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1. Opinberir ákærendur fara með lykilhlutverk í refsivörslukerfínu, og í sumum 
löndum eru þeim ennfremur falin ýmis önnur verkefni, svo sem á sviði viðskipta, 
einkamálaréttar eða stjómsýsluréttar, sem almennum gæslumönnum laga og réttar.

2. Með þetta í huga hefur Ráðstefna evrópskra ríkissaksóknara sannfærst um að hvetja 
beri til þess að opinberum ákærendum séu skilgreindar sameiginlegar meginreglur, 
og hefur ráðstefiian á allsherjarfundi sínum í Búdapest í maí 2005 samþykkt 
eflirfarandi leiðbeiningarreglur um siði og breytni opinberra ákærenda.

3. Samkvæmt tilmælum ráðherranefndar Evrópuráðsins nr. Rec (2000) 19 um hlutverk 
ákæruvaldsins í refsivörslukerfmu, sem er grundvallarskjal Ráðstefnu evrópskra 
ríkissaksóknara, fara opinberir ákærendur með opinbert vald og tryggja fyrir hönd 
samfélagsins og í almannaþágu að lögum sé beitt þegar brot gegn þeim hefur í för 
með sér refsiviðurlög, og taka þeir í þvi starfi tillit til bæði réttinda hins einstaka 
manns og nauðsynlegrar skilvirkni refsivörslukerfisins.

4. I öllum refsivörslukerfum ákveða opinberir ákærendur hvort sakamál skuli höfðað 
eða því haldið áfram, sækja mál fyrir dómstólum, og geta enn fremur áfrýjað 
dómsúrlausnum, sumum eða öllum.

5. Leiðbeiningarreglumar eru ekki bindandi fyrir handhafa ákæruvalds í hinum 
einstöku löndum, heldur ber að Iíta svo á að þær setji fram almenn meginsjónarmið 
sem yfirleitt er fallist á hvað snertir störf opinberra ákærenda, og sem telja má að 
feli í sér leiðbeiningar innanlands um álitaefni er varða siðferðilega rétta beytni og 
svipuð atriði.

6. I leiðbeiningarreglunum eru sett fram viðmið um háttemi og starfshætti sem krafist 
er af öllum ákærendum er starfa hjá eða á vegum handhafa opinbers ákæruvalds.

7. Til að tryggja að opinberum ákærendum sé unnt að fullnægja starfsskyldum sínum 
sjálfstætt og í samræmi við leiðbeiningarreglur þessar minnir ráðstefnan á þau 
öryggisatriði sem fjallað er um i 4.-10. lið tilmæla nr. (2000) 19 um hlutverk 
ákæruvaldsins í refsivörslukerfinu.

Inngangur
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I. Grundvallarskyldur

Opinberum ákærendum ber ávallt, hvemig sem á stendur

að vinna störf sín, þar á meðal að sinna skyldu sinni til aðgerða, i samræmi við 
viðeigandi landslög og alþjóðalög,
að vinna störf sín af sanngimi, hlutleysi og samkvæmni, og með hæfilegum hraða, 
að virða, vemda og halda uppi mannlegri reisn og mannréttindum, 
að taka tillit til þess að þeir starfa fyrir hönd samfélagsins og í þágu almannahags, 
að leitast við að ná sanngjömu jafnvægi milli almennra samfélagshagsmuna og 
hagsmuna og réttinda einstaklingsins.

II. Almennt um faglega breytni

Opinberum ákærendum ber ávallt að gera hæstu faglegar kröfur, og

a. ávallt gæta heiðurs og virðingar starfs síns,
b. ávallt sýna faglega breytni,
c. ávallt gæta ýtrustu krafna hvað snertir heiðarleika og vandvirkni,
d. vinna störf sín á grundvelli mats síns á atvikum og lögum samkvæmt, án nokkurra 

óviðkomandi áhrifa,
e. halda sér vel upplýstum og viðhalda starfsfæmi sinni og þekkingu á lagalegri og 

félagslegri framvindu,
f. leitast við að vera og vera reyndir að því að gæta hlutleysis og samræmis í störfum, 

þar á meðal með því að setja fram og birta almennar leiðbeiningarreglur, 
meginreglur og viðmið eins og fjallað er um í lið 36 a í tilmælum nr. Rec (2000) 19 
til leiðsagnar við störf sín sem einstaklingar og sem heild, og stuðla þar sem það á 
við að umræðum og hópstarfi,

g. vinna störf sín af sanngimi og án ótta, vildar eða fordóma,
h. leiða hjá sér einstaklingsbundna og hópbundna hagsmuni og þrýsting frá

almenningi eða fjölmiðlum,
i. virða jafnrétti allra fyrir lögum og sýna engum mismunun á grundvelli atriða á borð 

við kynferði, kynþátt, hörundslit, tungu, trú, stjómmálaskoðun eða aðrar skoðanir, 
kynhneigð, þjóðemislegan eða félagslegan uppruna, tengsl við þjóðemisminnihluta, 
eignir, ættemi, heilsufar, fötlun eða aðra stöðu,

j. virða trúnað um það sem leynt á að fara í starfi,
k. hafa í huga sjónarmið, réttmæta hagsmuni, einkalíf og hugsanleg áhyggjuefni fólks

sem þeir kunna að hafa afskipti af í starfi,
1. leitast við að tryggja að einstaklingum séu á fullnægjandi hátt kynnt réttindi sín og 

réttarstaða, að því marki sem það fellur undir verksvið opinbers ákæranda,
m. koma fram í dómi og gagnvart lögreglu og öðrum yfirvöldum, svo og gagnvart

