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„The ultimate result there is the fact that regardless of whether or not you're 

doing anything wrong, you are being watched.” 

Edward Snowden 8. maí 2015

 



 
 

Útdráttur 

Þróun aðferða til eftirlits með einstaklingum hefur tekið miklum framförum á undanförnum 

árum. Í kjölfar hryðjuverkaárása á vestræn ríki hafa ríkisstjórnir leitað leiða til að sporna við 

þeirri ógn og hafa komið á fót nýjum eftirlitsaðferðum með það að markmiði að tryggja öryggi 

borgara sinna. Ein gerð af þessu aukna eftirliti er lögbundin gagnageymd þar sem stjórnvöld 

skylda fjarskiptafyrirtæki til að varðveita gögn með upplýsingum um rafræn samskipti 

viðskiptavina sinna. Evrópudómstóllinn hefur kveðið upp mikilvægan dóm um framkvæmd 

gagnageymdar og þau skaðlegu áhrif á frelsi einstaklinga sem af henni leiðir. Sá dómur gefur 

tækifæri til að meta lögmæti íslenskra laga um gagnageymd með samanburði á ákvæðum 

íslenskra laga og sjónarmiða Evrópudómstólsins. Eins sýnir dómaframkvæmd Hæstaréttar að 

íslensk stjórnvöld beiti gagnageymd í vægari málum en henni var ætlað að sporna gegn. 

Grundvallarniðurstaða ritgerðarinnar er að það eru til staðar íslensk lög sem brjóta gróflega 

gegn mannréttindum Íslendinga. Á meðan slík lög eru í gildi geta íslensk stjórnvöld vart staðið 

upprétt og talið sig vera ríki sem kappkostar að vernda mannréttindi ríkisborgara sinna. 

Abstract  

Technological development in surveillance methods has evolved dramatically in the last years. 
Following acts of terrorism on western states, governments have been seeking new methods 
in the war against terror. One of these new types of surveillance is data retention, where 
telecommunication companies have a legal duty to store the electrical communication 
metadata of all their users in order for law enforcement agencies to use in their fight against 
crime. The European Court of Justice (ECJ) has made a watermark decision on the legality of 
data retention laws providing the opportunity to evaluate whether Icelandic data retention 
legislation ordering telecommunication companies to store metadata can be justified based 
on the decision of the court and the case law the ECJ builds its judgement upon. Rulings of 
the Icelandic Supreme Court provide information that access to metadata is allowed in cases 
where the severity of the offence cannot be considered of the kind that data retention laws 
were supposed to apply to. This essay provides an argument that Icelandic data retention 
laws are in violation of human rights and the laws should be abolished without delay.   In the 
meantime the Icelandic government cannot be considered one that protects and promotes 
the human rights of Icelandic citizens.  
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Inngangur 

Samhliða þróun internetsins hafa samskipti einstaklinga tekið miklum breytingum; en 

farsíminn, rafrænn póstur og samskiptamiðlar eru samskiptamátar sem spila nú stórt hlutverk 

í daglegu lífi fólks. Má segja að rafræn samskipti séu orðin mikilvægasta samskiptaleið 

einstaklinga, fyrirtækja og stjórnvalda en til að nýta þau verður að tengjast inn á samskiptanet 

sem flytur umferð um internetið eða farsímakerfi. Um þessi kerfi fara því samskipti allra 

notenda, en samhliða þróun tækninnar sem auðveldar notendum þessarar tækni lífið hafa 

einnig þróast aðferðir sem gera stjórnvöldum kleift að safna upplýsingum um notendur 

fjarskiptaneta með gríðarlega skilvirkum hætti. 

Árið 2013 ljóstraði Edward Snowden, verktaki hjá Öryggisstofnun Bandaríkjanna NSA, 

upp um víðtæka framkvæmd og getu NSA til að safna persónulegum upplýsingum um 

einstaklinga, bæði innan og utan lögsögu Bandaríkjanna.1  

Í kjölfar uppljóstrananna hefur skapast mikil umræða um vernd persónulegra 

upplýsinga/gagna og friðhelgi einkalífs á stafrænni öld.  

„Við getum kallað þjóð „öryggisríki” þegar hún er farin að taka öryggi fram 
yfir allt annað. Að mínu mati eru Bandaríkin ekki og ættu aldrei að verða 
„öryggisríki”. Ef við ætlum að varðveita frelsið þá eigum við ekki að vera 
undir stöðugu eftirliti, við eigum ekki að þurfa að fórna friðhelgi okkar, 
eða mannréttindum. Við verðum að halda vöku okkar, við verðum að veita 
ríkisstjórninni stöðugt aðhald. Og við verðum að minna okkur á að það eru 
til hlutir sem eru þess virði að deyja fyrir þá og að mínu mati er föðurland 
mitt einn af þeim.“ Edward Snowden 20142 

 

Eftir uppljóstranir Snowden gaf Vodafone, annað stærsta fjarskiptafyrirtæki í 

heiminum, út skýrslu sem greindi frá beiðnum eða kröfum löggæsluaðila um aðgang að 

gögnum sem Vodafone hefur safnað í þeim 29 ríkjum þar sem það starfar.3 Eitt af því sem kom 

fram í skýrslunni var að stjórnvöld í sex ríkjum voru með getu til að hlera með beinum hætti 

                                                      
1 Schneier B, Data and Goliath (WW Norton & Co 2015) 20 
2 Brian Williams, viðtal við Edward Snowden (NBC news, 29. maí 2014). 
3 Vodafone Group Plc.´Law Enforcement Disclosure Report. (2014). 
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netkerfi Vodafone án aðkomu fyrirtækisins.4 Rekstur Vodafone á Íslandi er hjá Fjarskiptum hf. 

en Ísland er ekki meðal þeirra landa sem fjallað er um í skýrslunni.  

Uppljóstranir Snowden veita upplýsingar um víðtækt eftirlit sem styðst við nýjustu 

tækni, sem almenningur gerir sér hugsanlega ekki að fullu grein fyrir að sé mögulegt eða 

stundað. Lög og reglur sem eiga að tryggja mannréttindi einstaklinga hafa orðið á eftir í þessari 

þróun, en eitt af markmiðum þessarar ritgerðar er að gera grein fyrir því að samhliða 

tæknilegri þróun og auknum möguleikum stjórnvalda á eftirliti með einstaklingum verða til 

nýjar ógnir við mannréttindi sem ríki eru skuldbundin til að vernda og tryggja. 

Ritgerðin fjallar um lögbundna gagnageymd sem skyldar fjarskiptafyrirtæki til að safna 

og varðveita gögn um rafræn samskipti notenda fyrir yfirvöld, í þágu lögreglurannsókna. Eru 

þetta gögn sem verða til þegar einstaklingar nýta sér rafræna samskiptatækni og kallast  

metadata eða lýsigögn, en þau innihalda upplýsingar um uppruna samskipta, áskrifendur eða 

skráða notendur, dagsetningar og tímasetningu og lengd og gerð samskipta, þ.e.a.s. hvaða 

tæki er notað og hvaða samskiptamáti, t.d. GSM eða rafrænn póstur. Hafa ber í huga að 

lögbundin gagnageymd á ekki við gögn sem innihalda efnislegar upplýsingar, t.d. upptökur af 

símtölum eða afrit af tölvupóstum.  

Fyrsti efniskafli ritgerðarinnar fjallar um hvernig mannréttindi eiga við 

persónuupplýsingar/-gögn og hvaða mannréttindaákvæði eru til staðar sem takmarka hvernig 

stjórnvöld geta notað upplýsingar sem verða til í rafrænum samskiptum. Mannréttindaákvæði 

sem við eiga urðu til fyrir tilkomu rafrænna samskipta og fjalla því ekki berum orðum um 

rafrænar upplýsingar eða að stjórnvöldum beri skylda til að virða eða tryggja friðhelgi einkalífs 

á internetinu. Ef litið er til dómafordæma Mannréttindadómstóls Evrópu má skoða túlkun 

hans á ákvæði Mannréttindasáttmála Evrópu (MSE) um friðhelgi einkalífs en dómstóllinn 

hefur slegið því föstu að vernd persónulegra upplýsinga/gagna falli undir friðhelgi einkalífs.  

í 2. kafla verður fjallað um tilkomu gagnageymdar, hvaða atburðir urðu þess valdandi 

að ríki fóru að leitast við að finna nýjar aðferðir til að fylgjast með borgurum sínum og hvers 

vegna Evrópusambandið setti tilskipun um gagnageymd þegar aðildarríki þess voru sjálf farin 

að koma á lögbundinni gagnageymd innan eigin lögsögu. 

                                                      
4 MacKinnon, Rebecca, Hickok, Elonnai, Bar, Allon, Lim, Hae-in, Fostering freedom online:The role of internet 
intermediaries (Unesco publishing 2015). 
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Í kjölfarið á því verður framkvæmd lögbundinnar gagnageymdar skoðuð, en 

Evrópudómstóllinn hefur kveðið upp mikilvægan úrskurð sem slær því föstu að gagnageymd 

sé óréttlætanleg takmörkun á friðhelgi einkalífs og verndun persónulegra gagna/upplýsinga. 

Í þeim dómi koma fram mikilvæg sjónarmið sem snúa að friðhelgi einkalífs og áhrifa á það 

vegna lögbundinnar skyldu fyrirtækja til að safna upplýsingum um notendur sína. Dómur 

Evrópudómstólsins er mjög afgerandi og niðurstaða hans nýtist til að meta íslenska löggjöf 

sem skylda íslensk fjarskiptafyrirtæki til að safna gögnum um notendur sína, og hvort að þau 

lög brjóti gegn gildandi mannréttindaákvæðum á Íslandi. Beinist umfjöllun um íslenska 

gagnageymd annars vegar að framkvæmdinni sjálfri, hver ber ábyrgð á henni og á hvaða 

grundvelli henni var komið á, og hins vegar hvernig gögnin eru skilgreind og hvaða skilyrði 

varðandi geymslu þeirra eru til staðar í lögum. 

Meginmarkmið ritgerðarinnar er að reyna að svara þeirri spurningu hvort nútíma 

lýðræðisríki sem kenna sig við réttarríki geti með réttu komið á með lögum kerfisbundinni 

söfnun persónulegra upplýsinga/gagna.  

Á undan efnisköflum ritgerðarinnar verður gerð  ítarlegri grein fyrir því hvað metadata 

eða lýsigögn eru, en sú greining veitir upplýsingar um gerð gagnanna og hvaða upplýsingar er 

hægt að vinna með greiningu þeirra. 

