurðarnefnd er skv. 13. gr. einvörðungu skriflegur, nema í algerum 

undantekningartilfellum, ef úrskurðarnefnd telur munnlegan málflutning nauðsynlegan til að 

komast að niðurstöðu í málinu. 

Úrskurðarnefndin hefur skv. b-lið 15. gr. reglnanna 14 daga frá því hún fær málið í 

hendurnar til að koma frá sér rökstuddri ákvörðun, nema sérstakar aðstæður réttlæti lengri 

tímafrest. Skal sú ákvörðun skv. a-lið 15. gr. reist á grundvelli fyrirliggjandi gagna frá 

málsaðilum, UDRP-stefnunnar og -reglnanna, auk þeirra „reglna og meginreglna laga“ (e. 

rules and principles of law) sem nefndin telur viðeigandi. Ákvörðunin skal í kjölfarið send 

málsaðilum ásamt ICANN og viðeigandi skráningaraðila, eða eftir atvikum skráningarstofu, 

auk þess sem hún skal birt á vegum úrskurðaraðila á aðgengilegu vefsvæði, sbr. 16. gr. 

Sóknaraðili getur skv. i-lið 4. gr. stefnunnar aðeins gert tvenns konar kröfur. Annars 

vegar getur hann krafist afskráningar léns, en hins vegar umskráningar þess yfir á sjálfan sig. 

Ákvörðun úrskurðarnefndar getur þar með aðeins kveðið á um afskráningu léns, umskráningu 

þess eða höfnun kröfu sóknaraðila. Sé fallist á kröfu sóknaraðila framkvæmir viðeigandi 

skráningaraðili, eða eftir atvikum skráningarstofa, skráningarbreytingu á léni 10 dögum eftir 

að rétthafa léns var tilkynnt um ákvörðunina, skv. k-lið 4. gr. stefnunnar, nema rétthafi hafi 

innan þeirra tímamarka höfðað mál gegn sóknaraðila í viðeigandi lögsagnarumdæmi. Í því 
                                                
125 Samkvæmt upplýsingum á vefsíðu WIPO hefur stofnunin komið að úrlausnum í yfir 27.000 deilumálum um 
lén síðan UDRP var sett á laggirnar. „Domain Name Dispute Resolution“, http://www.wipo.int/amc/ 
en/domains/. Næststærstur úrskurðaraðilanna er National Arbitration Forum (skammstafað NAF), en mikill 
meirihluti allra UDRP-ákvarðana fer fram hjá öðrum þessara aðila. 
126 Í upphafi var gerð krafa um að öll skjöl skyldi senda hvort tveggja rafrænt og útprentuð. Þessi krafa var 
afnumin 2009 og var WIPO fyrsti úrskurðaraðilinn til að bjóða upp á alrafræna málsmeðferð. „WIPO Launches 
Paperless UDRP Proceedings“, http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2009/article_0057.html. 
127 Ákvörðun þessi skal vera meðfylgjandi í upphaflegri kvörtun sóknaraðila, skv. 3. gr. reglnanna. Rétthafi léns 
getur einnig ákveðið að þriggja manna nefnd taki málið til úrskurðar, sbr. iv. tl. b-liðar 5. gr. reglnanna og deilist 
þá kostnaður við úrlausnina á milli sóknar- og varnaraðila skv. g-lið 4. gr. UDRP-stefnunnar. Sóknaraðili 
stendur að öðrum kosti, skv. 19. gr. reglnanna, einn straum af kostnaði við að fá ákvörðun. Kostnaðurinn er 
misjafn eftir því hvaða úrskurðaraðili er valinn og kostnaðurinn við þriggja manna nefnd er vitaskuld meiri en 
við eins manns nefnd. Hjá WIPO kostar 1500 USD að fá eins manns nefnd til að skera úr deilu um fimm lén eða 
minna. Sjá má verðskrá WIPO fyrir UDRP ákvörðun á http://www.wipo.int/amc/en/domains/fees/. 
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tilviki bíður skráningaraðili átekta þar til viðhlítandi sönnunargögn berast um afdrif þess 

máls. 

 

5.5.3 Efnisregla UDRP og beiting hennar 

Aðeins eina efnisreglu er að finna í regluverki UDRP, en utan hennar innihalda þau aðeins 

málsmeðferðarreglur og aðrar formreglur. Efnisregla þessi er í a-lið 4. gr. UDRP-stefnunnar 

og setur fram þrjú atriði sem sóknaraðili að UDRP-máli þarf að færa sönnur á. Í fyrsta lagi 

þarf umdeilt lén að vera nákvæmlega eins og vörumerki (e. trademark) eða þjónustumerki (e. 

service mark) í eigu sóknaraðila, eða svo líkt því að hætt sé við ruglingi. Í öðru lagi má 

rétthafi lénsins hvorki eiga rétt til lénsins né lögmætra hagsmuna að gæta varðandi það. Í 

þriðja lagi þarf lénið að hafa verið skráð, og það notað, í vondri trú (e. bad faith).128 Öll 

ofangreindra skilyrða þurfa að vera uppfyllt til að á kröfu sóknaraðila megi fallast. 

Skilyrðin veita töluvert svigrúm til fyllingar og miklu getur munað eftir því hvort beitt sé 

þröngri nálgun á ákvæðin, rétthafa léns í vil, eða rúmri, í hag vörumerkjaeigenda. Verður 

þetta nú skoðað nánar, og vikið sérstaklega að hverju hinna þriggja skilyrða reglunnar fyrir 

sig.  

 

5.5.3.1 Fyrsta skilyrðið 

Fyrsta skilyrði efnisreglu UDRP-stefnunnar er það, að lén rétthafa sé annaðhvort eins og 

vörumerki eða þjónustumerki sóknaraðila, eða svo líkt því að hætt sé við ruglingi. Er 

skilyrðið svo orðað í stefnunni: 

 

(i) your domain name is identical or confusingly similar to a trademark or service mark in 
which the complainant has rights.129 

 

                                                
128 Ákvæðið er svo orðað í stefnunni, en minnt skal á að hún er sett fram í annarri persónu, þar sem „you“ vísar 
til varnaraðila: „You are required to submit to a mandatory administrative proceeding in the event that a third 
party (a "complainant") asserts to the applicable Provider, in compliance with the Rules of Procedure, that (i) 
your domain name is identical or confusingly similar to a trademark or service mark in which the complainant 
has rights; and (ii) you have no rights or legitimate interests in respect of the domain name; and (iii) your 
domain name has been registered and is being used in bad faith. In the administrative proceeding, the 
complainant must prove that each of these three elements are present.“ UDRP-stefnan er orðuð sem annarrar 
persónu ávarp til réffhafa léna og því vísar „you“ hér til þeirra. Ekki er fyrir að fara formlegri íslenskri þýðingu 
á reglunni, en samkeppnisráð hefur í ákvörðun vitnað til reglunnar og snarað skilyrðum hennar svo yfir á 
íslensku: „i) lénnafn er eins eða mjög líkt vörumerki sem kvartandi á; og ii) sá sem lénið skráði hafi engan rétt á 
eða lögmæta hagsmuni af lénnafninu; og iii) að góð trú hafi ekki ráðið skráningu eða notkun lénsins.“ Ákvörðun 
samkeppnisráðs 19. september 2003 (34/2003). 
129 Minnt skal á að stefnan er orðuð í annarri persónu og beint til rétthafa léna. 
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Hvað þennan þátt reglunnar varðar þarf úrskurðarnefnd að meta hvort sóknaraðili eigi í 

raun og veru rétt til vörumerkis eða þjónustumerkis, en til þess getur einnig þurft að meta 

hvert sé inntak þeirra hugtaka. Þá þarf að ákveða hvort líkindi séu nægjanleg með merkinu og 

hinu umdeilda léni, svo ruglingshættu megi telja fyrir hendi (þ.e. hvort lén og merki teljist 

vera confusingly similar). Nánar til tekið þarf úrskurðarnefnd að meta hvort sóknaraðila hafi 

tekist að sanna ofangreint, enda ber sóknaraðili sönnunarbyrðina, sbr. niðurlag a-liðar 4. gr. 

UDRP-stefnunnar. 

Hvergi er fyrir að fara skilgreiningum á hugtökunum vörumerki og þjónustumerki í 

regluverki UDRP, heldur er látið eftir úrskurðarnefndunum að ákveða við hvað skuli miðað í 

þeim efnum. Áður hefur verið minnst á a-lið 15. gr. UDRP-reglnanna, sem kveður á um að til 

grundvallar ákvörðun skuli, auk regluverks UDRP, leggja gögn beggja málsaðila, sem og þær 

reglur eða meginreglur laga sem viðeigandi teljast hverju sinni. Hefur þessari reglu verið beitt 

þannig í framkvæmd, að í hverju tilfelli fyrir sig láti úrskurðarnefnd vörumerkjalög 

viðeigandi ríkis ráða skilgreiningunni á vörumerki.130 Í tilvikum þar sem sóknaraðili og 

varnaraðili eru samlandar ætti þannig ekki að fara á milli mála hvaða lögum skuli beitt 

varðandi þetta atriði. Nánari athugunar er hins vegar þörf þegar sóknaraðili og varnaraðili búa 

við mismunandi lög, en í slíkum tilfellum mætti til dæmis leita viðmiðana í alþjóðlegum 

sáttmálum á sviði vörumerkjaréttar, sem ríki þeirra beggja eru aðilar að.131 

Almennt virðist mega slá því föstu að hugtökunum vörumerki og þjónustumerki sé veitt 

nokkuð rúm merking innan UDRP. Til að mynda er ákvæðið ekki einskorðað við skráð 

vörumerki heldur geta merki talist hæf til verndar í skilningi þess, hvort sem þau eru skráð 

eða óskráð.132 Þá hafa mannanöfn verið talin njóta vörumerkjaverndar í úrskurðum UDRP. Í 

                                                
130 David Lindsay, International Domain Name Law, bls. 172 og 174. Í máli frá 24. mars 2006, þar sem deilt var 
um lénið technomarines.net (WIPO mál nr. D2006-0086) komst úrskurðarnefndin svo að orði: „What is and is 
not a trademark for the purposes of the Policy is something that can only be determined by reference to local 
law.“ 
131 Sem dæmi nefnir Lindsey grein 15.1 í TRIPSY samkomulaginu, sem setur fram eftirfarandi skilgreiningu á 
vörumerki: „Any sign, or any combination of signs, capable of distinguishing the goods or services of one 
undertaking from those of other undertakings, shall be capable of constituting a trademark. Such signs, in 
particular words including personal names, letters, numerals, figurative elements and combinations of colours as 
well as any combination of such signs, shall be eligible for registration as trademarks. Where signs are not 
inherently capable of distinguishing the relevant goods or services, Members may make registrability depend on 
distinctiveness acquired through use. Members may require, as condition of registration, that signs be visually 
perceptible.“ David Lindsay, International Domain Name Law, bls. 172. Allar þjóðir innan WTO (World Trade 
Organization), að örfáum undanskildum, eru aðilar að TRIPS, en þær telja tæplega 160. „Understanding the 
WTO: The Organization“, http://www.wto.org/english/ thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm. 
132 David Lindsay, International Domain Name Law, bls. 190. Hafa ber í huga að hér  
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fyrsta UDRP-málinu sem varðaði mannanafn, sem ekki var jafnframt skráð sem 

vörumerki,133 var tekist á um lénið juliaroberts.com. 

 

WIPO mál nr. D2000-0210 (29. mars 2000). Sóknaraðili, leikkona að nafni Julia Fiona 
Roberts, krafðist þess að lénið juliaroberts.com yrði umskráð yfir á sig, enda ætti hún 
venjuhelgaðan vörumerkjarétt (e. common law trademark rights) til nafns síns, lénið væri eins 
og nafnið, varnaraðili hefði engan rétt til þess eða lögmætra hagsmuna að gæta varðandi það og 
varnaraðili hefði skráð það í vondri trú. Varnaraðili neitaði því ekki að lénið væri keimlíkt nafni 
leikkonunnar, en mótmælti því hins vegar að hún ætti vörumerkjarétt til nafns síns. Eftir að hafa 
talið upp bíómyndir á borð við Notting Hill, Pretty Woman, Runaway Bride og Sleeping With 
the Enemy, auk þess að taka fram að Erin Brockovich væri sem stæði söluhæsta kvikmyndin í 
sýningu í Bandaríkjunum, fullyrti úrskurðarnefndin að nafnið „Julia Roberts“ hefði 
fullnægjandi tengingu við sóknaraðila umfram það að vera nafn hennar, til að vörumerkjaréttur 
hefði stofnast henni til handa, skv. venju í bandarískum rétti. Var og fallist á að síðari tvö 
skilyrði efnisreglu UDRP væru uppfyllt og lénið umskráð á sóknaraðila.134 

 

Hinn þátturinn sem huga þarf að varðandi fyrsta skilyrðið er hvort lénið sem um er deilt 

sé eins og merki sóknaraðila, eða nógu líkt því til að hætt sé við ruglingi. Oftast liggur beint 

við hvort hlutir séu nákvæmlega eins eða ekki, auk þess sem slík tilvik rúmast innan þeirrar 

kröfu að fyrir hendi sé ruglingshætta vegna líkinda. Nægir því að beina sjónum að síðari hluta 

skilyrðisins og spyrja: Hvenær er lén nógu líkt merki til að hætt sé við ruglingi? 

Þegar samanburður léns og merkis fer fram í því skyni að svara ofangreindri spurningu 

kemur notkun lénsins, til dæmis innihald vefsíðu sem kann að vera hýst undir léninu, ekki til 

neinnar skoðunar.135 Fyrsta skilyrði efnisreglunnar þjónar þeim tilgangi aðallega að sigta út 

deilumál sem eiga ekki upp á pallborðið samkvæmt UDRP á annað borð. Um er að ræða 

grunnskilyrði sem verður að vera fyrir hendi til að nánar verði farið í saumana á viðkomandi 

léni, til dæmis þannig að starfsemi á bak við það sé könnuð. 

Sá hluti léns sem kemur almennt til skoðunar við matið á ruglingshættu er sú orðmynd 

sem er framan við punktinn á undan höfuðlénsendingunni. Með öðrum orðum skal jafnan 

                                                
133 Mörg mannanöfn eru jafnframt skráð sem vörumerki, og er eðli málsins samkvæmt minni vafa undirorpið 
hvort slík nöfn skuli teljast merki í skilningi fyrsta skilyrðis a-liðar 4. gr. UDRP-stefnunnar. Sem dæmi um 
UDRP-úrskurði sem varða svona tilvik má nefna WIPO mál nr. D2000-0847 (12. október 2000), sem varðaði 
lénið madonna.com og NAF mál nr. FA203208 (28. nóvember 2003), sem varðaði lénið sherylcrowe.com. 
134 Mörg mál af sama meiði hafa hafa komið upp fyrir úrskurðaraðilum UDRP síðan ákvörðunin um 
juliaroberts.com var tekin og má sem dæmi nefna deilur um lénin kevinspacey.com og mickjagger.com, en í 
báðum málum vitnaði úrskurðarnefnd til ákvörðunarinnar um juliaroberts.com til stuðnings því að 
vörumerkjaréttur hefði stofnast í nöfnum sóknaraðila. Voru þetta meðal fyrstu málanna þar sem fordæmi var 
beitt til rökstuðnings réttarreglu, þ.e. sem réttarheimild. Þess má geta að ekki er minnst á notkun fordæmis í 
reglum eða stefnu UDRP og virðast úrskurðarnefndir sér ekki skylt að fylgja fordæmi eldri ákvarðana, þótt oft 
sé það gert. Hvað sum álitaefni varðar hafa þó skapast, á grundvelli fordæmis, svo grónar venjur í framkvæmd 
að líklegt er að úrskurðarnefnd telji sér skylt að fylgja fordæminu. Sjá t.d. umfjöllum um svokölluð „sucks“-mál 
hér á eftir. 
135 David Lindsay: International Domain Name Law, bls. 249-250. 



 

 42 

litið fram hjá punktinum sjálfum og höfuðlénsendingunni. Til marks um þetta má sjá 

eftirfarandi ummæli í WIPO máli nr. D2000-1202 (2. janúar 2001) um það hvort vörumerki 

þýska fyrirtækisins Deutsche Welle, DW, væri eins og lénið dw.com:136 

 
Lénið hefur að geyma tvo þætti. Annars vegar stafasamsetninguna „dw“, sem er skammstöfun á 
nafni sóknaraðila og skráð vörumerki í hans eigu, og hins vegar „.com“, sem er almennur. Í 
samræmi við tilgang fyrsta þáttar a-liðar 4. gr. stefnunnar má líta fram hjá „.com“ þættinum. Af 
því leiðir að lénið er eins og hið skráða vörumerki sóknaraðila. 

 

Hefur þetta verið rökstutt þannig að hlutverk þessara þátta lénsins sé eingöngu tæknilegs 

eðlis og raunar tæknilega nauðsynlegur þáttur í hverju léni.137 Kemur því allajafna aðeins sá 

hluti léns, sem er tilbúningur þess sem lénið skráði, til skoðunar. Þannig gæti til dæmis 

rétthafi lénsins coke.com ekki borið fyrir sig að lénið sé ólíkt vörumerkinu COKE vegna þess 

að orðmyndirnar „coke“ og „coke.com“ væru ólíkar. Þó er ekki hægt að útiloka að litið yrði 

heildrænt á lén í þessu samhengi, það er að höfuðléninu meðtöldu, ef útlit það sem þannig 

skapaðist væri svo líkt vörumerki að hætt væri við ruglingi. Eigandi vörumerkisins COCA-

COLA gæti til dæmis fært sannfærandi rök fyrir því að lénið coca-co.la sé afar líkt vörumerki 

sínu. Áhugavert mál af þessu tagi kom til kasta úrskurðarnefndar ISNIC í október 2013 og 

verður um það fjallað í kafla 5.6.3. 

Vörumerkjavernd getur náð yfir fleira en eingöngu orðmyndir, samsettar úr bók- og 

tölustöfum. Til dæmis getur slík vernd náð til mynda og teikninga, sértæks útlits, búnaðar eða 

vöruumbúða, sbr. til dæmis 3. og 4. tl. 1. mgr. 2. gr. vml. Auðsjáanlega koma merki sem eru 

samsett úr táknum lyklaborðsins fyrst og fremst til sögu í deilumálum um lén, enda erfitt fyrir 

myndmerki af einhverju tagi að uppfylla skilyrðið um að vera með eindæmum líkt léni. Um 

þetta atriði komst úrskurðarnefnd í máli um lénið pomellato.com svo að orði, en sóknaraðili 

hafði lagt fyrir nefndina grafíska mynd sem hann átti skráða sem vörumerki:138  

 
Due to the specific nature of Internet domain names, [...] whose input takes place by means of a 
keyboard, the aural and conceptual aspects of a trademark far outweigh the visual aspect. 

 

Margar UDRP-ákvarðanir hafa að geyma orðalagið: „Essential or virtual identity is 

sufficient for the purposes of the Policy,“ sem er bein tilvitnun til einnar af fyrstu 
                                                
136 Þýðing höfundar. 
137 Sjá meðal annars umfjöllun um þetta í kafla 1.2. í WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP 
Questions, sem er skýrsla sem svarar mörgum lögfræðilegum spurningum um beitingu efnisreglu UDRP og 
byggir svörin á rannsóknum á ákvörðunum úrskurðarnefnda á vegum WIPO. Skýrslan er aðgengileg undir 
„WIPO Overview 2.0“ á http://www.wipo.int/amc/en/domains/gtld. 
138 WIPO mál nr. D2000-0493 (7. júlí 2000).  



 

 43 

ákvörðununum undir stefnunni.139 Orðalagið má skilja á þann veg að heilbrigða skynsemi og 

eðli máls skuli leggja til grundvallar mati á því hvort skilyrðinu um líkindi teljist fullnægt í 

skilningi UDRP-stefnunnar. Þannig nægir ekki að bæta lítilvægum þáttum við verndað merki, 

né heldur að fjarlægja eða breyta smávægilegum hluta slíks merkis.140 Sem dæmi um þetta úr 

framkvæmd má nefna WIPO mál nr. D2000-0802 (9. september 2000), þar sem 

úrskurðarnefnd komst að þeirri niðurstöðu að lénin itoyota.com og itoyotas.com væru nógu 

lík vörumerki sóknaraðila, TOYOTA, til að ruglingshætta væri fyrir hendi. 

