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Útdráttur 

Megin áherslan verður lögð á lög nr. 139/1998 um miðlægan gagnagrunn á 

heilbrigðissviði. Tilgangurinn með lögunum er að auðvelda rannsóknir á því sviði þar 

sem ekki þyrfti að afla nýrra gagna fyrir hverja rannsókn heldur mætti sækja þau í 

gagnagrunninn. Leitast verður við að svara þeirri spurningu, hversu öruggar 

heilsufarsupplýsingar Íslendinga yrðu í miðlægum gagnagrunni á heilbrigðissviði ef 

hann kæmist til framkvæmda eins og gert er ráð fyrir í lögunum. 

Fjallað verður stuttlega um mannréttindi í inngangi ritgerðarinnar en friðhelgi 

einkalífs skoðað sérstaklega og þeir alþjóðasamningar sem innihalda ákvæðið. Í ljósi 

mannréttinda og friðhelgi einkalífs verður persónuvernd skoðuð, hvernig íslensku 

persónuverndalögin vernda persónulegar upplýsingar og einstaklinginn fyrir 

utanaðkomandi ágangi. Söfnun persónuupplýsinga er ekki nýtt fyrirbæri en tæknin 

hefur gert mönnum auðveldara að safna þeim saman á skemmri tíma en áður og tengja 

síðan saman hinar ólíklegustu upplýsingar og gagnagrunna. Töluvert hefur borið á því 

að aðilar, sem hafa viðskiptalega hagsmuni af erfðafræðilegum eða heilsufarslegum 

upplýsingum einstaklinga, sækist í þær, svo sem tryggingafélög og atvinnurekendur. 

Ágangur fréttamanna á friðhelgi einkalífs hefur einnig aukist síðustu ár með 

myndbirtingum og umfjöllun um mjög viðkvæm og persónuleg mál.  

Fjallað verður um úrsagnir úr gagnagrunninum, leyfi til reksturs hans, dulkóðun 

upplýsinga sem í hann eiga að fara og upplýst samþykki einstaklinga við því að 

upplýsingar um þá fari í grunninn. Þó að hann hafi aldrei komist til framkvæmda 

lögum samkvæmd. Risið hafa margar deildur um hann og sérstaklega hvað varðar 

úrsagnir úr honum og hefur þegar fallið dómur í Hæstarétti Íslandi varðandi úrsögn 

látins ættingja úr honum en það er eitt af mörgum þeim vafaatriðum sem nauðsynlegt 

er að skera úr um áður en gagnagrunnurinn gæti komist til framkvæmdar. 



v

Abstract  

Emphasis will be placed on the Icelandic Act no. 139/1998, a Health Sector Database. 

The main purpose of the Act was to make researches easier by making it possible to 

prevent new sources need to be collected for every single research. The main question 

in this thesis is how save health information of Icelanders are in the centralized 

database of health if that database will ever be enforced in accordance with the law. 

I will begin with a short presentation of human rights but the right to privacy will be 

the focus point and how that right is protected in international treaties and Icelandic 

law. How much protection the Personal Data Act provides for individuals and the 

functions of the Personal Data Authority will also be covered in this thesis. 

Collecting personal information’s is nothing new but technology has made it easier to 

collect them in a short time and connect them with all kinds of other information’s or 

other data bases. Insurance companies and employers have tried to obtain all kinds of 

information about individuals because of business interests. Aggressiveness of 

reporters and tabloids invading people’s privacy has increased in resent years and 

sensitive and personal issues are published.  

I will discuss withdrawal of information from the data base as well as conditions for 

licenses, coding of personal information and informed approval by the individuals of 

sending their health data to the data base. Even if the Despite the Health Database has 

still not been enforced the Supreme Court of Iceland has already passed a judgment 

regarding withdrawal of information about deceased relatives from the database, 

which is one of many doubtful issues regarding the Database which is necessary to 

make clear before it can be enforced. 
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1 Inngangur 

Friðhelgi einkalífs hefur verið vinsælt umfjöllunarefni og mikið í sviðsljósinu 

síðustu ár og áratugi. Þessa vakningu má rekja til sjöunda áratugar síðustu aldar þegar 

mikil tækniþróun kallaði á ýmiss konar lagasetningu til að vernda friðhelgi einkalífs. 

Þessi nýja tækni hefur auðveldað söfnun, geymslu og samkeyrslu upplýsinga svo sem 

ættfræði-, heilsufars- og fjárhagslegra upplýsinga. Henni hafa m.a. fylgt miklar 

samfélagsbreytingar svo sem á sviðum rafrænna viðskipta og farsímanotkunar en 

hvort tveggja er orðið hluti hins daglega lífs hjá Vesturlandabúum.1 Lagasetning var 

nauðsynleg til að koma í veg fyrir að unnt væri að kortleggja daglegt líf einstaklinga 

með rafrænum viðskiptum. Ef ekki er farið rétt með persónuupplýsingar eða þær 

komast í rangar hendur getur það haft mjög skaðleg áhrif fyrir einstaklinginn. Það er 

því mikilvægt að gæta fyllsta öryggis við meðhöndlun viðkvæmra persónuupplýsinga.  

Með hugtakinu persónuvernd er vísað til ráðstafana sem gripið er til í þeim 

tilgangi að standa vörð um friðhelgi einkalífs. Alþjóðleg samvinna á þessu sviði og 

um vernd persónuupplýsinga hefur stóraukist enda er um alheimsvandamál að ræða. 

Það er reyndar ekkert nýtt þar sem persónuupplýsingar hafa verið notaðar til að flokka 

einstaklinga eftir uppruna, litarhætti, kynþætti, stjórnmála-, trúar- eða lífsskoðunum. 

Nærtækustu dæmin um slíka flokkun eru mannréttindabrotin sem framin voru á 

 
1 Því hefur verið velt upp hvort eingöngu sé um að ræða afleiðingar tölvutækninnar, hvort söfnun, 
skráning og birting persónuupplýsinga á kerfisbundinn hátt væri gerlegar án nútímatækni. Slíkt væri 
líklega unnt en aðgengi yrði aldrei eins gott. Óhætt er að segja að samtenging upplýsinga og 
gagnagrunna væri erfiðleikum bundin, (Þorgeir Örlygsson, Skráning persónuupplýsinga og friðhelgi 
einkalífs:stjórnarskrá vernduð mannréttindi, (Útg. Reykjavík, 1997) Bls 9-10). 
Áður fyrr þekktist að myndir og persónulegar upplýsingar væru birtar um einstaklinga í fjölmiðlum. 
Með tækninýjungum hefur þetta orðið æ auðveldara t.d. mætti nefna myndavélasíma, þar sem hægt er 
að taka mynd af einstaklingi eða atburði og setja á internetið innan örfárra mínútna. 
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gyðingum í Þýskalandi um miðja síðustu öld og einnig rétt fyrir aldamótin síðustu í 

Júgóslavíu sem ekki sér enn fyrir endann á.2

Íslendingar hafa ekki farið varhluta af þessari bylgju upplýsingasöfnunar enda er 

oft talað um samfélagið í dag sem upplýsingasamfélag. Margar stofnanir og fyrirtæki 

geyma upplýsingar tengdar kennitölum, nöfnum eða símanúmerum einstaklinga en 

eftirlit með slíku hefur aukist. Gagnagrunnar með persónuupplýsingum geta nýst 

auglýsendum og fyrirtækjum sem starfa að markaðssetningu og hefur t.d. borið á því í 

Bandaríkjunum að listar með persónuupplýsingum séu seldir. Íslenska ríkið hefur beitt 

löggjafarvaldinu til þess að vernda einstaklingana gegn slíku og má í því sambandi 

nefna lögfestingu Mannréttindasáttmála Evrópu árið 1994, breytinguna á íslensku 

stjórnarskránni árið 1995 og setningu persónuverndarlaganna árið 2000. Þessi lög 

miða að því að auka vernd einstaklingsins og hefur meðal annars reynt verið að 

tryggja að persónuupplýsingar í gagnagrunnum verði ekki misnotaðar. 

Umræður hér á landi um verndun heilsufarsupplýsinga hófust fyrir alvöru við 

stofnun fyrirtækisins Íslenskrar Erfðagreiningar hf. árið 1995 og náðu hámarki með 

setningu laga um miðlægan gagnagrunn á heilbrigðissviði sem fylgdu í kjölfarið árið 

1998.3 Hugmyndir manna um gagnagrunn á heilbrigðissviði gerðu ráð fyrir því að í 

hann yrðu fluttar trúnaðarupplýsingar úr sjúkraskrám landsmanna. 

Áhugi minn á þessu viðfangsefni vaknaði þegar ég heyrði fyrirlestur Ragnars 

Aðalsteinssonar um lög og líftækni í Háskólanum á Akureyri haustið 2005. Þar 

fjallaði hann um ýmis mannréttindi tengd friðhelgi einkalífs og sérstaklega þau sem 

tengd eru miðlægum gagnagrunni á heilbrigðissviði. Hann velti einnig upp mörgum 

siðferðilegum spurningum sem tengdar eru þessu viðfangsefni en í þessari ritgerð 
 
2 Ársskýrsla Persónuverndar árið 2002. 
http://www.personuvernd.is/tolvunefnd.nsf/Files/Ársskýrsla%202002%20-
%20Heimasíðuútgáfa/$file/Ársskýrsla%202002%20-%20Heimasíðuútgáfa.doc (Sótt 13.04.2006) 
3 Íslensk Erfðagreining hf. er fyrirtæki á sviði mannerfðafræði og notar niðurstöður erfðarannsókna til 
að þróa og koma á markað nýjum lyfjum. 

http://www.personuvernd.is/tolvunefnd.nsf/Files/�rssk�rsla 2002 - Heimas��u�tg�fa/$file/�rssk�rsla 2002 - Heimas��u�tg�fa.doc
http://www.personuvernd.is/tolvunefnd.nsf/Files/�rssk�rsla 2002 - Heimas��u�tg�fa/$file/�rssk�rsla 2002 - Heimas��u�tg�fa.doc
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verður fyrst og fremst litið á hina lagalegu hlið málsins. Það má lengi velta fyrir sér 

réttmæti söfnunar og notkunar persónuupplýsinga, hvaða skilyrði skuli setja þar um 

og hvernig hátta skuli eftirliti í þeim efnum enda með margvíslegum hætti hægt að 

misnota slík gögn ef þau komast í rangar hendur. 

Leitast verður við að svara þeirri spurningu, hversu öruggar 

heilsufarsupplýsingar Íslendinga yrðu í miðlægum gagnagrunni á heilbrigðissviði ef 

hann kæmist til framkvæmda eins og ráð er fyrir gert, að lögunum óbreyttum. 

Í öðrum kafla verður mannréttindahugtakið skýrt, fjallað um hvað eru 

mannréttindi og stuttlega um sögu þeirra. Einnig verður drepið á aðdraganda 

stofnunar Sameinuðu þjóðanna og alþjóða samstarf á sviði mannréttindamála.  

Í þriðja til fimmta kafla verður friðhelgi einkalífs gerð skil. Hugtakið verður 

skýrt og einnig getið um breytingar á túlkun þess á síðustu árum. Litið verður bæði til 

alþjóðasamninga og íslenskra laga sem innihalda ákvæði.  

Í sjötta kafla verður litið til alþjóðasamstarfs á sviði persónuverndalaga. Íslensku 

lögin verða skoðuð ítarlega og sérstaklega verður fjallað um stofnunina Persónuvernd 

sem sér um að framfylgja lögunum um skráningu og meðferð persónuupplýsinga. 

Í sjöunda kafla verður fjallað um miðlægan gagnagrunn á heilbrigðissviði, 

hvernig lög nr. 139/1998 vernda viðkvæmar persónuupplýsingar um einstaklinga og 

þá sérstaklega í sambandi við dulkóðun, upplýst samþykki, úthlutun rekstrarleyfis að 

gagnagrunnsins og úrsögn úr honum. 

Í áttunda og níunda kafla verður leitast við að draga saman niðurstöður 

yfirferðarinnar. Reynt verður að svara rannsóknarspurningunni sem sett var fram í 

upphafi og að lokum koma nokkrar vangaveltur frá höfundi um efni ritgerðarinnar.  
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2 Mannréttindi 

Hér verður fjallað stuttlega um mannréttindi þ.e. grundvallar réttindi og frelsi 

hvers einstaklings sem ekki verða frá honum tekin. Mannréttindi njóta verndar í 

stjórnarskrám flestra lýðræðisríkja og eru víðast viðurkennd sem ein af undirstöðum 

lýðræðislegrar stjórnskipunar og stjórnarfars. Allt frá því að Íslendingum var fyrst sett 

stjórnarskrá um hin sérstöku málefni Íslands frá 5. janúar 1874, hafa tiltekin 

mannréttindi verið stjórnarskrárbundin réttindi borgara hér á landi.4

Mannréttindi eru gjarnan greind í tvo megin flokka; annarsvegar borgaraleg og 

stjórnmálaleg réttindi og hins vegar efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi. 

Með borgaralegum réttindum er fyrst og fremst átt við ákveðin frelsisréttindi 

einstaklinga, þ.e. rétt þeirra til að haga lífi sínu, skoðunum eða athöfnum að eigin vild, 

án þess að eiga á hættu afskipti og íhlutun ríkisvaldsins.5 Þetta eru upphaflegu 

markmið mannréttindaákvæðas eða svokölluð neikvæð mannréttindi. Í dag hefur 

hugtakið þróast þannig að ekki er lengur nóg að ríkið haldi sig í fjarlægð heldur hefur 

það einnig þeim skyldum að gegna að grípa til aðgerða með löggjöf eða öðrum hætti 

til þess að sjá til þess að ýmiss konar réttindi einstaklinga séu tryggð í reynd eða 

svokölluð jákvæð mannréttindi.6

Uppruna mannréttindahugtaksins má rekja allt aftur til forngrískra hugmynda 

um náttúrurétt sem gerðu ráð fyrir því að samkvæmt náttúrulegu eðli fæddust allir 

menn með tiltekin grundvallarréttindi sem ekki yrðu frá þeim tekin.7 Þetta voru mjög 

ófullkomnar hugmyndir um réttindi sem allir áttu að njóta, miðað við samfélög hvers 
 
4 Árið 1874 þegar Íslendingum var sett stjórnarskrá voru mannréttindi varin að mjög takmörkuðu leyti 
og það var ekki fyrr en 1995 sem stjórnarskrár vernd var aukin en er en í dag ekki fullkomin.  
5 Ársskýrsla Tölvunefndar árið 1996. http://www.personuvernd.is/tolvunefnd.nsf/pages/arsskyrsla1996
(Sótt 12. 01. 2006). 
6 Rebecca M.M. Wallace, International Law, 4th ed. (Útg. London: Sweet and Maxwell, 2002), bls 210-
211. 
7 Gunnar G. Schram, Stjórnskipunarréttur, 2. útg. (Útg. Reykjavík: Háskólaútgáfan, 1999), bls 448-

449. 

http://www.personuvernd.is/tolvunefnd.nsf/pages/arsskyrsla1996
http://personuvernd.is/tolvunefnd.nsf/pages/arsskyrsla1996 12.01.2006
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tíma. Aristoteles hafði meðal annars slíkar hugmyndir en flokkaði fólk samt niður í 

karla, konur, þræla og svo framvegis þannig að ekki nutu allir sömu réttinda.8 Það var 

ekki fyrr en undir 17. öld sem hugtakið „mannréttindi“ eins og við þekkjum það í dag 

fór að þróast með breytingum á hugmyndum manna um grundvallarfrelsi og réttindi 

þegnanna. Upphaf lagaverndar mannréttinda er svo gjarnan rakið til ensku 

frelsisskránna frá 17. öld og mannréttindayfirlýsinga9 byltinganna í Frakklandi og 

Bandaríkjunum undir lok 18. aldar. 

Á 19. öld urðu styrjaldir mannskæðari en verið höfðu áður vegna æ öflugri 

vopna. Þetta leiddi til fjölþjóðasamninga um aðhlynningu sjúkra og særðra hermanna í 

stríði sem urðu til með stofnun Rauða krossins árið 1863. Einnig voru gerðir 

samningar um afnám þrælaverslunar og þrælahalds sem átti að tryggja réttindi 

ákveðinna þjóða og hópa manna.10 

Eftir síðari heimsstyrjöldina jókst baráttan fyrir mannréttindum á 

alþjóðavettvangi stórlega.11 Má segja að heimurinn hafi verið á vonarvöl eftir hin 

miklu umbrot stríðsáranna og aðdraganda þeirra, borgarastyrjöldina á Spáni og 

valdatöku Francos þar, fasistastjórn Mussolinis á Ítalíu, hernaðinn í Japan, 

nasistastjórn Hitlers og aðgerðir Stalíns í Sovétríkjunum.12 Afleiðingar 

Heimsstyrjaldarinnar síðari og blóðug átök um allan heim voru megin hvatinn að 

stofnun Sameinuðu þjóðanna (hér eftir skammstafað Sþ) árið 1945. Tilgangurinn með 

stofnun þeirra var að reyna að tryggja frið, öryggi og koma á alþjóðasamvinnu um 

lausn alþjóðavandamála enda blöstu ummerki styrjalda aldarinnar ennþá við mönnum 

þar sem heilu ríkinn voru í rúst. Sþ var ætlað að hvetja til virðingar fyrir 

 
8 http://search.eb.com/eb/article-9055045?query=natural%20law&ct=eb (01.05.2005) 
9 „Declaration of the Rights of Man and Citizen“ 
10 http://www.mannrettindi.is/mannrettindi-og-island/mannrettindahugtakid/throun/ (4.04.2006). 
11 Antonio Cassese, International Law, 2nded. (Útg. Oxford: Oxford University Press, 2005), bls 376. 
12 Asbjørn Eide & Gudmundur Alfredsson, “Introduction”, in Gudmundur Alfredsson & Asbjorn Eide, 
eds. The Universal Declaration of Human Rights (Útg. London: Martinus Nijhoff Publishers, 1999), 
bls xxvii. 

http://www.mannrettindi.is/mannrettindi-og-island/mannrettindahugtakid/throun/
http://search.eb.com/eb/article-9055045?query=natural%20law&ct=eb
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mannréttindum, efla þau og samvinnu á alþjóðavettvangi og berjast fyrir frelsi fyrir 

alla, óháð kynþætti, kyni, tungumáli eða trúarbrögðum. Með aðild ríkja að Sþ 

skuldbundu þau sig til að vinna að þessum markmiðum í samvinnu við Sþ.13 

Mannréttindi voru sett undir stjórn ECOSOC14 – Efnahags- og félagsmálaráðs Sþ og 

eitt af fyrstu verkum þess var að setja saman Mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu 

þjóðanna (hér eftir skammstafað MSÞ) sem var samþykkt 10. desember 1948. Þar 

með höfðu Sþ lýst yfir trú sinni á grundvallaratriði mannréttinda. Með yfirlýsingunni 

tókst að skilgreina og telja upp helstu mannréttindi sem ríkjum bæri að tryggja 

þegnum sínum.15 

Yfirlýsingunni var ekki ætlað að verða lagalega bindandi að þjóðarrétti heldur 

var hún tilmæli til aðildarríkja um að fara eftir henni. Hún var eigi að síður stórt skref 

í alþjóðlegri mannréttindasamvinnu ásamt því að vera fyrirmynd meira en 40 

stjórnarskráa í heiminum og hefur með tímanum öðlast bindandi gildi þjóðréttarvenju. 