Skilgreining á hugtakinu lýsigögn eða metadata 

 Staðreyndin er sú að við allt sem gert er í tölvu verða til gögn. Það liggur í eðli tölvunnar 

að gögn eru „úrgangur“ tölvunotkunar.5 Þau gögn sem lögbundin gagnageymd tekur til eru 

metadata eða lýsigögn, samkvæmt þýðingarmiðstöð utanríkisráðuneytis. Lýsigögn eru í raun 

gögn um gögn, sem verða til þegar tölva býr til önnur gögn. Ef litið er til tölvupóstforrita er 

innihald skrifaðra skilaboða gögn, en upplýsingar um sendanda, móttakanda og gagnaleiðina, 

tíma sendingar og stærð skilaboðanna eru lýsigögn. Lýsigögn sem verða til við notkun farsíma 

eru því upplýsingar um tækið sem er notað; hver hringdi í hvern, hvenær, hvar og hve lengi 

símtalið stóð. Þessi gögn eru nauðsynleg „aukaafurð“ tölvunotkunar en notkun þriðja aðila á 

gögnunum getur hins vegar orkað tvímælis.6  Rannsókn við Stanfordháskóla leiddi í ljós að 

með því að greina lýsigögn er hægt að gera ítarlega grein fyrir persónulegum þáttum í lífi 

                                                      
5 Schneier B, Data and Goliath (WW Norton & Co 2015) 15 
6  ibid 17 
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einstaklinga og viðkvæmum persónuupplýsingum. Í rannsókninni kemur fram að nokkrar 

deilur hefðu þó staðið um hvort lýsigögn gætu talist til viðkvæmra persónuupplýsinga þar sem 

ekkert efnislegt kæmi þar fram. Niðurstaðan leiddi í ljós hversu auðvelt var í raun að gera grein 

fyrir lífi þeirra einstaklinga sem tóku þátt í tilrauninni. Þýðið var u.þ.b. 500 sjálfboðaliðar sem 

sendu lýsigögn með smáforritinu MetaPhone til þeirra sem gerðu könnunina. Með því að 

greina tíðni samskipta og nota almennar leiðir til að finna upplýsingar um hvert var hringt gátu 

rannsakendur komist að eftirfarandi: 

 Þátttakandi A: Var í samskiptum við sérhæfða taugasérfræðihópa, sérvörulyfjaverslun 

og hringdi í neyðarnúmer hjá lyfjaverslun, sem eingöngu var ætlað fyrir versnandi 

tilfelli af MS sjúkdómnum.  

 Þátttakandi B: Átti í löngum samræðum við hjartalækni, átti samtöl við 

rannsóknarstofur, fékk símtöl frá lyfjaverslunum og hringdi stutt símtöl í neyðarnúmer 

þjónustuaðila tækja sem fylgjast með hjartsláttaróreglu. 

 Þátttakandi C: Átti í löngu samtali við systur sína og hringdi tveimur dögum síðar í 

stofnun sem sér um fóstureyðingar, hringdi þangað nokkrum sinnum aftur tveimur 

vikum síðar og síðasta samtalið var svo mánuði síðar.  

Þarna er greinilega um að ræða MS sjúkling, hjartasjúkling og konu sem gengist hafði undir 

fóstureyðingu, en allar þessar upplýsingar tókst rannsakendum að vinna eingöngu úr 

lýsigögnum.7  Gögn eru innihaldið en lýsigögn eru samhengið, þannig að ef fylgst er með 

einum einstakling er innihald samskipta hans og fjarskipta mikilvægari en lýsigögn. Hins vegar 

eru lýsigögn mun mikilvægari og gagnlegri ef fylgst er með nægilega stóru þýði.8 Fyrrum 

ráðgjafi hjá NSA, Stewart Baker, sagði: „lýsigögn segja þér fyllilega allt um líf einhvers, ef þú 

hefur nægjanlegt magn lýsigagna þarftu ekki efnisleg gögn“. Michael Hayden, fyrrum 

framkvæmdastjóri CIA og NSA, gekk skrefinu lengra og fullyrti að þeir hafi tekið fólk af lífi 

vegna lýsigagna. 9  

                                                      
7 Mayer J, 'MetaPhone: The Sensitivity of Telephone Metadata' (2014). 
8 Schneier B, Data and Goliath (WW Norton & Co 2015) 23. 
9 Cole D, 'We kill people based on metadata' (2014). Sjá einnig: Schneier B, Data and Goliath (WW Norton & Co 
2015) 23. 
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 En hvernig má skilgreina lýsigögn lagalega? Í 1. tl., 2. gr. laga nr. 77/2000 um 

persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga10 eru persónuupplýsingar skilgreindar sem 

sérhverjar persónugreindar eða persónugreinanlegar upplýsingar um hinn skráða, þ.e. 

upplýsingar sem beint eða óbeint má rekja til tiltekins einstaklings, látins eða lifandi . Í 8. tl. 2. 

gr. sömu laga eru viðkvæmar persónuupplýsingar skilgreindar sem upplýsingar um uppruna, 

litarhátt, kynþátt, stjórnmálaskoðanir, trúar- eða aðrar lífsskoðanir, heilsuhagi, lyfjanotkun 

o.fl. Af ofangreindu má setja fram þá staðhæfingu að lýsigögn séu persónuupplýsingar og geti 

að vissu leyti talist til viðkvæmra persónuupplýsinga. 

1. Friðhelgi einkalífs og persónuleg gögn 

Rétturinn til friðhelgi einkalífs byggir á réttinum til frelsis og sjálfsákvörðunar sem menn eiga 

að njóta svo lengi sem það bitnar ekki á réttindum eða frelsi annarra. Undir friðhelgi einkalífs 

falla fjölmörg atriði, m.a. ákvæði varðandi kynhneigð og ákvæði um símahleranir. Brotið er 

gegn friðhelgi einkalífs ef yfirvöld skipta sér af atferli sem kemur eingöngu þeim einstaklingi 

sem á í hlut við. Upplýsingar um hverja einstaklingur er í samskiptum við eru einkamál ef ekki 

er verið að brjóta gegn réttindum annarra. Upplýsingar um slík samskipti falla því undir 

friðhelgi einkalífs og ber yfirvöldum að virða og tryggja þann rétt. Í ríkjum sem hvorki tryggja 

né virða friðhelgi einkalífs er grafið undan grunnstoðum samfélagsins sem byggja á mannlegri 

reisn, sjálfsákvörðunarrétti og trausti á yfirvöld.11 

Samhliða þróun internetsins hefur einkalíf fólks yfirfærst á stafrænt form, þ.e.a.s. 

samskipti fólks, áhugamál, skoðanir og aðrar upplýsingar fara í ríkari mæli fram á 

samfélagsmiðlum eða með öðrum rafrænum samskiptaleiðum.  

Persónulegar upplýsingar eða lýsigögn sem verða til við rafræn samskipti einstaklinga 

geta gert þeim sem hafa aðgang að þeim kleift að gera ítarlega grein fyrir persónulegum 

upplýsingum einstaklinga og daglegu lífi þeirra.12 Af því mætti ætla að slík gögn væru flokkuð 

sem persónuupplýsingar eða jafnvel viðkvæmar persónuupplýsingar, sbr. 1. gr. 

persónuverndarlaga. Söfnun og meðferð slíkra upplýsinga getur takmarkað eða brotið á 

                                                      
10 Hér eftir persónuverndarlög. 
11 Friðhelgi einkalífs og fjölskyldu. ˂http://www.humanrights.is/is/mannrettindi-og-island/ymiss-
mannrettindi/fridhelgi-einkalifs-og-fjolskyldu˃ sótt þann 13. maí 2015. 
12 Mayer J, 'MetaPhone: The Sensitivity of Telephone Metadata' (2014). 
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friðhelgi einkalífs  sem er stjórnarskrárvarinn réttur, og eins er að finna ákvæði um friðhelgi 

einkalífs í helstu mannréttindasamningum sem Ísland er aðili að.  

Í Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands er friðhelgi einkalífs tryggð í 71. gr. en þar kemur 

fram að sérstaka lagaheimild eða dómsúrskurð þurfi til að leita á manni, leita í húsakynnum 

hans eða munum og að það sama eigi við um rannsókn á skjölum og póstsendingum, símtölum 

og öðrum fjarskiptum, svo og hvers konar sambærilega skerðingu á einkalífi hans. Í 3. mgr. 71. 

gr. er heimild til að takmarka á annan hátt friðhelgi einkalífs, heimilis eða fjölskyldu ef brýna 

nauðsyn ber til vegna réttinda annarra. 

Í Mannréttindasáttmála Evrópu (MSE) sem lögfestur var á Íslandi með lögum nr. 

62/1994 er kveðið á um friðhelgi einkalífs í 2. mgr. 8. gr, en þar segir að opinber stjórnvöld 

skuli ekki ganga á réttinn til friðhelgi einkalífs nema samkvæmt því sem lög mæli fyrir um og 

að því marki sem slíkt sé nauðsynlegt í lýðræðislegu þjóðfélagi vegna þjóðaröryggis, 

almannaheilla eða efnalegrar farsældar þjóðarinnar, til að firra glundroða eða glæpum, til 

verndar heilsu manna eða siðgæði eða réttindum og frelsi annarra. Ákvæðið kveður því á um 

skyldu ríkis til að vernda friðhelgi einkalífs og setur einnig fram á hvaða grundvelli megi setja 

frelsinu takmarkanir, og hvaða skilyrði slíkar takmarkanir verði þá að uppfylla til að teljast 

lögmætar.  

Nokkur munur er á ákvæðum Stjórnarskrárinnar og MSE um friðhelgi einkalífs, einkum 

varðandi þau skilyrði sem þurfa að vera fyrir hendi þegar setja þarf friðhelgi einkalífs 

takmarkanir. Má segja að MSE innihaldi fleiri og nokkuð ítarlegri skilyrði en stjórnarskráin 

varðandi skilyrði sem takmarkanir á friðhelgi einkalífs þurfa að uppfylla til að teljast lögmætar. 

Dómafordæmi Mannréttindadómstóls Evrópu (MDE) gera ítarlegar grein fyrir inntaki friðhelgi 

einkalífs og hvernig dómstóllinn leggur mat á takmarkanir á henni. Dómar Hæstaréttar um 

friðhelgi einkalífs eru ekki jafn ítarlegir og dómar MDE, en samt veita þeir ákveðna hugmynd 

um hvernig dómstóllinn túlkar ákvæði sem heimila stjórnvöldum aðgengi að persónulegum 

upplýsingum/gögnum.13 

                                                      
13 Sjá einnig 17. gr. Alþjóðasamnings um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi. (International Covenant on Civil 
and Political Rights, 999 U.N.T.S 171). Fullgildur af Alþingi, sbr. Auglýsing nr. 
10 28. ágúst 1979, í C-deild Stjórnartíðinda, 33. 
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Við þetta má bæta að áfrýjunardómstóll Bandaríkjanna hefur metið það svo að 

lýsigögn séu viðkvæmar persónuupplýsingar.  

„ For example, a call to a single‐purpose telephone number such as a “hotline” might 
reveal that an individual is: a victim of domestic violence or rape; a veteran; suffering 
from an addiction of one type or another; contemplating suicide; or reporting a crime. 
Metadata can reveal civil, political, or religious affiliations; they can also reveal 
an individual’s social status, or whether and when he or she is involved in 
intimate relationships“14 

 
Þarna gerir dómurinn grein fyrir því hvers konar upplýsingar hægt sé að vinna úr lýsigögnum. 

Sérstaklega eru teknar fyrir upplýsingar vegna hringinga í neyðarnúmer, en einnig að með 

greiningu lýsigagna sé hægt að komast að félagslegum, pólitískum og trúarlegum samböndum 

sem og því hvort eða hvenær einstaklingur sé í nánu sambandi.  

 Vegna þessara upplýsinga, sem gera það mögulegt að greina einkahagi, lifnaðarhætti, 

félagsleg sambönd, trúar- og pólitískar skoðanir sem og sambönd einstaklinga, má slá því föstu 

að lýsigögn falli undir friðhelgi einkalífs þrátt fyrir að innihalda engar efnislegar upplýsingar. 

