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Rétturinn til að gleymast  
og áhrif hans á tjáningarfrelsi fjölmiðla 

 

 

 

 

Á vordögum fell grundvallardómur Evrópudómstólsins í svokölluðu Google-máli, þar 

sem fjallað var um réttinn til að gleymast. Google tapaði málinu og hefur niðurstaða 

dómsins verið umdeild. Hér fjallar Heiðdís Lilja Magnúsdóttir, lögfræðingur hjá 

fjölmiðlanefnd, um hugmyndafræðina á bak við réttinn til að gleymast og áhrif hans á 

tjáningarfrelsi fjölmiðla.  

 

Gleymska; að atburðir fortíðar falli í gleymsku, er hið sjálfgefna ástand. Okkur er auðvelt og 

eðlislægt að gleyma. Fyrir tilstilli fjölmiðla, bókmennta, myndlistar, ljósmynda og kvikmynda 

hefur okkur reyndar tekist að festa í minni tiltekin atriði úr lífi okkar og sögu mannkyns. En við 

munum ekki allt. Til dæmis munum við væntanlega ekki hvað við fengum í hádegismat 

mánudaginn 21. maí 2007 eða hverju við flettum upp á netinu fimm árum síðar. 

En jafnvel þótt við munum ekki allt, þá muna aðrir fyrir okkur: Google, Amazon, Facebook og 

fleiri. Jafnvel þótt Facebook-reikningnum sé eytt eru myndir og upplýsingar geymdar áfram. 

Jafnvel þótt flugið til Barcelona sé ekki bókað eru upplýsingar um netleitina vistaðar og oft 

líður ekki á löngu þar til auglýsingar um flug og gistingu í Barcelona taka að birtast á 

tölvuskjánum, eins og fyrir einskæra tilviljun.  

Nútímatækni gerir fyrirtækjum kleift að varðveita upplýsingar um löngu liðna atburði í 

tölvuskýjum, í músarsmellsfjarlægð. Persónuupplýsingar eru orðnar eftirsóttur og verðmætur 

gjaldmiðill á rafrænum markaði og viðskipti með þær skipta milljörðum.1 Á sama tíma hafa 

vaknað spurningar um forræði netnotenda yfir eigin persónuupplýsingum.  

Rétturinn til að gleymast er ættaður úr persónuverndarlöggjöf Evrópusambandsins og felur í sér 

rétt einstaklinga til að láta fjarlægja eigin persónuupplýsingar, þar á meðal af netinu, þegar þær 

hafa þjónað tilgangi sínum og þegar fólk krefst þess í málefnalegum og skýrt yfirlýstum 

tilgangi. Rétturinn tengist þeirri hugmyndafræði að eilíft líf upplýsinga sem geymdar eru á 

netinu stríði gegn eðlislægri tilhneigingu manna til að gleyma.  

 

                                                           
1 Sam Schechner, „Online Privacy Could Spark U.S.-EU Trade Rift“ (The Wall Street Journal) 

<http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702304361604579291041878017398> skoðað 10. mars 

2014. 
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Þetta snýst um að tryggja að fólkið sem stýrir forritunum í snjallsímanum þínum viti ekki meira um 

líf þitt en fjölskylda þín. Þetta snýst um að afborganir af tryggingunum þínum hækki ekki í hvert 

skipti sem þú slærð inn sjúkdómsheiti í leitarvél. Þetta snýst um að myndir af þér á táningsárum 

verði ekki aðgengilegar á netinu að eilífu.2  

-Viviane Reding, þáverandi aðstoðarframkvæmdastjóri Evrópusambandsins, um drög 

framkvæmdastjórnar ESB að almennri reglugerð um vernd persónuupplýsinga og frjálsa miðlun 

slíkra upplýsinga, frá 25. janúar 2012. 2 

 

Eðli netsins er slíkt að auðvelt er að valda óbætanlegum skaða á augabragði. Það sem eitt sinn 

er komið á netið getur verið erfitt eða jafnvel ómögulegt að fjarlægja – og þessu vill 

framkvæmdastjórn Evrópusambandsins breyta. Um þessar mundir stendur yfir endurskoðun á 

persónuverndartilskipun 95/46/EB sem íslensku persónuverndarlögin eru byggð á. Lögð hafa 

verið drög að nýrri reglugerð um persónuvernd, sem Evrópuþingið samþykkti í mars sl. 

