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Ávarp forstöðumanns
Hér gefur að líta fyrstu ársskýrslu embættis héraðssaksóknara og er sú leið farin að gefa út
eina skýrslu vegna fyrstu tveggja áranna í starfsemi embættisins, áranna 2016 og 2017. Miðað
er við að eftirleiðis verði gefin út ein skýrsla fyrir hvert starfsár.

Ólafur Þór Hauksson héraðssaksóknari

Embætti héraðssaksóknara tók til starfa hinn 1. janúar 2016. Með lögum nr. 47/2015, sem
samþykkt voru á Alþingi um mitt það ár, voru gerðar grundvallarbreytingar á framtíðarskipan
lögreglu og ákæruvalds, er varðar meðferð efnahagsbrota, en markmið laganna var að efla og
styrkja ákæruvaldið í landinu.
Forveri embættis héraðssaksóknara var embætti sérstaks saksóknara, samkvæmt lögum nr.
135/2008, sem lagt var niður í árslok 2015. Við stofnun embættis héraðssaksóknara fluttust
langflestir starfsmenn sérstaks saksóknara yfir til hins nýja embættis héraðssaksóknara en að
auki komu til embættisins þrír starfsmenn ríkissaksóknara. Starfsemi héraðssaksóknara er víðtækari en fyrirrennarans, sérstaks saksóknara. Sérstakur saksóknari annaðist fyrst og fremst
rannsókn og saksókn í sakamálum sem tengdust falli viðskiptabanka, fjármálafyrirtækja og
hruni fjármálakerfisins auk þess sem efnahagsbrotadeild ríkislögreglustjóra hafði verið
sameinuð embættinu haustið 2011. Héraðssaksóknari sinnir ekki aðeins lögreglurannsókn og
saksókn í alvarlegum fjármuna- og efnahagsbrotamálum og fleiri brotaflokkum heldur einnig
saksókn og málflutningi fyrir dómi í nærfellt öllum málum þar sem fjallað er um meiriháttar
brot samkvæmt almennum hegningarlögum og sérrefsilögum. Þá hafa breytingar
undanfarinna ára haft í för með sér ný mikilvæg verkefni varðandi peningaþvætti og
endurheimt ólögmæts ávinnings af brotastarfsemi.
Í þessari fyrstu ársskýrslu embættis héraðssaksóknara er að finna uppgjör áranna 2016 og
2017, þ.e. fyrstu tveggja starfsára embættisins. Ljóst er að skýrsla sem þessi getur aldrei gefið
fullkomna mynd af starfseminni en hún er þó mikilvægt innlegg og gefur innsýn í verkefni
embættisins og árangur þess.

2/21

Ársskýrsla embættis héraðssaksóknara 2016 og 2017

1. Inngangur
Breytingar á skipan ákæruvalds sem gerðar voru 2015, með breytingu á lögum um meðferð
sakamála nr. 88/2008, fólu það í sér að ákæruvald í flestum veigameiri sakamálum og brotaflokkum var fært frá embætti ríkissaksóknara yfir til hins nýja embættis héraðssaksóknara 1.
janúar 2016. Þá var embætti sérstaks saksóknara jafnframt lagt niður og verkefni þess færð
yfir til héraðssaksóknara. Sumarið 2015 höfðu verkefni peningaþvættisskrifstofu verið færð
frá embætti ríkislögreglustjórans til sérstaks saksóknara og þar með frá og með 1. janúar 2016
til héraðssaksóknara.
Héraðssaksóknari er undirstofnun dómsmálaráðuneytisins og fer með ákæruvald á öllu
landinu. Sem handhafi ákæruvalds heyrir héraðssaksóknari undir embætti ríkissaksóknara sem
er æðsti handhafi ákæruvalds í landinu og getur gefið héraðssaksóknara bindandi fyrirmæli er
varða meðferð mála. Að svo miklu leyti sem það fer ekki í bága við fyrirmæli ríkissaksóknara
getur héraðssaksóknari gefið lögreglustjórum fyrirmæli um frekari rannsókn einstakra mála
sem lögreglustjórar hafa sent héraðssaksóknara til ákvörðunar um saksókn, mælt fyrir um
framkvæmd hennar og fylgst með henni.
Héraðssaksóknari hefur sett sér markmið er lúta að verkefnum og rekstri embættisins. Þá gerir
embættið dómsmálaráðuneytinu, sem fagráðuneyti svo og einnig embætti ríkissaksóknara,
skil á markmiðssetningu og áætlanagerð er varðar starfsemina en leitast er við að leggja mat
á árangur eftir því sem unnt er.
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2. Hlutverk og verkefni héraðssaksóknara
Héraðssaksóknari fer með ákæruvald og rannsóknir skatta- og efnahagsbrota og skal vinna að
endurheimt og upptöku ólögmæts ávinnings af hvers kyns refsiverðri háttsemi í tengslum við
lögreglurannsóknir í landinu. Embættið fer með ákæruvald vegna brota gegn ákvæðum
almennra hegningarlaga, svo sem kynferðisbrota, meiriháttar fíkniefnamála, meiriháttar
líkamsmeiðinga, manndráps af ásetningi og gáleysi, brota í opinberu starfi,
almannahættubrota og frelsissviptingar. Héraðssaksóknari rannsakar einnig mál á hendur
starfsmönnum lögreglu fyrir ætluð refsiverð brot við framkvæmd starfa þeirra, annarra en
starfsmanna héraðssaksóknara, en slík mál eru á forræði ríkissaksóknara. Þá fer embættið
með rannsóknir brota gegn valdstjórninni og annast starfsemi peningaþvættisskrifstofu líkt og
áður greinir. Margvísleg önnur verkefni eru á könnu embættisins, svo sem innra starf, fjármál
og rekstur, almenn stjórnsýslustörf og samstarf við ráðuneyti, aðrar stofnanir og aðila,
hérlendis sem erlendis.
Kjarnastarfsemi embættisins er meðferð ákæruvalds og saksóknarmeðferð sakamála, annarra
en þeirra sem lögreglustjórar og ríkissaksóknari fara með lögum samkvæmt, svo og einnig
rannsóknir alvarlegra fjármuna- og efnahagsbrota, brota gegn valdstjórninni og brota starfsmanna lögreglu. Vinna varðandi stjórnsýslu, starfsmannamál, vinnuumhverfi, tölvu- og tæknimál og fjármál og rekstur styður við kjarnastarfsemi embættisins.
Meðfylgjandi er skipurit héraðssaksóknara en nánari grein er gerð fyrir starfsemi einstakra
sviða í kafla 4.

