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Samantekt

Frumvarpið er vel unnið og lýsir þeirri viðleitni að tryggja eins fijálsan aðgang að 

innlendum gögnum um öryggismál og unnt er. Nokkrar athugasemdir vakna þó við lestur 

þess.

Athugasemdir

1) Skilgreining á „öryggismálum íslands, innra og ytra öryggi“

í 1. gr. frumvarpsins er lagt til að á eftir 16. gr. laga um Þjóðskjalasafn íslands komi sex 

nýjar greinar og skuli sú fyrsta þeirra (17.gr.) hljóða svo: „Öryggismálasqfh. í 

Þjóðskjalasafni íslands skal hafa sérstakt safn, öryggismálasafii, sem varðveitir öll skjöl 

og skráðar heimildir sem verið hafa í vörslum skilaskyldra aðila og snerta öryggismál 

íslands, innra og ytra öryggi, á árunum 1945-1991.“ Hér vaknar sú spuming hvaða 

heimildir falla í raun undir „öryggismál íslands, innra og ytra öryggi”. Ætla má að með 

„ytra öryggi“ sé átt við vamir stjómvalda gegn ógn af hendi erlends valds. Einnig má ætla 

að þá sé einkum átt við aðild að Norður-Atlantshafsbandalaginu frá 1949, 

vamarsamninginn við Bandaríkin frá 1951, vamarstöðina á Keflavíkurflugvelli og annan 

viðbúnað Bandaríkjamanna hér á landi. Þetta þyrfti að taka skýrt fram því „öryggismál“ 

má skilgreina á víðari vegu.
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Með hugtakinu „innra öryggi“ er væntanlega átt við þann viðbúnað og það eftirlit 

sem íslensk yfirvöld höfðu til vamar öryggi ríkisins í kalda stríðinu. Undir þetta hugtak 

myndu einnig falla aðgerðir til að gæta öryggis æðstu stjómar landsins og tiginna gesta 

sem sóttu það heim. Allt að einu þyrfti þetta líka að vera ögn skýrara í frumvarpinu. T.d. 

má sjá fyrir sér að á eftir orðunum „og snerta öryggismál íslands, innra og ytra öryggi, á 

árunum 1945-1991“ komi svohljóðandi skilgreining:

„Með ytra öryggi er átt við aðgerðir og ákvarðanir íslenskra stjómvalda út af 
hugsanlegri ógn af hendi erlends ríkis, í samvinnu við bandalagsríki Norður- 

Atlantshafsbandalagsins og með vamarsamstarfi við Bandaríkin. Með innra öryggi er átt 

við þann viðbúnað og það eftirlit sem íslensk yfirvöld höfðu til vamar öryggi ríkisins, 

æðstu stjómvöldum og gestum sem sóttu landið heim í boði þeirra.“

2) Einstaklingar „sem taldir voru geta ógnað öryggi ríkisins“

í 1. gr. firumvarpsins er lagt til að í nýrri 18. gr. laga um Þjóðskjalasafii íslands verði 

ákvæði vim aðgang að skjölum hins fyrirhugaða öryggismálasafiis. T.d. er lagt til að 

fræðimanni verði óheimilt „að skýra frá eða miðla á annan hátt persónugreinanlegum 

upplýsingum um lifandi einstaklinga sem taldir voru geta ógnað öryggi ríkisins 

samkvæmt skjölum safnsins nema sá samþykki sem í hlut á“. Orðalagið „sem taldir voru 

geta ógnað öryggi ríkisins“ er óheppilegt eða ónákvæmt. Betra væri: „Óheimilt er 

fræðimanni að skýra fiá eða miðla á annan hátt persónugreinanlegum upplýsingum um 

lifandi einstaklinga sem skyldu sæta eftirliti út af ótta lögreglu um öryggi ríkisins nema sá 

samþykki sem í hlut á“.

3  Tilkynningaskylda stjórnvalda

í 1. gr. frumvarpsins er lagt til að í hinni nýju 18. gr. laga um Þjóðskjalasafn íslands verði 

svohljóðandi ákvæði um tilkynningaskyldu stjómvalda: „Eftir því sem skráningu mála í 

öryggismálasafni vindur fram skal Þjóðskjalasafii íslands skrifa þeim einstaklingum sem 

á lífi eru bréf komi fram upplýsingar í gögnum öryggismálasafiis um þá sem falla imdir 3. 

mgr. og kanna hvort þeir vilji veita samþykki sitt fyrir því að birta megi opinberlega 

umræddar upplýsingar um þá.“
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Hér þarf að gera þrjár athugasemdir. í fyrsta lagi ætti tilkynningaskylda af þessu 

tagi ekki að hvíla á Þjóðskjalasafiii íslands heldur því embætti, stofnun eða ráðuneyti þar 

sem heimildin varð upphaflega til. Hafi hlutaðeigandi ríkisstofnun verið lögð niður eða 

einkavædd ætti það að vera í verkahring þess ráðuneytis sem hún heyrði undir að sinna 

þessari skyldu.

