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Minnisblað út af gagnrýni laganefndar lögmannafélagsins á frumvarp til laga um
rannsókn á hruni bankanna.

(11. og 19. desember 2008)

Athugasemdir laganefndarinnar einkermast af tortryggni í garð verkefnisins þar sem 
allt er fundið því til foráttu. Sumar athugasemdir virðast byggjast á misskilningi, 
jafnvel útúrsnúningi á frumvarpinu. Vert er að skoða nokkra þaettí í 
athugasemdunum nánar með tilliti til þess hvort ástæða sé til breytinga á 
frumvarpinu. Enn fremur koma fram athugasemdir sem í raun byggjast á pólitískum 
sjónarmiðum fremur en vel ígrunduðum lagaforsendum. Hér verður leitast við að 
víkja að helstu þáttum þessara athugasemda og þeim veikleikum ég tel að séu á 
umfjöllun laganefndar.

• Bent er á að hafa megi lög um undersegelseskommissioner til hliðsjónar þar 
sem reynsla þeirra af þessari löggjöf hafi mikið leiðbeiningargildi. Er þar m.a. 
vísað til þess að löggjöfin og framkvæmd hennar stæðust ákvæði 
mannréttindasáttmála Evrópu (Mál Erik-Ninn Hansen).

Þessi athugasemd byggist á misskilningi. Þama er vísað til Tamílamálsins. Umrædd 
löggjöf var ekki sett fyrr en Tamílamálið var að öllu leyti yfirstaðið. Dómur MDE 
fjallaði um meðferð refsimálsins á hendur Erik-Ninn Hansen fyrir Rigsretten. Ekkert 
var þar vikið að umræddri löggjöf sem þá hafði ekki verið sett.

Að sjálfsögðu var litið til þessarar löggjafar og ýmislegt í frumvarpinu á rætur að 
rekja til hennar. Fleiri lög um hliðstæðar rannsóknir komu einnig til skoðunar. Það 
kom til umræðu við gerð frumvarpsins að fylgja svipaðri leið og Danir og veita þeim 
aðilum sem sæta rannsókn hliðstæða réttarstöðu og sakbomingur í refsimáli. Horfíð 
var frá því enda felur danska leiðin í sér ákveðinn tvíverknað (jafnvel þríverknað). 
Ekki var talin þörf á því við þessa rannsókn. Sú afstaða byggist á nokkrum atriðum:

1) Rannsóknin hefur margháttaðan tilgang eins og lýst er í 1. gr. frumvarpsins. Með 
henni er þó ekki ætlunin að leggia grunn að mati saksóknara á því hvort tilefni sé til 
höfðunar opinbers máls á hendur einstaklingi eða fvrirtæki. Vakni grunur við 
rannsóknina um refsiverða háttsemi eða að ætla megi að starfsmaður hafi brotið 
gegn starfsskyldu sinni ber nefndinni að vísa málinu til hlutaðeigandi yfirvalda. Við 
frekari meðferð málsins munu menn njóta alls þess réttaröryggis sem gilda á 
viðkomandi sviði og við sakamálarannsókn yrði ekki byggt á skýringum og 
framburði viðkomandi eða annéura vitna fyrir nefndinni. Sérsjónarmið eiga við um 
ráðherra. Upplýsingaöflun og mat nefndarinnar á framgöngu ráðherra kann að gefa
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tilefni til viðbragða Alþingis. Nefndinni er ekki ætlað að segja álit sitt á því hvort 
ráðherra hafi brotið gegn ráðherraábyrgðarlögum. Samkvæmt stjómarskrá getur 
Alþingi eitt metið hvort tilefni sé til höfðunar máls á hendur ráðherra á grundvelli 
þess að hann sé talinn hafa brotið gegn ráðherraábyrgðarlögunum. Þó að önnur 
úrræði þingsins séu ef til vill nærtækari er ekki útilokað að afstaða til þessa atriðis 
yrði tekin á grundvelli rannsóknar nefndarinnar. Sérákvæði er um þetta í 
stjómarskrá og lögum um Landsdóm. Samkvæmt lögum um Landsdóm hefst hin 
eiginlega rannsókn á hinni ætluðu. refsiverðu háttsemi ekki fvrr en eftir að Alþingi 
hpfiir kaprt ráðherra. Rannsóknin fer fram fyrir Landsdómi og niðurstaða réttarins 
verður einungis reist á því sem fram hefur komið fyrir réttinum. Ekki verður litið til 
þess sem fram hefur komið við rannsókn rannsóknamefndarinnar. Skýr mörk eru 
því dregin milli rannsóknar nefndarinnar og hugsanlegrar sakamálarannsóknar eða 
meðferðar fyrir Landsdómi.

