
SÉRSTAKUR SAKSÓKNARI
skv. lögum nr. 135/2008 Reykjavík 23. 5.2011.

Tilvísun nr. 201105-0164.

Nefndarsvið Alþingis, 
Austurstrætí 8-10,
150 Reykjavík.

Með tölvubréfl dagsettu 11. maí sl. fór allsherjamefnd Alþingis fram á 
umsögn embættis sérstaks saksóknara um fhimvarp til laga um breyting á lögum um 
embætti sérstaks saksóknara nr. 135/2008, með síðari breytingum, mál nr. 754.

Undirritaður sérstakur saksóknari hefur farið yfír frumvarpið og er sammála 
þeim breytingum sem boðaðar eru í frumvarpinu. Hagkvæmissjónarmið og fagleg rök 
mæla með þeirri skipan að efnahagsbrotadeild rikislögreglustjóra og embætti sérstáks 
saksóknara (ESS) verði sameinuð í eina stofnun en það verður að telja mikilvægt 
skref í því ferli að marka rannsóknum efnahagsbrota farveg til framtíðar. Ljóst er að 
enn mun taka nokkur ár að ljúka umfangsmiklum rannsóknum og mögulegri 
ákærumeðferð í málum sem tengjast starfsemi Qánnálafyrirtækja. Mikilvægt er að 
fram að því verði unnið að því að marka farveginn fyrir framtíðaskipan rannsókna 
efnahagsbrota hér á landi með hliðsjón af fyrirlíggjandí reynslu. Að öðru leyti er vísað 
til þeirra röksemda sem settar eru fram frumvarpinu til stuðnings breytingunni.

Ætla má að með þessari breytingu verði vafaatriðum varðandi lögsögu og 
verkaskiptingu þeirra embætta sem nú starfa að efnahagsbrotarannsóknum fækkað og 
stjómsýslan einfölduð. Sem dæmi um þetta má nefna mál sem tekin eru til rannsókna 
á grundvelli tilkynninga skiptastjóra þrotabúa en nokkuð hefur borið á því að þeim 
tilkynningum hafi verið beint til embættis sérstaks saksóknara þótt lögin tilgreini 
efiiahagsbrotadeild sem viðtakanda. Með nýrri skipan getur þannig ekki komið til 
ágreinings um hvort mál beri að rannsaka af efnahagsbrotadeild eða embætti sérstaks 
saksóknara en þeirri vamarástæðu hefur þegar verið hreyft fyrir dómi.

Hvað varðar gildistöku skv. 4. gr frumvarpsins þá er bent á að afar stuttur tími 
er til fyrirhugaðs gildistökudags laganna, 1. júní nk., og því skammur tími til stefnu 
til að undirbúna breytinguna. Lagt er til að sameiningin verði þess í stað látin taka 
gildi 1. september nk. Með því gefst ráðrúm til að skipa málum, svo sem 
starfsmannamálum, tímanlega fyrir sameininguna en gert er ráð fyrir að 
starfsmönnum efnahagsbrotadeildar verði boðið starf hjá embætti sérstaks saksóknara. 
Að auki þarf að laga verklag beggja embættanna að breyttu umhverfi þar sem 
samhliða verður unnið annars vegar að umfangsmiklum og mannfrekum rannsóknum 
tengdum bankahruninu sem þó þurfa hraðan og öruggan framgang en hins vegar að 
fjölmörgum umfangsminni rannsóknum sem einnig þurfa að fá skjóta úrvinnslu. Loks 
þarf að aðlaga húsnæði HSS að þeirri breytingu sem felst í að fjölga starfsmönnum og 
þar með vinnustöðvum um 15.
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Með því að Íeggja saman starfskrafta þessara rannsóknar- og ákærueininga má 
ætla að meira ráðrúm gefíst til þess að vinna að samræmdari og hraðari framgangi 
mála með því m.a. að flytja til rannsóknarstyrk embættisins á milli málaflokka eftir 
því sem þörf krefur á hverjum tíma. í engu verði þó hvikað frá því meginviðfangsefni 
embættisins að rannsaka og eftir atvikum fylgja eftir með ákæru þeim málum sem 
tengjast starfsemi fjármálastofhana og voru tilefni þess í upphafi að embætti sérstaks 
saksóknara var stofnað. Áfram verði unnið eftir þeirri áætlanagerð sem sett var saman 
vorið 2020 og áfram stefnt að sömu tímamörkum og þá voru sett fram. Embætti hefur 
nú á að skipa 72 starfsmönnum sem hafa til að bera víðtæka og ört vaxandi þekkingu 
og reynslu á rannsóknum efhahagsbrota og fj ármálamörkuðum.

í efhahagsbrotadeild starfa að jafnaði á milli 15-17 manns en útlit er fyrir að 
11 starfsmenn komi yfir á ESS við sameininguna. Fjárveitingar deildarinnar færast 
yfír til ESS en þær samsvara kostnaði af 14 stöðugildum. í deildinni eru nú til 
meðferðar alls 71 mál og hefur deildin átt í erfíðleikum með að anna þeim verkefhum 
sem henni er ætlað að sinna annarsvegar vegna þess að verkefhin hafa vaxið að 
umfangi og hins vegar vegna verulegrar starfsmannaveltu innan deildarinnar, Nokkur 
þeirra mála sem eru til meðferðar hjá efnahagsbrotadeild eru það umfangsmikil að 
verklag embættis sérstaks saksóknara við rannsóknir stærri efnahagsbrota fellur vel að 
rannsókn þeirra þ.e. rannsókn í stórum þverfaglegum hópum. í sumum tilvikum eiga 
jafrivel sömu aðilar og eru til rannsóknar hjá ESS aðild að málum sem eru til 
rannsóknar hjá efnahagsbrotadeild.

Að sama skapi er híuti mála efhahagsbrotadeildar mun minni að umfangi 
þannig að 2 -3 starfsmenn geta sinnt hverju máli auk þess sem þær taka að jafnaði 
skemmri tíma. Laga þarf starfsemi ESS að því að þvi að þessi ólíku mál geti öll fengið 
framgang sem hæfír hverju máli um sig.

Þar sem ekki koma allir starfsmenn efnahagsbrotadeildar yfír til ESS þarf að 
nýráða þann fjölda sem upp á vantar og betri tími mun gefast til þess verði 
gildistökunni seinkað.

Athugasemdir við einstakar greinar.

4. gr.
Lagt er til að greinin orðist svo:
Lög þessi öðlist gildi 1. september 2011.


