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 Útdráttur 

Með auknum tækniframförum eykst geta ríkja og einkaaðila til söfnunar, vinnslu og geymslu 

persónuupplýsinga. Tilgangur þessa verkefnis er að leitast við að kanna mörk þess hvenær 

söfnun, vinnsla og geymsla persónuupplýsinga fer að brjóta á rétti einstaklinga til friðhelgi 

einkalífs og verndar persónuupplýsinga. Þetta álitaefni verður skoðað út frá reglum 

Evrópuréttar og sérstaklega verður tekin til skoðunar Tilskipun 2006/24/EB sem lagði þær 

skyldur á aðildarríki ESB og EES að þau skylduðu fjarskiptafyrirtæki innan sinnar lögsögu til 

að varðveita svo kölluð umferðar- og staðsetningargögn viðskiptavina sinna. Tilgangur 

tilskipunarinnar var að þessi gögn væru tiltæk ef á þeim þyrfti að halda við rannsókn, greiningu 

og saksókn alvarlegra glæpa. 

Farið verður í gegnum hvers vegna tilskipunin þótti nauðsynleg á sínum tíma og þá gagnrýni 

sem hún fékk sem seinna leiddu til dómsmála fyrir landsdómstólum aðildarríkja ESB og 

Evrópudómstólnum sem úrskurðaði tilskipunina ógilda í dómi sínum vorið 2014 þar sem hún 

braut um of á rétti einstaklinga til friðhelgi einkalífs og verndar persónuupplýsinga. 

Framkvæmdarstjórn ESB hefur talið tilskipunina mikilvægt vopn í baráttunni gegn glæpum og 

hryðjuverkum. Í helstu niðurstöðum ritgerðarinnar verður því leitast við að svara því hvernig 

slík löggjöf geti náð sömu markmiðum með minni skerðingu á ofangreindum réttindum út frá 

dómaframkvæmd Mannréttindadómstóls Evrópu og Evrópudómstólsins. 
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Abstract 

With improved technical capabilities the ability of states and private parties to gather, process 

and store personal data is forever increasing. The purpose of this essay is to explore the confines 

of when gathering, processing and storing personal data violates the rights of individuals 

concerned to privacy and protection of personal data. This issue will be explored from the 

viewpoint of EU law and especially Directive 2006/24/EC which laid the obligations on EU 

and EEA states to implement laws to require telecommunication service providers within their 

jurisdiction to retain traffic and location data which was generated when their customers used 

their services. The purpose of the directive was to make this data available for the investigation 

and prosecution of serious crimes. 

Why the directive was deem necessary will be looked at as well as the critic it received which 

subsequently led to court proceedings before national courts of EU states and before the 

European Court of Justice which annulled the directive in its judgement the spring of 2014 

because of its interferences with the right to privacy and protection of personal data of 

individuals. 

The European Commission has found this directive to be an important tool in the fight against 

crimes and terrorism. In the essays main conclusions it will be attempted to answer how such 

legislation can achieve the same goals with less intrusion of for mentioned rights based on case 

law of the European Court of Human Rights and the European Court of Justice. 
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1. Inngangur 
Stafræn samskipti sem fram fara í gegnum tölvur, farsíma eða önnur tæki sem geta nýtt sér 

internetið eða farsímakerfi eru orðin stór hluti af lífi okkar. Að sama skapi hefur framboð 

upplýsinga stóraukist og aðgengi að þeim orðið mun auðveldara en það var. 

Þessi sama tækni hefur líka auðveldað ríkjum og fyrirtækjum eftirlit með internetnotkun, 

tölvupóstsendingum og farsímanotkun einstaklinga. Tækniframfarir og verulega minnkaður 

kostnaður við gagnaöflun og gagnageymslu gerir það að verkum að nánast engin mörk eru á 

því hversu langt er hægt að ganga í eftirliti og söfnum upplýsinga um það sem við gerum á 

internetinu eða í símanum. Það er fylgst stöðugt með okkur hvort sem okkur líkar það betur eða 

verr. Google fylgist með hvað við gerum bæði á sínum síðum og öðrum síðum sem þeir hafa 

aðgang að. Facebook gerir það sama nema þeir fylgjast ekki aðeins með notendum Facebook 

heldur einnig þeim sem eru ekki notendur.1 Við lifum nú í veröld þar sem Google veit nánast 

allt um þig, farsímafyrirtækið sem þú skiptir við veit alltaf hvar þú ert á hverjum tíma og 

einkasamtöl eru nánast liðin tíð þar sem mikið af okkar samtölum fara fram í gegnum tölvupóst, 

spjallforrit eða samfélagsmiðla.2 

Ríki hafa núna mun meiri getu til þess að stunda stöðugt eftirlit með þegnum sínum á mjög 

víðum grunni og safna þannig gríðarlegu magni persónuupplýsinga. Þessar upplýsingar geta 

svo verið notaðar til þess að flokka fólk eftir stjórnmála eða trúarskoðun, eftir því hverja 

viðkomandi umgengst, hvað hann skoðar á netinu o.sv.frv. Af þessum möguleikum hafa skapast 

áhyggjur af því hvaða stefnu og aðferðum ríkin beita við þetta eftirlit og hvort það brjóti á 

friðhelgi einkalífs þegna þeirra.3 

Í þessari ritgerð verður leitast við að svara hversu langt er hægt að ganga í söfnun og vinnslu 

persónuupplýsinga og kanna mörk þess hvenær söfnun og vinnsla þeirra brýtur gegn  réttinum 

til friðhelgi einkalífs, sem er grundvallarregla, varin af stjórnarskrám ríkja, alþjóðlegum 

mannréttindasáttmálum og Evrópurétti. Samofinn réttinum til friðhelgi einkalífs er rétturinn til 

verndar persónuupplýsinga sem er varinn af alþjóðlegum sáttmálum, Evrópurétti og lögum 

ríkja. 

                                                           
1 „The Internet is a surveillance state“ (CNN) <http://www.cnn.com/2013/03/16/opinion/schneier-internet-
surveillance/index.html> skoðað 8. september 2014. 
2 sama heimild. 
3 „The right to privacy in the digital age. Report of the Office of the United Nations High Comissioner for Human 
Rights.“ (Human rights Council, 30. júní 2014). 
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Í þessu sambandi verður sérstaklega skoðuð Tilskipun Evrópuþingsins og Ráðsins 2006/24/EB 

sem lagði þær skyldur á fjarskiptafyrirtæki að geyma m.a. gögn um internet og tölvupóstnotkun 

viðskiptavina sinna ásamt því að geyma gögn um staðsetningu farsíma og samskipti í og úr 

þeim. Gögnin sem geyma átti voru umferðargögn e. „Traffic Data“ sem eru upplýsingar um 

hvaða síður voru skoðaðar á netinu, hvaða tölvupósts- og farsímasamskipti fóru fram og 

staðsetningargögn sem sögðu til um hvar hvert tæki eins og t.d. farsími var staðsettur á hverjum 

tíma en ekki um innihaldi eða efni samskiptanna. 

Markmiðið að baki tilskipuninni var að veita stjórnvöldum ríkja öflugt vopn í baráttunni gegn 

skipulögðum glæpum og hryðjuverkum. Skoðað verður hvers vegna tilskipunin þótti 

nauðsynleg á sínum tíma og þá gagnrýni sem hún fékk sem leiddi til dómsmála fyrir 

landsdómstólum aðildarríkja Evrópusambandsins (ESB) og fyrir Evrópudómstólnum e. 

European Court of Justice (ECJ). Tilskipunin var dæmd ógild í dómi Evrópudómstólsins í 

sameinuðu máli C-293/12 og C-594/12 Digital Rights Ireland og Seitlinger og aðrir, í apríl á 

þessu ári. Niðurstaða dómstólsins var að hún gengi gegn friðhelgi einkalífs einstaklinga og rétti 

þeirra til verndar persónuupplýsinga og mun ég fjalla um forsendur og niðurstöður dómsins og 

álit lögsögumanns hans e. Advocate General. Jafnframt verður leitast við að svara því hvernig 

hugsanleg ný tilskipun um varðveislu umferðar- og staðsetningargagna verður að líta út til þess 

að hún valdi sem vægasti skerðingu á friðhelgi einkalífs og réttinum til verndar 

persónuupplýsinga. 

Í upphafi verður hins vegar litið til bakgrunns reglna Evrópuréttar um vernd persónuupplýsinga 

og farið yfir helstu tilskipanir og reglugerðir sem heimila söfnun og vinnslu þeirra og hvernig 

staðið er að vernd þeirra. Litið verður til dómaframkvæmdar Mannréttindadómstóls Evrópu 

(MDE) sem hefur tekið þetta viðfangsefni til ýtarlegrar skoðunar í fjölmörgum dómum. Skoðuð 

verður aðferðafræði dómstólsins og niðurstöður hans í málum sem fjalla um þessi álitaefni til 

þess að fá mynd af því hvernig þessi réttindi eru varin í dómaframkvæmd dómstólsins. 

Litið verður til dómaframkvæmdar ECJ og að sama skapi skoðuð aðferðafræði og niðurstöður 

dómstólsins í málum sem varða vernd persónuupplýsinga og friðhelgi einkalífs. Einnig verður 

skoðað hvaða áhrif Réttindaskrá Evrópusambandsins e. EU Charter of Fundamental Rights 

(CFEU) hefur haft á dóma ECJ í þessum efnum. Eins verður litið til hvernig þessir tveir 

dómstólar leita í smiðju hvors annars við túlkun á þessum álitaefnum. 

Að lokum verður litið til boðaðrar reglugerðar Framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins um 

vernd persónuupplýsinga, hvaða breytingar eru boðaðar og hvort þær dugi til þess að ná 
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jafnvægi á milli sjónarmiða um öryggi og gagnsæi og verndar persónuupplýsinga og friðhelgi 

einkalífs. 

2. Bakgrunnur verndar persónuupplýsinga í Evrópu 

2.1 Convention 108 
Strax á áttunda áratug síðustu aldar var farið að hugsa um hvort rafræn vinnsla 

persónuupplýsinga gæti ógnað friðhelgi einkalífs fólks. Með aukinni tölvuvæðingu opinberrar 

þjónustu og fyrirtækja skapaðist þörf fyrir reglur sem styrktu upplýsingaöryggi og veittu 

einstaklingum vernd með tilliti til rafrænnar vinnslu persónuupplýsinga tengdum þeim. Á 

þessum tíma var mikið af viðkvæmum persónuupplýsingum sem voru geymdar á pappír að 

færast yfir í  tölvukeyrða gagnagrunna svo sem eins og sjúkraskrár, tekjugögn og 

skattaupplýsingar og því þörf á reglum sem tryggði vernd þeirra og örugga geymslu. Þó svo lög 

sumra landa veittu einhverja vernd eins og skaðabótalög eða lög sem áttu að vernda viðkvæmar 

upplýsingar var einnig þörf á því að setja samræmdar reglu sem tryggðu vernd og örugga 

geymslu persónuupplýsinga jafnvel þó svo þær flæddu á milli landa.4 

Af þessu tilefni setti Evrópuráðið e. Council of Europe á fót nefnd  sem var undir stjórn 

European Committe on Legal Co-operation (CDCJ) í þeim tilgangi að skrifa sáttmála um vernd 

einstaklinga þegar kemur að rafrænni vinnslu persónuupplýsinga e. The Convention for the 

Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data, (ETS no. 108). 

Sáttmálinn var tilbúinn til undirritunar aðildarríkja Evrópuráðsins þann 28. janúar 1981 í 

Strassbourg.5 Hér eftir verður sáttmálinn nefndur Convention 108. 

Convention 108 gildir um alla vinnslu upplýsinga hvort sem þær fara fram í einkageiranum eða 

hjá hinu opinbera svo sem eins og upplýsingar í dómskerfi eða hjá löggæsluyfirvöldum. 

Sáttmálinn verndar einstaklinga gegn misnotkun á persónuupplýsingum sem gætu farið fram í 

tengslum við söfnun og vinnslu þeirra um leið og að setja reglur um frjálst flæði 

persónuupplýsinga á milli landa. Hann leggur einnig meginreglur varðandi söfnun og vinnslu 

persónuupplýsinga og þá sérstaklega hvað varðar sanngjarna og löglega söfnun og vinnslu 

þeirra. Vinnsla og geymsla persónuupplýsinga skuli vera í lögmætum tilgangi og ekki skuli 

geyma gögnin lengur en nauðsynlegt er.6 

                                                           
4 Electronic Privacy Information Center- www.epic.org, „Electronic Privacy Information Center“ 
<http://epic.org/privacy/intl/coeconvention/> skoðað 12. september 2014. 
5 European Union o.fl., Handbook on European Data Protection Law (2014) 16 
<http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-handbook-data-protection-law-2nd-ed_en.pdf> skoðað 27. 
september 2014. 
6 sama heimild. 
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Í fyrsta kafla sáttmálans er fjallað um tilgang, umfang og skilgreiningar á hugtökum. Tilgangur 

sáttmálans kemur fram í fyrstu grein hans og er að tryggja hverjum einstaklingi innan hvers 

aðildarríkis Evrópuráðsins, hvert sem ríkisfang hans er eða búseta, virðingu fyrir frelsi hans og 

grundvallarréttindum og þá sérstaklega réttinum til friðhelgi einkalífs þegar kemur að rafrænni 

vinnslu persónuupplýsinga tengdum honum.7 

Í grein tvö í sáttmálanum eru skilgreiningar á helstu hugtökum sem hann nær til. 

Persónuupplýsingar eru skilgreindar sem allar upplýsingar sem tengjast persónugreindum 

einstaklingi eða einstaklingi sem hægt er að persónugreina. Skrá e. Automated data file er 

skilgreind sem hvert safn upplýsinga sem undirgengst rafræna vinnslu. Rafræn vinnsla e. 

automatic processing merkir sérhver vinnsla upplýsinga svo sem eins og geymsla, breyting, 

eyðsla, endurheimt eða rýni þeirra. Stjórnandi vinnslu skrár e. controller of the file er 

skilgreindur sem hver sá einstaklingur eða lögpersóna, stjórnvald, stofnun eða hver annar sem 

er hæfur samkvæmt landslögum viðkomandi ríkis til þess að ákveða hver skuli vera tilgangur 

skráarinnar, hvaða persónuupplýsingar eiga að vera geymdar og til hvaða vinnslu þær skuli 

notaðar.8 

Í öðrum kafla sáttmálans eru lagðar meginreglur hvað varðar vernd upplýsinga.  Þar er fjallað 

um skyldur aðila til þess að tryggja vernd upplýsinganna, örugga geymslu og gæði þeirra. 

Sérstaklega er fjallað um vernd viðkvæmrar upplýsinga sem snúa að heilsu, kynhegðun og 

sakaskrá þegna aðildarríkjanna í 6. gr. en samkvæmt henni má rafræn vinnsla þessara 

upplýsinga ekki fara fram nema landslög hvers ríkis tryggi öryggi þeirra sérstaklega.9 Í 8. gr. er 

svo fjallað um rétt einstaklings til að hafa áhrif á meðferð gagna sem eru tengd honum. Þar 

kemur meðal annars fram að hann eigi að hafa rétt á að fá upplýsingar um þau gögn sem eru til 

um hann og til þess að láta skrá gögn sem hefur verið eytt eða láta eyða gögnum sem hafa orðið 

til í andstöðu við landslög þess ríkis.10 

Þriðji kafli sáttmálans fjallar um flæði gagna á milli landa og leggur þær skyldur á aðildarríki 

að þau geti ekki í þeim eina tilgangi að vernda friðhelgi einkalífs, bannað eða bundið sérstökum 

skilyrðum, flutning persónuupplýsinga á milli ríkja. Undanskildar  frá þessu banni eru 

                                                           
7 Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data, (ECHR). 1. 
gr. 
8 sama heimild. 2. gr. 
9 sama heimild. 6. gr. 
10 sama heimild. 8. gr. 
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persónuupplýsingar sem falla undir sérstakar reglur aðildarríkisins vegna sérstaks eðlis þeirra 

nema sýnt sé að móttökuríkið hafi samskonar reglu sem veiti sömu vernd.11 

Fjórði kafli sáttmálans skyldar aðildarríki til samvinnu og veita hvort öðru gagnkvæma aðstoð 

til þess að ná fram markmiðum sáttmálans. Þar kemur einnig fram að aðildarríkin skuli veita 

einstaklingum með erlent ríkisfang sömu réttindi og þeir veita þegnum sínum samkvæmt 8. gr. 

sáttmálans.12 

Öll aðildarríki ESB hafa staðfest Convention 108 og árið 1999 var sáttmálanum breytt til þess 

að ESB sjálft gæti orðið aðili að honum. Árið 2001 var honum breytt aftur í þeim tilgangi setja 

inn ákvæði um upplýsingaflæði til landa sem eru ekki aðilar að honum og skyldu aðildarríkja 

til þess að setja á fót upplýsingaeftirlitstofnanir í hverju landi.13 

2.2 Lagasetning Evrópusambandsins um upplýsingavernd 
 Lagasetning og framkvæmd laga er vörðuðu meðferð og vernd upplýsinga voru mjög 

mismunandi í ríkjum Evrópu þrátt fyrir Convention 108. Slíkt misræmi var ósamræmanlegt 

stækkun Evrópusambandsins (ESB) og auknu flæði upplýsinga á heimsvísu. Það byggðist því 

upp pressa um að setja samræmdar reglur innan ESB snemma á tíunda áratug síðustu aldar. 

Árið 1990 setti Framkvæmdarstjórn ESB saman pakka af tillögum í þeim tilgangi að ná fram 

þessari samræmingu reglna innan svæðis ESB. Það sem skipti mestu máli í þessum pakka var 

tillaga um tilskipun sem hafði tvenns konar tilgang. Í fyrsta lagi að vernda grundvallar réttindi 

og frelsi einstaklinga og þá sérstaklega friðhelgi einkalífs þeirra með tilliti til vinnslu 

persónuupplýsinga og í öðru lagi að útrýma hindrunum í frjálsu flæði persónuupplýsinga innan 

ESB.14 

Frjálst flæði vöru, fjármagns, þjónustu og fólks um innri markað ESB og Evrópska 

Efnahagssvæðisins (EES) gerði kröfu um frjálst flæði upplýsinga sem gat ekki orðið að 

veruleika fyrr en samræmdar reglur um stranga vernd þeirra höfðu verið settar. Frumvarp að 

tilskipuninni var byggt á meginreglum um vinnslu og vernd upplýsinga í Convention 108 en 

var ætlað að útfæra þær nánar.15 

Tilskipunin mætti mótstöðu og Framkvæmdastjórnin þurfti að taka hana til endurskoðunar en 

á meðan jókst þörfin fyrir samræmdar reglur um vernd upplýsinga innan ESB. 

                                                           
11 sama heimild. 12. gr. 
12 sama heimild. 13. og 14. gr. 
13 European Union o.fl. (n. 5) 17. 
14 „Public acces to documents and data protection.“ (Europian Data Protection Supervisor, júlí 2005) 20. 
15 European Union o.fl. (n. 5) 18. 
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Framkvæmdastjórnin gaf út skýrslu (white paper) sem bar heitið „Growth, competitiveness and 

employment – the challenges and ways forward into the 21st century“ sem sýndi að samfélög 

heimsins væru á óhjákvæmilegri leið til upplýsingasamfélaga og því þörf á skýru regluverki um 

meðferð upplýsinga. Þessi skýrsla var mikilvægur þáttur í því að Tilskipun 95/46/EB tók gildi 

árið 1995. Gildissvið hennar nær til alls EES svæðisins og veitir því samræmda vernd 

upplýsinga í löndum ESB ásamt Noregi, Íslandi og Lichtenstein.16 

Tveimur árum seinna tók gildi Tilskipun 97/66/EB um friðhelgi einkalífs og rafræn samskipti. 

Hún var uppfærð árið 2002 og fékk þá  heitið Tilskipun 2002/58/EB. Tilskipunin var hluti af 

pakka sem innihélt fimm tilskipanir og eina ákvörðun sem var ætlað að mynda ramma reglna 

fyrir rafræn samskipti innan ESB og endurbæta þær reglur sem fyrir voru. Tilgangur hennar er 

að setja skýrari reglur á sviðum þar sem Tilskipun 95/46/EB var ekki nógu skýr og þá aðallega 

vegna greiðsluupplýsinga, markaðsstarfsemi og fleira. Eitt af markmiðunum með endurbótum 

reglnanna var að búa til tæknilega hlutlaust regluverk sem tryggði að neytendur og notendur 

fjarskiptaþjónustu nytu sömu verndar burtséð frá því hvaða tækni væri notast í þjónustunni.17  

Þessar tvær tilskipanir mynda grunn að tæknilega hlutlausri vernd persónuupplýsinga innan 

ESB og gilda um hvernig aðildarríki ESB og EES skuli innleiða þessar reglur. Þær voru settar 

á grunni 95. gr. stofnsáttmála ESB um virkni innri markaðarins. Engin sérstök regla var hins 

vegar í stofnsáttmálanum um vernd og meðferð persónuupplýsinga. Í Amsterdam sáttmála ESB 

var bætt við grein 286 EB til þess að bæta úr þessu árið 1997. Með stoð í grein 286 EB setti 

Evrópuþingið og Ráðið Reglugerð 45/2001. Með reglugerðinni eru sömu reglur og gilda hjá  

aðildarríkjunum þegar þau framkvæma aðgerðir sem falla undir gildissvið löggjafar ESB 

varðandi meðferð persónuupplýsinga látnar gilda um stofnanir ESB. Með sömu reglugerð var 

sett á fót stofnun Evrópsks Umsjónarmanns Upplýsingaverndar e. European Data Protection 

Supervisor.18 

 Með Tilskipun 97/66/EB var aðildarríkjum ESB fyrst gerð möguleg lagasetning um varðveislu 

gagna til notkunar við löggæslu og rannsóknir afbrota þar sem það þótti nauðsynlegt til verndar 

öryggis almennings, almannaheilla, vernd öryggis ríkisins ásamt efnahagslegri velferð þess og 

til varnar glæpum.19 

                                                           
16 sama heimild. 
17 „Public acces to documents and data protection.“ (n. 14) 21. 
18 European Union o.fl. (n. 5) 19. 
19 „Report from the Commission to the Council and the European Parlament. Evaluation report on the Data 
retention Directive (Directive 2006/24/EC)“ (The European Commission, 18. apríl 2011) 3. 
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Þessi ákvæði voru svo þróuð frekar með Tilskipun 2002/58/EB en með 1. mgr. 15. gr. var 

aðildarríkjum veittur sá möguleiki að takmarka réttindi og skyldur varðandi friðhelgi einkalífs 

og setja reglur sem leyfðu varðveislu gagna í takmarkaðan tíma þar sem það þætti nauðsynlegt 

í lýðræðislegu þjóðfélagi og ógn stæði að sömu þáttum.20 

Innleiðing lagasetningar hvað varðaði varðveislu gagna var mjög mismunandi eftir 

aðildarríkjum þar sem engin skylda var lögð á ríkin með ofangreindum tilskipunum. 

Fjarskiptafyrirtæki í sumum ríkjum voru skylduð til þess að fjárfesta í búnaði og ráða fólk til 

þess að framkvæma þetta eftirlit en í öðrum ríkjum ekki. Þetta leiddi til ójafnvægis á innri 

markaðinum auk þess að aukning fyrirframgreiddra farsímaáskrifta og áskrifta þar sem eitt fast 

verð er greitt í farsímaþjónustu leiddi til þess að fjarskiptafyrirtæki héldu í minna mæli upp á 

gögn um samskipti til nota við reikningagerð.21 

Þessar staðreyndir og  mikil pólitísk pressa á að auka öryggi almennings eftir hryðjuverkaárásir 

í New York árið 2001 (9/11), í Madríd árið 2004 og London 2005, leiddu til þess að 

Framkvæmdastjórn ESB setti fram frumvarp að Tilskipun 2006/24/EB um varðveislu gagna e. 

Data Retention Directive en áður hafði Ráðið lýst áhuga sínum á lagasetningu af þessu tagi eftir 

hryðjuverkin í Madríd og svo ítrekað þann áhuga eftir hryðjuverkin í London.22 

Tilskipuninni var ætlað að samræma lagasetningu aðildarríkja um varðveislu gagna og leggja 

þær skyldur á samskiptafyrirtæki sem buðu net- og símaþjónustu til almennings að varðveita 

umferðargögn og staðsetningargögn viðskiptavina sinna í minnst sex mánuði og allt að 24 

mánuði. Varðveislan var gerð í þeim tilgangi að tryggja tilvist þessara gagna við rannsókn, 

greiningu og saksókn alvarlegra glæpa.   Þetta markaði frávik frá þeim meginreglum um vernd 

persónuupplýsinga og friðhelgi einkalífs sem voru mörkuð með tilskipunum um vernd 

upplýsinga 95/46/EB og friðhelgi einkalífs og rafræn samskipti 2002/58/EB.23 

Tilskipunin var gerð á grunni 95. gr. EB24 sem er nú 114. gr. TFEU um stofnun og virkni innri 

markaðarins. Í kjölfar innleiðingar tilskipunarinnar var efast um að hún væri byggð á réttum 

lagagrunni þar sem hún snerist aðallega um rannsóknir, greiningu og saksókn alvarlegra glæpa. 

Þetta álitaefni var tekið fyrir í máli Írlands gegn Evrópuþinginu og Ráðinu fyrir 

                                                           
20 sama heimild. 
21 sama heimild 4. 
22 Lukas Feiler, „The Legality of the Data Retention Directive in Light of the Fundamental Rights to Privacy and 
Data Protection“ (2010) 1 (3) European Journal of Law and Technology <http://ejlt.org/article/view/29>. 
23 sama heimild. 
24 Consolidated Version of the Treaty Estabishing the European Community [2002] OJ C325/33 95. gr. 
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Evrópudómstólnum.25 Dómurinn komst að þeirri niðurstöðu að tilskipunin samræmdi starfsemi 

sem væri sjálfstæð frá samvinnu í dóms- og löggæslumálum auk þess sem hún samræmdi hvorki 

aðgang að gögnum á milli hvers ríkis né notkun og dreifingu gagna á milli stjórnvalda í hverju 

ríki. Aðaltilgangur tilskipunarinnar væri því að samræma starfsemi fjarskiptafyrirtækja innan 

ESB og hún væri því byggð á réttum lagagrunni.26 

3. Lagaumhverfi verndar persónuupplýsinga í Evrópu 
Í þessum kafla verður farið yfir helstu lög, í víðari merkingu þess orðs, sem hafa áhrif á réttinn 

til friðhelgi einkalífs og verndar persónuupplýsinga í því sambandi í Evrópu. Skoðuð verða 

helstu ákvæði þeirra, skilgreiningar og hugtök. 

