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Efhi: Akvæði um leit í fangaklefa í fhimvarpi til laga um fullnustu refsinga

Persónuvemd vísar til erindis allsherjar- og menntamálanefndar Alþingis frá 2. febrúar 2015, 
varðandi frumvarp til laga um fuUnusm refsinga (þskj. 399, 332. mál á 145. löggjafarþingi), en 
þau lög kæmu í stað núgildandi laga nr. 49/2005 um sama efni. I erindinu er óskað eftir 
umfjöllun Persónuverndar um 69. gr. frumvarpsins um leit í fangaklefa, þ.e. þá meginreglu 3. 
mgr. þeirrar greinar að fangi skuli þá ekki vera viðstaddur. Er þar horfið frá því fyrirkomulagi 
sem gildir samkvæmt 3. mgr. 52. gr. núgildandi laga, en samkvæmt því ákvæði skal fangi jafnan 
vera viðstaddur leit. I athugasemdum í greinargerð við umrætt ákvæði frumvarpsins segir meðal 
annars að það fyrirkomulag hafi reynst erfitt í framkvæmd og valdið töfum og tmflunum.

Þau lög sem Persónuvernd framfylgir og starfar eftir, þ.e. lög nr. 77/2000 um persónuvemd og 
meðferð persónuupplýsinga, gilda um það þegar unnið er með persónuupplýsingar. Nánar 
tiltekið kemur fram í 3. gr. laganna að undir þau fellur rafræn vinnsla persónuupplýsinga og 
handvirk vinnsla slíkra upplýsinga sem eru eða eiga að verða hluti af skrá. Ekki verður séð að leit 
í fangaklefa feli í sér vinnslu persónuupplýsinga í þessum skilningi sem falli undir lögin.

Vernd persónuupplýsinga er einn þátturinn í friðhelgi einkalífs, sbr. 71. gr. stjómarskrárinnar. 
Ljóst er að leit í fangaklefa felur í sér íhlutun í einkalíf þó svo að ekki sé um að ræða þann þátt 
einkalífsins sem löggjöf um vernd persónuupplýsinga er ætlað að vemda. Þá er ljóst að í kjölfar 
leitar kann að koma til skráningar upplýsinga sem fallið gæti undir þá löggjöf.

Með stoð í 5. mgr. 37. gr. laga nr. 77/2000 hefur Persónuvemd sett reglur m. 837/2006 um 
rafræna vöktun og meðferð persónuupplýsinga sem til verða við rafræna vöktun. Samkvæmt 3.
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mgr. 9. gr. þeirra reglna skal við skoðun á tölvupóst- eða netnotkun á vinnustað eða í skóla gera 
starfsmanni eða nemanda fyrst grein fyrir skoðuninni og veita honum færi á að vera viðstaddur 
hana. Einnig segir að það eigi þó ekki við sé þess enginn kostur, s.s. vegna alvarlegra veikinda 
starfsmanns. Geti hann ekki verið viðstaddur skoðunina sjálfur skuli veita honum færi á að 
tilnefna annan mann í sinn stað.

Þetta ákvæði hefur það að markmiði að veita starfsmanni eða nemanda kost á að gæta hagsmuna 
sinna við þá einkalífsíhlutun sem felst í skoðun á tölvupóst- og nemotkun hans. Æda verður að á 
sambærilegt sjónarmið geti reynt í tengslum við leit í húsakynnum og hefur löggjafinn tekið tillit 
til þess í 2. mgr. 79. gr. laga m. 88/2008 um meðferð sakamála. Mælir þar fyrir um að eiganda 
eða umráðamanni húsakynna eða farartækis, þar sem leit fer fram, skuli kynnt heimild til húsleitar 
og veittrn kostm á að vera viðstaddur hana sé það unnt. Sé hann fjarri skuli til kvaddir 
hermilismenn hans eða starfsmenn sem þar séu staddir. Sé enginn viðstaddm af hálfu eiganda 
eða umráðamanns skuli lögregla tilkynna honum um leitina án ástæðulauss dráttar.

Með vísan til framangreinds telm Persónuvernd það vera í anda grunmeglunnar um ffiðhelgi 
einkalífs að fangi fái að vera viðstaddur leit í klefa sínum, en sú er og megimeglan samkvæmt 3. 
mgr. 52. gr. núgildandi laga um fullnustu refsinga m. 49/2005. Skerðingar á því fyrirkomráagi 
telm stofnunin þmfa að byggjast á veigamiklum rökum.

Að auki telur stofnunin rétt að vekja athygli á að í 1. mgr. 69. gr. frumvarpsins em talin upp 
tiltekin skilyrði fyrir því að leit fari fram en að í 2. mgr. er í raun gert ráð fyrir óheftti heimild til 
leitar, þ.e. „vegna almenns eftirlits“ og að „öðm leyti“. I þessu felst þversögn því að ef 2. mgr. á 
að standa óbreytt verðm 1. mgr. um leið merkingarlaus þar sem engu skilyrða hennar fyrir leit 
þarf þá að vera fullnægt. Auk þess minnir Persónuvemd á að skerðingar á friðhelgi einkalífs 
verða að byggjast á nauðsyn, sbr. 3. mgr. 71. gr. stjómarskrárinnar og 2. mgr. 8. gr. 
manméttindasáttmála Evrópu. Kemm ekki fram í frumvarpinu hvaða rök séu talin styðja hina 
víðtæku takmörkun 2. mgr. 69. gr. þess.

F.h. Persónuvemdar,

Þórðm Sveinsson Alma Tryggvadóttir


