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Varðar: Ábyrgð ráðherra í aðdragartda bankahruns

Vísað er tii nýútkominnar skýrsiu rannsóknarnefndar Alþingis þar sem komist er að þeírri 
níðurstöðu að þrír nafngreindir ráðherrar hafí vanrækt embættisskyídur sínar i skiiningi 1. mgr. 
1. gr. laga nr. 142/2008 um rannsókn á aðdraganda og orsökum faiis ísiensku bankanna 2008 og 
tengdra atburða. í 2. gr. laga um ráðherraábyrgð nr. 4/1963 segir svo:

„Ráðherra má krefja ábyrgðar samkvæmt því, sem nánar er fyrir mæit í lögum 
þessurrv fyrir sérhver storf eða vanrækt starfa, er hann hefur orðið sekur um, ef 
málið er svo vaxið, að hann hefur annaðhvort af ásetningi eða stórkostlegu 
hirðuleysi farið í bága við stjórnarskrá lýðveldisins, önnur iandsiög eða að öðru leyti 
stofnað hagsmunum ríkisins í fyrirsjáaniega hættu."

Undirritaðir telja að sú háttsemi sem lýst er í skýrsíu rannsóknarnefndar Aiþingis sé með þeim 
hætti að hún geti vel falítð undir ákvæði laga um ráðherraábyrgð,

Það er nauðsyniegt fyrir þjóðina að þeir atburðir sem átt hafa sér stað á undanförnum árum 
verði gerðir upp. Mtkiivægt er að þvf verki verði Sokið, þ.e. að gengið verði alla ieíð við að gera 
upp einstaka atburði. Skýrsla rannsöknarnefndar Aiþíngi gefur til kynna að mögulegt sé að 
einstakir ráðherrar hafi brugðist starfsskyldum sínum svo freklega að það geti jaðrað við brot á 
iögum um ráðherraábyrgð. Það er réttur þeirra að fá úr því skorið fyrir til þess bærum dómstóli 
hvort þeir hafi gerst sekir um brot á lögum um ráðherraábyrgð. Jafnframt er það mikiivægt fyrir 
það uppgjör sem nú á sér stað vegna bankahrunsins að þessi mál séu til lykta ieidd.

Undirritaðir vilja með bréfi þessu hvetja nefnd þá sem þér farið fyrir til þess að undirbúa og 
leggja fram þingsályktunartillögu að ákæru á hendur þeim ráðherrum sem sérstakiega eru 
nafngreindir í niðurstöðum rannsóknarnefndar Aiþingis. Jafnframt telja undirritaðir nauðsynlegt 
að nefndin taki tii athugunar, eftir því sem tiiefni er tii, hvort rétt sé að ákæra aðra þá sem 
gegndu störfum ráðherra á þessum tíma.
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