Yfirlýsingin lagði grunn að þeim alþjóðlegu og svæðisbundnu 

mannréttindasamningum, sem síðan hafa verið gerðir. Talsvert meira fer fyrir 

borgaralegum og stjórnmálalegum réttindum í yfirlýsingunni heldur en 

efnahagslegum, félagslegum og menningarlegum réttindum enda voru umdeild.16 

Í framhaldi af Mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna hófst 

undirbúningur og gerð lagalega bindandi þjóðréttarsamninga. Má sem dæmi nefna 

alþjóðasamningana um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi og um efnahagsleg, 

félagsleg og menningarleg réttindi.  

 
13 http://www.mannrettindi.is/mannrettindi-og-island/mannrettindahugtakid/throun/ (11.01.2006) 
14 Verkefni Efnahags- og félagsmálaráðs Sþ. (UN Economic and Social Counsil) eru meðal annars 
efnahagsmál, viðskipti, samgöngur, iðnvæðing, efnahagsleg þróun og félagsmál. Ráðið veitir einnig 
ráðgjöf um bætta menntun og heilsufar, stuðlar einnig að bættri virðingu fyrir mannréttindum og hefur 
eftirlit með mannréttindum og frelsi fólks hvar sem er í heiminum. 
http://www.un.org/docs/ecosoc/ecosoc_background.html (23.04.2006) 
15 Gunnar G., bls 448-452 
16 Antonio Cassese, bls 380-381 

http://www.un.org/docs/ecosoc/ecosoc_background.html
http://www.mannrettindi.is/mannrettindi-og-island/mannrettindahugtakid/throun/


Persónuvernd í ljósi miðlægs gagnagrunns á heilbrigðissviði 

7

Mannréttindi verða ekki skilgreind svo allir verði á eitt sáttir enda hefur 

hugtakið og skilgreiningar þess breyst í tímans rás og um eðli og inntak mannréttinda 

verið settar fram margar kenningar. Samkvæmt Oxford lögfræðiorðabókinni eru 

mannréttindi þau réttindi og frelsi sem allir menn hafa rétt til og skulu njóta.17 Önnur 

skilgreining á mannréttindum segir þau réttindi sem allar manneskjur hafi, óháð stað 

og tíma og að sá réttur geti aldrei glatast þar sem manneskja heldur alltaf áfram að 

vera manneskja sama hvað hún gerir af sér eða í hvaða aðstæðum hún er. Jafnvel þeir 

sem hafa verið sviptir frelsi sínu njóta mannréttinda.18 Síðari skýringin er mun 

ítarlegri þó að inntakið í þeim báðum sé það sama. Í inngangsorðum 

Mannréttindaryfirlýsingar Sameinuðu þjóðanna er mjög skýr skilgreining á hverjir 

njóti mannréttinda, hún er eftirfarandi: 

 
„Það ber að viðurkenna, að hver maður sé jafnborinn til virðingar og réttinda, er eigi 

verði af honum tekin, og er þetta undirstaða frelsis, réttlætis og friðar í heiminum“.19 

Mannréttindi hafa þróast í þá átt að vernda ólíka hópa eins og; 

þjóðernisminnihluta, frumbyggja, þræla, útlendinga, fórnarlömb ofbeldis, hermenn og 

svo framvegis. Þau eru varin með alþjóðlegum samningum en einnig hafa flestar 

þjóðir tekið mannréttindi inní landslög sín að einhverju marki. Enda þótt svo sé deila 

menn um eðli þeirra og hlutverk. Einnig mætti nefna að mannréttindaákvæðin eru 

eðlislega ólík; sum eru ætluð til verndunar einstaklingum og önnur hópum manna, 

sumum réttindaákvæðum er hægt að beita fyrir dómstólum en öðrum ekki, þar sem 

þau eru einskonar stefnuyfirlýsingar.20 

17 Elizabeth A. Martin editor, Oxford, Dictionary of law, 5th ed. (Útg. New York: Oxford University 
press, 2002), bls 237. 
18 Jack Donnelly, Universal Human rights in theory and practice, 2nd ed. (Útg. Ithaca and London: 
Cornell University Press, 2003), bls 10-11. 
19 Björg Thorarensen, ritstjóri. Alþjóðlegir mannréttindasáttmálar sem Ísland er aðili að (Útg. 
Reykjavík: Háskólaútgáfan 2003), bls 9. 
20 http://www.mannrettindi.is/mannrettindi-og-island/mannrettindahugtakid/hugtakid/ (4. apríl 2006) 

http://www.mannrettindi.is/mannrettindi-og-island/mannrettindahugtakid/hugtakid/
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3 Skilgreining á friðhelgi einkalífs 

Fræðimenn hafa mikið velt fyrir sér réttinum til friðhelgi einkalífs, hver sé 

merking hugtaksins og hversu víðtækur rétturinn sé. Til að reyna að skilja hvað er átt 

við með hugtakinu er oft gott að átta sig á enska hugtakinu „the right to be left alone“ 

og „the right to a private life”. Merking þess er að halda einhverju frá opinberum 

vettvangi eða sjónum almennings, þ.e. eitthvað sem varðar einstaklinga og kemur 

öðrum ekki við.21 Samkvæmt Oxford lögfræðiorðabókinni þýðir hugtakið friðhelgi 

einkalífs ekkert annað en réttur manna til að fá að vera í friði. Þessi réttur kemur 

meðal annars fram í 12. gr. MSÞ, 17. gr. samningsins um borgaraleg og stjórnmálaleg 

réttindi og 8. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu (European Convention on Human 

Rights, hér eftir skammstafað sem MSE). Það sem felst í þessum rétti er t.d. frelsi 

manna til fjarskipta þ.e. síma og bréfaskrifta, friðhelgi heimilisins og vinnustaðar.22 

Samkvæmt skilgreiningu Salvarar Nordal á orðinu friðhelgi er það samsett úr 

tveimur orðum, þ.e. „friður“ og „helgi“.23 Með „helgi“ er átt við eitthvað heilagt í 

trúarlegum skilningi en orðið er einnig til í annarri merkingu og þá landhelgi eða 

þinghelgi. Þá er átt við svæði eða manneskju sem nýtur verndar. Þá vaknar sú 

spurning hvort allir einstaklingar hafi sama rétt til friðhelgi einkalífs? Nýtur opinber 

persóna eða áberandi einstaklingur í þjóðfélaginu eða jafnvel einstaklingur sem lifir á 

því að selja ímynd sína sama réttar til friðhelgi einkalífs og hinn almenni borgari. 

Getur einstaklingurinn stjórnað því hvað sé friðhelgt og hvað ekki?  

Á síðustu árum hefur merking hugtaksins rýmkað og mál sem varða rof á 

friðhelgi einkalífs æ oftar komið upp erlendis en til þess að gera nýlega hér á landi. 

 
21 Það mætti því kannski velta fyrir sér muninum á friðhelgi einkalífs þ.e. rétti manna til að “fá að vera í 
friði„ og síðan hugtakinu um “frelsi„. 
22 Oxford lögfræðiorðabókin, bls 381. 
23 Salvör Nordal, „Friðhelgi einkalífs“ í ritstjórn Kristjáns Kristjánssonar og Loga Gunnarssonar, 
Heimspekimessa, ritgerðir handa Mikael M. Karlssyni prófessor sextugum, (Útg. Reykjavík: 
Háskólaútgáfan, 2003), bls181-184. 
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Þetta eru aðallega brot varðandi: myndbirtingar, ónæði á heimili, birtingu upplýsinga 

á opinberum vettvangi, leynilegar myndatökur, fóstureyðingar og líknardráp.  

Nokkrir dómar hafa einnig fallið fyrir alþjóðadómstólum í málum um friðhelgi 

einkalífs og þegar þetta er skrifað eru nokkur slík í gangi hér á Íslandi. Hæst ber að 

nefna Karolínudóminn svokallaða sem var stefnumarkandi dómur 

Mannréttindadómstóls Evrópu um friðhelgi einkalífs í málinu „Von Hannover v. 

Germany“.24 Málið reis vegna birtingar þýsks blaðs af Karólínu, prinsessu af Mónakó, 

bæði einni, með fyrrverandi unnusta sínum og núverandi eiginmanni sínum Ernst-

August von Hannover. Dómurinn þótti stefnumarkandi vegna þess að niðurstaða 

dómstólsins var sú að þýska blaðinu hefði ekki verið heimilt að birta myndirnar af 

henni og eiginmanni hennar án hennar samþykkis, jafnvel þótt að þær væru teknar á 

almannafæri. Voru myndir teknar af henni þar sem hún sat á veitingastöðum, var á 

gangi á götum og á hestasýningu. Karolína var ekki í opinberum erindagjörðum og 

ekki var talið að það kæmi almenningi við hvað hún gerði í frítíma sínum. Með 

dóminum var staðfest að allir eigi rétt á friðhelgi einkalífs óháð því hversu þekktir 

einstaklingarnir eru. Áhrifa dómsins er strax farið að gæta hér á landi og mætti þar 

nefna dóma í Héraðsdómi Reykjavíkur í málum Bubba Morthens og Jónínu 

Benediksdóttur25 Í þessari ritgerð verður þó ekki fjallað nánar um friðhelgi einkalífs út 

frá umfjöllun fjölmiðla. 

 
24 Von Hannover v. Germany, 59320/00 [2004] ECHR 294 (24. júní 2004). 
25 Héraðsdómur Reykjavíkur. Dómur í máli nr. E-6258/2005 frá 14. desember 2005 (Jónína 
Benediktsdóttir gegn 365-Prentmiðlum ehf og Kára Jónassyni). Einnig Héraðsdómur Reykjavíkur. 
Dómur í máli nr. E-6907/2005 frá 28. mars 2006 (Ásbjörn K Morthens gegn Garðari Erni Úlfarssyni og 
365-Prentmiðlum ehf.). Þessir tveir dómar eru þó töluvert ólíkir. Bubba málið svokallaða féll alveg eins 
og Karolínudómurinn enda um mjög svipuð málsatvik að ræða. Þar þótti ekki fjallað um neitt fréttnæmt 
né atriði sem almenningur hefði hag af eða þörf á að vita og því ráðist inn á friðhelgi einkalífs. Aftur á 
móti er Jónínu dómurinn mjög frábrugðinn. Þar er um að ræða að tölvupóstum var stolið frá Jónínu og 
að hluta til birt í blöðunum. Í hennar máli má segja að þjófnaður á tölvupóstum sé mun alvarlegri innrás 
á friðhelgi einkalífs en myndataka af manni á almannafæri. Það var hinsvegar talið skipta meira máli að 
tölvupóstarnir voru um fréttnæmt efni og innihald þeirra tengdist háttsettum ráðamönnum í 
þjóðfélaginu, þeir komu því almenningi mun meira en við hvað Bubbi Morthens gerir í frístundum 
sínum. 
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Ákvæði um friðhelgi einkalífs, heimilis og fjölskyldu er víða að finna í dag og 

má þar nefna stjórnarskrá Íslands, almennu hegningarlögin og persónuverndarlögin. 

Ísland er aðili að mörgum alþjóðasamningum sem innihalda ákvæði um friðhelgi 

einkalífs. Þrátt fyrir aukna vernd réttarins hafa komið til fleiri þættir en áður sem rjúfa 

friðhelgi eða takmarka. Þegar Evrópusáttmálinn var lögtekin hér á landi (sbr. lög nr. 

62/1994) var sett fram í frumvarpi þess skilgreining á hugtakinu friðhelgi einkalífs 

samkvæmt 8. gr. hans sem birtist í Alþingistíðindum 1994 bls 2099-2100. Þar sagði 

að í hugtakinu fælist fyrst og fremst réttur einstaklings til að ráða yfir lífi sínu og 

líkama og til að njóta friðar um lífshætti sína og einkahagi. Einnig sagði þar að 

tilfinningalíf og tilfinningasambönd nytu verndar samkvæmt ákvæðinu. Að auki kom 

fram að einstaklingar hafa rétt til aðgangs að upplýsingum um sjálfan sig sem verður 

áhugavert að skoða nánar.26 

4 Verndun friðhelgi einkalífs í alþjóðlegum samningum 

Ef litið er á sögu mannréttinda frá upphafi er óhætt að segja að ekki eru mörg ár 

síðan samvinna ríkja á því sviði komst á enda þótt til hafi verið milliríkjasamningar á 

borð við bann við þrælahaldi, reglur um vernd minnihluta hópa og mannúðarreglur á 

stríðstímum. Fram undir lok síðari heimsstyrjaldar gátu þjóðir brotið á réttindum 

borgara sinna í skjóli þess að um innanríkismál væri að ræða.27 Það voru hin miklu 

mannréttindabrot sem áttu sér stað í síðari heimsstyrjöldinni sem fyrst og fremst ollu 

straumhvörfum á þessu sviði, mönnum varð ljóst að ekki yrði komið í veg fyrir slíkar 

hörmungar nema með alþjóðlegri samvinnu. Ríki heims voru tilbúin að leggja mikið á 

sig til að koma í veg fyrir að atburðir heimsstyrjaldarinnar síðari endurtækju sig.28 

26 Alþingistíðindi 1994. A deild bls 2099-2100. 
27 Sum ríki halda því reyndar fram enn í dag að mannréttindabrot séu innanríkismál. 
28 Þorgeir Örlygsson, bls 3-4. 
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4.1 Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna (MSÞ) 

Mannréttindayfirlýsingin, sem var samþykkt af Allsherjarþingi Sameinuðu 

þjóðanna 10. desember 1948, var fyrsta skrefið í þá átt að setja ítarlegar efnisreglur 

um mannréttindi í samræmi við yfirlýst markmið samtakanna. Yfirlýsingin inniheldur 

pólitísk, borgaraleg, efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi. Það fer þó sem 

fyrr segir meira fyrir borgaralegum og stjórnmálalegum réttindum en hinum 

síðarnefndu, sem voru mjög umdeild á þeim tíma. Yfirlýsingin er ekki lagalega 

bindandi, henni var aldrei ætlað að vera það, heldur gegndi hún hlutverki 

stefnuyfirlýsingar. Næstum allar þjóðir hafa samþykkt hana og síðar hafa verið 

byggðir á henni bindandi mannréttindasamningar og ákvæði hennar sett inn í 

stjórnarskrár ýmissa ríkja, beint eða óbeint. 

Yfirlýsingin inniheldur meðal annars réttinn til lífs, frelsis og öryggis, þjóðernis, 

hugsana, skoðana og trúfrelsis.29 Frelsi skal vera og réttindin veitt án þess að 

greinarmunur sé gerður eftir kynþætti, lit, kyni, tungumáli, trú, pólitískum eða öðrum 

skoðunum, þjóðernis- eða félagslegum uppruna og eignum.30 

Ákvæði um réttindi til friðhelgi einkalífs er í 12. gr. yfirlýsingarinnar en það 

hljómar svona: 

 
„Eigi má eftir geðþótta raska heimilisfriði nokkurs manns, hnýsast í einkamál hans eða 

bréf, vanvirða hann eða spilla mannorði hans. Ber hverjum manni lagavernd gagnvart slíkum 
afskiptum eða árásum.“31 

29 Til viðbótar mætti nefna bann við þrælahaldi og ánauð, bann við pyntingum og ómannúðlegri 
meðferð á fólki, réttindi til þjóðernis, vinnu og menntunar, til að taka þátt í stjórnmálum og svo 
framvegis. 
30 Rebecca M.M. Wallace, bls 213-214. 
31 Alþjóðlegir mannréttindasáttmálar sem Ísland er aðili að, bls 11. Mannréttindastofnun Háskóla 
Íslands. Háskólaútgáfan 2003, bls 11. Á ensku er greinin svona: „No one shall be subjected to arbitrary 
interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks uppon his hounour and 
reputation. Everyone has the right to protection of the law against such interference or attacks“.  
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Eins og fram kemur í 12. gr. ber hverjum manni lagavernd gagnvart þeim 

afskiptum sem þar eru nefnd, þ.e. þeim sem raska heimilisfriði, hnýsast í einkamál eða 

bréf, vanvirða einstaklinga eða spilla mannorði að geðþótta. Það er ekki nokkur vafi 

að gildi þessarar greinar hefur aukist töluvert síðustu ár þar sem tölvutæknin hefur 

gert það að verkum að auðveldara er en áður að safna upplýsingum og geyma þær. 