Skipurit embættis
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3. Upplýsingamiðlun og samstarf
Ákvæði laga um meðferð sakamála, stjórnsýslu- og upplýsingalaga, laga um persónuvernd,
lögreglulaga og fyrirmæli ríkissaksóknara gilda um miðlun gagna og upplýsinga vegna verkefna
héraðssaksóknara.
Héraðssaksóknari leitast við að eiga sem best samstarf við fjölmiðla og veita upplýsingar eftir
því sem lög og reglur heimila. Eru fyrirætlanir um að vinna að gerð sérstakrar fjölmiðlastefnu
til útgáfu og birtingar.
Embætti héraðssaksóknara á samstarf við fjölmargar stofnanir og aðila innan þeirra lagaheimilda sem um embættið gilda. Þá er embættið einnig virkt í margvíslegu erlendu samstarfi
á vettvangi Norðurlanda, Evrópu- og alþjóðasamstarfs er varðar hlutverk, ábyrgð og verkefni
lögreglu og ákæruvalds en um það er fjallað nánar í kafla 6.1.2. Héraðssaksóknari á jafnframt
mikilvægt og gott samstarf við aðrar löggæslu- og réttarvörslustofnanir hér á landi og miðlar
og nýtur sérfræðikunnáttu eftir því sem rannsóknarverkefni krefjast að teknu tilliti til lagalegs
áskilnaðar. Rétt er að geta þess að árlega á embættið sérstakan fund með embætti
ríkissaksóknara þar sem m.a. gefast tækifæri á að ræða markmiðssetningu ákæruvaldsins,
tölfræði mála og aðrar áherslur ríkissaksóknara gagnvart ákærendum ásamt því sem efst er á
baugi hverju sinni vegna meðferðar sakamála, en þess utan sækja ákærendur
héraðssaksóknara fræðslunámskeið ríkissaksóknara og fræðslufundi sem Ákærendafélag
Íslands stendur fyrir.
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4. Umfjöllun um helstu verkefni starfssviða og tölfræði
Á saksóknarsviði 1 fer fram saksóknarmeðferð mála er varða alla helstu brotaflokka almennra
hegningarlaga, annarra en auðgunarbrota, svo sem ofbeldis- og kynferðisbrota, meiriháttar
brota gegn ávana- og fíkniefnalögum, svo og einnig vegna margvíslegra annarra brota gegn
ákvæðum sérrefsilaga.
Útgefnar ákærur á saksóknarsviði 1 voru 154 árið 2016 en 180 árið 2017. Þar eru helstu
brotaflokkar kynferðisbrot, manndráp og alvarlegar líkamsmeiðingar, brot gegn valdstjórninni,
alvarleg fíkniefnabrot og brot í opinberu starfi. Um nánari skiptingu ákærufjölda eftir
brotaflokkum, aðrar ákvarðanir ákæranda svo og um aðrar tölfræðiupplýsingar er vísað til
töflu í 9. kafla.
Á saksóknarsviði 2 fer fram saksóknarmeðferð mála er varða fjármuna- og efnahagsbrot,
meiriháttar brot gegn ákvæðum skattalaga, tollalaga, samkeppnislaga, laga er gilda um fjármálastarfsemi og fjármálamarkaði og meiriháttar brot gegn lögum sem gilda á sviði umhverfismála, vinnulöggjafar, laga og reglna um hugverkarétt, o.fl.
Útgefnar ákærur á saksóknarsviði 2 voru 18 árið 2016 en 32 árið 2017. Þar undir eru ýmis
alvarleg fjármuna- og efnahagsbrot og skattalagabrot. Um nánari skiptingu ákærufjölda,
tölfræði um aðrar ákvarðanir ákæranda o.fl. er einnig vísað til töflu í 9. kafla.
Á rannsóknarsviði embættisins fara fram rannsóknir sakamála er varða meiriháttar fjármunaog efnahagsbrot og önnur verkefni sem einnig eru talin upp undir saksóknarsviði 2. Rannsóknarsvið annast einnig rannsóknir brota gegn valdstjórninni samkvæmt XII. kafla almennra
hegningarlaga, auk þess að annast rannsóknir mála er varða brot í opinberu starfi, annarra en
starfsmanna héraðssaksóknara en forræði rannsókna á síðastnefndum málum er í höndum
embættis ríkissaksóknara.
Um málafjölda sem barst rannsóknarsviði er jafnframt vísað til töflu í 9. kafla um heildarfjölda
mála en gera verður framangreindan fyrirvara um verkefni rannsóknarsviðs og þá brotaflokka
sem þar koma til rannsóknar.
Á rekstrar- og fjármálasviði fer fram öll fjármálaumsýsla, umsjón með starfsmannamálum
héraðssaksóknara og öðrum innri málum, verkefnum er varða innkaup og aðföng, skjalastjórn
og upplýsingamál, auk þess sem sviðið fer með ábyrgð á margvíslegri stoðþjónustu og öðrum
stjórnsýslutengdum verkefnum.
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5. Umfjöllun um helstu markmið starfssviða
Meginmarkmið og leiðarljós héraðssaksóknara eru að annast rannsóknir sakamála og ákærumeðferð þeirra í samræmi við lagafyrirmæli með skilvirkum og vönduðum hætti.
Öll framangreind svið embættisins hafa sett sér markmið og árangursmælikvarða og vinna