3.1 Réttindaskrá Evrópusambandsins e. Charter of Fundamental Rights of the European 
Union 
Réttindaskrá ESB (CFEU) varð hluti af stofnsáttmála ESB við gildistöku Lissabon sáttmálans 

þann 1. desember 2009. Í Réttindaskránni koma saman í einu skjali öll grundvallarréttindi hvers 

einstaklings innan ESB. Hún sameinar öll réttindi sem hafa verið staðfest í dómaframkvæmd 

Evrópudómstólsins, öll réttindi og frelsi einstaklinga sem tryggð eru með Mannréttindasáttmála 

Evrópu og þau önnur réttindi og meginreglur sem byggja á stjórnarskrám aðildarríkja ESB og 

alþjóðasamningum.27 Samkvæmt 51. grein CFEU skulu stofnanir, aðilar, skrifstofa og 

sérstofnanir ESB taka tillit til CFEU við lagasetningu ESB að teknu tilliti til nálægðarreglunnar 

og ríki ESB skulu taka tillit til CFEU við innleiðingu og framkvæmd laga og reglna 

sambandsins.28 

Sjöunda grein CFEU tryggir sérhverjum einstaklingi rétt til friðhelgi einkalífs, fjölskyldu, 

heimilis og samskipta. 29 Áttunda grein CFEU tryggir sérhverjum einstaklingi rétt til verndar 

eigin persónuupplýsinga. Í annarri málsgrein áttundu greinar kemur fram að vinna skuli úr 

slíkum upplýsingum með sanngjörnum hætti, í yfirlýstum tilgangi og með samþykki 

hlutaðeigandi eða á einhverjum réttmætum grundvelli sem mælt er fyrir um í lögum. Einnig 

kemur fram að sérhver einstaklingur eigi rétt til aðgangs að upplýsingum sem teknar hafa verið 

                                                           
25 „Report from the Commission to the Council and the European Parlament. Evaluation report on the Data 

retention Directive (Directive 2006/24/EC)“ (n. 17) 4. 
26 Mál C-301/6 Írland g Evrópuþinginu og Ráðinu ECR [2009] 593 
27 „EU Charter of Fundamental Rights - Justice“ <http://ec.europa.eu/justice/fundamental-
rights/charter/index_en.htm> skoðað 14. september 2014. 
28 Charter of Fundamental Rights of the European Union [2000] OJ C 364/1 51. gr. 
29 sama heimild. 7. gr. 
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saman um hann og rétt á að fá þær leiðréttar. Samkvæmt þriðju málsgrein áttundu greinar skal 

óháð yfirvald hafa eftirlit með að þessum reglum sé fylgt.30 

Um gildissvið, túlkun og takmörkun réttinda og meginreglna er fjallað í 52. grein CFEU. Þar 

kemur fram að takmarkanir á þeim réttindum sem njóta viðurkenningar í þessum sáttmála, verða 

að byggjast á lögum og virða eðli þessara réttinda og frelsis. Með fyrirvara um 

meðalhófsregluna má einungis setja takmarkanir ef þær eru nauðsynlegar og uppfylla í raun og 

veru markmið á sviði almannahagsmuna sem ESB viðurkennir eða þörfina á því að vernda 

mannréttindi og mannfrelsi. Þá kemur fram í þriðju málsgrein sömu greinar að ef réttindi sem 

felast í þessum sáttmála samsvara þeim réttindum sem tryggð eru í Mannréttindasáttmála 

Evrópu, skulu þau hafa sömu merkingu og gildissvið og mælt er fyrir um í þeim sáttmála. Í 

niðurlagi málsgreinarinnar kemur fram að þetta ákvæði sé sett með fyrirvara um víðtækari 

vernd sem mæla má fyrir um í lögum ESB.31  

3.2 Mannréttindasáttmáli Evrópu 
Mannréttindasáttmáli Evrópu  (MSE) var samþykktur af Evrópuráðinu árið 1950. 

Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu Þjóðanna og drög að samningi SÞ um borgaraleg og 

stjórnmálaleg réttindi voru höfð sem fyrirmynd að sáttmálanum sem tók gildi árið 1953.32 

Samkvæmt fyrstu grein MSE taka aðildarríki Evrópuráðsins á sig þá skyldu að tryggja hverjum  

þeim er dvelst innan yfirráðasvæðis þeirra, þau réttindi og frelsi sem eru skilgreind í honum. 

MSE samanstendur að mestu af réttindum sem eru borgaralegs og stjórnmálalegs eðlis og 

kjarnaákvæði hans innhalda þannig ýmis dæmigerð neikvæð frelsisréttindi.33 

Áttunda grein MSE tryggir sérhverjum einstaklingi rétt til friðhelgi einkalífs síns, fjölskyldu 

heimilis og bréfaskipta. Í annarri málsgrein eru takmarkanir á þessum rétti en þar segir að 

opinber stjórnvöld geti gengið á þennan rétt ef lög mæla svo fyrir um og nauðsyn beri til í 

lýðræðislegu þjóðfélagi vegna þjóðaröryggis, almannaheilla eða efnahagslegrar farsældar 

þjóðarinnar, til þess að firra glundroða og glæpum, til verndar heilsu manna eða siðgæði eða 

réttindum og frelsi annarra.34 

                                                           
30 sama heimild. 8. gr. 
31 sama heimild. 52. gr. 
32 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur: mannréttindi (Bókaútgáfan Codex 2008) 81. 
33 sama heimild 82. 
34 Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (European Convention on 
Human Rights, as amended). 8. gr. 
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3.3 Sáttmálinn um starfshætti Evrópusambandsins e. Treaty on the Functioning of the 
European Union (TFEU) 
Samkvæmt 1. mgr. 16. greinar TFEU, sem var áður 286. gr. Sáttmálans um Evrópubandalagið 

(TEC), skulu allir hafa rétt til verndar persónuupplýsinga sem þá varða. Í 2. mgr. 16. gr. TFEU 

kemur fram að Evrópuþingið og Ráðið skuli setja reglur um vernd einstaklinga þegar kemur að 

vinnslu persónuupplýsinga hjá stofnunum og skrifstofum sambandsins og hjá aðildarríkjum 

þess þegar þau eru að framkvæma aðgerðir sem falla innan gildissviðs laga sambandsins og 

tengjast því frjálsum flutningi slíkra gagna.35 

3.4 Tilskipun Framkvæmdarstjórnar Evrópusambandsins um upplýsingavernd 95/46/EB e. 
Data Protection Directive 
Samkvæmt 1. mgr. 1. gr. tilskipunarinnar er tilgangur hennar að vernda grundvallarréttindi og 

frelsi einstaklinga og þá sérstaklega friðhelgi einkalífs þegar kemur að vinnslu 

persónuupplýsinga. Í 2. mgr. sömu greinar kemur fram að aðildarríki ESB skuli ekki koma í 

veg fyrir eða hindra frjálst flæði persónuupplýsinga af ástæðum sem njóta verndar samkvæmt 

1. mgr.36 

Í þessu sambandi kemur fram í formála tilskipunarinnar að upplýsingakerfi verði að virða 

grundvallarréttindi einstaklinga og frelsi þeirra burtséð frá ríkisfangi þeirra eða búsetu, 

sérstaklega friðhelgi einkalífs og leggja sitt að mörkum til efnahagslegra og félagslegra 

framfara, eflingu viðskipta og velmegunar einstaklinga. Til þess að stuðla að virkni innri 

markaðarins í samræmi við grein 7a í Stofnsáttmála ESB, frjáls flæðis vöru, fólks, þjónustu og 

fjármagns er ekki aðeins nauðsynlegt að tryggja frjálst flæði persónuupplýsinga frá einu 

aðildarríki til annars heldur einnig að grundvallarréttindi einstaklinga séu virt.37 

Í 2. gr. tilskipunarinnar eru helstu hugtök skilgreind. Persónuupplýsingar eru skilgreindar sem 

sérhverjar upplýsingar tengdar persónugreindum einstaklingi eða hægt er að rekja til 

persónugreinanlegs einstaklings, beint eða óbeint og þá sérstaklega með vísan í kennitölu eða 

eins eða fleiri líkamlegra, líffræðilegra, geðrænna, efnahagslegra, menningarlegra eða 

félagslegra þátta í fari einstaklings.38 

Vinnsla persónuupplýsinga er skilgreind sem sérhver aðgerð eða röð aðgerða þar sem unnið er 

með persónuupplýsingar, hvort sem vinnsla er rafræn eða handvirk svo sem eins og söfnun, 

                                                           
35 Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union [2012] OJ C 326/01 16. gr. 
36 Directive 95/46/EC 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 (Data 
Protection Directive) [1995] OJ L 281/31 1. gr. 
37 sama heimild formáli 2. – 3. mgr. 
38 sama heimild 2. gr. 
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skráning, röðun, geymsla, uppfærsla eða breyting, endurheimt, notkun, flutningur, greining, 

framboð eyðing o.fl.39 

Skráarkerfi er skilgreint sem sérhvert skipulagsbundið safn persónuupplýsinga sem eru 

aðgengilegt samkvæmt ákveðnum reglum, hvort sem það er miðlægt eða dreift.40 

Stjórnandi persónuupplýsinga er skilgreindur sem sérhver einstaklingur eða lögpersóna, 

stjórnvald, stofnun eða sérhver annar aðili sem einn eða sameiginlega með öðrum ákveður 

tilgang vinnslu persónuupplýsinga og með hvaða hætti það er gert.41 

Vinnsluaðili er skilgreindur sem sérhver einstaklingur eða lögpersóna, stjórnvald, stofnun eða 

sérhver annar aðili sem vinnur persónuupplýsingar á vegum stjórnanda.42 

Þriðji aðili er skilgreindur sem sérhver einstaklingur eða lögpersóna, stjórnvald, stofnun eða 

sérhver annar aðili en einstaklingur sem persónuupplýsingarnar eru tengdur, stjórnandi eða 

vinnsluaðili sem hefur heimild frá stjórnanda eða vinnsluaðila til vinnslu persónuupplýsinga.43 

Viðtakandi er skilgreindur sem sérhver einstaklingur eða lögpersóna, stjórnvald, stofnun eða 

sérhver annar aðili sem tekur við persónuupplýsingum. Stjórnvald sem fær persónuupplýsingar 

í kjölfar fyrirspurnar skal ekki falla undir þessa skilgreiningu.44 

Samþykki er skilgreint sem  sérstök, upplýst yfirlýsing einstaklings sem upplýsingarnar eru 

tengdar sem er gerð af fúsum og frjálsum vilja  þar sem hann gefur samþykki sitt fyrir vinnslu 

persónuupplýsinga tengdar honum.45 

Gildissvið tilskipunarinnar kemur fram í 3. gr. Þar segir að tilskipunin nái til vinnslu 

persónuupplýsinga sem fer fram í heild eða hluta með rafrænum hætti eða handvirkum hætti 

þar sem persónuupplýsingarnar mynda hluta af skráarkerfi eða eru ætlaðar til þess að verða 

hluti af því. Takmarkanir á gildissviði koma fram í 2. mgr. sömu greinar. Hún gildir ekki um 

vinnslu persónuupplýsinga sem fellur utan gildissviðs laga ESB, kafla V og VI Stofnsáttmála 

ESB e. Treaty on European Union og í öllum tilfellum þar sem vinnsla persónuupplýsinga 

                                                           
39 sama heimild. 
40 sama heimild. 
41 sama heimild. 
42 sama heimild. 
43 sama heimild. 
44 sama heimild. 
45 sama heimild. 
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varðar öryggi almennings, varnir ríkisins, þjóðaröryggi (ásamt efnahagslegri velsæld ríkisins 

þegar vinnslan snýr að öryggismálum ríkisins) og aðgerðum ríkja sem falla undir refsilöggjöf.46 

Annar kafli Tilskipunar 95/46/EB fjallar um reglur um lögmæta vinnslu persónuupplýsinga. Öll 

vinnsla persónuupplýsinga verður að uppfylla þau skilyrði sem eru sett um gæði gagna í 6. gr. 

tilskipunarinnar og skilyrði um lögmæta vinnslu gagna í 7. og 8. gr. sem fjalla annars vegar um 

vinnslu gagna sem teljast ekki viðkvæm og hins vegar vinnslu viðkvæmra gagna.47 

Samkvæmt 1. mgr. 6. gr. tilskipunarinnar skulu aðildarríki sjá til þess að persónuupplýsingar 

séu unnar á réttlátan og lögmætan hátt. Persónuupplýsingum skuli aðeins safna í ákveðnum, 

sérstaklega tilgreindum tilgangi og vinnsla þeirra skal aðeins vera gerð í þeim tilgangi. Frekari 

vinnsla í sögulegum, tölfræðilegum eða vísindalegum tilgangi gengur þó ekki gegn reglum 

tilskipunarinnar en aðildarríkin skuli setja reglur um öryggi þeirrar vinnslu. Vinnsla 

persónuupplýsinga skal hæfa tilgangi söfnunar þeirra, vera nákvæm og þar sem það er 

nauðsynlegt, uppfærð reglulega. Tryggt skal að persónuupplýsingar sem eru ónákvæmar eða 

gefa ekki rétta mynd með tilgang söfnunar þeirra í huga skuli vera leiðréttar eða eytt. 

Persónuupplýsingar skulu aðeins geymdar á því formi að hægt sé að þekkja þann einstakling 

sem tengist þeim á meðan það er nauðsynlegt fyrir vinnslu þeirra. Aðildarríkin skulu setja reglur 

um öryggi þeirra gagna sem eru geymd lengur í sögulegum, tölfræðilegum eða vísindalegum 

tilgangi. Í 2. mgr. sömu greinar kemur einnig fram að stjórnandi vinnslu persónuupplýsinga sé 

ábyrgur fyrir því að skilyrði 1. mgr. 6. gr. séu uppfyllt.48  

Samkvæmt 7. gr. tilskipunarinnar skulu aðildarríkin sjá til þess að vinnsla persónuupplýsinga 

fari aðeins fram ef samþykki þess einstaklings sem þær tengjast er fengið á ótvíræðan hátt. 

Vinnsla persónuupplýsinga er einnig heimil ef sá einstaklingur sem þeim tengist er aðili að 

samningi og vinnsla persónuupplýsinganna er nauðsynleg í samningsgerðinni, vinnslan er 

nauðsynleg til þess að uppfylla lagaskyldu sem stjórnandinn er ábyrgur fyrir, vinnslan er 

nauðsynleg til þess að vernda mikla hagsmuni þess sem tengist persónuupplýsingunum, 

vinnslan er nauðsynleg til þess að framkvæma verknað í almannaþágu eða framkvæmd 

stjórnvalds sem stjórnandinn eða þriðji aðili sem hefur gögnin undir höndum framkvæmir, 

vinnslan er nauðsynleg í lögmætum tilgangi stjórnandans eða þriðja aðila sem hafa gögnin undir 

höndum nema ef þeir hagsmunir víki fyrir ríkari hagsmunum þess sem tengist 

                                                           
46 sama heimild 3. gr. 
47 sama heimild II kafli. 
48 sama heimild 6. gr. 
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persónuupplýsingunum um grundvallarréttindi hans og frelsi sem þarfnast verndar 1. mgr. 1. 

gr. tilskipunarinnar.49 

3.4.1 Innleiðing Tilskipunar 95/46/EB í íslenskan rétt 

Tilskipun 95/46/EB var innleidd inn í íslensk lög með lögum um persónuvernd og meðferð 

persónuupplýsinga nr. 77/2000. Í greinargerð með lögunum kemur fram að hinn 7. febrúar 1996 

hafi dómsmálaráðherra skipað þriggja manna nefnd til þess að endurskoða lög nr. 121/1989, 

um skráningu og meðferð persónuupplýsinga, vegna gildistöku nýrrar tilskipunar ESB, 

95/46/EB. Þegar á hólminn var komið þótti tilskipunin fela í sér svo miklar breytingar á 

íslenskum rétti um meðferð persónaupplýsinga að betra var að semja frá grunni frumvarp til 

nýrra laga fremur en gera breytingar á gildandi lögum. Frumvarpið byggði á tillögum frá 

áðurnefndri nefnd og haft var í huga hversu miklu framförum tölvutækni hafði tekið síðustu ár 

og áratugi fyrir setningu laganna en sú þróun hafði verið hraðari en löggjöf gat fylgt eftir.50 

Ákvörðun sameiginlegu EES nefndarinnar um að fella Tilskipun 95/46/EB inn í EES 

samninginn tók gildi þann 25. júní 1999. Ísland hafði þá sex mánuði til þess að fella tilskipunina 

inn í íslensk lög samkvæmt 103. gr. EES samningsins. Lög 77/2000 tóku gildi 1. janúar 2001. 

Markmið laganna skv. 1. gr. þeirra er 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.51 

3.5 Tilskipun Evrópuþingsins og Ráðsins um friðhelgi einkalífs og rafræn samskipti e. 
Directive on privacy and electronic communications 2002/58/EB 
Fyrsta grein tilskipunarinnar fjallar um gildissvið og markmið hennar. Þar kemur fram að 

markmið hennar sé að samræma lagaframkvæmd aðildarríkja ESB til þess að tryggja jafna 

vernd grundvallarréttinda og frelsis, sérstaklega friðhelgi einkalífs, þegar kemur að vinnslu 

persónuupplýsinga í geira rafrænna samskipta og til að tryggja frjálst flæði slíkra upplýsinga 

og búnaðar til rafrænna samskipta og þjónustu innan ESB.52 

Í 2. gr. eru taldar upp skilgreiningar á hugtökum. Þar er notandi skilgreindur sem sérhver 

einstaklingur sem notar rafræna samskiptaþjónustu sem býðst almenningi, hvort sem er til 

                                                           
49 sama heimild 7. gr. 
50 Alþt. 1999-2000, A deild, þskj. 299 – 380. mál 
51 sama heimild 
52 Directive 2002/58/EC of the European Parliament and of the Council of 12 July 2002 concerning the 
processing of personal data and the protection of privacy in the electronic communications sector (Directive on 
privacy and electronic communications) [2002] OJ L 201/37 1. gr. 



14 
 

einkanota eða til nota í viðskiptum, án þess að hafa endilega gerst áskrifandi að þessari 

þjónustu.53 

Samskipti e. communication eru skilgreind sem sérhverjar upplýsingar sem fara á milli notenda 

rafræns samskiptanets en undanskildar eru upplýsingar sem er útvarpað yfir rafrænt 

samskiptanet nema þau hafi aðeins verið ætluð einum sérgreindum notanda.54 

Símtal e. call er skilgreint sem tenging sem kemur á tvíhliða samskiptum í rauntíma hjá 

símaþjónustu sem er í boði til almennings.55 

Samþykki notanda eða áskrifanda er eins skilgreint og samþykki einstaklings í Tilskipun 

95/46/EB.56 

 Virðisaukandi þjónusta e. value added service er skilgreind sem sérhver þjónusta sem felst í 

vinnslu umferðargagna eða staðsetningargagna annarra en umferðargagna umfram þá vinnslu 

sem er nauðsynleg til flutnings samskipta eða til reikningshalds vegna hennar.57 

Rafrænn póstur  e. electronic mail er skilgreindur sem sérhver texta-, raddar-, hljóð- eða 

myndskilaboð sem send eru yfir rafrænt samskiptanet sem stendur almenningi til boða sem geta 

verið geymd á netinu eða í samskiptatæki viðtakanda þangað til viðtakandinn tekur við þeim.58 

Umferðargögn e. traffic data eru skilgreind sem sérhver gögn sem verða til hjá 

fjarskiptafyrirtæki og unnin eru við flutning á  samskiptum á rafrænu samskiptaneti eða til 

reikningshalds.59 

Staðsetningargögn e. location data eru skilgreind sem sérhver gögn sem gefa til kynna 

landfræðilega staðsetningu samskiptatækis notanda rafrænnar samskiptaþjónustu.60 

Hugtökin „umferðargögn“ og „staðsetningargögn“ eru betur útskýrð í formála tilskipunarinnar. 

Umferðargögn eru samkvæmt 15. mgr. formálans, gögn sem sýna hvaðan samskiptin stafa og 

til hvers þeim er beint, lengd samskiptanna, tímasetning, samskiptamáti, staðsetningu 

samskiptatækja bæði sendanda og viðtakanda, byrjun, lengd og endir samskipta og á hvaða 

samskiptaneti samskiptin fara fram. Staðsetningargögn eru gögn sem sýna lengdar og 

                                                           
53 sama heimild 2. gr. 
54 sama heimild. 
55 sama heimild. 
56 sama heimild. 
57 sama heimild. 
58 sama heimild. 
59 sama heimild. 
60 sama heimild. 
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breiddargráðu og hæð samskiptatækis notandans yfir sjávarmáli. Þau geta einnig sýnt hvert sé 

ferðast samkvæmt 14. mgr. formálans.61 

Umferðargögnum skal eyða eða þau gerð órekjanleg þegar þau eru ekki lengur nauðsynleg til 

flutnings samskipta eða til reikningshalds skv. 1. mgr. 6. gr. tilskipunarinnar. Einnig kemur 

fram í 9. grein að staðsetningargögn sem eru ekki hluti af umferðargögnum má aðeins vinna 

þegar þau hafa verið gerð órekjanleg til tiltekins einstaklings eða þegar samþykki viðkomandi 

einstaklings hefur verið fengið fyrir vinnslu þeirra.62 

Aðildarríki ESB fá svo heimild í 1. mgr. 15. gr. til þess að takmarka þau réttindi sem 

einstaklingum eru tryggð með þessum greinum. Þær takmarkanir verða að vera nauðsynlegar í 

lýðræðislegu þjóðfélagi, þar sem gætt er meðalhófs og í ákveðnu tilgangi til að gæta að 

þjóðaröryggi, vörnum ríkisins, almannaöryggi eða til að koma í veg fyrir, rannsóknar og 

saksóknar glæpa eða óleyfilegrar notkunar á rafrænu samskiptakerfi.63 

3.5.1 Innleiðing Tilskipunar 2002/58/EB í íslenskan rétt 

Hluti Tilskipunar 2002/58/EB var innleiddur í íslensk lög með IX kafla laga um fjarskipti nr. 

81/2003. Þar kemur meðal annars fram í 1. mgr. 42. gr. laganna sem er byggð á 6. gr. 

tilskipunarinnar að gögn um fjarskiptaumferð notenda sem geymd eru og fjarskiptafyrirtæki 

vinnur úr skuli eyða eða gera nafnlaus þegar þau eru ekki lengur nauðsynleg við afgreiðslu 

ákveðinnar fjarskiptasendingar. Í 2. mgr. kemur fram að aðeins má geyma gögn um 

fjarskiptanotkun sem nauðsynleg eru til reikningagerðar þangað til ekki er hægt að véfenga 

reikninginn eða hann fyrnist.64 

Samkvæmt 43. gr. laga nr. 81/2003 sem er byggð á 9. gr. tilskipunarinnar má aðeins vinna 

upplýsingar um staðsetningu búnaðar í almennum fjarskiptanetum eða almennri 

fjarskiptaþjónustu þannig að ekki sé hægt að tengja þær við einstaka notendur eða að fengnu 

samþykki þeirra. Undantekning er í 2. mgr. 43. gr. sem snýr að því að fjarskiptafyrirtæki er 

heimilt að senda staðsetningargögn til félaga og stofnanna sem annast neyðarþjónustu án 

samþykkis notanda. Með þessu er átt við sjúkra-, lögreglu-, slökkvi- og leitarlið.65 

Í upphafi nýtti Ísland sér ekki heimild í 1. mgr. 15. gr. tilskipunarinnar til þess að takmarka 

réttindi sem einstaklingum var tryggður með henni en með breytingu á lögunum árið 2005 með 

                                                           
61 sama heimild formáli 14. – 15. mgr. 
62 sama heimild 6. og 9. gr. 
63 sama heimild 15. gr. 
64 Alþt. 2002-2003, A deild, þskj. 960 – 599. mál  
65 sama heimild 
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breytingalögum nr. 78/2005 var bætt inn nýrri málsgrein eftir 2. mgr. 42. gr. laga nr. 81/2003. 

Nýja málsgreinin byggir á 1. mgr. 15. gr. tilskipunarinnar og leggur þá skyldu á 

fjarskiptafyrirtæki að varðveita lágmarksskráningu gagna um fjarskiptaumferð notenda í sex 

mánuði. Þetta skal gert í þágu rannsókna sakamála og almannaöryggis og lágmarksskráningin 

skal innihalda upplýsingar um hver af viðskiptavinum þess var notandi tiltekins símanúmers, 

IP-tölu eða notandanafns. Jafnframt því að upplýsa um allar tengingar sem notandinn hefur gert, 

dagsetningar þeirra, hverjum var tengst og gagn gagnaflutnings til viðkomandi notanda. 

Fjarskiptafyrirtæki skal tryggja tilvist þessarar gagna en er óheimilt að nota gögnin eða afhenda 

öðrum en lögreglu eða ákæruvaldi. Að sex mánuðum liðnum skal eyða gögnunum.66 

3.6 Tilskipun Evrópuþingsins og Ráðsins um varðveislu gagna e. Data Retention Directive 
2006/24/EB 
Tilgangur tilskipunarinnar var samkvæmt 1. gr. hennar að samræma löggjöf aðildarríkjanna 

þegar kemur að því að skylda fjarskiptafyrirtæki sem veita almenningi fjarskiptaþjónustu til að 

varðveita viss gögn sem verða til við veitingu þjónustunnar í þeim tilgangi að gögnin séu til 

staðar fyrir rannsókn, upplýsingu og saksókn alvarlegra glæpa eins og þeir væru skilgreindir í 

landslögum hvers ríkis fyrir sig.67 Með 3. gr. tilskipunarinnar er lögð sú skylda á aðildarríki 

ESB að þau skuli setja lög sem tryggja að gögn sem talin eru upp í 5. gr. tilskipunarinnar séu 

varðveitt í samræmi við ákvæði tilskipunarinnar þegar þessi gögn verða til eða eru unnin hjá 

fyrirtækjum sem veita almenningi fjarskiptaþjónustu innan lögsögu þeirra.68 

Samkvæmt 1. mgr. 5. gr. tilskipunarinnar áttu samskiptafyrirtækin að varðveita gögn sem verða 

til við veitingu fimm mismunandi þjónustu. Hvað varðar síma og farsímaþjónustu átti að 

varðveita upplýsingar um símanúmer, nafn og heimilisfang þess eða þeirra sem hringdu, 

dagsetningu, tíma og tímalengd símtals og tegund símaþjónustu. Hvað varðar  farsímaþjónustu 

sérstaklega átti að varðveita við upphaf hvers símtals, IMSI númer (International Mobile 

Subscriber Identity), IMEI númeri (International Mobile Equipment Identity) og gögn um næsta 

farsímasendi (cell ID). Í tilfelli svokallaðra frelsis símaþjónustu þar sem áskriftin er greidd fyrir 

fram og oft ekki skráð á neitt nafn átti að varðveita upplýsingar um hvenær þjónustan var 

virkjuð og frá hvaða farsímasendi.69 

                                                           
66 sama heimild 
67 Directive 2006/24/EC of the European Parliament and of the Council (Data Retention Directive) [2006] OJ L 
105/54 1. gr. 
68 sama heimild 3. gr. 
69 sama heimild 5. gr. 
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Við veitingu internetþjónustu átti að varðveita IP tölu notandans, auðkenni hans, símanúmer 

sem hringt var úr ef tengst var í gegnum síma, nafn og heimilisfang þess sem skráður var fyrir 

IP tölunni, dagsetningu og tíma þegar notandi tengdist eða aftengdist netinu og upplýsingar um 

DSL eða annan endabúnað notanda. Í þeim tilfellum sem notandi tengdist netinu í gegnum 

farsímanet skyldi einnig varðveita upplýsingar um farsímasendinn sem tengst var í gegnum og 

landfræðilega staðsetningu tækis við upphaf tengingar.70 

Í tölvupóstsþjónustu skyldi varðveita upplýsingar um netfang bæði sendanda og viðtakanda. 

Símanúmer ef tengst var í gegnum síma, upplýsingar um DSL eða annan endabúnað notanda 

og nöfn og heimilisföng notenda. Einnig átti að varðveita upplýsingar um hvenær notandi 

tengdist og aftengdist tölvupóstþjónustunni og upplýsingar um tegund þjónustu. Ef 

tölvupóstsþjónusta var notuð í gegnum farsímanet skyldi varðveita gögn um farsímasendi ásamt 

landfræðilegri staðsetningu hans við upphaf samskipta en þar sem hver tölvupóstssending var 

álitin samskipti þá skyldi varðveita þessi gögn um allar tölvupóstssendingar í gegnum 

farsímanet.71 

Í tilfelli símaþjónustu í gegnum internet eins og t.d. Skype átti að varðveita upplýsingar um 

auðkenni sendanda og viðtakanda, nöfn þeirra og heimilisföng. Ef hringt var úr 

internetsímaþjónustu í fastlínusíma skyldi varðveita símanúmer viðtakanda og 

fastlínusímanúmer sem sendandinn var skráður fyrir. Einnig skyldi varðveita símanúmer ef 

tengst var internetinu í gegnum síma, upplýsingar um DSL eða annan endabúnað notanda eða 

viðtakanda, hvenær notandi tengdist þjónustunni og hvenær hann aftengdist, tegund 

internetþjónustu sem var notuð og ef tengst var í gegnum farsímanet þá átti að varðveita 

upplýsingar um farsímasendi sem tengst var í gegnum við upphaf notkunar.72 

Samkvæmt 6. gr. tilskipunarinnar átti að varðveita þessi gögn að lágmarki í sex mánuði og að 

hámarki í 24 mánuði.73 

Aðildarríkin áttu sjálf að ákveða regluverkið í kringum aðgang að þessum gögnum. Samkvæmt 

4. gr. tilskipunarinnar skal aðgangur aðeins veittur hæfu stjórnvaldi viðkomandi ríkis í 

ákveðnum tilfellum og í samræmi við lög hvers ríkis fyrir sig.74 

                                                           
70 sama heimild. 
71 sama heimild. 
72 sama heimild. 
73 sama heimild 6. gr. 
74 sama heimild 4. gr. 
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Tilskipun 2006/24/EB breytti einnig Tilskipun 2002/58/EB á þann hátt að bætt var við 

málsgrein í 15. gr. þeirrar tilskipunar sem sagði 1. mgr. 15. gr. eigi ekki við um gögn sem 

varðveitt voru í samræmi við Ti2006/24/EB.75 

Tilskipunin hefur ekki verið innleidd í íslenskan rétt. 

