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Vísað er til bréfs yðar, dags. 5. október sl., fyrir hönd umbjóðanda yðar, Geirs 
H. Haarde, fyrrverandi forsætisráðherra, um þá ákvörðun meirihluta Alþingis, sbr. 
þingsályktun 28. september sl., að höfða mál gegn honum fyrir landsdómi.

í bréfí yðar kemur íram sú skoðun að við afgreiðslu þingsályktunar samkvæmt 
13. gr. laga um landsdóm, nr. 3/1963, hafi borið að kjósa saksóknara Alþingis 
„samstundis eða samtímis“ og þar sem það hafí ekki verði gert á nýafstöðnu 
löggjafarþingi, hafí málið fallið niður, sbr. 52. gr. þingskapa. Er þess farið á leit að 
kannað verði hvort líta beri svo á að umrætt „þingmál ... hafi fallið niður fyrst 
Alþingi kaus ekki saksóknara á sama þingi og málshöfðunin var samþykkt, en ella 
hvort það fái staðist að kosning saksóknara fari eigi fram samtímis ákvörðun um 
málshöfðun, heldur eigi sér fyrst stað á næsta löggjafarþingi eftir að ákvörðun um 
málssókn hefur verið tekin/4

í málinu reynir á skýringu 13. gr. laga um landsdóm. Greinin er i þremur 
málsliðum. {þeim fyrsta er tekið fi:am að ákvörðun um málshöfðun skuli „gerð með 
þingsályktun“. Samkvæmt 2. málslið kýs Alþingi Jafhframt ... mann til að sækja 
málið af sinni hendi, og annan til v a r a . . Þ á  er í 3. málslið, sem fól í sér nýmæli við 
setningu laganna, mælt fyrir um kosningu fimm manna þingmannanefhdar til þess að 
fylgjast með málinu og vera saksóknara Alþingis til aðstoðar.

Fyrimiæli 1. málsliðar 13. gr. laga um landsdóm eru skýr um það að ákvörðun 
um málshöfðun skal gerð með þingsályktun. Um flutning og afgreiðslu þingsályktunar 
um málshöfðun gegn umbjóðanda yðar áttu við ákvæði 44. og 52. gr. þingskapa. Var 
það þingmál afgreitt undir lok nýafstaðins löggjafarþings. Af ummælum í greinargerð 
með frumvarpi því sem varð að lögum um landsdóm má ráða að við það hafi verið 
miðað að þegar tillaga um þingsályktun hafi verið afgreidd skuli Alþingi kjósa 
saksóknara til þess að fara með málið og þingmannanefiid honum til aðstoðar. Þannig 
verður ráðið af efhisskipan 13. gr. laga um landsdóm að um sé að ræða þrjá sjálfstæða 
liði frekar en eitt og sama þingmálið í merkingu III. kafla þingskapa. Verður þar 
annars vegar að greina á milli ákvörðunar um málshöfðun, sem er sérstakt þingmál, og 
hins vegar kosningar saksóknara og þingmannanefhdar sem eru sjálfstæð atriði og 
ákveða verður sérstaklega. (Alþt. 1962, A-deild, bls. 9 og 18).
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Af orðalagi 1. málsliðar 13. gr. verður enn firemur ráðið að kosning saksójknara 
skuli fara fram ,ja&skjótt“ sem Alþingi heíur gert ályktun um málshöfðun. (Ölafur 
Jóhannesson, Stjómskipun íslands 1978, 2. útg.} bls. 171). Slíkur áskilnaður er 
sjálfstætt atríðí sem ekki verður séð að eigi að hafa áhrif á afgreiðslu umræddrar 
þingsályktunar. í því máli, sem hér um ræðir, verða ákvæði þingskapa ekki skilin svo 
að þær tafír sem orðið hafa á kosningu saksóknara og þingmannanefndar eða að 
kosningin fari fram í upphafi yfírstandandi löggjafarþings, eigi að leiða til þess að 
málshöfðunarákvörðun Alþingis teljist fallin úr gildi, sbr. 52. gr. þingskapa.

Hvað viðkemur samanburði við orðalag 1. mgr. 13. gr. danskra laga um 
landsdóm (rigsretten) verður ekki séð að það sé að öllu leyti sambærilegt 1. málslið
13. gr. laga um landsdóm, en umrætt ákvæði dönsku laganna er svohljóðandi: 
„Beslutter folketinget at rejse tiltale mod en minister, vælger det samtidig en 
anklager“.

