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Efni: Umsögn um þingsályktunartillögu um að ísland skapi sér afgerandi lagalega sérstöðu 
varðandi vernd tjáningar- og upplýsingafrelsis, sem er á þingskjali nr. 688, sem er 383 . mál á 
138. löggjafarþingi Alþingis 2009-2010, flutningsmenn eru Birgitta Jónsdóttir og 18 aðrir 
þingmenn.

Höfundar: Dr. Haukur Arnþórsson, stjórnsýslufræðingur, Jón Kristinn Ragnarsson, MA í 
alþjóðasamskiptum og Margrét Cela, doktorsnemi í alþjóðasamskiptum.

Höfundar umsagnarinnar hittu lögfræðingana Eirík Jónsson og Trausta Fannar Valsson, sem 
báðir eru lektorar við Lagadeild Háskóla íslands, á fundi föstudaginn 4. júní 2010 og lögðu 
þeir síðarnefndu í framhaldi af því fram lögfræðilega efnispunkta til umsagnarinnar, sem þeir 
höfðu ekki aðstöðu til að fullvinna. Efnispunktarnir eru hér settir fram á ábyrgð höfunda 
umsagnarinnar, en Eiríki ogTrausta Fannar þökkuð aðstoðin.

Þingsályktunartillagan sjálf er tiltölulega almenns eðlis og í sjálfu sér ekki nema gott eitt um 
efni hennar að segja, það að farið verði yfir gildandi löggjöf með tilliti til þess hvernig auka 
megi tjáningarfrelsi hér á landi. Tjáningarfrelsið er yfirleitt talið af hinu góða og einn af 
hornsteinum þess samfélags sem við höfum skapað okkur og viljum búa í. Það má þó ekki 
gleymast að allir peningar hafa tvær hliðar og hin hlið tjáningarfrelsisins er friðhelgi 
einkalífsins, en þá friðhelgi er einnig mikilvægt að vernda. Þegar sett eru lög um aukið frelsi, 
hvort sem þar er um að ræða frelsi á netinu eða annars staðar má því ekki gleyma að frelsi 
fylgir ábyrgð.

Frumkvæði ríkisins í málinu virðist nauðsynlegt og er hér bent á eftirfarandi leiðir:
a) að efna til alþjóðlegrar ráðstefnu um alþjóðlega lagasetningu fyrir tölvuumhverfi og 

spyrja þar þeirrar spurningar hvernig ábyrg ríki framkvæmi lög og réttarfar á netinu 
meðal annars með tilkomu gagnavera

b) að ísland taki þátt í þeirri alþjóðlegu reglusetningu á sviði tölvuöryggis sem fram fer á 
vegum nágrannaríkjanna, einkum á vegum Evrópuráðsins

c) að lýsa því yfir að ísland muni í framtíðinni gerast aðili að alþjóðlegri lagasetningu og 
samningum sem snerta vinnslu gagnavera og hafa eftir atvikum frumkvæði að slíkri 
reglusetningu í samvinnu við nágrannaríkin og

d) að stefna að því að lög og regla í ríki upphafsaðila gagna á netinu annars vegar og 
móttakenda hins vegar séu virt.

Þegar ráðist er í jafn áhrifamiklar breytingar og lagt er til í texta greinargerðarinnar sem fylgir 
tiUögunni er nauðsynlegt að skoða málið frá öllum hliðum, mikið hefur verið rætt um 
jákvæðu hliðarnar á þessu máli, en minna hefur farið fyrir gagnrýni. Það má gera talsverðar 
athugasemdir við greinargerðina og eru þær settar fram í efnispunktum hér á eftir.
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1. Þau markmið og leiðir sem sett eru fram í greinargerð tillögunnar gefa mjög einsleita 
mynd af frelsi og öryggi á netinu og í heiminum og ekki eru dregin saman í umræðu 
jákvæð og neikvæð atriði sem aukið frelsi myndi bera með sér. í alþjóðlegri umræðu 
fræðimanna takast jafnan á andstæðir pólar, svo sem frelsi og öryggi á netinu 
almennt og fjölmiðlafrelsi og persónuvernd. í greinargerðinni er það ekki rakið hvaða 
áhrif aukið frelsi á netinu hefur á öryggi eða persónuvernd og hverjir borga fyrir aukið 
frelsi með lægri lífsgæðum á einhvern hátt. Það samhengi er þó mjög athyglisvert, 
einkum í Ijósi þess að netið er lífsrými milljóna manna.