Nokkuð algengt er að skráð séu lén sem eru eins og fræg vörumerki, en innihalda 

innsláttarvillu. Slíkar skráningar má líta á sem sterka vísbendingu um netsvindl (e. 

cybersquatting). 141  Leiða má að því líkur að markmið slíkrar skráningar sé að beina 

netnotanda, sem hafði í hyggju að heimsækja vefsíðu eiganda vörumerkisins, inn á annað 

vefsvæði, til dæmis með það að markmiði að auglýsa fyrir notandanum varning af sama 

meiði og vörumerkið stendur fyrir, eða selja honum vörur í þeirri fölsku trú að hann sé að 

versla við vörumerkjaeigandann. Tilvik af þessu tagi rata reglulega fyrir úrskurðarnefndir 

UDRP, sem komast jafnan að þeirri niðurstöðu að vörumerki með innsláttarvillu teljist nógu 

líkt hinu rétt ritaða vörumerki svo hætt sé við ruglingi.142  

Af keimlíkum meiði og lénaskráningar með innsláttarvillum eru skráningar þar sem 

„www“ er bætt framan við þekkt vörumerki og þykir óhætt að fullyrða að sömu sjónarmið 

um netsvindl og reifuð voru að ofan eigi við um slíkar skráningar. Hafa úrskurðarnefndir 

UDRP og komist að því í fjölmörgum málum að skeyting „www“ framan við vörumerki dugi 

ekki til að afnema líkindi lénsins og vörumerkisins. Sem dæmi um ákvarðanir er þetta varðar 

má nefna NAF mál nr. FA95092 (1. ágúst 2000), þar sem lénið wwwbankofamerica.com var 

talið með eindæmum líkt vörumerkinu BANK OF AMERICA, WIPO mál nr. D2001-1115, 

þar sem lénið wwwnike.com þótti líkjast vörumerkinu NIKE þannig að hætt væri við 

                                                
139 WIPO mál nr. D2000-0113 (18. mars 2000). Málið varðaði tíu lén sem öll innihéldu orðmyndina „bostitch“, 
sem sóknaraðili átti vörumerkjarétt á, ásamt hinum ýmsu viðbótum (svo sem bostitchnails.com, 
bostitchtools.com, o.s.frv.). Úrskurðarnefndin notaði hið tilvitnaða orðalag til útskýringar því að slíkar viðbætur 
dygðu ekki til að koma í veg fyrir að skilyrðinu um líkindi vörumerkis og léns teldist fullnægt í skilningi UDRP-
stefnunnar. 
140 David Lindsay: International Domain Name Law, bls. 253. 
141 Sjá umfjöllun um hugtökin í kafla 3.5. Hugtakið „typosquatting“ hefur jafnframt verið notað um þessa 
tilgreindu útgáfu af netsvindli. Stæði sterkur vilji til íslenskunar þess hugtaks gæti það e.t.v. útlagst sem 
innsláttarvillusvindl.  
142 Sjá til dæmis NAF mál nr. FA1541856 (14. mars 2014), þar sem lénið bananarepubllic.com var talið nógu 
líkt vörumerkinu BANANA REPUBLIC og WIPO mál nr. D2013-2171 (24. mars 2014), þar sem lénið 
owrdpress.org var talið nógu líkt vörumerkinu WORDPRESS. 
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ruglingi.143 Í hvorugu þessara mála var gripið til varna af hálfu rétthafa lénanna og er það 

einkennandi fyrir mál af þessum toga. Þegar skráningum léna er jafnaugljóslega ætlað að 

blekkja neytendur og á við í ofangreindum tilfellum, þar sem markmiðið er beinlínis að nýta 

sér mistök þess sem slær inn lén í vafra, er ennfremur hægur vandi fyrir sóknaraðila að sanna 

að hin tvö síðari skilyrði efnisreglu UDRP, um skort á lögmætum hagsmunum og vonda trú, 

séu fyrir hendi. Nánar verður fjallað um þau skilyrði hér á eftir. 

Yfirgnæfandi líkur eru á að lén verði talið uppfylla skilyrði UDRP-stefnunnar um 

ruglingshættu við vörumerki ef það inniheldur vörumerkið í heild sinni, þó svo að öðrum 

orðum eða hugtökum kunni að hafa verið bætt við, þannig að vörumerkið sé aðeins hluti af 

léninu.144 Skipta má atvikum af þessu tagi í þrennt eftir eðli þeirra hugtaka sem bætt er við 

vörumerki í léni. Í fyrsta lagi er algengt að mál af þessum toga varði viðbætur almennra 

hugtaka við vörumerki í lénum, eins og raunin var til dæmis í WIPO máli nr. D2000-0102 

(19. október 2006), sem varðaði lénið nokiagirls.com. Sóknaraðili, sem átti vörumerkið 

NOKIA, hélt því fram að umrætt lén væri nógu líkt merki sínu til að uppfylla skilyrðið um 

ruglingshættu. Úrskurðarnefnd féllst á það með sóknaraðila, enda væri orðið „girls“ hlutlaus 

viðbót við vörumerkið og þar með ekki til þess fallin að aðgreina lénið með óyggjandi hætti 

frá merkinu.145 Í öðru lagi er algengt að hið viðbætta hugtak sé sértæks eðlis og vísi beinlínis 

til þeirrar starfsemi sem eigandi hins verndaða vörumerkis stundar. Dæmi um þetta má finna í 

WIPO máli nr. D2006-0981 (19. október 2006), þar sem sóknaraðili, sem rak spilavíti undir 

heitinu Sands í Las Vegas, krafðist umskráningar lénsins sands-casino.com. Taldi 

úrskurðarnefndin viðbótina -casino við vörumerki sóknaraðila ekki draga úr ruglingshættu 

milli lénsins og vörumerkisins, heldur þvert á móti auka þá hættu, enda væri viðbótin 

einkennandi fyrir þá starfsemi sem sóknaraðili stundaði.146 Í þriðja lagi, sem þó er ekki 

jafnalgengt, eru tilvik þar sem hugtak það sem bætt er við vörumerki í léni er sértæks eðlis og 

greinir það með augljósum hætti frá vörumerkinu, oftast með neikvæðum hætti. Til þessa 

flokks heyra mál sem jafnan eru kölluð „sucks“-mál og vísar til þess að enska hugtakinu 

                                                
143 Einnig má nefna nýlega ákvörðun í WIPO máli nr. D2013-2152 (28. janúar 2014), þar sem deilt var um lénið 
wwwthule.com og sóknaraðili var sænska fyrirtækið Thule Sweden AB, sem á vörumerkið THULE. Ekki var 
gripið til varna í málinu. Forvitnilegt yrði að fylgjast með máli þar sem sænska fyrirtækið sæktist eftir léninu 
thule.is, en rétthafi þess er íslenskur drykkjavöruframleiðandi. 
144 David Lindsay: International Domain Name Law, bls. 255-256. 
145 Sem dæmi um annað mál af þessum sama toga má nefna WIPO mál nr. D2007-1443 (20. nóvember 2007), 
þar sem lénið jackdanielsgifts.com var talið vera nógu líkt vörumerkinu JACK DANIEL'S til að ruglingshætta 
væri fyrir hendi. Sóknaraðili tapaði málinu að vísu, eins og nánar verður vikið að í umfjöllun um síðari skilyrði 
efnisreglu UDRP. 
146 Annað tilvik af þessum toga er að finna í WIPO máli nr. D2003-0888 (6. janúar 2004), er varðaði lénið 
porsche-autoparts.com. Lénið var talið ruglingslega líkt vörumerki sóknaraðila, PORSCHE, og var hið viðbætta 
hugtak „autoparts“ aðeins talið ýta undir þau líkindi, enda í beinum tengslum við starfsemi sóknaraðila. 
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„sucks“ er skeytt aftan við heiti vörumerkis í léni.147 Þarna vandast málið, enda er erfitt að 

rökstyðja að slíku léni verði auðveldlega ruglað við það vörumerki sem það inniheldur. 

Þegar reynt hefur á „sucks“-mál fyrir bandarískum dómstólum hefur niðurstaðan jafnan 

orðið sú að tjáningarfrelsi vægi þyngra en vörumerkjaréttur.148 Í einu slíku máli, sem varðaði 

lénið ballysucks.com tók dómari fram að „enginn sæmilega skynsamur (e. reasonably 

prudent) notandi Internetsins myndi trúa að „ballysucks.com“ væri opinber vefsíða Bally, eða 

síða styrkt af Bally“.149 Vitnað hefur verið í mál þetta, sem féll fyrir stofnun UDRP, í 

nokkrum ákvörðunum, einkum til stuðnings niðurstöðu um að „sucks“-lén uppfylli ekki 

skilyrðið um ruglingshættu við vörumerki. Dæmi um slíkt mál er WIPO mál nr. D2000-1104 

(23. nóvember 2000), þar sem nefndarmaður komst svo að orði: 

 

I do not see how a domain name including 'sucks' ever can be confusingly similar to a 
trademark to which 'suck' is appended. 

 

Um þetta álitaefni var vandlega fjallað í WIPO máli nr. D2000-0662 (19. september 

2000), sem varðaði lénið wal-martsucks.com. Eftir að hafa fært rök fyrir því að annað og 

þriðja skilyrði efnisreglu UDRP væru uppfyllt vék úrskurðarnefndin að fyrsta skilyrðinu með 

svofelldum orðum:150 

 

Hið vandasama í þessu máli er spurningin um hvort sóknaraðila hafi tekist að sýna fram á að 
wal-martsucks.com sé nákvæmlega eins og vörumerki sóknaraðila, eða svo líkt því að hætt sé 
við ruglingi í skilningi fyrsta þáttar a-liðar 4. gr. stefnunnar. Í eldri málum hefur verið ákvarðað 
að lén sem inniheldur merki að viðbættu öðru orði sé ekki nákvæmlega eins og merkið í 
skilningi stefnunnar [...]. Ennfremur hefur verið staðfest að það eitt að lén innihaldi vörumerki í 
heild sinni skapi næga hættu á ruglingi milli merkisins og lénsins til að fullnægt sé skilyrðinu 
um ruglingshættu. Með þessum rökum staðhæfir sóknaraðili að neytendur séu líklegir til að 
álykta að hvaða lén sem inniheldur orðmyndina „Wal-Mart“ [...] tengist sóknaraðila. Að öllu 
jöfnu myndi svo og vera, þegar almennu hugtaki er bætt við vörumerki (eins og t.d. á við um 
lénið walmartstores.com). En þótt merki sé frægt þarf það ekki að þýða að neytendur tengi 
notkun þess í öllum tilfellum við eiganda þess. Engum skynsömum enskumælandi manni getur 
þótt líklegt að Wal-Mart kysi að tilgreina sig undir léninu wal-martsucks.com. Sóknaraðili 
hefur ekki sannað líklegan rugling. Hafnar úrskurðarnefndin þeirri röksemd sóknaraðila að 
neytendur séu líklegir til að telja að lén sem kastar rýrð á vörumerki hljóti að tengjast eiganda 
vörumerkisins. 
Samt sem áður lítur nefndin svo á að orðin „identical or confusingly similar“ hafi dýpri 
merkingu en hljóðan þeirra einsömul gefur til kynna. UDRP-stefnan var sett á laggirnar til að 
sporna við hegðun þekktri undir nafninu „netsvindl“ (e. cybersquatting), sem felst í því að 
aðilar skrái lén sem stórir vörumerkjaeigendur gætu haft sérstakan áhuga á, með það að 

                                                
147 Skemmtilegt dæmi um slíkt lén er udrpsucks.com, en undir léninu er starfrækt vefsíða þar sem saman er 
safnað UDRP-ákvörðunum, sem stjórnendur síðunnar hafa lítið álit á. 
148 David Lindsay: International Domain Name Law, bls. 262-263. 
149 Bally Total Fitness Holding Corp v Faber, 29 F Supp 2d 1161 (CD Cal, 1998). 
150 Orðin voru raunar á ensku upphaflega, en hefur verið snarað yfir á íslensku af höfundi. 
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markmiði að kúga út úr þeim fé. Þetta á við um hegðun varnaraðila. Þar af leiðandi ályktar 
nefndin sem svo að lén sé, í skilningi stefnunnar, svo líkt vörumerki að hætt sé við ruglingi, 
þegar lénið inniheldur vörumerkið, eða mjög álíka útgáfu af því, burtséð frá öðrum hugtökum í 
léninu. Með öðrum orðum, álitaefnið varðandi fyrsta skilyrðið er ekki það hvort lén valdi 
ruglingi um uppruna þess [...] heldur hvort merki og lén séu svo lík, að hlutrænum samanburði, 
að hætt sé við ruglingi. Að þessu sögðu skal notkun varnaraðila á léninu wal-martsucks.com 
talin uppfylla hvert þeirra þriggja skilyrða sem nauðsynlegt er til að réttlæta umskráningu 
lénsins yfir á sóknaraðila. 

 

Þarna skýrir úrskurðarnefndin ákvæðið markmiðsskýringu.151 Verður niðurstaðan sú að til 

að uppfylla fyrsta skilyrði UDRP-stefnunnar sé ekki nauðsynlegt að lén rugli neytendur svo í 

ríminu, að þeir telji lénið beinlínis stafa frá eiganda þess vörumerkis sem léninu svipar til, 

heldur nægir að lénið líkist mjög vörumerkinu á pappír, ef svo má að orði komast. Nefndinni 

er þó hugleikið mikilvægi þess að gætt sé verndar tjáningarfrelsis og að heimild manna til að 

gagnrýna eða mótmæla þekktum vörumerkjum sé ekki skert. Um þetta atriði kemst hún svo 

að orði: 

 
Nefndin er meðvituð um mikilvægi þess að vernda mótmælasíður (e. protest sites) sem nota 
vörumerki til að skilgreina viðfangsefni mótmæla sinna. Skilyrðunum um lögmæta hagsmuni 
og vonda trú ættu að duga til varnar því að raunverulegar mótmælasíður verði stefnunni að 
bráð, einkum þar sem sóknaraðili ber sönnunarbyrðina fyrir hverju og einu skilyrði. Í tilvikum 
sem þessu hér, þar sem rétthafi léns notar það ekki fyrir mótmælasíðu, heldur býður það til sölu 
fyrir miklum mun hærri upphæð en hann sjálfur greiddi fyrir skráningu þess, þjónar lénið ekki 
markmiði lögmætra mótmæla, heldur misnotkunar vörumerkjaréttar. 

 

Á fræðilegum vettvangi hefur verið um það deilt, hvort rétt sé að miða við „sæmilega 

skynsama“ netnotendur hvað „sucks“-mál varðar, líkt og dómari í hinu áðurnefnda, 

bandaríska Bally-dómsmáli gerði, eða hvort réttara væri að miða við annan mælikvarða og 

gera minni kröfur til „skynsemi“ notenda Netsins.152 Hefur í því samhengi til dæmis verið 

bent á að til séu netnotendur sem ekki eru mælandi á enska tungu og að í þeirra hugum sé 

ekki víst að viðskeyti á borð við „sucks“ valdi með afgerandi hætti aðgreiningu milli léns og 

vörumerkis. Er meðal annars vísað til þessa atriðis í yfirliti WIPO yfir algengar UDRP-

spurningar, því til réttlætingar að „sucks“-lén séu talin uppfylla fyrsta skilyrði stefnunnar.153 

Jafnframt hefur verið vísað til tungumálaraka til stuðnings því að „sucks“-lén sé ruglingslega 

líkt vörumerki í nokkrum ákvörðunum, einkum í málum þar sem um vörumerki frá öðrum 

                                                
151 Sjá almennt um markmiðsskýringu Davíð Þór Björgvinsson: Lögskýringar, bls. 122 og Róbert R. Spanó: 
Túlkun lagaákvæða, bls. 182-183. 
152 David Lindsay: International Domain Name Law, bls. 264. 
153 WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, kafli 1.3. 
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löndum en enskumælandi er að ræða.154 Þá er athyglisverðra raka fyrir því að telja „sucks“-

lén fullnægja fyrsta skilyrði stefnunnar getið í ákvörðun um lénið philipssucks.com, þar sem 

úrskurðarnefndin komst svo að orði:155 

 
Þá er ekki óþekkt meðal fyrirtækja að setja á fót kvörtunar- eða athugasemdasíður [...] til að 
taka á móti viðbrögðum neytenda við vörum þeirra; þannig gæti sumt fólk ályktað að lén af 
þessari gerð væri starfrækt af sóknaraðila. 

 

Í þeirri tæplega 15 ára framkvæmd sem UDRP á að baki hefur í meiri hluta „sucks“-mála 

verið komist að þeirri niðurstöðu að fyrsta skilyrði stefnunnar sé fullnægt. Á fyrstu árum 

stefnunnar var einkar óljóst í hvora áttina úrskurðarnefndir hneigðust hvað þetta atriði 

varðaði, sem skapaði vissulega ákveðið réttaróöryggi innan UDRP-kerfisins. Með tíð og tíma 

hefur farvegurinn þó samræmst og nú á dögum má telja það venjuhelgaða meginreglu að 

„sucks“-lén sé talið ruglingslega líkt vörumerki sem það inniheldur.156 

Ekki er gert ráð fyrir því í fyrsta þætti efnisreglu UDRP að sóknaraðila þurfi að hafa 

hlotnast vörumerkjaréttur sinn áður en varnaraðili öðlaðist lénið.157 Hins vegar gæti sönnun 

þriðja skilyrðisins, um að lén hafi verið skráð í vondri trú, reynst þeim sóknaraðila erfið, sem 

hyggst hnekkja skráningu léns sem er eldri en vörumerkjaréttur hans.158 

 

5.5.3.2 Annað skilyrðið 

Samkvæmt öðru skilyrði efnisreglu UDRP má varnaraðili máls hvorki eiga rétt til léns, né má 

hann eiga lögmætra hagsmuna að gæta varðandi það. Á frummálinu er skilyrðið orðað svo: 

 

(ii) you have no rights or legitimate interests in respect of the domain name.159 

                                                
154 Þetta átti meðal annars við í WIPO máli nr. D2002-1121 (7. nóvember 2001) er varðaði bayersucks.org, 
bayersucks.biz og bayersucks.info, þar sem sóknaraðili var þýska fyrirtækið Bayer Aktiengesellschaft. Í 
rökstuðningi ákvörðunarinnar kom fram að fyrsta skilyrði UDRP-stefnunnar teldist fullnægt, „mainly because 
not all the Internet users are English speakers or familiar with the use of "sucks" to indicate a site used for 
denigration or criticisms. Furthermore, when the Internet users enter a word in a search engine, the engine 
identifies websites of potential relevance and includes the term that the users are searching. As such, the search 
engine also would certainly retrieve the domain names consisting of the search term and the term "sucks". The 
domain name holder will thus have reached its objective to divert potential consumers to its website through the 
adoption of a domain name that is similar to a third party’s trademark.“ 
155 WIPO mál nr. D2001-1195 (12. nóvember 2001). Þýðing höfundar. 
156 Vekja ber athygli á því að hugtökin „sucks“-mál og „sucks“-lén eru ekki einvörðungu talin eiga við um lén 
sem innihalda nákvæmlega orðmyndina sucks, heldur er aðeins um gæluheiti að ræða, dregin af algengustu gerð 
þessara mála. Sömu sjónarmið eru til að mynda viðhöfð um lén sem hafa forskeyti á borð við ihate og fuck. 
157 Sjá til samanburðar umfjöllun í kafla 5.6.3 um fyrsta skilyrðið í 40. gr. reglna ISNIC um lénaskráningu, þar 
sem slík krafa er gerð. 
158 WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, kafli 1.4. 
159 UDRP-stefnan er orðuð í annarri persónu og beint til rétthafa léna. 
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Samkvæmt skýrslu þeirri sem WIPO gaf út eftir viðræðuferlið sem varð undanfari 

stofnunar UDRP, er markmið þessa skilyrðis helst það, að erjur tveggja aðila sem stunda 

viðskipti á sama sviði og eiga í lögmætri samkeppni, rati ekki fyrir UDRP-nefndir. Er ætlunin 

að úr slíkum deilum verði leyst á sviði almennra dómstóla, en UDRP-kerfinu einungis ætlað 

að vera farvegur mála er varða netsvindl (e. cybersquatting).160 Sömu skoðanir eru reifaðar í 

sambærilegri skýrslu frá ICANN, þar sem eftirfarandi kemur fram:161 

 
Stefnan skýtur öllum deilum um „réttmætar“ lénaskráningar, svo sem þegar báðir deiluaðilar 
höfðu átt langvarandi vörumerkjarétt á heiti þegar það var skráð sem lén, til dómstólanna; 
aðeins málum er varða misnotkun lénaskráninga er ætlað að vera viðfangsefni UDRP-
farvegarins. 

 

Til þessa markmiðs annars skilyrðisins hefur verið vísað í UDRP-ákvörðunum, svo sem 

raunin var í WIPO máli nr. D2001-1239 (13. desember 2001), þar sem úrskurðarnefndin taldi 

utan verksviðs síns að leysa úr deilu um það, hvor tveggja aðila ætti ríkari rétt til merkis, 

þegar svo virtist sem báðir aðilar gætu gert réttmætt tilkall til þess. Í málinu var deilt um lénin 

actionsportsvideo.com og actionsportvideos.net, og var kröfu sóknaraðila um umskráningu 

þeirra hafnað. 

UDRP-kerfinu er þannig aðeins ætlað að veita sóknaraðila möguleika á því að öðlast rétt 

yfir léni sem varnaraðili á einfaldlega ekki lögmætt tilkall til. Kerfinu er ekki ætlað þetta 

hlutverk í tilfellum þar sem sóknaraðili á einvörðungu ríkari rétt til léns en varnaraðili; 

sóknaraðili þarf að vera eini aðilinn að deilumálinu sem á nokkurt lögmætt tilkall til lénsins. 

Þetta fyrirkomulag rímar og vel við meginregluna um prior tempore, potior jure sem fjallað 

var um í kafla 5.3.3.1 og hefur verið vísað til hennar í mörgum UDRP-ákvörðunum. 

Eins og fyrr greinir er skýrt tekið fram í lokamálslið a-liðar 4. gr. UDRP-stefnunnar að 

sóknaraðili að máli beri sönnunarbyrðina fyrir öllum þremur skilyrðum ákvæðisins. Í þessu 

ljósi er einkar athyglisvert ákvæði c-liðar 4. gr. UDRP-stefnunnar, en þar eru settar fram í 

þremur töluliðum leiðbeiningar til varnaraðila, það er rétthafa léns, um hvernig hann geti 

sannað rétt sinn til léns og lögmæta hagsmuni sína af notkun þess, og þannig leitt líkur að því 

í deilumáli um lén hans, að öðru skilyrði efnisreglunnar sé ófullnægt. Ákvæðið í c-lið 4. gr. 

hefur valdið því að sönnunarkröfur úrskurðarnefnda UDRP til annars skilyrðisins eru með 

                                                
160 The Management of Internet Names and Addresses: Intellectual Property Issues, efnisgreinar 135 og 172. 
161 Second Staff Report on Implementation Documents for the Uniform Dispute Resolution Policy, efnisgrein 
4.1. Þýðing höfundar. 
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veikara móti og lítið þarf til að byrði þeirrar sönnunar sé varpað yfir á varnaraðila.162 

Úrskurðarnefndin í WIPO máli nr. D2003-0455 (21. ágúst 2003) komst svo að orði um 

sönnunarbyrði sóknaraðila varðandi annað skilyrðið:163 

 
Þar sem erfitt er að sanna tilvist neikvæðs skilyrðis (þ.e. þess að varnaraðili eigi ekki rétt til eða 
lögmæta hagsmuni af notkun merkis) - sérstaklega þar sem varnaraðila stendur nær að benda á 
slíkan rétt og hagsmuni - og þar sem c-liður 4. gr. lýsir því hvernig varnaraðili geti staðið að 
sönnun á þessum rétti og hagsmunum, er sönnunarbyrði sóknaraðila um þetta atriði létt.  

 

Með öðrum orðum þykir samspil þriggja þátta réttlæta að gerð sé væg krafa á hendur 

sóknaraðila um sönnun annars skilyrðisins. Í fyrsta lagi þess hve erfið neikvæð sönnun sé, þá 

þess að það standi varnaraðila nær að sýna fram á rétt sinn og lögmæta hagsmuni en 

sóknaraðila að sýna fram á skort slíks réttar og hagsmuna og loks tilvistar leiðbeiningarreglu 

c-liðar 4. gr. stefnunnar. 