1.1. Dómafordæmi Mannréttindadómstóls Evrópu 

 Dómafordæmi Mannréttindadómstóls Evrópu staðfesta að 8. gr. MSE eigi við 

persónuleg gögn, og að gagnageymd sé takmörkun á friðhelgi einkalífsins og þurfi því að 

uppfylla strangar kröfur sem gerðar eru til slíkra takmarkana.  

 Í máli L.L. v. France var staðfest að vernd persónulegra upplýsinga/gagna væri 

grundvallarréttur einstaklinga og nauðsynleg til að einstaklingar gætu notið frelsis til friðhelgi 

einkalífs og fjölskyldulífs, sem sé tryggð í 8. gr. MSE. Í máli Leander v. Sweden15 var niðurstaðan 

sú að aðgengi stjórnvalda að leynilegum gögnum lögreglu væri takmörkun á friðhelgi einkalífs 

skv. 8. gr. MSE. Hins vegar væri  takmörkunin í því máli réttlætanleg á grundvelli 2. mgr. 8. gr. 

MSE með vísan til þjóðaröryggis sem telst til lögmætra takmörkunar.  Í máli Weber and Saravia 

v. Germany16 kom fram að löggjöf sem heimilar hlerun eða eftirlit með fjarskiptum teldist 

takmörkun á friðhelgi einkalífs, auk þess sem söfnun gagna og miðlun þeirra til annarra 

                                                      
14 United States court of Appeals for the second circuit. ACLU v. Clapper: No. 14‐42‐cv , bls 9 (Kveðinn upp 
þann 7. maí 2015). 
15 Leander v. Sweden App no 9248/81 (ECtHR, 26. mars 1987) 48. mgr. 
16 Weber and Saravia v. Germany App no 54934/00 (ECtHR, 29. júní 2006). 
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stjórnvalda væri einnig takmörkun á réttinum sem 8. gr. MSE tryggir. Í máli S. and Marper v. 

United Kingdom17 var leyst úr því hvort áframhaldandi geymsla fingrafara einstaklinga sem 

hefðu verið grunaðir um glæp en ekki sakfelldir væri í samræmi við 8. gr. MSE. Fram kom að 

allt frá 7. áratugnum hefði Mannréttindadómstóll Evrópu metið það svo að varðveisla á 

persónulegum upplýsingum væri takmörkun á réttinum sem tryggður væri í 8. gr. Af þessu 

dómafordæmi mætti ætla að t.d. sjúkraskrá sé takmörkun á friðhelgi einkalífs. Sjúkraskrár 

hafa hins vegar lögmætt markmið, en í 1. mgr. 1. gr. laga nr. 55/2009 um sjúkraskrár kemur 

fram að tilgangur með sjúkraskrá sé að veita sjúklingum eins fullkomna heilbrigðisþjónustu og 

kostur sé á hverjum tíma og tryggja um leið vernd sjúkraskrárupplýsinga. Má því álykta að 

sjúkraskrá sé nauðsynleg í lýðræðislegu samfélagi og uppfylli kröfur um meðalhóf og sé þess 

vegna lögmæt takmörkun á friðhelgi einkalífs. Ef stjórnvöld misnotuðu upplýsingar úr 

sjúkraskrá yrði takmörkunin ólögmæt og brot gegn friðhelgi einkalífs.  

 Í S. and Marper slær dómurinn því föstu að gagnageymd sé í raun tvíþætt takmörkun 

á 8. gr. MSE. Annars vegar sjálf söfnun og varðveisla gagnanna og hins vegar aðgengi 

stjórnvalda að þeim. Fjallar dómurinn einnig um það hvernig tækniþróun getur ógnað 

réttindum einstaklinga.18  

“The Court observes that the protection afforded by Article 8 of the Convention would 
be unacceptably weakened if the use of modern scientific techniques in the criminal‐ 
justice system were allowed at any cost and without carefully balancing the potential 
benefits of the extensive use of such techniques against important private‐life 
interests.” 
 

Má segja að þarna setji dómstólinn tækniþróun ákveðin skilyrði, þ.e. að ný tækni verði að 

uppfylla gildandi mannréttindaákvæði, og setji hömlur á tækifæri ríkja til að nýta sér nýjustu 

tækni til eftirlits og löggæslu ef ekki sé búið að leggja mat á það hvort tæknin og framkvæmdin 

brjóti gegn friðhelgi einkalífs.  

1.2. Dómar Hæstaréttar Íslands um friðhelgi einkalífs 

Hæstiréttur hefur í dómaframkvæmd staðfest að vernd persónuupplýsinga sé nauðsynleg til 

að menn fái notið þeirra réttinda sem njóta verndar 71. gr. stjórnarskrárinnar.  

                                                      
17 S. and Marper v. United Kingdom App no 30566/04 (ECtHR, 4. desember 2004)(Grand Chamber)). 
18 Boehm Franziska,  Cole  Mark D , 'Data Retention after the Judgement of the Court of Justice of the 
European Union' (2014). 
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Hrd. 252/1998: „Í máli þessu reyndi á mörkin milli tjáningarfrelsis og friðhelgi einkalífs, 
sem nýtur verndar 71. gr. stjórnarskrárinnar, sbr. 9. gr. stjórnarskipunarlaga nr. 
97/1995. Hugtakið friðhelgi einkalífs hefur verið skýrt á þann veg, að í því felist fyrst 
og fremst réttur til að ráða yfir lífi sínu og líkama og til að njóta friðar um lífshætti sína 
og einkahagi, og er litið svo á, að tilfinningalíf og tilfinningasambönd við aðra njóti 
verndar. Einkalíf manna nýtur einnig verndar samkvæmt ákvæðum 8. gr. samnings um 
verndun mannréttinda og mannfrelsis, sbr. lög nr. 62/1994, og 17. gr. alþjóðasamnings 
um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi, sbr. auglýsingu nr. 10/1979.“ 
„Vernd persónuupplýsinga, og þá ekki síst heilsufarslegra, er nauðsynleg til þess að 
menn fái notið þeirra réttinda, sem varin eru með ákvæðum 71. gr. stjórnarskrárinnar. 
 

Í þessu máli túlkar Hæstiréttur friðhelgi einkalífs á þann hátt að vernd persónulegra 

upplýsinga sé nauðsynleg ef menn eigi að fá notið friðhelgi einkalífs. Dómurinn inniheldur 

ákveðna upptalningu á því hvað telst til friðhelgi einkalífs, en það er m.a. að ráða yfir lífi sínu 

og njóta friðar um lifnaðarhætti, einkahagi, tilfinningalíf og tilfinningasambönd.  

Lýsigögn innihalda upplýsingar sem hægt er að greina lifnaðarhætti, einkahagi o.fl. út 

frá, og skv. þessum dómi eru það upplýsingar sem ber að vernda ef einstaklingar eiga að fá 

notið friðhelgi einkalífs. 

Aðrir dómar Hæstaréttar staðfesta að öflun upplýsinga úr gagnageymd sé 

undantekning frá 71. gr. stjórnarskrárinnar. 

Hrd. 613/2008: L krafðist þess að S hf. yrði gert skylt að afhenda upplýsingar um öll 
þau gsm-símtæki sem í notkun höfðu verið á Eyrarbakkavegi, vestan Óseyrarbrúar í 
Ölfusi, á nánar tilgreindu tímabili. Í dómi Hæstaréttar kemur fram að samkvæmt 1. 
mgr. 71. gr. stjórnarskrárinnar skuli allir njóta friðhelgi einkalífs, heimilis og fjölskyldu. 
Ákvæði b. liðar 86. gr. og 1. mgr. 87. gr. laga nr. 19/1991 um meðferð opinberra mála 
feli í sér undantekningu frá 1. mgr. 71. gr. stjórnarskrárinnar, samkvæmt heimild 2. og 
3. mgr. sama ákvæðis, og hafa að geyma ákvæði um íþyngjandi rannsóknarúrræði. Af 
þeim sökum yrðu þau ekki skýrð rýmra en leiðir af texta þeirra. Talið var að krafa L 
gengi lengra en rúmaðist innan ákvæða 86. gr. og 87. gr. laga nr. 19/1991 og var henni 
því hafnað. 
 
Hrd. 562/2012: L krafðist þess að S hf. yrði gert að afhenda upplýsingar um „inn- og 
úthringingar um fjarskiptamöstur sem nást inn í Herjólfsdal í Vestmannaeyjum“ á 
nánar tilteknu tímabili. Í dómi Hæstaréttar kom fram að heimild til að afla gagna 
samkvæmt 80. gr. laga nr. 88/2008 væri íþyngjandi rannsóknarúrræði sem fæli í sér 
undantekningarreglu frá 1. mgr. 71. gr. stjórnarskrárinnar og af þeim sökum yrði 
ákvæðið ekki skýrt rýmra en leiðir af texta þess. Skilyrði til að afla umræddra gagna 
væri að rökstuddur grunur væri fyrir hendi um að tiltekinn sími eða fjarskiptatæki hefði 
verið notað í tengslum við refsivert brot og væri það skilyrði samhljóða eldra ákvæði 
laga nr. 19/1991. Í því máli sem hér var til meðferðar beindist krafa lögreglu ekki að 
tilteknum síma eða fjarskiptatæki, heldur að því að veittar yrðu allar upplýsingar um 
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alla farsíma sem hringt var úr eða í um fjarskiptamöstrin á tilgreindum tíma. Þar sem 
krafa lögreglustjóra gekk lengra en rúmaðist innan orðalags 80. gr. laga nr. 88/2008 
var henni hafnað.  
 

 Þessir dómar Hæstaréttar sýna fram á að lýsigögn falli undir friðhelgi einkalífs og að 

öflun slíkra upplýsinga úr lögbundinni gagnageymd sé undantekning á 71. gr. 

stjórnarskrárinnar á friðhelgi einkalífs. Hæstiréttur fjallar um undantekningu, en með því 

viðurkennir dómurinn að gagnageymd sé í raun takmörkun á friðhelgi einkalífs. Hins vegar 

hefur dómstóllinn ekki lagt mat á lögmæti gagnageymdarinnar sjálfrar né metið það á 

grundvelli 3. mgr. 71. gr. stjórnarskrárinnar hvort framkvæmdin sé nauðsynleg vegna réttinda 

annarra.  

1.3. Samantekt 1.kafla 

Friðhelgi einkalífs hefur sterka lagalega vernd og þau ákvæði sem fjalla þar um innihalda 

ítarleg skilyrði sem takmarkanir á réttinum þurfa að uppfylla. Dómafordæmi 

Mannréttindadómstóls Evrópu og Hæstaréttar staðfesta að lýsigögn eigi að njóta verndar 

ákvæða um friðhelgi einkalífs og að aðgengi stjórnvalda að slíkum gögnum sé takmörkun á 

friðhelgi einkalífs. Má því setja fram þá staðhæfingu að lögbundin gagnageymd á 

persónulegum upplýsingum/gögnum um rafræn fjarskipti sé tvíþætt takmörkun á friðhelgi 

einkalífs. Annars vegar söfnunin sjálf og hins vegar aðgengi stjórnvalda að upplýsingum úr 

lögbundinni gagnageymd. Af því leiðir að stjórnvöld verða að geta sýnt fram á að báðar 

takmarkanirnar séu réttlætanlegar og innan þeirra skilyrða sem ákvæði um friðhelgi einkalífs 

kveða á um. 