samkvæmt verklagsreglum sem um verkefni og starfsemina gilda. Um markmiðssetningu og
árangursmat er sérstaklega fjallað í 6. kafla hér á eftir.
Meginmarkmið á saksóknarsviði 1 er og hefur verið bætt málsmeðferð í kynferðisbrotamálum.
Að ákvörðun um saksókn í kynferðisbrotamálum liggi fyrir sem fyrst og málsmeðferð héraðssaksóknara sé skilvirk og vönduð um leið og gætt sé að málshraða.
Meginmarkmið á saksóknarsviði 2 er og hefur verið að gera átak í að ljúka meðferð skattamála
sem beðið hafa meðferðar vegna úrlausna Mannréttindadómstóls Evrópu og Hæstaréttar
Íslands. Þá er einnig markmið á sviðinu að ljúka meðferð svonefndra hrunmála en í því felst að
rannsóknum og ákvörðunum um saksóknarmeðferð verði lokið.
Bæði saksóknarsvið settu sér það markmið við upphaf ársins 2017 að vanda til ákvarðana um
niðurfellingu mála, um að rannsókn mála væri hætt og frávísun kæru, þannig að þær yrðu
staðfestar af æðri ákæruvaldshafa, embætti ríkissaksóknara, í miklum meirihluta tilfella. Í
þessu felst nánar tiltekið að rökstuðningur ákvarðana héraðssaksóknara í ofangreindum
málum sé vandaður og standist kröfur. Markmið ársins 2018 er að þetta hlutfall sé a.m.k. 80%
allra mála. Í kafla 6.1.3 gefur að líta niðurstöður ársins 2017 vegna þessa árangursmælikvarða.
Á rannsóknarsviði er meginmarkmið um að gætt sé að málshraðareglu laga um meðferð
sakamála um leið og vandvirkni við rannsóknir sé tryggð og leitast við að upplýsa mál. Í þessum
efnum er m.a. stuðst við markmiðssetningu ríkissaksóknara og fyrirmæli þess embættis en
jafnframt sett innri markmið um málshraða að því er varða upphaf og lok rannsóknar og þætti
sem embættið getur leitast við að hafa áhrif á, m.a. með skipulagi og forgangsröðun verkefna.
Á rekstrar- og fjármálasviði er gætt að því að rekstur sé innan fjárheimilda og sé skilvirkur og
hagkvæmur. Þá hafa verið sett markmið á sviði vinnuumhverfis og umhverfismála í tengslum
við verkefnið „Græn skref” (www.graenskref.is).
Embættið starfar samkvæmt því markmiði um að konur og karlar fái sömu laun fyrir sömu störf
að teknu tilliti til stöðu og ábyrgðar og er það markmið embættisins að uppfylla kröfur um ferli
jafnlaunavottunar/jafnlaunastaðals fyrir árslok 2019.
Að því er varðar upplýsingakerfi, upplýsingatækni og margvíslegan aðbúnað embættisins hefur
nýlega verið tekinn í gagnið nýr innri vefur. Einnig var unnið að uppfærslu á ytri vef á árunum
2016 og 2017 og frekari þróun hans er í farvatninu. Þá er einnig stefnt að kaupum á nýju gagnaog upplýsingakerfi vegna starfsemi peningaþvættisskrifstofu.
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Við almenna markmiðssetningu embættis héraðssaksóknara er stuðst við nokkur grunngögn
er varða starfsemi og rekstur ákæruvalds- og löggæslustofnunar. Er þar m.a. um að ræða markmiðssetningu samkvæmt fjármálaáætlun ríkisstjórnar, leiðbeiningum og tilmælum sem
embætti ríkissaksóknara hefur sett fram og varða ákæruvaldið, markmiðssetningu fjárlagafrumvarps, stefnumótun ríkisaðila í A-hluta til a.m.k. þriggja ára, sbr. 31. gr. laga um opinber
fjármál, svo og einnig margvísleg önnur gögn sem embætti héraðssaksóknara vinnur með og
varðar starfsemina.
Þau meginmarkmið sem sett eru samkvæmt fjármálaáætlun felast einkum í því að tryggja
öryggi almennings, gagna og upplýsinga. Einnig að tryggja umhverfi og eignir og samhæfa
varnir og viðbrögð við hamförum, hvers eðlis sem þær eru. Þá eru sett fram meginmarkmið
um að aðgangur að réttarvörslukerfinu sé greiður, málsmeðferð sé réttlát, mannréttindi séu
virt og að traust ríki til stofnana réttarvörslukerfisins. Þá er enn fremur um að ræða
meginmarkmið um að fjármunir ríkisins og málsaðila séu nýttir með hagkvæmum hætti.
Markmiðssetning er varðar ákæruvaldið hefur einkum varðað málshraða og gæði
ákæruvaldsstarfa svo og einnig að vinna að því að ljúka eldri málum.
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6. Almenn umfjöllun um árangursmat
Hér á eftir verður fjallað um helstu áherslur og aðgerðir og leitast við að leggja mat á árangur
af starfsemi héraðssaksóknara vegna verkefna embættisins á árunum 2016 og 2017 út frá
helstu markmiðum og árangursmælikvörðum sem embættið hefur sett sér.

