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Frá Sigurði Tómasi Magnússyni lögfræðilegum ráðgjafa sérstaks saksóknara:

Um ákæruvaldið norska eru ákvæði í 6. kafla norsku sakamálalaganna ( lög nr. 25/1981 om 
rettergang í straffesaker) Mikilvægustu ákvæðin sem hér skipta máli eru hins vegar í grein 35 
í reglugerð um ákæruvaldið sem byggð er m.a. á sakamálalögunum. FOR 1985-06-28 nr 
1679: Forskrift om ordningen av pátalemyndigheten (Pátaleinstruksen).

Samkvæmt þessum ákvæðum fara statsadvokatene við Ökokrim hver um sig með sjálfstætt 
ákæruvald. Málunum er skipt niður á deildir embættis Ökokrim og fer saksóknari hverrar 
deildar með ákæruvald í þeim málum sem heyrir undir deildina. Innra skipulag embættisins er 
staðfest af norska dómsmálaráðuneytinu.

Ég er með ákæru frá Ökokrim undir höndum og í upphafi hennar segir: Stadsadvokatene ved 
Ökokrim gjör vitterlig. Undirskriftin er hins vegar þannig: Ökokrim statsadvokatembeter, 
dags. og þar undir nafii viðkomandi statsadvokat. Ákæran er sem sagt gefin út í nafiii 
saksóknaranna við Ökokrimembættið og undirritað af einum saksóknaranna. Þetta bendir 
eindregið til þess að ákærendumir séu sjálfstæðir.

Engu að síður tel ég falla mun betur að okkar kerfi og skapa sem minnsta óvissu að staða 
saksóknara við embætti sérstaks saksóknara verði eins og tíðkast hefur hér á landi. Þessir 
saksóknarar hafa í reynd verið mjög sjálfstæðir í störfum þótt ákærur séu gefiiar út í nafiii þess 
yfirmanns sem fer með ákæruvaldið. Hin leiðin kallar á nákvæmari útfærslu á valdmörkum í 
lögum eða í reglugerð. Ekki útilokað en nokkuð flóknara.

Frá Hólmsteini Gauta Sigurðssyni, lögfræðingi hjá sérstökum saksóknara:

1. Fyrst ber að nefha að akokrim í Noregi, sem hefur aðsetur í miðborg Oslóar, er hið 
miðlæga ákæruvald sem annast meðferð alvarlegra og flókinna fjármuna- og efiiahagsbrota, 
bæði er varðar rannsókn og saksókn sakamála. Þetta sama á við um alvarleg umhverfisbrot 
(miljokriminalitet). Embættið hefúr verið til sem slíkt í skipulagi norskra löggæslu- og 
saksóknaryfirvalda fiá árinu 1989 og er hvort tveggja i senn saksóknaraembætti sem nýtur 
stöðu héraðssaksóknaraembættis, með umsvif og verksvið á landsvísu og heyrir þannig sem 
slíkt undir norska ríkissaksóknarann í skipuriti norska ákæruvaldsins, en í hina röndina er 
okokrim lögreglustjóraembætti sem stjómsýslulega og þ.m. er varðar fjárhagslegan rekstur 
heyrir undir norska ríkislögreglustjóraembættið en nýtur faglegs sjálfstæðis í störfúm gagnvart 
norska ríkislögreglustjóranum.

Þannig er 0kokrim skipt niður i nokkrar starfseiningar (team) sem flestum er stýrt af 
héraðssaksóknurum (statsadvokat) en i nokkrum tilfellum yfirmönnum lögreglu 
(politiinnspektor) og deildarstjórum (avdelingsdirekter). Meðal starfseininga akokrim eru 
meðferð skatta- og gjaldamála, meðferð spillingarmála, meðferð mála verðbréfamarkaðar, 
meðferð fjársvikamála, meðferð peningaþvættismála, meðferð eignaupptökumála og meðferð 
alvarlegra umhverfisbrota og aðstoðar við önnur efnahagsbrotalið norskra löggæsluyfirvalda.

í markmiðssetningu norsku ríkisstjómarinnar fiá árinu 2004 um meðferð alvarlegra fjármuna- 
og efiiahagsbrota er m.a. mælt fyrir um að sérstök efhahagsbrotalið skuli starfa í sérhveiju 
hinna 27 umdæma norsku lögreglustjóranna og gera skuli sérstakt átak í menntun og þjálfún



lögreglumanna, lögfræðinga og endurskoðenda sem starfa í málaflokknum og er einn liður í 
því að bjóða árlega upp á framhaldsnám á háskólastigi við norska lögregluháskólann. Dæmi 
um slík efnahagsbrotalið er efiiahagsbrotalögreglan í Osló sem hefur með tímanum öðlast 
meiri vikt og sjálfstæði í skipulaginu sökum stærðar og umfangs verkefna, og dæmi um minna 
efnahagsbrotalið á vesturströnd Noregs er efiiahagsbrotalið lögreglustjórans í Sunnm^re, sem 
hefur höfuðaðsetur í Álasundi. Þá hefur akokrim bæði leiðbeiningar- og aðstoðarhlutverki að 
gegna gagnvart efnahagsbrotaliðunum fimmtán.

Um hlutverk og skipulag 0kokrim er sérstakur kafli, 35. kafli, í norskum lögum um 
ákæruvaldið (pátaleinstruksen).