Tilgangurinn er meðal annars að stemma stigu við brotum á friðhelgi einkalífs og færa 

einstaklingum ríkari ráðstöfunarrétt yfir eigin persónuupplýsingum. 

Í reglugerðardrögunum er skýrara ákvæði um réttinn til að gleymast, en í núgildandi 

lögum. Með því að lögfesta og skýra réttinn til að gleymast er leitast við að koma í veg fyrir að 

atvik fortíðar fái óeðlilega mikið vægi í nútíðinni. Að efni sem birst hefur um börn á netinu hafi 

til dæmis ekki slæm áhrif á fullorðinsár þeirra. Þannig á að draga úr líkum þess að afglöp og 

mistök í fortíð fylgi fólki um aldur og ævi eins og stafrænt brennimerki. Hugmyndafræðin er 

jafnframt sú að undirstrika að persónuupplýsingar séu eign einstaklingsins en ekki 

fyrirtækjanna sem safna þeim. 

 

Google -málið  

Þann 13. maí sl. komst Evrópudómstóllinn að þeirri niðurstöðu í svokölluðu Google-máli3 að 

almennur réttur til að gleymast væri fyrir hendi í núgildandi lögum og tæki til leitarvéla á netinu. 

Málið snerist um Spánverjann Mario Costeja González, sem vildi láta eyða af netinu 

tilkynningu um fjárnám sem gert hafði verið hjá honum fyrir mörgum árum. Tilkynningin birtist 

á prenti í blaðinu La Vanguardia 1998 en eftir að blaðasafn þess var skannað yfir á stafrænt 

form og birt á netinu varð hún aftur aðgengileg í gegnum leitarvélar. Blaðið varð ekki við beiðni 

González um að fjarlægja tilkynninguna og fór hann þá fram á það við Google árið 2009 að 

hlekkir á hana yrðu fjarlægðir úr leitarniðurstöðum tengdum nafni hans. Persónuverndarstofa 

Spánar úrskurðaði að Google bæri að verða við ósk González en málinu var áfrýjað og í 

kjölfarið leitaði Hæstiréttur Spánar forúrskurðar Evrópudómstólsins. Niðurstaðan var sú að 

Google teldist ábyrgðaraðili í skilningi laganna og bæri að eyða hlekkjum á 

                                                           
2Viviane Reding, „A data protection compact for Europe“ (European Union, 28. janúar 2014) 

<http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-14-62_en.htm> skoðað 16. apríl 2014. 
3 Mál C-131/12, Google Spain SL og Google Inc. gegn spænsku Persónuverndarstofunni og Mario Costeja 

González. 

 



   

3 
 

leitarniðurstöðurnar. Dómurinn kom mörgum á óvart, enda hafði Lögsögumaður 

Evrópudómstólsins komist að þveröfugri niðurstöðu ári áður. 

Skilyrði þess að hlekkir á persónuupplýsingar verði fjarlægðir samkvæmt Evrópudómstólnum 

eru að upplýsingarnar séu viðkvæmar, ófullnægjandi, óviðeigandi eða ekki lengur viðeigandi, 

eða óhóflegar í ljósi þess tilgangs sem vinnslu þeirra var upphaflega ætlaður og í ljósi þess tíma 

sem liðið hefur. Þá er einnig skilyrði að um persónuupplýsingar sé að ræða, þ.e. upplýsingar um 

einstaklinga, og því geta lögaðilar, t.d. fyrirtæki eða sveitarfélög, ekki borið réttinn fyrir sig. 