4. Dómaframkvæmd Mannréttindadómstóls Evrópu 
Dómaframkvæmd Mannréttindadómstóls Evrópu á sérstaklega við hér í þessari umfjöllun þar 

sem mörgum álitefnum tengdum eftirliti ríkja með þegnum sínum, vernd persónuupplýsinga og 

friðhelgi einkalífs hefur verið svarað þar. Einstaklingum er eins og áður segir tryggður réttur til 

friðhelgi einkalífs í 8. gr. MSE. Þær skyldur sem eru lagðar á ríki með greininni eru tvíþættar. 

Annars vegar neikvæð skylda um að forðast truflun á þeim réttindum sem koma fram í 1. mgr. 

8. gr. MSE nema skilyrði í 2. mgr. sömu greinar séu uppfyllt og hins vegar jákvæð skylda til 

þess að gera ráðstafanir til þess að vernda einkalíf einstaklinga sérstaklega gegn truflun frá 

öðrum.76  

Hvað varðar neikvæðar skyldur þá hefur MDE spurt tveggja spurninga. Hefur orðið truflun á á 

rétti einstaklings samkvæmt 1. mgr. 8. gr. MSE og ef svo er hvort hægt sé að réttlæta þá truflun 

skv. 2. mgr. 8. gr. MSE? Til þess að hægt sé að réttlæta truflunina verður að vera hægt að 

uppfylla þrjú skilyrði. Í fyrsta lagi hvort mælt sé fyrir um truflunina í lögum sem þýðir að ef 

ríki vill takmarka þann rétt sem getið er um í 1. mgr. 8. gr. MSE getur ríkið ekki gert það nema 

mælt sé fyrir um truflunina í landslögum þess ríkis. Þau lög verða líka að uppfylla ákveðin gæði 

í þeim skilningi að þau verða að lágmarki að veita vernd gegn geðþátta ákvörðunum yfirvalda. 

Í öðru lagi verður truflunin að þjóna þeim lögmætu markmiðum sem talin eru upp í 2. mgr. 8. 

gr. MSE og í þriðja lagi verður truflunin að vera nauðsynleg í lýðræðislegu þjóðfélagi. Þriðja 

skilyrðið þýðir að það þarf að vera aðkallandi þörf í samfélaginu fyrir trufluninni og þær 

aðgerðir sem gripið er til eru svo metnar í hlutfalli af þessari aðkallandi þörf þegar komast á að 

niðurstöðu um hvort aðgerðin gangi ekki lengra en nauðsynlegt er. Aðildarríki Evrópuráðsins 

hafa svo eitthvað svigrúm til þess að ákveða hvaða aðgerðir eru nauðsynlegar í hverju ríki fyrir 

sig. Það er þekkt staðreynd að erfitt er að meta þetta svigrúm en MDE hefur túlkað það þannig 

                                                           
75 „Report from the Commission to the Council and the European Parlament. Evaluation report on the Data 
retention Directive (Directive 2006/24/EC)“ (n. 19) 5. 
76 N. Moreham, „The Right to Respect for Private Life in the European Convention on Human Rights: A Re-
Examination“ [2008] (1) European Human Rights Law Review 46. 
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að eftir því sem truflun á friðhelgi einkalífs varðar persónulegri og nánari þætti einkalífs verður 

svigrúmið minna.77 

Aðildarríki Evrópuráðsins hafa einnig, eins og áður segir, jákvæðar skyldur til þess að vernda 

friðhelgi einkalífs einstaklinga gegn truflun frá öðrum. MDE hefur sagt að hugtakið „einkalíf“ 

sé mjög vítt hugtak sem verði ekki skilgreint ofan í kjölinn. Það nær yfir bæði líkamlegt og 

andlegt sjálf hvers einstaklings. Hugmyndin um persónulegt sjálfsforræði er líka mikilvæg við 

túlkun hugtaksins.78 MDE hefur einnig sagt að 8. gr. MSE verndi líka réttinn til eigin 

sjálfsmyndar þ.e. að fá að vera sá sem maður er og til persónulegs vaxtar og sambands við 

annað fólk og heiminn fyrir utan. Þar undir geta fallið athafnir í atvinnu eða viðskiptaskyni. 

Samskipti við annað fólk getur því fallið undir hugtakið „einkalíf“ jafnvel þó svo þau fari fram 

fyrir augum almennings.79 

Þegar dómaframkvæmd MDE varðandi vernd persónuupplýsinga og friðhelgi einkalífs er 

skoðuð þá fjalla flestir dómarnir um hleranir og eftirlit með innihaldi samskipta. Álitaefnið um 

varðveislu umferðar- og staðsetningargagna varðar gögn sem varða ekki innihald samskipta en 

samt sem áður gefa dómarnir mynd af því hvernig MDE metur hvar mörk eftirlits, söfnunar og 

vinnslu persónuupplýsinga og friðhelgi einkalífs liggja. 

4.1 Klass og aðrir gegn Þýskalandi 
Klass og aðrir gegn Þýskalandi er mikilvægur dómur það sem hann sýnir hvernig hægt er að 

réttlæta skerðingu á réttindum skv. 1. mgr. 8. gr. MSE ef skilyrði sem talin eru upp í 2. mgr. 8. 

gr. MSE eru uppfyllt. 

Árið 1968 í Þýskalandi voru sett lög sem heimiluðu yfirvöldum að hafa leynilegt eftirlit með 

póst og símasamskiptum án þess að þurfa að upplýsa þann sem fylgst var með á nokkrum 

tímapunkti. Gerhard Klass sem starfaði sem saksóknari og tveir aðrir lögmenn ásamt einum 

dómara sendu kvörtun til MDE þar sem þeir héldu því fram að lögin skertu m.a. rétt þeirra til 

friðhelgi einkalífs sem þeim væru tryggð með 8. gr. MSE.80 

Dómstóllinn tók fyrst til skoðunar hvort málshefjendur gætu talist fórnarlömb þeirrar skerðingar 

sem fólust í lögunum þar sem ekki hafði verið sýnt fram á að neinn af þeim hafi verið undir 

slíku eftirliti. Dómstóllinn komst að þeirri niðurstöðu að þeir gætu verið taldir fórnarlömb 

skerðingarinnar þar sem í leynilegu eftirlit fælist að ekki er hægt fyrir þá að sýna fram á hvort 

                                                           
77 sama heimild 47. 
78 Gillian og Quinton g. Bretlandi ECHR [2010] 28, 61. mgr. 
79 sama heimild 
80 Klass og aðrir g. Þýskalandi (1978) Series A nr 28, 
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þeir höfðu orðið fyrir eftirlitinu eða ekki og því ekki hægt að segja til um með nákvæmum hætti 

hvort þeir voru fórnarlömb skerðingarinnar.81 

Við skoðun á því hvort þýsku lögin skertu rétt málshefjenda til friðhelgi einkalífs sagði 

dómstóllinn að svo væri en spurningin væri hvort hægt sé að réttlæta þá skerðingu sbr. 2. mgr. 

8. gr. MSE.  Dómstóllinn tók fram að túlka yrði 2. mgr. 8. gr. þröngt þar sem hún væri 

undantekning frá rétti sem tryggður væri með MSE. Þess vegna væri leynilegt eftirlit með 

borgurum aðeins réttlætanlegt skv. MSE svo lengi sem það sé algjörlega nauðsynlegt til þess 

að tryggja öryggi samfélagsins.82 

Dómstóllinn taldi að umrædd lög stuðluðu að því lögmætu markmiði skv. 2. mgr. 8. gr. MSE 

að tryggja þjóðaröryggi og koma í veg fyrir óróa og glæpi í samfélaginu. Hann sneri sér því 

næst að þeirri spurningu hvort lögin séu nauðsynleg í lýðræðislegu samfélagi og hvort þau  hafi 

gengið lengra en nauðsynlegt var til þess að ná markmiði sínu. Dómstóllinn tók fram að 

nútímalýðræðisþjóðfélögum stæði ógn af njósnum og hryðjuverkum og ríkin yrðu að hafa 

svigrúm til leynilegs eftirlits með niðurrifsöflum til þess að mæta þessari ógn af nægjanlegum 

krafti innan þeirra lögsögu. Það væri þess vegna nauðsynlegt í lýðræðislegu samfélagi að setja 

lög sem heimiluðu yfirvöldum leynilegt eftirlit með póst og símasamskiptum undir sérstökum 

kringumstæðum til þess að uppfylla markmið um þjóðaröryggi og til að koma í veg fyrir óróa 

og glæpi í samfélaginu. Dómstóllinn hélt áfram með því að viðurkenna aðildarríkjum 

Evrópuráðsins svigrúm til þess að ákveða undir hvaða skilyrðum slíkt leynilegt eftirlit væri 

framkvæmt en sagði jafnframt að það þýddi ekki að aðildarríkin njóti ótakmarkaðs svigrúm til 

leynilegs eftirlits með borgurum innan sinnar lögsögu. Slíkt mundi grafa undan og jafnvel 

eyðileggja lýðræðið undir þeim formerkjum að verja það. Aðildarríkin geta því ekki sett hvaða 

reglur sem er í nafni baráttu gegn hryðjuverkum og glæpum. Dómstóllinn verði að vera 

sannfærður um að til staðar séu ráðstafanir sem tryggja varnir gegn misnotkun.83  

Í ljósi þessara athugasemda mat dómstóllinn hvernig leynilegt eftirlit með póst og 

símasamskiptum fór fram samkvæmt lögunum og komst að þeirri niðurstöðu að uppfylla þurfti 

ákveðin skilyrði um nauðsyn eftirlits til þess að það yrði leyft. Eins var í lögunum strangur 

lagarammi um framkvæmd eftirlitsins og vinnslu þeirra gagna sem aflað var með því. Tveir 

sjálfstæðir eftirlitsaðilar höfðu eftirlit með framkvæmd laganna og þó svo dómstóllinn teldi 

betra að fela dómara þetta eftirlit taldi hann að sjálfstæði eftirlitsaðilanna væri nægjanlegt til 

                                                           
81 sama heimild 30. – 38. mgr. 
82 sama heimild 39. – 60. mgr.  
83 sama heimild 
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þess að þeir gætu gefið hlutlausan úrskurð. Skerðing á friðhelgi einkalífs væri því fyllilega 

réttlætt og sú staðreynd ein að þeir sem verða fyrir eftirlitinu séu ekki látnir vita af því geti ekki 

breytt því sérstaklega í ljósi þess að sú ráðstöfun er nauðsynleg til þess að markmið laganna 

náist.84 

4.2 Malone gegn Bretlandi 
Malone gegn Bretlandi er einn af grundvallardómum frá MDE um brot á friðhelgi einkalífs. 

Dómurinn byggir á svipuðum sjónarmiðum og Klass varðandi hve langt ríki geta gengið í 

eftirliti með borgurunum en bætir við að lög sem heimila eftirlitið verða að vera það skýr að 

einstaklingar geti haft hugmynd um hvenær þeir eru í aðstæðum þar sem þeir geta átt von á að 

fylgst sé með þeim.85  

James Malone hafði verið kærður fyrir ólöglega meðferð á þýfi í mars 1977 en var seinna 

sýknaður. Á meðan á réttarhaldi yfir honum stóð kom það upp úr kafinu að sími hans hafði 

verið hleraður af Póst og símaþjónustunni að beiðni lögreglu með heimild frá 

Innanríkisráðuneytinu. Malone hélt því einnig fram að lögreglan hafi fylgst með bréfapósti hans 

og fylgst hafi verið með símanotkun þ.e í hvern var hringt og hver hringdi og lengd þessa 

símtala í einhver ár.86 

Upptaka af einu símtali var notuð við refsiréttarhöldin yfir honum en þar fyrir utan játaði hvorki 

né neitaði breska ríkið að sími og bréfapóstur hafi verið hleraður en neituðu því að fylgst hafi 

verið með símanotkun. Breska ríkið benti hins vegar á að Malone var grunaður um að hafa tekið 

við þýfi og var því í hópi fólks sem mátti búast við því að samskipti þeirra væru hleruð. Það 

væri löngu þekkt meðal almennings að Innanríkisráðherra gæti gefið út heimild til að fylgjast 

með samskiptum þeirra sem grunaðir væru um glæpi. Hins vegar væru ekki til staðar nein 

almenn lög um slíkt eftirlit.87 

Malone fór í mál við lögregluyfirvöld þar sem hann hélt því fram að hlerun á síma hans væri 

ólögleg jafnvel þó svo hún væri gerð með heimild frá Innanríkisráðuneytinu en því máli var 

vísað frá breskum dómstólum.88 Malone sendi inn kvörtun til MDE sem komst að þeirri 

niðurstöðu að þessi eina hlerun á símtali sem breska ríkið viðurkenndi að hefði farið fram væri 

truflun á rétti hans til einkalífs og samskipta. Að auki væri Malone í hópi fólks sem gætu átt 
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von á að með þeirra samskiptum væri fylgst þar sem hann væri grunaður um að taka við þýfi. 

Tilvist laga og venja sem leyfa og koma á fót kerfisbundnu leynilegu eftirliti með samskiptum 

væri því í sjálfu sér truflun á rétti hans til einkalífs, burtséð frá beinum aðgerðum gegn honum.89 

Næst tók dómstóllinn til skoðunar hvort þessi truflun gæti verið réttlætt með því að mælt væri 

fyrir um hana í lögum sbr. 2. mgr. 8. gr. MSE. Það að mælt sé fyrir um truflunina í lögum þýðir 

í fyrsta lagi að truflunin verður að hafa stoð í landslögum. Í öðru lagi verða landslögin að vernda 

einstaklinga gegn handahófskenndum brotum á þeim réttindum sem eru vernduð af 1. mgr. 8. 

gr. MSE. Dómurinn samþykkti þá skýringu breska ríkisins að ekki væri hægt að gera eins 

strangar kröfur um vernd einkalífs þegar kæmi að reglum varðandi lögreglurannsóknir. Lög 

þyrftu ekki að vera svo skýr að einstaklingur gæti séð fyrirfram að með honum væri fylgst og 

hann gæti þá brugðist við áður en eftirlit hæfist. Samkvæmt túlkun MDE verða lögin samt að 

vera það skýr að einstaklingar geti gert sér grein fyrir við hvaða aðstæður eftirlit gæti komið 

upp.90 Þar sem einstaklingar og almenningur hefur ekkert með það að segja hvernig leynilegt 

eftirlit fer fram uppfylltu bresk lög ekki skilyrði MDE um gæði laga þar sem handhafar 

framkvæmdavalds fengu nær ótakmarkaðar heimildir til eftirlits. Lögin sjálf verða því að 

takmarka þessar heimildir til að vernda einstaklinga gegn handahófskenndu eftirliti.91 

4.3 Amann gegn Sviss 
Í máli Amann gegn Sviss eru viðmið MDE varðandi það hvenær eftirlit og söfnum 

persónuupplýsinga gengur of langt í skerðingu á friðhelgi einkalífs viðkomandi gerð enn 

skýrari.92 

Amann var kaupmaður í Sviss sem flutti inn vörur til háreyðingar. Einn dag árið 1981 var hringt 

frá sovéska sendiráðinu í Bern og pöntuð vara sem hét „Perma Tweez“. Það símtal var hlerað 

af skrifstofu saksóknara í Sviss sem fór svo fram á að leyniþjónusta lögreglunnar í Zurich 

rannsakaði Amann.93  

Seint á árinu 1981 fyllti skrifstofa saksóknara út spjald um Amann fyrir skrá leyniþjónustunnar 

þar sem meðal annars kom fram að Amann væri í tengslum við sovéska sendiráðið, einnig var 

                                                           
89 sama heimild 64. mgr. 
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93 sama heimild 7. – 9. mgr. 
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merkt við að hann væri í tengslum við ýmsa aðila frá austurblokkinni og hann væri grunaður 

um njósnir.94 

Amann komst á snoðir um tilvist kortsins árið 1990 og fór fram á það við skrifstofu saksóknara 

að fá aðgang að því. Hann fékk ljósrit af spjaldinu en strokað hafði verið yfir einhvern hluta af 

upplýsingum á spjaldinu. Hann kærði þá ákvörðun að hluti af upplýsingunum hafði verið 

strokaður út en hafði ekki erindi sem erfiði. Hann fór því í mál og krafðist bóta fyrir ólögmætt 

inngrip í einkalíf hans en svissneskur dómstóll vísaði málinu frá á þeim forsendum að Amann 

hefði ekki orðið fyrir nægilega alvarlegri skerðingu á réttindum sínum.95 

Amann vísaði því málinu til MDE sem tók til skoðunar hvort hlerunin á símtalinu og það að 

búið var til spjald um hann í skrá leyniþjónustunnar teldist ólögmæt skerðing á þeim réttindum 

sem 8. gr. MSE tryggir einstaklingum.96 

Hvað símtalið varðaði sagði dómstóllinn að hlerunin sjálf væri truflun á einkalífi Amanns og 

brot á 8. gr. MDE nema ef hægt væri að réttlæta truflunina sbr. 2. mgr. 8. gr. MSE og hún væri 

nauðsynleg í lýðræðislegu þjóðfélagi.97 Dómstóllinn komst að þeirri niðurstöðu að þó svo mælt 

væri fyrir um skerðinguna í lögum um meðferð sakamála í Sviss þá væru ákvæði laganna allt 

of almennt orðuð til þess að uppfylla skilyrðið um fyrirsjáanleika laganna. Einnig gat 

Ríkisstjórn Sviss ekki sýnt fram á að skilyrði ákvæða laganna um símahlustanir hefðu verið 

uppfyllt í þessu tilfelli. Markmið þeirra ákvæða var að hafa eftirlit með einstaklingum 

grunuðum um alvarlega glæpi eða brot og þriðja aðila sem tók við eða lét af hendi upplýsingar 

til slíkra aðila en ákvæðin sögðu ekkert um hvernig skuli fara með símhlustun hjá aðila sem 

félli ekki í neinn af þessum flokkum eins og í tilfelli Amanns. Því hefðu skilyrði símhlustunar 

ekki verið uppfyllt í þessu tilfelli. Það og sú staðreynd að lögin uppfylltu ekki skilyrði um 

fyrirsjáanleika varð til þess að MDE taldi að ekki hefði verið mælt fyrir um skerðingu á einkalífi 

Amanns í lögum og því brot á 8. gr. MSE.98 

Hvað varðaði spjaldið sem var fyllt út um hann sagði dómstóllinn það eitt að yfirvöld söfnuðu 

persónuupplýsingum um einstaklinga væri truflun á einkalífi þess einstaklings. Hvort 

upplýsingarnar væru notaðar eða ekki skipti ekki máli í því sambandi. Sú truflun væri því brot 

á 8. gr. MSE nema hægt væri að réttlæta brotið sbr. 2. mgr. 8. gr. MSE. Dómstóllinn tók fram 

                                                           
94 sama heimild 11. og 22. mgr.  
95 sama heimild 11. – 30. mgr.  
96 sama heimild 39. – 40. mgr. 
97 sama heimild 45. – 46. mgr. 
98 sama heimild 57. – 63. mgr. 
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að svissnesk lög um meðferð sakamála og meðferð persónuupplýsinga hjá yfirvöldum innhéldu 

ekki sérstök og ítarleg ákvæði um söfnun, skráningu og geymslu upplýsinga. Einnig benti 

dómstóllinn á að í lögum væru ákvæði um það að þegar upplýsingar nýttust ekki lengur ætti að 

eyða þeim en það hefði ekki verið gert í þessu tilfelli. Niðurstaða dómstólsins var að ekki hefði 

verið neinn lagagrunnur fyrir því að persónuupplýsingar Amanns væru skráðar í skrá 

leyniþjónustunnar og því væri skráning og geymsla þeirra brot á 8. gr. MSE.99 

Samkvæmt þessum dómi MDE verða lög um eftirlit að vera skýr og fyrirsjáanleg og kannski 

tekið dýpra í árinni heldur en í Malone. Lögin verða einnig að innihalda sérstök og ítarleg 

ákvæði um söfnun, skráningu og geymslu þeirra upplýsinga sem safnast. 

4.4 Rotaru gegn Rúmeníu 
Dómur MDE, Rotaru gegn Rúmeníu sýnir að þegar sett eru lög sem heimila ríkjum eftirlit með 

borgurum og söfnun persónuupplýsinga um þá verða að vera í þeim sömu lögum ráðstafanir 

gegn handahófskenndri misnotkun ríkisins á því valdi.100 

Herra Rotaru var rúmenskur ríkisborgari sem hafði verið dæmdur í eins árs fangelsi árið 1948 

vegna gagnrýni sinnar á kommúnistastjórn Rúmeníu. Árið 1990 skömmu eftir fall járntjaldsins 

voru sett lög í Rúmeníu árið sem veittu þeim sem höfðu verið ofsóttir af kommúnistastjórninni 

ákveðin réttindi. Rotaru fór í mál við Innanríkisráðuneytið fyrir lægsta dómstigi í Rúmeníu í 

þeim tilgangi að sækjast eftir þessum réttindum. Á meðan á réttarhaldinu stóð lagði 

Innanríkisráðuneytið fram skjal sem það fékk sent frá rúmensku leyniþjónustunni og innihélt, 

ásamt öðru, upplýsingar um stjórnmálaþátttöku Rotaru á árunum 1946 til 1948. Meðal þess sem 

kom fram í þessum upplýsingum var að Rotaru hafði verið meðlimur í kristilegum 

stúdentasamtökum árið 1937 sem voru hægri öfgasamtök eða svokallaðir „Legionnaire“. 

Rotaru neitaði því að hafa nokkurn tímann verið meðlimur í þessum samtökum og hélt því fram 

að upplýsingarnar væru falsaðar og til þess gerðar að sverta mannorð hans. Hann fór því í mál 

við leyniþjónustuna og krafðist þess að þessum upplýsingum yrði breytt eða eytt auk þess sem 

hann fór fram á bætur. Hann tapaði málinu bæði á neðra og efra dómstigi. Báðir dómstólarnir 

héldi því fram að þeir hefðu ekki vald til þess að fyrirskipa breytingu eða eyðingu á skjalinu 

þar sem það hefði verið tekið saman af fyrri leyniþjónustu ríkisins en núverandi leyniþjónusta 

hafi aðeins verið vörsluaðili.101 

                                                           
99 sama heimild 64. – 81. mgr. 
100 Rotaru g Rúmeníu ECHR [2000] 192 
101 sama heimild 7. – 26. mgr. 
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Seinna viðurkenndi yfirmaður leyniþjónustunnar í bréfi til Dómsmálaráðuneytisins að eftir 

frekari eftirgrennslan virtust upplýsingar, um að Rotaru hefði verið meðlimur í Legionnarie 

samtökum, eiga við um annan mann með sama nafni. Rotaru sóttist því eftir upptöku máls síns 

og fór fram á bætur. Áfrýjunardómstóll í Búkarest ógilti fyrri niðurstöðu sína og dæmdi 

upplýsingar um meinta veru Rotaru í Legionnarie samtökum dauð og ómerk en dæmdi honum 

ekki bætur. Rotaru kvartaði því til MDE um brot á friðhelgi einkalífs síns og því að ómögulegt 

væri að leiðrétta upplýsingarnar og í því sambandi vísaði hann til 8. gr. MSE.102 

MDE komst að þeirri niðurstöðu að geymsla persónuupplýsinga í leynilegri skrá og birting 

slíkra upplýsinga væri truflun á friðhelgi einkalífs Rotaru og félli undir gildissvið 1. mgr. 8. gr. 

MSE. Dómurinn tók fram að umrætt skjal innihéldi ýmsar upplýsingar um líf hans og þá 

sérstaklega um nám hans, þátttöku í stjórnmálum og sakaskrá sem sumum hafi verið safnað 

fyrir meira en fimmtíu árum síðan. Kerfisbundin söfnun slíkra upplýsinga og geymsla þeirra af 

fulltrúum ríkisins félli undir truflun á rétti til einkalífs í skilningi 1. mgr. 8. gr. MSE. Því 

kviknaði sú spurning hvort sú truflun gæti talist réttlætanleg í skilningi 2. mgr. 8. gr. MSE.103 

Rúmensku lögin frá 1990 veittu einstaklingum rétt til þess að sanna að hann hafi sætt ofsóknum 

á kommúnistatímanum með því að leggja fram opinber skjöl frá viðeigandi stjórnvaldi eða 

einhver önnur skjöl sem sanna ofsóknirnar. Lögin veittu hins vegar leyniþjónustunni enga 

heimild til þess að safna, geyma eða birta upplýsingar um einkalíf manna að eigin frumkvæði.104 

Rúmensk lög frá 1992 um starfsemi leyniþjónustunnar veittu leyniþjónustunni heimild til 

upplýsingasöfnunar vegna þjóðaröryggismála en MDE hafði efasemdir um að umræddar 

upplýsingar um Rotaru féllu undir þjóðaröryggi. Lögin sem heimiluðu upplýsingasöfnun 

leyniþjónustunnar og geymslu þeirra upplýsinga væru einnig án allra takmarkanna. Til dæmis 

væru engar takmarkanir á því hvaða upplýsingum mætti safna, að hvaða hópi fólks þær 

rannsóknir beindust, undir hvaða kringumstæðum þessar rannsóknir færu fram eða eftir hvaða 

reglum ætti að fara við framkvæmd hennar. Lögin frá 1992 sem heimiluðu söfnun upplýsinga 

um einkalíf Rotaru uppfylltu því ekki skilyrði MDE um gæði laga og því var söfnun, skráning 

og geymsla persónuupplýsinga um Rotaru brot á 8. gr. MSE.105 

                                                           
102 sama heimild 
103 sama heimild 42. – 44. mgr. 
104 sama heimild 47. – 53. mgr.  
105 sama heimild 54. – 63. mgr. 
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4.5 Leander gegn Svíþjóð. 
Dómur MDE í máli Leander gegn Svíþjóð sýnir eins og hjá Rotaru að geymsla 

persónuupplýsinga af yfirvöldum getur skert rétt einstaklinga til friðhelgi einkalífs.106 Hins 

vegar voru sænsk lög um eftirlit, söfnun og geymslu persónuupplýsinga þannig úr garði gerð 

að MDE féllst á að skilyrðum 2. mgr. 8. gr. MSE um takmarkanir á réttindum væru uppfyllt. 

Leander hafði hafið  afleysingastarf á Sjóherssafni í Karlskruna. Hluti af húsakynnum safnsins 

var staðsettur innan nálægrar bækistöðvar sænska sjóhersins. Af þeirri ástæðu þurfti Leander 

eins og aðrir að undirgangast bakgrunnseftirlit sem fólst meðal annars í því að sænski sjóherinn 

fékk aðgang að persónuupplýsingum sem sænska öryggislögreglan hafði safnað um hann og 

hélt á leynilegri skrá. Í kjölfarið var Leander neitað um áframhaldandi starf og látinn fara. 

Ákvörðunin var meðal annars byggð á þeim upplýsingum sem fengust úr skrá sænsku 

öryggislögreglunnar án þess að Leander fengi tækifæri til þess að fá að vita hvaða upplýsingar 

urðu til þess að hann fékk ekki starfið eða gera athugasemdir við þær upplýsingar. 

Framkvæmdin var í samræmi við sænsk öryggislög.107 

Lenader fór fram á við sænsku ríkisstjórnina að sú ákvörðun að hann væri ógn við öryggi yrði 

gerð ógild, ásamt því að vera upplýstur um hvaða upplýsingar urðu til þess að hann var látinn 

fara. Hann vildi fá tækifæri til þess að gera athugasemdir við þær upplýsingar og að hann fengi 

starfið aftur. Sænska ríkisstjórnin hafnaði öllum kröfum hans og Leander beindi því þeirri 

kvörtun til MDE að sænsku lögin brytu á rétti hans til friðhelgi einkalífs.108  

Dómstóllinn komst að þeirri niðurstöðu að það væri óumdeilt að skrá sænsku 

öryggislögreglunnar innhéldi upplýsingar um einkalíf Leanders. Bæði geymsla og afhending 

þessara gagna ásamt því að Leander fékk ekki tækifæri til þess að gera athugasemdir við þær 

eða leiðrétta þær jafngilti skerðingu á rétti hans til friðhelgi einkalífs sem varinn er með 8. gr. 

MSE.109 

Dómstóllinn tók því næst til skoðunar hvort hægt væri að réttlæta skerðinguna sbr. 2. gr. 8. gr. 