2. Grundvöllur gagnageymdar - sögulegt ágrip 

Sú gagnageymd sem er til umfjöllunar í þessari ritgerð er lögbundin söfnun 

fjarskiptafyrirtækja á upplýsingum um rafræn samskipti allra einstaklinga í samfélaginu. Í 

kjölfar hryðjuverka í Madrid á Spáni 11. mars 2004 og í London í Englandi 7. júlí 2005 leituðu 

ríki nýrra leiða og aðferða til að sporna við hryðjuverkaógn. 19 Lögbundin gagnageymd var ein 

af þeim aðferðum sem taldar voru hagkvæmar í þeirri baráttu. Ef litið er til markmiða 

tilskipunar Evrópusambandsins 2002/58/EB um friðhelgi einkalífsins og rafræn fjarskipti voru 

                                                      
19Boehm Franziska,  Cole  Mark D , 'Data Retention after the Judgement of the Court of Justice of the European 
Union' (2014) 10. 
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þau m.a. byggð á því að netið væri að umbylta hefðbundinni markaðsgerð og að rafræn 

fjarskiptaþjónusta sem væri öllum aðgengileg á netinu opnaði nýja möguleika fyrir notendur, 

en skapaði einnig hættu fyrir persónuupplýsingar þeirra og friðhelgi einkalífsins. Annað 

markmið tilskipunarinnar var að styðja við tilskipun 95/46/EB með það að markmiði að vernda 

grundvallarréttindi einstaklinga, sérstaklega rétt þeirra til friðhelgi einkalífs. Hins vegar 

inniheldur 1. mgr. 15. gr. tilskipunar 2002/58/EB heimildir fyrir ríki til að takmarka umfang 

þeirra réttinda sem felast í tilskipuninni. Ein af þeim aðferðum sem ríki gátu gripið til 

samkvæmt þessari undanþáguheimild var að setja í lög skyldu á fjarskiptafyrirtæki til að 

varðveita lýsigögn, sem lögregla og ákæruvald gætu þá gripið til í þágu rannsóknar alvarlegra 

glæpa. Með tilskipun 2006/24/EC var markmiðið fyrst og fremst að samræma löggjöf 

aðildarríkjanna um gagnageymd en í aðfararorðum tilskipunarinnar kemur fram að nokkur 

aðildarríki hafi sett ákvæði um gagnageymd í lög á grundvelli heimildar í 1. mgr. 15. gr. 

tilskipunar 2002/58/EB. Löggjöf þessara ríkja sé hins vegar ósamræmd og framkvæmdinni 

misjafnlega háttað innan þeirra. Vegna mismunandi framkvæmdar og löggjafar aðildarríkja 

væri til staðar hindrun á innri markaði, m.a. vegna þess að fjarskiptafyrirtæki stæðu frammi 

fyrir mismunandi kröfum um gerð gagna sem þeim bæri að geyma, geymsluna sjálfa og tímabil 

varðveislu. 

 Tilskipun 2006/24/EC var ekki tekin upp í EES samninginn og er því ekki í gildi á Íslandi, 

en tilskipun 2002/58/EB var innleidd og byggir íslensk gagnageymd lögmæti sitt meðal annars 

á þeirri undanþágu sem 1. mgr. 15. gr. tilskipunarinnar heimilar. Fjallað verður nánar um hið 

íslenska gagnageymdarákvæði í 4. kafla.  

 Augljóst er að stjórnarskrárgjafinn og þeir sem drógu upp alþjóða 

mannréttindasamninga hafa haft skilning á nauðsyn þess að ríki gætu brugðist við alvarlegri 

ógn sem að þeim gætu steðjað, t.d. hryðjuverkum og alvarlegum glæpum. Hins vegar er 

nauðsynlegt að setja tækniþróun, eftirlit og upplýsingasöfnun í samhengi við mannréttindi 

einstaklinga og finna jafnvægi milli frelsis og öryggis á stafrænni öld.  

3. Lögbundin gagnageymd fjarskiptafyrirtækja 

Hlutverk fjarskiptafyrirtækja er að gera notendum sínum kleift að nota internetið, síma eða 

aðra þjónustu sem snýr að fjarskiptum. Ómissandi er fyrir rekstur fjarskiptafyrirtækja að hafa 

upplýsingar um staðsetningu símtækja, notendur og frekari upplýsingar, m.a. til að geta beint 
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símtölum um fjarskiptavirki á réttan stað. Þessar upplýsingar eru einnig notaðar til að 

innheimta gjald fyrir þjónustuna.20 Þetta krefst vissulega ákveðinnar gagnageymdar og reglur 

um þá framkvæmd er að finna í ákvæðum 1. og 2. mgr. 42. gr. laga um fjarskipti. Framangreind 

tegund gagnageymdar er ekki til umfjöllunar í þessari ritgerð, heldur sú gagnageymd sem lýst 

er í 3. mgr. 42. gr. fjarskiptalaga og fjarskiptafyrirtækjum er skylt að framkvæma í þágu 

rannsókna sakamála og almannaöryggis, og stjórnvöld geta fengið aðgang að. 

 Í þessum kafla verður fjallað um lögmæti þeirrar skyldu sem lögð er á 

fjarskiptafyrirtæki til að geyma lýsigögn viðskiptavina sinna eða skráðra notenda og aðgengi 

stjórnvalda að þeim. Í upphafi verður dómur Evrópudómstólsins reifaður og dregin fram þau 

sjónarmið sem dómurinn byggir niðurstöðu sína á. Þau verða svo borin saman við íslensk lög 

með það að markmiði að kanna hvort íslensk gagnageymd standist gildandi 

mannréttindaákvæði um friðhelgi einkalífs.  

3.1. Dómur Evrópudómstólsins  

Dómur Evrópudómstólsins C-293/12 - Digital Rights Ireland og Seitlinger og aðrir - veitir 

mikilvægar upplýsingar um áhrif gagnageymdar á grundvallarréttindi, þá sérstaklega friðhelgi 

einkalífs. Dómurinn var kveðinn upp af 15 dómurum í Yfirdeild (Grand Chamber) 

Evrópudómstólsins sem kveður upp dóma í sérstaklega mikilvægum málum.21 Niðurstaða 

dómsins var sú að tilskipun Evrópusambandsins sem skyldar fjarskiptafyrirtæki til að varðveita 

lýsigögn væri ógild.  Í dómnum er byggt á ákvæðum Sáttmála Evrópusambandsins um 

grundvallarréttindi, og þá einna helst ákvæðum 7. og 8. gr. og 1. mgr. 52. gr. sáttmálans.22 Í 7. 

gr. er kveðið á um friðhelgi einkalífs og fjölskyldu, „Sérhver maður á rétt til friðhelgi einkalífs 

síns, fjölskyldu, heimilis og samskipta“. Hins vegar snýr 8. gr.  að vernd persónulegra gagna:23  

1. Sérhver maður á rétt til verndar eigin persónuupplýsinga. 
2. Vinna skal úr slíkum upplýsingum með sanngjörnum hætti, í yfirlýstum tilgangi og 
með samþykki hlutaðeigandi eða á einhverjum öðrum réttmætum grundvelli sem mælt 
er fyrir um í lögum. Sérhver maður á rétt til aðgangs að upplýsingum sem teknar hafa 
verið saman um hann og rétt á að fá þær leiðréttar.  

                                                      
20 Schneier B, Data and Goliath (WW Norton & Co 2015)14. 
21 Fabbrini, Federico,´Human Rights in the Digital Age´ (Tilburg Law School Legal Studies Research Paper Series 
2014) 15. 
22 11. gr. sáttmálans er einnig nefnd en er ekki tekin til efnislegrar meðferðar. 
23 Í íslenskri þýðingu sáttmálans er 8. gr. þýdd sem vernd persónuupplýsinga en höfundi þykir þýðing á data 
sem upplýsingar of villandi og ekki gera nægilega vel grein fyrir því að persónuleg stafræn gögn falli undir 
persónuupplýsingar. Er því notast við eigin þýðingu á titli greinarinnar. 
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3. Óháð yfirvald skal hafa eftirlit með því að þessum reglum sé fylgt. 
 
Í dómnum er því meðal annars lýst að með gagnageymd sé mögulegt að:  

 Gera grein fyrir því við hvaða einstaklinga áskrifandi eða skráður notandi að 

fjarskiptaþjónustu hefur verið í sambandi, og með hvaða hætti. 

 Gera grein fyrir tímasetningu og staðsetningu samskipta. 

 Gera grein fyrir tíðni samskipta áskrifenda eða skráðra notenda við aðra einstaklinga 

á ákveðnu tímabili.  

Í dómnum er lögð áhersla á að með þessum upplýsingum sé hægt að gera nokkuð 

nákvæmlega grein fyrir persónulegum upplýsingum um einkalíf þeirra einstaklinga sem 

gögnum er safnað um. Dæmi um upplýsingar sem hægt er að vinna úr lýsigögnum eru m.a 

daglegur erindarekstrur, hvar einstaklingur hefur tímabundna eða fasta búsetu, daglegar 

ferðir, félagsleg sambönd og félagslegar samkomur sem einstaklingur sækir. 24 

Dómurinn slær því föstu, skv. framangreindu, að með tilskipun 2006/24/EC séu 

grundvallarréttindi takmörkuð. Í framhaldi af því var lagt mat á hvort takmarkanirnar teldust 

lögmætar á grundvelli 1. mgr. 52. gr. sáttmála ESB um grundvallarréttindi. 

Hver sú takmörkun á réttindum og frelsi, sem njóta viðurkenningar í þessum 
sáttmála, verður að byggjast á lagaákvæðum 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 Sambandið viðurkennir eða þörfina á að vernda mannréttindi og mannfrelsi. 

 

Var það mat dómsins að tilskipunin væri hvorki réttlætanleg á grundvelli almannahagsmuna, 

né gætti hún meðalhófs heldur gengi lengra en nauðsynlegt mætti telja.  

 [Almannahagsmunir] Dómurinn lagði mat á þá almannahagsmuni sem tilskipunin átti 

að styðja við, og mat hann sérstaklega að þrátt fyrir að tilskipuninni væri ætlað að samræma 

löggjöf aðildarríkja gerði hún ekki grein fyrir gerð afbrota sem réttlættu aðgengi að öðru leyti 

en að vísa til alvarlegra glæpa, en það er í höndum aðildarríkja að meta hvaða afbrot teljist til 

slíkra. 

                                                      
24 Mál C-293/12 - Digital Rights Ireland og Seitlinger og aðrir [2014](GC 8. apríl 2014) 71. mgr.  
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 [Meðalhóf] Próf Evrópudómstólsins á meðalhófi er tvíþætt. Annars vegar hvort 

tilskipun 2006/24/EC væri til þess fallin að ná markmiðum sínum um að skapa tækifæri fyrir 

lögreglu og ákæruvald til að upplýsa alvarlega glæpi, og mat dómstóllinn það svo að 

gagnageymd gæti verið til þess fallin að ná þessum markmiðum. Hins vegar mat dómstóllinn 

það svo að tilskipunin um gagnageymd gengi lengra en telja mætti nauðsynlegt til að ná 

markmiðum sínum.  