Þó er ljóst að einhverjar kröfur verður að gera til sóknaraðila um sönnun annars 

skilyrðisins, þótt vægar séu. Í WIPO máli nr. D2000-0624 (21. ágúst 2000), þar sem deilt var 

um lénin pollyester.com og pollyesters.com, lét sóknaraðili nægja að kasta fram fullyrðingu 

þess efnis að varnaraðili hefði skráð lénið í vondri trú og ætti hvorki til þess rétt né lögmætra 

hagsmuna að gæta varðandi það. Úrskurðarnefnd tók fram að helber staðhæfing á borð við 

þessa dygði ekki til, enda yrði að minnsta kosti að krefjast haldbærrar sönnunar (e. concrete 

evidence). Þá hafa úrskurðarnefndir stundum vísað til svokallaðrar prima facie sönnunar, sem 

vendipunkts fyrir yfirfærslu sönnunarbyrði. Prima facie er latína og þýðir „við fyrstu sýn“. 

Þegar orðasambandið er notað á undan hugtakinu sönnun má segja að það gegni hlutverki 

lýsingarorðs og merki að sönnunin sé viðhlítandi til að draga megi af henni ályktun, þar til 

annað reynist sannara.164 Um þessa gerð sönnunar og áhrif þess að sóknaraðila takist hún 

segir í nýlegum úrskurði í NAF máli nr. FA1550781 (30. apríl 2014):165 

 
Þegar sóknaraðila hefur tekist að færa fram prima facie sönnun fyrir því að varnaraðila skorti 
rétt og lögmæta hagsmuni til hins umdeilda léns [...] færist sönnunarbyrðin yfir til varnaraðila, 
sem þarf þá að sanna að hann eigi rétt og lögmæta hagsmuni. 

 

Krafa á hendur sóknaraðila um sönnun virðist þó vera ennþá vægari í tilvikum þar sem 

varnaraðilar mótmæla ekki ásökunum um réttleysi og skort á lögmætum hagsmunum. 

                                                
162 David Lindsay: International Domain Name Law, bls. 281. 
163 Þýðing höfundar. 
164 „Prima Facie“, http://www.law.cornell.edu/wex/prima_facie. 
165 Þýðing höfundar. 
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Úrskurðarnefnd í WIPO máli nr. D2000-0648 (14. ágúst 2000) tók fram að „þrátt fyrir að 

sönnunarbyrði varpist ekki yfir á varnaraðila af sjálfu sér, er vanræksla varnaraðila á að svara 

með fullnægjandi hætti fyrir þær ásakanir sem bornar eru á hann atriði sem nefndin lítur til 

við matið á tilvist réttar eða lögmætra hagsmuna“.166 Eins og komið hefur fram er raunin sú í 

allra augljósustu tilvikum netsvindls, að rétthafar hinna umdeildu léna grípa sjaldan til varna. 

Leiðir það vissulega til betri stöðu sóknaraðila, ekki síst þar sem vægari krafa virðist gerð til 

sönnunar en ella. 

Dæmi um aðstæður sem oft eru taldar leiða líkur til skorts á rétti og lögmætum 

hagsmunum eru þær, þegar varnaraðili varpar léni yfir á sér óviðkomandi vefsíðu. Þessi varð 

til að mynda raunin í WIPO máli nr. D2004-1036 (27. janúar 2005), þar sem varnaraðili 

varpaði hinu umdeilda léni, janineturner.com, inn á vefsíðu sem hafði að geyma myndefni af 

fólki í ástarleikjum. Sóknaraðili, leikkona að nafni Janine Turner, lagði fram gögn þessu til 

staðfestingar og taldi til vísbendingar um skort á rétti og lögmætum hagsmunum varnaraðila. 

Á það féllst úrskurðarnefndin og ákvað að lénið skyldi umskráð á leikkonuna. 

Sé lén augljóslega skráð í von um að netnotendur lendi inni á síðu undir því vegna 

innsláttarvillu, er slíkt talið sterk vísbending um skort varnaraðila á rétti og lögmætum 

hagsmunum.167 Sem fleiri dæmi af viðlíka vísbendingum má nefna það, að varnaraðili bjóði 

lén til sölu, að engin notkun hafi átt sér stað undir léni um langa hríð og að lén sé notað undir 

síðu sem almennt má telja óviðurkvæmilega (e. improper). Þessi atriði myndu þó sjaldnast 

duga ein sér til að varpa sönnunarbyrðinni yfir á varnaraðila, heldur þyrfti heildrænt mat á 

öllum aðstæðum að leiða til sömu niðurstöðu.168 

Takist sóknaraðila prima facie sönnun um að öðru skilyrði efnisreglu UDRP sé fullnægt 

varpast sönnunarbyrðin yfir til varnaraðila, sem fær það hlutverk að sýna fram á rétt sinn eða 

lögmæta hagsmuni varðandi hið umdeilda lén. Kemur þá til skoðunar leiðbeiningarregla sú í 

c-lið 4. gr. UDRP-stefnunnar, sem minnst var á að ofan. Sú regla setur fram þrenns konar 

aðstæður, sem úrskurðarnefnd skal meta til vísbendingar um tilvist réttar eða lögmætra 

hagsmuna varnaraðila. Nægir varnaraðila að sanna að einar af aðstæðunum eigi við í hans 

tilviki, en þær eru sem hér segir: Í fyrsta lagi, að varnaraðili hafi, áður en hann vissi af 

yfirstandandi deilumáli um lénið, notað eða sannanlega undirbúið að nota lénið í góðri trú til 

framboðs á vöru eða þjónustu. Í öðru lagi, að varnaraðili hafi almennt verið þekktur (e. 

                                                
166 Þýðing höfundar. 
167 Þessi gerð netsvindls er stundum kölluð typosquatting. David Lindsay: International Domain Name Law, bls. 
285. 
168 David Lindsay: International Domain Name Law, bls. 286. 
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commonly known) undir léninu, enda þótt hann hafi ekki aflað sér vörumerkjaréttar. Í þriðja 

lagi, að varnaraðili hafi notað lénið utan atvinnustarfsemi með lögmætum og heiðarlegum 

hætti, án ásetnings til að hagnast með því að afvegaleiða netnotendur til sín eða misnota 

vörumerki sóknaraðila.169 Er fram tekið að upptalningin sé ekki tæmandi yfir tilvik sem sýnt 

geta fram á rétt eða lögmæta hagsmuni varnaraðila varðandi lén. Verða nú reifuð tvö dæmi úr 

framkvæmd þar sem reynt hefur á sönnun varnaraðila á rétti sínum. 

 

WIPO mál nr. D2000-1202 (2. janúar 2001). Sóknaraðili, þýskt fjölmiðlafyrirtæki að nafni 
Deutsche Welle, sendi rétthafa lénsins dw.com erindi þess efnis að hann krefðist umskráningar 
þess yfir á sig, en rétthafi lénsins svaraði með tilboði um að selja sóknaraðila lénið á 3,75 
milljónir Bandaríkjadala. Í máli fyrir úrskurðarnefnd UDRP vísaði sóknaraðili til þessa 
sölutilboðs varnaraðila því til sönnunar að varnaraðili ætti hvorki rétt til lénsins né lögmæta 
hagsmuni af notkun þess. Varnaraðili gat sýnt fram á að hann væri hugbúnaðarfyrirtæki að 
nafni DiamondWare og hefði notað skammstöfunina DW og hið umdeilda lén til alþjóðlegra 
viðskipta með hugbúnað síðan 1994, eða löngu áður en mál þetta var höfðað, sbr. fyrsta þátt c-
liðar 4. gr. stefnunnar. Úrskurðarnefndin komst að þeirri niðurstöðu að sóknaraðila hefði ekki 
tekist að sýna fram á að öðru skilyrði stefnunnar væri fullnægt.170 

 
NAF mál nr. FA105749 (9. apríl 2002). Til rökstuðnings þess að annað skilyrði efnisreglu 
UDRP væri fullnægt lét sóknaraðili nægja staðhæfingu þess efnis að varnaraðili hefði aldrei 
verið þekktur undir hinu umdeilda léni og að hann hefði aldrei notað það í neinum tilgangi. 
Úrskurðarnefndin sagði að þrátt fyrir sönnunargildi innantómra staðhæfinga væri rýrt, dygði 
það til að teljast prima facie sönnun. Varnaraðili svaraði staðhæfingum sóknaraðila með 
fullyrðingum þess efnis að hann notaði lénið fyrir netfangið sitt, en studdi fullyrðinguna engum 
gögnum. Úrskurðarnefndin sagði fullyrðingar varnaraðila ekki staðfesta að hann hefði lögmæta 
hagsmuni af notkun lénsins, þar sem hann hefði engin sönnunargögn lagt fram þeim til 
stuðnings. Svo sagði nefndin: „Í ljósi rýrðar bæði staðhæfingar sóknaraðila og varnar 
varnaraðila er vandasamt að komast að niðurstöðu um annað skilyrðið. Sóknaraðili, sem ber 
sönnunarbyrðina, hefur aðeins reitt fram veikburða sönnun studda helberum fullyrðingum; 
varnaraðili hefur brugðist við með sínum eigin helberu fullyrðingum, en engin gögn lagt fram 
þeim til stuðnings. Í ljósi þessara stríðandi helberu fullyrðinga hallast nefndin fremur að því að 
telja sóknaraðila ekki hafa tekist að sanna mál sitt.“ Var því kröfu sóknaraðila um umskráningu 
lénsins hafnað. 

 

                                                
169 Ákvæðið er svo orðað í stefnunni, en minnt skal á að hún er sett fram í annarri persónu, þar sem „you“ vísar 
til varnaraðila: „Any of the following circumstances, in particular but without limitation, if found by the Panel 
to be proved based on its evaluation of all evidence presented, shall demonstrate your rights or legitimate 
interests to the domain name for purposes of Paragraph 4(a)(ii): (i) before any notice to you of the dispute, your 
use of, or demonstrable preparations to use, the domain name or a name corresponding to the domain name in 
connection with a bona fide offering of goods or services; or (ii) you (as an individual, business, or other 
organization) have been commonly known by the domain name, even if you have acquired no trademark or 
service mark rights; or (iii) you are making a legitimate noncommercial or fair use of the domain name, without 
intent for commercial gain to misleadingly divert consumers or to tarnish the trademark or service mark at issue. 
170 Mál þetta var raunar sérstaks eðlis fyrir þær sakir að á meðan á rekstri þess stóð fyrir úrskurðarnefnd birtist í 
þýsku tímariti viðtal við yfirmann tæknimála sóknaraðila, þar sem hann sagði að málareksturinn fyrir UDRP-
nefndinni væri „sportiv“. Um þetta var fjallað í ákvörðuninni, þar sem úrskurðarnefndin sagði: „The 
Complainant considers using the Policy to threaten the existence of a legitimate multi-million dollar business to 
be a "sport". The Policy is intended to address the serious issue of cybersquatting. The cynical use of the Policy 
as a "sport" or game by the Complainant merits the forceful condemation of this Panel.“ 
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5.5.3.3 Þriðja skilyrðið 

Þriðji þáttur a-liðar 4. gr. UDRP-stefnunnar leggur á herðar sóknaraðila að sanna að 

varnaraðili hafi skráð lénið, og að hann noti það, í vondri trú. Ákvæðið er svo orðað í 

stefnunni: 

 
(iii) your domain name has been registered and is being used in bad faith. 

 

Um túlkun þessa þáttar reglunnar eru sérstakar leiðbeiningar settar fram í b-lið 4. gr. 

UDRP-stefnunnar, sem verður að hafa til hliðsjónar til fyllingar. Þar eru nefndar til sögunnar 

ferns konar aðstæður, sem úrskurðarnefnd skuli telja viðhlítandi sönnun þess að lén hafi verið 

skráð og notað í vondri trú, sé einhver þeirra talin fyrir hendi. Í fyrsta lagi skal lén talið skráð 

og notað í vondri trú ef rétthafi hefur skráð það, eða á annan hátt öðlast réttinn til skráningar 

þess, með það að meginmarkmiði að selja það, leigja eða færa með öðru móti yfir til 

vörumerkjaeiganda, eða samkeppnisaðila hans, í hagnaðarskyni. Í öðru lagi, ef rétthafi hefur 

skráð lén til að koma í veg fyrir að vörumerkjaeigandi geti notað merki sitt í léni, að því 

gefnu að rétthafi hafi sýnt af sér hegðunarmynstur í þá veru.171 Í þriðja lagi, ef rétthafi hefur 

skráð lén í þeim tilgangi helstum að raska viðskiptum samkeppnisaðila síns. Og í fjórða lagi, 

ef rétthafi hefur með notkun lénsins reynt að lokka til sín netumferð í viðskiptalegum tilgangi 

með því að skapa vísvitandi líkur á ruglingi við vörumerki í eigu sóknaraðila. 

Eins og kom fram í umfjölluninni að ofan um fyrsta skilyrðið hafa hugtökin vörumerki og 

þjónustumerki verið túlkuð með rausnarlegu móti í framkvæmd UDRP. Í næsta kafla hér á 

undan kom og fram að afar vægar kröfur væru gerðar til sönnunar annars skilyrðisins. Gefur 

þetta réttmætt tilefni til að velta því fyrir sér hvort samspil þessa tveggja leiði til þess að 

óeðlilega mikið mæði á þriðja skilyrðinu í deilumálum. Umfjöllun komandi síðna mun ef til 

vill varpa einhverju ljósi á það. 

Í umfjölluninni um fyrsta skilyrði efnisreglu UDRP kom fram að það skipti ekki máli, 

hvað það skilyrði varðaði, þótt skráning léns væri eldri en réttur sóknaraðila á vörumerki því 

sem lénið líkist. Þetta atriði hefur hins vegar mikið að segja þegar kemur að þriðja skilyrðinu, 

enda er þess krafist að lén hafi verið skráð í vondri trú. Er torséð að skilyrði þessu geti talist 

fullnægt nema að þeirri forsendu gefinni að vörumerkjaréttur sóknaraðila í deilumáli um lén 

hafi þegar verið fyrir hendi þegar lénið var skráð. Í WIPO máli nr. D2001-0827 (23. 
                                                
171 Þetta ákvæði er svo orðað í stefnunni (minnt skal á að stefnan er orðuð í annarri persónu og „you“ á við um 
rétthafa léns): „You have registered the domain name in order to prevent the owner of the trademark or service 
mark from reflecting the mark in a corresponding domain name, provided that you have engaged in a pattern of 
such conduct“. 
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september 2001) krafðist sóknaraðili umskráningar lénsins digitalvision.com, en varnaraðili 

greip ekki til varna í málinu. Færði sóknaraðili ýmis rök fyrir því hvernig öllum þremur 

skilyrðum efnisreglunnar væri fullnægt; meðal annars þau að varnaraðili notaði lénið ekki til 

annars en að reyna að selja það og að varnaraðili hefði eitt sinn viðurkennt að honum bærist 

mikill fjöldi fyrirspurna um sóknaraðila vegna lénsins. Lagði sóknaraðili fram bréfasamskipti 

milli sín og varnaraðila þessu til stuðnings. Eftir að úrskurðarnefnd hafði fjallað vandlega um 

fyrsta og annað skilyrðið og komist að því að sóknaraðila hefði tekist sönnun um þau bæði 

hafði nefndin þetta að segja um þriðja skilyrðið: 

 
Lokaskilyrðið lýtur að skráningu og notkun varnaraðila í vondri trú. Til að því sé fullnægt þarf 
sóknaraðili að sýna fram á að varnaraðili hafi bæði skráð lénið í vondri trú og noti það í 
framhaldinu í vondri trú. Jafnvel þótt varnaraðili hafi ekki gripið til varna ályktar nefndin að 
þetta hafi sóknaraðili ekki sýnt fram á. Þrátt fyrir nokkrar sannanir um vonda trú varnaraðila 
við notkun lénsins er alls engin sönnun fyrir hendi um að það hafi verið skráð í vondri trú. 
Lénið var skráð í september 1997, en sóknaraðili hóf starfsemi sína á Netinu í mars 1999. 
Sóknaraðili viðurkennir og að hafa ekki skráð vörumerki sitt fyrr en í desember 1997, fjórum 
mánuðum eftir að lénið var skráð. Af þessu leiðir að það er erfitt að ímynda sér hvernig 
varnaraðili gæti hafa vitað af sóknaraðila þegar hann skráði lénið og þar með skráð það í vondri 
trú. Niðurstaða nefndarinnar er sú að varnaraðili skráði lénið ekki í vondri trú. 

 

Eins og vikið verður að í næsta kafla er óalgengt að sóknaraðilar tapi málum fyrir UDRP-

nefndum. Einkum og sér í lagi er það óalgengt þegar varnaraðili grípur ekki til varna, eins og 

hér átti við. Niðurstöðuna verður þó að telja eðlilega og rétta miðað við aðstæður, enda 

vandséð að varnaraðili geti skráð lén í vondri trú áður en til vörumerkjaréttar þess, sem 

hnekkja vill skráningunni, stofnast. Virðist gengið að því vísu, að krafan um vonda trú verði 

að lúta að vondri trú varnaraðila um betri rétt sóknaraðila að hinu skráða léni, þótt ekki komi 

sú krafa skýrt fram í ákvæðinu. Kemur þannig ekki til skoðunar hvort varnaraðili kunni að 

hafa skráð lén í vondri trú um betri rétt þriðja aðila, sem þó er ekki aðili að deilumálinu. Má 

telja þessa ályktun réttmæta, enda væri óeðlilegt ef sóknaraðili gæti nýtt sér til framdráttar 

réttindi hvaða utan að komandi aðila sem væri. 

Að þessu sögðu er óhætt að fullyrða að það sé meginregla að rétthafi léns verði eigi talinn 

hafa skráð það í vondri trú ef hann var ómeðvitaður um tilvist sóknaraðila, eða réttar 

sóknaraðila til merkis í léninu, þar með talið ef sá réttur var ekki til, þegar lénið var skráð. 

Regluna má jafnvel telja svo augljósa og eðlilega að erfitt sé að hugsa sér tilvik þar sem til 

undantekningar frá henni kæmi. Snýr hin vonda trú enda að hugrænni afstöðu rétthafa léns 

við skráningu þess og til að sú afstaða geti verið ákveðinnar gerðar gagnvart rétti ákveðins 

aðila (til dæmis vond gagnvart rétti sóknaraðila) er grunnforsenda að upplýsingar um þann 
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rétt sé að finna í hugarheimi rétthafans. Í þessu ljósi er nýlegt mál um lénið ovation.com 

einkar athyglisvert, en málið verður reifað í næsta kafla. 

Þó má ekki útiloka að upp geti komið tilvik þess efnis að rétthafi léns verði talinn hafa 

skráð það í vondri trú þrátt fyrir að vörumerkjaréttur sóknaraðila hafi enn ekki stofnast þegar 

skráning þess fór fram. Yrði í þessu falli að gera þá kröfu að rétthafi hljóti að hafa vitað af 

yfirvofandi stofnun vörumerkjaréttar sóknaraðila. Til dæmis mætti hugsa sér að starfsmanni 

fyrirtækis, sem vikið væri frá störfum, hefði vitneskju um fyrirhugaða vöruframleiðslu 

fyrirtækisins undir ákveðnu heiti og yrði fyrri til fyrirtækinu að skrá lén með heitinu. Eins 

gæti verið að maður segði kunningja sínum frá tímamótahugmynd eða sem hann hefði hlotið 

og kunninginn flýti sér heim og skrái lén byggt á hugmyndinni í því skyni að hafa af vini 

sínum fé, eða græða sjálfur á hugmynd hans. Í tilvikum sem þessum má fullyrða að 

úrskurðarnefnd ætti að líta svo á, að lén hafi verið skráð í vondri trú, þrátt fyrir að skráning 

þess fari fram áður en til vörumerkjaréttar sóknaraðila stofnast. 

Í umfjölluninni um hin svokölluðu „sucks“-mál að ofan kom fram að fyrsta skilyrði 

efnisreglu UDRP yrði að jafnaði talið fullnægt þrátt fyrir að orðmyndinni „sucks“ væri skeytt 

við vörumerki í léni. Var og vitnað til umfjöllunar úrskurðarnefndarinnar í WIPO máli nr. 

D2000-0662 (19. september 2000) sem varðaði lénið wal-martsucks.com, þar sem fram kom 

að skilja yrði á milli lögmætra mótmælasíðna gegn þekktu vörumerki og óréttmætra tilrauna 

til netsvindls. Slíkt mat gæti ekki farið fram á grundvelli fyrsta skilyrðisins, sem einungis 

varðaði sjónrænan samanburð léns og vörumerkis, og því yrði að leggja á herðar annars og 

þriðja skilyrðisins að skera úr um lögmæti „sucks“-léna. Eins og fram kom í umfjölluninni 

um annað skilyrðið eru sönnunarkröfur til þess afar léttvægar og því má segja að afgreiðsla 

„sucks“-léna sé að langmestu leyti undir þriðja skilyrðinu komin. Í ofangreindu máli 

viðurkenndi varnaraðili að hafa vissulega skráð lénið wal-martsucks.com í vondri trú, en að 

sér hafi síðan snúist hugur og hann ákveðið að nota lénið til að mótmæla verslunarkeðjunni 

Wal-Mart. Því væri þriðja skilyrðinu ekki fullnægt, enda þyrfti vonda trúin að ná til hvors 

tveggja; skráningar og notkunar lénsins. Í umfjöllum um þriðja skilyrðið sagði 

úrskurðarnefndin:172 

 
Varnaraðili viðurkennir að hafa skráð lénið í vondri trú. Nefndin hafnar því að sóknaraðila hafi 
ekki tekist að sýna fram á að lénið hafi verið notað í vondri trú. Varnaraðili heldur því fram að 
það að lénið hafi verið skráð til sölu hjá vefsíðunni Great Domains geti ekki talist til 
vísbendingar um notkun í vondri trú, enda geti hver sem er skráð hvaða lén sem er til sölu þar. 
Hins vegar hefur varnaraðili ekki neitað því að hann hafi sjálfur staðið að skráningu lénsins 

                                                
172 Þýðing höfundar. 
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wal-martsucks.com til sölu hjá Great Domains, né heldur neitar hann því að hafa boðið lénið til 
sölu á sinni eigin vefsíðu. Aukinheldur sést ásetningur varnaraðila til sölu lénsins skýrt á því 
nafni sem hann notaði þegar hann skráði lénið: „For Sale“. Samhliða viðurkenningu varnaraðila 
sjálfs má telja þetta ríkulega sönnun fyrir notkun í vondri trú (e. bad faith use). Nýtilkomin 
sinnaskipti (e. change of heart) varnaraðila virðast til komin vegna þessa deilumáls. Eru þau of 
seint fram komin og duga skammt (e. too little, too late). 

