
Frumvarp til laga

Erindi nr. Þ / 3 ? /  =>J 3
komudagur

um breyting á lögum um embætti sérstaks saksóknara, nr. 135/2008, 
með síðari breytingum, og lögum um rannsókn á aðdraganda og orsökum falls íslensku 

bankanna 2008 og tengdra atburða, nr. 142/2008.

(Lagt fyrir Alþingi á 137. löggjafarþingi 2009.)

I. KAFLI
Breyting á lögum um embætti sérstaks saksóknara, nr. 135/2008, 

með síðari breytingum.
1. gr.

2. gr. laganna orðast svo:
Dómsmálaráðherra skipar sérstakan saksóknara og skal hann veita forstöðu rannsóknar- og 

saksóknaraembætti skv. 1. gr. Þá skipar dómsmálaráðherra þijá saksóknara við embætti 
sérstaks saksóknara^ sem fora slculu með ajdlfstœtt álcœruvald samkvæmt lögum um meðferð 
sakamála. Sérstakur saksóknari og saksóknarar við embætti hans skulu allir fullnægja 
skilyrðum til skipunar í embætti héraðsdómara, en heimilt er þó að víkja frá 70 ára 
aldurshámarki sem um héraðsdómara gildir. Ákvæði laga nr. 70/1996, um réttindi og skyldur 
starfsmanna ríkisins, um fimm ára skipunartíma og biðlaunarétt taka ekki til þessara 
starfsmanna. Skipun þeirra fellur niður þegar embætti sérstaks saksóknara verður lagt niður 
eða sameinað annarri ríkisstofhun, sbr. 7. gr., en þeir skulu þá halda óbreyttum launakjörum í 
þijá mánuði frá þeim tíma. Nú velst dómari til einhverra þessara starfa og skal þá 
dómsmálaráðherra veita honum leyfi frá störfiim á skipunartímanum.

Sérstakur saksóknari ræður aðra starfsmenn embættisins. Við ráðningu þeirra gildir ekki 7. 
gr. laga nr. 70/1996, um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. Hinn sérstaki saksóknari 
hefur stöðu og almennar heimildir lögreglustjóra samkvæmt lögreglulögum og lögum um 
meðferð sakamála. Hann skiptir verkum með saksóknurum embættisins.. og felur þeim 
rannsólcn, stjóm og flutning mála.

í héraði annast sérstakur saksóknari og salcsóknarar embættisins flutning þeirra mála sem 
bek^hann höfðar. Sérstakur saksóknari getur falið öðrum saksóknurum, saksóknarfulltrúum 
við embættið, lögreglustjóra, héraðsdóms- eða hæstaréttarlögmanni að flytja þau mál sem 
hann hefur höfðað. og einnig eð flytja þau mál sem saksólcnarar embættisins hafa höfðað ef 
þeir óslca þess að sérstalcur saksék^ari feii öérum flut-mng þeirra. Sé lögmanni falið að flytja 
mál hefur hann sömu skyldur og ákærandi.

Sérstakur saksóknari og saksóknarar embættisins flytja þau kærumál fyrir Hæstarétti sem 
þeir fara með. Sérstökum saksóknara er heimilt að fela öðrum löglærðum starfsmönnum 
flutning þessara mála.

Dómsmálaráðherra skipar sérstakan ríkissaksóknara til að fara með hlutverk og 
valdheimildir ríkissaksóknara samkvæmt lögum þessum og lögum um meðferð sakamála 
gagnvart embætti sérstaks saksóknara og er hann æðsti handhafi ákæruvalds í þessum málum. 
Hinn sérstaki ríkissaksóknari skal meðal annars taka ákvörðun um áfrýjun héraðsdóma til 
Hæstaréttar í málum sem höfðuð hafa verið af sérstökum saksóknara eða saksóknurum við 
embætti hans og sækja þau áfrýjunarmál fyrir Hæstarétti. Hann getur falið sérstökum 
saksóknara, saksóknurum við embætti sérstaks saksóknara eða hæstaréttarlögmanni að flytja 
þau mál. Sé hæstaréttarlögmanni falið að flytja mál fyrir Hæstarétti hefur hann sömu skyldur 
og ákærandi.



Sérstakur ríkissaksóknari skal fullnægja skilyrðum til skipunar í dómaraembætti við 
Hæstarétt. Ákvæði laga um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins um fimm ára skipunartíma 
og biðlaunarétt taka ekki til hans. Skipun sérstaks ríkissaksóknara fellur niður þegar embætti 
sérstaks saksóknara verður lagt niður eða sameinað annarri ríkisstofiiun, sbr. 7. gr., en skal 
hann þá halda óbreyttum launakjörum í þijá mánuði frá þeim tíma. Nú velst dómari til 
starfans og skal þá dómsmálaráðherra veita honum leyfi frá störfum á skipunartímanum.

Ef háttsemi felur í sér annað eða önnur brot en þau sem sérstakur saksóknari fer með skv. 1. 
gr. tekur sérstakur ríkissaksóknari ákvörðun um hvort hann fari með málið. Rísi ágreiningur 
um valdsvið sérstaks saksóknara gagnvart öðrum ákærendum skal sérstakur ríkissaksóknari 
leysa á sama hátt úr honum.

2.gr.

1. málsl. 1. mgr. 4. gr. laganna orðast svo: Saksóknarar, lögreglumenn og löglærðir 
starfsmenn sérstaks saksóknara við embættið fara með lögregluvald skv. 1. mgr. 9. gr. 
lögreglulaga.

3.gr.

1. mgr. 5. gr. laganna orðast svo:
Sérstökum ríkissaksóknara er heimilt að ákveða að uppfylltum skilyrðum 2. mgr. og að 

fenginni rökstuddri tillögu frá hinum sérstaka saksóknara að sá sem hefur frumkvæði að þvi 
að bjóða eða láta lögreglu eða saksóknara í té upplýsingar eða gögn sæti ekki ákæru þótt 
upplýsingamar eða gögnin leiði líkur að broti hans sjálfs.

4. gr.

Orðin „að fengnu áliti ríkissaksóknara“ í 7. gr. laganna falla brott.

5.gr.

Ákvæði til bráðabirgða i lögunum fellur brott.

II. KAFLI
Breyting á lögum um rannsókn á aðdraganda og orsökum falls 

íslensku bankanna 2008 og tengdra atburða, nr. 142/2008.
6. gr.

I stað orðsins „ríkissaksóknara“ í 2. og 3. mgr. 12. gr. og 1. og 3. mgr. 14. gr. laganna 
kemur (í viðeigandi beygingarfalli): sérstaks ríkissaksóknara.

7.gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi.