 Taldi dómurinn að þrátt fyrir að barátta gegn alvarlegum glæpum, sérstaklega 

skipulagðri glæpastarfsemi og hryðjuverkaógn, væri mikilvæg fyrir þjóðaröryggi ríkja og 

barátta gegn slíkri starfsemi væri háð beitingu tæknilegra nútímaaðferða, gæti jafn víðtæk 

aðferð og lögbundin gagnageymd eins og tilskipun 2006/24/EC kveður á um ekki talist 

réttlætanleg framkvæmd. 25 

 Fimm aðalatriði lágu til grundvallar ákvörðun dómsins um lögmæti tilskipunar 

2006/24/EC. Í fyrsta lagi er tilskipunin án aðgreiningar og á með yfirgripsmiklum hætti við alla 

einstaklinga sem notast við rafræn samskipti, og því einnig við grunlausa einstaklinga sem 

engar vísbendingar eru um að hafi nokkra tengingu við ólögmæta alvarlega glæpastarfsemi. 

Gengur þetta gegn meðalhófsreglu dómstólsins. Í öðru lagi innihélt tilskipunin engar 

takmarkanir á aðgengi stjórnvalda að gögnum sem einkareknum fjarskiptafyrirtækjum bar að 

varðveita, þ.e. engin skilyrði um sérstakar aðstæður sem væru til þess fallnar að réttlæta 

aðgengi ákæruvalds að gögnum. Tilskipunin kvað eingöngu á um almennt aðgengi ef um 

alvarlega glæpi væri að ræða, en skilgreining á alvarlegum glæpum er ákveðin í löggjöf 

aðildarríkjanna sjálfra. Einnig kvað tilskipunin aðgengi ekki háð úrskurði sjálfstæðs stjórnvalds 

eða dómstóla sem leitaðist við að meta hvort aðgengi að gögnum í ákveðnum tilgangi gæti 

talist algerlega nauðsynlegt í þeim tilgangi að ná þeim markmiðum sem tilskipunin kvæði á 

um. 26 Þetta atriði sýnir fram á takmörkun á friðhelgi einkalífs, sem og að framkvæmdin gæti 

ekki meðalhófs m.a vegna skilgreiningarskorts á alvarleika afbrota. Í þriðja lagi innihélt 

tilskipunin ekki nægilega stranga kröfu um tímalengd varðveislu en kvað á um 6 mánaða 

geymslutíma hið minnsta, á þeim grundvelli að gögnin gætu hugsanlega haft notagildi.27 

Skortur á rökstuðningi fyrir tímalengd varðveislu gengur gegn meðalhófi en í tilskipuninni er 

                                                      
25 Mál C-293/12 - Digital Rights Ireland og Seitlinger og aðrir[2014](GC 8. apríl 2014) 102. mgr. 
26 ibid 71.mgr. 
27 ibid 64. mgr.  
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ekki rökstudd nauðsyn ákveðins tímaramma. Í fjórða lagi innihélt tilskipunin ekki kröfur um 

ásættanlegar öryggisráðstafanir sem einkarekin fjarskiptafyrirtæki þyrftu að innleiða vegna 

varðveislu þeirra á persónulegum upplýsingum/gögnum. Þarna verndar tilskipunin ekki 

persónulegar upplýsingar og er því brot á friðhelgi einkalífs. Í  fimmta lagi skyldar tilskipunin 

ekki aðildarríki til að tryggja að gögn séu varðveitt innan aðildarríkja ESB, en 3. mgr. Sáttmála 

ESB um grundvallarréttindi kveður á um að óháð yfirvald skuli hafa eftirlit með því að farið sé 

eftir 1.  og 2. mgr. 8. gr. en ef gögnin eru ekki geymd innan aðildarríkja ESB getur slíkt yfirvald 

ekki sinnt eftirlitskyldu sinni. Þarna brýtur tilskipunin gegn friðhelgi einkalífs með því að 

tryggja ekki nægilega vernd þeirra persónulegu upplýsinga/gagna sem safnast í lögbundinni 

gagnageymd. 

 Vegna þessara fimm atriða slær dómurinn því föstu að tilskipun 2006/24/EC sé ekki 

réttlætanleg á grundvelli almannahagsmuna og standist ekki kröfu um meðalhóf, og lýsir 

dómstóllinn því yfir að tilskipunin sé ógild. 

3.2. Samantekt á dómi Evrópudómstólsins 

Evrópudómstóllinn slær því föstu að tilskipun 2006/24/EC innihaldi ólögmætar takmarkanir 

á grundvallarréttindum einstaklinga er varða friðhelgi einkalífs og vernd persónulegra gagna. 

Hann gerir það algerlega ljóst að eftirlit með öllum stafrænum samskiptum allra borgara sem 

geymd eru á þeim grundvelli að hugsanlegt sé að þau nýtist síðar sé til þess fallið að hafa 

kælingaráhrif á samskipti manna og geti haft víðtæk neikvæð áhrif á friðhelgi einkalífs og 

fjölskyldu allra einstaklinga sem lögbundin gagnageymd fjallar um.28 Í raun útilokar 

dómstóllinn möguleika yfirvalda á annarskonar eftirliti en því sem er einstaklingsbundið og er 

fyrirfram samþykkt af dómstólum af beiðni ákæruvalds um öflun og notkunar lýsigagna við 

lögreglurannsóknir.29 

3.3. Fordæmisgildi fyrir íslenskan rétt 

Áður en sáttmáli ESB um grundvallarréttindi tók gildi vísaði Evrópudómstóllinn alla jafna til 

stjórnarskrárákvæða aðildarríkja og þar sem öll aðildarríkin eiga aðild að MSE beitti 

dómstóllinn einnig ákvæðum MSE í dómum sínum. Sáttmáli ESB um grundvallarréttindi 

                                                      
28 Fabbrini, Federico,´Human Rights in the Digital Age´ (Tilburg Law School Legal Studies Research Paper Series 
2014)23. 
29 ibid 24. 
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öðlaðist ekki lagagildi í aðildarríkjum ESB fyrr en með Lissabon sáttmálanum árið 2009, og því 

er ekki mörgum dómafordæmum frá Evrópudómstólnum til að dreifa um túlkun á ákvæðum 

sáttmálans. Lissabon sáttmálinn kveður á um að ákvæði hans skuli vera skýrð lárétt en 3. mgr. 

52. gr. sáttmála ESB um grundvallarréttindi er svohljóðandi: 

Að svo miklu leyti sem í þessum sáttmála felast réttindi, sem samsvara þeim réttindum 
sem tryggð eru í Evrópusáttmálanum um verndun mannréttinda og mannfrelsis, skulu 
þau réttindi hafa sömu merkingu og gildissvið og mælt er fyrir um í þeim sáttmála. 
Þetta ákvæði er með fyrirvara um víðtækari vernd sem mæla má fyrir um í lögum 
Sambandsins. 

 

Af þessu leiðir að dómafordæmi Mannréttindadómstóls Evrópu um túlkun á ákvæðum MSE 

sem eru samhljóða ákvæðum sáttmála ESB um grundvallarréttindi hafa mikla þýðingu fyrir 

beitingu Evrópudómstólsins á sáttmála ESB um grundvallarréttindi. 

 Niðurstaða Evrópudómstólsins um tilskipun 2006/24/EC skapar mikilvægt fordæmi er 

varðar friðhelgi einkalífs og vernd persónulegra gagna. Þrátt fyrir að niðurstaða dómsins byggi 

á ákvæðum sáttmála ESB um grundvallarréttindi sem ekki hefur lagastöðu á Íslandi má færa 

rök fyrir því að dómurinn hafi ákveðið fordæmisgildi fyrir íslenska dómstóla, sérstaklega 

varðandi túlkun á MSE og almenna túlkun ákvæða um friðhelgi einkalífs. Þetta stafar m.a. af 

því að 7. gr. sáttmála ESB um grundvallarréttindi og 8. gr. MSE eru nær samhljóða, auk þess 

sem 8. gr. sáttmála ESB um grundvallarréttindi snýr að vernd persónulegra gagna sem 

Mannréttindadómstóll Evrópu hefur staðfest í dómaframkvæmd að sé hluti af 8. gr. MSE.30  

 Í fyrsta lagi má vísa til þess að umfang 8. gr. MSE hefur verið útvíkkað á þann hátt að 

vernd persónulegra upplýsinga/gagna falli þar undir. Í öðru lagi hefur dómstóllinn staðfest að 

gagnageymd sé takmörkun á friðhelgi einkalífs, og enn frekar að aðgengi stjórnvalda að 

upplýsingum úr slíkum söfnum sé einnig takmörkun á friðhelgi einkalífs og vernd persónulegra 

upplýsinga/gagna. Einnig má horfa til þeirrar staðreyndar að Evrópudómstóllinn byggir 

niðurstöðu sína að þó nokkru leyti á dómafordæmum Mannréttindadómstóls Evrópu. Ákveðin 

tenging er á milli þessara dómstóla, m.a. vegna 3. mgr. 52. gr. sáttmála ESB um 

grundvallarréttindi sem kveður á um að réttindi sem felist í þeim sáttmála og séu samsvarandi 

ákvæðum MSE skuli hafa sömu merkingu. Má því ætla að það sama eigi við um 

                                                      
30Boehm Franziska,  Cole  Mark D , 'Data Retention after the Judgement of the Court of Justice of the European 
Union' (2014) 21. 
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Mannréttindadómstól Evrópu, ef hann kvæði upp dóm um lögmæti gagnageymdar væri 

dómur Evrópudómstólsins að öllum líkindum mikilvægt dómafordæmi varðandi túlkun á 8. gr. 

MSE.  

 Í dómi Hæstaréttar Hrd. 371/2010 samþætti dómstóllinn tvö álitamál varðandi 

bindandi áhrif dóma Mannréttindadómstóls Evrópu; í fyrsta lagi áhrif dómafordæma í málum 

sem hafa fallið gegn Íslandi, og í öðru lagi í málum sem fallið hafa gegn öðrum löndum í 

svipuðum málum og eru fyrir íslenskum dómstólum. Af þessu leiðir að þau dómafordæmi 

Mannréttindadómstóls Evrópu sem Evrópudómstóllinn beitir gætu verið mikilvægar 

réttarheimildir ef Hæstiréttur legði mat á lögmæti lögbundinnar gagnageymdar. 

4. Ákvæði íslenskra laga um gagnageymd  

Ákvæði um gagnageymd var sett í lög árið 2005, en þá lagði þáverandi samgönguráðherra 

fram frumvarp til breytinga á lögum nr. 81/2003 um fjarskipti þar sem gagnageymd var tekin 

upp. Mætti kannski minna lesendur á að byggt var að verulegu leyti á drögum að 

gagnageymdartilskipun nr. 2006/24/ EB sem þá var í undirbúningi.  Var gagmageymd komið á 

með það að markmiði að tryggja að lögregla og ákæruvald hefðu nægjanlegt svigrúm til að 

upplýsa brot þegar skilyrði 11. kafla laga nr. 88/2008 um meðferð sakamála (SML) væru 

uppfyllt. Í 3. mgr. 42. gr. laga nr. 81/2003 er lögð skylda á fjarskiptafyrirtæki til að varðveita 

lágmarksskráningu gagna um fjarskiptaumferð notenda í sex mánuði.  