 

Þrátt fyrir að töluverðar líkur standi til þess að varnaraðili, sem staðfest hefur verið að 

eigi hvorki rétt til léns né lögmæta hagsmuni af notkun þess, verði jafnframt talinn hafa skráð 

það og notað í vondri trú er ekki unnt að jafna þessu tvennu saman, eins og iðulega ber við í 

málflutningi sóknaraðila að deilumálum um lén fyrir úrskurðarnefndum UDRP. Glöggt dæmi 

um tilvik þar sem annað skilyrðið þótti uppfyllt en ekki hið þriðja var rakið hér að ofan, um 

lénið digitalvision.com. Úrskurðarnefndin í WIPO máli nr. D2000-0270 (6. júní 2000) ávítti 

sóknaraðila sérstaklega fyrir málflutning af þessu tagi í máli er varðaði lénið htmlease.com:173 

 
Vond trú verður ekki sönnuð með því að sýna skort varnaraðila á rétti og lögmætum 
hagsmunum varðandi lénið. Það er aðskilinn og ólíkur þáttur og gerir sínar eigin kröfur til 
sönnunar. Ef úrskurðarnefndin féllist á málatilbúnað sóknaraðila hefði það í för með sér 
samsuðu annars og þriðja skilyrðisins. Slík nálgun hefur ekki stoð í skýru orðalagi stefnunnar, 
sem aðskilur kröfurnar í a-lið 4. gr. milli þriggja þátta og setur fram sérstök dæmi (ákvæði b-
liðar 4. gr. og c-liðar 4. gr.) um hvernig megi fullnægja öðrum og þriðja þættinum. 

 

Athygli vekur að ákvæði þriðja þáttar a-liðar 4. gr. UDRP-stefnunnar er orðað í nútíð, 

samanber „[...] has been registered and is being used in bad faith.“ Þetta orðalag virðist gefa 

til kynna að kröfuna um misnotkun léns af hálfu rétthafa þess beri að miða við þann 

tímapunkt, þegar sóknaraðili höfði deilumál fyrir UDRP-úrskurðaraðila. Í einu af fyrstu 

UDRP-málunum tók úrskurðarnefnd hins vegar af skarið og fullyrti að orðin „is being used“ 

ættu ekki við neinn ákveðinn tímapunkt á borð við þann þegar mál er höfðað, heldur tækju 

þau til alls þess tímabils sem eftir skráningu þess færi.174 Í sama streng tók úrskurðarnefndin í 

WIPO máli nr. D2001-0523 (28. júní 2001), sem hafði þetta að segja um þá vörn varnaraðila, 

að miða bæri kröfuna um vonda trú við tímapunkt málshöfðunar: „Such would be an absurd 

interpretation of the Policy.“ 

Að ofan var rakið mál þar sem lén taldist vissulega hafa verið notað í vondri trú, en þar 

sem ekki var unnt að sanna að það hefði verið skráð í vondri trú var ekki orðið við kröfu 

                                                
173 Þýðing höfundar. 
174 Sjá WIPO mál nr. 2000-0021 (9. mars 2000). Málið varðaði þrjú lén, sem vísað hafði verið inn á vefsíður 
með grófu klámefni skömmu eftir skráningu þeirra. Varnaraðili hafði hins vegar rofið þessa tengingu á milli 
lénanna og klámsíðnanna áður en til deilumálsins um þau var stofnað. Eigi að síður var skilyrðinu um vonda trú 
talið fullnægt. 
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sóknaraðila um umskráningu. Í tilfellum þar sem þessu er öfugt farið, það er þegar lén hefur 

auðsjáanlega verið skráð í vondri trú, en torveldara er að sýna fram á notkun í vondri trú, 

virðast úrskurðarnefndir almennt gera vægar sönnunarkröfur til síðarnefnda atriðisins, jafnvel 

svo að prima facie sönnun sé talin fullnægjandi.175 Þetta á til dæmis við þegar skráning léns 

ber með sér að vera framkvæmd í vondri trú, til dæmis þar sem rétthafi kemur augljóslega 

ekki fram undir réttu nafni, en síðan er ekki hreyft við léninu að öðru leyti en því að skráning 

þess er endurnýjuð. Þegar svona háttar hefur verið talið að endurnýjun léns sem var skráð í 

vondri trú jafngildi notkun í vondri trú. 

Að þessu slegnu föstu má leiða líkur að því að sá þáttur efnisreglu a-liðar 4. gr. UDRP-

stefnunnar sem mest mæðir á í deilumálum um lén, sé fyrri hluti þriðja skilyrðisins, enda 

rúmri túlkun beitt varðandi fyrsta skilyrðið og vægar sönnunarkröfur gerðar til annars 

skilyrðisins og síðari hluta þess þriðja. Með öðrum orðum skiptir mestu máli fyrir sóknaraðila 

að sönnun takist um að varnaraðili hafi skráð lén sitt í vondri trú. 

 

5.5.4 Gagnrýni á UDRP 

Af lestri UDRP-stefnunnar og -reglnanna einum sér mætti ætla að mál fyrir UDRP-

úrskurðarnefndum væru sóknaraðilum afar torsótt. Í lok a-liðar 4. gr. stefnunnar er tekið fram 

að sóknaraðili þurfi að sanna að allir þrír þættir hennar séu uppfylltir og leiðbeiningarreglur 

þær sem fram koma í b- og c-liðum sömu greinar sýnast síður en svo til þess fallnir að 

auðvelda honum sérstaklega þá sönnun. Það kann því að virðast þrautin þyngri fyrir 

vörumerkjaeiganda að fá léni hnekkt á grundvelli UDRP, og ætti það einkum við, væri 

reglunum beitt eftir orðanna hljóðan. Af framkvæmd úrskurða á grundvelli UDRP verður 

hins vegar annað ráðið og kann reglunum virðast beitt á helst til vingjarnlegan hátt fyrir 

vörumerkjaeigendur á kostnað rétthafa léna. Til vísbendingar um þessa ályktun má líta á 

tölfræðina yfir úrslit deilumála á grundvelli UDRP í eftirfarandi töflu:176 

 

 

                                                
175 Sjá umfjöllun um prima facie sönnun í kafla 5.5.3.2. 
176 Upplýsingarnar í töflunni eru unnar úr tölfræðilegum gögnum frá WIPO og eiga aðeins við úrskurði á vegum 
WIPO. Samskonar tölfræðilegar upplýsingar eru ekki auðsækjanlegar hjá öðrum úrskurðaraðilum, en gróft 
yfirlit virðist benda til að tölurnar gefi réttmæta tölfræðilega mynd af heildarmálafjölda UDRP. „WIPO Domain 
Name Dispute Resolution Statistics“, http://www.wipo.int/amc/en/domains/statistics.  
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Ár Heildarfjöldi mála 
Fjöldi ákvarðana 

sóknaraðila í vil 

Fjöldi ákvarðana rétthafa 

léna í vil 

2014177 243 216 (hlutfall af heild: 89%) 22 

2013 2092 1857 (88%) 203 

2012 2261 1990 (88%) 207 

2011 2133 1864 (87%) 238 

2010 2144 1887 (88%) 209 

2009 1592 1343 (84%) 205 

2008 1711 1454 (85%) 225 

 

Eins og talnaglöggir sjá bendir líkindafræðin til þess að yfirgnæfandi líkur séu á því að 

mál sem höfðað er fyrir úrskurðaraðila samkvæmt UDRP vinnist. Bent skal á að 

mismunurinn á samanlögðum fjölda ákvarðana í vil sóknaraðila og ákvarðana í vil rétthafa 

léna annars vegar og heildarfjölda mála hins vegar ræðst af þeim málum sem látin eru niður 

falla áður en til ákvörðunar kemur, svo sem vegna sátta málsaðila eða þess að mál sé höfðað 

fyrir opinberum aðila, sbr. k-lið 4. gr. stefnunnar. 

Ekki er hægt að útiloka að mál innan UDRP séu einfaldlega sjaldan höfðuð nema 

sóknaraðili eigi sigurinn því sem næst vísan og því þarf gagnrýni á að framkvæmdin sé 

hliðholl vörumerkjaeigendum á kostnað rétthafa léna að vera studd frekari rökum en 

einvörðungu tölfræðilegum, til að mynda með dæmum úr framkvæmdinni. Eitt slíkt er að 

finna í ákvörðun frá 23. nóvember 2013 um lénið ovation.com.178 

Í málinu krafðist sóknaraðili, fyrirtæki sem seldi hársnyrtivörur á vefsvæði undir léninu 

ovationhair.com, þess að lénið ovation.com yrði umskráð þannig að hann yrði gerður að 

rétthafa þess í stað varnaraðila. Sóknaraðili átti nokkur vörumerki skráð sem tengdust heitinu, 

þar á meðal merkið OVATION, sem hann hafði fengið skráð í maí 2012. Lénið ovation.com 

hafði fyrst verið skráð 1994 og það umskráð á varnaraðila í desember 2008. Lénið var í 

svokallaðri „parked domain monetization“ þjónustu þegar sóknaraðili höfðaði málið, en slík 

þjónusta felst í því að í gegnum hlekk á vefsíðu undir léni er notendum varpað inn á vefsvæði 

sem hefur að geyma auglýsingar og getur rétthafi upphaflega lénsins hagnast á því að beina 

                                                
177 Tölurnar ná yfir þau mál sem hafa verið höfðuð og lokið á fyrstu fjórum mánuðum ársins 2014. 
178 NAF mál nr. FA1517659 (23. nóvember 2013). 
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netumferð inn á vefsvæði auglýsendanna. Hélt sóknaraðili því fram að með þessu móti 

hagnaðist varnaraðili á þeirri viðskiptavild sem sóknaraðili hefði aflað vörumerki sínu, enda 

æli varnaraðili á ruglingi viðskiptavina við vörumerki sóknaraðila. Tók hann sérstaklega fram 

að sumar þeirra auglýsinga sem birtust þegar lénið væri slegið inn væru á vegum annarra 

hárvöruframleiðenda. Loks benti sóknaraðili á að varnaraðili væri skráður fyrir 107 lénum, 

og benti það til hegðunarmynsturs í þá veru að skrá lén án þess að nota þau í lögmætum 

tilgangi. 

Varnaraðili hélt því fram að ekki væri unnt að fallast á kröfu sóknaraðila um umskráningu 

lénsins, enda gæti hann ekki sannað þau þrjú atriði sem efnisregla UDRP-stefnunnar krefðist. 

Benti hann á að vörumerkjavernd OVATION væri veik þar sem um algengt hugtak í ensku 

væri að ræða, auk þess sem yfir 140 vörumerki væru skráð sem innihéldu hugtakið og ekki 

minna en 13 lén. Þá hefði lénið hans ekkert að gera með þann hársnyrtiiðnað sem sóknaraðili 

stundaði og varnaraðili bæri ekki ábyrgð á því þótt einhverjar þeirra auglýsinga sem birtust á 

síðu afleiddri af vefsvæði undir léninu auglýstu hárvörur, enda væru þessar auglýsingar á 

vegum þriðja aðila. Þá ætti varnaraðili lögmætra hagsmuna að gæta varðandi lénið, enda 

hefði hann keypt það fyrir dágóða upphæð og hugðist nota það fyrir vefsíðu fyrirtækisins 

Event Innovation, sem hann væri stofnandi að og stærsti hluthafi í. Hann hefði og notað lénið 

fyrir miðasöluviðskipti áður en til þesssarar deilu kom, þótt það hefði verið í áðurnefndri 

auglýsingaþjónustu á þeim tímapunkti sem sóknaraðili höfðaði málið. Benti varnaraðili á að 

sóknaraðili þyrfti, til að uppfylla þriðja skilyrði efnisreglu UDRP, bæði að sanna að lénið hafi 

verið skráð í vondri trú og það notað í vondri trú. Hvort tveggja hefði varnaraðila mistekist. 

Úrskurðarnefndin, sem skipuð var einum nefndarmanni, taldi fyrsta skilyrði efnisreglu 

stefnunnar fullnægt, enda notaði varnaraðili vörumerki í eigu sóknaraðila í léni sínu. Öðru 

skilyrðinu, um að varnaraðili mætti ekki eiga rétt til lénsins, eða lögmætra hagsmuna að gæta 

varðandi það, var jafnframt talið fullnægt, enda hefði varnaraðili ekki notað lénið til annars 

en þess að hagnast á auglýsingum, m.a. frá samkeppnisaðilum sóknaraðila, síðan 2009. Um 

þriðja skilyrði efnisreglunnar, þ.e. að sýnt skuli fram á að lénið hafi verið skráð og það notað 

í vondri trú, segir í ákvörðuninni: „Þótt það sé eitt og sér ekki fullnægjandi röksemd, kann sú 

staðreynd að varnaraðili á 107 lén vera álitin hegðunarmynstur varnaraðila í þá veru að skrá 

lén án þess að nota þau í lögmætum tilgangi.“ Þetta, ásamt þeirri staðreynd að varnaraðili 

hefði ekki verið með starfsemi á bak við lénið síðan 2009, taldi úrskurðarnefndin sýna fram á 
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að þriðja skilyrði efnisreglu UDRP-stefnunnar væri fullnægt ásamt hinum fyrri tveimur og 

ákvað að lénið skyldi umskráð frá varnaraðila yfir á sóknaraðila.179 

Fallast má á þá niðurstöðu úrskurðarnefndarinnar að fyrsta skilyrði a-liðar 4. gr. UDRP-

stefnunnar, um að sóknaraðili eigi skráð vörumerki sem er að minnsta kosti mjög líkt léni, 

eigi við í þessu máli, án mikilla málalenginga. Annað og þriðja skilyrði ákvæðisins þarfnast 

aftur á móti nánari skoðunar við. 

Annað skilyrðið leggur þá byrði á hendur sóknaraðila að sanna að varnaraðili eigi hvorki 

rétt til hins umdeilda léns né lögmætra hagsmuna að gæta varðandi það. Í málinu liggur fyrir 

að varnaraðili öðlaðist lénið fyrir tilstilli kaupa, en kaup eru gamalgróin og viðurkennd 

aðferð við yfirfærslu verðmæta frá einum aðila til annars. Telst sú ráðstöfun aðila að festa 

kaup á einhverju verðmæti jafnan skapa aðilanum ákveðinn rétt til tiltekinna verðmæta og 

gildir þar einu hvort eða með hvaða hætti kaupandi notar verðmætið. Hefði mátt ætla að þetta 

atriði fengi að minnsta kosti umfjöllun í niðurstöðukafla ákvörðunarinnar, en því er ekki til að 

dreifa, heldur lét hinn ákvarðandi nefndarmaður nægja að tilgreina með hvaða hætti lénið 

væri notað auk þess að benda aftur á að sóknaraðili ætti vörumerki keimlíkt léninu. 

Þótt vægar sönnunarkröfur séu í upphafi gerðar til þessa skilyrðis nægir prima facie 

sönnun aðeins til að varpa sönnunarbyrðinni yfir á varnaraðila. Og því vægari sem sú 

upphaflega sönnun sóknaraðila er, sem leiðir til þeirrar vörpunar, þeim mun vægari kröfur eru 

gerðar til varnaraðila til endurvarps sönnunarbyrðarinnar, eins og útskýrt var í kafla 5.5.3.2. Í 

máli þessu færði varnaraðili fram sterk rök til staðfestingar réttar síns á hinu umdeilda léni. 

Hefði því úrskurðarnefndinni borið að gera ennþá sterkari kröfur til sóknaraðila, svo rökum 

varnaraðila teldist kollvarpað. Er óhætt að fullyrða að það sé að minnsta kosti nokkrum vafa 

undirorpið, hvort öðru skilyrði ákvæðisins hafi í raun réttri verið fullnægt. 

Þriðja atriðið, sem lagt er á herðar sóknaraðila að færa sönnur á, er að lénið hafi verið 

skráð og það notað í vondri trú. Orðalag ákvæðisins er skýrt um að hvors tveggja sé krafist og 

hefur það verið staðfest í framkvæmd, líkt og rakið var í síðasta kafla. Þetta þýðir að þrátt 

fyrir að fallist yrði á með sóknaraðila, að vörpun lénsins yfir á auglýsingasíðu gæti talist 

notkun í vondri trú, dygði það eitt sér ekki til uppfyllingar þriðja skilyrðisins. Jafnframt þyrfti 

að sýna fram á að skráning lénsins hafi verið framkvæmd í vondri trú. 

                                                
179  Rétthafi lénsins beitti ákvæði k-liðar 4. gr. UDRP-stefnunnar og hindraði framgang ákvörðunar 
úrskurðarnefndarinnar með því að höfða strax dómsmál henni til höfuðs. Í því máli fer hann fram á að notkun 
hans á léninu verði viðurkennt sem lögmæt á grundvelli bandarísku ACPA laganna (Anti-Cybersquatting 
Consumer Protection Act), auk þess að gera kröfu um að sóknaraðilinn í UDRP málinu verði dæmdur fyrir það 
sem kallað er reverse domain name hijacking í ACPA. Nat Cohen: „After losing UDRP, Ovation.com domain 
owner files in Federal Court to prevent domain transfer“, http://www.domainarts.com/2013/12/10.  
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Í skýrslu sem WIPO hefur gefið út og inniheldur svör við útvöldum spurningum um 

UDRP, byggð á framkvæmd úrskurðarnefnda, er að finna svar við því hvort vörumerki þurfi 

að vera eldra en lén samkvæmt fyrsta skilyrði stefnunnar. Er því svarað neitandi, enda gerir 

fyrsta skilyrðið enga slíka kröfu. Þó er eftirfarandi tekið fram í svarinu:180 

 
Það getur hins vegar verið erfitt er að sanna að slíkt lén hafi verið skráð í vondri trú, enda erfitt 
að sýna að lénið hafi verið skráð með framtíðarvörumerki (e. future trademark) í huga. 

 

Lénið ovation.com var upphaflega skráð árið 1994 og áskotnaðist varnaraðila fyrir 

tilstuðlan kaups árið 2008. Þrátt fyrir að orðalag þriðja þáttar a-liðar 4. gr. stefnunnar beri 

með sér að upphafleg skráning lénsins þurfi að hafa verið framkvæmd í vondri trú hefur verið 

staðfest að umskráning léns, svo sem verður þegar lén ganga kaupum og sölum, jafngildi 

upphaflegri skráningu í skilningi ákvæðisins.181 Ber því að miða við desember 2008 þegar 

metið er hvort varnaraðili uppfylli það skilyrði að hafa skráð lénið í vondri trú. 

Sóknaraðili fékk vörumerki OVATION skráð í maí 2012. Hvernig varnaraðili átti að sjá 

þá vörumerkjaskráningu fyrir þegar hann keypti réttinn yfir léninu fjórum árum fyrr, er 

óútskýrt í niðurstöðu nefndarinnar. Ekkert í málinu bendir til þess að varnaraðili hafi skráð 

lénið í þeim tilgangi að hagnast á viðskiptavild sóknaraðila. Þvert á móti benda gögn til þess 

að varnaraðili hafi einmitt skráð lénið í góðri trú, enda sýndi hann fram á lögmæta notkun 

þess í viðskiptalegum tilgangi fyrirtækis síns á fyrstu árunum eftir að honum áskotnaðist það. 

Að öllu þessu virtu má segja að svo mikill vafi hafi verið fyrir hendi um hvort sóknaraðila 

hafi tekist sönnun allra þriggja þátta efnisreglu UDRP, einkum þó annars og þriðja þáttar 

hennar, að sú niðurstaða úrskurðarnefndar að lénið skuli umskráð á sóknaraðila, er að 

minnsta kosti ákaflega hæpin, ef ekki beinlínis röng og jafnvel fráleit. 

Mikil umræða hefur skapast á vettvangi áhugasamra um lénamál síðan ákvörðun þessi var 

birt í nóvember 2013 og hefur hún gefið því sjónarmiði, að UDRP-kerfið hafi þróast í þá átt 

að ganga erinda vörumerkjaeigenda á kostnað rétthafa léna, byr undir báða vængi.182 Áhrif 

vafasamra ákvarðana á borð við þessarar eru og sérlega slæm innan UDRP, enda engin 

áfrýjun möguleg og þar með stendur ákvörðunin óhögguð innan kerfisins um alla tíð. Þótt 

                                                
180 WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, kafli 1.4. Þýðing höfundar 
181 David Lindsay: International Domain Name Law, bls. 371. 
182 Sjá tildæmis áðurtilvitnaða grein Nat Cohen: „After losing UDRP, Ovation.com domain owner files in 
Federal Court to prevent domain transfer“, http://www.domainarts.com/2013/12/10, þar sem hann notar meðal 
annars orðalagið „[...] in one of the most poorly reasoned UDRP decisions ever issued.“ Margar fleiri greinar og 
umræður er hægt að finna með einfaldri leit á veraldarvef Netsins, til dæmis með því að slá upp „ovation.com 
udrp“ í einni af leitarvélum þess vefjar. 
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úrskurðarnefndum sé ekki skylt að fylgja fordæmi eldri nefnda er ljóst að hver ákvörðun 

hefur að einhverju marki fordæmisgefandi áhrif. Er og iðulega vitnað til eldri ákvarðana, 

hvort heldur sem er í málflutningi aðila máls eða niðurstöðum úrskurðarnefnda, og má líklegt 

telja að sóknaraðilar framtíðarinnar, sem kunna að reisa málatilbúnað sinn veikum rökum, 

sjái sér farborða í því að vitna til ofanreifaðs máls til staðfestingar vægra sönnunarkrafna um 

öll efnisatriði a-liðar 4. gr. UDRP-stefnunnar. 