Það gerir því ekki aðeins ríkinu auðveldara að fylgjast með einstaklingum heldur 

einnig einkaaðilum. Þessi grein er vissulega mjög tengd öðrum greinum samningsins 

og mætti kannski segja að 12. gr. væri nokkurskonar hliðargrein við eins og 10. og 11. 

gr. að tryggja að ekki sé hægt að handtaka mann á heimili sínu án þess að tiltekin 

skilyrði séu uppfyllt. Að auki mætti nefna 18. og 19.gr. samningsins sem eru einnig 

náskyldar 12. gr. en þær veita skoðana- og hugsanafrelsi vernd.32 

4.2 Samningarnir um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi 

Þar sem ekki var gert ráð fyrir að MSÞ yrði bindandi þótti ástæða til að festa 

helstu efnisreglurnar enn frekar í þjóðréttarsamninga og árið 1966 samþykkti 

Allsherjarþingið tvo samninga sem gengu í gildi 10 árum síðar. Hinn fyrri er 

Alþjóðasamningurinn um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi (Hér eftir 

skammstafaður sem ABSR), samningur þessi hefur verið fullgiltur af tveimur þriðju 

hlutum ríkja veraldar. Hinn síðari er Samningurinn um efnahagsleg, félagsleg og 

menningarleg réttindi (Hér eftir skammstafaður sem AEFMR).33 Þessir tveir 

samningar mörkuðu tímamót þar sem þeir voru lagalega bindandi að alþjóðarétti en 

ekki yfirlýsingu eins og MSÞ. Þeir eru þó að margra mati of veikir einkum vegna þess 

að eftirlitskerfi þeirra eru veik einkum hins síðarnefnda og ríki heimsins ekki 

skuldbundin til að samþykkja þá. 

 
32 Asbjørn Eide & Gudmundur Alfredsson , bls 251-252. 
33 Asbjørn Eide, Catarina Krause & Allan Rosas, editors. Economic, Social and Cultural Rights, 2nd ed. 
(Útg. London: Maritunus Nijhoff Publishers, 2001), bls 3. 
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Með ABSR var nefnd sett á laggirnar (Human Rights Committe; hér eftir 

skammstafað HRC) skipuð sérfræðingum sem eru óháðir ríkisstjórnum sínum. 

Hlutverk nefndarinnar er að hafa eftirlit með framkvæmd samningsins, það er meðal 

annars fólgið í því að ríki skili reglubundnum skýrslum til nefndarinnar, en hún tekur 

einnig við kærum frá ríkjum gegn ríkjum eða einstaklingum gegn ríkjum og hún gefur 

jafnframt út almennar athugasemdir (General comments) um ýmis ákvæði 

samningsins sem eru til þess ætluð að auðvelda túlkun þeirra og leiðbeina 

aðildarríkjum um hvernig staðið skuli að framkvæmd samningsins. Á grundvelli 

AEFMR starfar einnig eftirlitsnefnd, stofnuð af ECOSC (Efnahags og félagsmálaráði 

SÞ) árið 1985. Hún starfar með svipuðum hætti að því undanskildu að hún tekur ekki 

við kærum.34 

Fyrir utan þann augljósa greinarmun á samningunum að þeir verndi ekki sömu 

réttindi, er eftirlit með borgaralegum og stjórnmálalegum réttindum strangara og frá 

sumum þeirra eru engar undantekningar sbr. 4. gr. Þar kemur fram í 1. mgr. að sé um 

almennt neyðarástand að ræða megi ríki víkja frá samningnum nema þeim greinum 

sem tilgreindar eru í 2. mgr. 4. gr. en það eru meðal annars rétturinn til lífs, bann gegn 

pyntingum og þrældómi og að allir skulu vera viðurkenndir fyrir lögum svo dæmi séu 

tekin um þau réttindi sem ekki sæta takmörkunum samkvæmt 4. gr. Þau réttindi sem 

hér hafa verið nefnd eru svokallaðar „Jus Cogens“ reglur eða þau mannréttindi sem 

ríki hafa komið sér saman um að aldrei megi undir neinum kringumstæðum víkja frá. 

Um er að ræða grundvallarréttindi sem allir menn eiga að njóta hvar og hvenær sem 

er. Þótt rétturinn til friðhelgi einkalífs sé mikilvægur er hann ekki jus cogens regla og 

má takmarka hann undir ákveðnum kringumstæðum.35 

34 Thomas Buergenthal, Dinah Shelton & David Stewart, International Human Rights, 3rded. (Útg. 
USA: West Group, 2002), bls 49-59. 
35 Gunnar G., bls 448-452 og einnig Þorgeir Örlygsson, bls 2. 
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Út frá persónuverndarsjónarmiðum er það einkum 17. gr. ABSR sem þýðingu 

hefur. Þar segir:  

 
„1. Enginn skal þurfa að þola geðþótta- eða ólögmæta röskun á einkalífi, fjölskyldu, 

heimili eða bréfaskiptum, né ólögmætar árásir á heiður eða mannorð sitt. 
2. Allir eiga rétt á lagavernd gegn slíkri röskun eða árásum.“36 

Þessari grein svipar mjög til 12. gr. MSÞ sem skýrist af því að hún er byggð á 

12. gr. til að festa réttinn í lagalega bindandi samningi.  

Ekki er miklu við að bæta það sem þegar hefur verið sagt í 12. gr. MSÞ nema að 

17. gr. ABSR er aðeins ítarlegri þar sem fram kemur að ekki skuli raska einkalífi og 

fjölskyldu en í 12. gr. MSÞ er aðeins talað um heimilisfrið. 

4.3 Mannréttindasáttmáli Evrópu  

Evrópuráðið var stofnað árið 1949 og allt frá þeim tíma hefur fjölþætt samvinna 

ríkja á sviði mannréttinda átt sér stað en meðal helstu afreka ráðsins má nefna 

Mannréttindasáttmála Evrópu (hér eftir verður notast við MSE) sem var samþykktur 

árið 195037. Helsta markmiðið með stofnun Evrópuráðsins var að stuðla að friði og 

efla vernd mannréttinda innan álfunnar og koma á fót samstarfi þar sem veitt yrðu 

virk úrræði til þess að koma í veg fyrir mannréttindabrot.38 Við gerð MSE var MSÞ 

höfð að fyrirmynd að því undanskildu að aðilarríki MSE skuldbinda sig til að tryggja 

hverjum þeim sem dvelst innan yfirráðasvæðis þeirra þau réttindi og frelsi sem 

skilgreind eru í samningnum.39 Í MSE eru varin helstu borgaralegu og stjórnmálalegu 

réttindin og hafa ríki skuldbundið sig til að tryggja þegnum sínum þau réttindi. 

 
36 Björg Thorarensen, bls 103. Á ensku hljómar greinin svona: 1. No one shall be subjected to arbitrary 
or unlawful interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to unlawful attacks on 
his honour and reputation. 2. Everyone has the right to the protection of the law against such 
interference or attacks.  
37 Tók gildi árið 1953. 
38 Þorgeir Örlygsson, bls 3-4. 
39 Gunnar G., bls 452-459. 
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MSE gengur lengra en MSÞ og eftirlitskerfi hans er mun sterkara. Til þess að 

tryggja að aðildarríki samningsins færu eftir honum var komið á fót tveimur 

stofnunum, Mannréttindanefnd Evrópu (European Commission of Human Rights,árið 

1954) og Mannréttindadómstóli Evrópu (European Court of Justice, árið 1959).40 

Mannréttindadómstóll Evrópu eins og við þekkjum hann í dag var stofnaður 

með viðauka 11 (Protocol 11) árið 1998 og voru þá tvær framangreindar stofnanir 

sameinaðar í eina. Til hans er hægt er að kæra brot á samningum, en fullreyna þarf 

málin fyrir dómstólum í því aðildarríki sem brotið var framið í og það er ekki aðeins 

aðildarríki sem geta farið með mál sín fyrir dómstólinn heldur einnig einstaklingar rétt 

eins og samningsnefnd ABSR.41 Það sem gerir Evrópudómstólinn sérstakan er að 

niðurstöður hans er lagalega bindandi fyrir aðila máls en jafnframt fordæmisgildandi 

fyrir önnur aðildarríki og getur hann þar með haft mikil áhrif á dómaframkvæmd í 

aðildarríkjum.42 

Meðal þeirra réttinda sem MSE og viðaukar hans vernda er samkvæmt 8. gr. 

samningsins friðhelgi einkalífs, fjölskyldu, heimilis og bréfaskrifta43 

4.3.1 Mannréttindasáttmáli Evrópu í íslensku lagaumhverfi 

Enda þótt ríki hafi skuldbundið sig að þjóðarrétti með aðild sinni að MSE er því 

ekki endilega þannig fyrir komið að samningurinn sé bindandi að landsrétti þar sem 

ríki aðhyllast mismunandi kenningar um hvernig það skuli gert, er þar átt við 

kenningarnar um eineðli og tvíeðli réttarkerfanna.44 Ísland er gott dæmi um ríki sem 

 
40http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/The+Court/The+Court/History+of+the+Court/
(01.05.2006). 
41 19. gr. og 35. gr. samningsins. 
42 http://search.eb.com/eb/article-219345 (01.05.2006). 
43 Þorgeir Örlygsson, bls 3-4. 
44 Eineðliskenningin eða “monismi” byggist á því að alþjóðlegir samningar verða sjálfkrafa hluti að 
landsrétti þegar hann hefur verið fullgildur að viðkomandi ríki. Aftur á móti er tvíeðliskenningin eða 

http://search.eb.com/eb/article-219345
http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/The+Court/The+Court/History+of+the+Court/
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aðhyllist tvíeðliskenninguna enda gátu einstaklingar ekki beitt sáttmálanum fyrir sig í 

landsrétti fyrr en hann var lögtekinn árið 1994 þar sem íslenskir dómstólar geta ekki 

dæmt á grundvelli samninga sem ekki hafa verið lögfestir á Íslandi. Íslenskir 

dómstólar hafa þó túlkað íslensk lög með tilliti til alþjóðlegra skuldbindinga.45 Það 

sem gerir MSE svo sérstakan hér á landi er að hann er eini alþjóðlegi samningurinn 

sem Ísland hefur lögtekið í heild sinni en það var gert með lögum nr. 62/1994.46 

Ástæður þess eru að þegar Íslendingar gerðust aðilar að MSE var samningurinn talinn 

í samræmi við íslensk lagaákvæði og var hann hafður til hliðsjónar við skýringar og 

túlkun dómstóla á íslenskum lögum. Eftir því sem leið á varð það hinsvegar skoðun 

manna að þessi réttindi væru ekki nægjanlega tryggð samkvæmt sáttmálanum. Það 

hafði einnig verið gagnrýnt að samningurinn hefði ekki lagagildi á Íslandi og að 

íslenska stjórnarskráin gengi ekki nægjanlega langt til að vernda þau ákvæði sem voru 

í samningnum.47 Með lögtöku MSE jókst réttaröryggi til muna og réttindi einstaklinga 

fengu aukna vernd þar sem sum ákvæði sáttmálans voru ítarlegri en ákvæði íslenskra 

laga og því til þess fallin að fylla upp í eyður í íslenskum lögum.48 Umræðan sem 

skapaðist í kringum lögtöku MSE varð síðan til þess að mannréttindaákvæði 

stjórnarskrárinnar voru endurskoðuð. Lögtaka alþjóðlegra samninga er 

afdráttarlausasta aðlögun ríkis að þjóðréttarlegum skuldbindingum sem auðveldar 

 
“dualismi” þannig uppbyggður að ekki nægir að staðfesta alþjóðasamning heldur þarf að lögleiða þá 
sérstaklega svo þeir verði hluti að landsrétti. Ísland er eitt þeirra ríkja sem aðhyllast tvíeðli. 
45 http://www.humanrights.is/mannrettindi-og-island/mannrettindahugtakid/einedl-og-tviedli/
(17.02.2006). 
46 Gunnar G., bls 452-459. 
47 Þorgeir Örlygsson, bls 4. 
48 Ath.úrlausnir stofnana Evrópuráðsins eru ekki bindandi að íslenskum landsrétti samkv. 2. gr. laga nr. 
62/1994. Þar kemur skýrt fram að það sé eingöngu verið að lögtaka tiltekinn þjóðréttarsamning þannig 
að það séu eingöngu orð samninganna sem verða hluti íslensks landsréttar. Fordæmi frá 
Mannréttindanefnd og Mannréttindadómstóli Evrópu verði ekki þar með landslög.  

http://www.humanrights.is/mannrettindi-og-island/mannrettindahugtakid/einedl-og-tviedli/
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dómsúrlausnir þar sem einstaklingar geta borið ákvæði sáttmálans fyrir sig sem beina 

réttarreglu fyrir stjórnvöldum og dómstólum.49 

4.3.2 8. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu 

8. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu hljóðar svona: 

 
„1. Sérhver maður á rétt til friðhelgi einkalífs síns, fjölskyldu, heimilis og bréfaskrifta.  
2. Opinber stjórnvöld skulu eigi ganga á rétt þennan nema samkvæmt því sem lög mæla 

fyrir um og nauðsyn ber til í lýðræðislegu þjóðfélagi vegna þjóðaröryggis, almannaheilla eða 
efnalegrar farsældar þjóðarinnar, til þess að firra glundroða eða glæpum, til verndar heilsu 
manna eða siðgæði eða réttindum og frelsi annarra.“50

8. greinin skiptist í tvær greinar, fyrri greinin fjallar um verndun ákveðinna 

réttinda og sú síðari fjallar um hvernig skerða megi þann rétt á lögmætan hátt. 

Samkvæmt 1. gr. MSE51 nær friðhelgi einkalífs til allra innan yfirráðasvæðis 

aðildarríkis, hvort sem um er að ræða ríkisborgara í því ríki eða ekki.52 Það er 

athyglisvert að sjá að í 8.gr. er ekkert minnst á að ekki megi spilla mannorði eða 

heiðri manna að geðþótta líkt og í MSÞ og ABSR. Það er því ljóst að sérlög um slík 

málefni eru nauðsynleg líkt og íslensku Almennu hegningarlögin sem eru ítarleg og 

eiga sér hliðstæður í öðrum vestrænum ríkjum.  

Samkvæmt 2. mgr. 8. gr. MSE má ekki ganga á þann rétt einstaklingsins sem 

kemur fram í 1. mgr. sömu greinar nema að ákveðnum skilyrðum uppfylltum sem 

 
49 Dóra Guðmundsdóttir, „Um lögtöku Mannréttindasáttmála Evrópu og beitingu í íslenskum rétti“, 
[44. árg. 1994] Tímarit lögfræðinga 3 tbl. Bls 158-161. 
50 Björg Thorarensen, bls 20. Þessa þýðingu er einnig að finna í fylgiskjali með lögum 62/1994. Á 
ensku hljómar greinin svona: “1. Everyone has the right to respect for his private and family life, his 
home and his correspondence. 2. There shall be no interference by a public authority with the exercise 
of this right except such as is in accordance with the law and is necessary in a democratic society in the 
interests of national security, public safety or the economic well-being of the country, for the 
prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals, or for the protection of the rights 
and freedoms of others“. 
51 Greinin hljómar svona: Samningsaðilar skulu tryggja hverjum þeim, sem innan yfirráðasvæðis þeirra 
dvelst, réttindi þau og frelsi sem skilgreind eru í 1. kafla þessa samnings. 
52 Stefán Eiríksson, „Friðhelgi einkalífs, fjölskyldu, heimilis og bréfaskipta“, [49. árg. 1996] Úlfljótur 
3-4 tbl., bls 385. 
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talin eru upp í greininni. Það er ekki auðvelt að meta nauðsyn þess að brjóta á 

réttindum einstaklingsins þar sem hagsmunir einstaklingsins og samfélagsins stangast 

á. Það er því undir dómstól aðildarríkis komið að meta hvort nauðsynlegt sé að brjóta 

á þessum rétti t.d. í sambandi við símahleranir, húsleitir, forsjármál o.s.frv. Að auki 

takmarkast þetta ákvæði rétt eins og önnur mannréttindaákvæði við réttindi og frelsi 

annarra. Friðhelgi einkalífs takmarkast m.a. af rétti annarra til tjáningarfrelsis og 

hagsmunir almennings geta réttlætt það að menn séu sviptir frelsi sínu með fangelsun. 

Takmarkanir á friðhelgi einkalífs hvað varðar skráningu og miðlun persónuupplýsinga 

eru réttlætanlegar þegar hagsmunir almennings réttlæta slíkt. Einstaklingurinn sjálfur 

getur þó einnig haft af því ríka hagsmuni, t.d. getur skráning eigna verið sönnun fyrir 

eignarrétti.53 

Með aðild sinni að sáttmálanum hefur ríkið skuldbundið sig til að takast á við 

tvenns konar skyldur sem flokka má gróflega sem neikvæðar og jákvæðar skyldur. 

