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Ríkissaksóknari hefur móttekið kæru Gísla Guðna Hall hrl. dagsetta 1. þessa 

mánaðar á hendur Helga Magnúsi Gunnarssyni, saksóknara efnahagsbrota hjá 

ríkislögreglustjóra og ríkissaksóknara fyrir ætluð brot gegn 132. og 136. gr. almennra 

hegningarlaga nr. 19/1940, sbr. einnig 117. gr. laga nr. 90/2003 um tekjuskatt, 4. mgr. 

18. gr. laga nr. 88/2008 um meðferð sakamála og 22. gr. lögreglulaga nr. 90/1996. 

Kæran er sett fram með vísan til 3. mgr. 52. gr. laga nr. 88/2008 um meðferð 

sakamála.  

Tildrög málsins hvað varðar ríkissaksóknara eru þau að þann 24. mars 2010 

sendi Helgi Magnús Gunnarsson, saksóknari svohljóðandi tölvupóst til 

ríkissaksóknara:   

„Sæll Valtýr 

Mér barst meðfylgjandi beiðni, á tölvupósti. Þar er farið fram á að fá afhent afrit af 

gögnum sem SRS afhenti okkur og tengjast viðskiptum FL Group með flugfélagið 

Sterling. Við erum með málið til rannsóknar en gagnanna var aflað í húsleit SRS 

vegna skattrannsóknar á FL Group. Eftir efni sínu eiga reglur RS 3/2000 ekki við 

enda skil ég þær svo að þær eigi eingöngu við um aðgang að gögnum máls sem er 

lokið.   

 

Sá sem fer fram á að fá gögnin afhent er fulltrúi eins af stærri hluthöfum í FL Group á 

þessum tíma sem telur að athafnir stjórnar og forstjóra hafi valdið umræddum 

hluthöfum tjóni. Þessir aðilar hafa hug á að leita réttar síns gagnvart fyrrverandi 

stjórn og forstjóra. Það eru vissulega lögvarðir hagsmunir bundnir við það hjá 

þessum aðilum að þeim verði gert kleift að leita réttar síns, en beiðnin er augljóslega 

óvenjuleg. Ég tel ekki sérstaka hættu fyrir meðferð málsins, hættu á sakarspjöllum, 

þótt gögnin yrðu afhent enda höfum við gert húsleit vegna þessa og sakborningum er 

kunnugt um rannsókn málsins. Ég tel rétt að fá álit þitt á þessu áður en lengra er 

haldið.“ 

 

Ríkissaksóknari svaraði í beinu framhaldi : „Sæll Rétt er að RS S/2009 (Sic) eiga ekki 

við þessi gögn heldur sml. og upplýsingalög „Ég hef engar forsendur til að meta þetta 

bæði út frá magni sem og upplýsingum sem varða aðra en þessa aðila. Þó þykir mér 



 

ekki vandi að afhenda einfaldlega gögnin sem þú hefur undir höndum. Þannig þarf að 

fara yfir gögnin og gætir til að tryggja þig strikað yfir nöfn og aðrar viðkvæmar 

fjárhagslegar upplýsingar sem eru þessu óviðkomandi.“  

 Rétt er að fram komi að engin „meðfylgjandi beiðni“ fylgdi tölvupósti Helga 

Magnúsar Gunnarssonar. Þá eru þær reglur sem vísað er til reglur ríkissaksóknara RS 

4/2009: Aðgangur að gögnum sakamála sem er lokið. 

Embætti ríkissaksóknara bárust aldrei nein gögn í málinu enda átti beiðnin um 

afhendingu þeirra alfarið undir embætti ríkislögreglustjóra. Eins og sjá má af 

tölvupósti Helga Magnúsar Gunnarssonar taldi hann ákveðin rök mæla með því að 

afhenda ætti gögnin og að það mætti gera án sérstakrar hættu fyrir meðferð málsins en 

leitaði álits á þeirri skoðun sinni. Ríkissaksóknari segir skýrlega að hann hafi engar 

forsendur til að meta þetta. Hins vegar er fallist á sjónarmið hans út frá þeim 

forsendum sem fram koma í tölvupóstinum.  

