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SJF/ Reykjavík, 23. maí 2016
Tilvísun ríkissaksóknara: 201605-0159

Allsherjar- og menntamálanefnd Alþingis hefur sent ríkissaksóknara til umsagnar 
frumvarp til laga umbreytingu álögum um meðferð sakamála (skilyrði fyrir beitingu 
símahlustunar), 659. mál.

1.gr.
Ríkissaksóknari telur þörf á að bæta ákvæði 128. gr. almennra hegningarlaga, um 
mútuþægni opinberra starfsmanna, inn í upptalningu lagaákvæða í 2. málslið 
greinarinnar. Er í þessu efni vísað til tilmæla OECB-Working Group on Bribery til 
íslenskra stjórnvalda.

2.gr.
Það fyrirkomulag að skipa lögmann til að gæta hagsmuna hlustunarþola fyrir dómi 
hefur í för með sér að málsmeðferðin verður töluvert tímafrekari en nú er, enda verður 
lögmaðurinn að geti sinnt sínu verkefni á fullnægjandi hátt. Ekki er útilokað að sú töf 
sem óhjákvæmilega verður á málsmeðferðinni geti spillt rannsóknarhagsmunum í 
einstaka málum. Þá má ætla að erfítt verði um vik fyrir dómarann að ganga úr skugga 
um það með skjótum hætti að sá lögmaður sem hann ætlar að skipa til starfans í hvert 
sinn hafi engar þær tengingar við hlustunarþolann sem geri hann vanhæfan til starfans. 
Ekki verður heldur litið fram hjá fámenni íslensku þjóðarinnar sem gerir aðstöðuna aðra 
hér en í Banmörku, þangað sem fyrirmyndin að þessu fyrirkomulagi er sótt. Hafa verður 
í huga að dómari getur ekki leitað upplýsinga um hæfi lögmanns til starfans nema 
upplýsa hann um aðila máls og að gerð hafi verið krafa um hlustun hjá honum eða þeim. 
Þetta þýðir að utanaðkomandi aðilar munu alltaf fá upplýsingar um hlustunina áður en 
hún byrjar og einnig þegar viðkomandi er vanhæfur til starfans vegna tengsla við 
hlustunarþola. Þá verður að hafa í huga að þessu fyrirkomulagi fylgir nokkur kostnaður 
í réttarvörslukerfinu sem í dag líður fyrir íjárskort.

3.gr.
Ríkissaksóknari telur ákvæðið of fortakslaust hvað varðar gögn í málum sem ákært er 
í, enda verði lögregla að hafa heimild til að eyða upptökum af símtölum sem bersýnilega 
tengjast ekki því sakarefni sem til rannsóknar er. Gæta verður hér meðalhófs gagnvart 
þeim sem eiga símtöl við hlustunarþola, oft á tíðum um mjög viðkvæm málefni.

4. gr.
Engar athugasemdir.
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