2. Minnt skal á að upplýsingaglæpum hefur fjölgað mikið á síðustu árum og stjórnvöld 
nágrannaríkjanna beita réttarkerfum sínum til þess að taka upplýsingaglæpamenn úr 
umferð. Hér á landi hefur ríkisvaldið ekki viðbúnað og hefur ekki komið sér upp 
greiningardeild fyrir upplýsingaglæpi, en hefur fjölda dyra- og öryggisvarða í þjónustu 
sinni. Upplýsingar á tölvum opinberra starfsmanna, forstöðumanna fyrirtækja og 
stofnana og alþingismanna eru þó augljóslega í mikilli hættu hér sem annars staðar 
og upplýsingastuldur hefur jafnvel átt sér stað hér á landi. Með tillögunni er aðstaða 
upplýsingaglæpamanna hugsanlega styrkt.

3. í greinargerðinni virðist lögð til sú leið að lög nágrannaríkjanna, jafnvel gamalgróinna 
lýðræðisríkja, sem okkur íslendingum finnst ganga of langt á kostnað frelsisins, nái 
ekki fram að ganga yfirleitt með tilkomu gagnavera á íslandi. Það má spyrja sig hvort 
stjórnmálamenn nágrannaríkjanna séu þeim orðum greinargerðarinnar sammála að 
„það [sé] erfitt að ímynda sér magnaðri upprisu lands úr rústum víðtækrar 
fjármálaspillingar og leyndarhyggju" en að það valdi réttaróvissu í öðrum vestrænum 
ríkjum.

4. Þá er í greinargerðinni látið að því liggja að netið sé fjölmiðill eða útgáfumiðill í eldri 
skilningi, það er að ábyrgir aðilar svo sem ritstjórnir hafi með birtingu efnis að gera og 
auðvelt og eftirsóknarvert sé að auka frelsi ritstjórna og gera ódýrara fyrir þær að 
birta upplýsingar sem eru óþægilegar fyrir yfirvöld eða atvinnulíf, en varða 
almannaheill. Þessi málflutningur er afar villandi. Netið er að vísu bæði fjölmiðill og 
útgáfumiðill, en það er ekki síður samskiptamiðill. Frelsi ritstjóranna er jafnframt 
frelsi hvers barns. Sjaldan eða aldrei í sögunni hefur hver og einn einstaklingur fengið 
jafn mikið útgáfuvald og eftir að netið kom til og það er heiminum meira áhyggjuefni í 
dag hvernig það frelsi er notað, en að það sé of lítið. Stærstu samfélögin í kringum 
okkur veita stórfé í rannsóknir á því hvernig stendur á stórfelldri aukningu sjálfsvíga 
meðal unglinga og á öðrum hættum sem hið ríkulega frelsi netsins opnar fyrir.

5. Ef fylgt er eftir meginhugsun greinargerðarinnar myndast veruleg hætta á því að 
tölvuumhverfi framtíðarinnar verði þannig að í hugbúnaði x ríki lög aflandseyjar x og 
að þar sé allt leyft, svo sem vændi, kám, spilavíti og áfengis- og eiturlyfjaauglýsingar, 
en í hugbúnaði y ríki lög aflandseyjar y, sem heldur hlífiskildi yfir bókhaldsbrotum og 
svo koll af kolli. Þannig munu börn og fullorðnir á heimilum sínum og á vinnustað 
vinna á tölvum þar sem er breytilegt réttarfar eftir því hvaða forrit er keyrt og fer það 
eftir því á hvaða aflandseyju búnaðurinn er vistaður. Lög þeirra eigin ríkis, hversu 
lýðræðislega sem þau hafa verið sett, gilda ekki endilega. Það er einmitt til að mæta 
svona ógnunum sem alþjóðasamningar og -lög eru samþykkt.