MSE. Sænsku öryggislögin stuðluðu greinilega að lögmætu markmiði að mati dómstólsins þar 

sem markmið þeirra var að auka þjóðaröryggi. Álitaefnin sem stóðu eftir voru því hvort mælt 

                                                           
106 Leander g. Svíþjóð (1987) Series A no 116 
107 sama heimild 9. – 17. mgr. 
108 sama heimild 
109 sama heimild 48. mgr. 
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hafi verið fyrir um skerðinguna í lögum og hvort hún væri nauðsynleg í lýðræðislegu 

þjóðfélagi.110  

Dómstóllinn komst að þeirri niðurstöðu að lögin sem heimiluðu söfnun sænsku 

öryggislögreglunnar á persónuupplýsingunum hefðu verið sett og birt með lögformlegum hætti 

og því væri mælt fyrir um skerðinguna með lögum samkvæmt því sjónarmiði. Hvað varðar 

gæði laganna þá voru þau nægilega skýr hvað varðaði þær kringumstæður og skilyrði þurftu að 

vera til staðar til þess að yfirvöld gætu skert friðhelgi einkalífs á þennan hátt. Dómstóllinn benti 

einnig á að skilyrðið um að einstaklingar gætu séð fyrir undir hvaða kringumstæðum þeir gætu 

hugsanlega orðið fyrir eftirliti væri þrengra þegar kemur að málefnum þjóðaröryggis. 

Skerðingin var líka talin nauðsynleg í lýðræðislegu þjóðfélagi af dómstólnum þar sem hún var 

gerð í þágu þjóðaröryggis. Lögin gengu heldur ekki lengra en nauðsynlegt var til þess að þau 

næðu markmiði sínu og ráðstafanir höfðu verið gerðar gegn handahófskenndri misnotkun 

yfirvalda sem fullnæðu kröfum MDE í þeim efnum. Dómstóllinn komst því að þeirri niðurstöðu 

að þær aðgerðir sænsku öryggislögreglunnar og sænska sjóhersins að víkja Leander úr starfi 

byggt á persónuupplýsingum úr leynilegri skrá öryggislögreglunnar sem Leander fékk ekki 

tækifæri til þess að sjá eða gera athugsemdir við væri ekki brot á 8. gr. MSE.111 

4.6 S og Marper gegn Bretlandi 
Dómur MDE í máli S og Marper gegn Bretlandi sýnir vel hvert mat dómstólsins er á því hve 

langt ríki geta gengið til þess að ná lögmætu markmiði og hvort skerðing á réttindum sem 

einstaklingum eru tryggð með ákvæðum MSE sé nauðsynleg í lýðræðislegu þjóðfélagi. 

Herra S var handtekinn í janúar 2001 aðeins ellefu ára gamall og kærður fyrir tilraun til ráns. 

Undir rannsókn málsins voru fingraför hans og DNA sýni tekin en hann var svo sýknaður af 

dómstólum. Herra Marper var handtekinn vegna heimilisofbeldis í mars 2001. Fingraför hans 

og DNA sýni voru einnig tekin en áður en til dómsmeðferðar kom dró sambýlingur hans kæruna 

til baka og því fór málið aldrei fyrir dóm. Báðir þessir einstaklingar fóru fram á að 

fingrafaraskýrsla og DNA sýni væru eyðilögð en lögregla neitaði í báðum tilfellum.112 

Þeir óskuðu báðir eftir því að stjórnsýsludómstóll í Bretlandi sneri við neitun lögreglunnar en í 

mars 2002 hafnaði stjórnsýsludómstóllinn bón þeirra. Þeir áfrýjuðu því báðir til 

áfrýjunardómstóls en í september 2002 staðfesti áfrýjunardómstóllin ákvörðun 

                                                           
110 sama heimild 49. mgr.  
111 sama heimild 52. – 68. mgr. 
112 S og Marper g Bretlandi ECHR [2008] 1581 9. – 12. mgr.   
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stjórnsýsludómstólsins. Hæstiréttur Bretlands (House of Lords) vísaði síðan áfrýjunum frá 

þeirra til dómstólsins árið 2004.113 

Þeir kvörtuðu báðir til MDE yfir því að  varðveisla fingrafara og DNA sýna, þrátt fyrir að 

refsimáli gegn þeim hafi verið vísað frá eða sýknað, væri brot á friðhelgi einkalífs þeirra sem 

væri verndað með 8. gr. MSE.114 

MDE velti upp þeirri spurningu hvort varðveisla á þessum gögnum væri truflun á einkalífi S og 

Marper og þá hvort hægt væri að réttlæta þá truflun með því að um hana væri mælt um fyrir í 

lögum, hvort hún stuðlaði að lögmætu markmiði og hvort hún væri nauðsynleg í lýðræðislegu 

þjóðfélagi. Í því sambandi skoðaði dómurinn ensk lög um varðveislu þessara gagna og bar 

saman við framkvæmd í Skotlandi og Norður Írlandi og annarra ESB ríkja. 

Dómstóllinn ályktaði að þó það væri nauðsynlegt að skilja á milli söfnunar, notkunar og  

geymslu fingrafara annars vegar og DNA-sýna og prófíla hinsvegar, þegar það kæmi að 

spurningunni um réttlætingu, þá væri hægt að nota allar þrjár tegundir þessara gagna til þess að 

persónugreina einstaklinga og varðveisla þeirra væri því skerðing á réttinum til friðhelgi 

einkalífs.115 

Dómstóllinn var sammála ríkisstjórn Bretlands í því sjónarmiði að varðveisla fingrafara, DNA 

sýna og prófíla gæti þjónað því lögmæta markmiði að rannsaka og koma í veg fyrir glæpi. Þó 

svo varðveisla þessara gagna væru réttlætanleg undir þessum kringumstæðum væri hins vegar 

sú spurning eftir hvort réttlætanlegt væri að halda þessum gögnum eftir í þeim tilfellum sem 

grunaðir afbrotamenn hafa verið sýknaðir eða málum þeirra vísað frá dómi.116 

Dómstólnum fannst lög Englands og Wales um varðveislu þessa ganga of langt. Lögin veittu 

stjórnvöldum leyfi til þess að afla þessara gagna burtséð frá alvarleika eða eðli afbrota sem hinn 

grunaði var grunaður um eða aldri þess grunaða. Gögnin var hægt að varðveita endalaust en 

engin tímarammi var í lögunum og mjög takmarkaðar leiðir voru fyrir hinn grunaða til þess að 

fá þeim eytt.117  

Dómstóllinn komst því að þeirri niðurstöðu að lög um  varðveislu  fingrafara og DNA sýna hjá 

einstaklingum sem hafa verið grunaðir um glæpi en ekki sakfelldir eins og í tilfellum 

                                                           
113 sama heimild 11. – 26. mgr. 
114 sama heimild 60. mgr.  
115 sama heimild 71. – 86. mgr.  
116 sama heimild 106. mgr.  
117 sama heimild 119. – 126. mgr. 
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málshefjanda gengu of langt í því markmiði sínu að tryggja almannaöryggi og baráttu gegn 

glæpum, á kostnað friðhelgi einkalífs. Í ljósi þessa taldi dómurinn að varðveisla þeirra gagna 

sem málið snerist um bryti á rétti málshefjanda til friðhelgi einkalífs og ekki væri hægt að 

réttlæta varðveisluna með því að hún væri nauðsynleg í lýðræðislegu þjóðfélagi.118 

4.7 Copland gegn Bretlandi 
Dómur MDE í máli Copland gegn Bretlandi er athyglisverður meðal annars vegna þess að 

eftirlit og söfnun persónuupplýsinga af ríkisrekinni stofnun þar sem gögnin sem safnað var voru 

nær eingöngu umferðargögn en ekki gögn sem sýndu innihald samskipta gat líka skert rétt 

einstaklinga til friðhelgi einkalífs.119 

Kona að nafni Copland vann sem aðstoðarmaður skólastjóra hjá Carmarthenshire háskólanum 

sem var ríkisrekinn skóli. Á árunum 1995 til 2000 var fylgst með síma- internet- og 

tölvupóstsnotkun hennar innan skólans að undirlagi aðstoðarskólastjóra án þess að láta hana 

vita af þessu eftirliti. Var þetta gert í þeim tilgangi að komast að því hvort Copland væri að nota 

aðstöðu skólans óhóflega til að sinna einkaerindum. Copland hélt því fram að símtöl hennar 

hefðu verið hleruð og tölvupóstur lesinn en skólinn hélt því fram að aðeins hefði verið fylgst 

með í hvern var hringt og hve lengi, hvaða internetsíður voru skoðaðar og hverjum var sendur 

tölvupóstur.120 

Copland vísaði málinu til MDE og hélt því fram að með þessu framferði skólans hefði verið 

brotið á rétti hennar til friðhelgi einkalífs. Þar sem skólinn var ríkisrekinn var breska ríkið ábyrgt 

samkvæmt MSE. 

Rök breska ríkisins voru að ekki hafi verið hlustað á símtöl eða innihald vefsíðna og tölvupósts 

greint. Einungis hafi verið fylgst með notkun og hvort aðstaða skólans hefði verið notuð í 

einkaerindum og það fæli ekki í sér brot á rétti Copland til einkalífs. Skólinn væri í fullum rétti 

að fylgjast með hvernig aðstaða hans og fjármunir væru notaðir. Í öðru lagi væri skólinn 

ríkisstofnun sem bæri skylda til að veita æðri menntun og gera allt sem í þeirra valdi stendur til 

þess að gera það mögulegt. Þess vegna var nauðsynlegt að fylgjast vel með útgjöldum til þess 

að tryggja að hægt væri að uppfylla þessar skyldur.121 

                                                           
118 sama heimild  
119 Copland g Bretlandi ECHR [2007] 253 
120 sama heimild 
121 sama heimild 31. – 35. mgr. 
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Copland benti á að aðferðir skólans hefðu hvorki verið nauðsynlegar eða meðalhófs gætt. Það 

væru til vægari aðferðir sem skertu einkalíf minna eins og að marka sér stefnu og setja reglur 

varðandi að hve miklu leyti starfsmenn gætu notað aðstöðu skólans í einkaerindum.122 

MDE komst að þeirri niðurstöðu að símtöl starfsmanna á vinnustað í einkaerindum væru hluti 

af einkalífi þeirra og þar sem hún var ekki látin vita að símanotkun hennar væri til skoðunar þá 

hafði hún enga ástæðu til þess að halda annað. Sömu sjónarmið giltu um internet og 

tölvupóstsnotkun hennar.123 

Dómstóllinn komst jafnframt að því að jafnvel þó svo eftirlitið með símtölum fælist aðeins í 

því að fylgjast með notkun þ.e. í hvern var hringt og hve lengi en ekki var hlustað á símtöl þá 

fæli það samt í sér brot á friðhelgi einkalífs samkvæmt 8. gr. MSE þar sem þessar upplýsingar 

væru óaðskiljanlegur þáttur samskipta í gegnum síma og vitnuðu í Malone.124 

Sú staðreynd að hægt hefði verið að komast að þessum upplýsingum með löglegum hætti með 

því að skoða símreikninga réttlætti þetta eftirlit ekki. Geymsla persónuupplýsinga tengt 

einkalífi einstaklings fellur líka undir skerðingu á réttindum sem tryggð eru með 8. gr. MSE. 

Söfnun og geymsla upplýsinga um símanotkun ásamt tölvupósts- og internetnotkun án 

vitneskju hennar fæli því í sér brot á friðhelgi einkalífs og samskipta í skilningi 8. gr. MSE.125 

Dómstóllinn fjallaði einnig um hvort brot á friðhelgi einkalífs gæti verið réttlætt þar sem mælt 

væri fyrir um það í lögum. Bretland hélt því fram að skólinn hefði aðeins verið að framfylgja 

lagaskyldu sinni til þess að reka skólann á sem hagkvæmastan hátt og því hefði eftirlit með 

síma- tölvupósts og internetnotkun verið nauðsynleg. Dómnum fannst þessi röksemdafærsla 

ósannfærandi og tók fram að til að lög uppfylltu skilyrði um fyrirsjáanleika þyrftu þau að vera 

það skýr að þau gæfu einstaklingum næga vísbendingu til þess að þeir gætu áttað sig á því í 

hvaða aðstæðum þeir gætu átt von á því að eftirlit væri haft með þeim og vitnuðu þar einnig í 

Malone. Engin lög um rafrænt eftirlit giltu í Bretlandi á þessum tíma og engar reglur voru í 

skólanum um slíkt og því ekki hægt að halda því fram að eftirlitið sem Copland sætti væri í 

samræmi við lög.126 

                                                           
122 sama heimild 36. – 38. mgr. 
123 sama heimild 41. – 42. mgr. 
124 sama heimild 43. mgr. 
125 sama heimild 44. mgr. 
126 sama heimild 45. – 49. mgr.  
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4.8 Samantekt 
Af ofangreindum dómum Mannréttindadómstóls Evrópu má sjá að samkvæmt túlkun dómsins 

getur söfnun geymsla og vinnsla persónuupplýsinga flokkast  sem skerðing á friðhelgi einkalífs 

þess sem þær snúa að. Skerðingin getur þó verið réttlætt ef mælt er fyrir um það í landslögum 

en það er þó ekki nóg eitt sér.  Lögin verða að vera aðgengileg og það skýr að einstaklingur geti 

séð það fyrir við hvaða aðstæður eftirlit og þar með söfnun og vinnsla persónuupplýsinga sem 

snúa að honum gæti hugsanlega farið fram sbr. Malone og Copland.127 Það skilyrði má þó 

þrengja þegar eftirlit og söfnun persónuupplýsinga er í þágu verndar þjóðaröryggis og 

viðkvæmra málefna ríkisins sbr. Leander.128 Lögin verða einnig að setja söfnun og vinnslu 

persónuupplýsinga einhver mörk. Það verður að vera skýrt undir hvaða kringumstæðum 

vinnslan getur farið fram, að hvaða hópi fólks vinnsla beinist eða eftir hvaða reglum ætti að fara 

við framkvæmd hennar sbr. Rotaru og Amann.129 Ríki verða einnig að gera fullnægjandi 

ráðstafanir að mati MDE til þess að öruggt sé að yfirvöld geti ekki beitt handahófskenndu 

eftirliti og söfnun persónuupplýsinga. Í því skyni verður að vera til staðar dómsvald eða 

nægilega sjálfstæðar eftirlitsstofnanir sem hafa eftirlit með hvernig framkvæmd þeirra laga sem 

heimila eftirlit og söfnun persónuupplýsinga er háttað sbr. m.a. Klass.130 

Söfnun og vinnsla persónuupplýsinga verður líka að stuðla að lögmætu markmiði og vera 

nauðsynleg í lýðræðislegu þjóðfélagi sbr. Marper131. Gæta verður meðalhófs og beita vægari 

aðferðum sem hafa í för með sér minna inngrip í einkalíf einstaklinga en ná sama markmiði sbr. 

Klass.132 

5. Dómaframkvæmd Evrópudómstólsins 
ECJ hefur tekið til skoðunar í einhverjum málum hve langt er hægt að ganga með eftirliti með 

einstaklingum og söfnun og vinnslu persónuupplýsinga áður en þær athafnir eru farnar að 

skerða rétt einstaklinga til einkalífs eða verndar persónuupplýsinga. Hér fyrir neðan verða 

nokkur þeirra tekin til skoðunar til þess að sjá hvaða viðmið dómstóllinn setur í þessum efnum. 

5.1 Lindqvist gegn Svíþjóð 
Dómur ECJ í máli Bodil Lindqvist gegn Svíþjóð sýnir vel hvernig ákvæði Tilskipunar 95/46/EB 

hafa verið túlkuð af dómstólnum. Málsatvik voru þannig að Fr. Lindqvist vann í hlutastarfi sem 

leiðbeinandi í kirkju í Alseda, Svíþjóð. Hún fór á tölvunámskeið þar sem eitt af verkefnunum 

                                                           
127 Malone (n. 85) 67. mgr. og Copland (n. 119) 46. – 49. mgr. 
128 Leander (n. 106) 59. mgr. 
129 Rotaru (n. 100) 57. mgr. og Amann (n. 92) 62. mgr. 
130 Klass (n. 80) 55. – 60. mgr. 
131 Marper (n. 112) 101. mgr. 
132 Klass (n. 80) 49. mgr. 
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var að setja upp heimasíðu á internetinu. Í lok árs 1998 setti hún upp heimasíðu á sinni eigin 

tölvu sem átti að auðvelda þeim sem hún var að leiðbeina í kirkjunni að nálgast upplýsingar 

sem þá kynni að vanta. Heimasíðan var svo tengd heimasíðu kirkjunnar að hennar beiðni.133 

Heimasíða Lindqvist innihélt lýsingar á henni sjálfri og þeim sem hún var að leiðbeina í 

kirkjunni. Þar voru léttar lýsingar á hverjum og einum þar sem sagt var frá atvinnu viðkomandi 

og áhugamálum. Stundum innihéldu þessar lýsingar full nöfn viðkomandi en í öðrum tilfellum 

aðeins fyrsta nafn. Í mörgum þessa lýsinga var fjallað um fjölskylduaðstæður og gefin upp 

símanúmer viðkomandi. Í einni lýsingunni sagði Lindqvist frá því að ein úr hópnum hafði slasað 

sig á fæti og væri því aðeins í hálfu starfi á meðan hún jafnaði sig.134 

Fr. Lindqvist hafði ekki sagt neinum í þessum hópi frá heimasíðugerðinni eða fengið samþykki 

þeirra fyrir birtingu upplýsinganna. Hún hafði heldur ekki tilkynnt birtingu þeirra til 

Datainspektionen sem er stjórnvald í Svíþjóð sem fer með vernd rafrænna gagna. Sumt af því 

fólki sem fjallað var um á heimasíðunni var ekki ánægt með þessa birtingu upplýsinga og 

Lindqvist tók síðuna niður í kjölfarið.135 

Linqvist var í framhaldinu ákærð fyrir brot á sænskum lögum um upplýsingavernd sem höfðu 

verið sett til þess að innleiða Tilskipun 95/46/EB í sænskan rétt. Henni var gefið að sök að hafa 

unnið persónuupplýsingar með rafrænum hætti án þess að tilkynna þá vinnslu til 

Datainspektionen og unnið viðkvæmar persónuupplýsingar án leyfis viðkomandi. Þar var átt 

við upplýsingar um fótamein eins úr hópnum. Hún var einnig ákærð fyrir að hafa flutt 

persónuupplýsingar til þriðja ríkis án heimildar.136 

Lindqvist var sakfelld fyrir þessi brot og dæmd til greiðslu sektar. Á meðan á réttarhaldinu stóð 

frestaði sænski dómstóllinn þinghaldinu og beindi spurningum til ECJ þar sem óvissa ríkti um 

túlkun ákvæða Tilskipunar 95/46/EB. Spurningarnar snerust um hvort það að minnast á 

einstakling á heimasíðu með nafni og símanúmeri falli undir gildissvið tilskipunarinnar og hvort 

það teljist rafræn vinnsla persónuupplýsinga að hluta eða í heild að fjalla um atvinnu og 

áhugamál þeirra á heimatilbúinni heimasíðu. Einnig var spurt um hvort það að fjalla um 

fótamein eins úr hópnum félli undir bann við vinnslu við heilsufarsupplýsinga samkvæmt 8. gr. 

                                                           
133 Mál C-101/01 Lindqvist gegn Svíþjóð [2003] ECR I-12971 12. – 19. mgr. 
134 samaheimild 
135 sama heimild 
136 sama heimild 
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tilskipunarinnar og hvort það að setja persónuupplýsingar á heimsíðu sem hægt er að opna frá 

tölvum í öðrum ríkjum geti fallið undir flutning á persónuupplýsingum til þriðja ríkis.137 

Dómstóllinn svaraði spurningunum á þá leið að hugtakið persónuupplýsingar í 1. mgr. 3. gr. 

tilskipunarinnar nær yfir upplýsingar sem tengjast persónugreindum einstaklingi eða 

einstaklingi sem hægt er að persónugreina eins og hugtakið er skilgreint í b. lið 2. gr. 

tilskipunarinnar. Þess vegna nái hugtakið yfir upplýsingar þar sem nafn einstaklings ásamt 

símanúmeri kemur fram eða upplýsingar um atvinnu hans og áhugamál. Eins væri vinnsla 

persónuupplýsinga eins og hún er skilgreind í sömu greinum tilskipunarinnar hver sú vinnsla 

sem fer fram á persónuupplýsingum hvort sem er með rafrænum hætti eða ekki. Birting slíkra 

upplýsinga á heimasíðu á internetinu teldist því vinnsla persónuupplýsinga og færi fram alla 

vega að hluta til með rafrænum hætti.138 

Niðurstaða dómstólsins var því að sú aðgerð að birta upplýsingar um fjölda einstaklinga á 

heimasíðu þar sem tekið var fram nafn, símanúmer, atvinna og áhugamál viðkomandi félli undir 

vinnslu persónuupplýsinga sem færu fram að hluta eða í heild með rafrænum hætti í skilningi 

1. mgr. 3. gr. Tilskipunar 95/46/EB.139 

Hvað varðaði bann við vinnslu viðkvæmra persónuupplýsinga eins og heilsufarsupplýsinga 

taldi dómstóllinn, að þegar Lindqvist fjallaði um að einn úr hópnum væri meiddur á fæti og því 

aðeins í hálfu starfi á meðan viðkomandi jafnaði sig, félli undir vinnslu heilsufarsupplýsinga 

samkvæmt 1. mgr. 8. gr. tilskipunarinnar. Í ljósi tilgangs tilskipunarinnar yrði að túlka vítt hvað 

félli undir heilsufarsupplýsingar og þar undir féllu því allar upplýsingar sem sneru að heilsufari 

einstaklinga.140 

Spurningin um hvort birting persónuupplýsinga á heimsíðu sem hægt er að skoða í öðrum 

ríkjum er athyglisverð og sýnir kannski hve skammt á veg menn voru komnir í skilningi á því 

hvernig internetið virkar þegar þessi málaferli fóru fram um síðustu aldamót. Dómstóllinn 

svaraði spurningunni á þann veg að þegar tilskipunin var skrifuð var þróun internetsins skammt 

á veg kominn og því engar sérstakar reglur í henni hvað varðaði flutning persónuupplýsinga 

yfir internetið heldur einungis reglur um beinan flutning slíkra gagna frá einum stað til annars. 

Dómstóllinn hélt áfram með því að segja að ef það ætti að túlka það svo að fram færi flutningur 

á persónuupplýsingum til þriðja ríkis í hvert sinn sem slíkar upplýsingar eru settar á heimasíðu 

                                                           
137 sama heimild 
138 sama heimild 24. – 27. mgr. 
139 sama heimild 
140 sama heimild 49. – 51. mgr. 
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á internetinu þá teldist það flutningur til allra ríkja þar sem til staðar væri tölva sem tengd væri 

internetinu. Ef eitt ríki biði upp á verri vernd persónuupplýsinga en í því aðildarríki ESB þar 

sem gögnin voru sett á internetið yrði aðildarríkið að koma í veg fyrir að slíkar upplýsingar 

færu á internetið yfir höfuð. Sá kafli tilskipunarinnar sem setji reglur um flutning á 

persónuupplýsingum til þriðja ríkis mundi þannig missa tilgang sinn. Dómstóllinn komst því 

að þeirri niðurstöðu að þegar Fr. Lindqvist hlóð persónuupplýsingum um aðra sóknarmeðlimi 

upp á heimasíðu sína þá fælist ekki í flutningur á persónuupplýsingum til þriðja ríkis.141 

5.2 Austurríska ríkisútvarpið og aðrir 
Dómur ECJ í sameinuðum málum C-465/00, C-138/01 og C-139/01er mikilvægur að því leiti 

að dómstóllinn leitast í honum við að svara hvort ákveðin söfnun og birting persónuupplýsinga 

stuðli að lögmætu markmiði og sé nauðsynleg í lýðræðislegu þjóðfélagi. 

Álitaefni í þessu máli snerust um hvort austurísk lög sem skylduðu ríkisfyrirtæki og stofnanir 

til að senda lista yfir launagreiðslur sem voru yfir ákveðnu lágmarki, ásamt nöfnum þeirra sem 

þáðu þessi laun til endurskoðunardómstóls Austurríkis samræmdust lögum ESB um vernd 

friðhelgi einkalífs og vernd persónuupplýsinga og þá sérstaklega þau ákvæði Tilskipunar 

95/46/EB. Endurskoðunardómstóllinn safnaði þessum upplýsingum saman í skýrslu sem 

almenningur hafði aðgang að og einnig var henni dreift til efri og neðri deildar austuríska 

þingsins og til sveitastjórna í Austurríki.142 

Einhver ríkisfyrirtæki og stofnanir neituðu að láta þessar upplýsingar af hendi árið 2000 og þar 

á meðal var austuríska ríkisútvarpið og byggðu þeir neitunina á ákvæðum Tilskipunar 95/46/EB 

um vernd persónuupplýsinga. Endurskoðunardómstóllinn vísaði málinu til stjórnlagadómstóls 

Austurríkis.143 

Tveir starfsmenn ríkisútvarpsins, Neukomm og Lauermann, höfðuðu einnig mál til að koma í 

veg fyrir að ríkisútvarpið léti upplýsingar um launakjör þeirra af hendi til 

endurskoðunardómstólsins og áfrýjuðu því til Hæstaréttar Austurríkis eftir að hafa tapað því á 

lægri dómstigum. Dómstólarnir tveir, stjórnlagadómstóllinn og Hæstiréttur lögðu tvær sömu 

spurningarnar fyrir ECJ. Annars vegar hvort austuríska löggjöfin samræmdist lögum ESB og 

þá sérstaklega Tilskipun 95/46/EB og hins vegar hvort hægt væri að byggja beinan rétt á lögum 

                                                           
141 sama heimild 57. – 71. mgr. 
142 Sameinuð mál C-465/00, C-138/01 og C-139/01 Endurskoðunardómstóll Austurríkis  g Austurríska 
Ríkisútvarpinu og öðrum og Christa Neukomm og Joseph Lauermann g Austurríska ríkisútvarpinu [2003] ECR I-
4989 
143 sama heimild 17. – 24. mgr. 
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ESB sem landslögin gengu gegn. Þar sem álitaefnin og spurningarnar í þessum þremur málum 

voru eins ákvað forseti ECJ að sameina þessi mál í eitt fyrir dómstólnum.144 

Í niðurstöðu ECJ kom fram  að þó svo megin tilgangur tilskipunarinnar hafi verið að tryggja 

frjálst flæði persónuupplýsinga þá leggur hún líka þær skyldur á herðar aðildarríkja að taka tillit 

til verndar grundvallarréttinda og frelsis einstaklinga og þá sérstaklega friðhelgi einkalífs við 

vinnslu persónuupplýsinga.145 

Birting launa og nafna þeirra sem þáðu launin var vinnsla persónuupplýsinga í skilningi 

tilskipunarinnar. Grundvallarréttindi samkvæmt lögum ESB innihalda meðal annars 

grundvallarréttindi sem tryggð eru með Mannréttindasáttmála Evrópu. MSE tryggir 

einstaklingum vernd gegn afskiptum opinberra stjórnvalda af einkalífi þeirra en slík afskipti eru 

þó möguleg að ákveðnum skilyrðum uppfylltum í 2. mgr. 8. gr. MSE.146 

ECJ komst að þeirri niðurstöðu að birting launa og nafna þeim tengdum væri skerðing á 

friðhelgi einkalífs í skilningi 8. gr. MSE sem gæti verið réttlætt ef lög mæla fyrir um hana, hún 

er gerð í lögmætum tilgangi og er nauðsynleg í lýðræðislegu þjóðfélagi.147 

Í þessu samhengi komst ECJ að því að þessi skerðing á friðhelgi einkalífs væri í samræmi við 

austurrísk lög. Hins vegar var það hlutverk landsdómstólanna að kveða á um hvort birting nafna 

uppfyllir skilyrði 8. gr. MSE um fyrirsjáanleika reglna. Dómstóllinn hélt áfram með því að segja 

að tilgangur skerðingarinnar var að tryggja aðhald í ríkisrekstri og viðeigandi ráðstöfun 

opinbers fjár af yfirvöldum. Dómstóllinn taldi það markmið vera lögmætt markmið í skilningi 

2. mgr. 8. gr. MSE en ein af lögmætum takmörkunum á friðhelgi einkalífs er ef nauðsyn ber til 

að vernda efnahagslega farsæld þjóðarinnar. Að lokum, hvað varðar nauðsyn í lýðræðislegu 

þjóðfélagi taldi ECJ það einnig vera hlutverk landsdómstóla að meta hvort það hafi verið 

nauðsynlegt að birta nöfn þeirra sem þáðu laun sem voru yfir ákveðnu lágmarki og hvort það 

hafi ekki verið nóg að birta yfirlit yfir laun og aðrar greiðslur sem þessir launþegar eiga rétt á 

án þess að birta nöfn.148 

Dómstóllinn fjallaði því næst um afleiðingar ákvarðanna landsdómstóla gagnvart ákvæðum 

Tilskipunar 95/46/EB. ECJ sagði að ef landsdómstólar kæmust að þeirri niðurstöðu að 

austurísku lögin væru ósamræmanleg 8. gr. MSE þá væru lögin einnig ósamræmanleg þeim 
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145 sama heimild 70. mgr. 
146 sama heimild 76. – 90. mgr. 
147 sama heimild 
148 sama heimild  



36 
 

kröfum um meðalhóf sem eru gerðar í tilskipuninni hvað varðar gæði og vinnslu 

persónuupplýsinga. Ákvæði tilskipunarinnar geti ekki verið talin veita skerðingu á friðhelgi 

einkalífs lögmæti ef sú skerðing er ekki samræmanleg 8. gr. MSE.149 

Ef aftur á móti landsdómstólar teldu austurrísku lögin samræmanleg 8. gr. MSE og þá bæði 

nauðsynleg og gangi ekki lengra en nauðsynlegt er til þess að ná lögmætu markmiði, verði 

landsdómstólarnir að meta hvort lögin uppfylli þær kröfur um fyrirsjáanleika reglna sem gerð 

er í 8. gr. MSE. Að lokum minnti ECJ á þá skyldu landsdómstóla að túlka skuli landslög eins 

og hægt er til samræmis við löggjöf ESB.150 

Niðurstaða ECJ var því að austurrísku lögin gengu ekki gegn ákvæðum tilskipunarinnar að því 

gefnu að birting launaupphæðar ásamt nöfnum verði talin nauðsynleg til þess að ná lögmætu 

markmiði af landsdómstólum.151 

Hvað varðaði seinni spurninguna var það niðurstaða ECJ að 1. mgr. 6. gr. og 7. gr. Tilskipunar 

95/46/EB væru nógu nákvæm og óskilyrt til þess að hafa bein lagaáhrif og einstaklingar gætu 

byggt rétt sinn beint á þeim.152 

Þessi dómur ECJ sem er frá 2003 og því frá því áður en Réttindaskrá ESB gekk í gildi sýnir 

m.a. að ECJ lítur til 8. gr. MSE og dómaframkvæmdar MDE þegar kemur að því að ákvarða 

hvort vinnsla og birting persónuupplýsinga geti talist skerðing á friðhelgi einkalífs þeirra 

einstaklinga sem upplýsingarnar varðar. ECJ leggur það í hendur landsdómstóla í Austurríki að 

meta hvort austurrísku lögin uppfylla kröfur um meðalhóf við að ná lögmætu markmiði og 

kröfu um fyrirsjáanleika laga en gerir 8. gr. MSE að grunnviðmiði í því sambandi og því hvort 

lögin uppfylli kröfur um meðalhóf í Tilskipun 95/46/EB. 

