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Stjórnskipunar og eftirlitsnefnd Alþingis hefur sent ríkissaksóknara til umsagnar 
frumvarp til laga um breytingu á stjórnsýslulögum (tjáningarfrelsi og þagnarskylda), 
493. mál. Ríkissaksóknari vill koma á framfæri athugasemdum við eftirgreind ákvæði 
frumvarpsins:

i. b. liður 3. gr. (42. gr.)
Í 5. mgr. b. liðar 3. gr. (42. gr.) er m.a. kveðið á um að brot gegn greininni varði refsingu 
skv. 141. gr. almennra hegningarlaga hafi ásetningur hafi ekki staðið til verknaðarins 
Ákvæði 141. gr. hegningarlaga tekur ekki sérstaklega til þagnarskyldubrota og gerir að 
skilyrði að um sé að ræða stórfellda og ítrekaða vanrækslu eða hirðuleysi í starfi. Þó að 
þagnarskyldubrot af gáleysi kunni að geta átt undir ákvæðið er slík tilvísun óskýr að 
mati ríkissaksóknara og til þess fallin að valda vafa í framkvæmd. Standi vilji til þess 
að brot gegn þagnaskyldu af gáleysi séu refsiverð er best að kveða á um það skýrum 
hætti t.d. með því að bæta við málsgrein þess efnis í 136. gr. hegningarlaga.

ii. c. liður 3. gr. (43. gr.)
Samkvæmt ofangreindu ákvæði takmarkast heimildir stjórnvalda til að miðla 
þagnarskyldum upplýsingum til þriðja manns við að fyrir liggi samþykki þess sem 
þagnarskyldureglunum er ætlað að vernda. Ríkissaksóknari bendir á að 
löggæsluyfirvöld þurfa eftir atvikum að miðla slíkum upplýsingum til þriðja aðila án 
þess að fyrir liggi samþykki. Slík miðlun fer þá fram á grundvelli lagaheimildar. Í þessu 
samhengi er bent á drög að frumvarpi til laga um vinnslu persónuupplýsinga í 
löggæslutilgangi en þar er m.a. gert ráð fyrir að persónuupplýsingum kunni að 
ákveðnum skilyrðum uppfylltum að vera miðlað til einkaaðila, yfirvalda annarra ríkja 
og alþjóðastofnanna þegar miðlun er nauðsynleg í löggæslutilgangi eða e.a. þegar slíkt 
er nauðsynlegt til að þeir geri sinnt lögbundnum hlutverkum sínum eða gætt lögvarinna 
hagsmuna sinna, sjá m.a. III. kafla framangreindra frumvarpsdraga.

iii. d. liður 3. gr. (44. gr.)
Ríkissaksóknari bendir á að ólíkt því sem gert er í 5. mgr. b. liðar 3. gr. (42. gr.) og 5. 
mgr. e. liðar 3. gr. (45. gr.) þá er ekki sérstaklega tekið fram að refsivert sé að misnota 
aðstöðu til að afla upplýsinga sem þagnarskylda ríkir um og ekki hafa þýðingu fyrir 
rækslu starfa hans. Slíkt kann að vera refsivert skv. 139. gr. almennra hegningarlaga 
þegar um opinberan starfsmann er að ræða.
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