6.1

Áherslur og aðgerðir

Í tengslum við meginmarkmið um að aðgengi að réttarvörslukerfinu sé greitt, málsmeðferð
réttlát og mannréttindi virt í hvívetna er m.a. horft til málshraðareglu og fyrirmæla sem
embætti ríkissaksóknara gefur út.
6.1.1 Stytting málsmeðferðartíma og málshraðamarkmið.
Í samræmi við markmiðssetningu héraðssaksóknara, samkvæmt stefnuskjali embættisins,
hefur sérstök áhersla verið lögð á bætta málsmeðferð kynferðisbrotamála á saksóknarsviði 1,
m.a. með því að stytta málsmeðferðartíma við meðferð kynferðisbrotamála og mála er varða
unga þolendur og gerendur.
Við meðferð kynferðisbrotamála er það markmiðið að ákvörðun um saksókn liggi fyrir sem
fyrst og innan þriggja mánaða frá lokum rannsóknar. Einnig að málsmeðferð sé skilvirk um leið
og gætt sé að málshraða. Í árslok 2017 höfðu 63 mál verið lengur en sex mánuði til meðferðar
í málaflokknum og 18 mál lengur en 12 mánuði. Markmiðið 2018-2020 er að fækka málum
sem eru svo lengi til meðferðar svo að í árslok 2020 verði 15 mál eða færri búin að vera lengur
en sex mánuði til meðferðar og einungis 3 lengur en tólf mánuði.
Meðferðartími kynferðisbrotamál

2017

Markmið meðferðartíma
kynferðisbrotamála 2018-2020

Meðferðartími 6 mán. eða lengur

63 mál

< 15 mál

Meðferðartími 12 mán. eða lengur

18 mál

< 3 mál

Tafla 1 Meðferðartími kynferðisbrotamála

Málsmeðferðartími í kynferðisbrotamálum er varða brot gegn 194. gr. almennra hegningarlaga (nauðgun) er bárust embættinu 2016 nam að meðaltali 281 degi en 236 dögum vegna
slíkra mála er bárust embættinu 2017. Til viðmiðunar er m.a. fjöldi vinnustunda og umfang
máls, og atriði sem embættið hefur möguleika á að hafa áhrif á með skipulagi verkefna og
starfa, allt frá því að kynferðisbrotamál berst embættinu og fram til þess tíma er ákvörðun
liggur fyrir hjá embættinu um saksókn, viðbótarrannsókn, eða um að hætta rannsókn eða vísa
máli frá. Er þetta m.a. í samræmi við eitt af markmiðum samkvæmt fjármálaáætlun um að
ákærumeðferð sé lokið innan eðlilegs tíma með ákvörðun um hvort ákæra skuli eða ekki. Í
málum er varða kynferðislega áreitni og brot gegn 199. gr. almennra hegningarlaga nam
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málsmeðferðartími að meðaltali 246 dögum árið 2016 en 229 dögum árið 2017. Í kynferðisbrotamálum sem bárust 2016 þar sem börn eru þolendur má nefna að meðalmálsmeðferðartími vegna brota gegn 1. mgr. 202. gr. hegningarlaga (samræði eða önnur kynferðismök
við barn) nam 219 dögum og 220 dögum vegna mála sem bárust 2017. Málsmeðferðartími
mála er varða aðra kynferðislega áreitni gagnvart barni samkvæmt 2. mgr. 202. gr. laganna
stóð jafnframt nokkurn veginn í stað milli áranna 2016 og 2017, meðaltal var 188 dagar fyrra
árið en 189 hið síðara. Málsmeðferðartími vegna brota gegn 209. gr. hegningarlaga
(blygðunarsemisbrot) var 288 dagar að meðaltali í málum sem bárust 2016 en 315 dagar í
málum sem bárust 2017. Að mati héraðssaksóknara bera framangreindar upplýsingar með sér
jákvæða þróun er varðar málshraðareglu og helstu brotaflokka kynferðisbrota sem
ríkissaksóknari hefur mælt fyrir um að skuli vera í sérstökum forgangi málsmeðferðar
ákæruvaldsins. Eru jafnframt uppi vísbendingar um betri árangur að því er málshraða varðar
við meðferð kynferðisbrotamála í málum sem borist hafa 2018 og eru til meðferðar en betur
má ef duga skal.
Málsmeðferðartími í dögum eftir árum

2016

2017

194. gr. laga nr. 19/1940

281 dagur

236 dagar

199. gr. laga nr. 19/1940

246 dagar

229 dagar

1. mgr. 202. gr. laga nr. 19/1940

219dagar

220 dagar

2. mgr. 202. gr. laga nr. 19/1940

188 dagar

189 dagar

209. gr laga nr. 19/1940

288 dagar

315 dagar

Tafla 2 Meðferðartími kynferðisbrotamála eftir lagagreinum

Á saksóknarsviði 2 er markmiðið að ljúka meðferð mála vegna brota gegn ákvæðum skattalaga
og almennra hegningarlaga vegna mála sem beðið hafa meðferðar vegna úrlausna Mannréttindadómstóls Evrópu og Hæstaréttar Íslands er varða bann við tvöfaldri refsimeðferð
málanna. Árið 2016 færðust 103 slík mál frá embætti sérstaks saksóknara til nýs embættis
héraðssaksóknara og 42 ný mál bættust við það ár. Alls voru því 145 slík mál til meðferðar árið
2016. Á árinu 2017 bárust svo 32 ný mál. Árin 2016 og 2017 bárust því embætti héraðssaksóknara og voru til meðferðar samtals 177 skattamál.
Skattalagabrot

