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Efni: Alitsgerð Páls Hreinssonar um valdheimildir sóttvamalæknis og heilbrigðisráðherra til 
opinberra sóttvamaráðstafana

Með bréfi, dags. 26. águst sl., fór ég þess á leit við dr. Pál Hreinsson að hann tæki saman álitsgerð um 
valdheimildir sóttvamalæknis og heilbrigðisráðherra til opinberra sóttvamaráðstafana. I bréfínu kom 
m.a. fram að ég hefði í samráði við heilbrigðisráðherra og ríkisstjóm óskað eftir því að Páll ynni 
álitsgerð um efrdð með hliðsjón af skráðum og óskráðum meginreglum stjómsýsluréttar og 
mannréttindaákvæðum í stjómarskrá og alþjóðasamningum. Þá yrði jafnframt tekið mið af samspili 
við valdheimildir lögreglu og annarra yfirvalda til að framfylgja slfkum ráðstöfunum. Enn fremur var 
óskað eftir því að Páll gerði frumtillögur að breytingum á lögum eða reglum eftir þvi sem hann teldi 
tílefni til.

Hinn 20. september sl. skilaði Páll álitsgerðinni til forsætisráðuneytisins og heilbrigðisráðuneytisins á 
grundvelli framangreinds. Alitsgerðin var rædd á fundi ríkisstjómar 25. sama mánaðar og birt á 
heimasíðu Stjómarráðsins sama dag. I álitsgerðinni koma framþessar ábendingar helstar:

í sóttvamalögum, nr. 19/1997, sé ekki að fínna lögskýrgreiningar á helstu hugtökum laganna. 
Mikilvægt sé að samræmi sé í hugtakanotkun og að þýðingu 
alþjóðaheilbrigðisreglugerðarinnar sé þannig hagað að notuð séu viðtekin hugtök íslensks 
lagamáls á sviðí heilbrigðisréttar. Sem dæmi má nefha að í sóttvamalögum og íslenskri 
þýðingu alþjóðaheilbrigðisreglugerðarinnar er talað um aflevíun en í framkvæmd hefur 
hugtakið sóttkví frekar verið notað.

Samkvæmt 1. tölul. 5. gr. sóttvamalaga sé það á verksviði sóttvamalækois að skipuleggja, og 
samræma sóttvamir og ónæmisaðgerðir um land allt, m.a. með útgáfu leiðbeininga um 
viðbrögð. Þrátt fyrir þetta lögboðna verkefrd sóttvamalæknis er sóttvamaráði einnig falið í 3. 
mgr. 6. gr. að móta stefnu í sóttvörnum. Með þessum lagafyrirmælum em sóttvamalækni og 
sóttvamaráði falin að morgu leyti sömu verkefni.

í 2. mgr. 12. gr. sóttvamalaga, nr. 1971997, sé ráðherra veitt heimild til þess með reglugerð 
að grípa til opinberra sóttvamaráðstafana. Æskilegt sé að telja nánar upp hverjar þessar 
sóttvamaráðstafanir geta verið og sjá til þess að fram komi lögskýrgreiningar á þeim. Hér 
þurfi að tryggja samræmi hugtaka og skilgreininga þeiira við 
alþjóða-heilbngðis-reglugerðma.

Rétt sé að huga að því að ekki hafa allar almennar sóttvamaráðstafanir samkvæmt
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alþjóðaheilbrigðisreglugerðinni verið innleiddar í íslenskan rétt. Þau eigi ekki síst við um 
ákvæði reglugerðarinnar sem varða almennar reglur um sóttvamir við komu og brottför 
ferðamanna.

Astæða sé til þess að ákvæði 14. gr. aðgerðir vegna hættu á útbreiðslu smits frá einstaklingum 
séu ótvíræð um það að hún taki bæði til smitaðra einstaklinga og þeirra sem rökstuddur 
grunur leikur á að hafi smitast. Þá virðist gengið út frá þeirri forsendu að flestar 
stjómvaldsákvarðanir sóttvamalæknis séu teknar á grundvelli tilkynninga frá 
heilbrigðisstarfsmönnum á grundvelli ákvæðisins. Engu að síður verði að ætla að stór hluti 
þeirra mála, þar sem grípa þarf til þess að setja einstaklinga í sóttkví, sem grunur leikur á að 
hafi smitast, komi til vegna smitrakningar sem starfsmenn ríkislögreglustjóra hafa annast.

