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Minnisblað dómsmálaráðuneytisins, sbr. 51. gr. laga nr. 55/1991 um þingsköp
Alþingis, um gildi 3. mgr. 89. gr. frumvarps um fjarskipti

Vísað er til erindis Umhverfis- og samgöngunefndar til ráðuneytisins, dags. 6. apríl sl., þar sem óskað var 
eftir minnisblaði um gildi ákvæðis 3. mgr. 89. gr. frumvarps til laga um fjarskipti við rannsóknir 
sakamála. Í erindinu kemur fram að einkum sé óskað upplýsinga um hvort og hvernig ákvæði sem þetta 
nýtist lögreglu og ákæruvaldi í framkvæmd. Ráðuneytið leitaði til embættis ríkislögreglustjóra, 
héraðssaksóknara og ríkissaksóknara við upplýsingaöflun og verður vísað til svara þeirra jöfnum höndum 
hér á eftir.

Ákvæðið sem hér um ræðir er sambærilegt núgildandi ákvæði 3. mgr. 42. gr. fjarskiptalaga nr. 81/2003. 
Samkvæmt því skulu fjarskiptafyrirtæki, í þágu rannsóknar sakamála og almannaöryggis, varðveita 
lágmarksskráningu gagna um fjarskiptaumferð notenda í sex mánuði. Lágmarksskráningunni er ætlað að 
tryggja að fjarskiptafyrirtæki geti upplýst hver af viðskiptavinum þess var notandi tiltekins símanúmers, 
IP-tölu eða notendanafns, jafnframt því að upplýsa um allar tengingar sem notandinn hefur gert, 
dagsetningar þeirra, hverjum var tengst og magn gagnaflutnings til viðkomandi notenda.

Í ákvæðum laga nr. 88/2008 um meðferð sakamála (sml. eða sakamálalaga hér eftir) er að finna 
málsmeðferðarreglur fyrir lögreglu og ákæruvald til að nálgast þessi gögn og þarf framangreint ákvæði 
fjarskiptalaga að skoðast í því ljósi. Samkvæmt 80. gr. sml. er heimilt í þágu rannsóknar máls, að 
uppfylltum skilyrðum 1. mgr. 83. gr. og 1. mgr. 84. gr. sml., að leggja fyrir fjarskiptafyrirtæki að veita 
upplýsingar um símtöl eða önnur fjarskipti við tiltekinn síma, tölvu eða annars konar fjarskiptatæki. 
Skilyrði fyrir beitingu ákvæðisins er í fyrsta lagi að ástæða sé til að ætla að upplýsingar, sem skipt geta 
miklu fyrir rannsókn máls, sbr. 1. mgr. 83. gr. sml., og í öðru lagi að aflað sé úrskurðar dómara eða að 
fyrir liggi samþykki eiganda eða umráðamanns tækis, sbr. 1. mgr. 84. gr. sml.

Hvað varðar samspil 80. gr. sakamálalaga við ákvæði fjarskiptalaga almennt má benda á að dómstólar 
hafa skilgreint hugtakið fjarskiptafyrirtæki rúmt út frá sakamálalögum, með hliðsjón af skilgreiningu á 
hugtakinu fjarskiptaþjónustu í fjarskiptalögum eins og því var breytt með lögum nr. 39/2007, sbr. dóm 
Hæstaréttar frá 5. maí 2015 í máli nr. 313/2015. Í málinu var deilt um hvort fyrirtæki sem annaðist 
hýsingarþjónustu, og taldi sig sem slíkt ekki vera fjarskiptafyrirtæki, væri skylt að verða við kröfu 
lögreglu um afhendingu gagna á grundvelli 80. gr. sakamálalaga, sem Hæstiréttur taldi vera. Í þessu 
samhengi má benda á að í 5. gr. frumvarps sem nú er til meðferðar virðist skilgreining á 
fjarskiptaþjónustu með nokkuð öðru móti, sem hugsanlega getur valdið vafa eða misskilningi um hvers 
konar fyrirtæki falli undir skyldur fjarskiptalaga og sakamálalaga í tengslum við rannsóknir sakamála. 
Kann það að gera löggæsluyfirvöldum hér á landi erfitt fyrir við öflun gagna, þ.e. ef fyrirtæki sem slík 
gögn hafa undir höndum telja sig ekki falla undir ákvæði fjarskiptalaga í ljósi þessa. Má ætla að með því 
að fella slík fyrirtæki undir ákvæði fjarskiptalaga megi koma til móts við þær kröfur sem leiða má af 
alþjóðlegum skuldbindingum sem Ísland hefur gengist undir á þessu sviði, sbr. samning Evrópuráðsins 
um tölvubrot frá 23. nóvember 2001.