2016

2017

Eldri mál flutt milli embætta

103

Ný mál

42

32

Alls

145

32

Alls

177

Tafla 3 Fjöldi skattalagabrota
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Árið 2016 lauk 13 málum með ákvörðun um saksókn eða ákvörðun um að hætta rannsókn eða
annarri fullnaðarákvörðun ákæranda en 93 málum lauk á árinu 2017. Verður áfram unnið samkvæmt markmiðinu og stefnt að því að ljúka öllum eldri málum fyrir árslok 2018 eða sem fyrst.
Skattalagabrot
Lokuð mál

2016

2017

Alls

13

93

106

Tafla 4 Fjöldi lokaðra skattalagabrotamála

6.1.2 Aukin alþjóðleg samvinna á sviði sakamála.
Mælikvarði á árangur í alþjóðlegri samvinnu getur verið fjöldi réttarbeiðna um gagnkvæma
réttaraðstoð, m.a. um gagnaöflun í sakamálum, yfirheyrslur yfir vitnum eða beiðnum um
annars konar rannsóknarúrræði samkvæmt lögum um meðferð sakamála. Á árinu 2016 bárust
alls 8 slíkar réttarbeiðnir til meðferðar héraðssaksóknara og 7 á árinu 2017.
Annar mælikvarði á árangur getur verið þátttaka embættisins í samstarfi erlendra ákæruvaldsog löggæslustofnana á sviði refsiréttar og sakamálaréttarfars. Starfsfólk héraðssaksóknara
tekur þátt í og ber ábyrgð á margvíslegu samstarfi í nefndum og ráðum er varða verkefni
lögreglu og ákæruvalds, bæði á alþjóðavísu, í Evrópu, og á norrænum vettvangi. Nefna má
árlega fundi Norðurlandaþjóðanna með stjórnendum rannsóknar- og ákæruvaldsstofnana
alvarlegra fjármuna- og efnahagsbrota, norræna fundi í ýmsum undirnefndum þess samstarfs,
m.a. vegna alvarlegra hugverkaréttarbrota, áhættumats- og greiningar í fjármuna- og
efnahagsbrotum, samstarf á sviði forvarna og aðgerða gegn peningaþvætti og fjármögnun
hryðjuverka, aðgerða gegn spillingu, samstarf er varðar upptöku á ólögmætum ávinningi
afbrota, þátttöku í Norræna sakfræðiráðinu og á vettvangi Eurojust og á fleiri verkefnasviðum
ákæruvaldsins. Þá kemur embættið einnig að rekstri fastafulltrúa íslensku lögreglunnar hjá
evrópsku lögreglunni Europol.
6.1.3 Markmið um að meðferð mála sé í samræmi við málsmeðferðarreglur og
unnin af vandvirkni.
Í upphafi árs 2017 setti héraðssaksóknari nýtt markmið í sakamálum sem eru felld niður að
lokinni rannsókn, svo og í málum þar sem rannsókn er hafin en henni er hætt og í málum þar
sem kærum er vísað frá. Markmið þetta gildir um bæði saksóknarsvið embættisins og alla
brotaflokka hvort sem um er að ræða almenn hegningarlög eða sérrefsilög, og styðst við
framangreindan gæðamælikvarða um vandvirkni og málsmeðferðarreglur. Felur markmiðið
það í sér, að gæði úrlausna héraðssaksóknara séu sem mest og ákvarðanir um þessi málalok
séu vel rökstuddar, standist lagalegar kröfur og séu því staðfestar af æðsta handhafa
ákæruvalds við kærumeðferð, þ.e. embætti ríkissaksóknara, í miklum meirihluta tilfella.
Vegna ársins 2017 var markmið sett um að a.m.k. 80% kærðra ákvarðana yrðu staðfestar af
embætti ríkissaksóknara. Alls voru 270 sakamál sem hlutu framangreind málalok á árinu 2017.
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Af 47 ákvörðunum sem kærðar voru til ríkissaksóknara var ákvörðun héraðssaksóknara staðfest í alls 41 tilfelli, eða sem nemur rúmlega 87% af kærðum ákvörðunum. Að mati héraðssaksóknara sýnir framangreint fram á að gæðamarkmiðinu var náð. Þá voru ákvarðanir í 223
málum ekki kærðar til ríkissaksóknara og ákvörðun héraðssaksóknara og rökstuðningur
embættisins því endanlegar lyktir í umtalsverðum meirihluta málanna.
6.1.4 Markmið um að aðgengi almennings til framlagningar kæru sé greitt svo og
einnig málsmeðferð héraðssaksóknara.
Hér verður gerð grein fyrir heildarmálafjölda embættis héraðssaksóknara en að öðru leyti er
um tölfræðiupplýsingar vísað til 9. kafla hér á eftir og um greiða málsmeðferð til fyrri
umfjöllunar. Algengast er að mál berist héraðssaksóknara frá öðrum lögreglu- og
ákæruvaldsembættum en einnig er um það að ræða að mál berist samkvæmt kærum og
tilkynningum til embættisins. Þá getur héraðssaksóknari einnig hafið rannsókn sakamáls að
eigin frumkvæði er varða brotaflokka sem undir embættið heyra.
Skráð mál hjá embættinu voru alls 936 á árinu 2016 (þar með talin mál sem bárust frá embætti
ríkissaksóknara og embætti sérstaks saksóknara) og alls 575 á árinu 2017. Á saksóknarsviði 1
voru málin 613 árið 2016 og 464 árið 2017, en á saksóknarsviði 2 voru 323 mál 2016 og 111
árið 2017. Fleiri mál á árinu 2016 skýrist af yfirfærslu á óloknum málum frá nefndum
embættum.
2016