6. Að rugga bátnum á þessu sviði snýr ekki aðeins að hamingju og lífsgæðum 
almennings heldur að framkvæmd öryggis í víðtækari skilningi. Öllum er Ijóst að 
nútímanjósnir og nútímahernaður fer fram á netinu og að baráttan um þekkinguna er 
hörð, meðal annars þekkinguna til þess að eyða lífi. Afsláttur af lögum annarra 
vestrænna lýðræðisríkja í gagnaverum á íslandi getur því haft áhrif á heimsfriðinn. 
Spyrja má hvort ísland hafi það þróaða löggjöf á sviði öryggismála að réttarstaða íbúa 
Vesturlanda gagnvart netglæpamönnum sé tryggð þegar gagnaver taka til starfa á 
íslandi.

7. Ekki hefur komið fram að hagsmunir gagnaveranna krefjist þeirra lagabreytinga sem 
hér er rætt um. Hins vegar er á það bent að ísland er eyja og áhættusamt kann að 
vera fyrir rekstur þeirra að netumferð héðan ógni stöðugleika eða allsherjarreglu í 
hinum vestræna heimi eða tefli heimsfriðnum í tvísýnu. Það er auðvelt fyrir stórveldin 
í okkar heimshluta að taka upp eftirlit með netumferð frá íslandi. Slíkt eftirlit gæti 
reynst gagnaverum erfitt. Þá má jafnvel hugsa sér að landinu yrði kippt úr sambandi 
við netið í einhverjum skilningi, sem myndi væntanlega fella rekstur gagnavera hér.

8. Þingsályktunartillagan er gamaldags í þeim skilningi að upphaflegar hugmyndir 
netverja, 68-kynslóðarinnar og hippakynslóðarinnar um frelsið á netinu hafa gengið 
til baka og eru enn að ganga til baka. „Stríðið er tapað" orðaði einn af frumkvöðlum 
netsins þetta nýlega og átti þá við að hugmyndirnar um dreifða uppbyggingu neta, 
dreifða þjónustu og jafna stöðu og fullt þátttökufrelsi allra netnotenda gengju ekki 
upp. Frelsi menntamannanna sem í upphafi virkaði svo vel hefur víða breyst í martröð 
þolenda netsins og stjórnvöld eru að bregðast vtð því smám saman. TiHagan er því 
ekki í takt við þróunina.

9. Þótt markmið þingsályktunartillögunnar séu þannig að nokkru leyti tímaskekkja og 
byggi á öfgafullum frelsishugmyndum um netið kann það hins vegar að vera rétt að 
ísland eigi fullt erindi inn í alþjóðlega umræðu um frelsi og öryggi netsins og getur 
hugsanlega haft góð áhrif á réttarstöðu aðila þegar til lengri tíma er litið, í skjóli 
starfrækslu alþjóðlegra gagnavera hér á landi og ef hér á landi byggist smám saman 
upp þekking á þessu sviði. En sennilega er leiðin til þess að fá traust umheimsins í 
þessu efni sú að sýna fulla ábyrgð, hvetja til alþjóðlegs samstarfs, virða 
alþjóðasamninga, lög og reglur og að fara sér hægt og með því að taka eitt skref í 
einu.

10. Hagsmunir íslands standa væntanlega til þess þegar til lengri tíma er litið að tryggja 
að lög og regla ríki í heimsþorpinu og að umhverfi almennings á netinu sé samkvæmt 
góðri reglu, eins og hún er skilgreind af hverju ríki og alþjóðasamfélaginu, og meðal 
annars að stofnanir íslenska samfélagsins svo sem skattur, löggæsla og dómstólar hafi 
eðlilegan aðgang að gögnum íslenskra lögaðila hvar sem þau eru vistuð og sömuleiðis 
að almenningur geti varið sig fyrir netárásum án mikils tilkostnaðar. Þessa hagsmuni 
verður að tryggja með alþjóðlegum samningum og er hér sérstaklega bent á vettvang 
Evrópusambandsins og Sameinuðu þjóðanna.