 

5.6 Úrlausnir deilumála um lén hérlendis 

5.6.1 Almennt 

Regluverk UDRP nær ekki til deilna um .is-lén með beinum hætti, en áhrifa þeirra gætir í 

reglum ISNIC um lénaskráningu. Auk þeirra hefur einkum verið leyst úr innlendum 

deilumálum um lén á grundvelli vörumerkjalaga, eins og farið hefur verið yfir, og laga um 

eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu. Verða nú reifaðar og rýndar úrlausnir 

nokkurra áhugaverðra deilumála um lén, og umfjölluninni skipt eftir úrlausnaraðilum. 

 

5.6.2 Deilumál um lén fyir dómstólum 

5.6.2.1 Fyrsta deilumálið fyrir dómstólum 

Fyrsta íslenska deilumálið um lén, sem rataði fyrir dómstóla, er að finna í Hérd. Rvk. 29. 

apríl 1998, þar sem deilt var um lénið tm.is.183 Forsaga málsins er sú að árið 1997 ákvað 

Tryggingamiðstöðin hf., stefnandi í málinu, að hefja kynningu starfsemi sinnar Netinu. Til 

þessa brúks hugðist fyrirtækið nota lénið tm.is og hafði í því skyni samband við ISNIC. Kom 

þá í ljós að lénið hafði þegar verið skráð á stefnda, Tölvumiðlun ehf. Stefnandi höfðaði 

dómsmál á hendur stefnda og krafðist þess að stefnda yrði dæmt óheimilt að nota bókstafina 

TM sér til auðkenningar í atvinnuskyni og að honum yrði gert skylt að afskrá lénið tm.is. 

Taldi stefnandi sig eiga ríkari rétt til lénsins, enda hefði hann árum saman notað stafina TM 

sér til auðkenningar og látið skrá þá sem vörumerki. Taldi stefnandi að fyrir notkun sína á 

bókstöfunum TM hefði honum stofnast einkaréttur til slíkrar notkunar. Tók stefnandi fram að 

notkun stefnda á tm.is ylli ruglingi gagnvart stefnanda og stæði í vegi fyrir eðlilegri notkun 

stefnanda á vörumerki sínu. Þá vísaði stefnandi sérstaklega til kodakreglunnar svokölluðu, 

sem getið var í kafla 5.4.2, og sagði hana veita þekktum merkjum hér á landi ríkari vernd en 
                                                
183  Jóhannes Sigurðsson: „Jus@internet.is - réttur til svæðisnetfanga“, bls. 9. Lén voru reyndar kölluð 
svæðisnetföng á þessum tíma. 
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öðrum merkjum. Stefnandi vísaði og sérstaklega til úthlutnarreglna ISNIC, þar sem fram 

kæmi sú ábending til þeirra sem skrá lén, að þeir kynntu sér hvort réttindi annarra kynnu að 

skarast við notkun lénsins. Þetta hefði stefnda láðst að gera. Auk úthlutunarreglnanna vísaði 

stefnandi í fjölda greina vörumerkjalaga og samkeppnislög til stuðnings máli sínu. 

Stefndi benti á að hann hefði notast við lénið um árabil í viðskiptum sínum á sviði 

hugbúnaðar. Stefndi væri hugbúnaðarfyrirtæki, sem starfaði við hugbúnaðargerð og sölu á 

hugbúnaði til erlendra aðila. Stefnandi væri hins vegar tryggingarfélag sem einbeitti sér að 

sjóvátryggingum. Tók stefndi fram að notkun hans á léninu væri lykilatriði í starfsemi hans 

og að í gegnum það tæki hann á móti um 20 þúsund tölvupóstskeytum á ári, auk þess sem 

mikill fjöldi aðila heimsækti vefsíðu hans undir léninu daglega. Aukinheldur kæmi lénið fram 

á öllu kynningarefni um stefnda frá undanförnum árum, svo sem nafnspjöldum, bréfsefni, 

bæklingum og svo framvegis, enda hefði stefndi notað lénið í mörg ár athugasemdalaust. Þá 

benti stefndi á að stefnandi ætti ekki skráð sem vörumerki stafina „TM“, heldur myndmerki 

með umræddum bókstöfum og hring dregnum utan um þá. Auk þess væri lén ekki auðkenni á 

vöru eða þjónustu, en vörumerkjaréttur takmarkaðist við þau tilvik, sbr. 5. gr. laga um 

vörumerki nr. 45/1997. Tilgangur vörumerkja og léna væri mismunandi og því ættu sömu 

reglur ekki við. Væru stafirnir „TM“ loks svo almenns eðlis að ekki væri unnt að öðlast á 

þeim einkarétt á grundvelli vörumerkjaskráningar. Til að mynda væru þessir stafir tíðum 

notaðir til styttingar enska hugtaksins trademark. 

Við úrlausn málsins leit dómurinn fyrst til reglna ISNIC, sem á þessum tíma innihéldu 

ákvæði um að aðeins íslenskir aðilar gætu skráð .is-lén og að þau skyldu vera nafn fyrirtækis, 

stofnunar eða aðila, en þó mætti nota styttingar eða skammstafanir slíkra nafna.184 Einnig var 

tekið fram í reglunum að lénum væri aðeins úthlutað til aðila sem tengdust Internetinu. Því 

næst vék dómurinn að vörumerkjaskráningu stefnanda og tók fram að hann hefði stafina TM 

skráða sem orð- og myndmerki í flokki fyrir tryggingastarfsrekstur. Þá segir orðrétt í 

dómnum: 

 

Auðkenna- og vörumerkjaréttur sá sem stefnandi öðlaðist við þá skráningu og eftirfarandi 
notkun þessara bókstafa í atvinnustarfsemi hans byggðist á aðgreiningarhæfi og sérkenni 
vörumerkisins samkvæmt 13. gr. laga um vörumerki nr. 47/1968 og naut verndar samkvæmt 1. 
mgr. 4. gr. laganna, sbr. nú 13. gr., 4. og 5. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997. Af gögnum máls 
virðist ljóst að stefnandi hefur aðallega notað bókstafina TM sem stílfært myndmerki en einnig 
notað þá í orðasambandinu TM tryggingar. Þegar litið er til þess verður ekki talið að notkun 

                                                
184 Rétt er að taka fram að Internet á Íslandi hf. var á þessum tíma jafnan kallað INTÍS, en gælunafnið ISNIC var 
tekið upp síðar. Auk þess er vert að taka fram að reglur um lénaskráningu hafa tekið stökkbreytingum síðan 
þetta mál var til úrlausnar, þó ekki í þá veru að áhrif hefði haft á niðurstöðu þess. 
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stefnanda á þessum bókstöfum einum sér hafi náð slíkri markaðsfestu að þeir njóti sjálfstætt 
vörumerkjaverndar. Þegar af þeirri ástæðu var skráning stefnda á svæðisnetfanginu tm.is hjá 
INTÍS ekki brot á vörumerkjarétti stefnanda. Þá ber og að líta til þess að staðbundin 
vörumerkjavernd hefur ekki sömu þýðingu og ella að því er varðar skráningu og notkun 
svæðisnetfanga í alþjóðlegu umhverfi á Internetinu. Þá verður ekki talið að notkun stefnda á 
skammstöfuninni tm í svæðisnetfangi hans brjóti í bága við 20. gr. samkeppnislaga nr. 8/1993 
eða geti leitt til þess að villst verði á því auðkenni og vörumerki stefnanda, sbr. ákvæði [2. ml. 
1. mgr.] 25. gr. þeirra laga svo sem byggt er á af hálfu stefnanda. 

 

Virðist miklu máli hafa skipt um þá niðurstöðu að sýkna stefnda af öllum kröfum 

stefnanda, að ekki þótti sýnt að notkun stefnanda á bókstöfunum TM hefði náð „slíkri 

markaðsfestu að þeir [nytu] sjálfstætt vörumerkjaverndar“, en þegar af þeirri ástæðu taldi 

dómurinn skráningu lénsins tm.is ekki brot á vörumerkjarétti. Þetta má skilja sem svo, að 

dómurinn telji ekki útilokað að í einhverjum tilfellum myndi skráning léns ein og sér teljast 

brot á vörumerkjarétti. Þó tekur dómurinn fram að staðbundin vörumerkjavernd hafi ekki 

jafnmikla þýðingu og ella á hinu alþjóðlega Interneti, og á þar líklega við að mjög víðtækrar 

vörumerkjaverndar væri þörf til að skráning léns gæti talist brot á vörumerkjarétti. Hér skal 

því aftur á móti haldið fram að skráning léns ein sér geti beinlínis aldrei talist brot á 

vörumerkjarétti, né nokkrum öðrum rétti, heldur þurfi ávallt eitthvað annað að koma til 

samhliða henni. 

Dómur þessi er vissulega kominn til ára sinna og hefur svo mikið vatn runnið til sjávar í 

málefnum Netsins frá uppkvaðningu hans að óhætt er að telja hann úreltan að nokkru. Þannig 

er til að mynda afar ólíklegt að sambærilegt mál við þetta yrði höfðað nú á dögum, enda ekki 

einu sinni líklegt að það ynnist fyrir UDRP-úrskurðarnefnd og þá er mikið sagt. Sögulegt 

gildi hans, sem og skemmtanagildið, stendur þó fyllilega fyrir sínu og mun gera um ókomna 

tíð. 

 

5.6.2.2 Eina Hæstaréttarmálið um .is-lén 

Tekið var fram í kafla 5.4.2 að einu sinni hefði komið til kasta Hæstaréttar mál er varðaði 

einvörðungu lén. Mál þetta, sem er að finna í Hrd. 2002, bls. 3959 (268/2002), er vert 

gaumgæfilegrar skoðunar, en í því var tekist á um mörkin milli vörumerkjaréttar og réttar til 

léns og komust héraðsdómur og Hæstiréttur að öndverðri niðurstöðu. Skal fyrst reifaður 

dómur héraðsdóms: 

 

Málavextir voru þeir að stefnandi, bandaríska hraðsendingafyrirtækið United Parcel Service of 
America, Inc., höfðaði mál gegn stefnda, íslensku auglýsingastofunni Úps! ehf. og krafðist þess 
að viðurkennt yrði með dómi að stefnda væri óheimil notkun lénsins ups.is og honum gert að 
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afskrá það. Stefnandi sýndi fram á margar skráningar vörumerkisins UPS jafnt sem orð- og 
myndmerki í öllum heimshornum. Þar á meðal væri merkið skráð í flokk 35 hjá 
Einkaleyfastofunni, en sá flokkur innihéldi meðal annars auglýsingastarfsemi. Tók stefnandi 
fram að hann legði feiknaáherslu á vernd vörumerkisins og þar með orðspors fyrirtækisins, sem 
hann sagði stærsta hraðsendingarfyrirtæki í heiminum. Stefndi rak auglýsingastofu undir 
heitinu Úps! og hafði fengið lénið framselt í desember 2001 frá áhugamannafélaginu Úps, sem 
skráð hafði lénið í janúar 1999. Frá þeim tíma sem lénið var skráð og þangað til málið var 
höfðað var reglum um úthlutun léna hjá ISNIC breytt á þann veg að útlenskum, jafnt sem 
innlendum, aðilum var heimilt að skrá lén. Stefnandi byggði á því að hann ætti vörumerkið 
UPS skráð hér á landi, m.a. fyrir auglýsingastarfsemi eins og stefndi stundaði. Því væri notkun 
stefnda á léninu ups.is brot á 4. gr. vml. Sagði stefnandi að líta bæri á notkun stefnda á léninu 
með sama hætti og ef um væri að ræða notkun stefnda á merki stefnanda með öðrum hætti í 
atvinnustarfsemi, enda skipti birtingarmynd hinnar ólöglegu notkunar ekki máli. Jafnframt 
byggði stefnandi á því að stefndi bryti með notkun sinni gegn 20. og 25. gr. samkeppnislaga nr. 
8/1993, enda hagnýtti stefndi sér þá viðskiptavild sem stefnandi hefði áunnið sér um heim allan 
með auglýsingum og markaðssetningu. Einnig benti stefnandi á að skv. 2. mgr. 4. gr. vml. nyti 
vörumerki hans sérstaklega ríkrar verndar enda væri það heimsfrægt og vel þekkt 
(kodakreglan). Stefndi byggði á því aðallega að vörumerki stefnanda væri ekki notað í þeirri 
starfsemi sem stefndi stundaði (auglýsingastarfsemi) að neinu leyti. Stefndi bryti ekki á 
vörumerkjarétti stefnanda með notkun eigin firmaheitis, enda veitti hann viðskiptamönnum 
sínum allt aðra þjónustu en stefnandi byði upp á. Væri því ekki uppfyllt sú krafa 1. mgr. 4. gr. 
vml. að notkun taki til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu. Taldi stefndi ekki skipta máli að 
stefnandi ætti vörumerkið UPS skráð í flokk auglýsingastarfsemi, enda væri nærtækara að líta 
til þeirrar starfsemi sem hann sannanlega veitti en í hvaða flokkum hann hefði skráð vörumerki 
sitt. Taldi stefndi jafnframt 2. mgr. 4. gr. vml. (kodakregluna) ekki eiga við, enda vörumerki 
stefnanda ekki nógu vel þekkt til að réttlæta beitingu þeirrar reglu. Gera yrði mjög strangar 
kröfur til frægðar merkis í þessu samhengi, enda um undantekningarreglu að ræða. Þá mótmælti 
stefndi því að honum nýttist viðskiptavild stefnanda, enda hagnaðist stefndi með engu móti á 
því að viðskiptavinir stefnanda villtust inn á vefsíðu stefnda. Auk þess væri engin ruglingshætta 
á stefnda og stefnanda, enda fráleitt að þeir netnotendur sem færu inn á vefsíðu stefnda gætu 
talið sig komna inn á síðu á vegum stefnanda. Þær væri stefndi og íslenskur aðili, en stefnandi 
erlendur, og því mun líklegra að menn slægju inn lénið ups.com ef þeir leituðu vefsíðu 
stefnanda á Netinu. Loks benti stefndi á að skv. 1. mgr. 6. gr. vml. væri honum heimil notkun 
firmaheitis síns með þessum hætti, enda væri notkunin ótvírætt í samræmi við góða 
viðskiptahætti. Við úrlausn málsins vék dómurinn að 1. mgr. 4. gr. vml. og sagði „bersýnilegt“ 
að skilyrði 1. töluliðar 1. mgr. 4. gr. væri ekki fullnægt, enda stunduðu stefnandi og stefndi 
ólíka starfsemi. Því næst segir orðrétt í dómnum: „Að þessari niðurstöðu fenginni þarf því ekki 
að taka afstöðu til 2. töluliðar greinarinnar og kemur þá til skoðunar hvort stefnandi geti byggt 
rétt sinn á ákvæðum [2.] mgr. 4. gr. laganna, en þar er gert ráð fyrir sérstakri vernd fyrir 
vörumerki sem eru vel þekkt hér á landi. Hefur þessi regla verið nefnd Kodakreglan og segir í 
greinargerð um þetta ákvæði að ekki sé skilyrði að um vísvitandi ágengni sé að ræða af hálfu 
þess sem notar slíkt vel þekkt merki. Af hálfu stefnda er dregið í efa að vörumerki stefnanda sé 
svo þekkt hér á landi sem stefnandi vill vera láta. Dómurinn tekur undir þessar efasemdir 
stefnda. Hafa engin gögn verið lögð fram í máli þessu sem veitt geta leiðsögn um orðspor 
vörumerkis stefnanda hér á landi. Verður því ekki talið að stefnanda hafi tekist að sanna að 
skilyrðum 2. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga sé fullnægt að þessu leyti. 

 

Niðurstaða héraðsdóms varð því sú að sýkna íslensku auglýsingastofuna af kröfum 

bandaríska flutningsrisans og sú niðurstaða aðallega reist á grundvelli vörumerkjalaga. 

Þannig væri 1. tl. 1. mgr. 4. gr. vml. bersýnilega ekki fullnægt, enda stunduðu deiluaðilar 

viðskipti á gjörólíkum sviðum, auk þess sem flutningsrisanum ekki tekist að sanna að 
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vörumerki sitt væri svo víðfrægt að það réttlætti beitingu undantekningarreglu 2. mgr. 4. gr. 

vml., kodakreglunnar. Hæstiréttur beitir hins vegar annarri nálgun á athugun þess hvort 1. tl. 

1. mgr. 4. gr. vml. eigi við og leggur meiri áherslu á í hvaða flokki vörumerki sé skráð heldur 

en hvaða starfsemi eigandi þess í raun og veru stundar, við matið á því hvort 

vörumerkjaréttur hans nái til þeirrar starfsemi sem notkun annars á vörumerkinu varðar. 

Hæstiréttur segir um þetta: 

 

Eins og segir í framangreindu bréfi Einkaleyfastofunnar 9. júlí 2002 nær vörumerkjaréttur 
áfrýjanda samkvæmt skráningu nr. 621/1997 til auglýsingastarfsemi í flokki 35. Honum hefur 
ekki fram til þessa verið skylt að tilgreina sérstaklega þá vöru eða þjónustu, sem vörumerkinu 
væri ætlað að taka til, sbr. 2. mgr. 66. gr. laga nr. 45/1997, en óumdeilt er, að hann rekur ekki 
auglýsingaþjónustu. 

 

Rétturinn telur með öðrum orðum vörumerkjarétt áfrýjanda á merkinu UPS ná yfir 

auglýsingastarfsemi, þar sem það er skráð í flokk sem meðal annars hefur að geyma slíka 

starfsemi. Í gildistíð eldri vörumerkjalaga, þegar stefnandi skráði UPS sem vörumerki, var 

ekki nauðsynlegt að tilgreina sérstaklega fyrir hvaða vöru eða þjónustu merki óskaðist skráð 

og því lítur Hæstiréttur svo á að vernd merkisins nái til allrar starfsemi sem um getur í þeim 

flokkum sem vörumerkið er skráð. Í núgildandi vml. er hins vegar nauðsynlegt að tiltaka fyrir 

hvaða vöru eða þjónustu merki óskast skráð, sbr. 12. gr. laganna. Hið tilvitnaða ákvæði 2. 

mgr. 66. gr. vml. tekur fram að ákvæði 12. gr. taki ekki til vörumerkja sem skráð voru í 

gildistíð eldri laga fyrr en við næstu endurnýjun skráningar. 

Þegar Hæstiréttur hafði staðhæft að 1. tl. 1. mgr. 4. gr. vml. ætti við í málinu kom til 

skoðunar hvort stefnda væri eigi að síður heimil notkun merkisins í léni, annaðhvort á 

grundvelli þess að áfrýjandi hefði ekki uppfyllt notkunarskyldu sína, en ákvæði 1. mgr. 25. 

gr. segir að ógilda megi skráningu vörumerkis með dómi ef eigandi þess hefur innan fimm 

ára frá skráningu þess ekki notað það fyrir þær vörur eða þá þjónustu sem það er skráð fyrir, 

eða á grundvelli 1. tl. 1. mgr. 6. gr. laganna, sem segir að eigandi vörumerkis geti ekki 

bannað öðrum að nota sitt eigið nafn, sé það notkunin í samræmi við góða viðskiptahætti. Hið 

fyrra þessara álitaefna, um 1. mgr. 25. gr., leysir Hæstiréttur svo: 

 
Í 1. mgr. 25. gr. laganna segir, að hafi eigandi að skráðu vörumerki ekki innan fimm ára frá 
skráningardegi notað vörumerkið hér á landi fyrir þær vörur eða þjónustu, sem það er skráð 
fyrir, eða hafi slík notkun ekki átt sér stað í fimm ár samfellt, megi ógilda skráninguna með 
dómi, sbr. 28. gr., nema gildar ástæður séu fyrir því, að notkun á vörumerkinu hafi ekki átt sér 
stað. Slíkt ógildingarmál hefur ekki verið höfðað á hendur áfrýjanda. 
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Með öðrum orðum taldi rétturinn ekki duga til ógildingar vörumerkjaréttar að vörumerki 

hefði sannanlega ekki verið notað fyrir þær vörur eða þjónustu sem skráningin nær til, heldur 

væri nauðsynlegt að dómsmál yrði höfðað þar sem slíkrar ógildingar væri krafist. Um síðara 

álitaefnið, þ.e. notkun stefnda á sínu eigin nafni skv. 1. tl. 1. mgr. 6. gr., sagði rétturinn: 

 
1. tl. 1. mgr. 6. gr. vörumerkjalaga getur heldur ekki heimilað stefnda þessa notkun, enda er 
táknið, sem er skammstöfun á heiti áfrýjanda, ekki samhljóða nafni stefnda og gæti notkun hans 
á því gefið til kynna tengsl við áfrýjanda, sbr. og 2. tl. 1. mgr. 4. gr. 

  

Þarna sýnist Hæstiréttur gefa því mjög mikið vægi að lénið ups.is sé ekki nákvæmlega 

eins og firmaheiti stefnda, „Úps!“. Má telja þessa nálgun athyglisverða, enda hefði verið 

tæknilega ómögulegt fyrir stefnda að skrá nákvæmt heiti sitt í léni, og lénið ups.is í raun réttri 

eins nálægt því að vera samhljóða nafni hans og tæknilega var unnt.185 

Niðurstaða málsins varð sú að stefnanda, auglýsingastofunni Úps! ehf., var gert að verða 

við kröfu bandaríska hraðflutningafyrirtækisins United Parcel Service of America, Inc. og 

afskrá lénið ups.is. Athygli vekur að Hæstaréttar víkur nánast ekkert að því hvort skilyrði það 

sem kemur fram í 2. tl. 1. mgr. 4. gr. sé uppfyllt í málinu, en slíkt er nauðsynlegt svo 

vörumerkjavernd verði talin fyrir hendi. Ákvæðið gerir kröfu um að „hætt [sé] við ruglingi, 

þar með talið að tengsl séu með merkjunum“. Þótt athugasemdir við frumvarp það sem varð 

að vml. segi að sjónrænn samanburður vegi þar þyngst kemur fleira til skoðunar.186 Um 

sambærilegt ákvæði í fyrirrennara núgildandi vörumerkjalaga kemst Jón L. Arnalds svo að 

orði í riti sínu um vörumerkjarétt:187 

 
Þegar fullyrt er að villast megi á merkjum, er átt við það, að viðkomandi viðskiptahópur þeirrar 
vöru eða þjónustu sem um er að ræða telji að þær hafi sama uppruna eða viðskiptarætur. 
Viðskiptahópurinn telji að varan eða þjónustan komi frá sama framleiðanda, sama 
innflutningsaðila, heildsala eða smásala. Viðskiptahópur vörunnar eða þjónustunnar þarf ekki 
að hafa vitneskju um hver þessi upprunaaðili nákvæmlega er sem slíkur, en ef hópurinn telur að 
fyrir liggi samstarf eða sameign hvað tekur til viðskiptauppruna vörunnar eða þjónustunnar, 
verður að telja að villast megi á merkjunum. 

