
A lþ in8 i m / í 3 V  Erindi nr. Þ '3k>/ «->^7
From: Björg Thorarensen [mailto:bjorgtho@hi.is] komudagur S I 2 . 2 0 0 X
Sent: 5. desember 2008 09:12
To: Elín Valdís Þorsteinsdóttir
Cc: Birgir Ármannsson
Subject: RE: Allsherjarnefnd

Sæl verið þið Elín og Birgir
Mig langaði að hnekkja á því sem við ræddum á fundinum í gær vegna frumvarps um 
rannsóknarnefnd að á síðasta ári var bætt inn ákvæði í samkeppnislög til að koma í veg fyrir vandamál 
tengd skýrslutökum af mönnum hjá stjórnvaldi í málum um samráðsbrot ef málið verður síðar að 
lögreglurannsókn. Þetta var gert í kjölfar þess að í olíufélagamálinu kom í Ijós að reglur 
samkeppnislaga voru mjög á reiki og mörk á milli stjórnsýslurannsóknar og lögreglurannsóknar voru 
mjög óljós. Þannig var hvorki gætt þagnarréttar í rannsókn samkeppnisyfirvalda, né heidur tryggt að 
skýrslur sem menn gáfu þar samkvæmt lagaskyldu yrðu ekki síðar notaðar sem sönnunargögn gegn 
þeim í refsimáli.
I dómi Hæstaréttar frá 16. mars 2007 í máli nr. 92/2007 sagði m.a.:

„Að framan er því lýst hvert var fyrirkomulag laga nr. 8/1993 og laga nr. 107/2000, sbr. nú 
laga nr. 44/2005. Verður að telja að þetta fyrirkomulag hafi ekki verið nógu skýrt um meðferð 
máls ef grunur vaknaði um að brotið hefði verið gegn lögunum, og var þar af leiðandi óskýrt 
hvemig með skyldi fara ef tilefiii þætti til opinberrar rannsóknar jafiihliða meðferð 
samkeppnisyfirvalda og hvenær beita ætti refsiviðurlögum. Á það meðal annars við þá stöðu 
vamaraðila að taka þátt í viðræðum og samningum við Samkeppnisstofhun og veita henni 
upplýsingar, en fella á sama tíma á sig sök með því að málið var síðar tekið til refsimeðferðar. 
Er ekki nægjanlega fram komið að vamaraðilar hafi fengið notið þeirra réttinda sakbominga, 
sem fyrir er mælt í 70. gr. stjómarskrár, sbr. 6. gr. mannréttindasáttmála Evrópu, og 
meginreglum laga nr. 19/1991, í þeirri lögreglurannsókn, sem fram fór í kjölfar meðferðar 
samkeppnisyfirvalda, eins og henni var hagað. A f þessu leiðir að ákæra verður ekki reist á 
þessari lögreglurannsókn. Verður málinu á þessum forsendum vísað frá héraðsdómi.“
Nýja ákvæðið sem kom inn í samkeppnislögin er í gr. 42. a og er svohljóðandi:
„Ekki er heimilt að nota upplýsingar sem fyrirsvarsmaður fyrirtækis hefur veitt 
Samkeppniseftirlitinu sem sönnunargagn í opinberu máli sem höfðað er gegn honum vegna 
brota sem tilgreind eru í 41. gr. a.“
Ég teldi skynsamlegt að setja skýrar reglur um þetta í frumvarpið nú, og mætti hafa þessar 
lagabreytingar á samkeppnislögum sem fyrirmynd, frekar en að setja almannt ákvæði um að tilkynna 
mönnum um þagnarrétt sinn í hverri skýrslu sem nefndin tekur af mönnum.

Ég gleymdi líka að nefna í gær að í 1. mgr. 7. gr. er vísað í lög um meðferð opinberra mála nr.
19/1991 og í greinargerð skýrt út að frá 1. janúar 2009 eigi ákvæði laga um meðferð sakamála . Er 
ekki betra að setja strax inn í 7. gr. frv. almenna tilvísun til laga um meðferð sakamála án númers, því 
tæpast taka lög um rannsóknarnefndina gildi fyrir 1. janúar 2009.
Bestu kveðjur Björg Th.
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