Neikvæðu skyldurnar felast í því að hafa ekki afskipti af einkalífi, fjölskyldu, heimili 

og bréfaskiptum einstaklinga og binda því aðallega aðildarríkin.54 Ásamt því að veita 

einstaklingum aðstoð á þeim sviðum sem 8. gr. tekur til með því að haga löggjöf sinni 

og jákvæðu skyldurnar felast í réttarframkvæmd með tilteknum hætti til tryggja öryggi 

einstaklinganna hvers gagnvart öðrum á sömu sviðum. 55  

53 Reynir Grétarsson, „Meðferð persónuupplýsinga“, [50. árg. 1997] Úlfljótur. 2. tbl., bls. 511. 
54 Dóra Guðmundsdóttir, bls 385-386. 
55 Það er skylda aðildarríkja að veita einstaklingum aðstoð á þeim sviðum sem 8. gr. samningsins tekur 
til. Ríki geta því talist brotleg með afskiptum sem stangast á við greinina þ.e. með því að sinna ekki 
þeirri athafnaskyldu sinni að haga löggjöf sinni og réttarframkvæmd í samræmi við 8. gr. MSE. Þetta 
hefur verið stafðfest í nokkrum dómum og mætti nefna dóminn: X and Y v. The Netherlands, 8978/80 
[1985] ECHR 4 (26. mars 1985). Málsatvik voru þau að faðir andlega fatlaðrar stúlku kærði mann fyrir 
að hafa misnotað dóttur sína kynferðislega. Yfirvöld í Hollandi ákærðu ekki manninn þar sem kæran 
hafði ekki borist frá stúlkunni sjálfri; var faðirinn ekki talinn geta kært í hennar stað þrátt fyrir að 
stúlkan gæti ekki tjáð sig. Mannréttindadómstóll Evrópu komst að þeirri niðurstöðu að hollensk lög 
veittu stúlkunni ekki nægilega vernd, hún hefði verið fórnalamb brots á 8. gr. MSE. X and Y v. 
Netherlands, judgement of 26 March 1985, Series A no. 01,p 11, ss 23. Þetta hefur einnig verið staðfest 
í eftirfarandi dómum: Verliere v. Switzerland, 41953/98 [2001] ECHR (desember 2001) og Stjerna v. 
Finland, 18131/91 [1994] ECHR 43 (25. nóvember 1994). 
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5 Verndun friðhelgi einkalífs í íslenskum lögum 

5.1 Íslenska Stjórnarskráin 

Þegar Danir settu sér grundvallarlögin árið 1849 leituðu þeir í belgísku 

stjórnarskrána frá 1831 sem er byggð á frönsku mannréttindayfirlýsingunni. Þannig 

má segja að áhrif frönsku mannréttindayfirlýsingarinnar sé að finna í íslensku 

stjórnarskránni frá 1874 þar sem hún er nánast samhljóða ákvæði í grundvallarlögum 

Dana frá 1849.56 

Mannréttindi hafa verið stjórnarskrárbundin frá því að Íslendingum var fyrst sett 

stjórnarskrá 5. janúar árið 1874.57 Nokkrar smávægilegar breytingar hafa verið gerðar 

á mannréttindakaflanum en stærsta breytingin var gerð eins og áður hefur komið fram 

árið 1995 ári eftir að Mannréttindasáttmáli Evrópu var lögtekinn á Íslandi.58 Hér 

verður sérstaklega fjallað um 71. gr. stjórnarskrár Íslands en sú grein fjallar um 

friðhelgi einkalífs. 

71. gr. stjórnarskrárinnar, sbr. Stjórnskipunarlög nr. 97/1995, fjallar um friðhelgi 

einkalífs, heimilis og fjölskyldu. Að njóta friðhelgi um einkalíf sitt, þ.m.t. að því er 

varðar skráningu og aðra meðferð persónuupplýsinga, er einn grundvallarþáttur 

mannréttinda.59 Það líður varla sá dagur að ekki komi upp eitthvað tilfelli í fjölmiðlum 

sem varðar þetta ákvæði. Því hefur þörfin á skýringu þess aukist mjög. Þetta má 

meðal annars rekja til vaxandi tækni við öflun, geymslu og úrvinnslu 

persónuupplýsinga. 71. gr. Stjórnarskrár Íslands er á þessa leið: 

 
„1. Allir skulu njóta friðhelgi einkalífs, heimilis og fjölskyldu.  
2. Ekki má gera líkamsrannsókn eða leit á manni, leit í húsakynnum hans eða munum, 

nema samkvæmt dómsúrskurði eða sérstakri lagaheimild. Það sama á við um rannsókn á 

 
56 Þorgeir Örlygsson, bls 1-2. 
57 Þorgeir Örlygsson, bls 1-2 og sjá einnig Gunnar g., bls 449-450. 
58 Þorgeir Örlygsson, bls 2-3. 
59 Þorgeir Örlygsson, bls 8. 
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skjölum og póstsendingum, símtölum og öðrum fjarskiptum, svo og hvers konar sambærilega 
skerðingu á einkalífi manns. 

3. Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. má með sérstakri lagaheimild takmarka á annan hátt 
friðhelgi einkalífs, heimilis eða fjölskyldu ef brýna nauðsyn ber til vegna réttinda annarra.“60 

Samkvæmt 1. mgr. 71. gr. er talið upp til hvers ákvæðið nær þ.e. réttur manna til 

þess að ráða yfir lífi sínu og líkama, réttur til að njóta friðar um lífshætti sína og 

einkahagi og að tilfinningalíf og tilfinningasambönd við aðra njóti verndar samkvæmt 

ákvæðinu. Mikilvægt er að skýra þetta ákvæði vel þar sem mörg álitaefni geta vaknað 

í sambandi við þennan málaflokk. Hér er ekki átt við skráningu persónuupplýsinga í 

þjóðskrá, þar sem í 2. mgr. 24. gr. samningsins um borgaraleg og stjórnmálaleg 

réttindi er kveðið á um rétt manna til að vera skráður eftir fæðingu svo hægt sé að leita 

í þær upplýsingar síðar. Einnig falla kjörskrár og skattaskrár utan 71. gr. 

stjórnarskrárinnar.61 

Við stjórnarskrárbreytinguna 1995 var gildissvið ákvæðisins rýmkað verulega 

og tengsl við persónuupplýsingar aukið.62 Áður var vikið sérstaklega að friðhelgi 

heimilisins án þess að fjallað væri sérstaklega um friðhelgi einkalífs og fjölskyldu þó 

það væri talin óskráð grunnregla í íslenskri löggjöf.63 Breytingin 1995 var í megin 

dráttum gerð til að aðlaga stjórnarskrána að alþjóðlegum skuldbindingum enda er 

megininntak 71. gr. það sama og 8. gr. MSE. Nokkur efnismunur er þó á greinunum 

tveimur, í 1. mgr. 71. gr. stjórnarskrárinnar er ekki minnst á rétt til bréfaskipta eins og 

í 1. mgr. 8. gr. MSE og 2. mgr. 71. gr. á sér ekki samsvörun í sáttmálanum. Enda þótt 

 
60 Stjórnarskrá Lýðveldisins Íslands nr. 33/1944. 
61 Þorgeir Örlygsson, bls 6-7. 
62 Fyrir stjórnarskrárbreytinguna 1995 var friðhelgi einkalífs í 66. gr. stjórnarskrá Íslands frá 1944 og 
var eftirfarandi: „Heimilið er friðhelgt. Ekki má gera húsleit né kyrrsetja bréf og önnur skjöl og 
rannsaka þau nema eftir dómsúrskurði eða eftir sérstakri lagaheimild“. 
http://stjornarskra.is/media/stjr_itarefni/Lydveldistjornarskrain.pdf (10.05.2006). 
63Samkvæmt fjölmörgum dómum á Íslandi hefur þessi óskráða grunnlega um friðhelgi einkalífs verið 
staðfest. Þetta má til dæmis sjá í Hæstaréttadómi nr. 159/1968 þar sem tveir menn tóku að sér að 
ritstýra læknatali. Þeir hugðust birta nöfn kynforeldra kjörbarna og höfðu fengið þær upplýsingar hjá 
Hagstofunni. Lögbann var lagt á birtinguna og það staðfest af Hæstarétti með þeim rökum að 
samkvæmt grunnreglum laga um þagnavernd einkalífs ætti læknirinn rétt á því að nöfn kynforeldra 
kjörbarna hans væru ekki birt í fyrrgreindu riti. 

http://stjornarskra.is/media/stjr_itarefni/Lydveldistjornarskrain.pdf
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að 3. mgr. 71. gr. og 2. mgr. 8. gr. virðist innihalda svipaðar eða sömug 

undantekningar við friðhelgi einkalífs þrátt fyrir að vera orðaðar á talsvert ólíkan hátt. 

Við nánari athugun er þó ljóst að stjórnarskrárákvæðið inniheldur meiri vernd þar sem 

færri undantekningar eru nefndar í 71. gr. 64 

5.2 XXV kafli Almennu hegningarlaganna frá 1940 

Í XXV kafli Almennu hegningarlaganna frá 1940 nr. 19/1940 er að finna 

mikilvæg ákvæði um ærumeiðingar og brot gegn friðhelgi einkalífs. Fram kemur í 

228. gr. hegningarlaganna að ef einstaklingur hnýsist í eða komast yfir með brögðum 

bréf, skjöl og dagbækur sem hafa að geyma einkamál annars manns varði það við 

fangelsun. Sama gildir ef maður skýrir frá einkamálefnum annars manns opinberlega 

án hans samþykkis eða nokkurra ástæðna til að réttlæta verknaðinn, þá skal hann 

sektaður eða fangelsaður samanber 229. gr. laganna. Í 230. gr. kemur fram að leki 

trúnaðarupplýsinga varði einnig sektum eða fangelsun og mætti sem dæmi nefna ef 

læknir lekur heilsufarsupplýsingum einstaklings í tryggingafélag sem myndi verða til 

þess að viðkomandi fengi ekki þá tryggingu sem hann óskaði eftir. Slíkt hefur komið 

upp þar sem tryggingarfélög hafa sótt mikið í heilsufarsupplýsingar einstaklinga síðari 

ár í sambandi við líf- og sjúkdómatryggingar. Samkvæmt 232. gr. laganna geta brot á 

friðhelgi einkalífs haft í för með sér skaðabótarétt samanber 26. gr. skaðabótalaga nr. 

50/1993.65 

Í 233. gr. Almennu hegningarlaganna kemur fram að ekki er aðeins hægt að 

refsa fyrir ærumeiðingar og rof á friðhelgi einkalífs heldur einnig hótanir um slíkt. 

 
64 Páll Sigurðsson, Fjölmiðlaréttur (Útg. Reykjavík: Háskólaútgáfan, 1997), bls 109. 
65 26. gr. Skaðabótalaganna;  
1. mgr. Heimilt er að láta þann sem: a. af ásetningi eða stórfelldu gáleysi veldur líkamstjóni eða b. 
ábyrgð ber á ólögmætri meingerð gegn frelsi, friði, æru eða persónu annars manns greiða miskabætur 
til þess sem misgert var við. 
2. mgr. Þeim sem af ásetningi eða stórfelldu gáleysi veldur dauða annars manns má gera að greiða 
maka, börnum eða foreldrum miskabætur. 
Bann gegn því að víkja frá lögunum með samningi. 
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Einn í 233. gr. a. segir að hver þeim sem með rógi, smánum, ógnum eða ræðst 

opinberlaga á mann eða hóp manna, vegna þjóðernis þeirra, litarháttar, kynþáttar, 

trúarbragða eða kynhneigðar, megi refsa með sektum eða fangelsi allt að teimur árum. 

Veturinn 2006 var lagt fram frumvarp á Alþingi til breytinga á nokkrum 

ákvæðum XXV kafla Almennu hegningarlaganna. Markmiðið með frumvarpinu var 

tvíþætt; að auka friðhelgi einkalífs einstaklinga og fjölskyldna þeirra meira en 

núverandi löggjöf gerir ráð fyrir og hins vegar að styrkja skaðabótarétt þeirra sem 

verða fyrir aðförum að æru sinni eða persónu. Með þessum hætti töldu flutningsmenn 

frumvarpsins að hægt væri að bæta réttarstöðu þolenda ærumeiðinga og aðdróttana 

meðal annars með því að hækka miskabætur vegna slíkra meingerða þannig að í 

framtíðinni verði slíkar bætur hærri en nú. Í frumvarpinu er til samanburðar bent á 

Stjórnarskrá Íslands og þá alþjóðasamninga sem vernda friðhelgi einkalífs sem getið 

hefur verið um hér að framan. Eins og bent hefur verið á vernda ekki öll ákvæðin, sem 

taka til friðhelgi einkalífs, mannorð og orðspor einstaklingsins. Ástæða þess að þetta 

frumvarp er lagt fram núna er sú að upp hafa komið fjölmörg mál þar sem nærri hefur 

verið gengið persónu og æru einstaklinga í fjölmiðlum, þeir nafngreindir, birtar af 

þeim myndir og sagðar fréttir af persónulegum högum þeirra og fjölskyldum. Nokkuð 

hefur borið á mynd- og nafnbirtingum meintra sakamanna á forsíðum blaða án þess að 

þeir hafi verið dæmdir af dómstólum landsins. Slíkt er þungbært og jafnvel talið að 

slík birting og umfjöllun hafi valdið því að nafngreindur einstaklingur ákvað að taka 

líf sitt í stað þess að horfast í augu við samfélagið. Flutningsmenn frumvarpsins telja 

því nauðsynlegt að tryggja réttarstöðu einstaklinga sem verða fyrir slíkri umfjöllun.66 

66 Frumvarp til laga um breytingu á almennum hegningarlögum, nr. 19 12. febrúar 1940, og 
skaðabótalögum, nr. 50 19. maí 1993, með síðari breytingum. 132. löggjafarþing 2005–2006. Þskj. 650 
– 432.mál. 
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5.3 Önnur sérlög 

Ýmis íslensk sérlög innihalda ákvæði sem vernda friðhelgi einkalífs og mætti 

sem dæmi nefna lög um réttindi sjúklinga nr. 74/1997, lög um tæknifrjóvgun nr. 

55/1996, persónuverndalögin nr. 77/2000 og lög um miðlægan gagnagrunn á 

heilbrigðissviði nr. 139/1998. Einungis verður fjallað um tvenn síðarnefndu lögin þar 

sem þau tengjast sérstaklega viðfangsefni ritgerðarinnar. 

6 Persónuvernd 

Eftir að hafa farið yfir helstu skuldbindingar þjóðréttarsamninga sem Ísland er 

aðili að og skoðað ákvæði um friðhelgi í þeim sést hversu almennt þau eru orðuð og 

hvernig þau veita aðeins lágmarks vernd. Það er líka eðli slíkra samninga, að þeir 

krefja aðildarríki um eigin löggjöf eða aðlögun löggjafar til að uppfylla skilyrði 

samnings af þessu tagi. Þessum alþjóðlegu skuldbindingum er því aðeins ætlað að 

veita lágmarks vernd en það er í valdi hvers ríkis fyrir sig að meta hvort nauðsynlegt 

sé að veita meiri vernd en alþjóðlegar skuldbindingar segja til um. Friðhelgi einkalífs 

á sér margar hliðar og ein þeirra er persónuverndin, sem hér verður sérstaklega fjallað 

um í ljósi miðlægs gagnagrunns á heilbrigðissviði. 

Persónuvernd verður alltaf mikilvægari eftir því sem tæknilegar framfarir verða 

meiri og möguleikar á auknu eftirliti aukast. Notkun síma, internets, kredit- og 

debetkorta skilur eftir sig rafræna slóð sem skapar tækifæri til að kortleggja daglegt líf 

manna. Þetta hafa t.d. verslunareigendur og auglýsendur notfært sér.67 Vaxandi 

streymi vélrænna persónuupplýsinga yfir landamæri leiðir til víðtækari 

 
67 Sem dæmi er fólki víða erlendis bent á að fá sér sérstakt kort í stórmarkaðnum sem veitir því betri 
kjör og sér afslætti. Við kassann er kortinu rennt í gegnum skanna sem gerir það að verkum að hægt er 
að kortleggja vöruinnkaup viðkomandi. Síðan getur viðkomandi átt von á auglýsingabæklingum þegar 
vörur sem hann verslar oft eru á tilboði. 
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öryggisráðstafana og alþjóðasamstarfs þar sem mikilvægt er að vernda réttindi og 

grundvallarfrelsi manna hvar sem er í heiminum. 

Þær miklu breytingar sem hafa orðið á sviði persónuverndar hér á landi síðustu 

ár má að hluta rekja til laga um miðlægan gagnagrunn á heilbrigðissviði nr. 139/1998 

en einnig tilkomu Íslenskrar Erfðagreiningar hf. (hér eftir verður notast við ÍE). 

Nauðsynlegt er að skoða Íslensku persónuverndarlögin nr. 77/2000 áður en hægt er að 

skoða gagnagrunnslögin nr. 239/1998 en fyrst skal getið um svipuð lög á 

alþjóðavettvangi.  

6.1 Alþjóðlegt samstarf 

Íslensku persónuverndarlögin eiga sér hliðstæður í öðrum vestrænum ríkjum 

enda hefur alþjóðlegt samstarf á sviði persónuverndar aukist gríðarlega síðustu ár. Það 

var þó fyrir tíma tölvutækninnar sem menn fóru að gera sér grein fyrir þeirri hættu 

sem stafar af söfnun og skráningu um einkalíf einstaklinga og birtingu þeirra. Það 

hefur kannski fyrst verið vegna birtinga í fjölmiðlum á ýmsum viðkvæmum 

persónuupplýsingum.68 Kenningar hafa verið uppi um að það hafi verið skáldsaga 

George Orwell, „Nítján hundruð áttatíu og fjögur“ sem kom út árið 1949 sem hafi 

hleypt af stað umræðunni um „Stóra bróður“ og tæknilega möguleika hans á því að 

fylgjast með einstaklingum. Bókin fjallaði um einræði og harðstjórn og er hún talin 

með áhrifamestu bókum 20. aldarinnar.69 Hún er talin hafa verið hvatinn að 

lagasetningu og alþjóðlegu samstarfi þó að menn hafi ekki almennt fyllilega gert sér 

grein fyrir vandanum á þeim tíma enda hefur ör þróun í löggjöf á þessu sviði sýnt það. 

Tölvutæknin hefur gert það að verkum að auðveldara hefur verið að safna 

 
68 Þorgeir Örlygsson, bls 9. 
69 http://en.wikipedia.org/wiki/Nineteen_Eighty-Four (14.04.2006). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Nineteen_Eighty-Four
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upplýsingum í gagnabanka á kerfisbundin hátt og jafnframt gert upplýsingarnar mjög 

aðgengilegar. 