 

Samkvæmt þessu hefði verið fullt tilefni til að taka til skoðunar þá málsástæðu stefnda í 

málinu, að engin ruglingshætta væri með honum og hinu bandaríska hraðsendingafyrirtæki, 

enda myndu netnotendur sem slægju inn lén stefnanda í leit að því fyrirtæki samstundis átta 

                                                
185 Þess má geta að á þessum tíma voru svokallaðar IDN-skráningar ekki mögulegar, en þær heimila skráningu 
léna með séríslenskum stöfum. 
186 Alþt. 1996-1997, A-deild, bls. 2085. 
187 Jón L. Arnalds: Vörumerkjaréttur, bls. 96. 
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sig á því að um mismunandi aðila væri að ræða. Héraðsdómur vék ekki heldur að 2. tl. 1. 

mgr. 4. gr., en rökstuddi það með svofelldum hætti eftir að hafa komist að niðurstöðu um að 

1. tl. sömu greinar væri „bersýnilega“ ófullnægt: „Að þessari niðurstöðu fenginni þarf því 

ekki að taka afstöðu til 2. töluliðar greinarinnar“. Hæstiréttur taldi hins vegar að skilyrði 1. tl. 

væri uppfyllt í málinu, það er að vörumerkjaréttur bandaríska hraðsendingafyrirtækisins næði 

til sömu eða svipaðrar vöru eða þjónustu og íslenska auglýsingastofan notaði merkið fyrir. 

Þar af leiðandi hefði rétturinn jafnframt þurft að rökstyðja að skilyrði 2. tl. um ruglingshættu 

væri fyrir hendi. 

Með dómi þessum var bandaríska fyrirtækinu veitt svo víðfeðm vörumerkjavernd, að rétt 

þótti að svipta fyrirtæki léni sem það hafði öðlast og notað um langt skeið í góðri trú í 

tengslum við starfsemi sína, þótt sú starfsemi skaraðist ekki með nokkru móti við starfsemi 

vörumerkjaeigandans. Er niðurstaðan í hrópandi ósamræmi við meginregluna um prior 

tempore, potior jure, sem almennt er viðurkennt að gildi á sviði lénaskráninga. 188 Er 

niðurstaðan jafnframt í hrópandi ósamræmi við allar venjur og meginreglur á alþjóðlegu sviði 

deilumála um lén, enda miða slíkar venjur og reglur að því að rétthafi léns tapi ekki léni sínu 

öðruvísi en á grundvelli ólögmætis eða óheiðarleika af einhverju tagi. Hér seildist Hæstiréttur 

langt í þá veru að upphefja vörumerkjavernd á kostnað hagsmuna rétthafa léns, sem segja má 

að hafi verið fótum troðnir í samanburðinum. Fordæmið mætti telja óheppilegt íslenskri 

réttarframkvæmd, en sambærilegt mál hefur ekki komið aftur til kasta réttarins. Það vill þó til 

happs að á þeim árum sem liðið hafa síðan dómurinn féll hefur gildissvið 12. gr. vml. náð að 

breiðast yfir allar gildandi vörumerkjaskráningar. Ætti það að koma í veg fyrir að sama 

niðurstaða fengist aftur, ef nákvæmlega sambærilegt mál kæmi fyrir réttinn á ný.  

 

5.6.3 Deilumál fyrir úrskurðarnefnd léna 

Níundi kafli reglna ISNIC um lénaskráningu ber yfirskriftina „Úrskurðarnefnd léna.“ Kemur 

fram í 31. gr. að sérstök úrskurðarnefnd starfi á vegum ISNIC og skuli hún skera úr í 

ágreiningsmálum er varða skráningu léna. Sé nefndin sjálfstæð og óháð í störfum sínum. Í 40. 

gr. reglnanna er að finna efnisreglu, og má glöggt sjá að hún er undir nokkrum áhrifum 

efnisreglu UDRP, sem gerð voru ítarleg skil í kafla 5.5. Greinin er 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: 

                                                
188 Sjá kafla 5.3.3.1 um þessa meginreglu. 
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1. Lén er eins og skrásett vörumerki sem orðmerki hjá Einkaleyfastofu, 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. 

 

Við fyrstu sýn kann reglan að þykja mjög áþekk reglunni í a-lið 4. gr. UDRP-stefnunnar, 

sbr. b-lið sömu greinar. Nokkur munur er þó fyrir hendi, og getur hann reynst áhrifameiri en 

fyrsta sýn gefur til kynna. Þannig er grundvallarmunur á fyrsta skilyrðinu að þrennu leyti. Í 

fyrsta lagi gera reglur ISNIC kröfu um að lén sé eins og vörumerki, en UDRP-ákvæðið gerir 

aðeins kröfu um að lén sé „identical or confusingly similar to a trademark or service mark“. Í 

öðru lagi gera reglur ISNIC þá kröfu að um sé að ræða skrásett vörumerki hjá 

Einkaleyfastofu, en UDRP-ákvæðið lætur nægja það skilyrði, að til staðar sé vörumerki eða 

þjónustumerki. Í þriðja lagi gerir ISNIC-ákvæðið kröfu um að vörumerkið hafi verið skráð 

áður en lénið var skráð. Engri slíkri kröfu er fyrir að fara í UDRP-stefnunni. Öll þessi atriði 

miða að því að gera málaferli fyrir ISNIC torsóttari sóknaraðila, en við á um UDRP, og má 

álykta að sú hafi verið ætlunin við setningu hennar. Glöggt dæmi um afleiðingarnar má sjá í 

eftirfarandi deilumáli um lénið zoet.is: 

 
Úrskurður úrskurðarnefndar léna 15. október 2013 (1/2013). Kærandi, sem átti orðmerkið 
ZOETIS skráð sem vörumerki hjá Einkaleyfastofu, kærði skráningu lénsins zoet.is og krafðist 
þess að lénið yrði umskráð á sig. Hélt kærandi því fram að kærði hefði með skráningu lénsins 
brotið gegn öllum ákvæðum efnisreglu 40. gr. reglna um lénaskráningu; lénið væri eins og 
skrásett orðmerki hjá Einkaleyfastofu sem skráð var á undan léninu, hann hefði ekki lögmæta 
hagsmuni af notkun þess, enda væri það ekki í notkun og hefði verið boðið til sölu, og það 
hefði ekki verið skráð í góðri trú. Kærði andmælti því að hinu fyrsta þessara skilyrða væri 
fullnægt; orðmerkið hjá Einkaleyfastofu væri ZOETIS, en orðmerkið í léni hans zoet. Kærði 
hélt fram að ótækt væri að líta á .is-endinguna sem hluta af léninu í þessu samhengi og að 
kærandi hefði ekki sérstakan rétt á orðmyndinni zoet. Í niðurstöðu úrskurðarnefndarinnar eru 
efnisatriði 40. gr. reglnanna talin upp og segir síðan orðrétt: „Í þessu máli lýtur ágreiningur 
aðila að fyrst talda atriðinu. Hið skrásetta vörumerki kæranda er ZOETIS, en lénið sem krafist 
er að verði umskráð er zoet.is. Orðalag ákvæðis 1. tölul. 40. gr. reglna um lénaskráningu felur í 
sér afdráttarlausa kröfu um að lén sé eins og skrásett vörumerki. Ef höfuðlénið is teldist hluti 
lénsins í þessu samhengi yrði ekki hjá því komist að líta jafnframt á punktinn, sem aðgreinir 
orðmyndina zoet frá höfuðléninu, sem hluta lénsins. Þetta leiðir til þess að hið skrásetta 
vörumerki getur ekki talist hið sama og lénið sem um ræðir. Er því ekki unnt að líta svo á að 
fullnægt sé því skilyrði að lénið sem óskast umskráð sé eins og hið skrásetta vörumerki. Ber því 
að hafna kröfu kæranda um umskráningu lénsins. 
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Telja má mjög líklegt að lén það sem hér var deilt um hefði verið talið uppfylla fyrsta 

skilyrðið samkvæmt UDRP-stefnunni. Jafnframt má telja afar líklegt að síðari skilyrðin tvö 

hefðu talist uppfyllt fyrir UDRP-úrskurðarnefnd, en á þau reyndi ekki í þessu máli. Má því 

leiða líkur að því að niðurstaða hefði orðið önnur á þeim vettvangi. 

Jafnframt er fróðlegt að velta fyrir sér hver niðurstaða umrædds máls yrði, ef á það reyndi 

fyrir almennum dómstólum, sem vitaskuld eru hvorki bundnir af reglum ISNIC um 

lénaskráningu né regluverki UDRP. Sé miðað við íslenskt réttarkerfi myndi reyna á hvort 

rétthafi lénsins zoet.is teldist með skráningu þess og notkun hafa gerst brotlegur við 

vörumerkjarétt eiganda vörumerkisins ZOETIS. Sennilega yrði merkið ekki talið nógu 

víðfrægt til að beiting kodakreglunnar í 2. mgr. 4. gr. vml. kæmi til greina, og því sneri 

álitaefnið að því hvort tilvikið rúmaðist innan gildissviðs meginreglu 1. mgr. 4. gr. laganna. 

Reglan segir að aðrir en eigandi vörumerkis megi ekki heimildarlaust nota í atvinnustarfsemi 

tákn sem líkjast vörumerki hans ef notkunin tekur til eins eða svipaðrar þjónustu og 

vörumerkjarétturinn nær til, sbr. 1. tl., og hætt sé við ruglingi, sbr. 2. tl. 

Fyrst kæmi til skoðunar hvort rétthafi lénsins zoet.is teldist nota það í atvinnuskyni. 

Rétthafi lénsins, einstaklingur, skráði það í því skyni að selja það vörumerkjaeiganda 

ZOETIS. Þegar lénið er slegið inn í vafra kemur upp síða þar sem lénið er boðið til sölu. Er 

lénið því notað sem söluvara og má vissulega fallast á að lénasala geti talist atvinnustarfsemi. 

Næst kæmi til skoðunar hvort tákn þau sem notuð væru líktust hinu vörumerkjaréttarvarða 

tákni. Í skilningi ákvæðisins yrði sennilega að fallast á að zoet.is og ZOETIS líktust nóg til að 

skilyrðinu teldist fullnægt. Í þriðja lagi kæmi það til skoðunar, hvort notkunin taki til eins eða 

svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til. Hér vandast málið, því sú vara, 

sem notkun lénsins tekur til, er engin önnur en lénið sjálft. Þessar aðstæður eru sérstæðar og 

einkannandi fyrir lén, og virðast ekki hafa verið efst í huga löggjafans þegar vörumerkjalög 

voru sett. Hvað sem því líður er erfitt að rökstyðja að þetta skilyrði sé fyrir hendi, enda 

sundar eigandi vörumerkisins ekki viðskipti á lénasölumarkaðnum, heldur er hann 

lyfjaframleiðandi. Má þar með telja hæpið að vörumerkjaeigandanum tækist að hnekkja 

lénaskráningunni fyrir almennum dómstólum, í það minnsta á grundvelli vörumerkjaréttarins.  

Annað athyglisvert mál mál, þar sem reyndi á fyrsta skilyrðið er að finna í úrskurði 

úrskurðarnefndar léna 14. júní 2005 (3/2005). Þar reyndi á réttmæti skráningar lénsins 

tónlist.is, en kærandi í málinu var rétthafi sambærilega lénsins tonlist.is. Taldi kærandi að 

með notkun sinni á tonlist.is, sem væri vel þekkt hér á landi, hefði honum stofnast 

vörumerkjaréttur að heitinu eftir 3. gr. vml. Í niðurstöðu úrskurðarnefndar sagði um þetta 

atriði: 
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Fyrsta skilyrðið, sem verður að vera fyrir hendi til þess að úrskurðarnefnd geti mælt fyrir um 
umskráningu léns samkvæmt greininni, er að lénið sé „eins og skrásett vörumerki sem orðmerki 
hjá Einkaleyfastofu og vörumerki hafi verið skráð áður en léni var úthlutað“. Með öðrum 
orðum er það gert hér að skilyrði að sams konar orðmerki og lén, sem úthlutað hefur verið, hafi 
verið skráð sem vörumerki hjá Einkaleyfastofu, áður en léninu var úthlutað. Samkvæmt því 
nægir ekki að orðmerki hafi öðlast rétt sem vörumerki með notkun skv. 2. tölul. 1. mgr. 3. gr. 
laga nr. 45/1997, áður en léninu var úthlutað, heldur verður skráning þess skv. 21. gr. sömu 
laga að hafa farið fram fyrir þann tíma. 

 

Sagði nefndin upplýst í málinu að kærandi hefði ekki fengið skráð vörumerkið „tonlist.is“ 

og því hefði nefndin, þegar af þeirri ástæðu, ekki vald til að verða við kröfu hans. Af 

umfjöllun kafla 5.5.3.1, um túlkun úrskurðarnefnda UDRP á fyrsta skilyrði þeirrar stefnu, að 

dæma þykir óhætt að fullyrða að málið hefði í það minnsta fengið ítarlegri umfjöllun í farvegi 

UDRP og líklega verið veitt brautargengi. 

Úrskurðarnefnd ISNIC beitti athyglisverðri nálgun á matið á því hvort öðru og þriðja 

skilyrðinu teldist fullnægt í máli frá 2007, þar sem reyndi á skráningu lénsins winston.is: 

 
Úrskurðður úrskurðarnefndar léna 2. febrúar 2007 (1/2007). Kærandi hafði verið skráður 
eigandi vörumerkisins WINSTON hér á landi um margra áratuga skeið þegar kærði skráði lénið 
winston.is og setti fram svohljóðandi yfirlýsingu á vefsíðu undir því: „Vefauglýsingafyrirtækið 
Exanda mun setja upp vefauglýsingar á þessu léni tengdum vörum og þjónustu nafni og 
vörumerki lénsins.“ Krafðist kærandi þess að lénið yrði umskráð á sig, enda bryti það í bága við 
alla þætti reglu 11.6 (nú 40. gr.).189 Við úrlausn málsins tók úrskurðarnefndin fram að enginn 
vafi væri á að fyrsta skilyrðið væri uppfyllt. Varðandi síðari skilyrðin tvö vitnaði nefndin til 1. 
mgr. 4. gr. vml. og sagði svo: „Hér er mælt fyrir um inntak vörumerkjaréttar. Þótt frá þessum 
víðtæka rétti vörumerkjahafa séu gerðar undantekningar í lögum nr. 45/1997 er það álit 
úrskurðarnefndar, með vísun til þessa réttar, að sá, sem fengið hefur skráð sams konar lén og 
orðmerki, er nýtur réttarverndar sem vörumerki, verði að sýna fram á að umrædd tvö skilyrði 
séu ekki fyrir hendi. Með öðrum orðum verði hann að færa sönnur á að hann hafi annaðhvort 
lögmæta hagsmuni af notkun lénsins eða hann hafi verið í góðri trú um rétt sinn til lénsins 
þegar sótt var um skráningu þess.“ Taldi nefndin að kærða hefði mátt vera ljóst að kærandi færi 
með eignarhald á vörumerkinu WINSTON og að kærði yrði að „sýna fram á sérstakar ástæður 
fyrir rétti sínum til notkunar lénsins ef á reyndi gagnvart kæranda“. Þetta hefði kærði ekki gert, 
og raunar alls ekki neytt andmælaréttar síns fyrir nefndinni. Var því fallist á kröfu kæranda um 
umskráningu lénsins. 

 

Hér virðist hafa verið um augljóst tilvik netsvindls (e. cybersquatting) að ræða og gefst 

ekki tilefni til að vefengja niðurstöðuna sem nefndin kemst að. Aðferðin sem nefndin beitir til 

að komast að nefndri niðurstöðu er aftur á móti athyglisverð; einkum sú staðhæfing 

nefndarinnar, að kærði beri, vegna ákvæða vörumerkjalaga, sönnunarbyrðina fyrir því að hin 

síðari tvö skilyrði ákvæðis 40. gr. reglna um lénaskráningu eigi ekki við. Þetta er áhugavert 
                                                
189 Reglur ISNIC um lénaskráningu hafa tekið breytingum síðan úrskurðurinn féll. Regla 11.6 í útgáfu þeirri sem 
vitnað er til í þessum úrskurði er samhljóða ákvæði 40. gr. núgildandi reglna, sem tóku tildi 1. nóvember 2011. 
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fyrir sakir tvenns. Í fyrsta lagi, sé gerður samanburður við regluverk UDRP, má sjá að hér er 

um grundvallarfrávik að ræða, enda þar tekið skýrt fram að sönnunarbyrði fyrir tilvist allra 

þriggja skilyrðanna sé á hendi sóknaraðila að máli, sbr. lokamálslið a-liðar 4. gr. UDRP-

stefnunnar. Þótt engu slíku ákvæði um sönnun sé beinlínis fyrir að fara í reglum um 

lénaskráningu er óhætt að draga í efa að ætlun reglugjafans hafi verið sú að sönnunarbyrði 

yrði jafnauðveldlega snúið við og lögð á kærða og hér sýnist gert. Þessa ályktun má til dæmis 

styðja við þá staðreynd, að þar sem ákvæði 40. gr. reglnanna bregður frá fyrirmyndinni í a-lið 

4. gr. UDRP-stefnunnar sýnist ljóst að það sé gert til að gera kæranda erfiðara um vik að 

hnekkja skráningu léns, en ekki öfugt. Hitt atriðið, sem einnig er vert athygli, er það hvernig 

nefndin beitir ákvæðum vörumerkjalaga til fyllingar lénaskráningarreglunum og til 

réttlætingar því að sönnunarbyrðinni sé snúið við með ofangreindu móti. Er hvergi í 

reglunum veitt heimild fyrir því að úrskurðarnefnd byggi úrskurði sína á öðru en reglunum 

sjálfum og þeim gögnum sem frá málsaðilum stafa hverju sinni. Slíka heimild er þó að finna í 

UDRP-reglunum, þar sem segir að úrskurðarnefnd, við úrlausn deilumáls, skuli líta til gagna 

frá málsaðilum, regluverks UDRP auk hverra þeirra reglna og meginreglna laga sem hún 

kann að telja viðeigandi að líta til hverju sinni, sbr. a-lið 15. gr. reglnanna. 

Vangaveltur á borð við þessar hafa þó litla þýðingu umfram fræðilegt gildi, enda sýnir 

framkvæmd UDRP að kröfur til sönnunar sóknaraðila á tilvist þeirra skilyrða sem um ræðir 

eru helst til veikar; einkum þó hvað varðar annað skilyrðið, sbr. þau áhrif sem c-liður 4. gr. 

stefnunnar er talinn hafa haft, sbr. og umfjöllunina um prima facie sönnun í kafla 5.5.3.2. Er 

því óhætt að fullyrða að niðurstaðan yrði í flestum tilvikum sú sama, á hvorn veginn sem 

sönnunarbyrðin sneri, svo fremi sem beitt væri sama mælikvarða á sönnun og tíðkast í 

UDRP-málum. 

 Úrskurðarnefnd léna hefur úrskurðað í átta málum síðan henni var komið á fót árið 2001. 

Í þremur þessara mála hefur nefndin orðið við kröfum kærenda um umskráningu léna. Til 

samanburðar er ákvarðað sóknaraðila í vil í um 85% allra deilumála fyrir UDRP-

úrskurðarnefndum. Má víst telja að munurinn á orðalagi 40. gr. reglna um lénaskráningu 

annars vegar og a-liðar 4. gr. UDRP-stefnunnar hins vegar hafi mest um þennan mikla mun 

að segja. 

Með árunum virðist hafa dregið úr þörfinni á úrskurðarnefnd léna hjá ISNIC, en áður en 

til málsins um zoet.is kom í október 2013 hafði nefndin ekki komið saman síðan 2007. 

Líklega er skýringu á þessu að finna í því hve mörg innlend deilumál um lén fá úrlausn fyrir 

Neytendastofu, sem ákvarðar í slíkum deilum á grundvelli laga um eftirlit með 

viðskiptaháttum og markaðssetningu nr. 57/2005. Þegar deilumál getur átt undir hvorn 
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tveggja þessarra úrskurðaraðila má með vissu telja líklegra að Neytendastofa verði fyrir 

valinu, enda sá farvegur miklum mun kostnaðarminni. Verður umfjölluninni nú vikið að 

deilumálum um lén fyrir Neytendastofu. 

 

5.6.4 Deilumál fyrir Neytendastofu 

5.6.4.1 Almennt 

Neytendastofu var komið á fót með lögum um Neytendastofu nr. 62/2005. Skal hún starfa að 

„stjórnsýsluverkefnum á sviði neytendamála, vöruöryggismála, opinberrar markaðsgæslu, 

mælifræði“ og fleira, sbr. 1. gr. laganna. Samkvæmt 2. gr. laganna skal stofan annast 

framkvæmd laga um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu nr. 57/2005. Skal hún 

og fara með eftirlit samkvæmt þeim lögum í umboði viðskiptaráðherra, sbr. 4. mgr. þeirra 

laga, og samkvæmt b-lið 2. mgr. 4. gr. er hlutverk Neytendastofu meðal annars að ákveða 

aðgerðir gegn óréttmætum viðskiptaháttum. Á grundvelli þessa ákvæðis hefur Neytendastofa 

ákvarðað í ófáum deilumálum um lén síðan henni var komið á fót. Samkvæmt 4. mgr. 4. gr. 

laga nr. 57/2005 er heimilt að skjóta ákvörðunum Neytendastofu til áfrýjunarnefndar 

neytendamála, sem starfar á grundvelli 4. gr. laga nr. 62/2005. Í a-lið 2. mgr. 4. gr. þeirra laga 

kemur jafnframt fram að ákvörðunum sem teknar eru á grundvelli laga um eftirlit með 

viðskiptaháttum og markaðssetningu megi skjóta til nefndarinnar.190 

Langflest deilumál um lén snúast um túlkun ákvæða 5. gr. og 15. gr. a. laga um eftirlit 

með viðskiptaháttum og markaðssetningu nr. 57/2005.191 Ákvæði 5. gr. er í II. kafla laganna, 

sem ber yfirskriftina „Bann við óréttmætum viðskiptaháttum“. Eftir þá breytingu sem gerð 

var á lögum nr. 57/2005 árið 2008 hljóðar ákvæðið svo: 

 
Óréttmætir viðskiptahættir eru bannaðir. Bann þetta gildir áður en, á meðan og eftir að viðskipti 
með vöru fara fram eða þjónusta er veitt. Í III.–V. kafla er nánar tilgreint hvað teljast óréttmætir 
viðskiptahættir. 