Sjónarmið alþjóðastjórnmála

Ef horft er til alþjóðasamfélagsins í dag má líta svo á að ísland sé í þeirri stöðu að þurfa að 
vinna sér traust nágrannaríkja sinna eftir það mikla hrun sem hér átti sér stað, og hafði áhrif 
langt út fyrir landsteinana. Þegar byggja þarf upp traust má ætla að besta leiðin til þess sé að 
sýna ábyrgð, en ekki að fara of geyst í mál sem geta skapað pólitíska óeiningu á 
alþjóðavettvangi. ísland þarf að taka tillit til annarra ríkja og þeirra alþjóðasáttmála sem 
landið er aðili að. Að setja löggjöf sem brýtur á jafn afgerandi hátt í bága við löggjöf 
nágrannaríkja okkar, eins og þessi greinargerð býður uppá, getur skapað hættu á deilum, 
sem ísland má varla við á þessum tímapunkti.

Alþjóðlegar aðgerðir beinast að því að reyna að samhæfa reglur varðandi tölvuógnir og 
upplýsingar. í greinargerðinni er lagt til að ganga í andstæða átt, og er sú leið væntanlega 
ekki líkleg til að vekja virðingu og velvilja annarra ríkja. Margt má betur fara á íslandi áður en 
lagt er af stað í herferð til að kenna öðrum. ísland hefur til að mynda ekki komið sér upp 
CERT-teymi (Computer Emergency Response Team) en margar aðrar þjóðir sem ísland vill 
bera sig saman við hafa gert slíkt. Myndi það væntanlega orka tvímælis að þjóð ætlaði sér að 
vera í fararbroddi tölvumála, en geta þó ekki komið sér upp viðbragðsteymi af slíkri gerð og 
gæti það verið túlkað sem ábending um ónóga ábyrgðartilfinningu íslendinga. Þá er landið 
enn viðkvæmt hvað varðar samband við útlönd þrátt fyrir miklar framfarir á seinustu árum, 
er þess skemmst að minnast að í febrúar 2010 kom upp bilun í London sem olli 
sambandsleysi í gegnum Farlce. Bendir það til að nauðsynlegt sé að skoða samband íslands 
við umheiminn gaumgæfilega áður en lengra er gengið sem og fleiri þætti í innviðum 
upplýsingatækniþjónustu og opinbers eftirlits með henni.

Þrátt fyrir að það hljómi óneitanlega vel að verða þekkt sem boðberar frelsis, getur frelsið 
auðveldlega snúist uppí andhverfu sína og áður en lengra er haldið væri æskilegt að svara 
eftirfarandi spurningum, hafi það ekki þegar verið gert:

1. Hvernig ætlum við að bregðast við því ef önnur ríki eru ósátt við þessa leið og beita 
okkur einhvers konar þrýstingi, erum við í stakk búin til að takast á við það?

2. Ef héðan verða birtar upplýsingar sem geta komið sér illa við aðra, er þá möguleiki á 
því að við séum að bjóða heim hættunni á að nánar verði fylgst með netumferð til og 
frá landinu, til dæmis af NATO eða leyniþjónustu einhverra ríkja eða jafnvel af 
hryðjuverkasamtökum. Erum við tilbúin til að taka þá áhættu?

Sama er hversu góður tilgangurinn er sem lagt er upp með, jákvæðar umbætur bjóða því 
miður iðulega upp á neikvæða misnotkun. Það munu alltaf verða til óprúttnir aðilar sem 
finna glufur og leita leiða til misnotkunnar. Eðli þeirra breytinga sem hér er um að ræða 
býður heim hættunni á að misnotkun geti kallað fram hörð viðbrögð alþjóðasamfélagsins, og 
nauðsynlegt er að taka mið af því áður en stór skref eru stigin.