 

Fréttamennska undanþegin gildissviðinu 

Mikilvægt er að taka fram að fréttamennska er undanþegin gildissviði persónuverndarlaga og 

þar með réttinum til að gleymast. Því er ekki hægt að fara fram á að fréttamiðlar eyði 

upplýsingum úr gagnagrunni sínum á þeim grundvelli. Hið sama gildir um bókmenntalega og 

listræna starfsemi, sagnfræðirannsóknir og fleiri svið.  

Þetta er grundvallarmunurinn á réttinum til að gleymast og franskættuðum frænda hans,  droit à 

l'oubli, eða réttinum til óminnis, sem beinist aðallega að fjölmiðlum. Réttur til óminnis gengur 

út á að glæpamenn geti óskað eftir eins konar rafrænni syndaaflausn eftir að hafa afplánað dóm 

sinn, þ.e. farið fram á að nöfn þeirra verði afmáð úr fjölmiðlaumfjöllun um glæpinn. 

Samsvarandi réttur er fyrir hendi í þýskum lögum og var m.a. beitt í dómsmáli hálfbræðranna 

Werlé og Lauber  árið 2009. Bræðurnir vildu láta afmá nöfn sín úr umfjöllun netmiðla um morð 

þeirra á þekktum leikara 1993. Málið vannst á fyrsta dómstigi en tapaðist fyrir þýska 

stjórnlagadómstólnum sem sagði fjarlægingu nafnanna brjóta gegn stjórnarskrárvörðu 

tjáningarfrelsi fjölmiðla og að Werlé og Lauber yrðu að þola brot á friðhelgi einkalífs upp að 

ákveðnu marki.4  

Þótt fréttamiðlum beri ekki að afmá efni á grundvelli réttarins til að gleymast þýðir niðurstaða 

Evrópudómstólsins að réttur almennings til upplýsinga skerðist til muna. Í framkvæmd þýðir 

þetta að þótt frétt fjölmiðilsins fái að standa óbreytt verður hlekkurinn sem vísar á hana í 

netleitinni falinn. Þetta getur t.d. átt við um sannar en úreltar upplýsingar, sem fjölmiðli var 

upphaflega heimilt að birta.  

Þess má geta að tími hefur almennt ekki áhrif á undanþágu fréttamiðla frá gildissviði laganna. 

Þannig gæti fjölmiðill, sem birtir persónuupplýsingar í fullum rétti, vísað í undanþágu vegna 

fréttamennsku tíu árum eftir birtingu og enn verið undanskilinn reglum tilskipunarinnar og 

hinnar væntanlegu reglugerðar.  

 

Tjáningarfrelsið og hagsmunir almennings 

Gagnrýnt hefur verið að með Google-dómi Evrópudómstólsins séu tjáningarfrelsisbrot og 

sögufalsanir heimilaðar, þar sem leitarvélum verði gert að fjarlægja hlekki á sannar, sögulegar 

                                                           
4 BGH 01.02.2011 - VI ZR 345/09 (Kölner Stadtanzeiger, ksta.de); 01.02.2011 - VI ZR 346/09 (Frankfurter 

Allgemeine Zeitung faz.net); 01.02.2011 - VI ZR 114/09 (Süddeutsche Zeitung sz-online.de); 10.04.2010 - VI ZR 

245/08 & 246/06  (morgenweb.de); 15.12.2009 - VI ZR 227/08 & 228/08 (Deutschlandradio); nóvember 2009 - VI 

ZR 217/08 (rainbow.at). 
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staðreyndir. Þessu megi líkja við ritskoðun og rafrænar bókabrennur, í anda bókabrenna nasista 

1933.5  

Í þessari umræðu vegast á grundvallarmannréttindin friðhelgi einkalífs og tjáningarfrelsi. 