öðrum í stétt lögmanna, af virðingu og kurteisi,
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n. veita aðstoð opinberum ákærendum og yfírvöldum í öðrum löndum samkvæmt 
lögum og til að stuðla sem mest að alþjóðlegri samvinnu,

0. leyfa ekki persónulegum eða fjárhagslegum hagsmunum opinbers ákæranda, eða
fjölskyldutengslum, félagslegum tengslum eða öðrum tengslum hans, að hafa áhrif 
á breytni hans í starfi. Sérstaklega ber þeim ekki að vinna störf opinbers ákæranda í 
málum þar sem þeir, skyldmenni þeirra eða félagar í viðskiptum hafa persónulegra,
einstaklingsbundinna eða fjárhagslegra hagsmuna eða tengsla að gæta.

III. Fagleg breytni varðandi rekstur refsimála

í starfí er varðar rekstur refsimáls ber opinberum ákærendum ávallt að

a. virða grundvallarregluna um réttláta málsmeðferð eins og hún kemur fram í 6. gr. 
mannréttindasáttmála Evrópu og dómaframkvæmd Mannréttindadómstóls Evrópu,

b. rækja störf sín af sanngimi og hlutleysi, málefnalega, og sjálfstætt innan þess 
ramma sem lög kunna að kveða á um,

c. leitast við að tryggja að refsivörslukerfið starfi eins greiðlega og unnt er og í 
samræmi við kröfur réttvísinnar,

d. virða þá reglu að maður telst saklaus þar til sekt hans er sönnuð,
e. leitast við að tryggja að allar nauðsynlegar og eðlilegar rannsókir og athuganir fari

fram eða hafí farið fram áður en ákvarðanir eru teknar um að höfða mál eða höfða 
ekki mál, eða aðrar ákvarðanir sem kunna að hafa árhif á gang réttvísinnar,

f. taka tillit til allra viðeigandi aðstæðna í máli, þar á meðal þeirra sem varða hinn 
grunaða, hvort sem þær eru honum í hag eða í óhag,

g. höfða ekki mál og halda ekki máli til steitu þegar hlutlaus rannsókn sýnir að 
sakargifi er ekki á rökum reist,

h. sækja mál af ákveðni en sanngimi, og ekki umfram það sem sönnunargögn benda 
til,

1. athuga möguleg sönnunargögn með tilliti til þess hvort þeirra hafi verið löglega 
aflað,

j. hafna notkun sönnunargagna sem með rökum má telja að hafí verið aflað ólöglega
þannig að alvarlega hafi verið brotið gegn mannréttindum hins grunaða eða annarra, 
nema gegn þeim sem það gerði, 

k. ieitast við að tryggja að til viðeigandi aðgerða sé gripið gegn þeim sem slíkum
aðferðum hafa beitt,

1. gæta reglunnar um jafna stöðu málsaðila, sérstaklega með því að veita hinum
ákærða eða veijanda hans upplýsingar að því marki sem lög leyfa og samræmist 
réttlátri málsmeðferð, 

m. taka réttmætt tillit til hagsmuna vitna og brotaþola,
n. aðstoða dóminn við að komast að réttlátri niðurstöðu,
o. taka ákvarðanir á grundvelli óhlutdrægs og faglegs mats á þeim sönnunargögnum

sem fyrir hendi eru.
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IV. Breytni í einkalífi

a. Opinberir ákærendur mega með athöfnum í einkalífi sínu hvorki stefna í hættu 
heiðarleika ákæruvaldsins, réttsýni þess eða óhlutdrægni, né þeirri ímynd 
heiðarleika, réttsýni og óhlutdrægni sem það kann að njóta.

b. Opinberir ákærendur skulu ávallt virða lög og hlýða lögum.

c. Opinberum ákærendum ber að sýna breytni sem stuðlar að og heldur við trausti 
almennings á starfi þeirra.

d. Opinberir ákærendur mega ekki nýta upplýsingar sem þeir kunna að hafa hafl 
aðgang að í starfi sínu með óréttmætum hætti í þágu einstaklingsbundinna 
hagsmuna þeirra sjálfra eða annarra.

e. Opinberir ákærendur mega ekki veita viðtöku neinum gjöfum, verðlaunum, 
hlunnindum, fyrirgreiðslum eða þægindum frá þriðja aðila eða vinna nein þau verk 
sem telja má að stefni í hættu heiðarleika þeirra, réttsýni og óhlutdrægni1.

1 Leiðbeiningarreglur þessar sækja einkum fyrirmyndir tii
Evrópusamnings um vemd mannréttinda og mannfrelsis,
Tilmæla nr. Rec (2000) 19 um hlutverk ákæruvaldsins i refsivörslukerfmu,
Tilmæla nr. Rec (2000) 10 um siðareglur fyrir opinbera starfsmenn,
Leiðbeiningarreglna um störf saksóknara, samþykktra af 8. þingi Sameinuðu þjóðanna um 
fyrirbyggingu afbrota og meðferð sakamanna (Havana, 27. ágúst til 7. september 1990), 
annarra viðeigandi siðareglna og starfsreglna sem lagðar hafa verið til eða samþykktar af 
opinberum aðilum eða samtökum einkaaðila og alþjóðlegum samtökum.
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