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Aílsherjarnefnd Alþingis hefur sent ríkissaksöknara til umsagnar frumvarp til laga um 

embætti sérstaks saksóknara og meðferð sakamála, 511. mál.

Varðandi 1. gr.

í bréfí ríkissaksóknara, dagsettu 26. janúar sK, var fjallað um ágreining sem upp kom 

milli saksóknara efnahagsbrotadeildar ríkislögreglustjóra, setts saksóknara og setts 

ríkissaksóknara um valdsvið embættanna en erindi þess efnis haföi verið beint til 

ríkissaksóknara af hinum fyrstnefnda. Afrit bréfsins var sent dóms- og 

mannréttindaráðuneytinu. í bréfinu kom m. a. fram það sjónarmið ríkissaksóknara að ýmsar 

spurningar gætu vaknað um skilgreiningu og afmörkun á hlutverki sérstaks saksóknara 

samkvæmt 1. gr. laga nr. 135/2008 en embætti sérstaks saksóknara væri falin rannsókn mála 

sem annars myndu heyra undir ríkislögreglustjóra skv. 2. gr. a,-Iiðar 5. gr. lögreglulaga nr. 

90/1996. Þá var talið að háttsemi, sem embætti sérstaks saksóknara væri ætlað að rannsaka, 

yrði að hafa átt sér stað fyrir setningu laga nr, 125/2008, og tengjast aðdraganda og vera í 

tengslum við þá atburði sem leiddu til setningar umræddra neyðarlaga samkvæmt orðanna 

hljóðan í 1. mgr. laga nr. 135/2008. Þessi sömu sjónarmið höfðu komið fram á fundi sem 

ríkissaksóknari hélt með ákærendum í nóvember 2009.

Framvarp þetta er samið af réttarfarsnefnd í kjölfar umrædds bréf. Megín markmið 

breytinganna er að skilgreina með skýrari hætti en nú er gert verksvið embættis sérstaks 

saksóknara, gagnvart Öðrum handhöfum ákæruvaldsins eins og segir í athugasemdum með 

frumvarpinu. Það er gert með því að felía á brott tilvísun til atburða er leiddu tii setningar 

neyðarlaga við skilgreiningu á verksviði embættisins svo og með lagfæringu á texta 

greinarinnar að öðru leyti.

Ríkissaksóknari leggur áherslu á að skýrt sé kveðið á um verksvið sérstaks saksóknara 

í lögum þannig að ekki komi til frávísunar væntanlegra dómsmála af þeim sökum. Þá sé
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einnig nauðsynlegt að verksvið sérstaks saksóknara sé ekki þrengt um of miðað við tilgang 

með stofnum embættisins. Að mati ríkissaksóknara hefur það tekist með þeirri skilgreining 

sem fram kemur í frumvarpinu.

Varðandi 2. gr.

I umræddu bréfi ríkíssaksóknara kom fram eftirfarandi:

„Ríkissaksóknari telur engu að síður að settur ríkissaksóknari hafi ekki heimild til að fela 

efnahagsbrotadeild ríkislögreglustjóra að fara með mál sem heyra undir embœtti sérstaks 

saksóknara. Þá geti settur ríkissaksóknari heldur ekki falið öðrum saksóknurum mál til 

meðferðar sem sérstökum saksóknara hefur borist en hann telur að eigi ekki undir embœttið. 

Slík mál ber honum að senda ríkissaksóknara til frekari meðferðar og eftir atvikum setja 

fram sjónarmið sitt um það efni“

Ríkissaksóknari teJur rétt að gera þá breytingu á 5. mgr. 2. gr. sem kveðið er á um í 2. 

gr. frumvarsins og er þá fyrst og fremst horft til hagkvæmni þegar slíkt á við. Hann er því 

fylgjandi umræddri breytingu.

Rfkissaksóknara þykir ekki ástæða til að fjalla um aðrar breytingar samkvæmt 

frumvarpinu og er því fylgjandi að það verið samþykkt sem lög frá Alþingi.
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