5.3 Scarlet Extended SA (SCARLET) gegn Samtökum höfunda og útgefanda í Belgíu SCRL 
(SABAM) 
Dómur ECJ í máli C-70/10 er athyglisverður í því sambandi að þar tekur dómstóllinn m.a. á því 

álitamáli hvort réttlætanlegt sé að safna og vinna persónuupplýsingar allra viðskiptavina 

internetþjónustufyrirtækis í þeim tilgangi að koma í veg fyrir afbrotahegðun fárra þeirra. 

Málsaðilar í þessum dómi ECJ voru SABAM sem er ráðgjafarfyrirtæki sem veitir höfundum, 

og tónskáldum ráðgjöf og heldur utan um höfundarréttindi þeirra og SCARLET sem er 

                                                           
149 sama heimild 91. – 93. mgr. 
150 sama heimild 
151 sama heimild 94. mgr. 
152 sama heimild 95. – 101. mgr. 
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internetþjónustuveitandi sem veitir viðskiptavinum sínum aðgang að netinu og annarri þjónustu 

eins og niðurhali og skráarskiptum.153 

Árið 2004 komst SABAM að því að viðskiptavinir SCARLET voru að hlaða niður verkum sem 

voru varin með höfundarrétti skjólstæðinga þeirra án leyfis og án þess að greiða 

höfundarréttargjöld með því að nota skráarskiptakerfi sem var sjálfstætt, ómiðlægt og bauð upp 

á fullkomna leitar og niðurhalsmöguleika.154 

SABAM fór í mál við SCARLET fyrir undirrétti í Belgíu og krafðist þess að 

höfundarréttarbrotin yrðu stöðvuð með þeim hætti  að SCARLET yrði gert skylt að koma í veg 

fyrir að skrárskiptin gætu farið fram án leyfis höfundarréttarhafa, að viðlögðum dagsektum. 

SABAM krafðist þess einnig að SCARLET legði fram nákvæma áætlun um hvernig þeir ætli 

að koma í veg fyrir þessi höfundarréttarbrot einnig að viðlögðum dagsektum.155 

Undirrétturinn komst að þeirri niðurstöðu að brot höfðu verið framin á höfundarrétti en áður en 

þeir kváðu upp dóm óskuðu þeir eftir að sérfræðingur rannsakaði hvort væri hægt að uppfylla 

kröfur SABAM um að sía út ólöglegt niðurhal og þá ekki með óhóflegum kostnaði. 

Sérfræðingurinn skilaði skýrslu sem sagði að þó það yrði erfitt þá væri það ekki ómögulegt að 

sía út og stöðva ólöglegt niðurhal. Undirrétturinn skipaði því  SCARLET að koma í veg fyrir 

höfundaréttarbrotin með því að gera það ómögulegt að niðurhala höfundarréttarvörðu efni á 

leyfis rétthafa að viðlögðum dagsektum.156 

SCARLET áfrýjaði og hélt því fram að kvöðin væri tæknilega ómöguleg,  auk þess fæli hún í 

sér að lögð væri sú skylda á fyrirtækið að fylgjast með samskiptum á neti þess þar sem skylda 

til þess að koma í veg fyrir ólöglegt niðurhal þýddi að fylgjast yrði með hvað hver 

viðskiptavinur væri að gera á netinu. Auk þess sem kvöðin mundi brjóta í bága við 

Evrópulöggjöf um vernd persónuupplýsinga þar sem framkvæmd hennar fæli í sér vinnslu IP 

talna sem væru persónuupplýsingar.157 

Áfrýjunardómstóllinn ákvað að fresta réttarhöldum og beina spurningum að 

Evrópudómstólnum. Ein spurningin sneri að því hvort það samræmdist lögum ESB, þar á meðal 

Tilskipunum 95/46/EB, 2002/58EB og 8. og 10. gr. CFEU að landsdómstóll aðildarríkis legði 

                                                           
153 Mál C-70/10 Scarlet Extended SA g Samtökum höfunda og útgefanda í Belgíu SCRL (SABAM) [2011] ECR I-771 

15. – 16 mgr. 
154 sama heimild 19. – 20. mgr. 
155 sama heimild 
156 sama heimild 22. – 28. mgr. 
157 sama heimild 
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þær skyldur á internetþjónustufyrirtæki að sía og koma í veg fyrir ólöglegt niðurhal á 

höfundarréttarvörðu efni.158  

Svar ECJ snerist að mestu um jafnvægið á milli eignaréttar á hugverkaréttindum og frelsis til 

að stunda atvinnustarfsemi en dómurinn svaraði því líka að skylda til þess að sía frá 

höfundarvarið efni og koma í veg fyrir ólöglegt niðurhal þess væri brot á grundvallarréttindum 

viðskiptavina SCARLET. Það væri brot á rétti þeirra til verndar persónuupplýsinga og réttinum 

til að taka á móti og gefa frá sér upplýsingar sem væru verndaðir með 8. og 11. gr. CFEU. Það 

væri ljóst að uppsetning slíks kerfis fæli í sér kerfisbundna greiningu á öllum gögnum og söfnun 

og greiningu á öllum IP tölum viðskiptavina sem sendu frá sér ólöglegt efni. IP tölurnar eru 

persónuupplýsingar þar sem hægt er að rekja þær til ákveðinna einstaklinga og njóta því verndar 

sem slíkar.159   

Niðurstaða ECJ var því að landsdómstóllinn gæti ekki lagt þær skyldur á SCARLET að setja 

upp slíkt eftirlits og síunarkerfi þar sem með því væri ekki virt það jafnvægi sem þyrfti að ríkja 

á milli eignarréttar á hugverki annars vegar og frelsinu til þess að stunda atvinnurekstur, verndar 

persónuupplýsinga og frelsinu til þess að veita og taka á móti upplýsingum hins vegar. Að 

leggja slíka skyldu á internetþjónustu fyrirtæki samræmdist því ekki lögum ESB.160 

Af ofangreindum dómi ECJ er hægt að draga þá ályktun að það sé brot á rétti einstaklinga til 

verndar persónuupplýsinga ef internetþjónusta sem þeir skipta við er skylduð til þess að fylgjast 

með allri netumferð frá öllum IP tölum viðskiptavina sinna í þeim tilgangi að koma í veg fyrir 

ólöglegt niðurhal á höfundarvörðu efni. Í dómnum sem er frá árinu 2011 vísar ECJ til þess að 

rétturinn til verndar persónuupplýsinga sé varinn af 8. gr. CFEU en ekkert er vísað til MDE í 

því sambandi. 

5.4 Volker og Markus Schecke GBR og Eifert gegn Land Hessen 
Dómur ECJ í sameinuðu máli C-92/09 og C93/09 er mikilvægur í því sambandi að í honum 

tekur dómstóllinn m.a. á því álitaefni hvort löggjöf ESB sem þykir ganga of langt í skerðingu á 

friðhelgi einkalífs og vernd persónuupplýsinga geti verið gerð ógild af þeim ástæðum. 

Fyrirtæki í landbúnaði í Þýskalandi Volker und Markus Schecke GbR (Volker) og bóndinn 

Hartmeut Eifert (Eifert) höfðu þegið landbúnaðarstyrki frá ESB og undirritað yfirlýsingu þar 

                                                           
158 sama heimild 
159 sama heimild 50. – 53. mgr. 
160 sama heimild 53. – 55. mgr. 
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sem kom fram að þeir gerðu sér grein fyrir að upphæð styrksins ásamt upplýsingum um 

styrkþega yrðu birt opinberlega árið eftir samkvæmt 44a. gr. Reglugerðar 1290/2005.161 

Volker og Eifert þótti birting upplýsinga um þá styrki sem þeir þáðu ásamt nákvæmum 

upplýsingum um nöfn og heimilisföng á heimasíðu sem var búin fullkominni leitarvél vera brot 

á friðhelgi einkalífs síns og réttar þeirra til verndar persónuupplýsinga og fóru því í mál við 

fyrirtækið Land Hessen sem sá um útgáfu styrkjanna og birtingu upplýsinga um þá.162 

Land Hessen hélt því fram að birting upplýsinga um styrkina og styrkþega þjónuðu því 

markmiði að auka gagnsæi þess í hvað almannafé færi í landbúnaði innan ESB. Birtingin færi 

því ekki umfram það sem er nauðsynlegt í lýðræðislegu þjóðfélagi til þess að ná því 

markmiði.163 

Þýski dómstóllinn beindi því til ECJ hvort ofangreint reglugerðarákvæði og Reglugerð 

259/2008 væru ógildar þar sem þessi lög skertu með ólögmætum hætti rétt einstaklinga til 

verndar persónuupplýsinga og vísaði sérstaklega til 8. gr. CFEU í því sambandi. ECJ sagði að 

samkvæmt 1. mgr. 6. gr. TEU yrði ESB að virða réttindi, frelsi og meginreglur eins og þær 

væru settar fram í CFEU og því yrði að meta gildi umræddra reglugerða í ljósi CFEU. 

Sérstaklega yrði að líta til réttar einstaklinga til verndar persónuupplýsinga skv. 1. mgr. 8. gr. 

CFEU ásamt réttinum til friðhelgi einkalífs samkvæmt 7. gr. CFEU. Rétturinn til verndar 

upplýsinga væri ekki algildur réttur heldur má vinna persónuupplýsingar ef viss skilyrði eru 

uppfyllt eins og kemur fram í 2. mgr. 8. gr. CFEU. Eins mætti takmarka þann rétt sem 7. og 8. 

gr. CFEU tryggir einstaklingum ef þeim skilyrðum sem koma fram í 1. mgr. 52. gr. CFEU væri 

fylgt.164 

ECJ hélt áfram með því að segja að samkvæmt 3. mgr. 52. gr. CFEU þá væri túlkun og 

gildissvið sömu réttinda í CFEU og einstaklingum eru tryggð með MSE, það sama. Jafnframt 

væri tekið fram í 3. mgr. 52. gr. CFEU að ekkert í Réttindaskránni mætti túlka þrengra eða gefa 

minni réttindi en samkvæmt MSE. Undir þeim kringumstæðum yrði að líta svo á að rétturinn 

til friðhelgi einkalífs þegar væri verið að vinna með persónuupplýsingar sem kemur fram í 7. 

og 8. gr. CFEU varðar allar upplýsingar sem hægt er að rekja beint eða óbeint til tiltekins 

                                                           
161 Sameinuð mál C-92/09 og C-93/09 Volker og Markus Schecke GbR (C-92/09) og Hartmut Eifert (C-93/09) g 

Land Hessen [2010] ECR I-11063 25. – 26. mgr. 
162 Sameinuð mál C-92/09 og C-93/09 Volker Álit lögsögumanns 52. – 55. mgr. 
163 sama heimild 
164 Sameinuð mál C-92/09 og C-93/09 Volker og Markus Schecke GbR (C-92/09) og Hartmut Eifert (C-93/09) g 
Land Hessen [2010] ECR I-11063 43. – 50. mgr. 
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einstaklings og takmarkanir á þeim rétti verða að vera í samræmi við þær takmarkanir sem eru 

leyfðar samkvæmt 2. mgr. 8. gr. MSE.165 

Dómstóllinn taldi að styrkþegarnir hefðu ekki gefið ótvírætt samþykki sitt fyrir birtingu 

upplýsinganna. Umsóknareyðublað um styrkina tók aðeins fram að styrkþegar gerðu sér grein 

fyrir að samkvæmt 44. a. gr. Reglugerðar 1290/2005 væru upplýsingar um styrki og styrkþega 

birtir opinberlega. Að samþykkja það jafngilti ekki því að samþykkja birtingu 

persónuupplýsinga. Birting upplýsinga þar sem styrkþegar væru nefndir á nafn ásamt 

nákvæmum upplýsingum um upphæðir sem hver og einn fengi í styrki taldi dómstóllinn vera 

skerðingu á rétti styrkþega til einkalífs og verndar persónuupplýsinga og þar sem birtingin væri 

gerð án samþykkis styrkþega þyrfti að skoða hvort hægt væri að réttlæta hana skv. skilyrðum 

sem koma fram í 1. mgr. 52. gr. CFEU.166  

Dómstóllinn taldi engan vafa vera á því að mælt væri fyrir um skerðinguna í lögum enda kemur 

hún skýrt fram í umræddum reglugerðum. Skerðingin væri auk þess gerð í þeim tilgangi að 

auka gagnsæi um meðferð  sameiginlegra sjóða ESB og stuðla að betri notkun þeirra fjármuna. 

Það markmið, að auka gagnsæi um meðferð sameiginlegra sjóða, er eitt að almennum 

markmiðum ESB og því lögmætt markmið í skilningi 1. mgr. 52. gr. CFEU. Það væri því 

nauðsynlegt að skoða hvort hægt væri að ná því markmiði með aðferðum sem ekki gengu eins 

langt í skerðingu réttar til friðhelgi einkalífs og verndar persónuupplýsinga en gert er samkvæmt 

reglugerðunum.167 

Dómstóllinn sagði að það væri ekkert sem benti til þess að Framkvæmdarstjórn ESB eða Ráðið 

hefðu íhugað einhverjar aðrar aðferðir við birtingu þessara upplýsinga sem væru í samræmi við 

markmið birtingarinnar en á sama tíma ylli minni skerðingu á rétti styrkþeganna til friðhelgi 

einkalífs og þá sérstaklega til verndar persónuupplýsinga. Þær aðferðir gætu til dæmis falið í 

sér að birta einungis upplýsingar um nöfn þeirra styrkþega sem oft fengu styrki eða styrki yfir 

einhverjum ákveðnum fjárhæðum.168 

Stofnanirnar hefðu átt að hugsa um einhverjar slíkar aðferðir sem myndu vernda einkalíf 

styrkþega en jafnframt tryggja gagnsæi í meðferð sameiginlegra sjóða. Þó svo það markmið sé 

mikilvægt gengur það ekki sjálfkrafa framar réttinum til verndar persónuupplýsinga. Skerðing 

á réttinum til verndar persónuupplýsinga má aðeins ganga jafnlangt og er algjörlega 

                                                           
165 sama heimild 51. – 53. mgr. 
166 sama heimild 62. - 64. mgr. 
167 sama heimild 65. – 72. mgr. 
168 sama heimild 81. – 93. mgr. 
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nauðsynlegt og þar sem mátti viðhafa aðrar aðferðir sem gengu ekki eins langt en tryggðu samt 

sem áður sama markmið var ljóst að birting nafna og heimilisfanga styrkþega uppfyllti ekki 

skilyrðið um meðalhóf.169 

Þetta átti þó aðeins við þegar styrkþegi var einstaklingur. Um lögpersónur giltu áður 

margvíslegar reglur um birtingu upplýsinga um þær og því gat birting nafns og heimilisfangs 

styrkþega sem var lögpersóna ekki skert rétt þeirrar lögpersónu til friðhelgi einkalífs eða 

verndar persónuupplýsinga. Niðurstaða ECJ var því að umræddar reglugerðir væru ógildar að 

því leyti sem þær skylda birtingu persónuupplýsinga um styrkþega sem var einstaklingur.170 

5.5 Samantekt 
Evrópudómstóllinn virðist líta til svipaðra sjónarmiða og MDE þegar metið er hvort  söfnun og 

vinnsla persónuupplýsinga geti talist truflun á réttinum til friðhelgi einkalífs og þá hvort sú 

truflun geti talist réttlætanleg.  Í Austuríska Ríkisútvarpið og aðrir er litið beint til 8. gr. MSE 

og dómaframkvæmdar MDE um hvort birting launa starfsmanna ríkisstarfsmanna sé skerðing 

á friðhelgi einkalífs og komist er að þeirri niðurstöðu að svo sé.171 Landsdómstólum var hins 

vegar látið eftir að ákveða hvort hægt væri að réttlæta skerðinguna með vísan til 2. mgr. 8. gr. 

MSE en ECJ tók fram að ef svo væri þá stæðist birting launagreiðslnanna ekki heldur ákvæði 

Tilskipunar 95/46/EB.172 

Seinni dómar ECJ sem vísað er í hér að ofan eru kveðnir upp eftir gildistöku Réttindaskrá ESB 

og taka mið af því. Í Scarlet telur dómstóllinn að sú aðgerð að leggja þær skyldur á 

internetþjónustuaðila að sía út allt ólöglegt niðurhal jafngilti því að internetþjónustuaðilinn yrði 

að fylgjast með allri netumferð viðskiptavina sinna. Slík skerðing á rétti viðskiptavinanna til 

verndar persónuupplýsinga sem eru varin með 1. mgr. 8. gr. CFEU gengi of langt en ekkert er 

vísað til skilyrða í 2. mgr. 8. gr. eða 1. mgr. 52. gr. CFEU.173 

Í Volker taldi dómstóllinn að birting upplýsinga um styrkþega landbúnaðarstyrkja væri skerðing 

á rétti einstaklinga til friðhelgi einkalífs skv. 7. gr. CFEU og verndar persónuupplýsinga skv. 1. 

mgr. 8. gr. CFEU.  Hins vegar væri sá réttur ekki algildur sbr. 2. mgr. 8. gr. CFEU og hægt væri 

að takmarka hann að uppfylltum skilyrðum sem koma fram í 1. mgr. 52. gr. CFEU en í því 

sambandi yrði einnig að líta til 2. mgr. 8. gr. MSE til þess að tryggja að réttindi samkvæmt 

                                                           
169 sama heimild 
170 sama heimild 
171 Austuríska Ríkisútvarpið og aðrir (n. 142) 74. mgr. 
172 Sama heimild 91. mgr. 
173 Scarlet (n. 153) 50. – 54. mgr. 
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CFEU yrðu ekki túlkuð þrengra en sömu réttindi hafa verið túlkuð samkvæmt MSE. 

Dómstóllinn taldi að skerðingin stuðlaði að lögmætu markmiði en meðalhófs hefði ekki verið 

gætt í aðferðum við að ná því markmiði.174 

6. Varðveisla Umferðar- og staðsetningargagna e. Data retention.  

6.1 Kostir varðveislu umferðar- og staðsetningargagna 
Tilskipun 2006/24/EB lagði, eins og áður segir, þær skyldur á fjarskiptafyrirtæki og internet 

þjónustuaðila að varðveita umferðargögn og staðsetningargögn viðskiptavina sinna sem verða 

til við veitingu þjónustunnar í allt frá sex mánuðum til tveggja ára. Tilgangur hennar var að 

samræma framkvæmd varðveislu gagna af þessu tagi og í þeim tilgangi að tryggja tilvist þeirra 

við rannsókn, uppljóstrun og saksókn alvarlegra glæpa eins og þeir eru skilgreindir í landslögum 

hvers ríkis fyrir sig.175 

Mikil gagnrýni á tilskipunina kom fram strax í byrjun m.a. frá einstökum þingmönnum 

Evrópuþingsins, stjórnvöldum sem fóru með upplýsingamálefni og óháðum samtökum. 

Gagnrýnin fólst í því að tilskipunin samræmdist ekki alþjóðlegum mannréttindaákvæðum og 

þá sérstaklega ekki Réttindaskrá ESB. Áður var reglan samkvæmt lögum ESB að þessi fyrirtæki 

gætu geymt umferðargögn í allt að sex mánuði og þá aðallega í þeim tilgangi að nota við 

reikningagerð. Eftir að gögnin komu ekki fjarskiptafyrirtækjum að gagni lengur skyldi eyða 

þeim eða gera þau órekjanleg.176 Tilskipun 2006/24/EB var því frávik frá þeim reglum sem 

höfðu gilt áður. 

 Framkvæmdarstjórn ESB gaf út skýrslu árið 2011, í samræmi við ákvæði 14. gr. 

tilskipunarinnar, þar sem metinn var árangur sem hafði náðst við að uppfylla markmið hennar 

og eins hvernig innleiðing hennar hafði gengið í aðildarríkjum ESB.177 Aðildarríkjum voru 

sendir spurningalistar þar sem spurt var um gagnsemi tilskipunarinnar og hvort árangur hefði 

náðst við að uppfylla markmið hennar. Af svörum við spurningunum voru dregnar þær ályktanir 

að varðveisla gagna hafði komið að notum við fjölmargar sakfellingar, sýknanir, niðurfellingu 

mála og við að koma í veg fyrir glæpi.178 

                                                           
174 Volker (n. 161) 86. mgr. 
175 Data Retention Directive. (n. 67) 
176 „Is the EU really about to outlaw mass metadata surveillance? (Wired UK)“ (Wired UK) 
<http://www.wired.co.uk/news/archive/2014-04/28/mass-metadata-surveillance-eu> skoðað 4. október 2014. 
177 „Report from the Commission to the Council and the European Parlament. Evaluation report on the Data 
retention Directive (Directive 2006/24/EC)“ (n. 19). 
178 sama heimild 23. 
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 Svörin sýndu einnig að gögnin sem eru varðveitt geta sýnt fram á slóð sönnunargagna fram að 

afbroti. Þau eru einnig notuð til þess að útiloka eða styðja önnur sönnunargögn um athafnir 

grunaðra afbrotamanna og tengsl á milli þeirra. Staðsetningargögn höfðu líka  verið sérstaklega 

gagnleg til að staðsetja grunaðan afbrotamann á vettvangi glæps eða jafnvel verið notuð af 

verjendum grunaðra til þess að sýna fram á fjarvistarsönnun þeirra. Þessi gögn geta því líka 

aflétt gruni og þannig gert nærgöngulli rannsóknaraðferðir óþarfar.179 

Tekið var dæmi í skýrslunni um hvernig þessi gögn nýtast við rannsókn glæpamála. Eitt slíkt 

dæmi fjallaði um glæparannsókn þar sem meðlimur mótorhjólagengis var grunaður um morð 

árið 2007. Staðsetningargögn úr síma hans sýndu að hann hafði verið á vettvangi glæpsins á 

þeim tíma sem morði var framið. Notkun staðsetningargagnanna við yfirheyrslu leiddu svo til 

játningar hjá þeim grunaða.180 

Í skýrslunni kom einnig fram í svörum frá Belgíu, Írlandi og Stóra Bretlandi að oft væru 

umferðargögn einu sönnunargögnin í glæpum sem framdir væru á netinu eins og til dæmis áreiti 

á spjallneti og eins kom fram í svörum frá Ungverjalandi og Póllandi að slík gögn voru einu 

sönnunargögnin í máli þar sem reynt var að svíkja fé út úr eldra fólki í gegnum síma.181 

Í málum þar sem engin sönnunargögn eða vitnisburðir sjónarvotta eru til staðar koma þessi 

gögn oft að mjög góðum notum. Tekið er dæmi í skýrslunni um morð á lögregluþjóni í 

Þýskalandi þar sem hinn grunaði komst undan á bifreið lögregluþjónsins sem hann yfirgaf svo 

á afskekktum stað. Með greiningu á umferðargögnum var hægt að komast að því að hann hafði 

hringt til þess að láta sækja sig á þennan stað og þannig komast að því um hvern var að ræða. Í 

barnaníðingsmálum hafa umferðargögn einnig komið að góðum notum þar sem með tilvist 

þeirra er hægt að rannsaka netumferð grunaðra barnaníðinga út frá þeirri slóð sem IP tölur sem 

skráðar eru á þá, skilja eftir sig.182 

Önnur skýrsla Framkvæmdarstjórnarinnar kom úr tveimur árum seinna sem var ætlað að sýna 

fram á sönnun nauðsynjar varðveislu umferðar- og staðsetningargagna í Evrópusambandinu.183 

Í skýrslunni eru tekin dæmi um tegundir glæparannsókna þar sem varðveisla slíkra gagna yfir 

lengri tíma er sérstaklega gagnleg. Í fyrsta lagi reynist þessi aðferð gagnleg við rannsókn 

hryðjuverka og skipulagðra glæpa ásamt einhverjum tegundum efnahagsbrota sem einkennast 

                                                           
179 sama heimild 24. 
180 „Report from the Commission to the Council and the European Parlament. Evaluation report on the Data 
retention Directive (Directive 2006/24/EC)“ (n. 19). 24 
181 sama heimild. 
182 sama heimild. 
183 „Evidence for the necessity of data retention in the EU“ (European Commission, mars 2013). 
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af endurteknum aðgerðum og löngum undirbúningstíma. Rannsóknir í þessum málum taka 

iðulega langan tíma þar sem nauðsynlegt er  að staðsetja munstur í hegðun afbrotamanna, tengsl 

á milli afbrotamannanna sjálfra og mismunandi aðgerða þeirra, í þeim tilgangi að koma upp um 

samtök þeirra í heild frekar en staka afbrotamenn. Einnig getur tíminn sem líður frá því að 

afbrotið er framið og þangað til grunur vaknar hjá löggæsluyfirvöldum verið einhverjir mánuðir 

til einhverra ára. Þetta á í fyrsta lagi sérstaklega við í rannsóknum alvarlegra, skipulagðra glæpa 

eins og til dæmis mansals og fíkniefnasmyglsmálum þar sem flókin verkaskipting er á milli 

afbrotamanna. Einnig í fjárkúgunarmálum þar sem fórnarlambið þekkir afbrotamanninn og 

getur ekki leitað sér hjálpar fyrr en mánuðum eða árum seinna. Eins við rannsókn á skattsvikum 

og alvarlegum efnahagsbrotum sem ná yfir einhver ár og ómögulegt er að verða var við fyrr en 

í fyrsta lagi ári eftir að afbrotahegðunin hefst þegar efnahagsreikningur liggur fyrir. Jafnframt 

við rannsókn á skipulögðum innbrotum þar sem hægt er að nota staðsetningargögn til þess að 

staðsetja sömu afbrotamennina við vettvang innbrots .184 

Í öðru lagi í alvarlegum kynferðisafbrotamálum þar sem fórnarlambið kærir oft ekki fyrr en 

mörgum mánuðum seinna. Í þriðja lagi til þess komast að því hvort afbrot hafi verið framið af 

ásetningi sem er mikilvægt við ákvörðun um saksókn og í fjórða lagi til þess að fá mynd á afbrot 

sem eru framin yfir landamæri og í mörgum löndum.185 

Tekið er fram í skýrslunni að án  þeirrar skyldu sem tilskipunin leggur á fjarskiptafyrirtæki væri 

árangri rannsókna, þar sem umferðar- og staðsetningargögn eru verðmæt sönnunargögn, stefnt 

í hættu. Fjarskiptafyrirtækin mundu þá aðeins halda eftir gögnum sem nýttust þeim í þeirra 

rekstri. Þau hefðu engan hvata eða ástæðu til þess að halda eftir gögnum um símtöl þar sem 

notandinn er með fyrirframgreidda áskrift (frelsi) eða þar sem notandinn borgar fast gjald fyrir 

ótakmarkaða símnotkun. Það sama á við um upplýsingar um þann sem hringir í notandann,  

símtöl sem ekki er svarað, IP tölur, staðsetningargögn og tölvupóstsendingar.186 Það mundi því 

vanta mjög mikið inn í þá mynd sem umferðar- og staðsetningargögn annars gefa. 