 

Áður en til nefndrar breytingar á lögunum kom hljóðaði ákvæðið þannig: 

                                                
190 Að vísu kemur í þessum lið fram að stjórnvaldsákvrörðunum sem teknar eru samkvæmt lögum um eftirlit 
með óréttmætum viðskiptaháttum og gagnsæi markaðarins megi skjóta til nefndarinnar, en nafni laga nr. 
57/2005 var breytt árið 2008. 
191 Sambærileg ákvæði var að finna í 20. og 25. gr. samkeppnislaga nr. 8/1993 áður en lög nr. 57/2005 tóku 
gildi, og var á hendi samkeppnisráðs að ákvarða á grundvelli ákvæðanna. Það ákvæði sem nú er að finna í 15. 
gr. a. laga nr. 57/2005 upphaflega að finna í 12. gr. laganna, en með lögum nr. 50/2008 um breytingu á þeim 
lögum var ákvæðið fært til. Til einföldunar verður í þessum texta látið nægja að vitna til 15. gr. a., enda þótt 
ákvarðanir teknar fyrir 2008 vitni til 12. gr. til sama sinnis. 
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Óheimilt er að hafast nokkuð það að sem brýtur í bága við góða viðskiptahætti í 
atvinnustarfsemi eins og þeir eru tíðkaðir eða eitthvað það sem óhæfilegt er gagnvart 
hagsmunum neytenda. 

 

Eins og sjá má voru nokkrar orðalagsbreytingar gerðar á ákvæðinu með lagabreytingunni 

árið 2008. Þannig hafa orðin „í atvinnustarfsemi“ verið felld brott og í stað þeirra tekið fram 

að ákvæðið taki til viðskipta með vöru eða veitingar þjónustu. Bent skal á að 1. gr. umræddra 

laga tilgreinir að lögin í heild taki til atvinnustarfsemi og því er ekki um fráhvarf frá þeirri 

kröfu að ræða með breyttu orðalagi. Aukinheldur hefur rúmu tímamarki verið bætt við 

ákvæðið, þar sem tilgreint er sérstaklega að bannið á óréttmætum viðskiptaháttum gildi fyrir, 

á meðan og eftir að viðskipti fara fram. Loks var sú breyting gerð að í stað orðanna „eins og 

þeir eru tíðkaðir“ vísar nýja útgáfan til III.-V. kafla laganna, ákvæði 5. gr. til fyllingar um það 

hvað teljast skuli óréttmætir viðskiptahættir. Athyglisvert er að gamla ákvæði 5. gr. stendur 

nú óbreytt í 1. mgr. 13. gr. laganna. Í 2. mgr. þeirrar greinar er tekið fram að 1. mgr. gildi um 

aðra viðskiptahætti en þá sem III. kafli laganna tekur til, en sá kafli fjallar um vernd 

fjárhagslegra hagsmuna neytenda. 

Í þeim köflum, sem núgildandi 5. gr. vísar til, er meðal annars að finna áðurnefnda 15. gr. 

a., sem iðulega kemur við sögu í deilumálum um lén. Auk hennar virðist tíðkast að vitnað sé 

til 1. mgr. 8. gr., 9. gr. og 13. gr., fyrirrennara 5. gr., að þessu leyti. Ákvæði 15. gr. a. er í V. 

kafla laganna, sem ber yfirskriftina „Háttsemi milli fyrirtækja“ og er svohljóðandi: 

 

Óheimilt er að nota í atvinnustarfsemi firmanafn, verslunarmerki eða því um líkt, sem sá hefur 
ekki rétt til er notar, eða reka atvinnu undir nafni sem gefur villandi upplýsingar um eignarrétt 
eða ábyrgð atvinnurekanda. Enn fremur er sérhverjum bannað að nota auðkenni, sem hann á 
tilkall til, á þann hátt að leitt geti til þess að villst verði á því og öðru einkenni sem annað 
fyrirtæki notar með fullum rétti. 

 

Lén eru talin falla innan marka eða því um líks samkvæmt ákvæði þessu. Þegar vel er að 

gáð má greina nokkurn samhljóm með ákvæðinu og ákvæði 1. mgr. 4. mgr. vml. annars vegar 

og ákvæðum a-liðar 4. gr. UDRP-stefnunnar og sambærilegu ákvæði 40. gr. reglna ISNIC um 

lénaskráningu hins vegar. Neytendastofa gerir iðulega vel í því að útskýra ákvæði þetta og 

rökstyðja hví það eigi við í ákvörðunum sínum þegar deilumálin varða lén. Fyrirrennara 

ákvæðisins var að finna í gömlu samkeppnislögunum nr. 8/1993 og vitnar stofan oft og tíðum 

til athugasemda frumvarpsins sem varð að þeim lögum í umfjöllun sinni. Þá er munurinn á 

fyrri og síðari málslið ákvæðisins jafnan útskýrður. Í ákvörðun Neytendastofu 18. júní 2013 

(14/2013), sem og raunar fleiri ákvörðunum, er ákvæðið útskýrt svoleiðis: 
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Í ákvæðinu felst almenn vernd auðkenna sem kemur til fyllingar á vörumerkjavernd. Ákvæðið 
felur í raun í sér tvenns konar reglu þar sem fyrri málsliður 15. gr. a. hefur að geyma almennt 
bann við því að nota auðkenni, t.d. firmanafn, vörumerki eða lén, sem annar á en 2. málsl. felur 
í sér bann við því að nota eigið auðkenni þannig að ruglingshætta skapist við auðkenni annarra. 
Rétturinn til þessara auðkenna getur hvílt á sérlöggjöf svo sem lögum um vörumerki, lögum um 
verslunarskrár, firmu og prókúruumboð og því um líkt. Af lögskýringargögnum sést glöggt að 
ákvæðið skiptir máli um viðbótarvernd við þá vernd sem framangreind sérlög veita auðkennum. 
Þar kemur einnig fram að í 2. málsl. greinarinnar sé rétturinn til að nota eigin auðkenni 
takmarkaður á þann veg að óheimilt sé að nota auðkenni þannig að leitt geti til þess að villst 
verði á því og öðru auðkenni sem annað fyrirtæki noti með fullum rétti. Þetta ákvæði tekur því 
til sömu auðkenna og almenna reglan í 1. málsl. en 2. málsl. á við í þeim tilvikum sem báðir 
málsaðilar eiga rétt til auðkenna sinna og þarf þá að líta til þess hvort notkun þess sem seinna 
byrjaði notkun valdi ruglingshættu milli aðila.  

 

Í málinu var deilt um lénið blomatorg.is, sem fyrirtækið Blómatorgið ehf. taldi til þess 

fallið að blekkja neytendur.192 Í niðurstöðukafla ákvörðunarinnar segir: „Neytendastofa telur 

báða aðila hafa skráð auðkenni sín með þa[r] til gerðum hætti og eiga rétt til þeirra. Kemur 

því 2. málsliður 15. gr. a. til álita í máli þessu.“ Virðist Neytendastofa líta svo á að í 

skráningu léns felist stofnun réttar að því auðkenni sem lénið inniheldur, að minnsta kosti í 

skilningi 15. gr. a. Í samræmi við þann skilning má slá því föstu að allflest, ef ekki öll, 

deilumál um lén heyri undir 2. ml. tiltekinnar greinar. 

Verða nú skoðuð nokkur dæmi úr framkvæmd deilumála um lén fyrir Neytendastofu og 

áfrýjunarnefndar neytendamála, til skilningsauka um beitingu þeirra lagaákvæða sem hér hafa 

verið nefnd. Í ákvörðunum Neytendastofu tíðkast að aðilar séu nefndir sínum réttu nöfnum. 

Til hægðarauka verða verða hugtökin sóknaraðili og varnaraðili notuð um aðila máls í þeirri 

umfjöllun sem hér fer á eftir. 

 

5.6.4.2 Úrlausnir Neytendastofu í deilumálum um lén 

Líkt og alþekkt er þegar kemur að þrætum um lén, er rauði þráðurinn í þeim lénadeilumálum 

sem fyrir Neytendastofu hafa ratað sá að sóknaraðili telji léni varnaraðila svipa um of til 

einhvers er sóknaraðila varði, hvort sem um sé að ræða vörumerki í hans eigu, firmaheiti, lén 

sem sóknaraðili hafi þegar skráð, eða annað. Í ákvörðun Neytendastofu 24. mars 2014 

(11/2014) var deilt um skráningu og notkun lénsins hatidir.is, en sóknaraðili var rétthafi 

lénsins hatid.is. 

 

                                                
192 Þess má geta að niðurstaða þessa máls varð sú að hugtakið blómatorg hefði ekki að geyma næg sérkenni í 
skilningi 15. gr. a. laganna og að sóknaraðili gæti ekki talist hafa myndað einkarétt til orðsins fyrir notkun. 
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Þann 7. janúar 2013 skráði sóknaraðili lénið hatid.is. Um vorið gaf hann út bækling undir 
heitinu „Hátíðahandbókin/hatid.is“ og fjallaði ritið um bæjarhátíðir og viðlíka viðburði og 
hugði sóknaraðili nota lénið undir heimasíðu með samskonar upplýsingum. Sumarið 2013 tók 
sóknaraðili hins vegar eftir því að varnaraðili hefði stofnað lénið hatidir.is og hefði undir því 
léni hafið starfsemi af sama meiði og sóknaraðili. Væri ljóst að varnaraðili væri með atferlinu 
að gera hugmynd sóknaraðila að sinni og bryti atferlið gegn 15. gr. a. laga nr. 57/2005. 
Neytendastofa sendi varnaraðila erindið og tók fram að hún teldi málið jafnframt varða við 5. 
gr. téðra laga. Varnaraðili svaraði erindinu og hélt því fram að báðir aðilar hefðu lögfarinn rétt 
á að nota sín lén. Taldi varnaraðila sóknaraðila ekki eiga einkarétt á orðinu hátíð, hvort sem það 
væri í eintölu, fleirtölu eða öðrum myndum. Gæti varnaraðili því ekki hafa gerst brotlegur við 
15. gr. a. laganna. Hvað 5. gr. varðaði tók varnaraðili fram að hann hefði ekki orðið þess var að 
ruglast væri á fyrirtæki hans og sóknaraðila auk þess sem hann hefði ekki með nokkru móti 
leitast eftir að skapa slíkan rugling. Umræddir miðlar væru gjörólíkir í viðmóti og virkni, þótt 
efni þeirra væri af sömu rót sprottið. Sóknaraðili brást við svörum varnaraðila og sagði 
óumdeilt að hann hefði skráð lénið hatid.is um hálfu ári áður en varnaraðili skráði hatidir.is. Af 
því mætti álykta að sóknaraðili hefði ákveðinn forgangsrétt til lénsins hatid.is og notkunar léna 
sem mynduð væru af þeim orðstofni. Augljós ruglingshætta væri fyrir hendi, einkum þar sem 
báðir aðilar ynnu að sama markmiði. Starfsemi varnaraðila væri eftiröpun þeirrar starfsemi sem 
sóknaraðili hefði lagt mikið í að markaðssetja. Sóknaraðili hafni þeim tilbúnaði varnaraðila að 
ákvæði 15. gr. a. krefjist einkaréttar til ákveðins orðs. Þá árétti sóknaraðili að hann teldi 
háttsemi varnaraðila brot á 5. gr., enda hefði hann skráð lénið og notað í atvinnustarfsemi sem 
algerlega mætti jafna við þá sem sóknaraðili stundaði og væri þar með fallin til að valda 
ruglingi og hættu á að viðskiptavinir sóknaraðila villtust á honum og varnaraðila. Við úrlausn 
málsins vitnaði Neytendastofa til 13. og 15. gr. a. og komst að því að 2. málsl. 15. gr. a. væri 
það ákvæði sem hér kæmi til skoðunar, enda hefðu báðir aðilar skráð lén sín hjá ISNIC. Vísaði 
Neytendastofa síðan til reglna vörumerkjaréttar um það hvernig réttur til vörumerkis getur 
stofnast. Segir síðan orðrétt í ákvörðun Neytendastofu: „Ef lén eða heiti er einungis lýsandi 
fyrir þá starfsemi sem viðkomandi hefur á boðstólnum, en hefur ekki einhver tiltekin sérkenni 
til aðgreiningar frá öðrum, hefur viðkomandi ekki verið talinn njóta verndar gegn því að annar 
aðili taki upp áþekk lén eða heiti til kynningar á starfsemi sinni. - Orðið hátíð, í fleirtölu hátíðir 
er að mati Neytendastofu almennt og lýsandi fyrir þá starfsemi að vekja athyli á hátíðum sem 
haldnar eru hér á landi. Að mati Neytendastofu er orðið almennt og lýsandi fyrir þjónustu 
beggja aðila. Hvorugt heitið hefur að geyma sérkenni. [Sóknaraðili] getur því ekki notið 
einkaréttar á orðinu hátíð í eintölu eða fleirtölu eða annars konar útfærslu á orðinu svo sem án 
íslenskra stafa sem algengt er þegar lén eru skráð hjá Isnic. Samkvæmt framansögðu er það mat 
Neytendastofu að skráning [varnaraðila] á léninu hatidir.is sé ekki brot gegn ákvæðum 5. gr., 
13. gr. eða 2. málsl. 15. gr. a. laga nr. 57/2005.“  

 

Ætla má að niðurstaðan í þessu máli hefði orðið sú sama fyrir öðrum úrlausnaraðilum 

sem láta sig lénadeilur varða, enda hæpið að nokkurs staðar hefði verið viðurkennd vernd 

sóknaraðila á orðinu hátíð í þessu tilfelli. 

Ofangreint mál er dæmi um deilu er varðar einvörðungu lén, þar sem sóknaraðili byggir 

rétt sinn gagnvart lénaskráningu varnaraðila aðeins á sinni eigin lénaskráningu, en ekki til að 

mynda á vörumerki. Önnur algeng tegund lénadeilna fyrir Neytendastofu er sú að sóknaraðili 

telji skráningu léns brjóta gegn rétti sínum vegna firmanafns. Dæmi um mál af þessu tagi er 

að finna í ákvörðun Neytendastofu 8. október 2010 (49/2010) þar sem deilt var um lénið 

logsatt.is, sem hafði reynst frátekið þegar sóknaraðili, lögfræðistofan Lögsátt ehf., reyndi að 

skrá það. Í erindi sínu til Neytendastofu benti sóknaraðili á að hann hefði verið í fullum 
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rekstri síðan 1997 og alla þá tíð notað firmanafnið Lögsátt ehf. Sóknaraðili hefði ítrekað beint 

því til varnaraðila að hann léti af notkun lénsins, en varnaraðili ekki orðið við því. Væri hætt 

við að villst væri á notkun varnaraðila á léninu og rekstri lögfræðistofu sóknaraðila. 

Varnaraðili greip ekki til varna í málinu. Í ákvörðun sinni tók Neytendastofa fram að í málinu 

reyndi á 5. og 15. gr. a. laga nr. 57/2005. Til rökstuðnings því að málið heyrði undir 2. ml. 

15. gr. a. segir í ákvörðuninni: 

 

Báðir málsaðilar hafa skráð auðkenni sín með þar til bærum hætti. Lögsátt ehf. var skráð í 
fyrirtækjaskrá Þjóðskrár, 3. febrúar 1997, og [varnaraðili] skráði lénið logsatt.is hjá Isnic, 11. 
desember 2008. Að mati Neytendastofu eiga því báðir málsaðilar rétt til auðkenna sinna og á 
því 2. málsl. 15. gr. a. laga nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu við 
í máli þessu. 

 

Því næst víkur Neytendastofa að stofnun vörumerkjaréttar og þeirri meginreglu að eigandi 

slíks réttar öðlist einkarétt til nafnsins, sem geri öðrum óheimilt að nota það svo hætt sé við 

ruglingi. Ákvæði 15. gr. a. sé ætlað að vernda auðkenni gegn því að keppinautur noti annað 

auðkenni sem líkist því mikið. Við mat á ruglingshættu sé meðal annars litið til þess hvort 

málsaðilar eigi í samkeppni og að til einkaréttur verði viðurkenndur þurfi merkið að geta 

aðgreint eiganda þess eða vöru hans eða þjónustu frá keppinautum. Síðan segir í 

ákvörðuninni: 

 
Að mati Neytendastofu er orðið lögsátt ekki almennt lýsandi fyrir lögfræðiþjónustu þó svo 
lögfræðingar geti sérhæft sig í því að ná sáttum í lögfræðilegum deilumálum enda hefur 
[sóknaraðili] fengið vörumerkið Lögsátt skráð hjá Einkaleyfastofu 6. apríl 2010 sem orðmerki. 
Þrátt fyrir að tæp tvö ár eru liðin frá skráningu [varnaraðila] á léninu logsatt.is er lénið ekki í 
notkun. Í ljósi þess að [lögfræðistofa sóknaraðila] hefur verið reki[n] frá því í febrúar 1997, 
mátti [varnaraðila] vera það ljóst að skráning hans og væntanleg notkun hans á léninu logsatt.is 
gæti valdið ruglingi við [sóknaraðila]. Á það ekki síst við með tilliti til þess að [varnaraðili] er 
lögmaður og því væntanlega í samkeppni við [sóknaraðila]. Skráning [varnaraðila] á léninu 
logsatt.is er því að mati Neytendastofu brot á 2. málslið 15. gr. a. laga nr. 57/2005 samanber 5. 
gr. sömu laga. 

 

Varnaraðili kærði niðurstöðu þessa til áfrýjunarnefndar neytendamála, sem tók málið til 

skoðunar í úrskurði áfrýjunarnefndar neytendamála 24. mars 2011 (18/2010). Tók kærandi 

fram að honum hefðu ekki borist erindi Neytendastofu um rekstur fyrra málsins og því ekki 

vitað af honum fyrr en sér hefði verið birt ákvörðunin. Hefði hann skráð lénið í góðri trú, 

enda stefndi hann að því að sérhæfa sig í sáttamiðlun. Hefði hann haft í hyggju að setja upp 

upplýsingasíðu um lögsátt undir léninu og nota það í netfang. Þá mótmælti kærandi 

sérstaklega þeirri staðhæfingu í ákvörðun Neytendastofu að hann hefði brotið gegn ákvæði 
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15. gr. a. laga nr. 57/2005, enda væri slíkt ómögulegt þar sem hann hefði enn ekki hafið 

notkun lénsins. Þá byggði kærandi á því að orðið lögsátt væri almennt og lýsandi og skorti 

þar með sérkenni til að geta notið verndar 2. ml. 15. gr. a. laganna. Við matið á þessu 

síðasttalda atriði vísaði áfrýjunarnefndin til þess að orðið lögsátt væri hvorki að finna í 

íslenskri orðabók né lögfræðiorðabók. Þá væru uppi áhöld um hvað orðið þýddi og ekki talið 

líklegt að neytendur skildu það almennt sem vísun í lögfræðilega sáttamiðlun eins og kærandi 

hélt fram. Tók nefndin fram að þótt vörumerkjalög féllu utan sviðs nefndarinnar styrkti það 

niðurstöðu um að telja orðið lögsátt hafa næg sérkenni, að Einkaleyfastofa hefði skráð það 

sem vörumerki og þar með talið kröfu 13. gr. vml. um sérkenni fullnægt. Kom því næst til 

skoðunar hvort skráning kæranda á léninu logsatt.is væri brot á 2. ml. 15. gr. a., en um það 

atriði sagði áfrýjunarnefndin: 

 
Við mat á því hvort notkun auðkennis hafi í för með sér hættu á ruglingi við annað einkenni í 
skilningi ákvæðisins hefur m.a. verið litið til þess hvort viðkomandi fyrirtæki starfi á sama 
markaði og hvort þau beini vöru eða þjónustu að sama markhópi. 

 

Vitnaði nefndin til þriggja fyrrum úrskurða þessu til stuðnings. Taldi nefndin hvoru 

tveggja vera að heilsa í máli þessu og yki það hættu á ruglingi milli auðkenna þeirra. Svo 

segir í úrskurðinum: „Þegar ruglingshætta í skilningi 15. gr. a. er fyrir hendi gildir sú 

meginregla að sá sem seinni var til telst brotlegur við ákvæðið, líkt og fyrirliggjandi 

framkvæmd ber skýrlega með sér.“ Staðfesti úrskurðarnefndin hina efnislegu niðurstöðu 

Neytendastofu, þó með nokkrum aðfinnslum. 

 

5.6.4.3 Ályktun 

Af þeim tveimur deilumálum sem hér hafa verið rakin, um lénið hatidir.is annars vegar og 

logsatt.is hins vegar, má sjá að sérgreining hugtaks þess sem skráð er sem lén skiptir 

höfuðmáli og virðist raunar mega spá fyrir um úrslit lénadeilna fyrir Neytendastofu með 

nokkurri nákvæmni með því að meta aðgreiningareiginleika þeirra léna sem um er deilt. 

Þegar skilyrðinu um sérgreiningu er talið fullnægt í skilningi 15. gr. a. laga nr. 57/2005 

kemur það helst til álita, hvort aðilar málsins starfi á sama markaði og hvort vörum þeirra eða 

þjónustu sé beint að sama markhópi; með öðrum orðum hvort aðilar eigi í samkeppni. Sé 

hvoru tveggja fyrir að fara, þ.e. sérgreindu merki í léni og samkeppni á milli aðila að málinu, 

standa líkur til þess að Neytendastofa ákvarði sóknaraðila í vil. 
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6 Af tilraun til setningar laga um landslénið .is 

6.1 Inngangur 

Í undanförnum köflum hefur verið fjallað um Internetið og lénakerfið í eignarréttarlegu ljósi, 

einkum þann hluta þess sem kalla má almenn lén, undirlén höfuðléna eða einfaldlega lén. 

