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Reykjavík, 4. maí 2010.

Efni: Frumvarp til íaea um brevtingu á Iðgum um embætti sérstaks saksóknara og iögum um meðferð 
sakamála. meðsíðari brevtingum (511, máO,
Viðskiptaráð þakkar nefndinni fyrir það tækifæri að fá að veita umsögn um ofangreint frumvarp sem feiur í 
sérfrekari skýringu á verksviði sérstaks saksóknara.

Viðskiptaráð íslands benti á, það sem ráðið taidi, ýmsa annmarka í umsögn sinni þann 27. nóvember 2008 við 
frumvarp til laga um embætti sérstaks saksóknara (141. mál). Frá því embætti sérstaks saksóknara var 
stofnað hefur hins vegar komtð \ Ijós að áhyggjur ráðsins voru að mestu óþarfar, Þannig virðist því ekki vera til 
að dreifa að vikið hafi verið frá vandaðrt lagaumgjörð um meðferð sakamála til skaða fyrir grundvallarreglur 
réttarríkisins. Verkaskipting á milii stofnana hefur að auki verið skýrð til muna og ekki verður betur séð en að 
verklagið sé skilvirkt. Miklu skiptír fyrir embættið, rannsóknina, almenning og fyrirtækin í landinu að haldið sé 
áfram á þessari braut.

Nú eru 18 mánuðir iiðnir frá bankahruninu og á þeim tíma hefur óöryggi og, að miklu leyti eðlilegt, vantraust í 
garð íslensks viðskiptalífs, stjórnsýslu og eftirlitsaðila staðið endurreisnarstarfinu fyrir þrifum. Margt þarf að 
færa til betri vegar í ranni viðsktptalífsins, en miklu skiptir einnig að faglegum og þar með trúverðugum 
rannsóknum sérstaks saksóknara á því sem miður fór verði hraðað. Með tilkomu skýrslu Rannsóknarnefndar 
Alþingis urðu mikilvæg kaflaskil og það er von Viðskiptaráðs að niðurstöður hennar og úrlausnir allra mála 
verði nýtt til umbóta fyrir íslenskt samfélag.

Viðskiptaráð leggur til að frumvarpið nái fram að ganga.

Virðingarfyllst,

Haraldur I. Birgisson 
Yfiriögfræðingur Viðskiptaráðs
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