Gagnageymd er í raun rafrænt eftirlit með öllum Íslendingum sem ekki er skilgreind 

nægilega markvisst í lögum til að hægt sé að telja hana lögmæta. Evrópudómstóllinn metur 

það svo að gagnageymd geti verið verðmætt verkfæri í baráttu gegn skipulagðri 

glæpastarfsemi og hryðjuverkaógn til að tryggja almannahagsmuni, en það réttlæti hins vegar 

ekki að eftirlit sé haft með öllum íbúum á svæði Evrópusambandsins. Það sama má segja um 

íslenska gagnageymd, að í þágu rannsókna sakamála eða almanna- eða einkahagsmuna er 

ekki hægt að réttlæta þá takmörkun á friðhelgi einkalífs og vernd persónulegra 

upplýsinga/gagna að allir séu undir stöðugu eftirliti  í rafrænum samskiptum sínum.  

Ef höfð eru til hliðsjónar þau fimm meginatriði sem lágu til grundvallar dóms 

Evrópudómstólsins er óumdeilt að sömu atriði eiga einnig við íslensk lög um gagnageymd. 
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Í fyrsta lagi innihalda íslensk lög um gagnageymd engar undanþágur og eru algerlega 

án aðgreiningar og 200eiga við um alla áskrifendur eða skráða notendur rafrænna 

fjarskiptatækja. Hér að framan var því lýst hvernig gagnageymd er tvíþætt takmörkun á 

friðhelgi einkalífs, og þó að aðgengi að sjálfum gögnunum sé háð úrskurði dómstóla, sbr. 80. 

gr. SML, má segja að fyrsta atriðið snúi fyrst og fremst að því að stjórnvöld leggja skyldu á 

einkarekin fjarskiptafyrirtæki að safna gögnum um alla notendur sína, sem er ekki 

réttlætanleg takmörkun á friðhelgi einkalífs. Einnig má sjá á dómum Hæstaréttar að ekki er 

tekið til varna af hálfu fjarskiptafyrirtækja þegar óskað er eftir aðgengi að gögnum að öðru 

leyti en því að málum er áfrýjað til Hæstaréttar.  

Í öðru lagi vísaði Evrópudómstóllinn til þess að gagnageymdartilskipun ESB innihéldi 

engar efnislegar takmarkanir á aðgengi, þ.e. tilskipunin innihéldi engar upplýsingar um hvaða 

gerðir afbrota gætu réttlætt gagnageymd. Gerði Evrópudómstóllinn grein fyrir því að aðgengi 

væri háð skilgreiningu aðildarríkja á alvarlegum afbrotum. Evrópudómstóllinn mat það svo að 

tilskipun um gagnageymd gæti verið til þess fallin að ná þeim markmiðum að leysa alvarlega 

glæpi, en þar vísar hann sérstaklega til baráttu gegn skipulagðri glæpastarfsemi og 

hryðjuverkaógn. 80. gr. SML heimilar í þágu rannsóknar að leggja fyrir fjarskiptafyrirtæki að 

veita upplýsingar um rafræn samskipti með skilyrðum sem eru í 1. mgr. 83. gr.  og 1. mgr. 84. 

gr. sömu laga.  Er þar um að ræða skilyrði um að upplýsingar geti skipt miklu fyrir rannsókn 

máls og að ef gagna sé aflað án samþykkis notenda þurfi úrskurð dómara. 

Hæstiréttur hefur metið að ákvæðið til að afla gagna samkvæmt 80. gr. laga nr. 

88/2008 SML sé íþyngjandi rannsóknarúrræði sem feli í sér undantekningarreglu frá 1. mgr. 

71. gr. stjórnarskrárinnar eins og lýst er í dómi Hrd. nr. 562/2012 sem reifaður er í kafla 1.2. 

Dómar Hæstaréttar sýna einnig fram á alvarleika afbrota sem hann metur að uppfylli skilyrði 

um aðgengi að gögnum. Má segja að þarna endurspeglist sjónarmið Evrópudómstólsins um 

að aðgengi að gögnum sé háð skilgreiningu aðildarríkja á alvarlegum afbrotum.  

Hrd. 130/2009: „Staðfestur var úrskurður héraðsdóms þar sem símafyrirtækjunum S, 
P, N og I var gert skylt að veita rannsóknardeild L nánar tilgreindar upplýsingar um 
notkun síma S 8. febrúar 2009. Ofangreindum símafyrirtækjum var einnig gert skylt að 
láta lögreglu í té upplýsingar um svokölluð IMEI númer þeirra símtækja, sem nánar 
tilgreind símanúmer notuðu á sama tímabili, sendar og mótteknar SMS sendingar sem 
og samtöl við talhólf téðra númera, og að upplýsa hverjir væru rétthafar allra þeirra 
númera sem þannig tengdust téðum númerum á sama tíma. Þá skyldu símafyrirtækin 
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veita upplýsingar um í hvaða endurvarpa í fjarskiptakerfum fyrirtækjanna hefðu farið 
símtöl og SMS sendingar úr og í ofangreind símanúmer á sama tíma. 
 

Ef litið er til verknaðarlýsingar á því broti sem um ræðir úr dómi héraðsdóms kemur fram að 

árásarþoli S hafi leitað á slysadeild eftir árásina og verið greindur með opið beinbrot á nefi. 

Kæran í málinu er á grundvelli 1. mgr. 218. gr. laga nr. 19/1940, almennra hegningarlaga, en 

refsiheimild skv. því ákvæði er 3 ára fangelsisvist. 

Nýlegt dómafordæmi Hæstaréttar um aðgengi má telja að sé betur fallið að 

almannahagsmunum. Þar heimilaði Hæstiréttur aðgengi að gögnum í kjölfar þess að sérsveit 

ríkislögreglustjóra felldi einstakling þegar ráðist var til inngöngu í íbúð hans. Má ætla að 

rannsókn á því hvort sú aðgerð lögreglu hafi verið lögmæt sé gerð í ljósi ríkra 

almannahagsmuna og að nauðsynlegt sé að upplýsa hvort framgangur lögreglu hafi verið 

réttmætur.  

Hrd. 306/2014: Staðfestur var úrskurður héraðsdóms þar sem fallist var á kröfu 
ákæruvaldsins um að A ehf. væri skylt að afhenda lista yfir öll símtöl á tilteknu tímabili 
úr tilgreindu símanúmeri og í það og upplýsa hver af viðskiptavinum A ehf.  
hefði verið notandi þess á þeim tíma. 
 

Fyrir Hæstarétti er ekki tekið til varna í málum um aðgengi. Krafan í málunum beinist gegn 

fjarskiptafyrirtækjum sem hafa milligöngu um öflun gagna og afhendingu þeirra en bera ekki 

skyldu til að taka til varna fyrir þann einstakling sem gögnin fjalla um. Má því segja að mat 

Hæstaréttar á því hvort réttmæt krafa fyrir aðgengi sé fyrir hendi byggi einungis á 

sjónarmiðum ákæruvaldsins. Eru því hagsmunir þess einstaklings sem gögnin fjalla um ekki 

nægilega varðir og spurning hvort slík framkvæmd uppfylli kröfu 70. gr. stjórnarskrárinnar um 

réttláta málsmeðferð.  

Af ofangreindu má því setja fram þá staðhæfingu að íslensk lög um gagnageymd 

innihaldi ekki nægilega stranga kröfu um aðgengi. Ef litið er til eðlis takmarkana á friðhelgi 

einkalífs má slá því nokkuð föstu að Hæstiréttur hafi veitt aðgengi að gögnum í málum sem 

ekki teljast til alvarlegra afbrota, ef litið er til skilgreininga Evrópudómstólsins. Eins og áður 

hefur komið fram taka fjarskiptafyrirtæki ekki til varna að öðru leyti en því að áfrýja úrskurðum 

héraðsdómstóla til Hæstaréttar. Úrskurðir Hæstaréttar eru ekki ítarlega rökstuddir og 

dómstóllinn hefur ekki sagt með berum orðum hvernig hann meti aðgengi að gagnageymd 
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takmörkun á friðhelgi einkalífs og hvaða skilyrði þurfi að uppfylla til að réttlæta aðgengi að 

gögnunum. 

Í þriðja lagi er kveðið á um 6 mánaða geymslutíma án þess að gera grein fyrir ástæðu 

þess tímabils. Á því það sama við um íslensk lög og tilskipun ESB að tímabil vörslu helgist af 

því að hugsanlegt sé að gögn sem safnist á því tímabili hafi mögulegt notagildi. Eins og ítrekað 

hefur komið fram er varslan ein og sér takmörkun á friðhelgi einkalífs og því þyrfti að réttlæta 

hana með þeim skilyrðum sem takmarkanir á friðhelgi einkalífs verða að uppfylla.   

Í fjórða lagi vísar Evrópudómstóllinn til þess að tilskipun 2006/24/EC innihaldi ekki 

ásættanlegar kröfur um öryggisráðstafanir sem einkarekin fjarskiptafyrirtæki þurfa að 

innleiða vegna lögbundinnar gagnageymdar. Þær upplýsingar sem safnast í íslenskri 

gagnageymd falla undir ákvæði laga nr. 81/2003 um fjarskipti, en 2. mgr. 2. gr. þeirra laga 

kveður á um að Póst- og fjarskiptastofnun hafi eftirlit með framkvæmd þeirra. Í 7. mgr. 42. gr. 

fjarskiptalaga er kveðið á um að fjarskiptafyrirtæki skuli setja sér verklagsreglur um meðferð 

persónuupplýsinga og eyðingu gagna í samræmi við fjarskiptalög og skilyrði sem 

Persónuvernd kann að setja. Um framkvæmd gagnageymdarinnar kemur fram í frumvarpinu 

um breytingar á fjarskiptalögum sem innleiddi hana, að gert sé ráð fyrir því að gögnum úr 

gagnageymd sé safnað og þau varðveitt með þeim búnaði sem þegar er til staðar vegna 

annarrar vinnslu fyrirtækjanna auk nauðsynlegs geymslurýmis, og að ekki sé miðað við að 

fjarskiptafyrirtæki þurfi að fjárfesta sérstaklega í tækjabúnaði vegna greiningarvinnu. Eins og 

áður er getið eru þau gögn sem safnað er á grundvelli gagnageymdar persónuupplýsingar, sbr. 

dómafordæmi Mannréttindadómstóls Evrópu og Evrópudómstólsins, og ættu því með réttu 

að falla undir lög nr. 77/2000 persónuverndarlög. Til frekari rökstuðnings vísar 

Evrópudómstóllinn ítrekað í tilskipun 94/46/EC sem persónuverndarlögin byggja meðal 

annars á. Ef litið er til 2. gr. persónuverndarlaga um orð- og hugtakaskýringar fjallar 1. tl. um 

persónuupplýsingar og segir að þær séu sérhverjar persónugreinanlegar upplýsingar um hinn 

skráða, þ.e. upplýsingar sem beint eða óbeint má rekja til tiltekins einstaklings látins eða 

lifandi. Í 2. tl. er gerð grein fyrir því hvað fellur undir vinnslu, sem er sérhver aðgerð eða röð 

aðgerða þar sem unnið er með persónuupplýsingar handvirkt eða rafrænt. Í 3. tl. er fjallað um 

sérhvert skipulagsbundið safn persónuupplýsinga þar sem finna má upplýsingar um einstaka 

menn. Skilgreining á rafrænni vöktun er í  6. tl. en það hugtak tekur m.a. til vöktunar sem leiðir 

eða getur leitt til vinnslu persónuupplýsinga.  
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Gögn sem safnast í gagnageymd eru persónuupplýsingar, framkvæmd hennar er 

vinnsla og geymsla þeirra er skrá. Gagnageymd og framkvæmd hennar er í raun rafræn vöktun 

allra notenda rafrænna fjarskiptatækja. Í 2. mgr. 4. gr. persónuverndarlaga er kveðið á um að  

vinnsla persónuupplýsinga í tengslum við rafræna vöktun skuli uppfylla ákvæði laga þessara.  