Árið 2009 kom út áhættumatsskýrsla fyrir ísland og þar kemur fram að ýmsir sérfræðingar 
telja að hættan á hryðjuverkum á heimsvísu muni fara vaxandi á næstu árum, sér í lagi ef 
hryðjuverkamenn eignast öruggt griðland. Ef þessir þættir eru metnir í samhengi og í Ijósi 
þess að alþjóðleg hryðjuverkastarfssemi hefur að miklu leiti fært sig yfir á netið, bæði hvað 
við kemur þjálfun og nýliðun, má sjá að hér er um að ræða áhættuþátt sem ekki er með öllu 
hægt að afskrifa af hálfu íslands.



Ef einhvern lærdóm má draga af þeim hraða uppgangi sem hér var og því hruni sem í 
kjölfarið fylgdi, er að það borgar sig ekki að ætla að verða mest og best á einu augabragði, 
heldur að fara hægar í sakirnar, taka smærri skref, vanda til verksins og sjá til þess að allir 
lausir hnútar séu hnýttir í hverju skrefi fyrir sig. Þar á meðal að ríkið hafi komið sér upp 
viðbúnaði á viðkomandi sviði. Á þann hátt getum við sett markið hátt, markað okkur þá 
stefnu sem nauðsynleg er til að ná settu marki og með þolinmæði og vinnu komist á 
leiðarenda. Að ætla frá upphafi að kenna öðrum hvernig eigi að gera hlutina er hluti af þeim 
hugsunarhætti sem kom landi og þjóð í vandræði í byrjun og þess vegna hlýtur það að vera 
vafasamt að reyna það aftur.

Lagaleg sjónarmið

í 1. mgr. 71. gr. stjórnarskrárinnar segir að allir skuli njóta friðhelgi einkalífs, heimilis og 
fjölskyldu. í ákvæðinu felst m.a. réttur manna til að njóta friðar um lífshætti sína og 
einkahagi, þar á meðal tiltekinnar persónuverndar, æruverndar o.fl. Sambærilega reglu er að 
finna í 1. mgr. 8. gr. mannréttindasáttmála Evrópu, sem að verulegu leyti var höfð sem 
fyrirmynd stjórnarskrárákvæðisins. Mannréttindadómstóll Evrópu hefur túlkað ákvæðið með 
afar „dýnamískum" hætti og í því eru m.a. taldar felast margháttaðar jákvæðar skyldur 
aðildarríkjanna (þ.e. skyldur ríkisins til athafna), m.a. til að tryggja að borgararnir brjóti ekki 
gegn friðhelgi einkalífs hvors annars og að þeir sem telji slíka friðhelgi hafa verið rofna njóti 
raunhæfra úrræði til að rétta sinn hlut. Er þetta raunar líklega það ákvæði sáttmálans þar 
sem dómstóllinn hefur gengið hvað lengst í að leggja jákvæðar skyldur á aðildarríkin (gott 
dæmi um slíkar jákvæðar skyldur er MDE, K.U. gegn Finnlandi, 2. desember 2008 (2872/02)).

Það felst í eðli tjáningarfrelsisins annars vegar (í 73. gr. stjórnarskrárinnar og 10. gr. 
mannréttindasáttmála Evrópu) og friðhelgi einkalífs hins vegar (í 71. gr. stjórnarskrárinnar og
8. gr. mannréttindasáttmála Evrópu) að þessi tvenns konar réttindi vegast oft á. Kemur þá 
gjarnan til örðugs mat dómstóla (og annarra þeirra sem ákvæðin túlka) á því hvor réttindin 
vegi þyngra í hverju og einu máli. Það sem einkum er aðfinnsluvert við greinargerðina með 
þingsályktunartillögunni er að þar er nánast eins og 71. gr. stjórnarskrárinnar og 8. gr. 
mannréttindasáttmála Evrópu séu ekki til. Að óbreyttri stjórnarskrá og aðild íslands að 
mannréttindasáttmála Evrópu er vitanlega ekki unnt að ráðast í einhvers konar almennt 
afnám takmarkana á tjáningarfrelsi í löggjöf, enda sækja ýmsar takmarkanirnar stoð sína í 
áður nefndar grundvallarreglur um friðhefgi einkafffs og afnám sumra þeirra myndu fefa f sér 
brot gegn þeim. Á slíkar breytingar gæti þá fljótlega reynt fyrir mannréttindadómstólnum, 
sem hefur sem fyrr segir gengið langt í að leggja jákvæðar skyldur á aðildarríkin til að tryggja 
friðhelgi einkalífs. Ef ráðist væri í verulega rýmkun tjáningarfrelsisins, án gaumgæfilegrar 
athugunar á því hvort hún samrýmist friðhelgi einkalífs, er því hætt við að sú vegferð sem 
farin væri í nafni tjáningarfrelsis yrði fljótlega tafin brjóta gegn annars konar frelsi í 
Strassborg. Vegna tíðrar tilvísunar í réttarstöðuna í Bandaríkjunum í greinargerðinni er rétt 
að taka fram að réttarstaðan þar er talsvert önnur en í Evrópu að því er varðar friðhelgi 
einkafífs. Stjórnarskrárvernd friðhefgi einkalífs er mun meiri á íslandi en í Bandaríkjunum 
enda er ákvæði eins og í 71. gr. stjórnarskrárinnar og 8. gr. mannréttindasáttmála Evrópu 
ekki að finna í stjórnarskrá Bandaríkjanna.