6.2 Gallar á varðveislu umferðar- og staðsetningargagna 
Gagnsemi varðveislu umferðar- og staðsetningargagna við rannsókn, uppljóstranir og saksókn 

glæpa er nokkuð óumdeild en gagnrýnin á tilskipunina sneri að því að hún gengi of langt í 

skerðingu á rétti til friðhelgi einkalífs og verndar persónuupplýsinga. Sjálfstæð ráðgjafanefnd 

sem var skipuð í samræmi við 29. gr. Tilskipunar 95/46/EB og hefur það hlutverk að huga að 

                                                           
184 sama heimild 5. 
185 sama heimild. 
186 sama heimild. 
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vernd einstaklinga í sambandi við vinnslu persónuupplýsinga (Article 29 Data Protection 

Working Party), sagði í skýrslu sinni sem kom út árið 2010 að nefndin hefði áhyggjur af þeim 

óljósa tilgangi tilskipunarinnar að berjast gegn alvarlegum glæpum. Hvað nákvæmlega væri 

meint með „alvarlegum glæpum“ væri ekki skilgreint í tilskipuninni og er því hægt að heimfæra 

upp á nánast hvaða refsivert brot sem er.187  

Í tilskipuninni er tekið fram á þremur stöðum að gögnin sem eigi að varðveita séu umferðar- og 

staðsetningargögn en ekki gögn sem tiltaka innihald samskipta eins og til dæmis hvað er sagt 

eða skrifað og greinilegt er að höfundar tilskipunarinnar finnst það vera mun vægari truflun eða 

skerðing á friðhelgi einkalífs notandans og verndar persónuupplýsinga hans.188 Þessi afstaða 

lýsir nokkuð úreltum hugsunarhætti og miðast við hliðræn samskiptakerfi eins og 

landlínusímkerfi. Í hliðrænum kerfum voru umferðargögn það takmörkuð að þau upplýsu lítið 

um einkalíf fólks. Við öll nánast samskipti í dag er hins vegar notast við stafræn kerfi og öll 

notkun notandans skilur eftir sig mun ítarlegri upplýsingar heldur en í gömlu hliðrænu 

kerfunum.189 Einstaklingum finnst kannski ekki tiltökumál þó svo fjarskiptafyrirtækið sem hann 

skiptir við haldi eftir gögnum um í hvern var hringt og á hvaða tíma eða hverjum var sendur 

tölvupóstur. Gögnin geta þó lýst heildarmynd af öllum samskiptum einstaklingsins við aðra 

ásamt því að teikna upp allar ferðir hans og þeirra tækja sem hann notast við.190 Umfang og 

nákvæmni persónuupplýsinga sem hægt er að komast yfir með langtíma varðveislu umferðar- 

og staðsetningargagna gerir varðveislu þeirra jafnvel nærgöngulli en varðveisla upplýsinga um 

innihald einstaks bréfs, tölvupósts eða símtals. Tækjanotkun til samskipta hefur breyst frá því 

að nota heimasíma og einkatölvu einstaka sinnum yfir daginn í það að nota snjallsíma, 

spjaldtölvur og fartölvur nær stöðugt. Þessi tæki fylgja notandanum nánast allan sólarhringinn 

alla daga og skilja eftir sig ítarlega gagnaslóð.191 

                                                           
187 „Report 01/2010 on the second joint enforcement action: Compliance at national level of Telecom Providers 
and ISPs with the obligations required from national traffic data retention legislation on the legal basis of 
articles 6 and 9 of the e-Privacy Directive 2002/58/EC and the Data Retention Directive 2006/24/EC amending 
the e-Privacy Directive“ (Article 29 Data Protection Working Party, 13. júlí 2010) 0068/10/EN WP 72 4. 
188 Data Retention Directive. (n. 67) 
189 Nora Ni Loideain, „Surveillance of Communications Data and Article 8 of the European Convention on 
Human Rights“ í Serge Gutwirth, Ronald Leenes og Paul De Hert (ritstj.), Reloading Data Protection (Springer 
Netherlands 2014) 197 <http://link.springer.com/10.1007/978-94-007-7540-4_10> skoðað 4. október 2014. 
190 „Report 01/2010 on the second joint enforcement action: Compliance at national level of Telecom Providers 
and ISPs with the obligations required from national traffic data retention legislation on the legal basis of 
articles 6 and 9 of the e-Privacy Directive 2002/58/EC and the Data Retention Directive 2006/24/EC amending 
the e-Privacy Directive“ (n. 187) 4. 
191 Loideain (n. 189) 199. 
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Þingmaður græningja í Þýskalandi, Malte Spitz hélt ræðu á TED ráðstefnu í júní 2012 þar sem 

hann lýsti því hvað gerðist þegar hann fór fram á það við sitt fjarskiptafyrirtæki, Deutsche 

Telekom að hann fengi öll umferðar- og staðsetningargögn sem þeir varðveittu um farsíma sem 

skráður var á hann. Það gekk ekki vel að fá gögnin en að lokum eftir að hann hóf málsókn gegn 

Deutsche Telekom gáfu þeir eftir og sendu honum geisladisk sem innihélt skjal með 35.830 

línum af upplýsingum. Hann vissi ekki mikið hvað hann átti að gera með þessar upplýsingar í 

fyrstu en gerði sér svo grein fyrir að í þessum upplýsingum fólst nákvæm lýsing á hans lífi hans 

í þessa sex mánuði.192 Hann vildi láta almenning vita hversu nærgöngul varðveisla þessara 

gagna getur verið og hversu vel er hægt að fylgjast með lífi einstaklings þó svo eingöngu væri 

notast við umferðar- og staðsetningargögn en ekki nein gögn sem innihéldu upplýsingar um 

innhald samskipta. Hann fór því í samstarf við Open Data City og Zeit Online og saman 

útbjuggu þessi fyrirtæki og hann myndræna framsetningu á þessum gögnum sem var svo birt á 

heimsíðu Zeit Online.193 Þar er hægt að sjá myndband sem var gert eftir þessum gögnum og 

sýnir líf Spitz í sex mánuði. Hægt er að fylgjast nákvæmlega með ferðum hans, hvenær og við 

hvern hann hefur samskipti, sama hvort það eru símtöl, tölvupóstur, sms eða eitthvað annað. 

Með því að rýna í gögnin er hægt að átta sig á hvað Malte Spitz var að gera í þessa sex mánuði 

í smáatriðum allt niður í hvar og hvenær hann fór að sofa á hverju kvöldi.194 

Með greiningu umferðargagna er hægt að nota tímasetningu og lengd samskipta ásamt 

auðkenningu á þeim sem eiga í samskiptum og staðsetningu þeirra til þess að draga ályktanir 

um ásetning og hugarástand þess sem fylgst er með.  Til dæmis mundi skyndileg fjölgun á 

símtölum frá banka til fjármálaeftirlits benda til þess að einhver krísa í bankastarfsseminni væri 

í uppsiglingu. Ef einstaklingur sendir tölvupóst á SÁÁ væri hægt að draga þá ályktun að 

sendandinn ætti við áfengisvandamál að stríða. Svipaðar ályktanir er hægt að draga af  því þegar 

einstaklingur sendir tölvupóst á krabbameinslækni eða lögmann sem sérhæfir sig í meðferð 

sakamála.195 

Staðsetningargögn gefa líka miklar upplýsingar um einkalíf einstaklinga. Ef tveir einstaklingar 

sem hafa regluleg samskipti við hvorn annan eru skyndilega báðir staddir í öðru landi á sama 

tíma er hægt að draga þá ályktun að þeir hafi farið í frí saman. Ef einstaklingur dvelur yfir nótt 

                                                           
192 Your phone company is watching 
<https://www.ted.com/talks/malte_spitz_your_phone_company_is_watching> skoðað 4. október 2014. 
193 „http://opendata.zeit.de/widgets/dataretention/“ (ZEIT ONLINE) <http://www.zeit.de/datenschutz/malte-
spitz-data-retention> skoðað 6. október 2014. 
194 sama heimild 
195 Feiler (n. 22). 
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á öðrum stað en venjulega, farsími hans fær merki frá öðru fjarskiptamastri en er heima hjá 

honum og á þeim stað hefur hann aðeins samskipti við eina manneskju má draga þá ályktun að 

þessir tveir einstaklingar séu að eyða nóttinni saman.196 

Af þessu leiðir að lítil rök eru fyrir því að umferðar- og staðsetningargögn sem verða til við 

stafræn samskipti eiga að njóta minni lagalegrar verndar en gögn um innihald samskipta. 

Ástæðan fyrir því að Deutsche Telekom féllst á að láta Spitz hafa gögnin í miðri málsókn gegn 

þeim var meðal annars sú að á meðan á málsókninni stóð hafði þýski stjórnlagadómstóllinn 

úrskurðað þýsk lög sem sett voru til þess að innleiða Tilskipun 2006/24/EB ósamræmanleg 

stjórnarskrá Þýskalands.197  

6.2.1 Dómar stjórnlagadómstóla í Evrópu 

Þýski stjórnlagadómstóllinn komst að þeirri niðurstöðu að varðveisla gagna eins og hún átti að 

vera framkvæmd samkvæmt lögunum skapaði umhverfi eftirlits sem skertu grundvallar 

mannréttindi. Dómstóllinn tók fram að varðveisla gagna í ákveðnum tilgangi þar sem 

upplýsingaöryggis væri gætt bryti ekki endilega gegn grundvallarlögum Þýskalands. Hins vegar 

væri varðveisla umferðar- og staðsetningargagna alvarleg skerðing á friðhelgi einkalífs 

einstaklings og gæti þess vegna aðeins verið heimil undir mjög þröngum kringumstæðum og 

ekki til lengri tíma en nauðsynlegt er þar sem varðveisla slíkra gagna í sex mánuði væri 

hámarkið. Aðgangur að slíkum gögnum ætti aðeins að vera leyfilegur þar sem lægi fyrir 

staðfestur grunur um alvarlegan glæp eða ógn sem almenningi stæði hætta af.198 

Lögin voru þó ekki gerð ógild heldur var sett á tímabundið lögbann á framkvæmd þeirra á 

meðan þýski löggjafinn fékk frest til þess að fella þau betur að þýsku stjórnarskránni.199 

Þýski stjórnlagadómstóllinn tók svo málið aftur fyrir þremur árum seinna og komst að þeirri 

niðurstöðu að ákvæði þýsku laganna um skyldu til söfnunar og geymslu umferðar- og 

staðsetningargagna bryti á sjálfsákvörðunarrétti einstaklinga um persónuupplýsingar. Enn 

frekari skerðing feldist í þeirri skyldu sem var lögð á fjarskiptafyrirtæki að útbúa gagnagrunna 

með þessum gögnum sem  þýsk stjórnvöld sem fóru með stjórn upplýsingamála gátu hvenær 

sem er fengið aðgang að og dreift til einstakra stjórnvalda.200 

                                                           
196 sama heimild. 
197 BVerfG (þýski stjórnlagadómstóllinn) 256/08 11.3.2008 
198 sama heimild 139. - 158. mgr. 
199 sama heimild 177. – 188. mgr. 
200 BVerfG (þýski stjórnlagadómstóllinn) 1299/05 24.1.2012 124. mgr. 
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Það sem er athyglisvert við þennan dóm er það að þýsku lögin sem sett voru til þess að innleiða 

Tilskipun 2006/24/EB brutu, að mati þýska stjórnlagadómstólsins, á sjálfsákvörðunarrétti 

einstaklinga um eigin persónuupplýsingar. Þýski stjórnlagadómstóllinn þróaði 

sjálfsákvörðunarrétt einstaklinga um eigin persónuupplýsingar á sínum tíma með 

dómaframkvæmd sinni, út frá 1. og 2. gr. þýsku stjórnarskrárinnar sem fjalla annars vegar um 

virðingu fyrir manneskjunni og hins vegar réttinn til þróunar eigin persónuleika. 

Sjálfsákvörðunarréttur einstaklinga um eigin persónuupplýsingar veitir einstaklingum vald til 

þess að ákveða fyrir sjálfan sig birtingu og notkun eigin persónuupplýsinga. Einstaklingurinn 

hefur þannig rétt til þess að ákveða sjálfur hvort og hvernig persónuupplýsingar hans eru veittar 

og notaðar.201 

Aðrir stjórnlagadómstólar hafa einnig lýst lög sem áttu að innleiða tilskipunina í landslög 

ósamræmanleg stjórnarskrám þeirra ríkja. Tékkneski stjórnlagadómstóllinn ómerkti slík lög í 

Tékklandi með þeim rökum að þau skertu grundvallarréttindi og væru of óskýr. Dómstóllinn 

gagnrýndi einnig að tilgangur laganna væri of þröngur miðað við um hversu víðtæka varðveislu 

gagna væri um að ræða. Hverjir hefðu aðgang að gögnunum væri ekki skilgreint nógu nákvæmt 

til þess að tryggja öryggi þeirra einstaklinga sem áttu í hlut. Einstaklingar væru þess vegna ekki 

verndaðir fyrir misnotkun yfirvalda á slíkum upplýsingum. Dómstóllinn gagnrýndi ekki 

tilskipunina sem slíka og vildi gefa löggjafarvaldinu í Tékklandi rými til þess að breyta lögunum 

þannig að þau stæðust kröfur tékknesku stjórnarskrárinnar.202 

Rúmenski stjórnlagadómstóllinn lýsti rúmensk lög sem sett voru til innleiðingar 

tilskipunarinnar í Rúmeníu ósamræmanleg stjórnarskrá Rúmeníu með ákvörðun dómstólsins 

frá 8. október 2010. Dómstóllinn tók fram að jafnvel þó rúmensku lögin vísuðu til gagna af 

tæknilegum toga þ.e. umferðar- og staðsetningargagna en ekki gagna um innihald samskipta 

veitti varðveisla þeirra upplýsingar um einkalíf einstaklingina sem þær snúa að. Lögin lögðu 

líka þær skyldur á fjarskiptafyrirtæki að varðveita „tengd gögn“ án þess að skilgreina nánar 

hvað við væri átt með því. Varðveisla þessara gagna hjá öllum notendum og öllum 

fjarskiptafyrirtækjum og þjónustuaðilum mundi vekja réttmæta tilfinningu hjá einstaklingum 

um truflun á einkalífi þeirra og að á þeim sé brotið. Dómstóllinn viðurkenndi að sá tilgangur 

sem löggjafinn hafði í huga við setningu laganna að tryggja áhrifaríkt tæki sem nýttist við 

baráttu gegn glæpum í umhverfi þar sem fjarskiptatækni tæki sífelldum framförum væri 

                                                           
201 Marion Albers, „Realizing the Complexity of Data Protection“ í Serge Gutwirth, Ronald Leenes og Paul De 
Hert (ritstj.), Reloading Data Protection (Springer Netherlands 2014) 218 
<http://link.springer.com/10.1007/978-94-007-7540-4_11> skoðað 14. nóvember 2014. 
202 ÚS 24/11 (tékkneski stjórnlagadómstóllinn) 28.8.2013 19. – 33. mgr.   
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vissulega lögmætur.  Réttindin sem hér um ræðir væru ekki algild og því hægt að takmarka með 

lögmætum hætti. Hversu langt er hægt að ganga við takmörkun á réttindum einstaklinga í þeim 

tilgangi að tryggja þjóðaröryggi, almannaheill og varnir gegn glæpum hefur alltaf verið 

viðkvæmt löggjafarefni og erfitt að ná jafnvægi á milli hagsmuna einstaklinga annars vegar og 

hagsmuna samfélags hins vegar. Dómstóllinn komst að þeirri niðurstöðu að teknu tilliti til 

þeirrar víðtæku skyldu sem lögð var á fjarskiptafyrirtæki að varðveita umferðar- og 

staðsetningargögn notenda fjarskiptaþjónustu ásamt „tengdum gögnum“, að lögin samræmdust 

ekki stjórnarskrá Rúmeníu.203 

7. Sameinuð mál C-293/12 og C-594/12 Digital Rights Ireland gegn Ráðuneyti 
samskipta og auðlindamála og aðrir og Seitlinger og aðrir 
Digital Rights Ireland dómur ECJ er grundvallardómur hvað varðar það álitaefni hvort söfnun 

og vinnsla umferðar- og staðsetningargagna gangi of langt í skerðingu á friðhelgi einkalífs og 

réttinum til verndar persónuupplýsinga. Hér fyrir neðan verður því farið yfir bæði álit 

lögsögumanns dómsins og dóminn sjálfan. 

Digital Rights Ireland (DRI) eru samtök á Írlandi sem hafa það  markmið að verja borgaraleg 

og lagaleg réttindi einstaklinga á stafrænni öld. Þeir hafa lagt áherslu á að berjast fyrir frelsi á 

internetinu, vernd persónuupplýsinga og friðhelgi einkalífs í þessu sambandi.204 

DRI stefndi ráðherra samskipta og auðlinda á Írlandi ásamt ráðherra dómsmála og 

jafnréttismála, yfirmanni lögreglumála á Írlandi og ríkissaksóknara þar sem DRI hélt því fram 

að írsk yfirvöld hefðu á ólögmætan hátt varðveitt og unnið persónuupplýsingar sem orðið höfðu 

til við notkun farsíma sem var skráður á DRI. Þeir sóttust einnig eftir ógildingu írskra laga sem 

heimila írskum yfirvöldum að leggja þær skyldur á írsk fjarskiptafyrirtæki að varðveita 

umferðar- og staðsetningargögn með þeim rökum að þau væru ósamræmanleg írsku 

stjórnarskránni og lögum ESB og efuðust um gildi Tilskipunar 2006/24/EB í ljósi Réttindaskrár 

ESB og Mannréttindasáttmála Evrópu.205 

Írski dómstóllinn vísaði spurningum til Evrópudómstólsins og þar var þetta mál sameinað öðru 

mál þar sem stjórnlagadómstóll Austurríkis hafði beint spurningum til ECJ. Austuríska málið 

snerist um að einstaklingur í Austurríki, Michael Seitlinger og fleiri, hafði farið í mál við 

Austurísk yfirvöld þar sem hann hélt því fram að austurísk lög sem skylduðu þarlend 

                                                           
203 CCR Decision nr. 1258 (rúmenski stjórnlagadómstóllinn) Official Gazette of Romania no. 798 of 23.11.2009 
204 „About Digital Rights Ireland“ <http://www.digitalrights.ie/about/> skoðað 11. október 2014. 
205 Sameinuð mál C-293/12 og C-594/12 Digital Rights Ireland g. Ráðuneyti samskipta og auðlindamála og aðrir 
og Seitlinger og aðrir (GC 8. apríl 2014) Álit lögsögumann 10. – 16. mgr. 
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fjarskiptafyrirtæki til þess að varðveita gögn sem urðu til við notkun hans á síma og interneti  

samræmdust ekki stjórnarskrá Austurríkis eða 8. gr. CFEU.206 

7.1 Digital Rights Ireland, álit lögsögumanns Evrópudómstólsins Cruz Villalón 
Álitaefnin sem voru lögð fyrir ECJ voru í fyrsta lagi hvort að með Tilskipun 2006/24/EB væri 

gætt meðalhófs í skilningi 4. mgr. 5. gr. TFEU og þá sérstaklega hvort þær kvaðir sem væru 

lagðar á fjarskiptafyrirtæki væru nauðsynlegar og viðeigandi til þess að ná því markmiði að 

tryggja að viss gögn væru til staðar við rannsókn, greiningu og saksókn alvarlegra glæpa. Í öðru 

lagi hvort að viss ákvæði tilskipunarinnar skertu rétt einstaklinga, sem þeim væri tryggður með 

7. 8. og 11. gr. CFEU og hvort skerðinguna væri hægt að réttlæta í skilningu 1. mgr. 52. gr. 

CFEU og í þriðja lagi hvort landsdómstólar væru vegna þeirrar skyldu um samvinnu 

aðildarríkja ESB til þess að framkvæma þau verkefni sem á þau eru lögð með stofnsáttmála 

ESB skv. 3. mgr. 4. gr. TEU, skyldugir til þess að meta hvort landslög sem ætluð væru til þess 

að innleiða Tilskipun 2006/24/EB samræmdust ákvæðum CFEU og þá sérstaklega 7. gr. 

hennar.207 

Lögsögumaður Evrópudómstólsins í þessu máli e. Advocate General, Pedro Cruz Villalón 

skrifaði langt og ítarlegt álit þar sem hann fjallar um ofangreind álitamál. Samkvæmt áliti hans 

er það ekki vinnsla þeirra gagna sem um ræðir og notkun þeirra af yfirvöldum heldur söfnun 

þeirra og varðveisla sem vekur upp mestar spurningar varðandi skerðingu á friðhelgi einkalífs 

og það er sú skerðing sem hann hefur mestar áhyggjur af en ekki skerðing á réttinum til verndar 

persónuupplýsinga samkvæmt 8. gr. CFEU. Tilskipunin geti verið í fullu samræmi við þær 

kröfur sem eru gerðar í 2. og 3. mgr. 8. gr. CFEU og verið talin samræmast 8. gr. CFEU en geti 

allt að einu verið ósamræmanleg 7. gr. CFEU.208 

Hann bendir einnig á að þessi réttindi eru nátengd og vernd persónuupplýsinga byggir á 

grundvallarrétti til friðhelgi einkalífs eins og dómstóllinn hefur bent á í Volker. Greinar sjö og 

átta í CFEU séu það nátengdar að saman myndi þær rétt til friðhelgi einkalífs í sambandi við 

vinnslu persónuupplýsinga. Þetta gerist hins vegar ekki sjálfkrafa heldur byggir á af hvaða tagi 

persónuupplýsingarnar eru sem um ræðir. Persónuupplýsingar  sem vísa til ákveðins 

einstaklings eins og t.d. upplýsingar í þjóðskrá eða ökutækjaskrá eru persónugreinanlegar en 

hlutlausar sem slíkar og segja lítið til um einkalíf fólks. Aðrar persónuupplýsingar eru meira en 

bara persónugreinanlegar upplýsingar og segja meira um einkalíf einstaklinga. Í slíkum 
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tilfellum þegar af upplýsingum má ráða aðstæður í einkalífi einstaklinga færast áherslur frá 

álitaefnum varðandi vernd persónuupplýsinga til álitaefna varðandi hvernig það var mögulegt 

að skrá aðstæður í einkalífi einstaklinga í líki upplýsinga sem svo er hægt að vinna með áfram. 

Þau álitaefni koma á undan álitaefnum varðandi vernd persónuupplýsinga og varða aðallega 

réttinn til friðhelgi einkalífs sem er varinn af  7. gr. CFEU en í minna mæli réttinn til verndar 

persónuupplýsinga sem er varinn af 8. gr. CFEU. Þess vegna vill Cruz Villalón meta gildi 

Tilskipunar 2006/24/EB út frá sjónarmiðum um friðhelgi einkalífs fremur en út frá 

sjónarmiðum um vernd persónuupplýsinga.209 

Við mat á því hvort tilskipunin valdi truflun á friðhelgi einkalífs lítur Cruz Villalón fyrst til 

dómaframkvæmdar Mannréttindadómstóls Evrópu sem hefur í dómum sínum sagt að geymsla 

upplýsinga sem tengjast einkalífi einstaklinga af yfirvöldum sé skerðing á réttinum til friðhelgi 

einkalífs sem er verndaður af 8. gr. MSE. Álitaefnið hér sé hversu alvarlega skerðing á réttinum 

til friðhelgi einkalífs tilskipunin skapi.210 

Cruz Villalón tekur fram að tilskipunin leggi ekki þær skyldur á fjarskiptafyrirtæki að varðveita 

gögn um innihald samskipta en samt sem áður stendur það eftir að söfnun og varðveisla gagna 

sem verða til við hversdagleg rafræn samskipti borgara ESB í stórum gagnageymslum, skapi 

alvarlega truflun á rétti einstaklinga til einkalífs. Gögnin gera það kleift að draga upp nákvæmt 

og tæmandi kort af flestum athöfnum einstaklinga í öllum þáttum lífs þeirra hvort sem það er 

við vinnu eða í frístundum. Sú staðreynd að aðeins sé hægt að draga upp þetta kort með skoðun 

þessara gagna aftur í tímann drægi ekki úr vægi þeirrar truflunar sem tilskipunin skapar á rétti 

einstaklinga til einkalífs. Vægi truflunarinnar eykst þegar litið er til þess hve mikilvæg rafræn 

samskipti eru miklum meirihluta íbúa ESB hvort sem er við atvinnu eða utan hennar.211 

Við mat á því hvort skerðinguna á friðhelgi einkalífs væri hægt að réttlæta skv. 1. mgr. 52. gr. 

CFEU leit Cruz Villalón til þess hvort mælt væri fyrir í lögum um skerðinguna og hvort þau 

lög stæðust þær kröfur sem væru gerðar til þeirra í sama ákvæði CFEU.212 

Því var fljótsvarað hvort formlega væri mælt fyrir um skerðinguna í lögum þar sem skýrlega er 

mælt fyrir um hana í tilskipuninni. Hins vegar var annað mál hvort Tilskipun 2006/24/EB 

stæðust þær kröfur um meðalhóf og hún gengi ekki lengra en nauðsynlegt væri til þess að ná 

lögmætu markmiði sbr. 1. mgr. 52. gr. CFEU og einnig með tilliti til 3. mgr. 52. gr. CFEU sem 
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segir að CFEU skuli ekki veita minni vernd gegn skerðingu á þeim réttindum sem talin eru upp 

í henni heldur en MSE. Í því sambandi kemur skýrt fram í  dómaframkvæmd MDE að ekki er 

nóg að líta til þess eingöngu hvort mælt er fyrir um skerðinguna í lögum heldur verður líka að 

líta til gæða laganna.213 

Þó svo mælt sé fyrir um skerðingu á réttindum í tilskipuninni gagnrýndi Cruz Villalón að ekki 

sé heilsteyptur lagarammi utan um þá skerðingu í henni heldur er aðildarríkjum ESB látið eftir 

að setja lög um mikilvæga hluta framkvæmdar tilskipunarinnar sem hafa áhrif á þá skerðingu. 

Samkvæmt 4. gr. tilskipunarinnar er það lagt í hendur aðildarríkjanna að setja reglur um hver 

fær aðgang að þeim gögnum sem varðveitt eru og skulu þær reglur setja skilyrði um nauðsyn 

og meðalhóf varðandi tilefni þess að fá þennan aðgang að teknu tilliti til laga ESB, 

alþjóðasáttmála og MSE eins og hann hefur verið túlkaður af MDE. Vandamálið hér er, að mati 

Cruz Villalón, að tilskipunin setur skyldur á fjarskiptafyrirtæki í aðildarríkjum ESB um 

varðveislu gagna en slær enga varnagla varðandi aðgang að þessum gögnum eða notkun þeirra. 

