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Laganefnd Lögmannafélags íslands fékk til umsagnar ofangreint írumvarp til laga um 
rannsókn á aðdraganda og orsökum falls íslensku bankanna 2008 og tengdra atburða eftir 
íund hjá allsherjamefed þann 28. nóvember s.l. þar sem var til umfjöllunar fiumvarp til laga 
um sérstakan saksóknara. Formaður laganefndar kom á fund allsheijamefndar þann 3. 
desember 2008 og reifaði munnlega nokkrar athugasemdir laganefiidar sem höfðu komið upp 
í yfirferð laganeftidar. í lok þess fundar var óskað eftir skriflegri umsögn laganefndar innan 
nokkurra daga þar sem frumvarpið ætti að hljóta hraða meðferð Alþingis.

Eftir að hafa fjallað um málið er það mat laganefndar að mörg álitaefiii séu enn óútkljáð sem 
krefjist ítarlegrar skoðunar sérfræðinga þótt það kosti að meðferð þess innan þingsins taki 
lengri tíma. Með frumvarpinu er lagt til að settar séu afar sértækar reglur til að bregðast við 
ákveðnum atburðum en að mati laganefiidar getur slikt verið varasamt. Laganefiid bendir á að 
í Danmörku hafa verið sett lög um rannsóknamefiidir, lov om unders0gelseskommissioner nr. 
357, frá 2. júní 1999, og leggur laganefhd til að skoðað verði hvort heppilegra væri að fara þá 
leið hér á landi. Reynslan af löggjöf Dana ætti þannig að hafa mikið leiðbeindingargildi fyrir 
okkur. Mál vegna rannsóknar í kjölfar Tamílamálsins svo kallaða fór fyrir 
Mannréttindadómstól Evrópu og var niðurstaða dómstólsins að löggjöfin og framkvæmd 
hennar stæðust ákvæði Mannréttindasáttmála Evrópu, sbr. dóm uppkveðinn þann 18. maí 
1999 í máli Erik Ninn-Hansen gegn Danmörku.

I frumvarpinu eru lögð til nýmæli um sérstaka rannsóknamefiid á vegum Alþingis til þess að 
rannsaka nýliðna atburði. Lagt er til að rannsóknamefiidinni verði veittar viðamiklar heimildir 
til rannsóknar og mönnum gert skylt að upplýsa nefndina að viðlagðri fangelsisrefsingu allt að 
tveimur árum. Markmið löggjafans um að rannsóknamefhd skuli finna sannleika eru háleit, en ' 
laganefiid leggst alfarið gegn því að markmiðunum skuli náð með því að tefla í tvísýnu 
grundvallarmannréttindum samkvæmt stjómarskránni og Mannréttindasáttmála Evrópu. 
Oæskilegar afleiðingar af því kunna að vera margvíslegar, m.a. að mál ákæruvaldsins gegn 
þeim, sem ákæruvaldið telur hafa gers brotlegir við refsilög, verði ónýt. Því telur laganefiid að 
gæta þurfi þess að rannsóknamefhd, eins og gert er ráð fyrir í frumvarpinu, verði ekki falin 
rannsókn á refsiverðri háttsemi og skýrt sé að slík rannsókn sé alfarið í höndum lögreglu og 
ríkissaksóknara. Einnig sé afar varhugavert að rannsóknamefiid verði veittar í lögum 
viðtækari rannsóknarheimildir en þeim sem fara með rannsókn að hætti laga um meðferð 
opinberra mála. Þess í stað væri mögulegt að veita rannsóknamefndinni aðgang að 
upplýsingum sem ríkissaksóknari kemst að i sinni rannsókn eða tryggja með einhveijum 
öðrum hætti að rannsóknamefhdin komist að öllum þeim upplýsingum sem hún þarf.



Þá hlýtur það einnig að koma til skoðunar hvort markmið rannsóknar nefndarinnar séu 
réttilega afinörkuð í 1. gr. frumvarpsins og hvort ekki þurfí að taka sérstaklega fram að 
nefndinni sé einnig ætlað að rannsaka störf ráðherra. Þá þarf að skoða frumvarpið í samhengi 
við ákvæði laga nr. 4/1963 um ráðherraábyrgð og lög nr. 3/1963 um landsdóm og hugsanlega 
breyta 1. gr. frumvarpsins þannig að skýrt sé kveðið á um að rannsóknin taki einmg til 
hugsanlegra brota ráðherra í starfi.

Eíitirfarandi er yfirferð laganefndar um þau álitaefiii sem tengjast ákvæðum frumvarpsins en 
jafiiframt er rétt að árétta það að þar með er ekki hægt að fullyrða að álitaefni sem rísa af efiii 
og ákvæðum frumvarpsins séu tæmd.

Skipan rannsóknarnefndarinnar:
í 2. gr. frumvarpsins er fjallað um skipan nefhdarinnar. Laganefiid tekur undir mikilvægi þess 
að þeir sem veljast til þess að annast þá rannsókn sem boðuð er í frumvarpinu séu sjálfstæðir 
og óháðir auk þess sem þeir verða að búa yfir reynslu og þekkingu til að leiða rannsóknina til 
lykta. Laganefiid gerir hins vegar athugasemdir við það að rannsóknamefiid sem þannig er 
skipuð og starfar á vegum Alþingis, sbr. 1. máls. 1. mgr. 1. gr. frumvarpsins, beri mögulega 
sakir á tiltekna einstaklinga. Eðlilegt verður að teljast að þingið eða nefiid á þess vegum 
rannsaki og láti í kjölfarið i ljós álit sitt á því hvort fylgt hafi verið lögum sem það hefur sett 
og reglum sem stjómvöld hafa sett á grundvelli þeirra heimilda. Rannsókn á því hveijir beri 
ábyrgð á mistökum eða vanrækslu við framkvæmd laga og reglna um fjármálastarfsemi á 
íslandi og eftirlit með henni ætti hins vegar með réttu að vera í höndum þeirra sérstofhana 
framkvæmdavaldsins sem til þess eru bærar og hafa þau hlutverk með höndum samkvæmt 
íslenskri stjómskipan.