Kjarnaatriðið er að við þá yfirferð og endurskoðun sem boðuð er í tillögunni og 
greinargerðinni er afar mikilvægt að litið verði til mannréttindaákvæðanna um friðhelgi 
einkalífs, samhliða ákvæðunum um tjáningarfrelsi. Því er mjög óheppilegt að ekkert skuli á 
þau minnst eða um þau fjallað í tillögunni/greinargerðinni. Ef sú athugun sem lögð er upp í 
greinargerðinni miðast eingöngu við þau atriði sem þar er fjallað um er hætt við að skökk 
mynd fáist sem rími ekki vel við stjórnarskrárbundin mannréttindi og alþjóðaskuldbindingar. 
Rétt er að taka fram að ýmislegt hér á landi má bæta m.t.t. tjáningarfrelsisins og það án þess 
að brotið sé gegn áður nefndum ákvæðum um friðhelgi einkalífs. Má þar nefna ýmis atriði í 
meiðyrðalöggjöfinni sem sjálfsagt og eðlilegt er að endurskoða. Því er í sjálfu sér ekkert nema 
gott um það að segja að löggjöfin verði skoðuð m.t.t. tjáningarfrelsiverndar en mikilvægt er 
sem áður segir að gleyma þar ekki grundvallarreglunum um friðhelgi einkalífs.

Rétt er jafnframt að taka fram að telja verður að sumar hugmyndirnar í greinargerðinni 
standi veikum fótum gagnvart giidandi alþjóðaskuldbindingum íslands, einkum svonefndum 
Lúganósamningi um dómsvald og um fullnustu dóma í einkamálum (sbr. lög nr. 68/1995). 
Það er vitanlega ekki á valdi íslands að hlutast til um meiðyrða- og réttarfarslöggjöf í öðrum 
ríkjum og því t.d. ekki unnt að koma í veg fyrir að breskur réttur heimili að mál séu höfðuð 
þar í landi vegna vefsíðna sem tengjast íslancfi, vegna tjóns sem kemur fram þar í landi. 
Samkvæmt Lúganósamningnum ber íslandi þá skylda til að viðurkenna dóminn hér á landi, 
nema að uppfylltum þröngum undantekningum svo sem um að viðurkenningin teldist 
andstæð allsherjarreglu hér á landi. Líklegt er að erfitt verði að beita slíkum undantekningum 
gagnvart Evrópuríkjum á þeim grunni að meiðyrðadómur brjóti gegn allsherjarreglu hér á 
landi, í Ijósi þess að þau ríki eru almennt aðilar að mannréttindasáttmála Evrópu og þar af 
leiðandi undir sama mannréttindaeftirliti og ísland (þar á meðal Bretland). Það er í öllu falli 
Ijóst að skoða þarf mjög vandlega hvernig þær tillögur sem fram koma í greinargerðinni 
samrýmast Luganósamningnum. Vegna tilvísunar til löggjafar í Bandaríkjunum að þessu leyti 
skal aftur tekið fram að talsverður munur er á stöðu íslands og Bandaríkjanna að þessu leyti 
enda samstarf Evrópuríkja að þessu leyti mun nánara.

