
Stjómskipunar- og eftirlitsnefnd Alþingis 

Efni: Frumvarp til laga um vernd uppljóstrara

Reykjavík, 11. desember 2019

Eftirfarandi samantekt var upphaflega lögð fram á fundi stjómskipunar- og eftirlitsnefndar Alþingis 5. 
desember 2019.1 kjölfar fundarins hefur samantektin verið uppfærð.

Undirritaður hefur lesið saman megindrætti fmmvarps til laga um vemd uppljóstrara (hér eftir 
,,frumvarpið“) og tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2019/1937 frá 23. október 2019 um 
uppljóstraravemd („ ... on the protection o f  persons who report breaches o f  Union law“, hér eftir 
,,tilskipunin“). Frumvarpið er heilt yfir vandað og ítarlegt, og tekur m.a. mið af löggjöf annarra 
Norðurlanda á þessu sviði. Þó gengur frumvarpið að sumu leyti skemur en tilskipunin. Ganga má út 
frá því að tilskipunin verði á síðari stigum tekin upp í EES-samnmginn, enda tengist lagagrundvöllur 
hennar reglum um innri markað ESB/EES.1 Þá þyrftu íslensk lög um efnið að standast lágmarkskröfur 
tilskipunarinnar, sbr. 7. gr. EES-samningsins, sbr. lögnr. 2/1993.

Eftirfarandi era dæmi um atriði þar sem framvarpið virðist ganga skemur en tilskipunin, í þeim 
skilningi að uppljóstraravemd samkvæmt framvarpinu er takmarkaðri en samkvæmt tilskipuninni:

■ Framvarpið tekur til „starfsmanna" sem miðla tilgreindum upplýsingum varðandi núverandi 
eða fyrrverandi „vinnuveitendur“ sína, sbr. 1. gr. framvarpsins. I athugasemdum í greinargerð 
með frumvarpinu er gert ráð fyrir því að hugtakið starfsmaður sé skýrt rúmt og að það geti 
m.a. einnig náð til sjálfstætt starfandi verktaka. Akvæði tilskipunarinnar virðast hins vegar ná 
yfir talsvert breiðari hóp, en hún nær í granninn til allra sem komast yfir upplýsingar „in a 
work-related context“. Undir það falla, auk starfsmanna og verktaka, t.d. stjómannenn og 
hluthafar, og jafnvel sjálfboðaliðar og starfsnemar, sbr. 4. gr. tilskipunarinnar. Ekki verður séð 
að frumvarpið geri ráð fyrir því að allir þessir aðilar geti fallið undir hugtakið „starfsmaður" í 
1. gr. þess, jafnvel þótt það væri skýrt eins rúmt og frekast er unnt.

■ Tilskipunin gerir ráð fyrir því að það sé ekki einungis sá sem miðlar upplýsingum sem geti 
notið uppljóstraravemdar, heldur einnig t.d. viðtakendur upplýsinga (t.d. trúnaðarmaður innan 
fyrirtækis), svo og samstarfsmenn og nákomnir, sbr. 4. gr. og 41. aðfaraorða tilskipunarinnar.2 
I framvarpinu virðist vemdin á hinn bóginn takmörkuð við sjálfan uppljóstrarann.

* Ákvæði frumvarpsins gilda um miðlun upplýsinga um lögbrot eða aðra ámælisverða háttsemi 
af hálfu vinnuveitanda, sbr. 1. gr. þess. I framvarpinu virðist þá gengið út frá því að um sé að 
ræða brot eða háttsemi sem hafi átt sér stað. Tilskipunin tekur aftur á móti einnig til háttsemi 
sem hefur ekki enn átt sér stað, en er mjög líkleg til að gera það („... actual or potential 
breaches, which occurred or are very likely to occur“), sbr. 5. gr. tilskipunarinnar.

■ í frumvarpinu era hugtökin „innri uppljóstran" og „ytri uppljóstran“ skilgreind með öðram 
hætti en hliðstæð hugtök í tilskipuninni. Samkvæmt framvarpinu tekur innri uppljóstran bæði 
til upplýsingagjafar innan fyrirtækis og einnig til viðeigandi ytri eftirlitsaðila eða stjómvalds, 
t.d. Vinnueftirlits ríkisins eða lögreglu, sbr. 2. gr. I tilskipuninni er hið síðamefnda á hinn

1 Á heimasíðu EFTA kemur fram að tilskipunin hafi af hálfu ESB verið merkt „EEA relevanf ‘ og að hún sé til 
skoðunar hjá EES-/EFTA-ríkjunum. Þar segir m.a. að tilskipunin tengist XVIII. viðauka EES-samningsins sem 
ber yfirskriftina „öryggi og hollustuhættir á vinnustöðum, vinnuréttur og jafnrétti kynjanna". Sjá nánar 
eftirfarandi vefslóð: https://www.efta.int/eea-lex/32019L1937
2 41. liður aðfaraorða tilskipunarinnar: „Protection should be provided against retaliatory measures taken not 
only directly vis-á-vis reporting persons themselves, but also those that can be taken indirectly, including vis-á- 
vis facilitators, colleagues or relatives of the reporting person who are also in a work-related connection with the 
reportingperson‘s employer or customer orrecepient of services. [ ...]“

https://www.efta.int/eea-lex/32019L1937


bóginn talið til ytri uppljóstrunar („extemal reporting“). í framvarpinu er ytri uppljóstran aftur 
á móti skilgreind svo að upplýsingum sé miðlað til „utanaðkomandi aðila“, t.d. fjölmiðla, að 
nánari skilyrðum uppfylltum, þ.m.t. að innri uppljóstran hafi ekki leitt til fullnægjandi 
viðbragða, sbr. 3. gr. framvarpsins. í tilskipuninni er sams konar miðlun upplýsinga hins vegar 
nefnd „public disclosure", sbr. 15. gr. hennar.