í öðru lagi þarf að vera ljóst hvort fræðimaður má hafa samband við einstaklinga 

sem sættu eftirliti út af ótta lögreglu um öryggi ríkisins og kanna hvort þeir vilja ræða í 

trúnaði um það efni þótt þeir hafi kosið að njóta nafhleyndar. í þriðja lagi ættu tímamörk 

vera í ákvæðinu og gæti það því frekar hljómað á þessa leið:

„Eftir því sem skráningu mála í öryggismálasafni vindur fram skal Þjóðskjalasafn 

íslands tilkynna embætti, stofnun eða ráðuneyti ef fram koma upplýsingar í gögnum 

þaðan um þá sem falla undir 3. mgr. og eru á lífi. Það embætti, stofnun eða ráðuneyti skal 

þá innan fjögurra vikna skrifa þeim einstaklingum bréf og kanna hvort þeir vilji veita 

samþykki sitt fyrir því að birta megi opinberlega umræddar upplýsingar um þá. Hafi 

hlutaðeigandi ríkisstofnun verið lögð niður eða einkavædd skal það ráðuneyti, sem hún 

heyrði undir, sinna þessari skyldu. Með bréfinu skulu fylgja almennar leiðbeiningar um 

það hvaða réttaráhrif það hefur að veita slíkt samþykki. Verði það veitt skal það sent 

Þjóðskjalasafni íslands til varðveislu og verði það ekki veitt skal safninu tilkynnt um það. 

Fræðimanni er heimilt að hafa samband við þá einstaklinga sem falla vmdir 3. mgr. vegna 

rannsóknar sinnar þótt þeir hafi ekki veitt samþykki fyrir því að birta megi opinberlega 

upplýsingar um þá.“

Við þetta má reyndar benda að í skýrslu nefndarinnar um aðgang að opinberum 

gögnum um öryggismál íslands 1945-1991, sem birt var 9. febrúar 2007, er komist að 

þeirri niðurstöðu að engar símahleranir út af ótta um öryggi ríkisins hafi átt sér stað utan 

þeirra sem leyfðar voru samkvæmt dómsúrskurði árin 1949, 1951 (tvisvar), 1961, 1963 

og 1968 (sjá „Skýrsla nefndar um aðgang að opinberum gögnum um öryggismál íslands 

1945-1991“. Birt á vefsíðu forsætisráðuneytis, www.forsaetisraduneyti.is, 9. febrúar 

2007). Þeir einstaklingar, sem úrskurðað var um hleranir hjá á þessum árum og eru enn á 

lífi, hafa nær allir verið nafngreindir opinberlega efitir að hafa veitt samþykki fyrir því (sjá 

Guðni Th. Jóhannesson, Óvinir ríkisins. Ógnir og innra öryggi í kalda stríðinu á íslandi 

(Reykjavík, 2006)). Þar að auki mun spjaldskrá sú, sem haldin var í leyni hjá lögreglunni
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í Reykjavík og innihélt nöfii fólks sem lögregla taldi ástæðu til að skrá, hafa verið brennd 

árið 1976 ásamt ýmsum öðrum leynilegum gögnum af svipuðu tagi (sjá Þór Whitehead, 

„Smáríki og heimsbyltingin. Um öryggi íslands á válegum tímum“. Þjóðmál, 3. hefti, 2. 

árg. 2006, bls. 55-85). Þess má því vænta að þeir verði afar fáir sem hafa þurfi samband 

við.

Af þessu tiltekna ákvæði fmmvarpsins ætti reyndar einnig að leiða að þeir 

einstaklingar, sem úrskurðað var um símahlerun hjá og eru enn á lífi, ættu að fá formlega 

tilkynningu um það eftir að fiumvarpið verður að lögum, enda liggja beiðnir 

dómsmálaráðuneytis um hleranir og dómsúrskurðir sakadóms (og yfirsakadóms) um þær 

nú þegar hjá Þjóðskjalasafiii íslands.

‘Í  I) Aðgangur að gðgnum á meðan skráningu stendur

Ljóst verður að vera að fiæðimenn og aðrir, sem vilja kynna sér gögn í hinu fyrirhugaða 

öryggismálasafni, geti gert það um leið og skráningu tiltekinna skjala er lokið en þurfi 

ekki að bíða uns lokið er skráningu allra skilaskyldra skjala. Um þetta er ekkert ákvæði í 

frumvarpinu en það gæti hljómað á þessa leið og fylgt lokasetningu 17. gr. eins og hún er 

núna („Útbúin skal skrá yfir öll mál og skjöl þeirra sem tilheyra þessari deild safiisins“): 

„Skráin skal uppfærð reglulega, í það minnsta ársfjórðungslega, þannig að notendur 

Þjóðskjalasafns geti kynnt sér hana og skjöl öryggismálasafns eftir því sem skráningu 

mála vindur fram.“

Sé frekari athugasemda eða ábendinga óskað, verður vitaskuld fúslega orðið við því.

Virðingarfyllst,

(juom in . jonannesson
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