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Inngangur

 Microsoft-málið

 Húsleitar- og haldlagningarheimild sem beindist að 
Microsoft BNA 

 Microsoft BNA skyldi láta af hendi tölvupóst o.fl. eins 
viðskiptamanns síns

 Gögnin eru vistuð í gagnaveri Microsoft Írlandi



Inngangur

 Sjónarmið Microsoft

 Heimild er veitt á grundvelli bandarískra laga og af 
bandarískum dómstól

 Getur ekki tekið til gagna sem eru vistuð utan 
Bandaríkjanna

 Dómstólinn segir þetta ekki skipta máli, heldur hver fari 
með yfirráðin



Dæmi frá Íslandi?

 Fréttir úr fjölmiðlum

 Haldlagning gagna á grundvelli beiðni frá FBI

 Á hvaða grundvelli?



Alþjóðasamningar

 Meginregla þjóðaréttar:

Hvert ríki fer með yfirráð yfir því landsvæði sem tilheyrir 
ríkinu. Undir slíkum yfirráðum felst einkaréttur til að 
fara með löggjafar-, framkvæmdar- og dómsvald á 
landsvæðinu. 



Alþjóðasamningar

 Gagnkvæm réttaraðstoð á grundvelli alþjóðasamninga

 Samningur ESB um gagnkvæma aðstoð í sakamálum

 Sáttmáli Evrópuráðsins um tölvuglæpi

 Beiðnum skal beina til innanríkisráðuneytisins

 Skilyrði að fyrir liggi ákvörðun um 
þvingunaraðgerð í samræmi við lög þess ríkis sem 
sendir beiðnina



Alþjóðasamningar

 Sáttmáli Evrópuráðsins um tölvuglæpi, frh.

 Verknaðurinn þarf að vera refsiverður samkvæmt 
íslenskum lögum

 Húsleitin og haldlagning gerð eins og um rannsókn 
íslenskra stjórnvalda hér á landi væri að ræða

 Lög um meðferð sakamála ná til gagna vistuðum hjá 
hýsingaraðila – en almennt þyrfti úrskurð



Alþjóðasamningar

 Beinn aðgangur án samþykkis viðkomandi ríkis?

 Sáttmáli Evrópuráðins um tölvuglæpi

 Tvö tilvik

 Gögn sem eru öllum aðgengileg

 Samkvæmt samþykki frá þeim sem hefur leyfi til að 
afhenda gögnin um tölvukerfi



Alþjóðasamningar

 Gögn sem öllum eru aðgengileg?

 Sá sem hefur leyfi til að afhenda gögnin um tölvukerfi?

 Hýsingaraðilar?

 Hvað segir í skilmálum hýsingaraðila?



Alþjóðasamningar

 Geta önnur tilvik fallið hér undir?

 Sáttmálinn bannar það ekki

 Opið og fer þá væntanlega eftir lögum þess ríkis sem 
biður um upplýsingar, og mögulega þess ríkis þar sem 
upplýsingarnar eru staðsettar

 Microsoft-málið



Samanburður á réttarstöðu

 Danmörk

 Þýskaland

 Ísland



Silk Road

 Gagnaver Thor í Hafnarfirði

 FBI hafði grun um að vefþjónarnir væru notaðir til að 
hýsa starfsemi fíkniefnamarkaðstorgsins Silk Road

 Beiðni virðist hafa verið send yfirvöldum og 
dómsúrskurðar aflað í kjölfarið

 Samráð við Advania, sem rekur Thor



Tölfræði

 Fyrstu 6 mánuði ársins 2014 fékk Google 31.698 beiðnir 
frá stjórnvöldum

 Á sama tíma fékk Microsoft 34.494 beiðnir

 Í tilviki Google komu 60% beiðna frá öðrum 
stjórnvöldum en bandarískum

 Í tilviki Microsoft voru það 80%  



Niðurstaða

 Líklega munu fleiri beiðnir koma fram

 Hýsingaraðilar setji sér skýrar reglur

 Microsoft-málið mun hafa áhrif