Stjórnarskrárvarinn réttur til friðhelgi einkalífs sætir takmörkunum vegna tjáningarfrelsis sem 

varið er í 73. gr. stjórnarskrár og 10. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu. Oft getur verið erfitt að 

finna hið fullkomna jafnvægi á milli friðhelgi einkalífs og tjáningarfrelsis. Persónuupplýsingar 

eru til dæmis misviðkvæmar og vekja mismikinn áhuga almennings. Ljósmynd af gangandi 

vegfarendum á Ingólfstorgi gengur augljóslega ekki eins nærri friðhelgi einkalífs og 

kynlífsmyndband. Á sama máta hefur almenningur mismikinn áhuga á ólíkum tegundum 

persónuupplýsinga: myndband af alþingismanni að þiggja mútur væri til dæmis líklegra til að 

vekja meiri áhuga almennings en ljósmyndir frá Skagfirðingakvöldi á skemmtistaðnum Spot.  

Mannréttindadómstóll Evrópu hefur við skýringar á markalínunni milli friðhelgi einkalífs og 

tjáningarfrelsis lagt mikið upp úr því hvort sú tjáning sem um ræðir feli í sér framlag til 

samfélagsumræðu sem varði hagsmuni almennings. 

Sömu  sjónarmið koma fram í Google-dómi Evrópudómstólsins sem telur að við mat á því hvort 

afmá eigi upplýsingar af netinu verði að líta til þess hvort þær varði hagsmuni almennings. Slíkt 

hagsmunamat fari eftir eðli persónuupplýsinganna, hversu viðkvæmar þær séu og hversu mikill 

áhugi almennings sé á því að fá þær. Sá áhugi fari síðan fyrst og fremst eftir því hlutverki sem 

hinn skráði gegnir á opinberum vettvangi. Verður þessi niðurstaða Evrópudómstólsins ekki 

skilin öðruvísi en svo að svokallaðar opinberar persónur þurfi frekar að sæta því að 

persónuupplýsingar um þær séu aðgengilegar á netinu, í óþökk þeirra sjálfra.  

Þar vísar dómstóllinn til þess að opinberar persónur; frægt fólk, stjórnmálamenn, kóngafólk, 

auðmenn, tónlistarmenn og aðrir sem eru áberandi í þjóðlífinu hafa þurft að sæta því að um 

einkamál þeirra sé að einhverju leyti fjallað á nærgöngulli hátt í fjölmiðlum en gengur og gerist 

um almenna borgara.6 Um þetta má vísa til fjölmargra dóma, þ. á m. síðari Karólínudóms 

Mannréttindadómstóls Evrópu,7 og máls blaðamannsins Bjarkar Eiðsdóttur gegn Íslandi, þar 

sem Mannréttindadómstóllinn sagði að með því að hefja rekstur nektardansstaðar hefði 

þáverandi eigandi Goldfinger gengið inn á opinberan vettvang þar sem hann mátti búast við 

óvæginni gagnrýni. Þar væru þolmörk fyrir því hvað talist geti ásættanleg gagnrýni víðari en í 

tilviki almennra borgara eða venjulegra starfsmanna.8  

 

Ritskoðað internet? 

Google brást fljótt við dómi Evrópudómstólsins í vor og setti upp eyðublöð á heimasíðu sinni, 

þar sem Evrópubúar geta óskað eftir því að hlekkir á tilteknar persónuupplýsingar verði afmáðir 

af netinu. Hafni Google þeirri beiðni getur fólk kært niðurstöðuna til innlendrar eftirlitsstofnunar 

                                                           
5 Peter Fleischer, „Book Burning, updated for the Digital Age“ 

<http://peterfleischer.blogspot.com/2012/11/book-burning-updated-for-digital-age.html> skoðað 15. apríl 2014. 
6 Páll Sigurðsson, Fjölmiðlaréttur: meginþættir réttarumhverfis fjölmiðlanna (Háskólaútgáfan 1997) 119-120. 
7 Von Hannover gegn Þýskalandi App no. 40660/08 og 60641/08 (ECtHR, 7. febrúar 2012)  
8 Björk Eiðsdóttir g. Íslandi App no. 46443/09, 68. mgr. (ECtHR, 10. júlí 2012). 
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á sviði persónuverndar sem hefur heimild til að sekta fyrirtækið. Þess má geta að ef ný reglugerð 

Evrópusambandsins tekur gildi verða sektargreiðslur hækkaðar verulega, allt að 100 millj. evra 

eða 5% af árlegri veltu fyrirtækja. 