Skipan nefndarinnar er óheppileg í ljósi þess hlutverks hennar, að rannsaka hvexjir beri ábyrgð 
á mistökum eða vanrækslu. Samkvæmt 1. töluliðs fyrmefhdri grein frumvarpsins er formaður 
nefhdarinnar dómari úr Hæstarétti sem valinn er af samdómendum. Laganefiid gerir ekki 
athugasemdir við að dómarinn þannig valinn rannsaki ætluð brot stjómvalda á lögum og 
reglum. Hins vegar verður að teljast óheppilegt að honum sé gert að rannsaka refsiverð brot 
einstaklinga sem og þeirra sem hafa mögulega gerst brotlegir í starfi og geta sætt 
stjómsýsluviðurlögum og tilkynni um slík brot til þeirra sem þau heyra undir. Augljós eru 
áhrifin á þær ákvarðanir sem teknar eru i framhaldinu, hvort sem um er að ræða útgáfu ákæru 
eða stjómsýsluviðurlög, til tjóns fyrir þá einstaklinga sem um ræðir. Þá þarf vart að benda á 
þá aðstöðu sem samdómarar dómarans verða í þegar mál, sem rannsóknamefiidin hefur 
rannsakað, koma til kasta Hæstaréttar og þau áhrif sem þetta hefur á trúverðugleika 
dómsvaldsins. Áréttað skal að mikil áhersla er lögð á þetta hlutverk nefiidarinnar í 
frumvarpinu, sbr. eftirfarandi ummæli í athugasemdum við 1. gr. frumvarpsins:

, , / þriðja lagi er rannsóknamejhdinni falið að segfa til um hverjir beri að 
hennar mati ábyrgð á mögulegum mistökum og hverjir kunni aó hafa sýnt a f 
sér vanrœkslu í starfi við framkvœmd laga og reglna um fjármálamarkaðinn 
og eftirlit með honum. Með þessu fœrist sjónarhom rannsóknarinnar að 
einstáklingum og þœtti þeirra í töku einstákra ákvarðana. Spurt verður hver 
tók tilteknar ákvarðanir eða hver átti að bregðast við upplýsingum sem lágu 
jyrir. Þessum spurningum þarf bœði að svara út frá því hvað gerðist í raun 
svo og út frá reglum um valdbœrni. ”

Laganefnd leggur áherslu á að engu skiptir í þessu sambandi þótt nefndin sé eingöngu sögð 
álitsgefandi þar sem nefndin vinnur alla undirbúningsvinnuna jafiiframt því að taka
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ákvarðanir sem miklu skipta íyrir einstaklinga, sbr. eftirfarandi ummæli í athugasemdum við 
1. gr. frumvarpsins:

„ Samkvœmt 5. tölul. er til þess ætlast að nefiidin sjái til þess að mál þar sem 
grunur vaknar um refsiverð brot séu send til sakamálarannsóknar. Það á við 
hvort sem grunurinn beinist að einstaklingi, sem komið hefur að rekstri 
fjármálafyrirtœkis, eóa opinberum starfsmanni. Verði nefhdin t.d. vör við að 
óeðlilegir Jfjármagnsflutningar hafi átt sér stað í bönkunum í þágu eigenda 
þeirra eða tengdra aðila ber henni að vísa málinu til opinberrar rannsóknar.
Þá ber nefndinni einnig að sjá til þess að mál út a f mögulegum brotum á 
starfsskyldum fái umfjöllun hlutaðeigandi yfirvalda. ”

Laganefiid leggur ennfremur áherslu á mikilvægi þeirra hagsmuna sem eru undir í slíkum 
málum og ekki síður á mikilvægi þess að traust og trúverðugleiki Hæstaréttar sé ekki dregið í 
efa. Telji löggjafmn óhjákvæmilegt annað en að einn dómari Hæstaréttar skipi 
rannsóknamefndina er nauðsynlegt að hann verði valinn á annan hátt en af samdómendum 
sínum en með tilnefningarvaldi Hæstaréttar sjálfs og getur það ýmist verið gert af 
löggjafanum sjálfum eða af framkvæmdavaldshafa. Samrýmist það betur þrískiptingu 
ríkisvalds.

Laganefiidin gerir að sama skapi athugasemdir við að umboðsmanni Alþingis sé gert að 
rannsaka framangreind atriði sem beinast að einstaklingum enda í algjörri andstöðu við 
hlutverk og tilgang embættisins eins og því er markað í lögum nr. 85/1997 um umboðsmann 
Alþingis, þ.e. að hafa í umboði Alþingis eftirlit með stjómsýslu ríkis og sveitarfélaga og 
tryggja rétt borgaranna gagnvart stjómvöldum landsins, sbr. 2. gr. laganna. Laganefhd telur 
rétt að vekja athygli á því að samkvæmt frumvarpinu er það embættið sem slíkt sem kemur að 
rannsókninni sbr. eftirfarandi ummæli í athugasemdum við 2. gr. frumvarpsins:

„[...] Þá er ráðgert í frumvarpinu að umboðsmaður Alþingis sitji í nefhdinni 
en embættið býryfir mikilli reynslu a f eftirliti með stjórnsýslunni og mati á því 
hvað séu vandaðir stjórnsýsluhættir. Með því að tengja starf nefndarinnar 
umboðsmanni Alþingis með þessum hœtti skapast einnig möguleiki á því að 
nefndin geti, að minnsta kosti í upphafi starfs síns, fengið inni hjá embœttinu 
og nauðsynlega skrifstofuaðstoð og aðra umsýslu. “

Ljóst er að trúverðugleiki embættisins getur beðið hnekki verði niðurstaðan sú að embættið 
verði sett í þessa stöðu en starfsemi embættisins grundvallast á trausti almennings á því. Þá 
bendir laganefnd á að þótt embættið búi yfir mikilli reynslu af eftirliti með stjómsýslunni og 
mati á því hvað séu vandaðir stjómsýsluhættir verði ekki það sama sagt um rannsókn á hendur 
einstaklingum og þá sérstaklega vegna refsiverðra brota. Auk framangreinds gerir neftidin 
athugasemdir við að kjörinn umboðsmaður geti sinnt venjubundnum störfum fyrir embættið 
jaftihliða störfum sínum fyrir nefndina, sbr. 19. gr. frumvarpsins. Er síðast greinda atriðið í 
hæsta máta óeðlilegt í ljósi þess hlutverks nefhdarinnar sem henni er fengið í frumvarpinu 
varðandi það að bera mögulega sakir á einstaklinga. Verður ekki betur séð en að embættið sé 
sett í þá stöðu að vera að segja má báðum megin við borðið. Vandséð er hvemig embættið 
geti i slíkri stöðu sinnt framangreindu hlutverki sínu lögum samkvæmt. í ljósi verkeftiis 
rannsóknamefndar er þar að auki spuming hvort ekki þurfi fremur sérfræðing á sviði laga um 
fjármálastarfsemi eða viðskiptalífs. Sá nefhdarmaður gæti að grunnskilyrðum uppfyllt sömu 
skilyrði og hæstaréttardómari en áhersla væri lögð á haldgóða þekkingu á lögum um 
fjármálastarfsemi ekki síst þar sem haldgóð þekking á stjómsýslurétti ætti að vera tryggð með 
skipan hæstaréttardómara í nefiidina.
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Með vísan til framangreinds gerir laganefnd alvarlegar athugasemdir við skipan 
rannsóknamefndarinnar miðað við það hlutverk sem henni er fengið í frumvarpinu. Er þá 
sérstaklega vísað til þess hlutverks að bera mögulega sakir á tiltekna einstaklinga. Er það í 
fyrsta lagi afstaða laganefndar að nefiid sem þannig starfar á vegum Alþingis fái ekki slíkar 
heimildir. í öðru lagi er það afstaða laganefiidar að skipan rannsóknamefndarinnar markist af 
hlutverki hennar. Þannig sé sú skipan sem lögð er til í frumvarpinu afar óheppileg í alla staði, 
bæði fyrir þá einstaklinga sem bomir verða sökum sem og þær stofiianir sem um er að ræða, 
þ.e. Hæstarétt íslands og embætti umboðsmanns Alþingis. Telur laganefnd í ljósi þessa 
nauðsynlegt að fjarlægja úr frumvarpinu það hlutverk rannsóknamefiidarinnar að bera sakir á 
tiltekna einstaklinga að öðrum kosti verði að skipa nefhdina öðrum sjálfstæðum og óháðum 
aðilum.

Réttarstaða sakbornings og rannsókn opinbers máls:
Samkvæmt 1. mgr. 1. gr. frumvarpsins er tilgangur laganna „að sérstök rannsóknamefnd á 
vegum Alþingis leiti sannleikans um aðdraganda og orsök falls íslensku bankanna 2008 og 
tengdra atburða“. Af öðrum ákvæðum frumvarpsins má hins vegar ráða að verksvið 
nefhdarinnar kunni að ná lengra en svo. Þannig segir t.d. í 5. tl. 1. mgr. 1. gr. frumvarpsins að 
nefhdin skuli ,,[g\era ráðstafanir til þess að hlutaðeigandi yfirvöld fjalli um mál þar sem 
grunur vaknar við rannsókn nefndarinnar um refsiverða háttsemi eða brot á starfsskyldum og 
gera jafnframt grein fyrir þeim málum í skýrslu til Alþingis“. í 1. mgr. 14. gr. er kveðið á um 
að nefiidin tilkynni ríkissaksóknara um það ef grunur hefur vaknað við rannsókn nefiidarinnar 
um að refsiverð háttsemi hafi átt sér stað, sem að mati hennar telst alvarleg.