Þær upplýsingar um ræðir í ákvæði 3. mgr. 42. gr. fjarskiptalaga nr. 81/2003, sbr. 80. gr. sml., eru afar 
þýðingarmiklar fyrir meðferð sakamála almennt. Falla þær undir það sem kallað má „stafrænt spor“, og 
líkja má við fingraför í raunheimum. Af hálfu allra embættanna var mikilvægi þessa ákvæðis áréttað en 
upplýsingarnar sem. það varðar hafa alloft reynst mjög mikilvægar og jafnvel getað haft úrslitaáhrif við 
rannsóknir alvarlegra sakamála á borð við manndráp, skipulagða brotastarfsemi, fíkniefnabrot, mansal og 
efnahagsbrot. Enn fremur má nefna að með þeirri tækniþróun sem hefur orðið síðastliðin ár, hefur það 
aukist umtalsvert að brotastarfsemi hafi fært sig yfir á netið og jafnvel brotavettvangurinn sjálfur. Af því 
leiðir að upplýsingar sem þessar eru ekki síður mikilvægar í tengslum við rannsókn brota þar sem 
internetið kemur við sögu. Sem dæmi má nefna kynferðisofbeldi gegn börnum, auðgunarbrot, hatursglæpi 
og margs konar skipulagða brotastarfsemi sem færst hefur á netið. Má nefna að í dag er Ísland oft á tíðum 
tengt rannsóknum stórra sakamála annars staðar í heiminum en fjölgun gagnavera hér á landi hefur haft 
þær óhjákvæmilegu afleiðingar að hér séu vistuð gögn sem tengjast brotastarfsemi víða um heim, þ.m.t. 
rannsóknir vegna hryðjuverkaárása og mjög alvarlegra og skipulegrar brotastarfsemi.

Reynsla lögreglu af því að nálgast gögn á þeim forsendum sem að framan greinir er almennt góð og er 
úrræðið mikið notað. Á hinn bóginn hefur tímalengd á vörslu gagnanna ekki verið talin nægilega löng og 
hefur það verið talið geta haft skaðlegar afleiðingar fyrir rannsóknir sakamála. Er bent á að rannsóknir á 
brotum sem að framan greinir heíjast oft ekki fyrr en sex mánaða fresturinn er liðinn. Lögregla fær því 
ekki upplýsingar um hugsanlega brotastarfsemi fyrr en að þeim tíma liðnum. Þá er bent á að hingað til 
lands berast árlega fjöldi réttarbeiðna sem lúta að öflun slíkra upplýsinga og þá reynir á hversu skammur 
tímafresturinn er. Oft á tíðum hefur þurft að vísa slíkum beiðnum frá þar sem umræddur frestur er liðinn. 
Mun það hafa komið í veg fyrir uppljóstrun brota í einhveijum tilfellum. Benda má á að misjafnt er milli 
ríkja hve langur umræddur frestur er, en hér á landi má segja að hann sé í stysta lagi. Í svörum 
embættanna allra kom fram að of stuttir tímafrestir teldust geta haft skaðleg áhrif á rannsóknir mála. Af 
þeim sökum kann að vera tilefni til að skoða hvort æskilegt sé að lengja umræddan frest í 12 mánuði til 
samræmis við áþekka fresti í öðrum ríkjum. Er á það bent að varðveisla gagnanna er eingöngu gerð í 
þágu almannöryggis og uppljóstrunar brota, oft mjög alvarlegra. Lögregla þarf ávallt að sýna fram á 
réttmæti afhendingar á umbeðnum gögnum, óháð tímafrestum, og loks dómara að úrskurða um rökstudda 
kröfu ákæruvaldsins þar um. Ef umræddur frestur yrði lengdur mætti að sama skapi kanna hvort skilyrða 
mætti frekar aðgengi löggæsluyfirvalda að þeim gögnum sem um ræðir, t.d. eftir alvarleika brota.