Google er ekki dómstóll, opinber eftirlitsstofnun eða úrskurðarnefnd, heldur einkafyrirtæki. 

Með dómi Evrópudómstólsins var þessu einkafyrirtæki því fært mikið vald í hendur. Fulltrúar 

Google eru komnir í þá stöðu að þurfa að ákveða hvaða upplýsingar eigi að vera aðgengilegar 

á netinu og hverjar ekki. Stöðu sem þeir sjálfir kæra sig ekkert um. Þetta fyrirkomulag gerir 

miklar kröfur til þeirra sem óvíst er hvort þeir geta staðið undir, enda fer matið eftir aðstæðum 

hverju sinni og dómafordæmi eru lítil sem engin.  

Varhugavert er að fulltrúar einkafyrirtækja fari með svo mikil völd í samfélaginu, þar sem slíkt 

fyrirkomulag getur leitt til ritskoðunar og óeðlilegrar íhlutunar í tjáningarfrelsi. Sú lausn að gera 

Google og aðrar netleitarvélar ábyrgar fyrir því að eyða efni af netinu hefur meðal annars þá 

hættu í för með sér að fyrirtækin eyði fleiri upplýsingum en nauðsynlegt er, til að forðast 

sektargreiðslur, en það hlýtur að teljast andstætt viðteknum gildum í lýðræðislegu samfélagi.  

Til að bregðast við þessari óvæntu stöðu ferðast ráðgjafanefnd Google nú um Evrópu og fundar 

með sérfræðingum úr háskólasamfélaginu, fjölmiðlum, eftirlitsstofnunum og fleirum. 

Tilgangurinn er að kalla eftir umræðu um það hvernig best sé að túlka réttinn til að gleymast 

og beita honum, í ljósi niðurstöðu Evrópudómstólsins í vor. Fundir nefndarinnar eru sendir út 

á vefsvæði Google og eru aðgengilegir á slóðinni www.google.com/advisorycouncil 

Þetta ferðalag var talið nauðsynlegt, meðal annars í ljósi þess að leiðbeiningar 

Evrópudómstólsins í Google-dómnum eru takmarkaðar. Dómurinn tekur til dæmis ekki á 

sjónarmiðum um lögsögu eða landamæri, sem verður að teljast óheppilegt, með hliðsjón af eðli 

netsins. Í framkvæmd hefur Google túlkað dóminn þannig að fyrirtækinu beri eingöngu að eyða 

hlekkjum á evrópskum útgáfum Google, eins og google.es og google.is en ekki af bandarísku 

útgáfunni, google.com. Þannig sætir rétturinn strax miklum takmörkunum. 

 

Krókur á móti bragði 

Samkvæmt upplýsingum frá Google, frá 16. október 2014 hafa fyrirtækinu borist tæplega 150 

þúsund beiðnir þar sem óskað er eftir að rúmlega 505 þúsund hlekkir verði fjarlægðir úr 

leitarniðurstöðum. Flestar beiðnirnar koma frá Frakklandi, Þýskalandi og Bretlandi. Alls hafa 

93 tenglar á leitarniðurstöður um fólk sem tengist Íslandi verið fjarlægðir. Fyrirtækinu hafa 

borist 282 beiðnir frá fólki sem tengist Íslandi og 124 beiðnir frá fólki, búsettu á Íslandi. Í 

rúmlega 33% tilvika hefur Google orðið við þessum beiðnum.9  

                                                           
9——„Transparency Report, European privacy requests for search removals“ (Google, 16. október 2014)  

<http://www.google.com/transparencyreport/removals/europeprivacy/?hl=en> skoðað 17. október 2014. 

http://www.google.com/advisorycouncil
http://www.google.com/transparencyreport/removals/europeprivacy/?hl=en
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Google hefur raunar gengið mjög langt í að eyða gögnum frá því að dómurinn fell og tilgátur 

eru uppi um að það sé með vilja gert, til að ala enn frekar á andstöðu við dóm 

Evrópudómstólsins og hina nýju reglugerð ESB, sem Ráðherraráðið hefur enn ekki samþykkt. 