2) Nefndinni er ekki ætlað neitt vald til að taka ákvörðun um réttindi eða skvldur 
manna. Henni ber að safna upplýsingum um þá atburðarrás sem getur skýrt 
efnhagsáföllin hér á landi, segja álit sitt á því hvort mönnum eða stofnunum hafi 
orðið eitthvað á í messunni og koma með tillögur og ábendingar um úrbætur á þeim 
reglum sem gilda á fjármálasviðinu og skipulagi stjómsýslunnar. Til þess að þetta sé 
hægt þarf nefndin að geta aflað uppiýsinga og það skýrir þær víðtæku 
rannsóknarheimildir sem henni eru fengnar, ekki að það eigi að fara leggja grunn að 
málshöfðim eða sakamáli.

• í athugasemdum lögmannafélagsins kemur m.a. fram að nefndinni verði 
veittar víðtækari rannsóknarheimildir en þeim sem fara með rannsókn að 
hætti opinberra mála.

Þessi athugasemd er óskiljanleg enda er hún ekki rökstudd með dæmum. Ýmsar 
heimildir nefndarinnar eru hliðstæðar því sem lögregla hefur. Það á t.d. við um 
húsleit og skýrslutökur. Ýmis stjómvöld hafa hliðstæðar heimildir, t.d. 
Samkeppniseftirlit o.fl. Að öðru leytí. ganga heimildir nefndarinnar miklu skemur en 
þvingunarheimildir lögreglu. Ekki er hægt að hlera síma, handtaka menn, hneppa í 
gæsluvarðhald eða leggja á menn farbann. Frumvarpið gerir ekki ráð fyrir að 
rannsóknarheimildir nefndarinnar gangi á neinn hátt lengra en heimildir lögreglu 
heldur þvert á móti.

• Lagt er til að rannsóknamefndin fái aðeins aðgang að upplýsingum sem 
ríkissaksoknan kemst að í sinni rannsókn og tryggja með einhverjum öðrum 
hætti að rannsóknamefndin komist að öllum þeim upplýsingum sem hún 
þarf.
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Markmið þessarar rannsóknar er allt annað og miklu víðtækari en rannsókn 
saksóknara og lögreglu á ætlaðri, refsiverðri háttsemi. Hún mun því beinast að 
öðrum þáttum en sakamálarannsókn og því gengur ekki að treysta á þær 
upplýsingar sem verða til við sakamálarannsoknina. Það þarf þvi að tryggja með 
einhverjum öðrum hætti að nefndin fái þaér upplýsingar sem eru nauðsynlegar til að 
markmiðum 1. gr. frumvarpsins verði náð. Eðlilegasta leiðin er að fá nefndinm 
heimildir til að krefjast þessara upplýsinga. Það er sú leið sem farin er í dönsku 
lögunum sem laganefnd lögmannafélagsins vísaði til í upphafi að rétt væri að hafa til 
hliðsjónar. Það er líka í samræmi við hefðbundnar aðferðir stjómsýslunnar.

• Dregið er í efa að markmið rannsóknarinnar „séu réttilega afmörkuð" í 1. gr. 
og því velt upp hvort ekki þurfi að taka fram að ætlunin væri að rannsaka 
störf ráðherra.

Samkvæmt frumvarpinu er það skýrt að nefndin á að skoða hverjir beri ábyrgð á 
hugsanlegum mistökum af hálfu ríkisvaldsins. Þar er enginn undanskilinn enda 
þyrfti það því að koma fram í frumvarpinu ef undanskilja ætti ákveðna hópa s.s. 
ráðherra. Það kemur líka fram í athugasemdum með frumvarpinu að ástæða þess að 
rannsóknin fer fram á vegum Alþingis er að rannsóknin kann að beinast að 
framgöngu ráðherra í starfi. Meðal tillagna sem eru til umfjöllunar allsherjamefndar 
er að taka sérstaklega fram í 14. gr. frumvarpsins að lun refsiábyrgð ráðherra og 
meðferð slíkra mála fari eftir lögum um ráðherraábyrgð og landsdóm.