I ljósi þess að sóttkví einstaklings feli í sér frelsisskerðingu sem fellur undir 67. gr. 
stjómarskrárinnar og 5. gr. mannréttindasáttmála Evrópu verði að breyta ákvæðum 15. gr. 
sóttvamalaga þannig að mál um lögmæti hennar verði einnig borið undir héraðsdóm á 
gmndvelli þess ákvæðis svo og önnur sóttvamaúrræði sem samkvæmt eðli og umfangi sínu 
falla undir ákvæði 1. mgr. 67. gr. stjómarskrárinnar sem frelsisskerðing.

Við endurskoðun sóttvamalaga, nr. 19/1997, með síðari breytingum, sé æskilegt að samspil 
og skömn þeirra laga við lög nr. 80/2016, um útlendinga, verði tekið til athugunar, m.a. að 
því er varðar innleiðingu tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2004/3 8/EB frá 29. apríl 
2004 um rétt borgara Sambandsins og aðstandenda þeima til frjálsrar farar og dvalar á 
yfirráðasvæði aðildarríkjanna varðandi innleiðingu 27. og 29.-31. gr. hennar varðandi 
takmarkanir á frjálsri för og dvöl vegna farsótta og málsmeðferð þar að lútandi svo og 
heimild til að bera hana undir dómstól, svo og heimild til að gera læknisrannsóknir á þeim 
sem komið hafa til landsins á gmndvelli EES-samningsins og dvalið hér á landi skemur en 
þrjá mánuði.

Heimild til töku þjónustugjalda í 3. mgr. 17. gr. sóttvamalaga virðist haldin annmarka. 
Akvæðið sé of opið og almennt svo byggt verði á því, en þar sé vísað til gjaldtökuákvæða 
ótilgreindra alþjóðasamninga Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar sem Island er aðili að. I 
athugasemdum við þessa grein frumvarps þess er varð að 8. gr. laga nr. 43/2007, sem bætti 
við ákvæði 3. mgr. 17. gr. sóttvamalaga, komi fram að hér hafi verið höfð í huga 40. gr. 
alþjóðaheilbrigðisreglugerðarinnar. Skýrleikakröfur væm út af fyrir sig uppfylltar ef 
lagaákvæðið vísaði þannig til gjaldtökuheimildar þeirrar reglugerðar. Hins vegar léki áfram 
vafi um hvort heimilt væri að beita 40. gr. reglugerðarinnar þar sem hún hefur ekki verið birt 
í C-deild Stjómartíðinda.

Alitsgerðin er hér með send Alþingi til upplýsinga og eftir atvikum nánari athugunar. Er ég 
reiðubúin til að gera frekari grein fyrir einstökum efnisatriðum hennar undir sérstakri umræðu á 
Alþingi, sé þess óskað, þar sem ég, eða eftir atvikum heilbrigðisráðherra, yrði þar til andsvars en 
málefni sóttvama heyra formlega undir málefnasvið heilbrigðisráðuneytis samkvæmt 
forsetaúrskurði um skiptingu stjómarmálefna milli ráðuneyta í Stjómarráði Islands, nr. 119/2018. 
Loks vil ég upplýsa yður um að álitsgerðinni hefur verið vísað til umíjöllunar hjá starfshópi sem 
heilbrigðisráðherra hefur skipað til endurskoðunar á sóttvamalögum, nr. 19/1997, en frumvarp til 
laga um breytingu á lögunum (opinberar sóttvamaráðstafanir) er á þingmálaskrá ráðherrans á 151. 
löggjafarþingi í janúar á næsta ári. Starfshópurinn mun eigi að síður meta hvort þörf sé á að hraða 
þeirri vinnu að einhverju marki í ljósi ábendingar Páls Hreinssonar um að sum atriði séu meira 
aðkallandi en önnur.


