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Alísherjarne&d Alþingis hefur óskað umsagnar ríkissaksólcnara um frumvarp til laga 
um breytingu á lögum um embætti sérstaks saksóknara nr. 135/2008, með síðari 
breytingum, (flutningur efnahagsbrotadeildar), 754. mál.

Ríkissaksóknari telur að með frumvarpinu sé stigið jákvætt skref hvað varðar tilhögun 
og heildarskipulag rannsókna og saksóknar á sviði efnahags- og fjármunabrota og 
styður því þær meginhugmyndir sem að baki frumvarpinu liggja.

Gerðar eru þó eftirgreindar athugasemdir við frumvarpið:
í greinargerð er lagt til að starfsmönnum efnahagsbrotadeildar verði gefinn kostur á að 
flytjast til embættis sérstaks saksóknara, þ.e. öðrum en saksóknara deildarinnar en lagt 
er til að heimilt verði að flytja þá stöðu til ríkissaksóknara. Er það rökstutt svo að 
staðan þyki sambærileg stöðu saksóknara hjá ríkissaksóknara en ekki þeirra 
saksóknara sem starfa hjá embætti sérstaks saksóknara.

Ekki er unnt að fallast á þessa túlkun enda mun meiri líkindi með verkefhum 
saksóknara efnahagsbrotadeildar og saksóknara við embætti sérstaks saksóknara sem í 
báðum tilvikum sinna saksókn efnahagsbrota auk þess að vinna á rannsóknarstigi með 
lögreglumönnum og öðrum þeim sem sinna rannsóknum þessa málaflokks hjá 
viðkomandi embætti.

í>á er á það bent að af hálfu kjararáðs hefur saksóknurum verið raðað í mismunandi 
launaflokka þannig að saksóknurum við embætti ríkissaksóknara er raðað lægra en 
saksóknurum við embætti sérstaks saksóknara og við embætti ríkislögreglustjóra. 
Hefur sú ákvörðun verið rökstudd með því að saksóknarar við embætti sérstaks 
saksóknara séu sjálfstæðari í starfí en saksóknarar við embætti ríkissaksóknara sbr. 
ákvæi 1. mgr. 2. gr. laga um embætti sérstaks saksóknara, og að í starfí saksóknara í 
efnáhagsbrotadeild felist mannaforráð sem saksóknarar hjá ríkissaksóknara hafi ekki. 
Tekið skal fram að ríkissaksóknari telur þessa röðun Kjararáðs afar óeðlileg með 
hliðsjón af þeim verkefhum og þeirri ábyrgð sem felst í starfí saksóknara við embætti 
ríkissaksóknar, m.a. við flutning mála fyrir Hæstarétti. Þá skýtur það mjÖg skökku 
við að saksóknarar við embætti ríkissaksóknara séu lægra launaðir en saksóknarar á 
lægra stigi, en sem ákærendur á æðra stigi endurskoða saksóknarar við embætti 
ríkissaksóknara ákvarðanir annarra saksóknara.

Með hliðsjón af framangreindu verður ekki séð að staða saksóknara hjá 
ríkissaksóknara sé sambærileg stöðu saksóknara við efiiahagsbrotadeild 
ríkislögreglustjóra en ekki stöðu saksóknara hjá embætti sérstaks saksóknara. 
Sérstaklega ber að hafa hér í huga að verkefhi saksóknara hjá efnahagsbrotadeild 
verða færð til embættis sérstaks saksóknara.
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Einnig er til þess að líta að aldrei hefur meirí fjöldi umfangsmikilla mála er varða 
meint eíhahagsbrot verið til rannsóknar, og er þá ekki aðeins verið að vísa til mála 
sem tengjast bankahruninu. Ætla má að hluti þeirra mála fari á næstu árum fyrir 
dómstóla þar sem málsmeðferð verður umfangsmeiri en áður hefur þekkst hér á landi. 
Það er því á skjön við aðstæður að fækka nú þeim saksóknurum sem starfa við 
málaflokkinn á fyrsta stigi ákæruvalds.

Þá er á það bent að saksóknarar við embætti sérstaks saksóknara hafa með höndum 
tiltekin tímabundin verkefiii og við skipun þeirra var ekki var gert ráð fyrir þeirri 
aukningu verkefna sem samruni eftiahagsbrotadeildar ríkislögreglustjóra og embættis 
sérstaks saksóknara felur í sér.

Að mati ríkissaksóknara er því rökrétt að staða saksóknara í efnáhagsbrotadeild verði 
flutt til embættis sérstaks saksóknara til að sinna þeim verkefnum sem tilgreind eru 1. 
gr. frumvarpsins og heyrðu áður undir efnahagsbrotadeildina.

Ranglega vísað til reglugerðar nr. 807/2007 í greinargerð með frumvarpinu þar sem 
segir að sú skipan mála verði óbreytt að ríkislögreglustjóri taki við tilkynningum á 
grundvelli laga um peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, en ætlunin hefur 
væntanlega verið sú að vísa til reglugerðar nr. 804/2007, um rannsókn og saksókn 
efnahagsbrota. Ríkissáksóknari telur eðlilegra að þau verkefhi flytjist til embættis 
sérstaks saksóknara vegna tengsla peningaþvættis við rannsóknir eftiahagsbrota.

í greinargerðirmi er því lýst að í bráðabirgðaákvæði frumvarpsins sé lagt til 
grundvallar að sem minnst röskun verði á yfirstandandi rannsóknum hjá 
efnahagsbrotadeild ríkislögreglustjóra og embætti sérstaks saksóknara. Að mati 
ríkissaksóknara þarf einnig að huga að því að sem minnst röskun verði á meðferð 
þeirra mála sem þegar hefur veríð ákært í og eru til meðferðar hjá dómstólum. 
Eðlilegt er að mál þessi flytjist almennt yfir til ákærenda hjá embætti sérstaks 
saksóknara eins og frumvarpið gerir ráð fyrir. Fyrir liggur hins vegar að a.m.k, eitt 
mál er til meðferðar fyrir dómstólum þar sem settur hefur verið ríkislögreglustjóri til 
meðferðar málsins vegna vanhæfis skipað ríkislögregíustjóra og verður málinu ekki 
lokið fyrir 1. júní nk. Taka þarf afstöðu til umboðs sett ríkislögreglustjóra í því máli, 
og eftir atvikum annarra sem eru í sambærilegri stöðu, eftir gildistöku laganna.
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