• Gerðar eru athugasemdir við skipan rannsóknamefndarinnar svo og að 
rannsókn á því hverjir beri ábyrgð á mistökum og vanrækslu ætti að vera í 
höndum „sérstofnana framkvæmdarvaldsins".

Hér er vísað til þess að í frumvarpinu er nefndinni falið að segja álit sitt á því hverjir 
beri ábyrgð á hugsanlegum mistökum eða vanrækslu við framkvæmda laga um 
fjármálamarkaðinn þar á meðal aðgerðir Fjármálaeftirlits og Seðlabanka. Það er engin 
stofnun framkvæmdarvaldsins sem leggur mat á það nema ef vera kvnni 
viðskiptaráðuneyti og forsætisráðuneyti. Aðgerðir eða aðgerðarleysi þessara 
ráðuneyta mimu einnig koma til skoðunar við þessa rannsókn og því þótti það ekki 
trúverðugt að hún færi fram á þeirra vegum. Hins vegar fer lögregla og saksóknari 
með rannsókn á ætlaðri refsiverðri háttsemi. Það gefur auga leið að fleira getur talist 
mistök og vanræksla á framkvæmd laga en athafnir sem eru beinlínis refsiverðar.

• Talið er óæskilegt að hæstaréttardómara sé falið að rannsaka refsiverð brot 
einstaklinga eða brot þeirra í starfi. Er þar annars vegar vísað til þess að þessi 
rannsókn hafi áhrif á þær ákvarðanir sem teknar eru í kjölfarið og áhrif þessa á 
samdómendur í Hæstarétti vegna mála sem koma til kasta réttarins. Þá sé það
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meira í samræmi við þrígremingu ríkisvalds að Hæstiréttur velji ekki sjálfur 
dómara úr sínum röðum.

Rannsókn nefndarinnar léttir engum skvldum af þeim aðilum sem fara með vald til 
að beita viðurlögum til þess að sjá til þess að málið sé upplýst og. að gaett sé 
sjónarmiða um réttarörvggi. Áhrifin á samdómara eru ekki þess eðlis að það leiði til 
vanhæfis þeirra enda virðist því ekki haldið fram. Viðkomandi dómari mun hins 
vegar ekki taka þátt í meðferð þeirra mála sem rekja má til rannsóknarinnar. Óljóst er 
hvers vegna það er talið meira í samræmi við þrígreiningu ríkisvalds að einn þáttur 
ríkisvaldsins feli einstaklingum sem gegna störfum í öðrum greinum ríkisvaldsins og 
setji þá til annarra verka. Maður hefði haldið að það væri meira í samræmi við 
sjónarmið um sjálfstæði dómstólanna að rétturinn hefði vald iál að meta hver úr 
þeirra röðum fari til þessara verka.

• Gerðar eru athugasemdir við að umboðsmaður Alþingis eigi sæti í nefndinni. 
Hætta sé á því að trúverðugleiki embættisins bíði hnekki auk þess sem 
embættið muni sitja báðum megin við borðið. Er þar vísað til þess að nefndin 
á að leggja mat á hvort einstaklingum hafi orðið á mistök eða vanræksla í 
starfi. Það sé í „algerri andstöðu hlutverk og tilgang embættísins".