I ljósi framangreinds verður að gæta þess sérstaklega í störfum nefhdarinnar, að þeir 
einstaklingar og lögaðilar, sem sæta rannsókn nefhdarinnar eða koma fyrir hana til 
upplýsingagjafar, njóti stöðu til samræmis við það hlutverk nefhdarinnar að koma grun sínvim 
um refsiverða háttsemi á framfæri við rannsóknaraðila og/eða ákæruvaldið, sem ætla má að 
séu „hlutaðeigandi yfirvöldtí í því tilliti. Á það sérstaklega við í ljósi þeirra gríðarlega ríku 
rannsóknarheimilda, sem nefndinni eru fengnar, sbr. einkum ákvæði 6. -  8. gr. og 11. gr. 
frumvarpsins. Þau ákvæði fela meðal annars í sér brottfall þagnarskyldu, nánast skilyrðislausa 
afhendingu gagna og upplýsinga og þung viðurlög við brotum gegn reglunum. Verði þau 
ákvæði að lögum þarf að tryggja réttarstöðu viðkomandi aðila sem mögulegra sakbominga 
við rannsókn nefiidarinnar, í samræmi við almennar reglur um meðferð opinberra mála og 
refsiréttar. Laganefiid telur að slík réttarstaða viðkomandi aðila sé ekki nægjanlega tryggð í 
frumvarpinu eins og það liggur nú fyrir. Breytir þar engu um þó að í greinargerð með 
frumvarpinu sé tekið fram að það sé ekki hlutverk rannsóknamefhdarinnar að rannsaka 
hugsanlega refsiverða háttsemi. Þá verður heldur ekki talið að ákvæði 2. mgr. 11. gr. 
frumvarpsins dugi hér til, en þar er mælt fyrir um að einstaklingi verði ekki gerð refsing ef 
hann skorast undan því að svara spumingu ef ætla má að í svari hans geti falist játning eða 
bending um að hann hafi framið refsiverðan verknað eða atriði sem valdi honum 
siðferðislegum hnekki eða tilfinnanlegu fjárhagstjóni. Mælir laganefiid með því að upp í 
frumvarpið verði tekin ákvæði, sem taki af öll tvímæli um réttarstöðu hugsanlegra 
sakbominga að þessu leyti fyrir rannsóknamefhdinni til samræmis við almennar reglur um 
meðferð sakamála, sbr. lög nr. 19/1991 og lög nr. 88/2008.

r

Akvœði um tilmæli til ríkissaksóknara að viðkomandi sæti ekki ákæru:
I 2. mgr. 12. gr. frumvarpsins er að finna ákvæði þess efnis að ef einstaklingur hefúr 
frumkvæði að því að bjóða eða láta nefhdinni í té nánar tilgreindar upplýsingar, og óskar eftir 
því að hann sæti ekki ákæru þótt upplýsingamar eða gögnin leiði líkur að refsiverðu broti 
hans sjálfs, þá sé nefndinni heimilt að óska eftir því við ríkissaksóknara að hann ákveði að

4



hlutaðeigandi sæti ekki ákæru. Þetta ákvæði vekur upp ýmsar spumingar og kallar á frekari 
skýringar.

í  fyrsta lagi kunna heimildir sem þessar að vera varhugaverðar almennt séð, þar sem þær fela 
í sér möguleika fyrir sakboming að komast hjá ákæm með því einu að veita upplýsingar sem 
varpa ljósi á hugsanleg brot annarra aðila. Ekki er hefð fyrir slíkum ívilnunum í opinberu 
réttarfari hér á landi, ef frá eru talin óljós ákvæði 3. ml. 2. mgr. 33. gr. laga nr. 19/1991 um 
meðferð opinberra mála og 2. ml. 3. mgr. 64. gr. laga nr. 88/2008 um meðferð sakamála.

í  öðru lagi geta vaknað spumingar um sanngjama og æskilega meðferð beiðna þess efiiis að 
ákæra verði ekki gefin út gegn því að upplýsingar verði veittar. Það er til að mynda vandséð 
hvort rannsóknamefhdin gæti með sanngimi afgreitt slíkar beiðnir eftir því hver óskar fyrstur 
eftir slíkri afgreiðslu eða eftir þvi hver hefur drýgt alvarlegasta brotið. Hvorug aðferðin er 
gallalaus. Sú fyrri byði upp á að aðili gæti komist undan útgáfu ákæm eingöngu vegna þess 
að hann var fyrri til að bjóða fram upplýsingar. Síðari aðferðin fæli í sér hættu á því, að sá 
aðili sæti uppi með ákæru sem drýgt hefði alvarlegasta brotið þrátt fyrir að hafa eftir atvikum 
fengið vilyrði á fyrri stigum um að ekki yrði gefin út ákæra á hendur honum.

Vissulega er umrætt ákvæði heimildarákvæði, en æskilegt væri að þeim heimildum 
rannsóknamefndarinnar væri markaður rammi. Á það ekki síst við þar sem viðkomandi 
einstaklingar geta átt ákæm yfir höfði sér verði ekki fallist á beiðni þeirra um að þeir sæti ekki 
ákæru. Hér við bætist að rannsóknamefiidinni er í raun ekki ætlað eiginlegt ákvörðunarvald 
að þessu leyti, heldur er henni veitt heimild til að óska eftir þvi við ríkissaksóknara að hann 
ákveði að hlutaðeigandi sæti ekki ákæra. Slík umgjörð býður óhjákvæmilega upp á þá 
aðstöðu, að hlutaðeigandi aðilar séu fengnir til að láta í té upplýsingar, sem leiða líkur að 
refsiverðu broti þeirra sjálfra, gegn óljósu vilyrði rannsóknamefhdarinnar um að hún mæli 
með því við ákvörðunarvaldið að ákæra verði ekki gefin út. Er ljóst að þar hallar veralega á 
sakbominginn. Leggur laganefiid til að úr því verði bætt.

í  þriðja lagi vantar skýrari tengingu milli heimilda rannsóknamefiidarinnar og heimilda 
ákæravaldsins til að verða við ósk um að ákæra verði ekki gefin út í einstökum tilvikum. 
Slíka tengingu er á hinn bóginn að finna í 4. gr. frumvarps til laga um embætti sérstaks 
saksóknara. í frumvarpinu þarf að undirstrika að rannsóknamefiidin hefur engar 
valdheimildir að því er varðar töku ákvörðunar um að ákæra verði ekki gefin út. Jafiiframt er 
æskilegt að hugsanlegum sakbomingi verði gerð sérstök grein fyrir því af hálfu 
rannsóknameftidarinnar að hún búi ekki yfir slíkum valdheimildum, heldur hafi hún eingöngu 
tillögurétt. Slík ákvæði væru enda í betra samræmi við meginreglur laga nr. 19/1991 um 
meðferð opinberra mála og laga nr. 88/2008 um meðferð sakamála þess efiiis að mönnum sé 
ekki skylt að svara spumingum sem fela í sér játningu eða bendingu um að þeir hafi framið 
refsiverðan verknað.