Þá hefur Google haft þann háttinn á að tilkynna fjölmiðlum hvaða hlekkir á efni þeirra hafa 

verið fjarlægðir, út frá sjónarmiðum um gagnsæi en hugsanlega einnig í þeirri von að fjölmiðlar 

fjalli um málið.  

Andmælaréttur fjölmiðla, réttur til að andmæla eyðingu hlekkja, er takmarkaður en þó eru dæmi 

um að Google hafi endurbirt hlekki eftir andmæli frá fjölmiðlum, sbr. hlekk á frétt The Guardian 

sem var endurbirtur í sumar.10        

Í einhverjum tilfellum hafa fjölmiðlar gripið boltann og brugðist við slíkum tilkynningum með 

því að skrifa nýjar fréttir í mótmælaskyni. Þar er iðulega fjallað um þá staðreynd að hlekkir á 

tiltekið efni hafi verið fjarlægðir – og með fréttinni er birtur nýr hlekkur á efnið sem átti að 

„gleymast“. Sem dæmi fékk breska blaðið The Worcester News nýverið tilkynningu frá Google 

um að hlekkur á jákvæða myndlistargagnrýni í blaðinu hefði verið fjarlægður að beiðni 

listamannsins Dan Roach. Myndin sem birtist með gagnrýninni var sögð af byrjendaverki, sem 

listamanninum þætti ekki nógu vel heppnað og vildi hann því fá hlekkinn á greinina fjarlægðan. 

Listamaðurinn nagar sig líklega í handarbökin núna því The Worcester News var ekki lengi að 

skrifa nýja frétt um málið.11 Inni í þeirri frétt var að sjálfsögðu hlekkur á gömlu fréttina og 

myndin af listaverkinu birt á ný. Byrjendaverkið „gleymist“ því væntanlega ekki í bráð. 

 

*** 

Ekki liggur beinlínis í augum uppi að hugmyndin um réttinn til að gleymast sé framkvæmanleg, 

með hliðsjón af þeim óravíðáttum sem netið hefur að geyma. Með lögfestingu og skýringu hans 

má þó segja að Evrópusambandið sýni ákveðna viðleitni í þá átt að færa almenningi forræði 

yfir eigin persónuupplýsingum og hvernig með þær er farið á netinu. 

Eins og að framan hefur verið rakið felur rétturinn til að gleymast í sér tæknilegar, lagalegar og 

pólitískar áskoranir sem varða hagsmuni og grundvallarréttindi almennings. Rétturinn er þó 

ekki fullkomlega skýr og mörgum spurningum er enn ósvarað. Hvort netnotendur geti í raun 

afneitað fortíð sinni í faðmi regluverks Evrópusambandsins er því ennþá of snemmt að fullyrða. 

Grein þessi er að hluta byggð á meistararitgerð höfundar í lögfræði frá Háskólanum í Reykjavík 

2014. Hún var rituð í október 2014 og birtist í 2. tbl. Blaðamannsins, félagstíðindum 

Blaðamannafélags Íslands sama ár. 

                                                           
10 Lizzy Dearden, „Google reverses decision to remove news article links after censorship claims over ‘right to 

be forgotten“ (The Independent, 4. júlí 2014) <http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-

tech/news/google-reverses-decision-to-remove-news-article-links-after-censorship-claims-over-right-to-be-

forgotten-9583318.html> skoðað 22. október 2014 
11 David Cosgrove, „Dan Roach in EU right-to-be-forgotten plea to Google over old picture“ (Worcester News, 

10. september 2014) 

<http://www.worcesternews.co.uk/news/11465274.Dan_s_plea_to_Google_about_the_art_he_d_rather_you_for

got/>  skoðað 17. október 2014 
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