Umboðsmannsembættum er víða fengið það hlutverk að segja til um hvort 
embættismönnum framkvæmdarvaldsins hafi orðið á mistök, þ.e. að meta 
einstaklingsbundna ábyrgð. Þetta er grundvaUaratriði í starfsemi sænska 
umboðsmannsins, sem er elsta embætti af þessu tagi í heiminum. í  lögum um danska 
umboðsmanninn er einnig gert ráð fyrir að umboðsmaður geti gagnrýnt framgöngu 
einstaklinga sem starfa hjá hinu opinbera. Ástæðan fyrir því að hér á landi var ekki 
farin sú leið að fela umboðsmanni að skoða verk embættismanna sérstaklega heldur 
aðeins stofnana og annarra slíkra eininga var að hér þótti nándin vera meiri vegna 
smæðar samfélagsins. Hætta var talin á meiri átökum ef umboðsmaður færi að segja 
til um þátt einstakra starfsmanna í stjómarframkvæmdinni. Aðstæður nú eru hins 
vegar sérstakar og kallar ef til vill á breytta sýn hvað þetta varðar. Það er hins vegar 
rangt að það sé í algerri andstöðu við tilgang embættisins að leggja mat á þátt 
einstaklinga við framkvæmd laga og reglna. Þar er fremur um stigsmun að ræða. 
Kjörinn umboðsmaður mun að sjálfsögðu víkja sæti ef einhveijir kvarta til 
embættisins í tilefni af ákvörðunum sem teknar hafa verið í kjölfar rannsóknarinnar. 
Þá er settur nýr umboðsmaður sem er sjálfstæður í sinni athugun. Ekki verður séð að 
það skapi vanda. Þá er engin ástæða til að halda í einhverrar helgimyndir af 
embættinu. Menn mega ekki ganga of langt í því að forðast átök í því skyni að halda í 
„trúverðugleika". Sá sem situr með hendur í skauti og gerir ekkert til að það falli 
enginn skuggi á sig verður lítið úr verki.
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• Gerð er athugasemd við að þeir sem sæta raimsókn eða koma fyrir hana til 
upplýsingagjafar njóti stöðu í samræmi við það hlutverk sitt „að koma grun 
sínwn um refsiverða háttsemi á framfæri við hlutaðeigandi yfirvöld".

Tilgangur rannsóknarinnar er ekki að legeia grunn að ákvörgun gak§ókpara.-lWt 
áVaam Ákvæði frumvarpsins miða að því að málum sem kunna að leiða til 

sakamálarannsóknar séu send til slíkrar rannsóknar þegar 1 stað án þess að nefndin 
taki það til frekari athugunar hvort menn hafi gerst sekir um refsiverða háttsemi. Það 
á að vera auðvelt að lesa þetta út úr frumvarpinu með einfaldri lögskýringu. 
Samkvæmt því verður ekki séð að veita þurfi mönnum hliðstæða stöðu fyrir 
nefndinni og sakbomingar hafa við rannsókn á sakamálum.

• Varað er við að nefndinni verði veitt heimild til að beina tilmælum til 
ríkissaksóknara um að þeir sem veita nefndinni upplýsingar sæti ekki ákæru. 
Ekki sé hefð fyrir slikum heimildum og efast um að hægt sé að gæta 
sanngimis við afgreiðslu slíkrar beiðni eftir því hver óskar fyrstur eftir slíkri 
fyrirgreiðslu eða hver drýgst alvarlegasta brotið. Þá er talið æskilegt að marka 
þessum heimildum einhvem ramma þar sem heimildin býður þeirri hættu 
heim að menn veiti nefndinni upplýsingar gegn óljósu vilyrði um að þeir 
verði ekki látnir gjalda fyrir það. Þá vanti skýra tengingu milli heimildar 
rannsóknamefndarinnar og heimilda ákæruvalds að verða við ósk af þessu 
tagi.

Heimild ákæruvalds til að verða við tilmælum rannsóknamefndar í þessu efni er nú í 
5. gr. laga nr. 135/2008, um embætti sérstaks saksóknara. Ákvæðið í frumvarpinu 
tekur mið af því þó að það sé að hluta til víðtækara. Mjög skýr skilyrði eru sett í 2. 
mgr. fyrir því að nefndin beini slíkum tilinælum að hlutaðeigandi yfirvöldum. Að 
sjálfsögðu fer það eftir heimildum þess stjómvalds sem unnt er að beina slikum 
tilmælum til hvort hægt sé að verða við þeim. Nefndin, sem er m.a. skipuð 
hæstaréttardómara og umboðsmanni Alþingis, mun væntanlega ekki mælast til 
slíkrar ívilnunar nema að lagaheimild sé til að verða við henni. Þó að ekki sé hefð 
fyrir heimildum af þessu tagi er ekki þar með sagt að löggjafarvaldinu sé ekki rétt að 
fíkra sig inn á nýjar brautir.