Eftir stendur umfjöllun um höfuðlén í ljósi eignarréttar, sem raunar væri efni í sérstaka 

ritgerð. Í þessum kafla verður sjónum þó beint að viðfangsefninu, en umfjölluninni lotið að 

íslenska landsléninu .is, og tilraunum löggjafans á kjörtímabilinu 2009-2013 til setningar laga 

um höfuðlénið. 

 

6.2 Hver á höfuðlén? 

6.2.1 Almennt 

Sömu vandkvæði og fjallað hefur verið um við útnefningu eiganda sjálfs Internetsins, sem og 

almennra léna, eiga við þegar bent skal á eigendur höfuðléna. Líkt og við á um undirlén 

þeirra er hvert höfuðlén fyrir sig afsprengi lénakerfisins. Að meginreglu háttar hins vegar 

öðruvísi til um tilurð þeirra. Ólíkt almennum lénum, sem jafnan verða til sem hugmyndir í 

kolli verðandi rétthafa þeirra, voru sum höfuðlénanna, almenn höfuðlén, einfaldlega sköpuð 

við þróunarvinnu lénakerfisins og hin, landslénin, voru búin til eftir ISO-staðli 3166, svo sem 

fjallað var um í 4. kafla, og útdeilt til ríkisstjórna heimsins landa.193 

Á bak við hvert og eitt höfuðlén stendur einn aðili sem sér um rekstur þess og hefur sá 

aðili í þessari ritgerð verið nefndur skráningarstofa. Séu höfuðlén borin saman við hina 

almennari gerð léna, sem fjallað var um í fimmta kafla, má segja að skráningarstofur séu þeir 

aðilar sem eru sambærilegastir rétthöfum léna. 

Í umfjölluninni um rétthafa fyrr í þessari ritgerð var tekið fram að óheppilegt væri að tala 

um eigendur að lénum og því hefði hugtakið rétthafi því orðið ofan á. Verði rétthafa léns 

viðurkennd óbein eignarréttindi að viðkomandi léni í krafti skráningar þess. Sama máli gegnir 

um skráningarstofur og höfuðlén. Þótt lögfræðilegum vandkvæðum sé bundið að útnefna 

skráningarstofur beinlínis eigendur að þeim höfuðlénum sem þær reka, verður að viðurkenna 

þeim óbein eignarréttindi að höfuðlénum sínum, meðal annars í krafti rekstrarins. Hvað það 

nákvæmlega er, sem í þessum óbeinu eignarréttindum felst fer svo aftur eftir aðstæðum 
                                                
193 Þess ber þó að geta að nýlega opnaði ICANN fyrir möguleikann á skráningu nýrra höfuðléna, og má 
vissulega segja að tilurð þeirra sé sprottin úr kolli þeirra sem síðan skrá þau. Nánari umfjöllun um nýju 
höfuðlénin og eignarréttarleg álitaefni þeim tengd fær að bíða annarrar ritgerðar. „New Generic Top Level 
Domains“, http://newgtlds.icann.org/en/ . 
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hverju sinni, enda er fyrirkomulagi rekstrar höfuðléna og skráningarstofa um heim allan 

háttað með margvíslegum hætti. Hér verður látið nægja að beina sjónum að landsléni 

Íslendinga, .is. 

 

6.2.2 Staðan varðandi .is 

Saga landslénsins .is var í aðalatriðum rakin í kafla 4.4 og vísast til þeirrar umfjöllunar. Það 

sem mestu máli skiptir fyrir þá umfjöllun sem hér fer á eftir, er sú einkavæðing sem átti sér 

stað árið 2001, þegar opinberir aðilar seldu 93% hlutafjár ISNIC til einkaaðila. Lagði sú 

einkavæðing grunninn að því hvernig eignarhaldi félagsins háttar nú, og þar með því að 

rekstur landslénsins .is sé á hendi einkaaðila, en sú staðreynd virtist vera ein helsta driffjöður 

þeirra tilrauna til lagasetningar um lénið, sem nú verða reifaðar. 

 

6.3 Tilraunir til lagasetningar um landslénið .is 

6.3.1 Almennt 

Á kjörtímabilinu 2009-2013 lagði innanríkisráðherra þrívegis fram frumvarp til setningar 

„laga um landslénið .is og önnur íslensk höfuðlén“, eins og titill þess hljóðaði.194 Tók 

frumvarpið einhverjum, en þó ekki miklum, breytingum á milli þess sem það var lagt fram. 

Hér skal látið nægja að fjalla um nýjustu útgáfu þess, sem lögð var fyrir Alþingi á 141. 

löggjafarþingi 2012-2013.195 

Þótt frumvarp þetta hafi ekki hlotið brautargengi og orðið að lögum gefur ítrekuð 

framlagning þess tilefni til umfjöllunar um það, enda má líta á hana sem vísbendingu þess 

efnis að frumvarpið gæti skotið aftur upp kollinum á Alþingi þegar fram líða stundir. 

 

6.3.2 Eignarréttarlegar vangaveltur um frumvarpið 

Í athugasemdum frumvarpsins kemur fram að „meginmarkmiðið með frumvarpinu [sé] að 

tryggja bæði gæði og framþróun á sviði lénaumsýslu [...]“. Í 2. mgr. 2. gr. þess er 

markmiðinu svo lýst, að það sé „í þágu almannahagsmuna að tryggja öruggan, hagkvæman 

og skilvirkan aðgang að íslenskum höfuðlénum og að tryggja tengsl þeirra við Ísland, með 

                                                
194 Vissulega er engum öðrum íslenskum höfuðlénum fyrir að fara, en löggjafinn er forsjáll um þetta atriði og er 
við öllu búinn; til að mynda fjölgun íslenskra höfuðléna. 
195 Þskj. 528, 141. lögþ. 2012-13, bls. 5 (óbirt í Alþt.). Frumvarpið má nálgast á eftirfarandi vefslóð: 
http://www.althingi.is/altext/141/s/0528.html. 
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því að kveða á um gagnsæja, örugga og skilvirka umsýslu með íslensk höfuðlén.“ Á meðal 

þeirra raka sem tínd eru til fyrir þörf lagasetningarinnar eru þau að mörg önnur ríki hafi sett 

lög um lén og því hafi Ísland „dregist aftur úr“ hvað þetta varði.196 Ekki er þó útskýrt hvers 

vegna líta beri þannig á, að þjóð sem ekki setji lög um ákveðið málefni, dragist aftur úr á 

sviðinu. Því má hins vegar halda fram með góðum rökum að einmitt hið gagnstæða gildi um 

málefni á sviði Netsins. Varanleiki og festa eru þannig einkenni laga, en meðal þess sem 

einkennir hið síkvika Internet er stöðug þróun sem jafnvel ekki löggjafinn sér fyrir. 

Vísbendinga um tilgang frumvarpsins má leita víðar en í frumvarpinu sjálfu, til að mynda 

í orðum innanríkisráðherra, sem var framsögumaður þess, jafnt í ræðustól Alþingis sem 

annars staðar. Þannig sagði ráðherrann til dæmis í kvöldfréttum Stöðvar 2 hinn 11. febrúar 

2012 að hann hefði gjarnan viljað skoða þann möguleika að ríkisvæða starfsemi ISNIC, en að 

slíkt hefði orðið kostnaðarsamt og bakað ríkinu skaðabótaskyldu. Það segðu lögfræðingarnir. 

Því væri farin sú leið að setja þau lög sem til umræðu voru. Orðin er ekki óvarlegt að túlka á 

þá lund, að tilgangur frumvarpsins hafi að minnsta kosti að einhverjum hluta verið sá að færa 

landslénið .is í hendur opinberra aðila á ný án þess þó að hljóta af því kostnað. Ákvæði 1. gr. 

frumvarpsins má telja til marks um þessa fyrirhugan, en það hljóðar einfaldlega svo: 

 
Íslenska ríkið fer með ákvörðunarrétt yfir landsléninu .is. Hið sama gildir um önnur íslensk 
höfuðlén. 

 

Þessa yfirlýsingu í upphafsgrein frumvarpsins má telja ansi djarfa í ljósi aðstæðna og 

gefur hún tilefni til að spyrja hvort ríkið geti með lagasetningu yfirtekið grundvöll starfsemi 

sem það hefur áður selt úr höndum sér til einkaaðila. Ákvæði 1. og 2. mgr. 3. gr. 

frumvarpsins verðskulda einnig athygli að þessu leyti. Þau hljóða svo: 

 
Sá ráðherra sem fer með málefni fjarskipta fer með yfirstjórn landslénsins .is og annarra 
íslenskra höfuðléna. 
Póst- og fjarskiptastofnun veitir skráningarstofu íslenskra höfuðléna starfsleyfi og hefur eftirlit 
með framkvæmd laga þessara. 

 

Almennt hlýtur að mega álykta, að þegar hið opinbera selji til einkaaðila fyrirtæki sem 

hafi tiltekna starfsemi með höndum, fylgi sú starfsemi með í kaupunum, nema annað sé 

sérstaklega tekið fram. Í tilviki einkavæðingar ISNIC var enginn fyrirvari gerður um að 

verðmætasta „eign“ félagsins, rekstur höfuðlénsins .is, skyldi áfram vera háð ákvörðunarrétti 

                                                
196 Sjá 2. mgr. V. kafla athugasemda frumvarpsins. 
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og yfirstjórn seljandans, sbr. 1. gr. og 1. mgr. 3. gr. frumvarpsins. Ekki var heldur gerður 

fyrirvari um að verðmætasti þáttur hins selda yrði háður starfsleyfi frá einni af stofnunum 

seljandans, sbr. 2. mgr. 3. gr. frumvarpsins. 

Hér skal því haldið fram, að þar sem ofangreindar kvaðir voru ekki hluti samningsins í 

upphafi, þegar hið opinbera seldi frá sér rekstur .is, verður slíkum kvöðum ekki bætt við eftir 

á með einhliða ákvörðun seljandans, jafnvel þótt hann beiti til þess lagasetningu, en því til 

varnar er meðal annars eignarréttarákvæði 1. mgr. 72. gr. stjórnarskrárinnar. Þegar hefur 

verið rökstutt að í rétti skráningarstofu til rekstrar höfuðléns felist óbein eignarréttindi. Einnig 

hefur verið útskýrt að umrætt stjórnarskrárákvæði verndi óbein, engu síður en bein, 

eignarréttindi. 

 

6.3.3 Ályktun 

Í rétti skráningarstofu til rekstrar höfuðléns felast verðmæti. Þessi verðmæti eru andlag þeirra 

óbeinu eignarréttinda sem viðurkenna ber skráningarstofu að því höfuðléni sem hún rekur.197 

Eignarréttindi þessi eru varin af eignarréttarákvæði stjórnarskrárinnar. Verða þau því ekki 

skert öðruvísi en að skilyrðum þess ákvæðis uppfylltum. 

Mikilli furðu sætir að athugasemdir frumvarpsins sem hér hefur verið til umræðu minnast 

í engu á eignarréttarákvæði stjórnarskrárinnar. Hefði umfjöllun um ákvæðið til að mynda vel 

átt heima í VI. kafla athugasemdanna, sem ber yfirskriftina „Samræmi við stjórnarskrá og 

alþjóðlegar skuldbindingar“. Utan þeirrar yfirskriftar er stjórnarskrárinnar hins vegar látið 

ógetið. Raunar er það svo að hvergi er í frumvarpinu, eða athugasemdum þess, minnst á 

eignarréttindi yfirleitt, nema þegar gerð er grein fyrir því að Dönum, Norðmönnum, Finnum 

og Evrópusambandinu hafi þótt mikilvægt að festa í lög eignarrétt sinn að landslénum sínum. 

Ekki fylgir sögunni hvort það hafi verið gert að undangenginni einkavæðingu rekstraraðila 

þeirra höfuðléna, líkt og við átti um .is. 

Hér skal slegið föstu að frumvarp það sem lagt var þrívegis fyrir Alþingi á kjörtímabilinu 

2009-2013 og varðaði landslénið .is hafi, í ljósi þeirra aðstæðna sem hér hafa verið reifaðar, 

verið alvarlegum, eignarréttarlegum annmörkum háð. Er rétt að binda vonir við að 

frumvarpið verði eigi lagt fyrir Alþingi að nýju í óbreyttri mynd. 

 

                                                
197 Athuga ber þó að inntak þessa réttar getur verið ærið mismunandi eftir því hvernig rekstrarformi viðkomandi 
skráningarstofu hagar. 
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7 Helstu niðurstöður 
Internetið hefur á örfáum áratugum rutt sér til rúms sem stormsveipur og orðið ómissandi 

þáttur í nútímasamfélagi manna. Samfara þessum ruðningi hafa skapast ýmis lögfræðileg 

álitamál, og varða þau ekki síst þann hluta Netsins sem kallaður er lénakerfið. Í ritgerð 

þessari hefur sjónum verið beint að þeim þáttum lénakerfisins sem kalla má höfuðlén og 

undirlén þeirra, þó aðallega undirlénunum, sem einfaldara er að kalla: lén. Nánar til tekið var 

ætlunin sú að varpa eignarréttarlegu ljósi á lén. 

Til að svara spurningunni um hver eigi lén var byrjað að leita svara við því, hver eigi 

Internetið. Í ljós kom að þeirri spurningu er torsvarað, ekki síst í ljósi þess að tilurð Netsins 

verður ekki svo rétt sé þökkuð einum tilteknum aðila, heldur samspili margra. Flestir eiga 

þeir þó sameiginlegt að vera bandarískir að uppruna, en þó eru nokkrir af lykilþáttum 

Internets nútímans annars lenskar uppfinningar. Að endingu var borin upp sú vangavelta, 

hvort ef til vill færi best á því að staðsetja Internetið innan þess flokks eignarréttinda sem 

kallaður hefur verið res communes. 

Varðandi leitina að eiganda léns ber þess fyrst að geta að eigandi er óheppilegt hugtak að 

þessu leyti og því hefur hugtakið rétthafi orðið fyrir valinu um þann aðila sem skráður er fyrir 

léni. Þegar upp kemur ágreiningur um lén er því iðulega haldið fram að réttur rétthafa léns til 

skráningar þess skuli víkja fyrir rétthærri hagsmunum annars aðila. Þegar til úrlausnar slíkrar 

deilu kemur ber úrlausnaraðila í fyrsta lagi að hafa í huga meginregluna um prior tempore, 

potior jure, sem almennt er viðurkennt að eigi við um lénaskáningar. Felur reglan í sér að sá 

sem fyrri er til öðlast þann rétt sem keppt er að. Til að svipta rétthafa léns þessum rétti sínum 

þarf því að gera undantekningu á þessari meginreglu, og undantekningar skal brúka sparlega 

hér sem annars staðar. Í öðru lagi ber að hafa í huga að í skráning og notkun léns felst tjáning. 

Rétthafi sá, sem sviptur er rétti sínum yfir léni, er þannig að vissu leyti skertur frelsi sínu til 

tjáningar. Þetta frelsi er vel varið í lagabálkum um mannréttindi og ber að gæta fyllstu 

varúðar við skerðingu þess. 

Oftar en ekki lýtur sá ágreiningur, sem lén skapa, að árekstri þeirra við vörumerki, og er 

eigendum vörumerkjanna tamt að líta svo á að lén séu að öllu jöfnu í órétti þegar slíkur 

árekstur verður. Má skýringu þessa ef til vill leita í því hversu rótgróinn vörumerkjaréttur er, 

en hversu ný af nálinni lén eru. Ákvæði vörumerkjalaga minnast ekki sérstaklega á lén, en 

þeim hefur eigi að síður verið beitt í deilumálum um þau. Koma þá helst til skoðunar 

meginregla 1. mgr. 4. gr. vml. og undantekningarregla 2. mgr. sömu greinar, eða 

kodakreglan. Þegar öll kurl koma til grafar má segja um mörk lénaskráningar og 
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vörumerkjaréttar að réttur rétthafa léns til skráningar þess geti takmarkast af þegar til 

komnum vörumerkjarétti annars aðila ef lénið er eins eða líkt vörumerkinu, að því gefnu að 

annaðhvort sé um vel þekkt vörumerki að ræða, eða að notkun lénsins taki til svipaðrar vöru 

eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til, svo hætt sé við ruglingi. 

Á heimsvísu fá flestar deilur er varða lén úrlausn í hinu svokallaða UDRP-kerfi, en tugir 

þúsunda lénadeilumála hafa farið í gegnum kerfið síðan það var sett á fót af ICANN árið 

1999. Öll hinna upphaflegu almennu höfuðléna, þar á meðal .com, eru aðilar að UDRP og 

skýrir það hinn háa málafjölda. Í deilumáli fyrir UDRP-úrskurðarnefnd þarf sóknaraðili að 

sanna tilvist þriggja skilyrða og takist honum sú sönnun ákveður úrskurðarnefnd sóknaraðila í 

vil, oftast með þeim afleiðingum að lénið verði umskráð á sóknaraðila. Hið fyrsta þessara 

skilyrða er að hið umdeilda lén sé eins og vörumerki í eigu sóknaraðila, eða svo líkt því að 

hætt sé við ruglingi. Í öðru lagi má rétthafi lénsins hvorki eiga rétt til þess né lögmæta 

hagsmuni af notkun þess. Í þriðja lagi þarf rétthafi léns að hafa skráð lénið, svo og notað það, 

í vondri trú. Framkvæmd UDRP-úrskurðarnefnda sýnir að kröfur til sönnunar eru helst til 

vægar, en tölfræðin sýnir að sóknaraðilar bera sigur úr býtum í um 85% höfðaðra mála. Hefur 

kerfið verið gagnrýnt fyrir að vera hliðhollt vörumerkjaeigendum á kostnað rétthafa léna. 

Þótt íslenska landslénið .is sé ekki aðili að UDRP má einnig deila um .is-lén og jafnvel fá 

úr slíkum deilum skorið. Þeir aðilar sem helstir eru til slíkra úrlausna bærir eru dómstólar, 

úrskurðarnefnd léna hjá ISNIC og Neytendastofa. Rati lénadeila fyrir dómstóla er líklegast að 

úr henni verði skorið á grundvelli vörumerkjalaga. Í kafla 5.6.2 voru reifaðir dómar í tveimur 

íslenskum deilumálum um lén; annars vegar dómur héraðsdóms í fyrstu íslensku 

lénadeilunni, er varðaði tm.is, og hins vegar eini Hæstaréttardómurinn sem fallið hefur, þar 

sem einvörðungu var tekist á um skráningu léns. Héraðsdómarnir fá ágætiseinkunn fyrir sína 

frammistöðu í báðum þessara mála, en öðru máli gegnir um Hæstarétt. Í kafla 5.6.3 var 

fjallað um úrskurðarnefnd léna og reglur hennar bornar saman við reglur UDRP. Leiddi sá 

samanburður í ljós að meira þarf að koma til svo vörumerkjaeigandi fái lénaskráningu hnekkt 

fyrir úrskurðarnefnd léna en við á fyrir UDRP-úrskurðarnefnd. Að Neytendastofu var vikið í 

kafla 5.6.4, en hún ákveður um afdrif lénadeilna á grundvelli laga um eftirlit með 

viðskiptaháttum og markaðssetningu nr. 57/2005. Varða mál er að lénum lúta nánar til tekið 

við 2. ml. 15. gr. a. laganna og virðist mestu skipta hvort hugtak það sem í lén er notað njóti 

nægilegrar sérgreiningar, að því gefnu að sóknaraðili að máli eigi eldri rétt til hugtaksins, sem 

og hvort umræddur sóknaraðili og rétthafi hins umdeilda léns eigi í einhvers lags samkeppni. 

Að þeim atriðum uppfylltum má telja líklegt að sóknaraðili fái skráningu léns hnekkt fyrir 

Neytendastofu. 
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Loks var, í sjötta kafla ritgerðarinnar, vikið að höfuðlénum, einkum þó hinu íslenska .is-

léni og tilraunum til setningar laga um það á kjörtímabilinu 2009-2013. Var frumvarp til laga 

um landslénið .is lagt þrívegis fyrir Alþingi á því kjörtímabili, án þess þó að hafa erindi sem 

erfiði. Telja verður að almennt séð eigi skráningarstofa eignarréttarlegt tilkall til þess 

höfuðléns sem hún rekur, þótt tilkall það varði óbein eignarréttindi. Í ljósi þess að slík 

eignarréttindi eru varin af stjórnarskrá, rétt eins og önnur, og þess að ríkið einkavæddi 

skráningarstofu .is-landslénsins árið 2001, sætir furðu að ríkið telji sér fært að lýsa yfir 

ákvörðunarrétti og yfirstjórn yfir landsléninu .is, svo sem gert var í 1. og 3. gr. frumvarpsins, 

án þess að minnast á hugsanleg eignarréttarréttarleg álitaefni þessu tengd í athugasemdum 

þess. Frumvarpið má telja bagalegt og er óhætt að vona að það líti ekki aftur dagsins ljós 

óbreytt. 
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 HELSTU SKAMMSTAFANIR 

 

ACPA   Anti-Cypersquatting Consumer Protection Act 

ARPA   Advanced Research Project Agency 

ccTLDs  country-code Top Level Domains 

DARPA  Defense Advanced Research Project Agency 

DCA  Defense Communications Agency 

DDN-NIC  Defense Data Network-Network Information Center 

DISA   Defense Information System Agency 

DNS   Domain Name System 

gTLDs  generic Top Level Domains 

IANA   Internet Assigned Numbers Authority 

ICANN  Internet Corporation for Assigned Names and Numbers 

ICEUUG Icelandic Unix Users Group 

IP   Internet Protocol 

ISI   Information sciences Institute 

ISNIC   IS Network Information Center 

ISO   International Standardization Organization 

ISOC   Internet Society 

NAF   National Arbitration Forum 

NFS  National Science Foundation 

NIC  Network Information Center 

NSI   Network Solutions, Inc. 

RFC   Request for Comments  

SRI  Stanford Research Institute 

SURIS  Samtök um upplýsinganet rannsóknaraðila á Íslandi 

TCP   Transmission Control Protocol 

TLD   Top Level Domain 

TRIPS  Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights 

UDRP   Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy 

USC   University of South Carolina 

vml.  Lög um vörumerki nr. 45/1997 

WIPO   World Intellectual Property Organization 

WTO   World Trade Organization 