Aðildarríkin hafa frelsi til að útfæra tilskipanir í sínum lögum svo lengi sem markmið 

tilskipunarinnar næst en þegar skerðing á grundvallarréttindum stafar af 

Evrópusambandslögum verði löggjafarvald ESB að sýna frumkvæði að því að setja ramma utan 

um þá skerðingu. Evrópusambandslöggjöf sem leggi á skyldur sem skerði með alvarlegum hætti 

grundvallarréttindi borgara ESB getur ekki látið það algjörlega aðildarríkjunum eftir að 

skilgreina réttlætingu skerðingarinnar í sínum lögum. Löggjafarvald ESB geti ekki látið sér í 

léttu rúmi liggja hvernig slík skerðing er skilgreind og ákveðin af aðildarríkjunum eða látið 

dómsvaldi í aðildarríkjunum það eftir að endurskoða þau lög. Ef ekki eigi að gera 1. mgr. 51. 

gr. CFEU merkingarlausa verði ESB að axla sinn hluta af ábyrgðinni með því að skilgreina að 

lágmarki þær grundvallarreglur sem farið verði eftir við skilgreiningu, setningu, beitingu og 

endurskoðun slíkra reglna.214 

Eins hafi löggjafarvald ESB átt að gefa nákvæmari lýsingu á því tilefni sem þurfi til að fá 

aðgang að þessum gögnum fremur en lýsinguna „alvarlegir glæpir“. Það hafi átt að stýra 

aðildarríkjunum til að setja reglur um að ekki væri nóg að hjá t.d. lögreglu vaknaði grunur um 

alvarlega glæpi hjá einstaklingi til þess að lögregla gæti ein tekið ákvörðun um að skoða 

umferðar- og staðsetningargögn þess einstaklings heldur verði ákvörðun um aðgang að þessum 

gögnum aðeins tekin af dómsvaldi hvers aðildarríkis eða af sjálfstæðu stjórnvaldi. Í það minnsta 

ætti að tryggja að tilefni aðgangs væri endurskoðuð af sömu stofnunum. Tilskipun 2006/24/EB 
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sé því ósamræmanleg 1. mgr. 52. gr. CFEU þar sem sú skerðing á grundvallarréttindum sem 

varðveisla gagnanna hefur í för með sér er ekki fylgt eftir í tilskipuninni með nauðsynlegum  

reglum sem segja til um hvernig aðgangi að gögnunum skuli stýrt.215 

1. mgr. 52. gr. CFEU gerir ekki aðeins þá kröfu að um skerðingu á þeim réttindum sem 

einstaklingur er tryggður með Réttindaskrá ESB að um hana sé mælt um í lögum heldur líka að 

ekki sé gengið lengra en nauðsynlegt er til þess að ná þeim markmiðum sem þeim lögum er 

ætlað að ná. Cruz Villalón gagnrýnir harðlega það tímabil sem 6. gr. Tilskipunar 2006/24/EB 

segir til um hve lengi fjarskiptafyrirtæki innan ESB skuli varðveita umferðar- og 

staðsetningargögn og samræmir löggjöf aðildarríkjanna um þetta atriði. Fjarskiptafyrirtækjum 

er gert skylt að geyma þessi gögn í sex mánuði til tveggja ára og víkur þannig frá þeirri reglu í 

1. mgr. 6. gr. Tilskipunar 2002/58/EB að öllum gögnum skuli eyða eða þau gerð órekjanleg um 

leið og þau koma ekki lengur að gagni við að veita fjarskiptaþjónustu eða til reikningagerðar.  

Hann bendir á að sú hugmynd að geyma þessi gögn yfir ákveðið tímabil er eitt af þeim 

lykilatriðum tilskipunarinnar sem á að koma yfirvöldum að gagni við baráttuna gegn 

alvarlegum glæpum og hryðjuverkum. Spurningin er hins vegar sú hvort tímabilið sem er 

skilgreint í tilskipuninni sé lengra en nauðsynlegt er til þess að markmiðum tilskipunarinnar sé 

náð og hvort hægt sé  að nota aðrar aðferðir sem skerða grundvallarréttindi minna til þess að ná 

sömu markmiðum.216  

Cruz Villalón bendir í fyrsta lagi á að söfnun á upplýsingum í því mæli sem hér um ræðir hljóti 

alltaf að vera frávik frá því sem eðlilegt getur talist. Slík varðveisla á gögnum sem tengjast 

einkalífi fólks ætti aldrei að eiga sér stað en þar sem hún fer fram þarf hún að uppfylla aðrar 

kröfur samfélagsins. Þær kringumstæður sem valda því að svona gríðarleg söfnun upplýsinga 

verði talin réttlætanleg hljóta alltaf að vera óvenjulegar og geta þess vegna ekki náð yfir lengra 

tímabil en nauðsynlegt er. Manneskjan lifir tilveru sína yfir tímabil þar sem fortíð, eigin saga 

eins og einstaklingurinn upplifir hana og nútíð sem samanstendur af reynslu sem 

einstaklingurinn er að fara í gegnum, rennur saman. Það er mismunandi fyrir hvern einstakling 

hvað hann upplifir sem nútíð og hvað fortíð. Allir geta þó skilið þar á milli en einnig spilar inní 

hvernig einstaklingurinn skynjar líf sitt, sitt einkalíf og þá sérstaklega sitt „skráða líf“. Jafnframt 

er munur á hvort „skráð líf“  sé það líf sem einstaklingurinn skynjar sem nútíð eða sem sína 

eigin sögu.217 
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Cruz Villalón er þeirrar skoðunar að ef meiningin sé að geymsla þessa magns upplýsinga yfir 

ákveðið tímabil verði talið lögmætt þá verði að spyrja að því hvort nauðsynlegt sé að tímabilið 

nái ekki aðeins yfir nútímann heldur einnig yfir sögulegan tíma. Í því sambandi þarf að aðskilja 

varðveislu gagna yfir tímabil sem mælt er í mánuðum frá varðveislu gagna yfir tímabil sem 

mælt er í árum. Fyrra tímabilið fellur undir það sem væri skynjað sem nútími og seinna tímabilið 

undir það sem er skynjað sem minning. Skerðingin á rétti til friðhelgi einkalífs er mismunandi 

efir því hvort litið er til fortíðar eða nútíðar og nauðsynlegt er að hægt sé að réttlæta skerðinguna 

í báðum tilfellum.218  

Varðveisla umferðar- og staðsetningargagna yfir tímabil sem hægt er að skynja sem nútíð er 

hægt að réttlæta vegna nauðsynjar þess að koma í veg fyrir og upplýsa alvarlega glæpi að áliti 

Cruz Villalón. Hann sér hins vegar ekki réttlætingu þess að varðveisla þessara gagna nái yfir 

tímabil sem hægt er að skynja sem sögulegan tíma. Jafnvel þó svo sumir glæpir  séu skipulagðir 

með góðum fyrirvara er engin réttlæting, alveg sama hvernig á það er litið, fyrir því að takmarka 

ekki tímabilið sem aðildarríkjunum var gert heimilt að varðveita gögnin að hámarki við eitt ár. 

6. gr. Tilskipunar 2006/24/EB samræmist því ekki 7. gr. og 1. mgr. 52. gr. CFEU að mati Cruz 

Villalón þar sem hún leggur þær skyldur á aðildarríkin að tryggja varðveislu umferðar- og 

staðsetningargagna í allt að tvö ár.219 

7.2 Digital Rights Ireland, dómur ECJ 
ECJ svarar aðeins því álitaefni hvort Tilskipun 2006/24/EB sé gild í ljósi 7. 8. og 11. gr. 

Réttindaskrár ESB.220 Dómstóllinn sagði í því sambandi að varðveisla umferðar- og 

staðsetningargagna geti gefið góða mynd af einkalífi þess einstaklings sem gögnin ná til og 

hægt sé að draga ályktanir um venjur hversdagslegs lífs hans, t.d. eins og hvar hann dvelur, 

hvert hann fer og við hverja hann er í samskiptum við. Þessar ályktanir sé hægt að draga jafnvel 

þó svo tekið sé fram í tilskipuninni að í varðveittum gögnum séu engar upplýsingar um innihald 

samskipta. Ekki sé heldur óhugsandi að varðveisla þessara gagna hafi áhrif á hvernig 

einstaklingur tjái sig í samskiptum og hafi því áhrif á rétt hans til tjáningarfrelsis sem honum er 

tryggður með 11. gr. CFEU. 

Varðveisla gagna eins og hún er sett fram í tilskipuninni hefur áhrif á einkalíf einstaklinga og 

þess vegna áhrif á rétt þeirra til friðhelgi einkalífs sem þeim er tryggður með 7. gr. CFEU. Þar 
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og Seitlinger og aðrir (GC 8. apríl 2014) 23. mgr. 
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sem varðveisla þessara gagna er vinnsla persónuupplýsinga í skilningi 8. gr. CFEU verður líka 

að líta til hennar og nauðsynlegt að skoða hvort tilskipunin uppfylli þær kröfur sem eru gerðar 

til verndar persónuupplýsinga samkvæmt henni sbr. Volker.221 

Varðandi skerðingu á þeim réttindum sem einstaklingum eru tryggð með 7. og 8. gr. CFEU 

sagði dómstóllinn að það skipti ekki máli hvort upplýsingar um einkalíf einstaklinga séu 

viðkvæmar eða ekki eða hvort einstaklingurinn hafi orðið fyrir óþægindum eða ekki og vitnaði 

í þessu sambandi í Austuríska Ríkisútvarpið og aðrir. Þær skyldur sem lagðar væru á 

fjarskiptafyrirtæki í 3. og 6. gr. Tilskipunar 2006/24/EB um varðveislu þeirra gagna sem talin 

eru upp í 5. gr. hennar væru því í sjálfu sér skerðing á réttinum til friðhelgi einkalífs sem 

einstaklingum er tryggður með 7. gr. CFEU. Jafnframt sé aðgangur yfirvalda að gögnunum 

frekari skerðing á þessum rétti eins og MDE hefur staðfest m.a. í dómum Leander og Rotaru. 

Tilskipunin skerti líka réttindi tryggð með 8. gr. CFEU þar sem um vinnslu persónuupplýsinga 

væri að ræða og dómstóllinn var sammála áliti Cruz Villalón lögsögumanns dómstólsins um að 

skerðing á þessum réttindum væri víðtæk og alvarleg.222 

Dómstóllinn skoðaði því næst hvort skerðing á réttindum sem tryggð eru með CFEU gæti verið 

réttlætt í skilningi 1. mgr. 52. gr. CFEU.  Dómstóllinn bendir á að jafnvel þó svo skerðingin á 

þeim réttindum sem eru tryggð með 7. gr. CFEU sé alvarleg hafi varðveisla gagna sem 

Tilskipun 2006/24/EB mælti fyrir um ekki mikil áhrifa á inntak þeirra réttinda þar sem 2. mgr. 

1. gr. tilskipunarinnar tæki fram að ekki eigi að varðveita gögn um innihald samskipta. Eins 

hafi tilskipunin ekki mikil áhrif á inntak þeirra réttinda sem eru tryggð með 8. gr. CFEU þar 

sem að með 7. gr. tilskipunarinnar voru lagðar grunnreglur um vernd og öryggi gagna og lagt 

var fyrir aðildarríkin að tryggja að til staðar séu tæknileg úrræði til þess að koma í veg fyrir 

eyðingu eða breytingu þeirra gagna sem um ræðir hvort sem það er gert fyrir slysni eða gegn 

heimildum þar um.223 

Varðandi það hvort skerðing á réttindum þjónaði því að ESB næði fram almennum markmiðum 

sínum sagði dómstóllinn að þó annar tilgangur tilskipunarinnar væri að samræma framkvæmd 

varðveislu umferðar- og staðsetningargagna á milli aðildarríkjanna þá væri það ekki 

aðaltilgangur hennar heldur væri hann sá að tryggja að þessi gögn væru til staðar í baráttunni 

gegn hryðjuverkum og alvarlegum glæpum og stuðla þannig að öryggi almennings. Samkvæmt 

dómaframkvæmd ECJ hefur sú barátta verið talin falla undir almenn markmið ESB og nefndi 
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222 sama heimild 33. – 37. mgr. 
223 sama heimild 38. – 44. mgr. 
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dómstóllinn í því sambandi dóm C-402/05 og C415/05 Kadi og dóm C-145/09 Tsakouridis. 

Dómstóllinn tók einnig fram að samkvæmt 6. gr. TFEU eigi hver einstaklingur innan  ESB ekki 

aðeins rétt til frelsis heldur einnig til öryggis. Í þessu ljósi hafi Dómsmála og Innanríkisráð ESB 

e. The Justice and Home Affairs Council komist að þeirri niðurstöðu þann 19. desember 2002 

að með stórauknu framboði af samskiptamiðlum væru gögn sem verða til í þeim samskiptum 

sérstaklega mikilvæg og öflugt vopn í forvörnum og baráttu gegn glæpum. Dómstóllinn komst 

því að þeirri niðurstöðu að varðveisla gagna eins og mælt er fyrir um í Tilskipun 2006/24/EB í 

þeim tilgangi að stjórnvöld í hverju aðildarríki hefði aðgang að þeim stuðlaði að því að ESB 

næði almennum markmiðum sínum.224 

Dómstóllinn tók því næst til skoðunar hvort hægt væri að ná sömu lögmætu markmiðum með 

vægari aðgerðum og hvort fyllsta meðalhófs hafi verið gætt og vísaði meðal annars í Volker í 

því sambandi. 225 

Dómstóllinn tók fram að þar sem notkun nútíma samskiptatækni er mjög almenn og fer vaxandi 

hefur sú skerðing á grundvallarréttindum sem varðveisla umferðar- og staðsetningargagna hefur 

í för með sér áhrif á nánast hvern einasta einstakling innan Evrópu. Tilskipun 2006/24/EB hafi 

þannig áhrif á alla notendur fjarskiptafyrirtækja án þess að gera nokkurn greinarmun á því hvort 

sá einstaklingur sem tengist þeim gögnum sem varðveitt eru sé hugsanlega að fremja afbrot, 

jafnvel á óbeinan hátt, eða verði hugsanlega sóttur til saka um einhver afbrot. Jafnframt geri 

tilskipunin engar kröfur um það að sá einstaklingur sem tengist gögnum sem varðveitt eru  

tengist ógn gegn almannaheill eða gögnin séu frá ákveðnu tímabili, bundin við ákveðið 

landsvæði eða samskiptum við ákveðinn hóp manna sem líklegt sé að tengist alvarlegum 

glæpum.226 

Dómstóllinn tekur einnig undir með Cruz Villalón um að ekki sé aðeins almennur skortur á 

takmörkunum í tilskipuninni heldur setur hún aðildarríkjunum að auki ekki neinar reglur 

varðandi hverjir hafa aðgang að þessum gögnum og notkun þeirra. Aðgangur að gögnunum sé 

ekki bundinn því að dómsvald eða annað sjálfstætt stjórnvald úrskurði um hann og engin 

takmörk eru á því hve margir hafi þennan aðgang eða í hvaða tilgangi aðgangurinn er fenginn 

og notkun leyfð. Tilskipunin skilgreinir ekki heldur hvaða afbrot séu nægilega alvarleg til þess 
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að réttlæta aðgang yfirvalda að gögnunum heldur sé einfaldlega vísað til „alvarlegra glæpa“ 

eins og þeir eru skilgreindir í lögum hvers aðildarríkis fyrir sig í 1. mgr. 1. gr. hennar.227 

Dómstólnum fannst einnig aðfinnsluvert eins og Cruz Villalón að 6. grein tilskipunarinnar 

skilgreindi tímabil varðveislu gagna sem sex til 24 mánaða án þess að skilgreina á hlutlægan 

hátt hve lengi skuli geyma hver gögn byggt á gagnsemi þeirra við að ná fram markmiðum 

tilskipunarinnar.228 

Af þessum ástæðum taldi dómstóllinn að Tilskipun 2006/24/EB hafi ekki lagt nógu skýrar og 

nákvæmar reglur um hvernig skuli takmarka eins og hægt er þá skerðingu á réttindum sem felast 

í tilskipuninni og tryggð eru með 7. og 8. gr. CFEU. Í tilskipuninni fælist því víðtæk og alvarleg 

skerðing á grundvallarréttindum án þess að í henni væru ákvæði sem tryggðu að ekki væri 

gengið lengra í þeirri skerðingu en nauðsynlegt væri.229 

Að mati dómstólsins voru þetta nægar ástæður til þess að úrskurða tilskipunina ógilda og því 

ekki ástæða til þess að svara öðrum álitaefnum eða svara því frekar hvort tilskipunin skerti þau 

réttindi sem einstaklingum er tryggður með 11. gr. CFEU.230 

8. Varðveisla umferðar- og staðsetningargagna eftir dóm ECJ í máli Digital Rights 
Ireland, hvað næst? 
Nú er Tilskipun 2006/24/EB hefur verið dæmd ógild af ECJ þar sem hún var ósamræmanleg 7. 

og 8. gr. CFEU þ.e. réttinum til friðhelgi einkalífs  og til verndar persónuupplýsinga þarf 

löggjafarvald ESB líklega að setjast aftur niður við teikniborðið og hefjast handa við að draga 

upp nýja tilskipun um varðveislu umferðar- og staðsetningargagna. Framkvæmdarstjórn ESB 

telur nauðsynlegt að þetta úrræði sé til staðar vegna þess hve vel það nýtist í baráttunni gegn 

glæpum og hryðjuverkum eins og hún hefur sýnt fram á í ofangreindri skýrslu sem sýnir fram 

á sönnun nauðsynjar varðveislu umferðar- og staðsetningargagna.231 Ef sú tilskipun á að lifa af 

hugsanlega málshöfðun fyrir ECJ, þarf að hafa í huga ýmis atriði sem dómaframkvæmd bæði 

MDE og ECJ hafa sýnt að taka verði tillit til við frumvarpsgerðina. 

8.1 Aðgangur að gögnunum 
Hverjir hafa aðgang að varðveittum gögnum og af hvaða tilefni verður að vera miklu betur 

skilgreint heldur en gert var í Tilskipun 2006/24/EB. Eins og hefur komið fram hér að framan 

                                                           
227 sama heimild 
228 sama heimild  
229 sama heimild 64. – 66. mgr.  
230 sama heimild 69. – 73. mgr. 
231 „Evidence for the necessity of data retention in the EU“ (n. 183). 
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var það lagt í hendur aðildarríkjanna að ákveða hverjir hafa aðgang að gögnunum og af hvaða 

tilefni. Eina skilyrðið í tilskipuninni er bundið við að hæft stjórnvald hafi aðgang að gögnunum. 

Hvert aðildarríki skyldi setja sjálft reglur um aðgang að þessum gögnum í sínum landslögum 

en hafa í huga við þá lagasetningu þau skilyrði fyrir aðgangi að persónuupplýsingum um 

nauðsyn og meðalhóf sem koma fram í ESB lögum, alþjóðlegum mannréttindasáttmálum og þá 

sérstaklega MSE eins og hann hefur verið túlkaður af MDE.232 

Þessi tilhögun hefur leitt til þess að aðgangur er leyfður allt of mörgum stjórnvöldum eins og 

sjá má skýrslu Framkvæmdarstjórnar ESB þar sem árangur af tilskipuninni er metinn.  Í öllum 

aðildarríkjunum fær lögreglan aðgang að gögnunum og í þeim flestum saksóknari einnig, fyrir 

utan Írland og Bretland. Þá er mismunandi eftir aðildarríkjum hvort her, leyniþjónusta, toll og 

skattayfirvöld og landamæravarsla hafi aðgang að gögnunum. Minnihluti aðildarríkjanna setur 

það skilyrði að aðgangur að gögnunum sé bundinn dómsúrskurði og örfá setja það skilyrði að 

annað sjálfstætt úrskurðarvald úrskurði um hverjum er leyfður aðgangur.233 

Bæði ECJ í Digital Rights Ireland dóminum og lögsögumaður dómsins Cruz Villalón bentu á 

þennan annmarka tilskipunarinnar sbr. fyrri umfjöllun. Það sem þeim fannst sérstaklega 

alvarlegt var að ekki var gerð krafa um það að dómari eða annar sjálfstæður úrskurðaraðili 

úrskurði um hverjir hefðu aðgang að gögnunum í hvert skipti til þess að tryggja að aðgangurinn 

sé nauðsynlegur og ekki sé gengið lengra en nauðsynlegt væri.234  

Ný tilskipun um varðveislu umferðar- og staðsetningargagna verður því að setja reglur um 

hverjir geti haft aðgang að þessum gögnum og af hvaða tilefni, í þeim tilgangi að samræma þær 

reglur á milli aðildarríkjanna og tryggja að þær reglur uppfylli þær lágmarkskröfur sem eru 

gerðar um friðhelgi einkalífs og vernd persónuupplýsinga í 7. og 8. gr. CFEU og 8. gr. MSE. 

Jafnframt verður að tryggja í tilskipuninni að takmörkun á þessum réttindum uppfylli skilyrði 

um nauðsyn og meðalhóf sbr. 1. mgr. 52. gr. CFEU og 2. mgr. 8. gr. MSE. 

Tilefni söfnunar, varðveislu og á endanum aðgangs að þessum gögnum var líka skilgreint á 

alltof víðum grunni í Tilskipun 2006/24/EB. Tilgangur tilskipunarinnar var m.a. að tryggja 

tilvist umferðar- og staðsetningargagna við rannsókn alvarlegra glæpa eins og þeir eru 

skilgreindir í lögum aðildarríkjanna. Hvað alvarlegir glæpir eru nákvæmlega var ekki skilgreint 

í tilskipuninni heldur var aðildarríkjunum látið það eftir og þá í leiðinni af hvaða tilefni 

                                                           
232 Data Retention Directive 4. gr. (n. 67) 
233 „Report from the Commission to the Council and the European Parlament. Evaluation report on the Data 
retention Directive (Directive 2006/24/EC)“ (n. 19) 9 – 12. 
234 Digital Rights Ireland (n. 220) 61. – 62. mgr. 
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stjórnvald gat fengið aðgang að þessum gögnum. Þetta hefur leitt til mismunandi framkvæmdar 

og túlkunar á milli aðildarríkjanna. Í sumum ríkjum fékkst aðeins aðgangur að þessum gögnum 

vegna rannsóknar á alvarlegum glæpum sem höfðu í för með sér fangelsisrefsingu. Í öðrum 

ríkjum fékkst aðeins aðgangur vegna gruns um að ákveðnir glæpir höfðu verið framdir sem eru 

þá taldir upp í lista og í enn öðrum vegna alvarlegra glæpa eða brota og allt niður í almenna 

skírskotun til þjóðar- eða almannaöryggis.235 

ECJ taldi það galla á tilskipuninni að ekki væri skilgreint hvaða glæpir teldust nógu alvarlegir  

til þess að réttlæta aðgang að persónuupplýsingum út af þeim og þá skerðingu á réttindum sem 

tryggð eru með 7. og 8. gr. CFEU og 8. gr. MSE.236 Eins hefur komið fram í dómum MDE m.a. 

í máli Rotaru, að það uppfylli ekki kröfur 2. mgr. 8. gr. MSE um gæði laga, að ekki hafi verið 

skilgreint með nægri nákvæmni af hvaða tilefni stjórnvald (í því tilfelli leyniþjónusta Rúmeníu) 

gat safnað og geymt persónuupplýsingar.237 Í máli Klass fyrir MDE og Austurríska 

Ríkisútvarpið og aðrir fyrir ECJ kom einnig fram að stjórnvald yrði að sýna fram á nauðsyn í 

lýðræðislegu þjóðfélagi áður en lagt væri í söfnun og vinnslu persónuupplýsinga.238  

Ný tilskipun um varðveislu umferðar- og staðsetningargagna verður því að innihalda 

nákvæmari skilgreiningu heldur en „alvarlega glæpi“ sem skírskotun til þeirra afbrota sem 

réttlæta aðgang að gögnunum. Að lágmarki þarf ný tilskipun að tryggja að dómari eða annað 

sjálfstætt úrskurðarvald ákveði í hvert skipti hvaða glæpir, afbrot eða önnur hegðun teljist nógu 

alvarleg til þess að stjórnvald fái aðgang að gögnunum. Slíkt fyrirkomulag mundi minnka 

hættuna á misnotkun sem er ósjálfrátt fyrir hendi ef stjórnvald eins og lögregla, her eða 

leyniþjónusta mundi ákveða sjálft, byggt á óskýrri skilgreiningu í landslögum, hvenær aðgangur 

er réttlætanlegur. 

8.2 Fyrirsjáanleiki 
Óljós tilgangur varðveislu umferðar- og staðsetningargagna og aðgangs að þeim veldur því 

einnig að Tilskipun 2006/24/EB uppfyllir ekki skilyrði um fyrirsjáanleika laga sem skerða 

réttindi sem einstaklingum eru tryggð með CFEU og MSE. Skilyrðið um fyrirsjáanleika stafar 

frá þeirri kröfu í 2. mgr. 8. gr. MSE og 1. mgr. 52. gr. CFEU að um skerðingu á réttindum 

samkvæmt sáttmálum þessum skuli mælt um fyrir í lögum. Í dómi MDE í máli S og Marper 

kom fram að til þess að skerðing á réttindum uppfyllti ofangreint skilyrði þurfi ekki aðeins að 

                                                           
235 „Report from the Commission to the Council and the European Parlament. Evaluation report on the Data 
retention Directive (Directive 2006/24/EC)“ (n. 19) 6. 
236 Digital Ireland (n. 220) 60. mgr. 
237 Rotaru (n. 100) 57. – 60. mgr. 
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60 
 

vera mælt fyrir um hana í lögum heldur þurfi lögin sem slík að vera af ákveðnum gæðum. Lögin 

þurfi að vera nægilega aðgengileg og fyrirsjáanleg þ.e. gerð af nægilegri nákvæmni til þess að 

gefa einstaklingi nægar vísbendingar til þess að hann geti hagað hegðun sinni í samræmi við 

lögin. Til þess að lög uppfylli þessi skilyrði verða þau einnig að veita vernd gegn 

handahófskenndri framkvæmd þeirra og skilgreina valdsvið yfirvalda með skýrum hætti.239 

Eins og kemur fram í dómi MDE í máli Malone verða lög sem skerða réttindi að vera nægilega 

skýr til þess að gefa einstaklingum næga vísbendingu um við hvaða aðstæður og í hvaða 

kringumstæðum yfirvöld hafi vald til þess að viðhafa eftirlit með þeim. Þó án þess að lögin 

þurfi að vera svo nákvæm að einstaklingur geti séð það fyrir hvenær eftirlit er haft með honum 

og gert ráðstafanir til þess að forðast það.240 

Undir þessi sjónarmið hefur einnig verið tekið af ECJ. Í dómi ECJ, Austuríska ríkisútvarpið og 

aðrir segir dómstóllinn að lög verði að vera gerð af nægilega mikilli nákvæmni til þess að gefa 

einstaklingum tækifæri til þess að aðlaga hegðun sína í samræmi við þau og uppfylla þannig 

skilyrðið um fyrirsjáanleika laga sem staðfest hefur verið með dómaframkvæmd MDE.241 

Í dómi ECJ, Lindqvist  kemur fram að þó svo aðildarríkin hafi forræðið á því hvernig tilskipun 

er innleidd í landslög þá þýði það ekki að regluverkið sem tilskipunin setur þurfi að skorta 

fyrirsjáanleika.242 Það ætti sérstaklega að eiga við þegar löggjöf ESB leggur þær skyldur á 

aðildarríkin að standa fyrir skerðingu á friðhelgi einkalífs og verndar persónuupplýsinga 

borgara þeirra ríkja. 

Ný tilskipun um varðveislu umferðar- og staðsetningargagna verður því að vera það skýr að 

hægt sé að greina af tilskipuninni sjálfri hvenær notandi fjarskiptaþjónustu getur átt von á því 

að stjórnvald eins og t.d. lögregla eða leyniþjónusta fái aðgang að gögnum sem verða til við 

notkun fjarskiptaþjónustu. Tilskipunin sjálf verður að setja ramma utan um í hvaða tilgangi 

þessum gögnum er safnað, hverjir fá aðgang að þeim og af hvaða tilefni. Hún verður að vera 

skýr um hvaða glæpi eða afbrot sem einstaklingar eru grunaðir um gefa tilefni til aðgangs að 

gögnunum og þá af hvaða stjórnvaldi. Þetta er ekki síst mikilvægt til þess að koma í veg fyrir 

að einstök aðildarríki misnoti ekki vald sitt með því að túlka tilskipunina of vítt og brjóti þannig 

                                                           
239 S og Marper (n. 112) 95. mgr. 
240 Malone (n. 85) 67. mgr. 
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gegn rétti borgara sinna til friðhelgi einkalífs og verndar persónuupplýsinga og einnig til þess 

að samræma þessi viðmið á milli aðildarríkjanna. 