Hvað varðar stöðu whistle-blowers má einnig segja að í greinargerð með 
þingsályktunartillögunni vanti ákveðið jafnvægi mikilvægra sjónarmiða. í íslenskar lagaregiur 
skortir fullkomin ákvæði um þagnarskyldu opinberra starfsmanna, og þeirra sem taka að sér 
störf fyrir stjórnvöld með einhverjum hætti. Mjög mikilvægt er að verði ráðist í það að setja 
reglur um stöðu whistfe-blowers sé einnig að því hugað, og þá samhliða, að kortleggja 
þagnarskyldureglur og setja ítarleg fyrirmælu um slíkar skyldur opinberra starfsmanna í lög.

Yfirlit yfir tæknibreytingar, ný tækni minnkar heiminn

Framtíðin kveður dyra í þessu máli. Hugmyndir um að ríki jarðarinnar verði að hafa 
sameiginlega löggjöf, að minnsta kosti að einhverju leyti, verða að veruleika með tilkomu 
gagnaveranna, sem meðal annars eru að koma tií íslands, þjónusta þeirra er oftast nefnd 
„cloud computing", sjá t.d. the Economist 15. okt. 2009. Gagnaver eru nýjung sem færir 
ísland á lista yfir þau ríki sem leiða tækniþróunina næstu misserin, þau eru nýtt tækifæri fyrir 
Islendinga til þess að taka þátt í því að móta heiminn með öðrum.



Með gagnaverunum eykst stærðarhagkvæmni upplýsingatækninnar og vinnsla sem áður var í 
vélasölum stofnana og fyrirtækja flyst á netíð, jafnvel ótíltekíð hvar. Þannig rofna tengslin 
milli upphafsaðila og eiganda búnaðar, gagna og upplýsinga annars vegar og vistunarstaðar 
þeirra hins vegar og þau geta verið í sitt hvoru ríkinu þar sem gilda ólík lög. Þannig á og getur 
gagnaver geymt gögn og upplýsingar frá fjölmörgum ríkjum víða í heiminum, sem eru t.d. á 
ólíkum tímabeltum, sem auðveldar samnýtingu búnaðar. Móttakendur þessara gagna og 
upplýsinga geta eins og áður verið hvarvetna í heiminum.

Þau lög sem gætu gilt í þessu efni eru:
a) lög í ríki upphafsaðila og eiganda búnaðar, gagna og upplýsinga,
b) lög í ríki vistunaraðila,
c) lög í ríki móttakanda og
d) alþjóðalög og samningar milli ríkja.

Við þessar aðstæður geta einstök ríki þar sem gagnaver eru rekin séð sér hag í því að vera 
aflandseyjar fyrir gögn og upplýsingar og myndað lagaumhverfi sem ver búnað, gögn og 
upplýsingarnar fyrir lögum og reglu í ríki upphafsaðilans og í ríki móttakandans. Það gildi því 
bara lög sem eru sett fyrir ríki vistunaraðilans. Slík aflands-ríki þyrftu einnig að sniðganga 
alþjóðalög og samninga til þess að geta sjálf stjórnað lagaumhverfinu. Þannig gæti myndast 
samkeppni um viðskipti milli smáríkja sem hýsa gagnaver og eitt boðið aflandseyjaþjónustu 
hvað varðar upplýstngarfög, annað hvað varðar bókhaldslög, þriðja um annað ólögtegt efni 
o.s.frv. Það er ekki sú framtíðarsýn í upplýsingatækni sem ísland ætti að vinna að. Slík 
samkeppni er tæpast í almannaþágu. Á það er minnt að netið er lífsrými fólks, fjölskyldnanna 
og allra aldurshópa og að almenningur á meðal annars rétt á einsleitu og skýru lagaumhverfi.

Reykjavík, 7. júní 2010
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