Skörun á verksviði nefndarinnar og annarra eftirlitsstofnana:
Samkvæmt þessu er veraleg skörun á verksviði neftidarinnar og annarra eftirlitsstofiiana sem 
fara með rannsóknar- og/eða ákæruvald, svo sem Fjármálaeftirlitsins, lögregluyfirvalda, 
ríkissaksóknara og embætti sérstaks saksóknara, þ.e.a.s. verði frumvarp dómsmálaráðherra 
um síðastnefiida embættið að lögum. Þessi skörun er að áliti laganefhdar óæskileg. Skýrsla 
nefhdar, eins og til stendur að koma á fót með frumvarpinu, um „almenna ábyrgð“ einstakra 
manna eða lögaðila, varðar mikilsverð réttindi. Laganefiid gengur út frá að hlutaðeigandi eigi 
kröfu til réttlátrar málsmeðferðar, eins og ákvæði eru um bæði í Mannréttindasáttmála Evrópu 
og í Stjómarskrá lýðveldisins ísland. Þessi réttur er ekki tryggður í frumvarpinu. Ákvæðin 
um málsmeðferð nefiidarinnar og skýrslugjöf endurspeglar rannsóknarréttarfar, sem var aflagt
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með réttarfarsumbreytingum á árunum 1989 til 1991, sbr. m.a. lög nr. 92/1989 um aðskilnað 
dómsvalds og umboðsvalds í héraði, lög nr. 19/1991 um meðferð opinberra mála og lög nr. 
91/1991 um meðferð einkamála. Hættan á að grunaður sæti tvöfaldri rannsókn virðist augljós. 
Ákvæði um rétt hagsmunaaðila til að hafa áhrif á skýrslu nefiidarinnar eru fábrotin og engin 
ákvæði eru um rétt manna til að bera niðurstöður nefhdarinnarinnar undir dómstóla. Einnig er 
látið ósagt um réttaráhrif skýrslunnar, en eins og áður segir kann efiii skýrslu, verði hún að 
veruleika, að varða grundvallarréttindi manna.

Laganefiid mælist til að verksvið rannsóknamefiidar verði tekið til endurskoðunar með tilliti 
þessara athugasemda.

Friðhelgi einkalífs:
í 4. gr. fhimvarpsins er kveðið á um þagnarskyldu sem hvílir á nefhdarmönnum og öðrum er 
vinna að rannsókninni um þær upplýsingar sem nefiidinni berast og leynt eiga að fara og 
kveðið á um hveijum er heimilt að afhenda slíkar upplýsingar. Það vekur hins vegar athygli 
að í 4. mgr. eru mjög víðtækar heimildir fyrir nefiidina til að birta slíkar upplýsingar en 
nefhdinn er heimilt að birta þær „ef nefiidin telur slíkt nauðsynlegt til að rökstyðja niðurstöður 
sínar“. Það er þvi alfarið háð mati nefhdarinnar hvort hún telji slíka nauðsyn vera fyrir hendi 
og verður að vara við því að svo víðtækar heimildir séu veittar nefiidinni. Þagnarskylda 
opinberra starfsmanna er bundin í lög og samkvæmt almennum hegningarlögum liggur 
refsing allt að einu ári við því að bijóta gegn slíkri skyldu. Því skýtur hér mjög skökku við að 
nefhdinni skuli heimilt að birta slíkar upplýsingar sýnist henni svo

Enn alvarlegra er að sérstaklega er tekið fiam að nefiidinni sé heimilt að birta upplýsingar um 
persónuleg málefiii einstaklinga þ.m.t. fjármál þeirra að því gefiiu að hún „telji að verulegir 
almannahagsmunir af því að birta upplýsingamar vegi þyngra en hagsmunir þess einstaklings 
sem í hlut á“. Að mati nefiidarinnar verður ekki séð hvaða almannahagsmunir geti verið fyrir 
hendi sem heimili slikt brot á fiiðhelgi einkalífs að upplýsingar um persónuleg málefiii 
einstaklinga séu birtar. Þrátt fyrir þá erfiðleika sem íslendingar standa frammi fyrir nú um 
stundir verður að gæta fyllstu varúðar við að deila út slíkum heimildum sem gerð er tillaga um 
i frumvarpinu. Reglur um vemd friðhelgi einkalífs er að finna í lögum allra ríkja sem við 
berum okkur saman við og hafa slikar reglur verið lögfestar í stjómarskrá landsins og er að 
finna í þeim sáttmálum sem við höfum undirgengist, þ.m.t. Mannréttindasáttmála Evrópu. 
Verður að telja hæpið að framangreindar reglur séu í samræmi við þær grundvallarreglur sem 
þar er að finna. Mikilvægt er að vandað sé til lagasetningar og að ekki verði lögfestar hæpnar 
heimildir sem em til þess fallnar að valda deilum og jafiivel koma til kasta erlendra dómstóla 
sem ísland hefur skuldbundið sig til að hlita. Slíkt mundi draga úr gildi þeirrar rannsóknar 
sem lrumvarpinu er ætlað að stofiia til og draga hana á langinn.