Í 8. gr. persónuverndarlaga er gerð frekari grein fyrir reglum um vinnslu 

persónuupplýsinga. 3. tl. 8. gr. segir að vinnsla sé nauðsynleg til að fullnægja lagaskyldu sem 

hvílir á ábyrgðaraðila,en  3. mgr. 42. gr. laga um fjarskipti setur lagaskyldu á fjarskiptafyrirtæki 

til gagnageymdar og má því segja að þetta ákvæði sé uppfyllt. Í 11. gr. persónuverndarlaga er 

kveðið á um  áhættumat, öryggi og gæði persónuupplýsinga, og 1. mgr. 11. gr. kveður á um 

að ábyrgðaraðili skuli gera viðeigandi ráðstafanir til að vernda persónuupplýsingar gegn því 

að þær glatist eða breytist fyrir slysni, sem og gegn óleyfilegum aðgangi. Ábyrgðaraðili er 

skilgreindur í 4. tl. 2. gr. laganna og er það sá aðili sem ákveður tilgang vinnslu 

persónuupplýsinga, þann búnað sem notaður er, aðferð við vinnsluna og aðra ráðstöfun 

upplýsinganna. Nokkuð erfitt er að meta hvaða aðili er ábyrgðaraðili gagnageymdar á Íslandi, 

en skv. fjarskiptalögum er það Póst- og fjarskiptastofnun sem hefur eftirlit með 

gagnageymdinni. Þar sem vinnslan er í höndum milliliða eru þeir ekki ábyrgðaraðilar fyrir 

henni og segja má að ekki sé með skýrum hætti hægt að meta hver sé ábyrgðaraðili, sem skýrir 

kannski það sérkennilega lagaumhverfi sem gagnageymdin er í.  

Evrópudómstóllinn metur það svo að tilskipun um gagnageymd tryggi ekki óafturkræfa 

eyðingu gagna og það sama má segja um íslenska ákvæðið. Ef farið er eftir 

persónuverndarlögum er það hins vegar 26. gr. sem skyldar ábyrgðaraðila til að eyða 

gögnunum. Fjarskiptafyrirtæki bera ábyrgð á því að eyða gögnum eftir að þeirra er ekki lengur 

þörf vegna viðskiptahagsmuna, en þar sem óskýrt er hver sé ábyrgur fyrir framkvæmd 

gagnageymdar er ekki hægt að meta með fullri vissu hver beri ábyrgð á því að gögnum sé eytt 

endanlega.  

Íslensk lög kolfalla á þessu atriði því öryggisráðstafanir eru engan veginn ásættanlegar, 

sem helgast meðal annars af því að gögn sem safnast í lögbundinni gagnageymd eru ekki 

skilgreind sem persónuupplýsingar og ekki er með skýrum hætti hægt að greina hver sé 

ábyrgðaraðili fyrir framkvæmdinni. Dómar Hæstaréttar staðfesta að aðgengi að gögnum hefur 
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verið veitt í málum þar sem afbrot geta vart talist alvarleg afbrot, sérstaklega ef litið er til 

skilgreiningar Evrópudómstólsins á því sem hann metur til alvarlegra afbrota.  

Í fimmta lagi mat Evrópudómstóllinn að tilskipun um gagnageymd innihéldi  ekki með 

skýrum hætti kröfu um landfræðilega staðsetningu gagna og það sama á við um íslenska 

ákvæðið. Ef gögnin falla hins vegar undir persónuupplýsingalög heimilar 29. gr. flutning 

persónuupplýsinga til annars ríkis aðeins ef lög þess veita persónuupplýsingum fullnægjandi 

vernd. Gerir það ákvæði nokkuð ítarlega grein fyrir kröfum sem gerðar eru til öryggis og 

verndar persónuupplýsinga í þeim ríkjum sem ætlað er að gögn séu flutt til. 

4.1. Niðurstaða um lögmæti íslenskrar gagnageymdar 

Ef litið er til þeirra fimm meginatriða sem liggja til grundvallar dómi Evrópudómstólsins 

um gagnageymdartilskipun ESB má  fullyrða að íslensk lög um gagnageymd séu einnig 

ólögmæt. Eru það þessi fimm meginatriði og meðalhófspróf Evrópudómstólsins sem staðfesta 

með afgerandi hætti að lögbundin gagnageymd sé ólögmæt. Girðir dómstóllinn fyrir annars 

konar eftirlit en það sem er einstaklingsbundið í ákveðnum tilgangi í ákveðinn tíma með 

dómsúrskurði.  

Nokkur umfjöllun var um lagalega skilgreiningu á þeim gögnum sem safnast í 

gagnageymd og gert grein fyrir að með réttu ættu þau að falla undir persónuverndarlögin.  

Var það gert til að rökstyðja enn frekar að núverandi framkvæmd uppfylli engan veginn 

nægilegar öryggisráðstafanir til vörslu gagna. Það eitt að skilgreina gögnin úr gagnageymd sem 

persónuupplýsingar verður því ekki þess valdandi að framkvæmdin geti talist lögmæt. Hins 

vegar  staðfestir það frekar ólögmæti íslenskra laga um gagnageymd að ekki sé farið eftir 

persónuverndarlögum varðandi meðferð gagna sem varðveitt eru á grundvelli hinnar 

lögbundnu  gagnageymdar.  

Er það því niðurstaða þessarar greiningar að íslensk gagnageymd sé ólögmæt á 

grundvelli 8. gr. MSE og 71. gr. Stjórnarskrárinnar, sé tekið tillit til þeirra sjónarmiða sem koma 

fram í dómi Evrópudómstólsins og dómafordæmum Mannréttindadómstóls Evrópu og 

Hæstaréttar sem reifuð voru í fyrri kafla.   
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4.2.  Þankahríð um áhrif gagnageymdar og mögulegar úrbætur 

Því er ekki að neita að lögregla og ákæruvald þurfa að hafa til umráða skilvirk 

rannsóknarúrræði, en sýnt hefur verið fram á að núverandi fyrirkomulag geti ekki talist 

réttlætanlegt og því sé nauðsynlegt að afnema lögbundna gagnageymd við fyrsta tækifæri, en 

frumvarp um það hefur nú þegar verið lagt fyrir Alþingi. 31 Áhrif dóms Evrópusambandsins á 

aðildarríki eru ekki nægilega komin í ljós og enn er til staðar tilskipun 2002/58/EB sem heimilar 

aðildarríkjum að setja gagnageymd á með landslögum og óvíst hvort dómstólinn á eftir að 

leggja mat á lög einstaka ríkja um lögbundina gagnageymd.  

Ríki utan ESB hafa einnig sætt gagnrýni vegna laga um gagnageymd. Í dómi 

áfrýjunardómstóls Bandaríkjanna sem felldur var þann 7. maí 2015 var niðurstaðan sú að 

gagnaöflun NSA sem kom til vitundar almennings eftir uppljóstranir Snowden væri ólögmæt 

eftirlitsaðgerð.  

Byggði gagnageymd NSA á 215. gr. Patriot Act, sem er löggjöf sem var samþykkt í 

kjölfar 11. september 2001. Með þeim voru stjórnvöldum veittar mun víðtækari heimildir til 

eftirlits með ríkisborgurum Bandaríkjanna en áður höfðu þekkst. 32 

 Mat dómstóllinn það svo að 215. gr. Patriot Act veitti stjórnvöldum(NSA) ekki heimild 

fyrir jafn víðtæku eftirliti og söfnun lýsigagna sem verða til við rafræn fjarskipti er. Gerði 

dómurinn grein fyrir eðli lýsigagna sem viðkvæmra persónuupplýsinga sem geti veitt miklar 

upplýsingar um einkalíf einstaklinga. Komst dómurinn að þeirri niðurstöðu að með nægilegu 

magni lýsigagna gætu þau veitt jafn miklar upplýsingar og efnisleg gögn með innihaldi 

samskipta, og að með lýsigögnum væri hægt að teikna upp nákvæma mynd af einkalífi fólks.  

Dómurinn lagði ekki mat á það hvort framkvæmdin gengi gegn stjórnarskrá Bandaríkjanna.33 

Málið fór upphaflega fyrir héraðsdóm í New York fylki, en sá dómstóll komst að þeirri 

niðurstöðu að eftirlitskerfi NSA væri lögmætt. Áfrýjunardómstólinn ógilti hins vegar þá 

niðurstöðu og lagði fyrir héraðsdóminn að taka málið aftur til meðferðar.  

                                                      
31 144. löggjafarþing 2014–2015, Þingskjal 1132  —  665. mál. 
32 Surveillance under USA Patriot Act. ˂https://www.aclu.org/surveillance-under-usa-patriot-act˃ sótt þann 11. 
maí 2015 
33 Why todays landmark court victory against mass surveillance matters. ˂ https://www.aclu.org/blog/speak-
freely/why-todays-landmark-court-victory-against-mass-surveillance-matters˃ sótt þann 11. maí 2015 
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Bandaríkjaþing mun taka Patriot Act til endurskoðunar þann 1. júní 2015, en Ron 

Wyden þingmaður hefur sagt að það verði að nýta þetta tækifæri til að afnema gagnageymd 

með öllu þar sem: „svo víðtækt eftirlitskerfi brýtur gegn lögum og traðkar á friðhelgi einkalífs 

Bandaríkjamanna án þess að stuðla með neinum hætti að bættu þjóðaröryggi“.34  

Edward Snowden hefur gagnrýnt lögbundna gagnageymd harðlega og 11. maí 2015 

sagði hann á blaðamannafundi vegna nýrra laga um gagnageymd í Ástralíu að varðveisla 

lýsigagna væri hættulegt og róttækt fráhvarf frá hefðbundnum gildum frjálslyndra 

samfélaga.35 

Erfitt er að gera grein fyrir því hvort hægt sé að endurbæta núverandi skipulag og 

lagaumhverfi nægilega til að það uppfylli þær kröfur sem slíkar takmarkanir á mannréttindum 

þurfa að uppfylla. Hlutverk fjarskiptafyrirtækja sem milliliða gagnageymdar er ekki nægilega 

vel afmarkað, en ljóst er að þau geta ekki talist ábyrgðaraðilar á vinnslunni því það eru ekki 

þau sem ákveða hana. Hvort gagnageymd sé í höndum einkafyrirtækja eða stjórnvalda er ekki 

aðalatriðið, mannréttindabrotin eru til staðar hvort sem framkvæmdin er í höndum hins 

opinbera eða einkafyrirtækja. Stjórnvöld bera hins vegar ábyrgð á því að tryggja og vernda 

mannréttindi og með því að gera fjarskiptafyrirtæki að milliliðum mannréttindabrota eru 

yfirvöld að bregðast þeirri skyldu harkalega. 

