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Vísað er til tölvubréfs allsherjarnefndar Alþingis 12. maí sl., þar sem óskað er umsagnar um 
frumvarp til laga um meðferð sakamála (skilyrði fyrir beitingu símahlustunar), 659. mál.

Stjórn dómarafélag Íslands lýsir sig fylgjandi þeirri stefnu frv. að heimildir til hlustunar séu 
hertar og skilyrði til þeirra skýrð. Sama á við um þá fyrirætlun að eftirlit með þessum aðgerðum 
verði skilvirkara.

Að því er varðar tölfræðilegar upplýsingar um dómsúrskurði, þar sem fallist hefur verið á 
hlustun, sér stjórnin ástæðu til að benda á að ekki er óþekkt frá nágrannalöndum okkar að hlutfall 
úrskurða, þar sem fallist er á beiðni rannsóknara um hlustun, sé mjög hátt eða yfirgnæfandi, líkt 
og þekkist hér á landi. Stjórnin getur ekki fallist á að þessar upplýsingar, einar og sér, gefi til 
kynna að brotalöm hafi verið við meðferð þessara mála hingað til. Með því er hins vegar ekki 
dregið í efa að ástæða sé til að styrkja réttarstöðu sakbornings við meðferð þessara mála. Unnt er 
að kynna nefndinni þær tölfræðilegu upplýsingar sem stjórnin hefur undir höndum ef þess er 
óskað.

Frv. felur í sér þá meginbreytingu við meðferð þeirra mála sem hér um ræðir að dómara ber að 
skipa sakborningi lögmann sem hefur aðgang að öllum gögnum málsins og hefur rétt á því að tjá 
sig eftir að hafa kynnt sér þau. Málsmeðferð sem þessi á sér nokkur fordæmi úr núverandi 
framkvæmd, t.d. í svonefndum lögræðismálum. Hér verður þó ekki fram hjá því litið að þær 
beiðnir um rannsóknarheimildir sem hér um ræðir geta verið mjög viðkvæmar m.t.t. 
rannsóknarhagsmuna og eins eru þessir hagsmunir alla jafnan verulegir. Það kann því að vera 
sérstök ástæða fyrir dómara að kanna hvort lögmaður, sem hann hyggst skipa, hafi engin tengsl 
við sakborning eða aðra þá sem hagsmuni kunna að eiga af málinu, beint eða óbeint. Ráðagerð 
um slíka skoðun dómara mætti að ósekju koma fram í nefndaráliti og þá jafnframt að ekki sé gert 
ráð fyrir því að val á lögmanni verði með nokkrum hætti sjálfvirkt.

Athugasemdir við 2. gr. frv. eru skýrar um að skipuðum lögmanni er ætlað að hafa heimild til 
þess að kæra úrskurð héraðsdómara. Með hliðsjón af því að hér er ekki um skipaðan verjanda að 
ræða, má þó velta því fyrir sér hvort ekki ætti að taka fram í lagatextanum að hagsmunagæsla 
lögmannsins nái til þess að kæra úrskurð. Þá má einnig spyrja hvort fyllilega sé skýrt í frv.
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hvernig fara eigi með þóknun skipaðs lögmanns við kærumeðferð hjá Hæstarétti og kostnað sem 
hlýst af kærunni.

Sú gagnrýni hefur komið fram á gildandi reglur að rannsóknari hafi nánast óheft mat við val á 
því umdæmi sem leggur fram beiðni sína. Stjórn félagsins vekur athygli á því að frv. felur ekki 
sér breytingu á gildandi reglum um þetta efni.

Verði frv. að lögum er vakin athygli á því að meðferð þeirra mála sem hér um ræðir mun 
þyngjast og þannig fela í sér aukið álag fyrir dómara og dómstólanna. Er því eðlilegt að tekið sé 
tillit til þessarar breytingar við mat á fjölda dómara, aðstoðarmanna dómara og fjárveitinga til 
dómstólanna.

Að mati stjórnar Dómarafélagsins er öryggi þeirra gagna, sem hér um ræðir, hjá 
héraðsdómstólunum ábótavant. Þetta vandamál er hins vegar hluti af gagnavörslu 
héraðsdómstólanna sem verið hefur óviðunandi um langa hríð. Stjórnin telur að gera þurfi 
sérstakt átak í gagnavörslumálum héraðsdómstólanna þar sem sérstaklega yrði hugað að vörslu 
sérlegra viðkvæmra gagna og trúnaði um þau. Ummæli í þessa veru ættu að koma fram í áliti 
nefndarinnar verði ákveðið að mæla með samþykkt frv.

Virðingarfyllst,

Skúli Magnússon