í ljósi framangreinds telur nefiidin að 4. mgr. 4. gr. skuli felld brott. Telur nefndin jafiiframt 
að takmarka eigi frekar afhendingu trúnaðargagna samkvæmt 3. mgr. 4. gr. þar sem 
heimildimar eru of víðtækar eins og þær eru settar fram í frumvarpinu. Jafnframt telur nefiidin 
að taka eigi af allan vafa um að þagnarskylda skv. 18. gr. laga nr. 70/1996, sbr. 136. gr. 
almennra hegningarlaga skuli gilda um aðra aðila eins og vinnuhópa og sérfræðilega ráðgjafa.

Upplýsingaskylda og afnám þagnarskylduákvœða:
í 1. mgr. 6. gr. frumvarpsins er ákvæði sem skyldar sérhvem sem þess er krafinn að afhenda 
rannsóknamefhd upplýsingar, gögn og skýringar sem hún fer fram á. Skýrslur, skrár, 
minnisblöð, bókanir, samninga og önnur gögn sem nefiidin óskar eftir. Skv. 2. mgr. 6. gr. er 
nefiidinni heimilt að kalla einstaklinga til fimda við sig og krefja þá um munnlegar
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upplýsingar í þágu rannsóknarinnar. Skv. 3. mgr. 6. gr. er skylt að veita nefhdinni 
upplýsingar, þó þær séu háðar þagnarskyldu skv. lögum.

I athugasemdum sem fylgja 3. mgr. 6. gr. frumvarpsins segir að þagnarskylda víki 
undantekningarlaust fyrir skyldunni til að láta nefndinni í té upplýsingar. Nánari
röksemdafærslu eða útskýringar á þessu ákvæði er ekki að finna í frumvarpinu.

Gerðar eru alvarlegar athugasemdir við að vikið sé undantekningalaust frá
þagnarskylduákvæðum laga og að skylda til að láta nefndinni í té upplýsingar sé með 
frumvarpinu gerð þagnarskylduákvæðum laga yfirsterkari. Minnt er á að þagnarskylduákvæði 
í lögum eru oftast lögfest til staðfestingar stjómarskrárvörðum réttindum. Má þar m.a. benda á 
friðhelgi einkalífs skv. 71. gr. stjómarskrár og 8. gr. MSE og réttindi sakbominga til réttlátrar 
málsmeðferðar fyrir dómi m.a. skv. 6. mgr. MSE. Með því að afhema þagnarskyldu
undantekningalaust í öllum tilfellum er næsta víst að frumvarpið brjóti gegn ákvæðum
stjómarskrár verði það að lögum.

Þar að auki er lögð á það áhersla af hálfu laganefiidar að frumvarpið í óbreyttri mynd brýtur 
að þessu leyti einnig gegn meginreglunni um stjómskipulegt meðalhóf enda ljóst að ekkert 
kallar á það að þagnarskylduákvæði laga verði undantekningalaust öll að afnema enda verður 
að telja fullvíst að þeim markmiðum sem frumvarpinu er ætlað að ná megi ná með öðrum 
leiðum sem ekki bijóti gegn stjómarskrá og mannréttindasáttmálum.

Vakin er athygli á því að þagnarskylduákvæði er að finna í mörgum lögum og ná yfir mörg 
svið mannlegs lífs. Um er m.a. að ræða svokallaða bankaleynd, þagnarskyldu lækna og annars 
heilbrigðisstarfsfólks og þagnar- og trúnaðarskyldu lögmanna gagnvart skjólstæðingum 
sínum, svo fátt eitt sé nefiit. Engin stjómskipuleg rök hafa verið færð fram fyrir því af hveiju 
ákvæði frumvarpsins um upplýsingaskyldu gagnvart nefiidinni skuli teljast rétthærri öllum 
þagnarskylduákvæðum annarra laga né heldur útaf hveiju telja verði að markmiðum 
frumvarpsins verði ekki náð nema með þessu móti, þ.e. að afhema gagnvart nefiidinni alla 
þagnarskyldu í gildandi rétti.

Laganefiid gerir eðli málsins samkvæmt sérstaklega alvarlegar athugasemdir við það að 
skylda skv. frumvarpinu til að láta nefhdinni í té upplýsingar sé yfirsterkari 
þagnarskylduákvæði lögmannalaga sem er að finna í 22. gr. laga nr. 77/1998. Samkvæmt 22. 
gr. lögmannalaga ber lögmaður þagnarskyldu um hvaðeina sem honum er trúað fyrir í starfi 
sínu. Sama gildir um starfsmenn lögmanna. Sú skylda lögmanna að gæta trúnaðar um 
hvaðeina sem þeim er trúað fyrir í starfi sínu er t.a.m. slíkur homsteinn réttinda sakbominga 
þegar lögmenn stunda veijendastörf að ef sú þagnarskylda er fyrir borð borin, eins og yrði 
raunin ef frumvarp þetta yrði að lögum, þá væri með því móti gróflega brotið gegn 
mannréttindum sakbominga, m.a. til réttlátrar málsmeðferðar. í þessu sambandi skal vakin 
athygli á því að skv. frumvarpinu (2. mgr. 11. gr.) er einstaklingum heimilt að neita að svara 
spumingum nefiidarinnar ef svar einstaklingsins fæli í sér viðurkenningu á sök. Það ákvæði 
frumvarpsins verður hins vegar með öllu merkingarlaust ef nefiidinni er við slíkar aðstæður 
heimilt að snúa sér að lögmanni sama einstaklings og krefja hann svara við sömu spumingum, 
svara sem fælu í sér brot á þagnarskyldu lögmannsins gagnvart skjólstæðingi sínum vegna 
upplýsinga sem lögmanninum hefur verið trúað fyrir í starfi.