■ Samkvæmt 3. gr. framvarpsins er það skilyrði til að njóta vemdar á grandvelli ytri 
uppljóstranar að innri uppljóstran hafi ekki borið árangur, sem fyrr segir, og jafnframt að um 
sé að ræða háttsemi sem geti varðað fangelsisrefsingu. I tilskipuninni, sbr. 15. gr. hennar, er þó 
ekki gert að skilyrði fyrir „public disclosure“ (sem samsvarar ytri uppljóstran samkvæmt 
framvarpinu) að háttsemi geti varðað fangelsisrefsingu, heldur virðist nægjanlegt til að grípa 
megi til þess úrræðis að innri og ytri uppljóstran hafi ekki borið árangur. Þá gerir 15. gr. 
tilskipunarinnar jafnframt ráð fyrir því að skilyrðin fyrir „public disclosure“ gildi ekki þegar 
upplýsingum er miðlað beint til fjölmiðla á grandvelli sérstakra reglna í landsrétti um vemd 
sem tengjast tjáningar- og upplýsingafrelsi.3

■ í tilskipuninni er að finna reglur um verklag og málsmeðferð í tilviki „extemal reporting“ (sem 
telst til innri uppljóstranar samkvæmt frumvarpinu sem fyrr segir), sjá m.a. 11., 12. og 13. gr. 
tilskipunarinnar. Til að mynda gerir tilskipunin ráð fyrir því að það stjómvald, sem falið er það 
hlutverk að taka við upplýsingum á grandvelli reglna um „extemal reporting", skuli fylgja 
mótteknum erindum eftir með ákveðnum hætti, m.a. svara þeim innan 3-6 mánaða, að 
tilgreindum skilyrðum uppfylltum. í framvarpinu er hins vegar ekki að finna sérstök ákvæði 
um málsmeðferð, viðbragðstíma o.fl. í tilvikum þar sem innri uppljóstran er beitt og 
upplýsingum er miðlað til viðeigandi stjómvalds eða eftirlitsaðila, t.d. Vinnueftirlits ríkisins 
eða lögreglu, sbr. 2. gr. frumvarpsins.

Samandregið virðist frumvarpið veita færri aðilum uppljóstraravemd en gert er ráð fyrir í tilskipuninni. 
Meðal annars er vemd samkvæmt framvarpinu að meginstefnu bundin við „starfsmenn“ og eftir 
atvikum verktaka, en tilskipunin gerir aftur á móti ráð fyrir því að talsvert breiðari hópur geti notið 
vemdar, t.d. stjómannenn, hluthafar, sjálfboðaliðar o.fl. Þá era hugtökin „innri“ og „ytri“ uppljóstran 
skilgreind með öðram hætti í framvarpinu en í tilskipuninni, og þrengri skilyrði sett fyrir ytri 
uppljóstran í framvarpinu en fyrir hliðstæðu úrræði („public disclosure“) í tilskipuninni. Hér ber þó að 
hafa í huga að framvarpið hefur það ekki beinlínis að markmiði að innleiða tilskipunina í íslenskan 
landsrétt, enda hefur tilskipunin ekki verið tekin upp í EES-samninginn. Komi hins vegar til þess að 
tilskipunin verði tekin upp í EES-samninginn, sem telja má líklegt enda varðar hún efnissvið hans, 
verður íslensk löggjöf um efnið að uppfylla lágmarkskröfur hennar sem fyrr segir.

Loks skal bent á að ef misræmi er milli skuldbindandi EES-gerða og íslenskra laga, hefur í 
réttarframkvæmd stundum verið gripið til þess ráðs að skýra viðkomandi ákvæði íslenskra laga til 
samræmis við þá EES-gerð sem um ræðir, þannig að samræmi náist milli landsréttar og EES-réttar. 
Þessi tegund samræmisskýringar er þó vissum takmörkunum háð og er hún oft ekki tæk, t.d. þar sem 
orðalag íslenskra laga er ósamrýmanlegt efnisreglum viðkomandi EES-gerðar.

Virðingarfyllst,

Friðrik Ami Friðriksson Hirst,

framkvæmdastjóri Lagastofnunar og doktorsnemi við Lagadeild HÍ

3 2. mgr. 15. gr. tilskipunarinnar: „This Article [15. gr.] shall not apply to cases where a person directly discloses 
information to the press pursuant to speciflc national provisions establishing a system of protection relating to 
freedom of expression and information.“