Samfélagsleg áhrif af gagnageymd geta grafið undan grunnstoðum lýðræðislegra 

samfélaga. Ríki sem viðhafa slíkt eftirlit nálgast þannig hugsanlega samfélagsmynd sem líkja 

má við eitthvert form alræðisstefnu eða totalitarianisma. Í víðri merkingu er alræðisstefna 

skilgreind sem sterk miðstýring sem stjórnar öllu daglegu lífi borgara með þvingunum og 

kúgun. Vegna takmarkana á friðhelgi einkalífs má segja að gagnageymd geti talist form 

kúgunar, þar sem fólk upplifir sig undir eftirliti og veigrar sér jafnvel við því að nýta það frelsi 

sem því á að vera tryggt. 36 Því er um nokkuð nýja samfélagsógn að ræða, og hugsanlegt að 

menn séu ekki búnir að gera sér grein fyrir þeim skaðlegu áhrifum sem slíkt eftirlit getur haft. 

                                                      
34 Greenberg, Andy. ´Court Rules NSA Bulk Data Collection Was Never Authorized By Congress ´(Wired 2015). 
35 Fitszimmons, Hamish, ´Snowden slams metadata laws. 
(2015)<http://www.abc.net.au/lateline/content/2015/s4232631.htm> sótt þann 11.maí 2015 
36  Totalitarianism ˂http://www.britannica.com/EBchecked/topic/600435/totalitarianism˃ sótt þann 30. apríl 
2015 
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Í kjölfar uppljóstrana Snowden gerði PEN American Center, stofnun sem berst fyrir 

framgangi bókmennta og verndun tjáningarfrelsis, könnun meðal 520 amerískra rithöfunda 

um áhrif eftirlits á vinnu þeirra. 16% þeirra sögðust hafa veigrað sér við að leita á internetinu 

eða fara inn á heimasíður sem gætu innihaldið efni sem gæti talist umdeilt eða grunsamlegt 

og 12% svarenda höfðu alvarlega leitt hugann að því.37  

Ef þróun eftirlitssamfélagsins heldur áfram er ekki óhugsandi að í einhverjum ríkjum 

fari að halla undan fæti. Ef fólk heldur aftur af skoðunum sínum og gagnrýnisraddir þagna 

verður til einsleitt, niðurbælt og kjarklaust samfélag eða ný gerð af stafrænu ógnarvaldi - 

einhvers konar stafræn alræðisstefna. Þessi hamfaraspá mun þó sem betur fer væntanlega 

ekki rætast, en lærdómur manneskjunnar af hörmungum síðustu alda hefur skapað þekkingu 

sem ætti að geta komið í veg fyrir að slíkir atburðir geti endurtekið sig. Hins vegar er ekki 

ómögulegt að ný fyrirbæri eins og internetið geti skapað svipað hættuástand með öðrum 

hætti en áður var þekkt og því þarf að greina vandann og bregðast við áður en það verður um 

seinan.  

5. Niðurstöður 

Í þessari ritgerð var gerð grein fyrir lögbundinni gagnageymd fjarskiptafyrirtækja á lýsigögnum 

skráðra áskrifanda eða notenda. Lagt var upp með að sýna fram á að slík framkvæmd gengi 

gegn ákvæðum stjórnarskrár og mannréttindasáttmála Evrópu um friðhelgi einkalífs, og að 

íslensk lagaákvæði um gagnageymd væru ekki réttlætanleg í ljósi þeirra skilyrða sem slíkar 

takmarkanir á mannréttindi verða að uppfylla til að teljast lögmætar. Dómur 

Evrópudómstólsins um gagnageymd er mikilvægt fordæmi um ólögmæta takmörkun á 

friðhelgi einkalífs og vernd persónulegra gagna/upplýsinga. Dómurinn er mjög ítarlegur og vel 

rökstuddur, og með því að greina íslensk lög samhliða rökum fyrir niðurstöðu dómsins var 

hægt að komast að afgerandi niðurstöðu um að íslensk lög um gagnageymd væru ólögmæt. 

 Í stuttu máli má segja að Evrópudómstóllinn hafni því með mjög afgerandi hætti að 

stjórnvöld lýðræðislegra ríkja sem vilji kenna sig við réttarríkið geti staðið í  

allsherjarupplýsingasöfnun um alla borgara ríkisins til notkunar fyrir lögreglu og ákæruvald. 

                                                      
37 PEN American Center,´ Chilling Effects: NSA Surveillance Drives U.S. Writers to 
Self-Censor(2013). 
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Félagsleg tilfinning þess eðlis að stjórnvöld séu með stanslaust eftirlit með einstaklingum í 

samfélaginu gengur þvert á grundvallarhugmyndir lýðræðisríkja sem birtast í stjórnarskrám 

og samþykktum alþjóðasáttmálum.38 

 Við samanburð dóms Evrópudómstólsins og íslenskra laga kom það í ljós að 

lagaumhverfi gagnageymdar á Íslandi virðist nokkuð óskýrt, sérstaklega varðandi það hvernig 

staðið er að vörslu gagna og hver sé ábyrgðaraðili þeirra. Sett var fram sú staðhæfing, sem 

samsvarar dómi Evrópudómstólsins, að gögn sem varðveitt eru á grundvelli laga um 

gagnageymd séu í raun persónuupplýsingar en ekki skiptir höfuðmáli hvort um sé að ræða 

viðkvæmar upplýsingar eður ei. Hins vegar er mikilvægt að gagnageymdarákvæði 

fjarskiptalaga verði fellt brott eða, að öðrum kosti, að Hæstiréttur kveði upp afgerandi dóm 

um gagnageymd, og ef hann metur það svo að framkvæmdin sé lögmæt væri áhugavert að 

sjá hvernig það mál færi fyrir Mannréttindadómstól Evrópu. Má með nokkru öryggi gera ráð 

fyrir því að sá dómstóll myndi horfa til fordæmis Evrópudómstólsins varðandi gagnageymd, 

en ein af niðurstöðum þessarar ritgerðar vear sú að gagnageymd á Íslandi sé samsvarandi 

þeirri gagnageymd sem Evrópudómstóllinn dæmdi ólögmæta.  

Má því segja að heildarniðurstöður þessarar ritgerðar sýni fram á að íslensk 

gagnageymd sé ólögmæt á grundvelli 71. gr. stjórnarskrárinnar og 8. gr. MSE.  

Gagnrýni í þessari ritgerð snýr fyrst og fremst að tómlæti löggjafans og seinagangi  að 

bregðast við afgerandi dómi Evrópudómstólsins með sjálfstæðu mati á því hvort íslensk lög 

séu í samræmi við gildandi mannréttindaákvæði. Eins er gagnrýni á Hæstarétt fyrir að hafa 

ekki tekið afgerandi afstöðu til lögbundinnar gagnageymdar þegar hann hefur veitt lögreglu 

og ákæruvaldi aðgengi að gögnum vegna rannsókna sakamála.  

Íslensk stjórnvöld gefið það til kynna að þau vilji virða mannréttindi eins og 

þingsályktun nr. 23/138 frá 16. júní 2010 sýnir fram á. 

„Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að leita leiða til að styrkja tjáningarfrelsi, 
málfrelsi, upplýsingamiðlun og útgáfufrelsi auk þess sem vernd heimildarmanna og 
afhjúpenda verði tryggð. 
Í þessu skyni verði: 
    a.     gerð úttekt á lagaumhverfinu svo að hægt sé að afmarka viðfangsefnið og 
undirbúa nauðsynlegar lagabreytingar eða nýja löggjöf,  

                                                      
38Boehm Franziska,  Cole  Mark D , 'Data Retention after the Judgement of the Court of Justice of the  Eu Union' 
(2014) 96. 
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    b.     litið til löggjafar annarra ríkja með það að markmiði að sameina það besta til 
að skapa Íslandi sérstöðu á sviði tjáningar- og upplýsingafrelsis,  
    c.     kannaðir möguleikar þess að koma á fót fyrstu alþjóðaverðlaununum sem 
kennd yrðu við Ísland, Íslensku tjáningarfrelsisverðlaununum,  
    d.     gerð úttekt á viðbúnaði ríkisins, einkum á sviði öryggismála, vegna starfrækslu 
alþjóðlegra gagnavera hér á landi,  
    e.     haldin alþjóðleg ráðstefna á Íslandi um breytingar á lagasetningu og 
netnotendaumhverfi með tilkomu gagnavera og hvaða réttarreglur gilda um netið.  
    Við starfið verði leitað aðstoðar sérfróðra erlendra aðila. 
    Markmiðið verði lýðræðisumbætur þar sem traustum stoðum verði komið undir 
útgáfustarfsemi og ásýnd landsins í alþjóðasamfélaginu efld. 
    Mennta- og menningarmálaráðherra upplýsi Alþingi um framfylgd verkefna innan 
Stjórnarráðsins skv. 1.–4. mgr. á þriggja mánaða fresti frá samþykkt ályktunarinnar.“ 

 

Ekki er fjallað berum orðum um vernd friðhelgi einkalífs, en á meðan gagnageymd er viðhöfð 

er þessi ályktun dauð og ómerk. Íslensk stjórnvöld  geta ekki státað sig af því  að vera meðal 

þeirra þjóða sem kappkosta að verja mannréttindi borgara sinna á meðan jafn grófar og 

ólögmætar takmarkanir á friðhelgi einkalífs viðgangast með þeim skaðlegu afleiddu áhrifum 

á önnur réttindi sem framkvæmdin hefur. 

Þessi greining á gagnageymd er í raun bara toppurinn á þeim vandamálaísjaka sem 

mannréttindi standa frammi fyrir á internetinu og í rafrænum samskiptum. Gagnageymd 

fyrirtækja og upplýsingar sem þau safna um notendur sína í viðskiptalegum tilgangi eru 

gríðarlega viðamiklar og fjölmörgum spurningum er ósvarað á því sviði. Einnig er mikilvægt að 

greina hlutverk milliliða á internetinu, ábyrgð þeirra á því sem þar er að finna og hlutverk 

þeirra gagnvart stjórnvöldum. Í þessari ritgerð er gerð grein fyrir því að fjarskiptafyrirtæki séu 

milliliðir gagnageymdar en hlutverk þeirra sé ekki nægilega skýrt, sérstaklega hvað varðar 

ábyrgð þeirra á gögnum úr gagnageymd. Hlutverk fjarskiptafyrirtækja og annarra milliliða 

þarfnast einnig frekari greiningar er varða mannréttindi á internetinu. Gagnageymd 

stjórnvalda og fyrirtækja, ábyrgð milliliða og fleiri málaflokkar eru að móta nýtt svið 

lögfræðinnar sem snýr að fjölbreyttum málaflokkum internetsins og tæknilegri þróun. 

Hlutverk lögfræðinga við tæknilegar framfarir snýr  fyrst og fremst að því að tryggja að ný 

tækni og notkun hennar ógni ekki grundvallarréttindum einstaklinga. En líkt og tæknin má 

ekki takmarka mannréttindi mega lögin ekki hindra framfarir.  
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Grundvallarspurning sem stjórnvöld verða að spyrja sig að áður en nýjar aðferðir við 

eftirlit eða rannsóknir eru teknar upp með nýrri tækni er þessi:, hvort vegur þyngra, nauðsyn 

úrræðisins eða réttur borgaranna? 
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