Íslendingar hafa tekið virkan þátt í samstarfi innan Evrópuráðsins, samstarfi 

vestrænna gagnaverndarstofnana og samstarfi norrænna gagnaverndarstofnana. Hér 

verða taldar upp og fjallað stuttlega um þjóðréttarlega skuldbindingar sem Ísland 

hefur gerst aðili að. 

1. Samningur Evrópuráðsins um vernd einstaklinga varðandi vélræna vinnslu 

persónuupplýsinga70 frá 28. janúar 1981. Ísland undirritaði samninginn 27. september 

1982, fullgilti hann 25. mars 1991 og öðlaðist hann gildi hér á landi 1. júlí 1991.71 

Persónuvernd tekur fyrir Íslands hönd þátt í starfi ráðgefandi nefndar um 

gagnavernd.72 Samningurinn tekur til allrar vinnslu og meðferðar persónuupplýsinga 

þar sem tölvutækni er beitt við vinnsluna. Honum var ætlað að tryggja öllum 

einstaklingum innan Evrópusambandsins virðingu fyrir réttindum þeirra og 

grundvallarfrelsi. Þetta á sérstaklega við vélræna vinnslu persónuupplýsinga sem 

varða einstaklinga eða persónuupplýsingavernd. Það sem er þó merkilegt við þennan 

samning er að hann veitir aðeins vernd persónuupplýsinga sem unnar eru vélrænt og 

má því túlka hann þröngt á þann hátt að hann taki ekki til persónuupplýsinga sem eru 

unnar handvirkt. Líkt og aðrir alþjóðlegir samningar hefur hann að geyma 

lágmarksreglur enda er aðildarríkjum heimilt að veita meiri vernd í löggjöf sinni.73 

2. Tilskipun Evrópusambandsins um persónuvernd og frjálst flæði upplýsinga 

nr. 95/46/EC74 frá 24. október 1995.75 Tilskipun þessi byggir á sömu 

 
70 Convention nr. 108 for the Protection of Individuals, with regard to Automatic Processing of 
Personal Data. 
71 http://www.utanrikisraduneyti.is/samningar/EvrSamningar/nr/554 (18.04.2006). 
72 Ársskýrsla Persónuverndar 2002. 
73http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=EN&numdoc=
31995L0046&model=guichett (15.04.2006), 
74 Directive 95/46 of the European Parliament and of the Council of 24. October 1995 on the protection 
of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data. 

http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=EN&numdoc=31995L0046&model=guichett
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=EN&numdoc=31995L0046&model=guichett
http://www.utanrikisraduneyti.is/samningar/EvrSamningar/nr/554
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grundvallarsjónarmiðum og Evrópuráðssamningurinn frá 1981 en aðildarríkin höfðu 

ekki öll fullgilt þann samning. Tilskipun Evrópusambandsins (hér eftir ESB) má rekja 

til ósamræmis í löggjöfum aðildarríkja ESB þar sem sum þeirra veittu bestu vernd er 

varðar meðferð persónuupplýsinga en önnur ríki höfðu engin gildandi lög um þetta 

málefni. Þetta ósamræmi var farið að hamla frjálsu flæði persónuupplýsinga milli 

aðildarríkja ESB sem stóð í vegi fyrir því að hinn frjálsi innri markaður fengi þrifist.76 

Tilskipunin heimilar ríkjum að setja lög sem veita einstaklingum meiri vernd en aftur 

á móti bannar hún að sett séu lög sem banni eða takmarki flutning persónuupplýsinga 

milli aðildarríkja sbr. 2. mgr. 1. gr. tilskipunarinnar. Tilskipunin á við hvort sem 

vinnsla persónuupplýsinga fer fram með rafrænum hætti í heild sinni, að hluta til eða 

séu handunnar, ólíkt samningi Evrópuráðsins nr. 108 frá 1981.77 Aftur á móti nær 

tilskipunin ekki til vinnslu persónuupplýsinga sem eru alfarið til einkanota eða á þeim 

sviðum sem Evrópusambandið hefur ekki lögsögu á. Íslensku Persónuverndarlögin nr. 

77/2000 eru byggð á þessari tilskipun og svipar mjög til þeirra sem skýrist kannski 

einna helst af þeim kröfum sem tilskipunin setur um lagasetningu aðildarríkjanna. 

3. Ályktun frá OECD frá 1980, „OECD Guidelines on the Protection of Privacy 

and Transborder Flows of Personal Data“. Þessi ályktun er ekki þjóðréttarlega 

skuldbindandi en hefur þrátt fyrir það haft mikla þýðingu fyrir þau ríki sem ekki lúta 

Evrópuráðssamningnum frá 1981 eða Tilskipun ESB 95/46/EC hvað varðar verndun 

persónuupplýsinga sem eru fluttar á milli landa.78 

75 Frumvarp til laga um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga. 125. löggjafarþing 1999-2000. 
þskj. 399 – 280. mál.  
76 http://www.personuvernd.is/tolvunefnd.nsf/pages/3098F3343E94A696002569E400346646
(11.04.2006). 
77 Samningur Evrópuráðsins um vernd einstaklinga varðandi vélræna vinnslu persónuupplýsinga 
„Convention nr. 108 for the Protection of Individuals with regard to Automatic Precessing of Personal 
Data“ frá 28. janúar 1981. 
78 Frumvarp til laga nr. 77/2000. 

http://www.personuvernd.is/tolvunefnd.nsf/pages/3098F3343E94A696002569E400346646
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6.2 Persónuverndarlögin 

Það var ljóst frá upphafi að ákvæðin um friðhelgi einkalífsins eins og þau koma 

fram í MSÞ, ABSR og MSE ná ekki yfir þau vandamál sem skapast í rafrænum heimi, 

þ.e. skráningu persónuupplýsinga í gagnagrunna m.a. vegna áherslu í samningunum á 

greinarmun milli einka- og opinbers sviðs. Mikil áhersla er lögð á að þeir sem safna 

upplýsingum og starfræki gagnasöfn hliti ströngum reglum samkvæmt íslenskri 

löggjöf til að tryggja vernd einstaklinga fyrir hugsanlegum skaða.79 

Íslensku persónuverndarlögin nr. 77 frá 23. maí 2000 um persónuvernd og 

meðferð persónuupplýsinga eru sem fyrr segir byggð á tilskipun Evrópusambandsins 

nr. 95/46/ESB um vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga og um 

frjálst flæði slíkra upplýsinga.80 Hér verður farið yfir nokkur helstu atriðin sem 

tengjast upplýsingasöfnun í gagnagrunna. 

Fyrstu lögin sem sett voru hér á landi um vernd einstaklingsins vegna skráningar 

persónuupplýsinga voru lög nr. 63 frá árinu 1981 um skráningu á upplýsingum er 

vörðuðu einkamálefni. Þar var löggjafinn að bregðast við þeirri skyldu sinni að setja 

reglur um skráningu og aðra meðferð persónuupplýsinga sem tryggði einstaklingum 

 
79 Salvör Nordal, bls 181-184. 
80 Við gerð íslensku gagnagrunnslaganna var tekið tillit til þessarar tilskipunar en að auki var tekið mið 
af tilskipun Evrópusambandsins nr. 96/9 um lögvernd gagnagrunna, samningi Evrópuráðsins um vernd 
einstaklinga varðandi vélræna vinnslu persónuupplýsina og tillögur Evrópuráðsins R(97) 5 frá 13. 
febrúar 1997 um vernd heilsufarsupplýsinga (Recommendation of the Committee of Ministers to 
Member States on the Protection of Medical Data) sem varða meðal annars skilgreiningu á 
heilsufarsupplýsingum, erfðafræðilegum upplýsingum og það hvenær persónuupplýsingar eru 
nafnlausar. Einnig var litið til tillögu Ráðherranefndar Evrópuráðsins nr. R (91) 10 frá 9. september 
1991 um heimild opinberra aðila til að veita þriðja aðila upplýsingar um persónur (Recommendation of 
the Committee of Ministers to Member States on the Communication to Third Parties of Personal Data 
Held by Public Bodies), tillögur nr. R(92) 3 frá 10. febrúar 1992 um erfðarannsóknir fyrir 
heilbrigðisþjónustu (Recommendation of the Committee of Ministers to Member States on Genetic 
Testing and Screening for Health Care Purposes) og tillögur nr. R(97) 18 frá 30 september 1997 um 
vernd persónuupplýsinga sem safnað hefur verið saman og unnið úr í þeim tilgangi að fá 
tölfræðiupplýsingar (Recommendation of the Committee of Ministers to Member States Concerning 
the Protection of Personal Data Collected and Processed for Statistical Purposes). Til viðbótar voru 
ýmsir samningar, yfirlýsingar og leiðbeiningar á þessu sviði skoðaðar. Sérstaklega mætti nefna 
Helsinki yfirlýsingu Alþjóðafélags lækna frá 1964 um ráðleggingar og leiðbeiningar fyrir lækna 
varðandi læknisfræðirannsóknir sem gerðar eru á mönnum. Frumvarp til laga um gagnagrunn á 
heilbrigðissviði. 123. löggjafarþing 1998-1999. þskj. 109 – 109 mál. 
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vernd fyrir persónuupplýsingar sínar og kæmu í veg fyrir misnotkun þeirra í samræmi 

við fyrirmæli Stjórnarskrárinnar.81 Þessi lög höfðu takmarkaðan gildistíma og við tóku 

lög nr. 39/1985 um kerfisbundna skráningu á upplýsingum, sem einnig höfðu 

takmarkaðan gildistíma. Þriðju lögin á stuttum tíma tóku tildi 1989 eða lög nr. 121 um 

skráningu og meðferð persónuupplýsinga (hér eftir kölluð Tölvulögin).82 Tölvulögin 

voru ekki lengi í gildi eða rétt tíu ár en megin ástæðan fyrir stuttum líftíma laga á 

þessu sviði var sú að mjög miklar og hraðar framfarir höfðu átt sér stað á sviði tækni 

og vísinda sem gerði það að verkum að nauðsynlegt reyndist að endurskoða lögin 

reglulega. 

Lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 77 frá árinu 2000 (hér 

eftir nefnd Persónuverndarlögin) tóku við af Tölvulögunum. Markmið 

Persónuverndalaganna kemur skýrt fram í 1. mgr. 1. gr. laganna „að stuðla að því að 

með persónuupplýsingar sé farið í samræmi við grundvallarsjónarmið og reglur um 

persónuvernd og friðhelgi einkalífs og að tryggja áreiðanleika og gæði slíkra 

upplýsinga og frjálst flæði þeirra á innri markaði Evrópska efnahagssvæðisins.“ 

Slík lög eiga sér hliðstæðu í hinum vestræna heimi og má þar nefna sænsku 

tölvulögin frá 11. maí 1973 en Svíar voru fyrstir þjóða til að setja sérlög á þessu sviði. 

Í dag eru slík lög í gildi í flestum aðildarríkjum ESB, nokkrum fylkjum 

Bandaríkjanna, Kanada, Japan og Ástralíu svo dæmi séu tekin.83 

Áður en lengra er haldið er rétt að benda á skilgreiningu hugtaksins 

persónuupplýsingar, í 1. tl. 1. mgr. 2. gr. laga nr. 77/2000 um persónuvernd og 

meðferð persónuupplýsinga en hún hljómar svona; „Sérhverjar persónugreindar eða 

persónugreinanlegar upplýsingar um hinn skráða þ.e. upplýsingar sem beint eða 

óbeint má rekja til tiltekins einstaklings, látins eða lifandi.“ 
 
81 Ársskýrsla Tölvunendar árið 1996. 
82 Tölvunefndin sá um umsjón og framkvæmd með tölvulögunum. 
83 Þorgeir Örlygsson, bls 8-9 og sjá einnig frumvarp til laga nr. 77/2000. 
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6.2.1 Gildissvið laganna 

Persónuverndarlögin gilda um vinnslu og meðferð persónuupplýsinga hvort sem 

um er að ræða rafræna eða handvirka vinnslu gagna samkvæmt 1. mgr. 3. gr. laganna. 

Í 2. gr. laganna kemur fram að þau gilda um söfnun, skráningu, flokkun, varðveislu, 

breytingu, leit, miðlun, samtengingu persónuupplýsinga eða annað sem þarf til að gera 

upplýsingar nothæfar, og einnig eyðingu þeirra.84 Með persónuverndarlögunum frá 

árinu 2000 rýmkaði gildissvið frá eldri lögum og með hugtakinu persónuupplýsingar 

er nú átt við allar þær upplýsingar sem má tengja beint eða óbeint við einstaklinginn.85 

Athygli er þó vakin á því að upplýsingar sem eingöngu eru ætlaðar til persónulegra 

nota og varða einkahagi einstaklings s.s. skráning í þjóðskrá, símaskrá, upplýsingar 

Hagstofu Íslands og Skattstofu falla ekki undir þessi lög. 

6.2.2 Meðferð persónuupplýsinga 

Eins og fyrr hefur komið fram er meðferð persónuupplýsinga vandmeðfarin þar 

sem oft er um mjög viðkvæmar upplýsingar að ræða sem gætu skaðað einstaklinga ef 

þær kæmust í rangar hendur. Ýmsar stofnanir og fyrirtæki í þjóðfélaginu geyma 

viðkvæmar persónuupplýsingar en þó er hægt að fullyrða að hvergi annarsstaðar í 

þjóðfélaginu fer fram eins viðamikil skráning persónuupplýsinga og í 

heilbrigðiskerfinu. Flestir landsmenn sækja að einhverju leyti í þjónustu 

heilbrigðiskerfisins, ekki aðeins veikir heldur einnig heilbrigðir s.s. til bólusetningar 

og mæðra- og ungbarnaeftirlits. Sjúkraskýrslur hafa að geyma margvíslegar 

upplýsingar um einstaklinginn. Ekki aðeins heilsufarslegar heldur geta þær einnig 

innihaldið upplýsingar um félagslegar aðstæður hans og ýmis félagsleg vandamál.  

 
84http://www.personuvernd.is/tolvunefnd.nsf/pages/3098F3343E94A696002569E400346646
(11.04.2006) 
85 Frumvarp til laga nr. 77/2000. 

http://www.personuvernd.is/tolvunefnd.nsf/pages/3098F3343E94A696002569E400346646
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Reglur um vinnslu og meðferð persónuupplýsinga er að finna í II kafla laganna. 

Í 7. gr. laganna er upptalning á þeim atriðum sem gæta ber að við meðferð 

persónuupplýsinga. Má þar nefna að við meðferð persónuupplýsinga skuli þess m.a. 

gætt að upplýsingar séu fengnar í yfirlýstum, skýrum og málefnalegum tilgangi og 

ekki unnar frekar í öðrum ósamrýmanlegum tilgangi. Einnig er mælt fyrir um 

áreiðanleika og gæði upplýsinganna og um ráðstafanir til að koma í veg fyrir 

ónauðsynlega söfnun persónuupplýsinga. 

Upplýst samþykki er ein af meginreglum Persónuverndarlaganna, þ.e. söfnun, 

skráning og miðlun persónuupplýsinga er ekki heimil nema með upplýstu samþykki 

einstaklingsins. Hins vegar getur slík vinnsla verið heimil í öðrum tilvikum sem koma 

fram í 1.-7. tl. 1. mgr. 8.gr. og 1.-9. tl. 1. mgr. 9. gr.86 

6.2.3 Hvernig er persónuvernd tryggð? 

Persónuvernd er tryggð í lögunum með margvíslegum hætti. Fram kom í 

frumvarpinu með lögunum að í aðalatriðum mætti tryggja persónuvernd með tvennum 

hætti. Í fyrsta lagi með sameiginlegum úrræðum sem opinberir eftirlitsaðilar beittu í 

þágu einstaklinganna almennt. Það eru t.d. reglur sem áskilja leyfisveitingar, 

tilkynningar, eftirlitsferðir o.s.frv. Hins vegar væru úrræði sem hinn skráði nyti sjálfur 

lögum samkvæmt og hefði á forræði sínu að ákveða hvort beitt væri eða ekki. Má hér 

sem dæmi nefna réttinn til aðgangs að upplýsingum, réttinn til þess að krefjast 

leiðréttingar eða eyðingar á upplýsingum en nánar verður komið að því síðar. 

Réttur einstaklings gagnvart sínum skráðu persónuupplýsingum birtist í III og 

IV kafla Persónuverndarlaganna. Þar er fjallað um réttindi einstaklingsins í sambandi 

við meðferð og vinnslu persónuupplýsinga. Ekki verða öll ákvæðin talin hér upp og 

skýrð heldur aðeins þau sem talin eru skipta mestu máli í þessu samhengi. Samkvæmt 

 
86 Samkvæmt lögum nr. 77/2000. 
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18. gr. laganna á einstaklingurinn rétt á að fá upplýsingar um hvaða 

persónuupplýsingar um hann hafa verið eða verða unnar, um tilgang vinnslunnar, 

öryggisráðstafanir, hvert upplýsingarnar fara og hvaðan þær komu. Í ákvæðinu eru 

takmarkanir sem koma fram í 19. gr. laganna en ekki þykir ástæða til að fjalla um þær 

hér. 

Ábyrgðaraðila87 rannsóknar ber samkvæmt 20. og 21. gr. laganna að tilkynna 

hinum skráða um þær upplýsingar sem aflað er um hann hvort sem þær eru fengnar 

frá honum sjálfum eða öðrum. Réttur einstaklinga til rökstuðnings og skýringa á 

sértækum ákvörðunum eru í 22. og 27. gr. laganna. Getur sá sem ákvörðunin beinist 

að krafist rökstuðnings fyrir niðurstöðunni enda getur ákvörðunin varðað persónulega 

hagi eða eiginleika hans og skipt hann miklu máli.  