2017

Saksóknarsvið I

613

464

Saksóknarsvið II

323

111

Alls

936

575

Tafla 5 Fjöldi mála eftir saksóknarsviðum

6.1.5 Að tryggð sé réttlát málsmeðferð og mannréttindi séu virt í hvívetna.
Á saksóknarsviði 2 var sett markmið um að ljúka uppsöfnuðum sakamálum er vörðuðu brot
gegn ákvæðum skatta- og hegningarlaga vegna mála sem beðið höfðu meðferðar vegna
úrlausna Mannréttindadómstóls Evrópu og Hæstaréttar Íslands, um meginreglu um bann við
tvöfaldri refsimeðferð mála. Líkt og áður greinir hafði embættið í árslok 2017 tekið ákvörðun
um saksókn, fellt niður, hætt rannsókn eða vísað frá kæru í alls slíkum 106 málum, eða sem
nemur um 60% málanna.
Í málum sem beðið höfðu ákvörðunar og meðferðar þurfti m.a. að fara fram mat á viðmiðum
mannréttindaákvæða og um réttláta málsmeðferð, þar sem mál voru jafnframt felld niður á
grundvelli meginreglu um bann við tvöfaldri refsimeðferð mála eða á grundvelli þess að málsmeðferð skattayfirvalda og lögreglu þótti ekki uppfylla kröfur um að vera nægjanlega samþætt
í tíma.
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6.1.6 Aukin menntun og þjálfun ákærenda og rannsakenda.
Ákærendur hjá embætti héraðssaksóknara sækja námskeið embættis ríkissaksóknara sem
kennd eru í nokkrum lotum og spanna í heild fimm kennsludaga, þar sem farið er yfir helstu
meginreglur sakamálaréttarfars, refsiréttar og dómafordæmi auk þess sem horft er til helstu
nágrannalanda við framsetningu og kennslu. Þá sækja ákærendur embættisins einnig margvíslega aðra fræðslufundi hjá m.a. ríkissaksóknara og Ákærendafélagi Íslands. Að auki sækja
lögreglumenn embættisins og ákærendur námskeið hjá Mennta- og starfsþróunarsetri lögreglu og á erlendri grundu hjá Eurojust (evrópsku réttaraðstoðinni), evrópska lögregluskólanum (CEPOL) og Europol (Evrópulögreglunni).
6.1.7 Markmið um að fjárhagslegur rekstur embættis héraðssaksóknara sé góður og
uppfylli kröfur.
Til að ná því markmiði að fjárhagslegur rekstur embættis héraðssaksóknara sé góður og uppfylli kröfur er byggt á meginmarkmiði um að fjármunir ríkisins og málsaðila séu nýttir með
hagkvæmum hætti.
Embætti héraðssaksóknara var rekið innan fjárheimilda á árunum 2016 og 2017.
6.1.8 Að embætti héraðssaksóknara njóti trausts almennings.
Embætti héraðssaksóknara setur sér það markmið að njóta trausts almennings og byggir á
meginmarkmiði um að traust ríki til stofnana réttarvörslukerfisins.
Kannanir Gallups sem framkvæmdar eru árlega um traust almennings til stofnana sýna að
traust til lögreglunnar nemur um 80% en 50% til ríkissaksóknara samkvæmt nýlegum
mælingum. Ekki hefur verið mælt traust til embættis héraðssaksóknara en við mælingar
Gallups á árinu 2015 naut embætti sérstaks saksóknara trausts um 60% landsmanna.
6.1.9 Meginmarkmið um að tryggja umhverfi og eignir og samhæfa varnir og
viðbrögð við hamförum.
Í samræmi við meginmarkmið um að tryggja umhverfi og eignir og samhæfa varnir og viðbrögð
við hamförum, hvers eðlis sem þær eru, má vísa til peningaþvættisskrifstofu héraðssaksóknara, og umfangsmælikvarða um fjölda tilkynninga frá tilkynningarskyldum aðilum á grundvelli laga nr. 64/2006, vegna ábendinga eða gruns um mögulegt peningaþvætti. Slíkar
tilkynningar eru teknar til frekari meðferðar og greiningar, í því skyni að samhæfa aðgerðir
gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka og leitast við að fyrirbyggja refsiverða
háttsemi og tryggja annars lögmæta viðskiptahætti og starfsemi fjármála- og efnahagslífs.
Fjöldi tilkynninga til peningaþvættisskrifstofu nam alls 659 á árinu 2016 en 991 á árinu 2017.
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6.2

Úr markmiðssetningu fjárlagafrumvarps.

Fram kemur að vinna skuli að undirbúningi að rafrænu gagnaflæði milli stofnana réttarvörslukerfisins sem tryggir yfirsýn og rekjanleika mála innan þess. Er verkefnið á ábyrgð ríkissaksóknara og héraðssaksóknara og byggir á markmiði um að öryggi almennings, gagna og upplýsinga sé tryggt.
6.2.1 Áherslur og aðgerðir.
Embætti héraðssaksóknara hefur í ríkara mæli en áður sett málsgögn í sakamálum yfir á rafrænt form og afhent héraðsdómstólum málsgögn á því formi. Segja má að þetta fyrirkomulag
hafi rutt sér til rúms í tíð embættis sérstaks saksóknara við meðferð svonefndra hrunmála á
árunum 2010-2015 og þá alveg sérstaklega við meðferð sakamála í Héraðsdómi Reykjavíkur.
Með auknu rafrænu gagnaflæði að þessu leyti hefur skilvirkni við meðferð málanna fyrir dómi
aukist. Sönnunargögnum er t.a.m. varpað á skjá í dómsal við yfirheyrslur yfir sakborningum og
vitnum í dómhúsi. Að auki gerir þetta fyrirkomulag sakflytjendum og dómara auðveldara um
vik við að vinna með málin utan dómsalar.