Með því að afnema þagnarskyldu lögmanna eins og lagt er til í fiumvarpinu er lögmönnum 
ekki einungis gert ókleift að sinna starfi sínu, starfi sem lögmenn hafa unnið eið að því að 
starfa að skv. sinni bestu trúmennsku og samvisku, heldur er lögmönnum beinlínis gert, að 
viðlagðri allt að 2ja ára fangelsisrefsingu (sbr. 1. mgr 11. gr. frumvarpsins), að bijóta
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mannréttindi á skjólstæðingum sínum með því að skýra frá upplýsingum sem lögmenn kunna 
að búa yfir starfa sinna vegna.

Telja verður að með þessum hætti sé ekki aðeins vegið að réttindum sakbominga eða annarra 
skjólstæðinga lögmanna, heldur einnig að mjög mikilvægri stoð réttarríkisins sem er 
trúnaðarsamband lögmanns og skjólstæðings. Ef skjólstæðingum er ekki lengur kleifl að 
treysta þagmælsku lögmanna sinna er hætt við að réttaröryggi sé fyrir borð borið. Þetta er 
sérstaklega alvarlegt hvað varðar veijendastörf enda myndi slíkt lagaákvæði gera það að 
verkum að íslenska ríkið bijóti gegn rétti sakaðra manna til að veijast ásökunum um refsiverð 
brot. Með því að frumvarpið yrði óbreytt að lögum væri líklegt að íslenska ríkið teldist bijóta 
gegn ákvæði 6. gr. mannréttindasáttmála Evrópu þar sem sakbomingum væri ekki lengur 
tryggð réttlát málsmeðferð fyrir dómi.

Bent er á að Mannréttindadómstóll Evrópu hefur lagt sérstaka áherslu á mikilvægi 
trúnaðarsambands lögmanns og skjólstæðings. Má þar m.a. nefiia Kruslin gegn Frakklandi 
(mál nr. 11801/85, einkum málsgrein 34) og Huvig gegn Frakklandi (mál nr. 11105/84, 
einkum málsgrein 33).

Þar sem þagnar- og trúnaðarsamband lögmanns og skjólstæðings er um gjörvallan heim talið 
meðal mikilvægustu grundvallarréttinda skal einnig vísað til dóms Hæstaréttar Bandaríkjanna 
í þremur málum. í fyrsta lagi skal vísað til máls Hunt gegn Blackbum (128 U.S. 464, 470 
(1888)).

“The rule which places the seal o f secrecy upon communications between 
client and attorney is founded upon the necessity, in the interest and 
administration o f justice, o f the aid o f persons having knowledge o f the law 
and skilled in its practice which assistance can only be safely and readily 
availed o f when free from the consequences or the apprehension o f 
disclosure

Þá skal vísað til dóms Hæstaréttar Bandaríkjanna í máli Upjohn Co. gegn Bandaríkjum 
Norður Ameríku (449, U.S. 383, 389 (1981)).

“The purpose o f such confidentiality "is to encourage full and frank 
communication between attorneys and their clients and thereby promote 
broader public interests in the observance o f law and administration o f 
justice".

í þriðja lagi er vísað til dóms Hæstaréttar Bandaríkjanna í máli Fisher gegn Bandaríhjum 
Norður Ameríku (425 U.S. 391, 403 (1976))

"[IJfthe client knows that damaging information could... be obtainedfrom 
the attorney following disclosure... the client would be reluctant to confide 
in his lawyer and it would be difficult to obtain fully informed legal advice."

Vakin er athygli á því að meginreglan um þagnarskyldu lögmanna vegna trúnaðarsambands 
þeirra við skjólstæðinga sina er ekki til staðar í þeim tilgangi að aðstoða sakamenn til að hylja 
yfir meintan glæp. Reglan um þagnarskyldu lögmanna er fyrst og síðast til að veija 
mannréttindi skjólstæðinga lögmanna og þar með veija stoðir réttarvörslukerfisins og 
dómskerfisins sjálfs vegna þess að réttarvörslukerfi þar sem vikið er frá og brotið gegn 
mannréttindum er einskis virði.
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Viðurlög samkvæmt ákvœðum frumvarpsins:
í 1. mgr. 11. gr. frumvarpsins segir að ef maður af ásetningi eða gáleysi neitar að gegna 
skyldu sinni til að veita nefhdinni upplýsingar samkvæmt ákvæðum laganna skuli hann sæta 
sektum eða fangelsi allt að 2 árum. Væntanlega á málsgreinin að vera á þann veg að ef maður 
af ásetningi eða gáleysi verður ekki við skyldu sinni til að veita upplýsingar frekar en að hann 
neiti að gegna skyldu sinni til að veita upplýsingar, enda erfitt að gera sér í hugarlund þær 
aðstæður hvar maður geti af gáleysi neitað að gegna skyldu sinni til upplýsingagjafar.

í þessu sambandi vekur laganefrid sérstaka athygli á því að viðurlög við brot á vitnaskyldu 
skv. ákvæðum laga um meðferð opinberra laga nr. 19/1991 er ekki fangelsi heldur sektir og 
því ganga viðurlög skv. ákvæðum frumvarpsins mun lengra en þekkist í meðferð opinberra 
mála þar sem þó hefur verið gefin út ákæra vegna meintrar refsiverðrar háttsemi. I 
athugasemdum með frumvarpinu er þessi munur á viðurlögum ekki skýrður.