8.3 Tímalengd varðveislu 
Cruz Villaón lögsögumaður Evrópudómstólsins í máli, Digital Rights Ireland gagnrýndi 

harðlega 6. gr. Tilskipunar 2006/24/EB sem leggur þær skyldur á aðildarríki ESB að varðveita 

umferðar- og staðsetningargögn í sex til 24 mánaða. Honum fannst þessi tími of langur og ganga 

lengra en nauðsynlegt væri til þess að ná markmiði tilskipunarinnar. Hámarks tími varðveislu 

þessara gagna var að hans áliti eitt ár sbr. ofangreint. ECJ taldi líka upp of langt tímabil 

varðveislu gagna sem eina af ástæðum fyrir því að tilskipunin gekk lengra en nauðsynlegt var í 

skerðingu á friðhelgi einkalífs og verndar persónuupplýsinga.243 

MDE hefur einnig tekið til skoðunar lengd geymslutíma persónuupplýsinga. Í máli Rotaru 

gagnrýndi dómstóllinn að engin takmörk voru fyrir því hve lengi leyniþjónusta Rúmeníu gat 

geymt persónuupplýsingar sem þeir höfðu safnað um borgara Rúmeníu244 og eins gagnrýndi 

hann í máli S og Marper að engin takmörk voru fyrir því hve lengi bresk yfirvöld gátu geymt 

upplýsingar um fingraför og DNA sýni grunaðra afbrota manna, jafnvel eftir að þeir höfðu verið 

sýknaðir eða máli þeirra vísað frá.245 Var geymslutíminn ein af ástæðum þess að MDE taldi 

bæði rúmensku og bresku lögin ganga lengra en nauðsynlegt var til þess að þau næðu 

markmiðum sínum. 

Geymslutími persónuupplýsinga skiptir því máli við mat á því hvort söfnun og geymsla 

persónuupplýsinga gangi of langt í skerðingu friðhelgi einkalífs og verndar persónuupplýsinga. 

Í áðurnefndri skýrslu Framkvæmdarstjórnar ESB þar sem árangur af Tilskipun 2006/24/EB er 

metinn kemur fram að samkvæmt upplýsingum frá níu aðildarríkjum ESB, sem voru teknar 

saman árið 2008, voru u.þ.b 90% af þeim umferðar-  og staðsetningargögnum sem stjórnvöld í 

þessum ríkjum fengu aðgang að yngri en sex mánaða gömul og aðeins 2% eldri en árs gömul. 

Rökin fyrir lengri tíma eru þau helst í skýrslunni að eldri gögn geti reynst nauðsynleg í 

einhverjum tilfellum við rannsókn afbrota og einnig geti rannsókn á nýrri gögnum leitt af sér 

að nauðsynlegt kann að reynast að rannsaka eldri gögn.246 

                                                           
243 Digital Rights Ireland (n. 220) 64. mgr. 
244 Rotaru (n. 100) 57. mgr. 
245 S og Marper (n. 112) 119. mgr. 
246 „Report from the Commission to the Council and the European Parlament. Evaluation report on the Data 
retention Directive (Directive 2006/24/EC)“ (n. 19) 22. 
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Í ljósi þess hversu mikil skerðing varðveisla umferðar- og staðsetningargagna er á réttinum til 

friðhelgi einkalífs verður að telja rök fyrir lengri geymslutíma en sex mánuði vera mjög 

veigalítil. Það er því engin ástæða til annars í nýrri tilskipun en að binda varðveislutímabilið 

við sex mánuði að hámarki.  Lengri tími varðveislu virðist vera óþarfi nema í 

undantekningartilfellum og því væri heimilun lengri tíma en sex mánaða andstæð þeirri reglu 

að beita þeim aðferðum sem hafa minnsta skerðingu á réttindum í för með sér til þess að ná 

settu markmiði. Með því að heimila lengri tíma en sex mánuði væri líklegt að notendur 

fjarskiptaþjónustu fengu þrúgandi tilfinningu um að með þeim væri fylgst sem mundi ekki 

aðeins skerða friðhelgi einkalífs þeirra heldur einnig hafa kólnunaráhrif á samskipti og þannig 

einnig skerða frelsi þeirra til tjáningar. Einstaklingar færu ómeðvitað að hika í samskiptum 

þegar þeir hefðu það á tilfinningunni að með þeim væri fylgst og allt væri geymt til lengri tíma.  

8.4 Meðalhóf og nauðsyn í lýðræðislegu þjóðfélagi 
Í ljósi þess hve mismunandi innleiðing Tilskipunar 2006/24/EB var í aðildarríkjum ESB og 

þeirrar alvarlegu skerðingu sem hún olli á réttinum til friðhelgi einkalífs og verndar 

persónuupplýsinga sbr. dóm ECJ Digital Rights Ireland, þarf að huga að því í hugsanlegri nýrri 

tilskipun um varðveislu umferðar- og staðsetningargagna, að tilskipunin sjálf tryggi að ekki sé 

gengið lengra í skerðingu á réttindum en nauðsynlegt er til þess að ná markmiðum hennar og 

jafnframt að skerðingin sé nauðsynleg í lýðræðislegu þjóðfélagi. 

Það hvílir sú skylda á löggjafarvaldi ESB að kanna hvort hægt sé að ná markmiðum löggjafar 

ESB með vægari aðferðum sem skerða réttindi sem talin eru upp í CFEU og MSE sem minnst 

sbr. dóm ECJ í máli Volker. Í því máli sagði ECJ að löggjafi ESB hefði átt að kanna hvort ekki 

hefði mátt ná markmiðum um gagnsæi í meðferð almannafés með vægari hætti en að birta nöfn 

og heimilisföng allra styrkþega landbúnaðarstyrkja.247 

Vægari aðferð til þess að ná því markmiði að tryggja tilvist umferðar- og staðsetningargagna 

grunaðra afbrotamanna væri að gefa lögreglu og öðrum til þess hæfum yfirvöldum heimild til 

þess að fara fram á það við dómara að hann skipi fjarskiptafyrirtækjum að varðveita umferðar- 

og staðsetningargögn ákveðinna einstaklinga frá því að grunur vaknar um að þeir séu að brjóta 

af sér með einhverjum hætti. Þessi aðferð ber heitið „quick freeze“ og önnur aðferð sem felst í 

því að dómari heimili einnig varðveislu umferðar- og staðsetningargagna grunaðra 

afbrotamanna sem þegar eru til staðar hjá fjarskiptafyrirtækjum þegar grunur vaknar ber heitið 

                                                           
247 Volker (n. 161) 84. mgr. 
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„quick freeze plus“.248 Framkvæmdarstjórn ESB hefur haldið því fram að þessar aðferðir séu 

ekki eins áhrifamiklar og þær aðferðir sem Tilskipun 2006/24/EB býður upp á. Þessar aðferðir 

bjóða ekki upp á að hægt sé að skoða söguleg gögn, ekki sé hægt að skoða slóð sönnunargagna 

fram að þeirri tímasetningu að farið er fram á aðgang að gögnunum. Einnig verði ekki hægt að 

afla upplýsinga um ferðir vitna af afbrotum eða fórnarlamba þeirra.249  

Það hefur hins vegar verið bent á af The European Data Protection Supervisor (EDPS) að 

vissulega fáist minni upplýsingar með „quick freeze“ aðferðunum en það sé einmitt af þeirri 

ástæðu að þær aðferðir eru minni í sniðum, beinast að mun færra fólki og því minni skerðing á 

friðhelgi einkalífs. Það ætti ekki einungis að einblína á hvaða gögn verði tiltæk heldur einnig 

hvaða áhrif hvor aðferðin hefur m.a. á skerðingu grundvallarréttinda.250 Af dómaframkvæmd 

bæði ECJ og MDE má ráða að víðtækt eftirlit og að sama skapi víðtæk söfnun og vinnslu 

persónuupplýsinga brýtur bæði á réttinum til friðhelgi einkalífs og vernd persónuupplýsinga 

nema til komi knýjandi þörf í samfélaginu sem geti réttlætt það. Í dómi MDE í máli S og Marper 

þótti það markmið að berjast gegn glæpum ekki geta réttlætt söfnun og geymslu fingrafara og 

DNA sína allra grunaðra afbrotamanna þó svo þeir væru seinna sýknaðir eða máli þeirra vísað 

frá. Eins þótti það markmið að stemma stigum við ólöglegu niðurhali og brotum á hugverkarétti 

ekki geta réttlætt eftirlit með netumferð allra viðskiptavina internetþjónustu í dómi ECJ í máli 

Scarlet. Með allt ofangreint í huga er ljóst að rannsaka þarf betur hvort sú aðferð sem skerðir 

friðhelgi einkalífs og vernd persónuupplýsinga minna en ella geti náð tilætluðum markmiðum. 

Víðtæku eftirliti með einstaklingum eins og varðveisla umferðar- og staðsetningargagna fylgir 

alltaf hætta á misnotkun valds. Misnotkun á söfnun, vinnslu og aðgangs að þessum gögnum 

getur verið skaðleg einstaklingum sem verða fyrir því sem og samfélagið í heild. Skerðing á 

réttindum sem svo víðtækt eftirlit hefur í för með sér getur því aðeins talist nauðsynleg í 

lýðræðislegu þjóðfélagi ef nægar ráðstafanir eru gerðar til varnar misnotkun. 

9. Ný reglugerð Evrópuþingsins og Ráðsins um vernd einstaklinga þegar kemur að 
vinnslu persónuupplýsinga og frjálsum flutningi slíkra gagna 
Þann 24. janúar 2012 boðaði Framkvæmdastjórn ESB umfangsmiklar breytingar á 

Evrópureglum um vernd upplýsinga frá 1995 með nýrri reglugerð um vernd einstaklinga þegar 

                                                           
248 „Report from the Commission to the Council and the European Parlament. Evaluation report on the Data 
retention Directive (Directive 2006/24/EC)“ (n. 19) 5. 
249 sama heimild. 
250 „Opinion of the European Data Protection Supervisor on the Evaluation report from the Commission to the 
Council and the European Parliament on the Data Retention Directive (Directive 2006/24/EC)“ (European Data 
Protection Supervisor, 31. maí 2011) 11. 
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kemur að vinnslu persónuupplýsinga og frjálsum flutningi slíkra gagna. Fyrirhugaðar 

breytingar verða gerðar í þeim tilgangi að styrkja rétt til friðhelgi einkalífs og viðskipti á 

internetinu. Tækniframfarir og alheimsvæðing hefur breytt því hvernig persónuupplýsingum er 

safnað og þær notaðar auk þess sem aðildarríki ESB höfðu innleitt reglurnar frá 1995 á 

mismunandi hátt sem leiddi til mismunandi framkvæmdar frá einu landi til annars.251 Með 

hröðum tæknibreytingum hafa komið nýjar áskoranir vegna verndar persónuupplýsinga. Magn 

gagna sem er safnað og dreift hefur aukist mjög mikið auk þess sem ný tækni leyfir bæði 

einkafyrirtækjum og opinberum aðilum að nýta sér persónuupplýsingar af áður óséðu umfangi 

til þess að ná sínum markmiðum í rekstri. Einstaklingar leyfa sífellt meiri aðgang að 

persónuupplýsingum sínum á internetinu þar sem nánast hver sem er, hvar sem er, hefur aðgang 

að þeim. Ný tækni hefur einnig gjörbreytt bæði efnahag þjóða og félagslegu lífi.252 

Traust í viðskiptum og þjónustu á internetinu er mikilvægt fyrir efnahagslega þróun. Skortur á 

trausti leiðir til þess að neytendur hika við að versla á netinu og nýta sér nýja þjónustu. Einnig 

getur þessi hætta leitt til þess að það hægist á nýsköpun við notkun nýrrar tækni. Vernd 

persónuupplýsinga spilar því lykilhlutverk við þróun efnahaglífsins og eflingu verslunar, 

viðskipta og þjónustu á netinu.253 

Reglugerðin sækir heimild sína til 16. gr. TFEU en sú grein setti grunn að þeirri meginreglu að 

allir ættu rétt á vernd persónuupplýsinga sinna. Með 2. mgr. 16. gr. TFEU var settur lagagrunnur 

að setningu reglna um vernd persónuupplýsinga.254 

9.1 Helstu breytingar 
Breytingar á þeim reglum sem varða vernd upplýsinga sem eru boðaðar í reglugerðinni eru 

margvíslegar og hér fyrir neðan verða taldar upp þær helstu. 

9.2 Rétturinn til að gleymast 
Ein stærsta breytingin kemur fram í 17. gr. reglugerðarinnar. Sú  grein fjallar um rétt 

einstaklings „til að gleymast“.255 Rétturinn til að gleymast tekur á því vandamáli að internetið 

gleymir engu. Það sem einu sinni er sett á netið eins og t.d. stöðuuppfærsla á Facebook eða 

                                                           
251 „European Commission - PRESS RELEASES - Press release - Commission proposes a comprehensive reform of 
data protection rules to increase users’ control of their data and to cut costs for businesses“ 
<http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-46_en.htm?locale=en> skoðað 1. nóvember 2014. 
252 „Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the protection of individuals 
with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data“ (European 
Commission, 25. janúar 2012) COM(2012) 11 final 1 <http://ec.europa.eu/justice/data-
protection/document/review2012/com_2012_11_en.pdf> skoðað 2. nóvember 2014. 
253 sama heimild 2. 
254 sama heimild. 
255 sama heimild 10. 
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mynd sem sett er á Instagram er þar um alla eilífð. Unglingar og ungt fólk eru í sérstakri hættu 

að þessu leyti þar sem þeim er hættara við en öðrum að setja eitthvað á netið sem þau sjá seinna 

eftir. Rétturinn til að gleymast mætir þessu vandamáli á þann hátt að veita einstaklingum rétt til 

að fá eytt upplýsingum sem eru geymdar og unnar af stjórnanda upplýsinga en engin lögmæt 

ástæða er til þess að geyma eða birta lengur.256 Umrædd grein reglugerðarinnar þróar áfram rétt 

einstaklinga til þess að fá gögnum um sig eytt samkvæmt b. lið 12. gr. Tilskipunar 95/46/EB 

og setur skilyrði fyrir rétti einstaklinga til þess að fá gögnum og upplýsingum um sig eytt sem 

koma ekki lengur hans persónu og lífi við. Greinin leggur líka þær skyldur á stjórnanda 

upplýsinga sem hefur birt persónuupplýsingar, að láta þriðja aðila vita um að einstaklingur hafi 

óskað eftir því að tenglar á persónuupplýsingar um hann og upplýsingarnar sjálfar verði 

fjarlægðar.257 

9.3 Samþykki 
Ef samþykkis er krafist fyrir vinnslu persónuupplýsinga verður að gefa það samþykki á skýran 

hátt e. explicit í stað fyrir kröfuna um að gefa samþykki á ótvíræðan hátt e. umambiguous í 

Tilskipun 96/46/EB. Breytingin var gerð í þeim tilgangi að eyða óvissu í kringum mismunandi 

túlkun á því hvenær samþykki er gefið með ótvíræðum hætti og búa til eina staðfasta 

skilgreiningu á því hvenær samþykki er gefið með upplýstum hætti og hvað er verið að 

samþykkja.258 

9.4 Flutningur persónuupplýsinga 
Réttur einstaklinga til flutnings persónuupplýsinga er nýr í reglugerðinni og kemur fram í 18. 

gr. hennar. Sá réttur felst í því að einstaklingur getur beðið um að upplýsingar um sig séu fluttar 

frá einu rafrænu kerfi yfir í annað án þess að stjórnandi upplýsinganna geti komið í veg fyrir 

það. Tilgangurinn með þessu ákvæði er að tryggja betur stjórn einstaklinga yfir eigin 

persónuupplýsingum. Einnig er tekið fram í greininni að einstaklingur skuli fá þessar 

upplýsingar á skiljanlegu og almennt notuðu formi.259 Þetta ákvæði á líklega að koma í veg fyrir 

að stjórnandi upplýsinga geti látið einstakling hafa óskiljanlega runu af upplýsingum eins og í 

tilfelli Malte Spitz þegar hann bað um sínar persónuupplýsingar sem Deutsche Telekom hafði 

varðveitt.  

                                                           
256 Jeffrey Rosen, „The Right to Be Forgotten“ [2012] (64) Stanford Law Review Online. 
257 „Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the protection of individuals 
with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data“ (n. 252) 10. 
258 sama heimild 9. 
259 sama heimild 10. 
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Þær skyldur eru einnig lagðar á stjórnanda upplýsinga að tryggja að vinnsla upplýsinganna sé 

gerð með gagnsæjum hætti og upplýsingar séu gefnar um meðferð þeirri sem auðvelt er að skilja 

samkvæmt 11. gr. reglugerðarinnar.260 

9.5 Upplýsingar um leka 
Einnig er nýtt í reglugerðinni að þegar fyrirtæki eða stofnun verða fyrir því að 

persónuupplýsingar leka út af einhverjum ástæðum, t.d. eftir innbrot í gagnagrunn, þá er þeim 

stjórnanda upplýsinga skylt að láta þá einstaklinga sem upplýsingarnar varða vita af lekanum. 

Lekinn verður þó að vera líklegur til þess að hafa áhrif á vernd persónuupplýsinganna og 

friðhelgi einkalífs þess sem þær varða skv. 1. mgr. 32. gr. reglugerðarinnar. Tilkynninguna þarf 

að framkvæma svo fljótt sem mögulegt er og einnig þarf að láta það stjórnvald sem fer með 

upplýsingamál vita af lekanum.261 

9.6 Mat á áhrifum vinnslu persónuupplýsinga 
Annað sem felst í skyldum stjórnanda upplýsinga er að framkvæma mat á áhrifum vinnslu 

persónuupplýsinga þegar sérstök hætta er á að vinnslan hafi áhrif á réttindi og frelsi þeirra sem 

þær varða skv. 33. gr. reglugerðarinnar. Tekin eru dæmi um hvers konar vinnsla 

persónuupplýsinga valdi sérstakri hættu á því að vinnsla hafi þessi áhrif. Það er t.d. í þeim 

tilfellum þegar unnið er með persónuupplýsingar á kerfisbundinn og víðtækan hátt og þær 

upplýsingar varða efnahagslega stöðu viðkomandi, heilsu, staðsetningu, persónulegan smekk, 

hegðun og trúverðugleika og út frá upplýsingunum eru teknar ákvarðanir sem hafa lagaleg áhrif 

og skipta miklu máli fyrir einstaklinginn. Eins þegar um er að ræða upplýsingar um kynlíf, 

heilsufar, kynþátt og uppruna eða upplýsingar úr faraldsfræðilegum rannsóknum og könnunum 

um geðheilsu og smitsjúkdóma, þegar upplýsingarnar eru unnar í þeim tilgangi að taka 

ákvarðanir sem hafa áhrif á stóran hóp manna.262 

Einnig skal framkvæma þetta mat þegar fylgst er með opinberum svæðum með 

myndbandsupptöku og þegar um er að ræða stóra gagnagrunna með upplýsingum um börn, 

erfðafræðilegar upplýsingar og líffræðilegar tölfræðiupplýsingar.263 

Matið skal að lágmarki innihalda lýsingu á fyrirhugaðri vinnslu persónuupplýsinga og mat á 

þeirri hættu sem stafar af þessari vinnslu fyrir réttindi og frelsi þeirra einstaklinga sem varða 

upplýsingarnar. Gera skal grein fyrir þeim rástöfunum sem eru gerðar til þess að tryggja vernd 
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persónuupplýsinga þar sem tekið er tillit til réttinda og lögmætra hagsmuna þeirra sem vinnslan 

varðar og annarra sem hún snertir.264 

9.7 Réttindi einstaklinga sjálfgefin 
Að teknu tilliti til kostnaðar og hversu langt þróun tæknibúnaðar er kominn skal stjórnandi 

upplýsinga innleiða tæknilegar og stjórnunarlegar ráðstafanir sem gera það að verkum vernd 

réttinda einstaklinga er sjálfgefin skv. 23. gr. reglugerðarinnar. Með þessu er átt við að þegar 

vinnsla persónuupplýsinga er ákveðin og þegar á vinnsluferlinu stendur skulu sjálfgefnar 

stillingar þess kerfis sem er notast við og þær vinnureglur sem farið er eftir vera þannig úr garði 

gerðar að réttinda einstaklinga séu í fyrirrúmi. Aðeins verði unnið með þær persónuupplýsingar 

sem nauðsynlegt sé að notast við í hverjum sérstaklega skilgreindum tilgangi vinnslunnar. Þess 

skal gætt að söfnun og varðveisla upplýsinga fari ekki fram umfram tilgang vinnslunnar, bæði 

hvað varðar magn þeirra gagna sem er safnað og lengd tímabils geymslu þeirra. Sérstaklega 

skal þess gætt að sjálfgefna stilling kerfis sé ekki sú að margir hafi aðgang að 

persónuupplýsingunum.265 

9.8 Gagnaverndarfulltrúar 
Önnur nýjung sem er ætluð til að auka vernd persónuupplýsinga og auðvelda einstaklingum 

aðgang að sínum persónuupplýsingum er tilkoma gagnaverndarfulltrúa e. Data Protection 

Officer. Samkvæmt 35. gr. reglugerðarinnar skal hver stjórnandi og/eða vinnsluaðili 

persónuupplýsinga sem er opinber aðili og einkaaðilar þar sem kjarnastarfsemi er vinnsla 

persónuupplýsinga eða hjá þeim vinna 250 starfsmenn eða fleiri, skipa gagnaverndarfulltrúa.  

Hlutverk hans verður m. a. samkvæmt 37. gr. reglugerðarinnar að fylgjast með að vinnsla 

persónuupplýsinga verði í samræmi við ákvæði reglugerðarinnar. Sérstök áhersla er lögð á að 

hann fylgist með að vinnsla persónuupplýsinga sé í samræmi við það sem greint var frá hér fyrir 

ofan þ.e. að sjálfgefnar stillingar séu þær sem veita mesta vernd persónuupplýsinga. Hlutverk 

hans mun einnig snúast um að tryggja einstaklingum aðgang að sínum persónuupplýsingum í 

samræmi við reglugerðina og vera í samskiptum við þau stjórnvöld sem fara með 

upplýsingamál.266 

10. Niðurstöður og lokaorð 
Af framangreindu má draga þá ályktun að rétturinn til verndar persónuupplýsinga er nátengdur 

réttinum til friðhelgi einkalífs. Í MSE er ekkert sérstakt ákvæði sem tryggir einstaklingum rétt 

                                                           
264 sama heimild. 
265 sama heimild 57. 
266 sama heimild 65 – 66. 
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til verndar persónuupplýsinga en samkvæmt dómaframkvæmd MDE hefur þessi réttur verið 

samofinn réttinum til friðhelgi einkalífs í 8. gr. MSE. Eins sést af dómaframkvæmd ECJ að 

dómstóllinn leit til 8. gr. MSE við mat á því hvort birting og vinnsla persónuupplýsinga skerti 

rétt til friðhelgi einkalífs í máli Austurríska Ríkisútvarpsins og aðrir sem og í fleiri málum áður 

en CFEU varð hluti af stofnsáttmála ESB. Eftir að ECJ fór meira að styðjast við CFEU við 

túlkun sín á þessum álitaefnum hefur dómstóllinn talið réttinn til verndar persónuupplýsinga í 

8. gr. CFEU vera nátengdan réttinum til friðhelgi einkalífs í 7. gr. CFEU sbr. mál Volker. 267 

Fram til þessa dags hefur ECJ lítið reynt að sundurgreina þessi tvö verndarandlög í málum sem 

snúast um meðferð persónuupplýsinga heldur nánast steypt þeim saman í eitt og sagt að 

rétturinn til verndar persónuupplýsinga sé sérstaklega mikilvægur fyrir friðhelgi einkalífs.268 

Evrópusambandslög um vernd persónuupplýsinga byggja á því að vinnsla þeirra sé ekki lögmæt 

nema til komi samþykki þeirra sem upplýsingarnar varðar eða ef það er ekki tiltækt, að vinnsla 

þeirra verði að vera byggð á lagagrunni sem uppfylli skilyrði í 2. mgr. 8. gr. CFEU og 7. gr. 

Tilskipunar 95/46/EB. Lögin sem vinnsla persónuupplýsinganna byggir á verður að heimila 

vinnsluna með nægilega nákvæmt lögmætt markmið í huga. Lögmætt markmið verður að vera 

skilgreint í upphafi og vinnsla persónuupplýsinga má ekki ná út fyrir það markmið sbr. b. lið 6. 

gr. Tilskipunar 95/46/EB og 2. mgr. 8. gr. CFEU.  Frekari vinnsla persónuupplýsinga verður 

því að vera í samræmi við það markmið eða má að minnsta kosti ekki ganga gegn því. Þetta 

hefur verið staðfest með dómaframkvæmd bæði ECJ og MDE og einnig í samræmi við b. lið 5. 

gr. tillögu Framkvæmdarstjórnar ESB um nýja reglugerð um vernd upplýsinga.269 

Öll nálgun verndar persónuupplýsinga bæði hjá ECJ og MDE virðist miða að því að reglur um 

söfnun, vinnslu og geymslu persónuupplýsinga verði að vera settar með lögum og þau lög verði 

að uppfylla ákveðnar kröfur  um fyrirsjáanleika sbr. mál Malone, Rotaru og Amann  fyrir MDE 

og í máli Austuríska Ríkisútvarpsins og aðrir fyrir ECJ þar sem einnig kom upp álitaefnið um 

fyrirsjáanleika en ECJ lagði landsdómstólum það í hendur að meta hvort austurísk lög um 

birtingu upplýsinga um tekjur starfsmanna ríkisstofnanna uppfylltu skilyrði um fyrirsjáanleika. 

Lög sem heimila meðferð persónuupplýsinga verða einnig að uppfylla skilyrði í 2. mgr. 8. gr. 

CFEU sbr. 2. mgr. 8. gr. MSE og 1. mgr. 52. gr. CFEU um lögmætt markmið og nauðsyn í 

lýðræðislegu þjóðfélagi sbr. ofangreinda umfjöllun um dómaframkvæmd ECJ og MDE. Lagðar 

                                                           
267 Volker (n. 161) 47. mgr. 
268 Digital Rights Ireland (n. 220) 53. mgr. 
269 „Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the protection of individuals 
with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data“ (n. 252) 44. 
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eru þær kröfur á löggjafann að leita leiða til þess að notast við aðferðir til að ná þessum 

markmiðum sem hafa sem minnsta skerðingu á þessum grundvallarréttindum í för með sér.   

Grunnurinn að löggjöf ríkja um vernd persónuupplýsinga innan ESB og EES hefur verið lagður 

með tilskipunum og reglugerðum ESB sem ríkin hafa svo innleitt í sín lög og þá sérstaklega 

Tilskipanir 95/46/EB og 2002/58/EB. Vandinn við tilskipanir er að ríki innleiða þær á 

mismunandi hátt í sín landslög þó svo markmiðið eiga að vera það sama. Með nýrri reglugerð 

um vernd upplýsinga á að jafna út þessa mismunandi löggjöf á milli ríkja og tryggja að hún 

verði allsstaðar eins í ríkjum ESB og EES. Reglugerðin er líka gerð í þeim tilgangi að mæta 

sífellt hraðari tækniþróun eins og fjallað var um hér fyrir ofan. 

Reglugerðin tekur hins vegar ekki á því tómarúmi sem hefur myndast eftir að Tilskipun 

2006/24/EB var dæmd ógild af ECJ í máli Digital Rights Ireland. Óvíst er hvort fyrirhugaðri 

reglugerð verður breytt til þess að mæta því eða hvort lögð verði fram ný löggjöf ESB um 

varðveislu umferðar- og staðsetningargagna. Í kafla átta hér að framan er leitast við að svara 

því hvernig slík löggjöf verði að líta út til þess að mæta kröfum MDE og ECJ um vernd friðhelgi 

einkalífs og persónuupplýsinga. 

Framtíðin í vernd persónuupplýsinga í Evrópu virðist vera, miðað við nýlega dómaframkvæmd 

ECJ í málum Digital Rights Ireland og Volker og tillögur Framkvæmdarstjórnar ESB um nýja 

reglugerð um vernd upplýsinga, að styrkja rétt einstaklinga enn frekar til þess að hafa áhrif á 

hvort og þá hvernig meðferð persónuupplýsinga fer fram. Með því að skerpa á að samþykki 

fyrir vinnslu persónuupplýsinga þurfi að vera skýrt í nýju reglugerðinni í staðinn fyrir að vera 

ótvírætt samkvæmt Tilskipun 95/46/EB, betri aðgangs að eigin persónuupplýsingum, réttinum 

til þess að fá að flytja sínar persónuupplýsingar frá einum stjórnanda til annars og tilkomu 

gagnaverndarfulltrúa sem m.a. hefur það hlutverk að tryggja að vinnsla og meðferð 

persónuupplýsinga sé í samræmi við reglugerðina er þróun mála varðandi vernd 

persónuupplýsinga í Evrópu kannski að færast nær því sem þýski stjórnlagadómstóllinn kallar 

sjálfsákvörðunarrétt einstaklinga um eigin persónuupplýsingar. 
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