7. Verkefni peningaþvættisskrifstofu
Peningaþvættisskrifstofa héraðssaksóknara (FIU, Financial Intelligence Unit) annast móttöku
tilkynninga á grundvelli laga um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, nr.
64/2006. Þar eru upplýsingar greindar og eftir atvikum miðlað til hlutaðeigandi yfirvalda til
frekari meðferðar.
Peningaþvættisskrifstofa er sjálfstæð starfseining hjá héraðssaksóknara og aðskilin annarri
starfsemi embættisins. Þar var eitt stöðugildi árið 2016 en fjölgaði í þrjú á árinu 2017. Peningaþvættisskrifstofa skal árlega birta tölfræðiupplýsingar um fjölda tilkynninga um grunsamleg
viðskipti, fjölda tilvika sem hafa verið rannsökuð og fjölda einstaklinga sem hafa verið ákærðir
og dæmdir fyrir peningaþvætti eða fjármögnun hryðjuverka og verðmæti og tegundir eigna,
sem hafa verið kyrrsettar, haldlagðar eða gerðar upptækar á grundvelli laga um meðferð sakamála eða á grundvelli almennra hegningarlaga.
Ísland er aðili að Financial Action Task Force (FATF) sem er alþjóðlegur framkvæmdahópur sem
hefur m.a. gefið út tilmæli um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka og eru
þau notuð í yfir 180 ríkjum í heiminum í dag.
Á árunum 2016 og 2017 sinntu starfsmenn peningaþvættisskrifstofu hefðbundnum verkefnum er varða tilkynningar, greiningu, miðlun, uppbyggingu og fræðslu en auk þess var viðamikill hluti starfsins undirbúningur og framkvæmd úttektar FATF á fjármálakerfinu á Íslandi
sem fram fór á lokamánuðum ársins 2017 og fram á árið 2018. Þá voru enn fremur unnin
margvísleg önnur stjórnsýsluverkefni er varða málefnasviðið auk þess sem starfsmenn tóku
þátt í samstarfi peningaþvættisskrifstofa og yfirvalda.
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8. Rekstur embættisins
Hér verður fjallað um helstu atriði er varða rekstrarmálefni embættis héraðssaksóknara á
árunum 2016 og 2017.

8.1

Mannauðsmál

Á eftirfarandi skífuritum má sjá fjölda starfsmanna í árslok hvors árs.

2016

Löglærðir starfsmenn (19)

Lögreglumenn (18)

Sérfræðingar og stoðþjónusta (15)

Skífurit 1 Fjöldi starfsmanna í árslok 2016

2017

Löglærðir starfsmenn (23)

Lögreglumenn (17)

Sérfræðingar og stoðþjónusta (15)

Skífurit 2 Fjöldi starfsmanna í árslok 2017

Ársverk árið 2016 voru tæplega 49 og á árinu 2017 voru þau tæplega 50. Munur milli fjölda
starfsmanna í ráðningarsambandi og fjölda ársverka er vegna ýmiss konar fjarveru starfsmanna, svo sem vegna fæðingarorlofa, langtímaleyfa, hlutastarfa o.fl.
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Hlutföll kynja þessi tvö ár má sjá á myndinni hér á eftir.
35
30
25
20
15
10
5

0
2016

2017
Karlar

Konur

Súlurit 1 Kynjahlutfall starfsmanna eftir árum

Héraðssaksóknari hefur gert stofnanasamninga við stéttarfélög starfsmanna en þar er annars
vegar um að ræða einn samning við BHM-félög og hins vegar samning við SFR. Gerðar hafa
verið starfslýsingar í samræmi við ákvæði stofnanasamninga og innra skipulag embættisins.
Héraðssaksóknari hefur sett starfseminni margvíslegar innri reglur er varða annars vegar fagleg verkefni og hins vegar starfsmannahald og rekstur. Embættið er með endurmenntunar- og
starfsmannastefnu og unnið er að því að embættið hljóti jafnlaunavottun á árinu 2019. Einnig
hefur embættið sett sér öryggisstefnu, umhverfis- og innkaupastefnu, ásamt því að gefa út
leiðbeinandi tilmæli til starfsmanna um innri mál. Þá vinnur embættið samkvæmt skilgreiningu
umhverfisverkefnis um græn skref og hefur sett sér markmið í þeim efnum.

16/21

Ársskýrsla embættis héraðssaksóknara 2016 og 2017

8.2

Fjárheimildir og útgjöld

Fjárheimildir og útgjöld embættisins á árunum 2016 og 2017 hafa verið sem hér segir:

m. kr.

Fjárheimildir og útgjöld eftir árum
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Fjárheimildir

Útgjöld

Fjárheimildir

2016

Útgjöld

2017

Fjárheimildir

Útgjöld

Afgangur

Súlurit 2 Fjárheimildir og útgjöld héraðssaksóknara árin 2016 og 2017

Í tveimur eftirfarandi kökuritum má sjá skiptingu útgjalda embættisins fyrir 2016 og 2017.