Með þessum lögum er skráðum einstaklingum veitt mikil vernd og réttindi. Það 

er þó ekki víst hvort margir noti sér þessi réttindi vegna kunnáttuleysis og 

vanþekkingar á lögunum. Það er því í verkahring rekstrarleyfishafa að kynna 

þátttakendum réttindi þeirra. Það er einnig almenn skylda ábyrgðaraðila að leiðrétta 

upplýsingar, eyða þeim eða bæta við ef þær eru rangar, villandi eða ófullkomnar. 

Samkvæmt 25. gr. ber ábyrgðaraðili þá skyldu að tryggja öryggi og gæði vinnslu 

persónuupplýsinga með því að gera viðeigandi tæknilegar og skipulagslegar 

öryggisráðstafanir eins og kemur fram í 11. gr. Persónuverndarlaganna. Meginreglan 

er sú að ábyrgðaraðili ber ábyrgð á því að áhættumat fari fram en vanræksla á því 

getur m.a. varðað refsingu og skaðabótaskyldu hljótist tjón af. Samkvæmt 16. gr. 

laganna ber ábyrgðaraðila skylda til að veita hverjum sem óskar almennra upplýsingar 

m.a. um vinnslu persónuupplýsinga og tilgang vinnslunnar sem hann er með á sínum 

vegum.  
 
87 Samkvæmt skilgreiningu á hugtakinu ábyrgðaraðili í 4. tl. 1. mgr. 2. gr. Persónuverndarlaganna er 
það sá aðili sem ákveður tilgang vinnslu persónuupplýsinga, búnað, aðferð við vinnsluna og aðra 
ráðstöfun upplýsinganna. 
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6.2.4 Eftirlit með framkvæmd laganna 

Töluverðar breytingar urðu með Persónuverndarlögunum og má þar nefna 

eftirlit með framkvæmd laganna. Meðan Tölvulögin voru í gildi var það tölvunefnd 

sem annaðist eftirlitið undir forsjá Dómsmálaráðuneytisins en með 

Persónuverndarlögunum hefur stofnunin Persónuvernd fullt sjálfstæði og tók við því 

hlutverki með nýju lögunum.88 Starf þessara tveggja eftirlits aðila er ólíkt, skráning og 

meðferð heilsufarsupplýsinga var fyrirferðarmikið verkefni hjá Tölvunefndinni og 

byggðist eftirlitið á leyfisveitingum fyrir skráningu persónuupplýsinga. Þar vó þáttur 

erfðagreiningar þungt þar sem ásókn í slíkar upplýsingar hafði hefur aukist 

stórkostlega.89 Eftirlit Persónuverndar er hinsvegar fólgið í almennum leiðbeiningum, 

reglum og eftirliti með framfylgni laganna. Í dag notast Persónuvernd við svokallaða 

tilkynningaskyldu, þ.e. tilkynna þarf til hennar ef hefja á vinnslu á 

persónuupplýsingum í tengslum við rannsókn.90 Persónuvernd getur þó alltaf gripið 

inn í vinnslu persónuupplýsinga ef hún telur þess þurfa. Stundum þarf þó að sækja um 

leyfi til hennar í þeim tilvikum sem ekki eru talin upp í 1.mgr. 9. gr. 

Persónuverndarlaganna eða í þeim tilfellum þar sem fyrirmæli í lögum kveða á um 

slíkt t.d. réttindi sjúklinga eða vegna almennra reglna.91 

7 Gagnagrunnur á heilbrigðissviði 

Eins og fram hefur komið hér að ofan er upplýsingasöfnun ekki nýtt fyrirbæri en 

tæknin hefur gert mönnum auðveldara að safna þeim saman á skemmri tíma og tengja 

síðan saman hinar ólíklegustu upplýsingar og gagnagrunna. Töluvert hefur borið á að 

 
88 Þröstur Haraldsson, „Persónuvernd leysir Tölvunefnd af hólmi“, [86. árg. 2000] Læknablaðið 2. tbl. 
Bls 128. 
89 Ársskýrsla Tölvunefndar 1996. 
90 http://www.personuvernd.is/tolvunefnd.nsf/pages/um_personuvernd (11.04.2006) samkvæmt VI 
kafla í Persónuverndarlögunum. 
91 Sigrún Jóhannsdóttir „Tilkynningakerfi í stað leyfisveitinga“. [90. árg. 2004] Læknablaðið 5. tbl. bls 
426-427. 

http://www.personuvernd.is/tolvunefnd.nsf/pages/um_personuvernd
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aðilar sem hafa viðskiptalega hagsmuni af erfðafræðilegum eða heilsufarslegum 

upplýsingum einstaklinga sækist í þær, eins og tryggingafélög og atvinnurekendur. 

Ágangur fréttamanna á friðhelgi einkalífs hefur einnig aukist síðustu ár með 

myndbirtingu og umfjöllun um mjög viðkvæm og persónuleg mál. Í sambandi við 

ágang fréttamanna í heilsufarsupplýsingar einstaklinga mætti nefna sem dæmi mann 

sem fékk hermannaveiki síðastliðið sumar og lá inná Landsspítalanum. Á forsíðu eins 

blaðsins var birt mynd af manninum og hann nafngreindur.92 Það er hins vegar ekkert 

nýtt að slíkar upplýsingar séu fréttamatur, þær hafa löngum verið notaðar í pólitískri 

baráttu eins og forsetaframboði í Bandaríkjunum þar sem heilsufarsupplýsingar eru 

birtar opinberlega til að koma höggi á andstæðinga. Fleiri dæmi mætti nefna um slíkt 

t.d. kynferðisafbrotamann sem komst yfir sjúkraskrár sér til framdráttar og um 

bankastjóra sem komst yfir skrá yfir sjúklinga með krabbameinsgreiningu í þeim 

tilgangi að afturkalla útistandandi lán sem þeir höfðu.93 Með heilsufarsupplýsingar um 

einstaklinga í höndum væri hugsanlega hægt að útiloka þá frá viðskiptum.94 

Tilgangurinn með miðlægum gagnagrunni á heilbrigðissviði er að auðvelda 

rannsóknir á því sviði þannig að ekki þyrfti að afla nýrra gagna fyrir hverja rannsókn 

heldur mætti sækja þær í gagnagrunninn. Samkvæmt 1. gr. laga nr. 139/1998 um 

gagnagrunn á heilbrigðissviði er markmiðið að „heimila gerð og starfrækslu miðlægs 

gagnagrunns með ópersónugreinanlegum heilsufarsupplýsingum í þeim tilgangi að 

auka þekkingu til þess að bæta heilsu og efla heilbrigðisþjónustu“. Það er því augljóst 

að slíkur gagnagrunnur er ætlaður almenningi í hag til að bæta heilsu hans og 

heilbrigði. Þessi gagnagrunnslög stangast hins vegar alveg á við önnur lög sem hafa 

verið í gildi hingað til þar sem kveðið er skýrt á um að afla þurfi upplýsts samþykkis 

 
92 Forsíða DV 26. mai 2005. 
93 Haraldur Briem, „Vernd persónuupplýsinga í heilsufarsgögnum“, [50. árg. 1997] Úlfljótur 2. tbl. 
 bls 494-495. 
94 Ársskýrsla Tölvunefndar 1996. 
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einstaklinga til að nota heilsufarsupplýsingar þeirra fyrir hverja og eina rannsókn.95 

Þegar hverri rannsókn er lokið má ekki nota gögn aftur heldur skal 

heilsufarsupplýsingunum eytt. Sá regin munur er á, að í gagnagrunninum er ekki 

ætlunin að notast við persónugreinanlegar upplýsingar heldur eiga allar slíkar 

upplýsingar að vera dulkóðaðar til að gæta fyllsta öryggis til að vernda einstaklinginn. 

Dulkóðun persónuupplýsinga hefur verið umdeild, ekki eru allir sammála um hvað 

skuli dulkóðað og hvað ekki. Ekki er nægjanlegt að dulkóða aðeins kennitölu 

einstaklingsins en láta nafn hans og heimilisfang standa eftir óbreytt. Um þetta verður 

nánar fjallað síðar.  

Með lögum nr. 139/1998 um miðlægan gagnagrunn á heilbrigðissviði var ekki 

verið að leggja grunn að fyrsta gagnagrunni sinnar tegundar hér á landi. Engu að síður 

boðuðu lögin miklar breytingar á þessu sviði sem verður farið í síðar.96 Sem dæmi um 

starfandi gagnagrunna á heilbrigðissviði mætti nefna Blóðbankann, 

Krabbameinsfélagið og Hjartavernd sem hafa stundað rannsóknir á sínum sviðum og 

byggt upp gagnagrunna.97 Sigurður Guðmundsson landlæknir hefur bent á nauðsyn 

slíkra gagnagrunna fyrir heilbrigðisstarfsfólk til að skrá heilsufar landsmanna.98 

Það er vissulega þannig að með engum rannsóknum verða engar framfarir og við 

værum ekki eins framalega í læknavísindum í dag ef það hefði ekki verið fyrir 

framlag sjúkra sem heilbrigðra hér áður fyrr. Margir hafa haldið því fram, að það sé 

 
95 Hér er átt við Persónuverndarlögin nr. 77 frá árinu 2000. 
96 Árið 1974 var gagnagrunnur erfðafræðinefndar Háskóla Íslands settur á laggirnar fyrir tilstuðlan 
Bandarísku kjarnorkunefndarinnar (Atomic Energy Commission). 
http://www.hi.is/~oddur/publicat/98/laeknarit.html (21.04.2006). Í hann hefur verið safnað ýmsum 
íslenskum gögnum, svo hægt væri að tengja einstaklinga saman í ættir og mynda ættfræðilegan 
gagnagrunn. Læknar sem vissu um þennan gagnagrunn gátu notfært sér hann við leit að hugsanlegu 
ættgengi sjúkdóma sem þeir stunduðu rannsóknir á. Það var því mögulegt fyrir rannsakendur að tengja 
sinn afmarkaða gagnagrunn við gagnagrunn erfðafræðinefndar. Ýmsum upplýsingum hefur verið 
safnað í gagnagrunninn og innheldur hann skrá um 500 þúsund Íslendinga, allt aftur til ársins 1840. 
http://www.mannvernd.is/greinar/sf.onytur.ggr.html (21.04.2006) 
97 Gísli Pálsson, „Gagnagrunnar langt í frá nýjir af nálinni“ [20. mars 2004] Mbl.is, Innlendar fréttir. 
98 Sigurður Guðmundsson, „Mýmargir gagnagrunnar þegar til“ [6. desember 2003] Mbl.is, Innlendar 
fréttir. 

http://www.mannvernd.is/greinar/sf.onytur.ggr.html
http://www.hi.is/~oddur/publicat/98/laeknarit.html
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siðferðileg skylda jafnt sjúklinga sem heilbrigðra gagnvart samborgurum sínum og 

komandi kynslóðum að taka þátt í læknisfræðilegum rannsóknum sem geta orðið til 

framþróunar. Slíkar rannsóknir koma sjúklingunum sjálfum sjaldnast til góða heldur 

framtíð læknavísinda. Kári Stefánsson, forstjóri ÍE, heldur því fram að hluti af því að 

notfæra sér nútíma læknisfræði feli í sér að taka sömu áhættu og forfeður okkar hafa 

gert með þátttöku í vísindarannsóknum. Án framþróunar í læknisfræði minnkar 

notagildi læknisfræðinnar þar sem sjúkdómar halda áfram að breytast. Það er hins 

vegar ekki hægt að skylda einstaklinga til að taka þátt í læknisfræðilegum 

rannsóknum. Óopinberir aðilar hafa um langan tíma stundað rannsóknir á afmörkuðu 

sviði og haldið úti skráningu um ákveðna sjúkdóma og mætti þar nefna 

Krabbameinsfélag Íslands. Slíkar rannsóknir eru gerðar með upplýstu samþykki 

einstaklinga. Þrátt fyrir að lagasettning á þessu sviði þurfti að vera ítarleg og skýr 

verður að fara varlega því lagasetning má ekki hamla framþróun læknavísindanna.99 

Þegar litið er til baka og til þeirrar umræðu sem hefur átt sér stað um 

gagnagrunna og persónuvernd er oft stillt upp tveimur sjónarmiðum sem togast á í 

þessum efnum. Annað sjónarmiðið er að aðgangur og meðferð persónuupplýsinga 

ættu að vera fyrir opnum tjöldum og almenningur ætti að hafa aðgang að upplýsingum 

um sjálfan sig, opinbera aðila og aðra sem starfa að almannaheill. Þetta sjónarmið 

stangast á við rétt einstaklinga til einkalífs, þar sem einstaklingnum er tryggður friður 

fyrir ágangi annarra og samkvæmt því ætti hver einstaklingur að stjórna því hvaða 

upplýsingar um sjálfan sig hann deilir með öðrum. Það er því á valdi hvers 

einstaklings í hvaða rannsóknum hann tekur þátt og þar af leiðandi hvaða upplýsingar 

hann gefur um sjálfan sig. 

 
99 Kári Stefánsson, „Meðferð persónuupplýsinga“, [50. árg. 1997] Úlfljótur 2. tbl., bls 501. 
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Í kjölfar gagnagrunnslaganna urðu miklar umræður um hvaða upplýsingar ættu 

að fara í miðlægan gagnagrunn. Friðrik Vagn, heilsugæslulæknir, benti á að um væri 

að ræða upplýsingar sem sjúklingur gæfi lækni sínum í fullum trúnaði. Sjúkraskráning 

væri einungis ætluð til að hjálpa sjúklingnum í heilsuvanda sínum, þ.e. upplýsingar 

um greiningu og meðferð hans. Hann telur algjörlega rangt að afhenda slíkar 

upplýsingar til þriðja aðila án leyfis sjúklings. Friðrik stillir trúnaðinum við 

sjúklinginn upp gegn læknavísindum og reyndar efast hann um gagn þeirra upplýsinga 

sem heimilislæknar hafa undir höndum.100 

Landlæknir hefur hins vegar bent á nauðsyn miðlægs gagnagrunns á 

heilbrigðissviði og telur að slíkur gagnagrunnur ætti að geta gengið upp með því að 

dulkóða allar persónugreinanlegar upplýsingar. Þannig ætti að vera hægt að koma í 

veg fyrir að viðkvæmar persónuupplýsingar leki úr honum.101 Kári Stefánsson hefur 

verið harður talsmaður gagnagrunnsins enda telur hann söfnun persónuupplýsinga í 

slíkan grunn forsendur að flestum rannsóknum á manninum, hvort sem um ræðir 

heilbrigða eða sjúka einstaklinga.102 Andstæðingar gagnagrunnsins hafa hinsvegar 

bent á að gagnagrunnur á heilbrigðissviði sé ekki nauðsyn þar sem rannsóknir á 

heilbrigðissviði hafi verið stundaðar hingað til án tilstuðlan slíks gagnagrunns.103 

Miðlægur gagnagrunnur á heilbrigðissviði hefur aldrei komið til framkvæmda 

enda eru ennþá margir lausir endar. Í þessari ritgerð verður ekki leitast við að leysa 

þann vanda sem gagnagrunninum fylgir heldur aðeins að varpa ljósi á kosti hans og 

galla. 

 
100 Friðrik Vagn Guðjónsson, „Heimilislækningar og gagnagrunnurinn“ [87. árg. 2001] Læknablaðið 
6.tbl., bls 544-546. 
101 Sigurður Guðmundsson. 
102 Kári Stefánsson, bls 499-507. 
103 Ragnar Aðalsteinsson lögmaður hefur verið harður talsmaður gegn gagnagrunninum og einnig mætti 
nefna Pétur Hauksson læknir og Friðrik Vagn Guðjónsson heimilislækni. 
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7.1 Lög um miðlægan gagnagrunn á heilbrigðissviði 

Umræðan um miðlægan gagnagrunn á heilbrigðissviði hefur verið mikil síðustu 

10 ár eða svo þar sem hann er mjög umdeildur og hefur verið það allt frá upphafi. Það 

er ekki aðeins gagnagrunnurinn sjálfur sem menn eru í andstöðu við heldur 

framkvæmd hans, m.a. úrsagnir úr honum og dulkóðun upplýsinga sem nánar verður 

vikið að. Lög um gagnagrunn á heilbrigðissviði nr. 139/1998 tóku gildi 30. desember 

1998 og rekstrarleyfi var úthlutað til ÍE árið 2000. Í gagnagrunninn var ætlunin að 

safna heilsufarsupplýsingum úr sjúkraskrám landsmanna sem yrðu skráðar á 

samræmdan, kerfisbundin hátt í einum miðlægum gagnagrunni sem ætlaður væri til 

úrvinnslu og upplýsingamiðlunar samkvæmt 1. tl. 1.mgr. 3.gr. laganna. Þrátt fyrir það 

hefur hann aldrei komist í notkun og ekki enn séð hvenær af því verður. 