• Óæskileg skörun er talin vera milli verkefna nefndarinnar og starfa annarra 
eftirlitsstofnana, s.s. Fjármálaeftirlitsins, lögregluyfirvalda, ríkissaksóknara (og 
embætti sérstaks saksóknara). Ekki er tryggt að sá sem sætir rannsókn fái 
réttláta málsmeðferð. Akvæðin um málsmeðferð endurspegli 
rannsóknarréttarfar sem af afnumið hér á landi 1991 og hætta á að grunaðir 
sæti tvöfaldri rannsókn.
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Frumvarpið felur í sér útfærslu á eftirliti þingsins með málefni sem almenning 
varðar. Vissulega kann rannsóknin að skarast við störf annarra en athugasemdin 
virðist taka enn og aftur mið af því að rannsóknamefndinni sé ætlað að leggja mat á 
refsiverða háttsemi einstaklinga eða leggja grunn að mati ákæruvalds um hvort gefa 
skuli út ákæru. Það er ekki ætlunin eins og áður hefur komið fram. Fyrirhugað er að 
setja ákvæði í frumvarpið sem kemur í veg fyrir að skýringar sem menn gefa 
rannsóknamefndinni verði notaðar við rannsókn í sakamáli.

• Gerðar eru athugasemdir við „víðtækar" heimildir nefndarinnar til að birta 
upplýsingar sem þagnarskylda á að gilda um „ef nefndin telur slíkt 
nauðsynlegt til að rökstyðja niðurstöður sínar." Sérstök athugasemd er gerð 
við að unnt verði að birta upplýsingar um persónuleg málefni einstaklinga ef 
verulegir almannahagsmunir vega þyngra en hagsmunir einstaklingsins. Slíkt 
er talið vera brot á friðhelgi einkalífs.

Ljóst er að rannsóknamefndin þarfa að geta rökstutt ályktanir sínar. Tilgangur 
frumvarpsins er enn fremur að draga upplýsingar fram í dagsljósið sem skýra fyrir 
almenningi af hverju staðan er jafn slæm og raun ber vitni. Ef nefndinni er settur 
stóllinn fyrir dymar í þessu efni er hætta á að ályktanir nefndarinnar verði ekki 
trúverðugar og markmiðum laganna verði ekki náð. Vissulega er gengið út frá því að 
löggjafanum sé heimilt að láta birta upplýsingar um einstaklinga vegna 
almannahagsmuna sem ella ættu að liggja í þagnargildi. Ut frá því er gengið í 
gildandi löggjöf t.d. lögum um tekjuskatt og ekki talið að það gangi gegn ákvæði 71. 
gr. stjómarskrár. Þá eru ekki allar þagnarskyldureglur settar til að standa vörð um 
persónuupplýsingar.

• Gerðar eru alvarlegar athugasemdir við afnám þagnarskyldureglna gagnvart 
nefndinni. Sérstaklega er talið varhugavert að afnema þagnarskyldu 
lögmarma sem byggist á trúnaðarskyldum gagnvart skjólstæðingi.

Ef nefndin á ekki að geta aflað upplýsinga sem þagnarskylda á að gilda um er allt 
eins hægt að gleyma því að rannsókn á ástæðum bankahrunsins verði rannsakaðar 
heildstætt. Ef ekki er ákvæði um það kæmi nefndin hvarvetna að lokuðum dyrum. 
Vert er að benda á þau vandkvæði sem norsk rannsóknamefnd á vegum 
Stórþingsins, sem átti að rannsaka bankakreppuna þar á tíunda áratugnum, lenti í 
vegna reglna um bankalejmd. Afnám reglna um þagnarskyldu hangir saman við að 
þagnarskylda hvílir almennt á nefndarmönnum. Þá þarf ekki að taka fram að 
frumvarpið veitir nefndinni vissulega ekki heimild til að afla hvers konar 
upplysinga. Eðli málsins samkvæmt hefur hún aðeins heimild til að leita upplýsinga 
sem geta varpað ljósi á ástæður bankahrunsins og aðrar upplýsingar sem eru 
nauðsynlegar til að ná markmiðum 1. gr. Talið var að treysta mættí því að nefndin,
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eins og ætlunin er að skipa hana, færi varlega í þessu efni og gengi ekki lengra en 
nauðsynlegt er.