Þegar litið er til efhisskipanar 13. gr. laga um landsdóm, orðalag ákvæðisins og 
lögskýringargögn verður ekki airnað séð en að meðferð Alþingis á málinu samræmist 
þingsköpum Alþingis.

Að öðru leyti ber að líta svo á að það sé í valdi landsdóms að úrskurða xim þau 
atriði sem hér hafa verið nefiid.
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Forseti Alþingis
Ásta Ragnheiður Jóhannesdóttir 
Aiþingishúsinu v/Austurvöll

Ég rita yður bréf þetta fyrir hönd umbjóðanda míns, Geirs H. Haarde, fyrrv. forsætisráðherra, 
sem Alþingi ákvað með þingsályktun 28. september sL að höföa mál gegn fyrir landsdómi.

I 13. grein laga um landsdóm segir svo:

„Ákvörðun Alþingis um málshöfóun gegn ráðherra skal gerð með þingsályktun í sameinuðu 
þingi, og skulu kæruatriðin nákvæmlega tiltekin í þingsályktuninni, enda sé sókn málsins 
bundin við þau. Jafnframt kýs Alþingi mann til að sækja málið a f sinni hendi, og annan til 
va»a, ef hinn kynni að forfallast. Enn fremur kýs sameinað Alþingi fimm manna þingnefnd 
með hlutfallskosningu til þess að fylgjast með málinu og vera saksóknara Alþingis til 
aðstoðar.1'

Samkvæmt ákvæðinu skai kosning saksóknara til að fara með máiið fyrir hönd Alþingis fara 
fram jafnframt því sem tekin er ákvörðun um málshöfðun. Með orðinu jafnframt í því 
samhengi sem hér um ræðir er átt við samstundis eða samtímis. Til samanburðar má nefna að í 
dönskum lögum um landsdóm (rigsretten) er kveðið á um að kosning saksóknara skuli fara 
fram samtidig.

Kosning saksóknara átti þannig að fara fram um leið og samþykkt var tillaga um máishöfðun 
eða að minnsta kosti samtímis. Ekki verður hins vegar séð að staðist fái umræddan áskilnað 
að ákvörðun Alþingis um málshöfðun gegn umbjóðanda mínum sé tekin á 138. löggjafarþingi 
en að kosning saksóknara eigi að fara fram á 139. löggjafarþingi.

í 52. gr. iaga um þingsköp Alþingis segir svo:

„Þingmál, sem ekki hafa hlotið lokaafgreiðslu við þinglok, falla niður.“

Kosning saksóknara verður, meðal annars með vísan til ofangreindrar 13. gr. laga um 
landsdóm, að teljast hluti a f lokaafgreiðslu ákvörðunar um málshöfðun fyrir landsdómi, þv( 
ekki er unnt að he jja  málshöfðunarferlið fyrr en saksóknari hefur verið kjörinn. Þar sem ekki 
var gengið til kosningar saksóknara á því þingi sem ályktaði um saksókn á hendur 
umbjóðanda mínum verður ekki litið öðruvísi á en að þingsályktunin hafi fallið niður við 
þiuglok síðasta löggjafarþings.

A f framangreindu tilefni leyfi ég mér að beina því til yðar sem forseta Alþingis að kannað 
verði, með vísan til framangreindra lagaákvæða, hvort líta beri svo á að það þingmál sem
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varðar málshöfðun gegn umbjóðanda mínum hafi fallið niður íyrst Alþingi kaus ekki 
saksóknara á sama þingi og málshöfðunin var samþykkt, en ella hvort það fái staðist að 
kosning saksóknara fari eigi fram samtímis ákvörðun um málshöfðun, heldur eigi sér fyrst 
stað á næsta löggjafarþingi eftir að ákvörðun um málssókn hefur verið tekin.

í þessu sambandi skal sérstaklega bent á að málsmeðferð í sakamálum verður að eiga sér 
skýra og ótvíræða lagastoð, en umbjóðandi minn hefur ríka hagsmuni a f því að rétt sé að slíkri 
málsmeðferð staðið á öllum stigum.

Rétt er að taka fram að umbjóðandi minn áskilur sér allan rétt í þessu sambandi.