Það var meðal annars fyrir tilstuðlan Kára Stefánssonar sem frumvarp til laga 

um miðlægan gagnagrunn á heilbrigðissviði var lagt fram. Slíkur gagnagrunnur hefur 

bæði kosti og galla. Af göllum mætti nefna m.a. rof á friðhelgi einkalífs, hættu á 

misnotkun og persónugreiningar á viðkvæmum heilsufarsupplýsingum.104 Að mati 

Kára eru hinsvegar kostirnir við slíkan gagnagrunn mun fleiri en gallar hans. Mætti 

þar sem dæmi nefna 1) öflun nýrrar þekkingar um eðli heilsu og sjúkdóma, 2) aukin 

gæði og sparnað í heilbrigðiskerfinu, 3) uppbyggingu hátækniiðnaðar á Íslandi og þar 

með aukna atvinnu menntaðs fólks í landinu og 4) möguleika á að laða til Íslands 

starfsemi sem tengist gagnagrunninum.105 

Heilsufarslega eru Íslendingar með hraustustu þjóðum heims sem telst mjög 

eftirsóknarvert og ákjósanlegt til læknisfræðilegra rannsókna. Upplýsingum um 

 
104 Friðrik Vagn Guðjónsson, bls 544-546. 
105 Frumvarp til laga um gagnagrunn á heilbrigðissviði. 123. löggjafarþing 1998-1999. þskj. 109 – 109 
mál. 
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sjúkrasögu, sjúkdómsgreiningar og lyfjagjöf hefur verið safnað í marga áratugi sem 

hefur nýst Íslendingum til að efla heilbrigði og sinna öflugu vísindastarfi.106 

7.1.1 Rekstrarleyfishafi 

Í öðrum kafla gagnagrunnslaganna kemur fram að heilbrigðisráðherra sé heimilt 

að veita rekstrarleyfi tímabundið til gerðar og starfrækslu gagnagrunns á 

heilbrigðissviði en þó aldrei lengur en 12 ár í senn. Slíku leyfi úthlutaði ráðherra til ÍE 

árið 2000. Lögum samkvæmt skal leyfishafi greiða allan kostnað við vinnslu 

upplýsinga til flutnings í gagnagrunn samkvæmt 4. mgr. 4. gr. og einnig greiða gjald 

fyrir rekstrarleyfið til að mæta kostnaði við veitingu þess.  

Svo hægt sé að úthluta rekstrarleyfi fyrir starfrækslu gagnagrunns á 

heilbrigðissviði þurfa fyrirtæki að uppfylla ákveðin skilyrði sem fram koma í 1. til 11. 

tl. 1. mgr. 5. gr. Þau miða öll að því að auka öryggi gagnagrunnsins og tryggja öryggi 

persónuupplýsinga. Eitt þessara skilyrða er að gagnagrunnurinn sé alfarið staðsettur 

hér á landi til að tryggja enn frekar að lögum verði framfylgt og persónuvernd tryggð. 

Öryggiskröfur Persónuverndar skulu vera uppfylltar ásamt því að öll skráning og 

vinnsla heilsufarsupplýsinga sé unnin af heilbrigðisstarfsfólki sem er bundið 

þagnarskyldu samkvæmt lögum viðkomandi heilbrigðisstéttar, siðareglum og 

samkvæmt umræddum lögum fyrir starfsmenn rekstrarleyfishafa. 

Eftir að rekstrarleyfi hefur verið gefið út þarf rekstrarleyfishafinn sjálfur að 

semja við heilbrigðisstofnanir og sjálfstætt starfandi heilbrigðisstarfsfólk um 

afhendingu upplýsinga úr sjúkraskrám til að flytja í gagnagrunninn. Þá vaknar sú 

spurning hver innan heilbrigðisstofnunar tekur ákvarðanir um slíkt, hvort læknar eða 

læknaráð semji um afhendingu sjúkraskráa eða hvort pólitískt skipaðir stjórnendur 

heilbrigðisstofnanna taki slíkar ákvarðanir. Það væri hægt að ímynda sér að afstaða 

 
106 Kári Stefánsson, bls 499-507. 
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þessara tveggja hópa til gagnagrunns á heilbrigðissviði væri ekki sú sama þar sem 

stjórnendur heilbrigðisstofnanna eru sjaldnast læknisfræðilega menntaðir og hafa þar 

af leiðandi annað viðhorf til gagnagrunnsins en læknar og annað 

heilbrigðisstarfsfólk.107 Þegar samið hefur verið um afhendingu heilsufarsupplýsinga 

þarf að dulkóða þær til að tryggja persónuvernd, þannig að aðeins verði um 

ópersónulegar upplýsingar að ræða.108 Enda þótt gagnagrunnurinn hafi aldrei komist í 

notkun hefur ÍE nú þegar samið við nokkrar heilbrigðisstofnanir um 

heilsufarsupplýsingar einstaklinga en hefur þó ekki fengið þær afhendar.109 

Meðal annars hefur verið bent á hversu einstakt það sé að einkafyrirtæki fái 

sérrétt til að nýta sér eins viðamiklar upplýsingar og hér um ræðir sem hið opinbera 

hefur safnað saman um árabil í þágu einstaklinga, heilbrigðiskerfisins og þjóðarinnar. 

Það er mjög athyglisvert á tímum samkeppni og frjálsræðis að veita einkafyrirtæki 

einkaleyfi til vinnslu slíkra upplýsinga og er ekki um að ræða neitt annað en 

einokun.110 

7.1.2 Úrsögn úr gagnagrunninum 

Það er réttur hvers einstaklings að segja sig úr gagnagrunninum og hafna því þar 

með að heilsufarsupplýsingar hans verði sendar í hann. Í persónuverndarlögunum 

kemur skýrt fram að það er réttur einstaklingsins að velja hvaða persónuupplýsingum 

hann deilir með öðrum eða í hvað rannsóknum hann tekur þátt.  

Við yfirfærslu gagna í gagnagrunn á heilbrigðissviði er ekki fyrirfram vitað hvaða 

rannsóknir verði gerðar og því engin leið fyrir einstaklinga að velja úr þeim 

rannsóknum sem gögn þeirra verða notuð í. Einstaklingar þurfa því sérstaklega að 

 
107 Þröstur Haraldsson „Enn er deilt um gagnagrunninn“. [86. árg. 2000] Læknablaðið 3 tbl., bls 191-
194. 
108 Frumvarp til laga nr. 139/1998. 
109 http://personuvernd.is/tolvunefnd.nsf/pages/90B08B6243F52B7E00256C52005A483B (25.04.2006) 
110 Sigrún Davíðsdóttir, „Náum (gagnagrunns) áttum!“, birt á heimasíðu mannverndar, 
http://www.mannvernd.is/greinar/sd.naum.attum.html (11.05.2006). 

http://www.mannvernd.is/greinar/sd.naum.attum.html
http://personuvernd.is/tolvunefnd.nsf/pages/90B08B6243F52B7E00256C52005A483B
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segja sig úr gagnagrunninum ef þeir vilja ekki að viðkvæmar heilsufarsupplýsingar 

um þá fari í hann. Samkvæmt 8. gr. gagnagrunnslaganna skal úrsögn tilkynnt til 

Landlæknis og vera öllum aðgengileg. Af því leiðir að ekki var gert ráð fyrir að 

vinnsla við gagnagrunninn hæfist fyrr en að sex mánuðum liðnum frá gildistöku 

laganna til að veita einstaklingum svigrúm til úrsagnar.111 Það er mjög athyglisvert að 

einstaklingar þurfa sérstaklega að segja sig formlega úr gagnagrunninum, það gildir 

því eingöngu um lögráða og lifandi menn. Þeir sem hafa verið sviptir sjálfræði, börn 

undir 18 ára aldri og látnir einstaklingar geta ekki tekið þá ákvörðun að segja sig úr 

gagnagrunninum. Því væri eðlilegt að þessir hópar væru undanþegnir löggjöf eins og 

gagnagrunnslögunum en svo er ekki. Ekki er gert ráð fyrir því í lögunum að ættingjar 

geti fyrir hönd látins einstaklings sagt hann úr gagnagrunninum. Ragnar Aðalsteinsson 

lögmaður vill ganga svo langt að segja að þetta kynni að stangast á við 71. gr. 

stjórnarskrár Íslands þar sem friðhelgi einkalífs er tryggð.112 

Athyglisverður dómur féll í Hæstarétti Íslands árið 2003 um úrsögn látins 

ættingja úr gagnagrunninum. Málavextir voru þeir að 16 ára stúlka krafðist þess að 

ógilt yrði með dómi synjun landlæknis á beiðni hennar um að ekki yrðu færðar í 

gagnagrunn á heilbrigðissviði heilsufarsupplýsingar, sem skráðar höfðu verið í 

sjúkraskrár um látinn föður hennar. Hún gat sagt sjálfa sig úr gagnagrunninum en ekki 

föður sinn. Samkvæmt 8. gr. gagnagrunnslaganna nr. 139/1998 er það réttur manna að 

segja sig úr gagnagrunninum en ekkert er kveðið á um látna ættingja og því hafði 

landlæknir synjað beiðni hennar. Hún taldi hins vegar að heilsufarsupplýsingar um 

látinn föður sinn gætu átt við sig þ.e. um arfgenga eiginleika föðurins. Þetta taldi hún 

varða við friðhelgi einkalífs síns.113 Gagnvart þessum lögum eru látnir einstaklingar 

 
111 Gagnagrunnurinn hefur ekki ennþá komist í framkvæmd þannig að ekki reyndi á þetta ákvæði. 
112 Þröstur Haraldsson „Enn er deilt um gagnagrunninn“. [86. árg. 2000] Læknablaðið 3 tbl., bls 191-
194. 
113 Hæstiréttur Íslands, nr. 151/2003. 
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réttlausir en benda má á réttindi látinna einstaklinga í lögum nr. 16/1991 um brottnám 

líffæra. Óski einstaklingur eftir líffæraflutningi lýkur þeim rétti ekki við andlát heldur 

eru það ættingjar hins látna sem fylgja þeim rétti eftir. Það væri því ekki fráleitt að 

slík framkvæmd væri með gagnagrunnslögunum. Niðurstaða dómsins er áhugaverð 

fyrir þær sakir að ákvörðun landlæknis var felld úr gildi og þar með voru upplýsingar í 

sjúkraskrá látins föður ekki fluttar í gagnagrunn á heilbrigðissviði.114 Þessi dómur 

varð til þess að auka til muna óvissu um framtíð gagnagrunnsins enda var þetta einn af 

þeim þáttum sem ekki var gert ráð fyrir. Athygli er þó vakin á því að faðir konunnar 

sem sækir málið lést árið 1991 eða um 7 árum áður en gagnagrunnslögin tóku gildi. 

Er þá ekki um afturvirkni laga að ræða, þegar einstaklingur er látinn við gildistöku 

laganna og hefur þar með ekki tækifæri til að segja sig úr gagnagrunninum.115 Það 

væri eðlilegra að allir núlifandi Íslendingar sem hefðu haft tækifæri til að segja sig úr 

gagnagrunninum færu í hann en aðrir ekki. Ragnar Aðalsteinsson hefur bent á þetta 

sjónarmið og að þeir sem lögin settu hafi litið á látna einstaklinga sem réttlausa.116 

Í almennum lögum er ekki að finna afstöðu til þess að hversu miklu leyti látnir 

einstaklingar njóti lagaverndar. Enda þótt að það sé óljóst hefur ávallt verið gengið út 

frá því í íslenskum lögum að látnir einstaklingar njóti friðhelgi einkalífs.117 Sem dæmi 

mætti nefna að trúnaði læknis og sjúklings lýkur ekki með dauða sjúklings.118 Þetta 

verður mikilvægara og afdrifaríkara þegar ÍE hefur lokið við kortlagningu 

erfðamengis mannsins eða DNA. Slíkar upplýsingar úr einum einstaklingi geta veitt 

upplýsingar um aðra lifandi menn þ.e. ættingja hans og niðja. Hér mætti nefna sem 

dæmi upplýsingar um alvarlega arfgenga sjúkdóma sem gætu vakið angist og kvíða 

 
114 Hæstiréttur Íslands nr. 151/2003. 
115 Það er meginregla íslensks réttar um bann við afturvirkni laga, sérstaklega um íþyngjandi ákvæði 
eins og í tilviki gagngrunnslaganna. 
116 BÞ, „Endurupptaka á Alþingi eina lausnin“ [87, árg. 2001] Læknablaðið 6. tbl. BÞ vitnar í orð 
Ragnars Aðalsteinssonar lögmanns,bls 543 
117 Frumvarp til laga nr. 22/2000. 
118 6. mgr. 15. gr. Læknalaganna nr. 53/1988 og einnig 12. gr. laga nr. 74/1997 um réttindi sjúklinga. 
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hjá fólki ef í ljós kæmi að viðkomandi ætti eftir að veikjast af slíkum sjúkdóm síðar á 

ævinni. Þetta eru einnig upplýsingar sem tryggingafélög og atvinnurekendur kunna 

vafalaust að sækja í til að spara sér sjúkrabætur, vinnutap, líf og sjúkdómatryggingar 

svo dæmi séu tekin.119 

Ekki hefur borið eins mikið á úrsögnum úr gagnagrunninum og gert var ráð fyrir 

á þeim tíma sem lögin voru sett en skýringin gæti að hluta verið sú að hann hefur 

aldrei komist til framkvæmda. Gerði hann það í framtíðinni og segðu margir 

einstaklingar sig úr honum, yrði sú hætta alltaf fyrir hendi að gagnagrunnurinn yrði 

bjagaður og óáreiðanlegur. Gera mætti ráð fyrir því að einstaklingar sem eru haldnir 

ákveðnum sjúkdómum (alvarlegum sjúkdómum) væru líklegri til að segja sig úr 

honum en aðrir sem eru haldnir öðrum minni háttar sjúkdómum og heilbrigðir myndu 

fara í gagnagrunninn.120 Það verður að öllum líkindum erfitt að koma í veg fyrir slíkt 

því hér er um að ræða rétt einstaklingsins til úrsagnar úr gagnagrunninum. 

7.1.3 Dulkóðun 

Skýrt er tekið fram í 1. gr. laga nr. 129/1998 að aðeins ópersónugreinanlegar 

heilsufarsupplýsingar fari í gagnagrunninn. Persónugreinanlegar upplýsingar verða 

þar með dulkóðaðar samkvæmt 2. mgr. 7. gr. laganna. Með dulkóðun er samkvæmt 4. 

og 5. tl. 1. mgr. 3. gr. laganna átt við að orð eða tölur verða að óskiljanlegri runu af 

táknum sem ekki er hægt að rekja til baka með greiningarlykli. Þar með á að vera 

ómögulegt að veita upplýsingar um einstakling úr gagnagrunninum og ennfremur á að 

tryggja öryggi og vernd viðkvæmra heilsufarsupplýsinga.  

Dulkóðun hefur þó í för með sér töluverða ókosti. Í Persónuverndarlögunum 

hefur verið fjallað um rétt einstaklingsins til að fá að vita hvað um hann er skráð, rétt 

 
119 Haraldur Briem, bls 491-495. 
120 http://www.mannvernd.is/dreifibref/08.12.1998_ofurdulkodun.html (22.04.2006). 

http://www.mannvernd.is/dreifibref/08.12.1998_ofurdulkodun.html
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til að fá leiðréttar rangar færslur, rétt til að fá afmáðar upplýsingar og rétt til að 

upplýsingar fyrnist. Þegar upplýsingar einstaklings hafa verið dulkóðaðar og þær eru 

komnar í gagnagrunninn er engin leið fyrir einstaklinginn að nýta þessi réttindi sín. Þá 

má segja að leyndin um upplýsingarnar séu meira virði en réttur einstaklingsins. Það 

væri því hægt að spyrja um gagnsemi og tilgang dulkóðunar. Megin tilgangurinn með 

dulkóðun er að tryggja að óviðkomandi fái ekki aðgang að viðkvæmum 

persónuupplýsingum en ekki að ganga á réttindi einstaklingsins.121 Annar stór ókostur 

þessu tengdur er að ekki ætti að vera hægt að rekja dulkóðaðar upplýsingar aftur til 

einstaklingsins í þeim tilvikum að upp kæmist að viðkomandi væri haldinn arfgengum 

sjúkdómi sem krefðist meðhöndlunar. Þrátt fyrir að þetta standi í 

gagnagrunnslögunum er dulkóðunin ekki svona afdráttalaus þegar nánar er skoðað. 

Það er mjög athyglisvert að í gagnagrunnslögunum nr. 139/1998 kemur ekki 

fram hvaða upplýsingar skuli dulkóðaðar til að tryggja að um sé að ræða 

ópersónugreinanlegar upplýsingar. Samkvæmt viðauka B með rekstrarleyfi 

gagnagrunnsins er ekki annað að sjá en aðeins kennitala einstaklinga verði dulkóðuð 

og önnur persónuauðkenni skilin eftir án dulkóðunar. Hvernig er hægt að tala um 

ópersónutengjanlegar upplýsingar þegar fullt nafn, aldur og búseta einstaklinga verður 

án dulkóðunar í gagnagrunninum?122 Þar sem gagnagrunnurinn hefur aldrei komist í 

gagnið er erfitt að segja til um framkvæmd hans en sé gengið út frá þessum 

staðreyndum er nokkuð augljóst að um er að ræða persónutengjanlegar upplýsingar 

enda þótt að kennitöluna vanti. Þar sem um er að ræða lítið samfélag rétt um 300 

þúsunda manna er ekki erfitt að rekja upplýsingar af þessu tagi. Í þessu öllu er erfitt að 

sjá samræmi í lögunum hvað dulkóðun varðar.  

 
121 http://www.mannvernd.is/dreifibref/08.12.1998_ofurdulkodun.html (22.04.2006). 
122 „Viðauki B við rekstrarleyfi gagnagrunns“ [86. árg. 2000] Læknablaðið 3. tbl. 

http://www.mannvernd.is/dreifibref/08.12.1998_ofurdulkodun.html
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Það er töluverð þversögn að tala um ópersónutengjanlegar upplýsingar verði 

ekki allar persónuupplýsingar dulkóðaðar. Að auki má árétta það sem fyrr hefur 

komið fram að samkvæmt lögunum er ekki gert ráð fyrir því að hægt verði að rekja 

dulkóðun til baka. Það gengur ekki upp þar sem reiknað er með að upplýsingar í 

gagnagrunninum verið uppfærðar og úrsagnir úr honum eigi að vera mögulegar 

hvenær sem er. Þar af leiðandi er nauðsynlegt að vita hvar eldri upplýsingarnar um 

einstaklinginn eru, hvort sem það er vegna uppfærslu eða til að ná í ákveðnar 

upplýsingar vegna úrsagnar.123 Kári Stefánsson segir að með þessu sé verið að veita 

aðgang að þeim gögnum sem verið er að eyða út en telur þó ekki hættu stafa af því.124 

Þetta er ekki rétt viðhorf að mínu mati til viðkvæmra persónuupplýsinga. Þegar opnað 

hefur verið fyrir slíka möguleika er alltaf hætta á misnotkun. Það ætti því að vera 

deginum ljósara að upplýst samþykki einstaklingsins þurfi fyrir flutningi 

persónuupplýsinga hans í miðlægan gagnagrunn á heilbrigðissviði þar sem aðeins er 

verið að tala um dulkóðun en ekki aftengingu milli heilsufarsupplýsinga og 

persónugreinanlegra upplýsinga. 