í 1. mgr. 12. gr. frumvarpsins er ákvæði um að óheimilt sé að láta mann gjalda þess, meðal 
annars með því að rýra réttindi, slíta samningi eða segja honum upp, ef hann hefiir látið 
nefndinni í té upplýsingar sem þýðingu hafa fyrir rannsóknina. Segir í athugsemdum með 
ákvæðinu að hvers konar hollustuskyldur reistar á lögum eða samningi víki fyrir skyldu 
manna til að láta nefhdinni í té upplýsingar. Á vemdin að taka meðal annars til aðgerða 
yfirmanna viðkomandi aðila. Spuming er hvort þetta samrýmist óbreytt ákvæði 14. gr. 
frumvarpsins þar sem nefhdinnni ber skylda til að tilkynna forstöðumanni stofriunar ef 
nefridin telur að ætla megi að opinber starfsmaður hafi gerst brotlegur við starfsskyldur sínar.

Fyrir það fyrsta má nefna að til þess að vemdin eigi við þurfa upplýsingamar að hafa þýðingu 
fyrir rannsóknina, þá væntanlega að mati rannsóknamefhdarinnar. Er erfitt að sjá hvemig það 
mat yrði í framkvæmd. Er um mikla óvissu að ræða fyrir þann sem veitir upplýsingar allt þar 
til nefndin hefur skoðað og metið þær upplýsingar sem fyrir hana vom lagðar. Er að mati 
laganefhdar þörf á nánari útlistun á réttaráhrifum þessarar heimildar, þ.m.t. áhrif til að mynda 
uppsagnar á samningi áður en mat nefhdarinnar liggur fyrir, hvenær mat skal liggja fyrir, í 
hvaða formi það eigi að vera, til hvaða atriða rannsóknamefhdin beri að líta til við mat á 
þýðingu upplýsinga og afleiðingum við broti á reglunni.

Þá vekur ákvæðið jafriframt upp spumingar hvort unnt sé að gagnálykta með þeim hætti að 
heimilt sé að láta mann gjalda þess, meðal annars með því að rýra réttindi, slíta samningi eða 
segja honum upp, ef hann hefor ekki látið nefridinni í té upplýsingar, sem hún telur að hafi 
þýðingu fyrir rannsóknina, með vísan til undantekninga frá upplýsingaskyldu. Telur laganefiid 
að taka þurfi á sama hátt af skarið með það og kveða skýrum hætti á um það að slík 
gagnályktun sé ekki tæk.

Rannsóknarheimildir rannsóknarnefndar:
Rannsóknamefiidinni em veittar ýmsar heimildir sem eiga sér samsvörun í 
rannsóknarheimildum eftirlitsaðila og lögreglu sem rannsaka meinta refsiverða háttsemi þrátt 
fyrir að nefhdinni sé ekki ætlað að rannsaka meinta refsiverða háttsemi. Telur laganefiid að 
nefiidinni séu veittar þessar rannsóknarheimildir og telur eðlilegt nefiidin vísi áframhald 
rannsóknar til bærra yfirvalda þurfi hún á slíkum úrræðum að halda.

Vísar laganefiid sérstaklega til ákvæðis 5. mgr. 6. gr. frumvarpsins þar sem kveðið er á um að 
nefiidin geti leitað úrskurðar héraðsdóms um ágreining um upplýsingaskyldu. Það er álitamál 
hvort nefiidin eigi yfirhöfuð að eiga aðild að slíkum málum heldur vísa málinu til saksóknara.
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Þá bendir laganefhd á að rannsóknarheimildinni er veitt heimild til athugana á starfsstað og 
haldlagningu gagna sem nefiidin telur nauðsynlegt í þágu rannsóknar, sbr. ákvæði 7. gr. 
frumvarpsins. Sambærilegar heimildir eru að finna í ákvæðum um rannsókn opinberra mála 
nr. 19/1991, 78. gr. um haldlagningu og 89. og 90. gr. um húsleit. Forsenda fyrir því að þeim 
megi beita í rannsókn opinbers máls að um rökstuddan grun um refsiverða háttsemi sé að 
ræða. Ef markmið nefhdarinnar er ekki að rannsaka refsiverða háttsemi þá hefur nefiidin ekki 
þörf á slíkum rannsóknarheimildum heldur á að beina málinu til bærra yfirvalda sem búa nú 
þegar yfir slíkum heimildum í gildandi rétti, sbr. tilvísanir hér að ofan. í slíkum tilvikum á 
rannsóknamefndin að visa málinu samstundis til ríkissaksóknara sem tekur við áframhald 
rannsóknar. Vísar laganefrid í þessu sambandi til 14. gr. frumvarpsins sem kveður á um það 
að vakni grunur við rannsókn nefhdarinnar um að refsiverð háttsemi hafi átt sér stað, sem að 
mati hennar telst alvarleg tilkynnir hún ríkissaksóknara um það. Telur laganefnd að við 
ákvæðið megi bæta þannig að enginn vafi leiki á um það að ríkissaksóknari taki þar með við 
áframhald rannsóknar þeirrar háttsemi.

Laganefiid bendir jafhframt á að í umfjöllun í greinargerð með ákvæði 7. gr. frumvarpsins um 
húsleitarheimild nefiidarinnar kemur fram að heimilt sé að leita án dómsúrskurðar ef brýn 
hætta er á að bið eftir úrskurði valdi sakarspjöllum. Á þessa heimild er hins vegar hvergi 
minnst í ákvæðinu sjálfu heldur almennt vísað til laga um meðferð opinberra mála um 
framkvæmd aðgerðanna samkvæmt greininni en ótækt er að víðtækari heimild sé að finna í 
lögskýringargögnum en lagaákvæðinu sjálfu.

Samkvæmt framansögðu telur laganefiid afar brýnt að frumvarpið hljóti ítarlegri skoðun og 
leggst því gegn því að frumvarpið verði samþykkt eins og það er lagt fyrir.

Virðingarfyllst, 

f.h. Laganefndar Logmannafélags íslands

Eva B. Helgadóttir, hrl., formaður.
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