Á hinn bóginn má fallast á að rétt sé að setja ákveðna fyrirvara í lögin varðandi 
upplýsingar sem menn láta aðstoðarmönnum sínum í té vegna rannsóknar 
nefndarinnar. Þeim sem komu að gerð frumvarpsins datt satt að segja ekki í hug að 
nefndin, eins og hún er skipuð, færi bakdyramegin til að leita upplýsinga með því að 
krefjast þeirra af aðstoðarmönnum viðkomandi. Allur er þó varinn góður og því 
ástæða til að setja fyrir þann möguleika. Þá þykir einnig rétt að hliðstæðar reglur 
gildi fyrir nefndinni um skýrslugjöf vitna sem kunna að búa yfir 
trúnaðarupplýsingum og gilda almennt fyrir dómstólum, þó þannig að nefndin leiti 
til dómstóla með beiðni um að aflétta slíkri leynd. Með þessu er komið að miklu leyti 
til móts við athugasemdir laganefndar lögmannafélagsins um þessi atriði nema að 
fyrirvarinn er ekki einskorðaður við lögmenn.

• Gerð er athugasemd við ákvæði 11. gr. um viðurlög fyrir að neita að gegna 
skyldu sinni að veita nefndinni upplýsingar.

Ætiunin er að gera lagfaeringu á 1. málsl. 1. mgr. 11. gr. þar sem ekki verði gert 
refsivert að „neita" að gegna skyldu sinni „af gáleysi". Á það má fallast að það hljómi 
einkennilega að neita að gera eitthvað af gáleysi án þess að hér sé slegið föstu að 
einhver þverstæða sé fólgin í því. Heppilegra sé að segja „af ásetningi eða gáleysi 
gegni ekki skyldu sinni ..." .1

Varðandi refsihámark þá vísar laganefnd til sérákvæða um réttarfarssektir. Það eru 
sérstök úrræði sem dómari hefur skv. réttarfarslögum en þá er málið ekki tekið til 
opinberrar rannsóknar og gefín út ákæra o.s.frv. Ákvæði 11. gr. frumvarpsins er hins 
vegar hefðbundið refsiákvæði. Þá er rétt að halda því til haga að 11. gr. tekur einnig 
til þess þegar menn gefa nefndinni rangar upplýsingar eða eyða gögnum. í  142. gr. 
alm. hgl. varðar það allt að 4ra ára fangelsi að gefa rangar upplýsingar fyrir rétti eða 
stjómvaldi sem hefur heimild til heitfestingar. Þá má benda á 146. gr. og 147. gr. 
laganna í þessu sambandi en þar er hámarksrefsing fangelsi í 4 mánuði. Rétt þótti 
með hliðsjón af eðli rannsóknarinnar og mikilvægi málsins að hafa hámarksrefsingu 
fyrir brot af þessu tagi 2ja ára fangelsi.

• Athugasemd er gerð við að bann við því að láta mann gjalda þess að veita 
nefndinni upplýsingar, sbr. 1. mgr. 12. gr. skarist við 14. gr. frumvarpsins þar 
sem kveðið er á um að tilkynna beri forstöðumanni stofnunar ef nefndin telur 
að ætla megi að opinber starfsmaður hafi gerst brotlegur við starfsskyldur

1 Breytingatillögur allsherjarnefndar gengu þð lengra. Aðeins er unnt að refsa fýrir ásetningsbrot skv. 11. gr.
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sínar. Þá veki ákvæðið spumingu hvort unnt sé að gagnálykta frá því þannig 
að heimilt sé að láta menn gjalda þess ef maður lætur nefndinni ekki í té 
upplýsingar, með vísan til undantekninga frá upplýsingaskyldu.

Erfitt er að sjá mikla skönm við 14. gr. frumvarpsins. Þó maður búi yfir upplýsingum 
sem geta haft þýðingu fyrir nefndina er ekki þar með sagt að þær gefi vísbendingu 
n m  að sá hinn sami hafi brotið gegn starfsskyldum sínum. Þær kunna hins vegar að 
koma illa við kauninn á yfírmörtnum hans eða öðrum sem hann er í 
samningssambandi við. Ef viðkomandi er heimilt að víkja sér undan að svara þá sé 
ég ekki hættu á að hann yrði látinn gjalda þess. Ég skil annars ekki alveg hvað hér er 
átt við og sé ekki hvers vegna ástæða sé til að óttast gagnályktun af þessu tagi.

• Gerðar eru athugasemdir við rannsóknarheimildir nefndarinnar og að nefndin 
geti átt aðild að málum þar sem leita þarf atbeina dómstóla til að afla gagna.