Það sem fram kemur hér er fullt af þversögnum enda ekki við öðru að búast. 

Ópersónutengjanlegar upplýsingar væru ekki mikils virði miðað við ætlunarverk ÍE að 

tengja þær erfða- og ættfræðigagnagrunni. Skýrt er kveðið á um í 

Persónuverndalögunum að geymsla á persónutengjanlegum upplýsingum krefst 

samþykkis einstaklinganna. Svo virðist því sem þetta snúist um að fá 

heilsufarsupplýsingarnar skilgreindar sem ópersónutengjanlegar til að losna undan 

eftirliti Persónuverndar en í raun verða þær persónutengjanlegar því aðeins verður um 

að ræða dulkóðun á kennitölu.125 

123 Björg Rúnarsdóttir, „Mörk löggjafans“ [87. árg. 2001] Læknablaðið 7/8. tbl. ,bls 655 
124 „Samkomulag um gagnagrunn á heilbrigðissviði“ [28. ágúst, 2001] Mbl.is, Miðopna 
125 http://www.mannvernd.is/greinar/sd.naum.attum.html (11.05.2006). 

http://www.mannvernd.is/greinar/sd.naum.attum.html
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7.1.4 Upplýst samþykki einstaklinga 

Í 7. tl.1. mgr. 2. gr. Persónuverndalaganna er skilgreining á hvað upplýs 

samþykki er;  

 
„Sérstök, ótvíræð yfirlýsing sem einstaklingur gefur af fúsum og frjálsum vilja um að 

hann sé samþykkur vinnslu tiltekinna upplýsinga um sig og að honum sé kunnugt um tilgang 
hennar, hvernig hún fari fram, hvernig persónuvernd verði tryggð, um að honum sé heimilt að 
afturkalla samþykki sitt o.s.frv.“ 

Að framan hefur verið fjallað um Persónuverndarlögin og alþjóðasamninga á því 

sviði þar sem skýrt kemur fram að upplýst samþykki þurfi að liggja fyrir notkun 

persónuupplýsinga í öðrum en upphaflegum tilgangi.126 Kári Stefánsson telur það hins 

vegar ekki vera frágangssök að nýta upplýsingar sem safnað er í ákveðnum tilgangi án 

upplýsts samþykkis einstaklingsins svo framalega sem farið sé að gát og virðingu eftir 

þeim reglum sem settar hafa verið til verndar einkalífs.127 Hérna er átt við að setja í 

gagnagrunninn án samþykkis heilsufarsupplýsingar einstaklings sem upphaflega var 

safnað í þágu hans sjálfs til að auðvelda greiningu og meðhöndlun hans sem sjúklings. 

Þetta sjónarmið er ekki hlutlaust þar sem Kári hefur haft mikilla hagsmuna að gæta af 

gagnagrunninum sem forstjóri ÍE.  

Þegar lög um gagnagrunna voru sett árið 1998 var sú leið valin að 

heilsufarsupplýsingar allra landsmanna skyldu fara í miðlægan gagnagrunn á 

heilbrigðissviði án sérstaks samþykkis sjúklinga. Í 8. gr. Persónuverndarlaganna eru 

talin upp skilyrði fyrir vinnslu viðkvæmra persónuupplýsinga en þar er fyrst talið upp 

samþykki einstaklingsins. Að auki eru í 9. gr. sömu laganna talin upp fleiri skilyrði 

sem heimila vinnslu viðkvæmra persónuupplýsinga en í 2. tl. 1. mgr. 9. gr. segir: 

„Sérstök heimild standi til vinnslunnar samkvæmt öðrum lögum“. Þetta ákvæði veitir 

 
126 Það er mjög skýrt að sjúkraskrár innihalda heilsufarsupplýsingar sem er safnað í þeim tilgangi að 
auðvelda greiningu sjúkdóma og meðferð einstaklingsins en ekki í þeim tilgangi að setja í miðlægan 
gagnagrunn. Friðrik Vagn Guðjónsson, bls 545. 
127 Kári Stefánsson, bls 502-503. 
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mjög víðtækar undanþágur þar sem hægt er að setja ný lög með öðrum skilyrðum en 

þetta ákvæði kemur í veg fyrir ósamræmi milli Persónuverndalarganna og 

Gagnagrunnslaganna.128 Með þessu móti takmarkast réttur einstaklingsins til friðhelgi 

einkalífs samkvæmt 1. mgr. 71. gr. stjórnarskrá Íslands og einnig 1. mgr. 8. gr. 

MSE,129 Þar með er hægt að flytja heilsufarsupplýsingar landsmanna í miðlægan 

gagnagrunn án sérstaks samþykkis þar sem notast verður við dulkóðaðar 

persónuupplýsingar. 

Fjallað hefur verið um kosti og galla dulkóðunar og mætti velta fyrir sér hvort 

ekki hefði verið réttara að afla samþykkis einstaklinga til vinnslu heilsufarsupplýsinga 

hans í miðlægan gagnagrunn. Með því móti væri hægt að vinna með 

persónugreinanlegum eða persónugreindum upplýsingum í gagnagrunninum. Hægt 

væri að rekja upplýsingar til einstaklinga ef nauðsynlegt þætti vegna heilsu þeirra. Sá 

stóri galli við þessa leið er að þátttaka yrði minni í miðlægum gagnagrunni og því 

minni not af honum. Þetta er stór ókostur sem jafnvel yrði til þess að engin 

grundvöllur væri fyrir slíkum gagnagrunni en vega og meta verður bæði kosti og galla 

ef farið verður í að bæta gagnagrunnslögin. 

Evrópuráðið hefur sett skilyrði um upplýst samþykki einstaklinga. Þetta hefur 

sætt gagnrýni og þá helst vegna þess að faraldsfræðilegar rannsóknir geta tapað gildi 

sínu ef ekki er hægt að framkvæma þær án upplýst samþykkis. Svo dæmi séu tekin 

um slíkt mætti nefna, að ætti að gera rannsókn á útbreiðslu HIV með sjálfboðaliðum 

eingöngu væri frekar ólíklegt að slík rannsókn skilaði fullnægjandi upplýsingum. En 

með því að afmá persónueinkenni af sýnum sem væru til í sýnabönkum fengjust mjög 

áreiðanlegar upplýsingar um útbreiðslu.130 

128 Pétur Hauksson, „Lífsýna-, persónuverndar – og gagnagrunnslög“ [86. árg. 2000] Læknablaðið 5. 
tbl. Bls 368-369. 
129 Björg Rúnarsdóttir, bls 654. 
130 Haraldur Briem, bls 495 - 496.  
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Á aðalfundi Læknafélags Íslands árið 2000 var samþykkt ályktun þess efnis að 

án skriflegs samþykkis sjúklinga væri verið að grafa undan trúnaði sem ríkja þyrfti 

milli læknis og sjúklings og að ekki yrði við annað unað en að persónulegar heimildir 

yrðu fengnar fyrir flutningi heilsufarsupplýsinga í gagnagrunninn.131 

8 Niðurstaða 

Mikil óvissa hefur ríkt um framtíð gagnagrunnsins og er ólíklegt að hann komist 

nokkur tíma í framkvæmd í því horfi sem núgildandi lög segja til um enda orðin átta 

ára gömul og margt breyst á þeim tíma. Sem dæmi um þá óvissu sem ríkt hefur frá 

upphafi hefur ekki verið ljóst hvaða upplýsingar verði fluttar í gagnagrunninn. Í 1. gr. 

gagnagrunnslaganna kemur fram að ópersónugreinanlegar heilsufarsupplýsingar verði 

fluttar í hann en það er mjög víðtæk skilgreining. Í heilsufarsupplýsingum 

einstaklinga er meðal annars að finna nafn, kyn, heimilisfang, kennitölu, aldur, 

starfsheiti, hjúskapastöðu, fjölskylduhagi og félagslegar aðstæður svo dæmi séu tekin. 

Eins og fram hefur komið hér að ofan er ekki hægt að greina annað en eingöngu 

kennitala einstaklinga verði dulkóðuð til að gera upplýsingarnar ópersónutengjanlegar 

en þrátt fyrir það er ekki mikill vandi vegna smæðar samfélagsins að nota þær 

upplýsingar sem eftir standa án dulkóðunar til að þekkja einstaklinga. Enda þótt að 

þessar upplýsingar væru ekki fyrir hendi væri möguleiki að nota heilsufarsupplýsingar 

til að bera kennsl á einstaklinga, t.d. við rannsókn á sjaldgæfum sjúkdómum eða 

sjaldgæfum ættarsjúkdómum. Í lögnum frá 1998 er ekki tiltekið hvaða upplýsingar 

fari í gagnagrunninn en ástæður þess eru að ekki var fyrirfram ákveðið hvað yrði 

rannsakað.132 

131 http://www.mannvernd.is/frettir/LIalyktanir.html (11.05.2006). 
132 Björg Rúnarsdóttir, bls 654-655. 

http://www.mannvernd.is/frettir/LIalyktanir.html
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Í raun væri ekkert athugavert við þessa framkvæmd gagnagrunnsins í núverandi 

mynd ef upplýst og óþvingað samþykki lægi fyrir frá einstaklingum þess efnis að þeir 

samþykktu að heilsufarsupplýsingar þeirra færu í gagnagrunninn. Í þessu samhengi er 

vel við hæfi að benda á lög um lífsýnasöfn nr. 110 frá árinu 2000133, þar kemur skýrt 

fram í 1. mgr. 7. gr. laganna að upplýst og óþvingað samþykki einstaklings sem 

lífsýnið gefur í lífsýnasafn skuli liggja fyrir. Þrátt fyrir upplýst samþykki eru lífsýnin 

varðveitt án persónuauðkenna samkvæmt 1. mgr. 8. gr. laganna. Slík ákvæði væri 

hægt að ímynda sér í nýjum gagnagrunnslögum ef til stæði að gera grunninn 

nothæfan.  

Óhætt er að segja að umræðan um miðlægan gagnagrunn á heilbrigðissviði hafi 

valdið miklu fjaðrafoki og margir halda því fram að þetta hafi aðeins verið stormur í 

vatnsglasi. Af því máli sem hér er rakið að ofan er þó óhætt að fullyrða að áhyggjur 

manna um persónuvernd og öryggi persónuupplýsinga eru ekki óþarfar. 

Heilsufarsupplýsingar eru í mörgum tilfellum viðkvæmustu og persónulegustu 

upplýsingar sem einstaklingurinn býr yfir og því afar mikilvægt að heilbrigðiskerfið 

hafi trúnað og traust einstaklinganna. Læknar hafa lýst yfir áhyggjum sínum af þessu 

þar sem þeir telja að vantraust á lækna geti valdið erfiðleikum í sjúkdómsgreiningu og 

meðhöndlun sjúklinga.134 

Sú óvissa sem hefur ríkt um hvaða upplýsingar verði sendar í miðlægan 

gagnagrunn á heilbrigðissviði og úrsagnir látinna ættingja úr gagnagrunninum eru 

stórir þættir sem nauðsynlegt er að hafa á hreinu áður en starfræksla hans getur hafist. 

Fram hefur komið að látnir skuli áfram njóta réttar síns um friðhelgi einkalífs og ætti 

því ekki að verða breyting á því með gagnagrunnslögunum. Allir ættu að hafa 

möguleika á að segja sig úr gagnagrunninum og ættingjar fyrir hönd látinna. Að mínu 
 
133 Hér er um að ræða lög sem heimila söfnun, vörslu, meðferð og nýtingu lífsýna úr mönnum með 
þeim hætti að persónuvernd sé tryggð samkvæmt 1. gr. laganna. 
134 Friðrik Vagn Guðjónsson, bls 545. 
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mati eru þessir þættir nátengdir, margir myndu eflaust ekki segja sig úr 

gagnagrunninum ef fyrir lægi hvaða upplýsingar færu í hann. Ekki liggur ljóst fyrir 

hvort aðeins sé um að ræða niðurstöður úr rannsóknum og sjúkdómsgreiningar eða 

hvort allar upplýsingar sem eru að finna í sjúkraskrám eigi að fara í gagnagrunninn. 

Í fyrsta kafla ritgerðarinnar var sú spurning lögð fram hversu öruggar 

heilsufarsupplýsingar Íslendinga yrðu í miðlægum gagnagrunni á heilbrigðissviði ef 

hann kæmist til framkvæmda eins og ráð er fyrir gert að lögunum óbreyttum. Á 

yfirferð ritgerðarinnar er nokkuð ljóst að núverandi lög um miðlægan gagnagrunn á 

heilbrigðissviði nr. 139/1998 veita ekki þá vernd sem nauðsynlegt er til að starfrækja 

gagnagrunn með ópersónutengjanlegum upplýsingum sem fengnar eru án upplýsts 

samþykkis. Það mætti hugsanlega velta því fyrir sér hvort ætlunin hafi verið að snúa á 

lögin með því að fá heilsufarsupplýsingarnar skilgreindar sem ópersónutengjanlegar 

með því að dulkóða aðeins kennitölu en nota aðrar upplýsingar s.s. nafn til að bera 

kennsl á einstaklinganna. Þær hugmyndir sem ÍE virðist hafa um slíkan gagnagrunn 

gefur að minnsta kosti slíkt í skyn þar sem markmiðið hefur verið að tengja 

heilsufarsupplýsingar við erfða og ættfræðigagnagrunna. Slíkt væri ekki 

framkvæmanlegt nema með persónutengjanlegum upplýsingum.  

Miðlægur gagnagrunnur á heilbrigðissviði er ekki eina leiðin til 

læknisfræðilegra rannsókna og framfara á því sviði. Fram til dagsins í dag hafa orðið 

miklar framfarir án miðlægs gagnagrunns en slíkar rannsóknir verði gerðar með 

upplýstu samþykki þátttakanda. Sú leið hefur oft verið farin í rannsóknum á 

sjúkdómum að samband er haft við ættingja þeirra sem greinst hafa með t.d. 

krabbamein eða hjartasjúkdóma. Í slíkum tilvikum er oft höfðað til samvisku fólks og 

í raun ekkert athugavert við það svo framalega sem um upplýst samþykki er að ræða. 
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Að loknum slíkum rannsóknum er persónuupplýsingum eytt því bannað er að nota 

upplýsingarnar í öðrum tilgangi en samþykki fékkst fyrir í upphafi.  

Þrátt fyrir alla ókosti gagnagrunnsins er ég ekki andvíg honum sem slíkum 

heldur framkvæmd hans, þ.e. eins og hann liggur fyrir í dag. Með slíkum gagnagrunni 

gætu skapast mörg tækifæri til enn frekari framþróunar og rannsókna en 

framkvæmdin þyrfti að vera með réttum hætti. Það þyrfti að endurskoða 

gagnagrunnslögin ítarlega og þá sérstaklega varðandi þá þætti sem hér hafa verið 

nefndir að ofan um dulkóðun, úrsagnir úr honum og rekstrarleyfi ÍE. 

Þó er þó að mörgu að huga og mætti benda á fréttir Ríkissjónvarpsins 

þriðjudaginn 9. maí sl. um rafvæðingu og samkeyrslu sjúkraskráa á 

heilbrigðisstofnunum landsins. Benedikt Sveinsson, læknir, lýsti þar yfir áhyggjum 

sínum af persónuvernd einstaklinganna, þar sem læknar og deildastjórar hafa aðgang 

af gögnum allra sjúklinga, ekki aðeins þeirra eigin. Hann greindi frá því að hann vissi 

persónulega um atvik þar sem óviðkomandi hafði skoðað sjúkraskrár einstaklinga. 

Hann benti þó á að ekki þyrfti að liggja þar á bakvið slæmur ásetningur heldur gæti 

verið um forvitni að ræða. Hann taldi því að hér væri fyrst og fremst verið að bjóða 

hættunni heim þar sem lítið eftirlit virðist vera með því hverjir skoði rafrænar 

sjúkraskrár. Hann benti á þann möguleika að veita einstaklingum upplýsingar um hver 

eða hverjir hefu skoðað sjúkráskrá þeira, það gæti það veitt vist aðhald þó það kæmi 

ekki í veg fyrir persónunjósnir eða rof í friðhelgi. Hann taldi að þetta hlyti opna fyrir 

hættuna á misnotkun og nauðsynlegt væri að grípa til ráðstafanna.  

9 Lokaorð 

Margar spurningar hafa vaknað við gerð þessarar ritgerðar en vegna skorts á 

tíma og plássleysis er ekki hægt að svara þeim öllum. Vert væri að fara dýpra í nokkur 
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atriði og áhugavert að kynna sér betur. Einnig vöknuðu margar siðferðilegar 

spurningar sem ekki gafst kostur á að skoða frekar en gaman væri að taka til nánari 

athugunar þar sem lög og siðferði fara ekki alltaf saman.  

Í upphafi átti ég ekki von á að svarið við rannsóknar spurningunni yrði svona 

skýrt þar sem ég gerði mér ekki nægjanlega grein fyrir þeim þáttum sem huga þarf að. 

Mér er þó ekki alveg ljóst hvort löggjafinn hafi gert sér grein fyrir þessu eða hvort 

ætlunin hafi verið að koma lögunum í gegn, og þá gagnagrunninum í framkvæmd, án 

þess að tryggja nægjanlegt öryggi heilsufarsupplýsinga. 
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