Útgjöld 2016

Launagjöld og starfsmannatengdur kostnaður (83%)
Húsnæðiskostnaður (7%)
Annar rekstrarkostnaður (10%)

Skífurit 3 Útgjöld embættis árið 2016
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Útgjöld 2017

Launagjöld og starfsmannatengdur kostnaður (84%)
Húsnæðiskostnaður (7%)
Annar rekstrarkostnaður (9%)

Skífurit 4 Útgjöld embættis árið 2017

8.3

Húsnæði

Héraðssaksóknari er til húsa að Skúlagötu 17 í Reykjavík. Um er að ræða leiguhúsnæði sem er
1.665 fm að stærð en það er rúmlega 70% af húsinu. Aðrir leigutakar í húsinu eru kærunefnd
útlendingamála og veitingastaðurinn Domino´s pizza.
Núverandi leigusamningur er frá miðju ári 2016 og gildir til ársins 2031.
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9. Tölfræði
Í þessum kafla er heildarsamantekt mála sem bárust embætti héraðssaksóknara á árunum
2016 og 2017. Upplýsingar um fjölda mála eru greindar eftir sviðum embættisins og helstu
málaflokkum. Auk þess er birt samantekt um fjölda útgefinna ákæra af hálfu
héraðssaksóknara, fjölda mála sem falin / framsend voru öðrum lögregluembættum og fjölda
mála sem felld voru niður eftir rannsókn, eða vísað frá á árunum 2016 og 2017. Mikilvægt er
að hafa í huga við lestur tölfræðiupplýsinga að í einni útgefinni ákæru geta verið fleiri en eitt
sakamál.

Heildarfjöldi
mála

Útgefnar
nýjar ákærur

Mál falin /
framsend
öðrum
lögregluembættum

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

Kynferðisbrot

230

159

48

50

7

5

46

83

0

0

Brot gegn valdstjórninni

161

130

35

54

12

12

21

45

0

0

Manndráp og alvarlegar
líkamsmeiðingar

91

65

29

33

7

29

7

8

0

0

Fíkniefnabrot

25

23

17

20

2

0

0

1

0

0

Brot í opinberu starfi

31

21

0

4

2

2

10

13

5

2

Ýmis brot1)

74

63

25

19

20

20

8

13

0

1

612

461

154

180

50

68

92

163

5

3

Saksóknarsvið I
Helstu málaflokkar

Samtals
1)

Mál felld
niður /
rannsókn
hætt

Kærum
vísað frá

T.d. 146., 148., 151., 164., 168., 177., 193., 226., 232., 233., 251. og 252. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940.

Tafla 6 Málafjöldi saksóknarsviðs I árin 2016 og 2017

Heildarfjöldi mála
sem bárust embætti

Sakskóknarsvið II
Helstu málaflokkar

Ýmis efnahagsbrot

2)

Skattalagabrot
Samtals

Útgefnar
nýjar ákærur

Mál falin /
framsend
öðrum
lögregluembættum

Mál felld
niður /
rannsókn
hætt

Kærum
vísað frá

2016
Frá
ESS

Ný
mál

Sam- 2017 2016
tals

2017 2016

2017 2016 2017 2016 2017

103 3)

75

178

79

7

10

31

32

27

42

19

15

103 3)

42

145

32

11

22

0

0

2

71

0

0

206

117

323

111

18

32

31

32

29

113

19

15

2)

Alvarleg brot gegn ákvæðum XXVI. kafla almennra hegningarlaga nr. 19/1940, lögum um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002, o.fl.
Sjá meðfylgjandi sundurliðun og skýringar varðandi stöðu þeirra mála sem fluttust yfir frá embætti sérstaks saksóknara til embættis
héraðssaksóknara.
3)

Tafla 7 Málafjöldi saksóknarsviðs 2 árin 2016 og 2017
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Yfirlit yfir þau efnahagsbrotamál sem fluttust yfir frá embætti sérstaks saksóknara til
embættis héraðssaksóknara í árslok 2015.
Sundurliðað eftir stöðu mála um áramótin 2015 / 2016.
Staða efnahagsbrotamála sem flutt voru frá embætti sérstaks
saksóknara til embættis héraðssaksóknara í árslok 2015

Ýmis
efnahagsbrot

Skattalaga
Samtals
-brot

Fjöldi mála sem biðu ákvörðunar / rannsóknar

16

8

24

Fjöldi skattamála í bið v/ væntanlegs dóms Mannréttindadómstóls Evrópu

0

54

54

Fjöldi mála í lengri bið v/ ytri ástæðna (vantar gögn / sakborningar erlendis)

1

2

3

Fjöldi mála þar sem rannsókn stóð yfir í árslok 2015

45

9

54

Fjöldi mála til meðferðar hjá ákærendum - til ákvörðunar um framgang

32

15

47

Fjöldi útgefinna ákæra í dómsmeðferð (héraðsdómur ekki fallinn)

9

15

24

103

103

206

Heildarfjöldi mála

T AFLA 8 Efnahagsbrotamál sem fluttust milli embætta
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10. Lokaorð
Með útgáfu ársskýrslu héraðssaksóknara vegna fyrstu tveggja starfsáranna, 2016 og 2017, er
veitt innsýn í nokkra lykilþætti starfsemi embættisins, birtar tölulegar upplýsingar og einnig
leitast við að leggja mat á árangur af starfsemi embættisins. Ljóst er að hér er á ferðinni
þróunar- og umbótaverkefni og er metnaður til að veita upplýsingar sem þýðingu hafa vegna
verkefna héraðssaksóknara. Þannig er einsýnt að markmið og mælikvarðar kunna að taka
breytingum eftir því sem fram líða stundir en markmið embættisins er að gefa út ársskýrslu á
seinni helmingi hvers árs eða sem fyrst eftir að staðfestur ríkisreikningur hvers árs liggur fyrir.
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