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Á Persónuvernd erindi? 



II. kafli. Almennur aðgangur að upplýsingum. 

 5. gr. Réttur almennings til aðgangs að 

gögnum. 

 6. gr. Gögn undanþegin upplýsingarétti. 

 7. gr. Upplýsingar um málefni starfsmanna. 

 9. gr. Takmarkanir á upplýsingarétti vegna 

einkahagsmuna. 

Lagaheimild í 

upplýsingalögum 



Upplýsingaréttur hins skráða 

Persónuverndarlög: 

III. kafli. Upplýsingaréttur og upplýsingaskylda. 

Fræðslu- og viðvörunarskylda, o.fl. 

   16. gr. Réttur til almennrar vitneskju um 

vinnslu persónuupplýsinga. 

   18. gr. Upplýsingaréttur hins skráða. 

 

Upplýsingalög: 

III. kafli. Aðgangur aðila að upplýsingum um 

hann sjálfan. 







Not only must Justice 

be done; it must also be 

seen to be done. 

  – Gordon Hewart, 1st 

Viscount, in R v Sussex 

Justices, Ex parte McCarthy 

([1924] 1 KB 256, [1923] All ER 

Rep 233) 





Opin og lokuð þinghöld 

 11. gr.  sakamálalaga nr. 88/2008 

  Óheimilt er að hljóðrita eða taka myndir í þinghaldi. Dómari getur veitt 

undanþágu frá þessu banni ef sérstaklega stendur á. Ef tekið hefur verið 

upp hljóð eða teknar myndir í þinghaldi án leyfis dómara er óheimilt að 

birta þær hljóðupptökur eða myndir. 

  Óheimilt er að skýra frá því sem gerist í lokuðu þinghaldi án leyfis 

dómara. Þótt þinghald sé háð í heyranda hljóði getur dómari bannað að 

skýrt verði frá því sem gerist þar ef ætla má að frásögn geti leitt til 

sakarspjalla eða valdið vandamönnum sakbornings, brotaþola eða öðrum 

sem ekki eru fyrir sökum hafðir þjáningum eða verulegum óþægindum. 

Ákvörðun um slíkt bann má vera tímabundin. Skal dómari skrá hana í 

þingbók og kynna hana viðstöddum. 



Sakaskrá 

XXXVI. kafli. Sakaskrá o.fl. 

 225. gr. Ríkissaksóknari skal halda sakaskrá fyrir allt landið þar sem skráð 

eru úrslit sakamála. […] 

226. gr. Lögreglu er heimilt að skrá og varðveita upplýsingar um brotaferil 

einstakra manna og atriði sem varða einkahagi þeirra. […] 

 227. gr. Ákærandi skal leggja sakavottorð ákærða fram í sakamáli við 

þingfestingu máls nema hann telji óþarft að líta til sakaferils hans við 

úrlausn málsins. 

 Hver og einn á rétt á að fá afhent sakavottorð eða upplýsingar um eigin 

sakaferil úr sakaskrá.  Aðrir eiga því aðeins rétt á að fá aðgang að slíkum 

upplýsingum að sá sem hlut á að máli hafi veitt ótvírætt samþykki sitt til 

þess. 
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Tilkynning dómstólaráðs nr. 1/2013  

 

Reglur um birtingu dóma og úrskurða 

á heimasíðu héraðsdómstólanna 
1. gr. 

Opinber birting dómsúrlausna 

 Með þeim takmörkunum sem greinir í reglum þessum skulu dómsúrlausnir 

(dómar og úrskurðir) héraðsdómstólanna birtar á heimsíðu þeirra. 

Með opinberri birtingu dómsúrlausna samkvæmt framansögðu er leitast við að 

koma á framfæri upplýsingum sem erindi geta átt við almenning og varpa um leið 

ljósi á starfsemi héraðsdómstólanna. Þá er tilgangur birtingarinnar jafnframt sá að 

miðla upplýsingum sem komið geta lögfræðingum að notum í störfum þeirra.  

 

2. gr. 

Umsjón og ábyrgð 

Skrifstofa hvers héraðsdómstóls annast og ber ábyrgð á birtingu dóma og 

úrskurða til samræmis við reglur þessar. Dómsúrlausn skal að jafnaði birt innan 

tveggja daga frá uppkvaðningu dóms eða úrskurðar. Úrlausn skal þó ekki birt fyrr en 

liðin er ein klukkustund frá uppkvaðningu þannig að lögmanni/verjanda gefist 

ráðrúm til að upplýsa skjólstæðing sinn um niðurstöðu máls. 

Ekki er gert ráð fyrir að dómsúrlausn fylgi reifun á efnisatriðum hennar. Dómari 

í viðkomandi máli skal þó tilgreina atriðisorð (lykilorð/uppflettiorð) sem að hans 

mati eiga við hverju sinni og skulu þau liggja fyrir við uppkvaðningu dóms eða 

úrskurðar.  

 

3. gr. 

Takmarkanir á birtingu 

 Dómsúrlausn skal ekki birt þegar um er að ræða: 

 

a. kröfu um gjaldþrotaskipti  

b. kröfu um opinber skipti  

c. beiðni um heimild til greiðslustöðvunar 

d. beiðni um heimild til að leita nauðasamnings 

e. mál samkvæmt lögræðislögum nr. 71/1997 

f. beiðni um dómkvaðningu matsmanns 

g. beiðni um úrskurð á grundvelli laga um horfna menn nr. 44/1981 

h. mál samkvæmt barnaverndarlögum nr. 80/2002  

i. mál samkvæmt barnalögum nr. 76/2003 

j. mál samkvæmt hjúskaparlögum nr. 31/1993 

k. kröfu um heimild til beinnar aðfarargerðar (innsetningar- og útburðarmál) 

l. úrskurð sem gengur undir rekstri máls og felur ekki í sér lokaniðurstöðu þess 

m. einkamál þar sem ekki er haldið uppi vörnum 

n. kröfu um úrskurð samkvæmt ákvæðum IX.-XV. kafla laga um meðferð 

sakamála nr. 88/2008 



Spurningar? 



Hörður Helgi Helgason 

hhh@landslog.is 