Vísað er til fyrri athugasemda varðandi þetta atriði. Það skapar rannsóknamefndinni 
umtalsverð vandkvæði ef hún á að þurfa að leita til annars aðila til að fylgja eftir 
kröfum um upplýsingar fyrir dómstólum. Saksóknari vinnur einungis að rannsókn á 
ætlaðri refsiverðri háttsemi. Rannsókn samkvæmt þessu frumvarpi er hins vegar 
miklu víðtækara. Ef þessi leið laganefndar yrði farin ætti nefndin ekki forræði á 
kröfunni, sem hún teldi þörf á að gera fyrir dómstólum, og þeim röksemdum sem 
tefla ætti fram fyrir henni. Slíkt gengur ekki upp.

• Því er haldið fram að það sé forsenda fyrir beitingu rannsóknarheimilda 
samkvæmt lögum um meðferð opinberra mála að rökstuddur grunur sé um 
að um refsiverða háttsemi sé að ræða. Ef nefndin á ekki að rannsaka slíkar 
grunsemdir þá hafi hún heldur ekki þörf á slíkum rannsóknarheimildum 
heldur ætti að beina málinu til bærra yfirvalda sem búa yfir slíkum 
heimildum.

Við þetta er ýmislegt að athuga. í fyrsta lagi er rangt að það sé forsenda fyrir húsleit 
og sambærilegiun rannsóknarúrræðum að „rökstuddur grunur" sé fyrir hendi um að 
refsiverð háttsemi hafi átt sér stað. Hið sanna er að það nægir að það sé grunur til 
staðar til að hefja sakamálarannsókn og beita þessum úrræðum. Hér er laganefnd 
lögmannafélagsins sennilega að rugla þessu saman við skilyrði gæsluvarðhalds á 
gnmdvelli rannsóknarhagsmuna. Þá virðist laganefndin álíta að ekki sé þörf á slíkum 
úrræðum nema til að varpa ljósi á hugsanlega refsiverða háttsemi. Þessi tenging á 
milli rannsóknarúrræða og viðfangsefnis rannsóknarinnar er óskiljanleg. Eins og í 
þessu tilviki þá getur löggjafinn metið það svo að þörf sé á að upplýsa málsatvik án 
þess að það sé gert í því skyni að leggja mat á hvort einhver hafi gerst sekur um 
refsiverða hattsemi. Til þess að það sé hægt þarf að veita þeim sem falið er að 
upplýsa málið ákveðin úrræði til að komast í gögn og fá upplýsingar. í  frumvarpinu
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er nefndinni fengin nokkur úrræði í þessu skyni sem era hliðstæð ýmsum úrræðum 
lögreglu. Þó að henni sé ekki ætlað að rannsaka ætlaða refsiverða háttsemi er talið að 
hún þurfi á þessum úrræðum að halda til að ná þeim markmiðum sem koma fram í 
1. gr. frumvarpsins.

• Þá bendir laganefndin á að í greinargerð með 7. gr. frumvarpsins komi fram 
undantekning frá ákvæðinu, þar sem segi að heimilt sé að fara í húsleit án 
dómsúrskurðar ef brýn hætta sé á að bið eftir úrskurði varði sakarspjöllum. 
Ótækt sé að „víðtækari heimild sé að finna í lögskýringargögnum en 
lagaákvæðinu sjálfu".

Þessi athugasemd er dæmi um hreinan og kláran misskilning eða útúrsnúning af 
hálfu laganefndar lögmannafélagsins. í  nmræddu ákvæði frumvarpsins er ekkert 
minnst á að það sé skilyrði húsleitar að afla þurfi dómsúrskurðar. í  ákvæðinu segir 
það eitt að um framkvæmd aðgerða samkvæmt því skuli fara eftir lögum um 
meðferð sakamála. Síðan er í athugasemdum útskýrt hvað í þessu felist, þ. á m. að 
þetta feli það í sér að almennt skuli leita dómsúrskurðar áður en ráðist er til 
inngöngu í hús til að leita gagna. í  lögum um meðferð sakamála eru ákveðnar 
undantekningar frá því, t.d. þegar brýn hætta er á að bið eftir úrskurði valdi 
sakarspjöllum. Það leiðir af tilvísun ákvæðisins í frumvarpinu að þessi undantekning 
ætti einnig við í rannsókn samkvæmt því. Hins vegar er alls ekki verið að mæla fyrir 
um víðtækari heimild í athugasemdum en í greininni. Það er eins og greinin og 
athugasemdin hafi ekki verið lesin af laganefnd lögmannafélagsins.