Þannig getur 0kokrim, innan skilgreinds verksviðs síns, tekið yfir mál frá ákæruvaldi í 
umdæmi og hafið sjálft rannsókn máls að eigin frumkvæði. Að öðru leyti hefur sérhvert 
ákæruvald i umdæmi ábyrgð á rannsókn og saksókn mála er varða alvarleg og flókin 
fjármuna- og efiiahagsbrot og umhverfisbrot. Héraðssaksóknari og lögreglustjóri í umdæmi 
geta þó óskað sérstaklega eftir þvi að 0kokrim yfirtaki rannsókn máls, saksókn þess og 
meðferð fyrir dómi.

Yfirmaður okokrim (lederen), sem í dag er Trond Eirik Schea 0kokrim-sjef, næstráðandi hans 
(nestleder) og aðrir héraðssaksóknarar við embættið (statsadvokateme) sem eru fjölmargir, 
eru bærir til þess að fara með ákæruvald í alvarlegum fjármuna- og efiiahagsbrotum alls staðar 
í Noregi (har generell pátalekompetanse for hele landet). Þá fer yfirmaður 0kokrim einnig 
með lögregluvald að því er varðar starfsemi og verkefiii 0kokrim og gilda ákvæði 
lögreglulaga að þvi leyti einnig um hann.

Ef upp kemur ágreiningur um hvort 0kokrim eða einstakt lögreglustjóraembætti skuli annast 
meðferð máls sker norski ríkissaksóknari úr. Þá getur ríkissaksóknarinn í einstaka tilvikum 
einnig tekið ákvörðun um að mál skuli sæta meðferð af hálfu 0kokrim jafiivel þótt málið sem 
slíkt falli ekki undir þær lagaskilgreiningar á brotaflokkum og verkefnum sem gilda um 
brotaflokka og verkefni sem 0kokrim skal fara með (þ.e. ákvæði um 0kokrim saklig 
kompetanse). Þá eru lagaheimildir til að mynda sameiginleg rannsóknarteymi þar sem í eiga 
sæti bæði starfsmenn 0kokrim og starfsmenn frá umdæmislögreglustjóra. 
Brotaflokkar sem ^kokrim annast eru öll alvarlegri brot gegn 24., 25., og 27. kafla norsku 
refsilaganna, alvarleg brot gegn skattalöggjöf, gjaldeyrislögum, lögum um verðbréfaviðskipti, 
alvarleg brot gegn löggjöf vinnumarkaðar o.fl. brotaflokkar sem venjulega falla undir 
efnahagsbrot og umhverfisbrot ( og andre lovovertredelser som naturlig faller inn under 
0konomisk kriminalitet og milj ̂ kriminalitet). Ákvörðun um hvort 0kokrim tekur mál til 
meðferðar er tekin af yfirmanni 0kokrim eða næstráðanda hans (leder eller nestleder). Við þá 
ákvörðun skal leggja höfuðáherslu á umfang rannsóknar, flækjustig sakarefiia og hversu mikil 
efiiahagsleg verðmæti um er að ræða. Þá er einnig horft til þess hvort málið teygi anga sína til 
útlanda og hvort líkur séu á að um sé að ræða mál sem kann að hafa í för með sér 
fordæmisgefandi úrlausnir.

2. Efni fyrri umsagnar Sigurðar Tómasar Magnússonar, lögfræðilegs ráðgjafa sérstaks 
saksóknara um fyrirliggjandi frumvarp, til allsherjamefiidar, er áréttað.

*  *  *

Úr reglugerðinni norsku um ákæruvaldið.
§ 35-1. Den sentrale enhetfor etterforsking og pðtale av 0konomisk kriminalitet og milj0kriminalitet



(0KOKRIM)
Den sentrale enhet for etterforsking og pátale av 0konomisk kriminalitet og milj0kriminalitet - 

0KOKRIM - er riksdekkende etterforskings- og pátaleorgan for brudd pð straffebestemmelser om 
0konomisk kriminalitet og milj0kriminalitet.

Innen sitt omráde kan enheten overta sak fra lokal pátalemyndighet og pábegynne etterforsking 
av eget tiltak.

Stedlig pátalemyndighet har ansvaret for etterforsking og pátale av saker om 0konomisk 
kriminalitet og milj0kriminalitet som ikke behandles av enheten.

Enheten er underlagt riksadvokaten ved etterforsking og 0vrige pátalefunksjoner. Justis- og 
politidepartementet fastsetter instruks for lederen og godkjenner enhetens organisasjonsplan. Det 
kan bestemmes en desentralisert struktur.
§ 35-2. Pðtalekompetanse

Leder, nestleder og de 0vrige statsadvokatene ved enheten har generell pátalekompetanse for 
hele landet.
§ 35-3. Politikompetanse

Enheten er et sentralt politiorgan innen sitt saklige kompetanseomráde, jf. lov 13. mars 1936 nr. 
3 om politiet § 3. Lederen har myndighet som politimester, og politiinstruksen gjelder for enhetens 
polititjenestemenn sá langt den passer.
§35-4. Saklig kompetanse

Enheten skal behandle særlig alvorlige overtredelser av straffelovens kapittel 24,26 og 27, 
skatte- og avgiftslovgivningen, valutalovgivningen, prisloven, verdipapirhandelloven, 
forurensingsloven, arbeidsmilj0loven og andre lovovertredelser som naturlig faller inn under 
0konomisk kriminalitet og milj0kriminalitet.

Avgj0relsen av om enheten skal behandle en sak treffes av leder eller nestleder. Ved avgj0relsen 
skal det særlig legges vekt pá:

a) etterforskingens omfang, sakens kompleksitet og dens 0konomiske st0rrelse,

b) hvorvidt saken har forgreninger til utlandet,

c) sakens prinsipielle karakter.