 Helgi Magnús Gunnarsson mun síðan hafa afhent umbeðin gögn sbr. tölvupóst 

hans frá 4. maí sl. þar sem segir m. a.: „Í ljósi þess að lögreglu ber að gæta réttinda 

meintra brotaþola við rannsókn máls, þó svo ekki fari í bága við lög um þagnarskyldu 

eða annað og í ljósi þess að ekki verður séð að rannsóknarhagsmunum sé stefnt í 

hættu eða gögnin geymi viðkvæmar upplýsingar um þriðja mann hef ég ákveðið að 

verða við ósk þinni um afhendingu umbeðinna gagna.(leturbreyting mín) Það 

áréttast að gögnin eru afhent í þeim tilgangi sem þú tilgreinir í beiðni þinni og er þess 

vænst að þau verði eingöngu nýtt í þessum tilgangi“ 

 Þann 6. september sl. fékk ríkissaksóknari tölvupóst frá Gísla Hall hrl. ásamt 

fyrirspurnarbréfi í viðhengi þar sem fram koma spurningar s.s. um hvenær gögnin hafi 

verið afhent og hvaða gögn, auk fleiri atriða. Þá var þess óskað að ríkissaksóknari 

sendi öll gögn sem hann hafði tiltæk um málið. Þess var krafist að spurningum yrði 

svarað fyrir kl. 16:00 næsta dag.   

Ríkissaksóknari svaraði í tölvupósti samdægurs.  „Sæll Gísli Guðni  

Varðandi bréf þitt til mín dagsett í dag þá er þessu til að svara. Embætti 

ríkissaksóknara hefur aldrei borist nein gögn í þessu máli. Eina aðkoma embættisins 

var sú að með tölvupósti 24. mars sl. óskaði saksóknari efnahagsbrotadeildar eftir 

áliti á beiðni tiltekins aðila um aðgang að gögnum tengdum rannsókn 

efnahagsbrotadeildar á viðskiptum FL Group. Ríkissaksóknari svaraði samdægurs að 

hann hefði engar forsendur til að meta þetta en fyrir lá að fyrirmæli ríkissaksóknara 

RS4/2009 ættu ekki við um afhendingu gagnanna. Því kæmi aðeins til álita lög um 



 

meðferð sakamála og upplýsingalög. Málið var síðan í höndum saksóknara að meta 

framhaldið. Með hliðsjón af þessu framsendi ég honum bréf þitt varðandi þær 

spurningar sem þar eru settar fram.“ 

 

Í kærunni er bent á að þagnarskylda samkvæmt ákvæði 117. gr. laga nr. 

90/2003 um tekjuskatt sé rík en hún hafi verið brotin. Fyrsta álitaefni sé því hvort 

skattrannsóknarstjóra hafi verið heimilt að afhenda ríkislögreglustjóra gögnin og er 

það því lagt í mat ríkissaksóknara hvort Bryndís Kristjánsdóttir, skattrannsóknarstjóri 

hafi brotið gegn téðu ákvæði með þeirri háttsemi. 

 

Í niðurlagi kæru Gísla Guðna Hall hrl. segir síðan: „Ætlað brot Valtýs 

Sigurðssonar felst í að Helgi Magnús hafði samráð við hann um afhendinguna. Það 

varðar við 132. og 136. gr. almennra hegningarlaga, sbr. 117. gr. laga nr. 80/2003 

og 4. mgr. 18. gr. laga nr. 88/2008 um meðferð sakamála“ 

Ríkissaksóknari telur framkomna kæru með ólíkindum gagnvart sér. 

Tölvupóstur Helga Magnúsar Gunnarssonar var beiðni um óformlegt álit. Þá var 

hæstaréttarlögmanninum fullkunnugt um að ákvörðun um afhendingu gagnanna var 

alfarið ákvörðun og mat saksóknara efnahagsbrotadeildar ríkislögreglustjóra eins og 

glögglega kemur fram í því sem hér að framan hefur verið rakið. Sérstaklega er 

alvarlegt að hæstaréttarlögmaðurinn ber ríkissaksóknara á brýn hegningarlagabrot, þ. 

e. brot á 132. gr. sem fjallar um viðurlög við því að opinber starfsmaður gæti ekki af 

ásetningi eða stórfelldu gáleysi lögmætra aðferða við meðferð máls eða úrlausn, 

handtöku, hald, leit, fangelsun eða framkvæmd refsingar, eða við beitingu annarra 

áþekkra úrræða, en brot á greininni getur varðað allt að 1 árs fangelsi. Þá vísar 

hæstaréttarlögmaðurinn í heild til 136. gr. laganna en þar getur refsing verið allt að 

þriggja ára fangelsi hafi opinber starfsmaður sagt frá nokkru sem leynt á að fara og 

hann hefur fengið vitneskju um í starfi sínu og að hann hafi gert það m.a. til að afla 

sér eða öðrum óréttmæts ávinnings. Verknaðarlýsing þessara málsgreina getur aldrei 

átt við það meinta brot ríkissaksóknara að Helgi Magnús hafi haft „samráð“ við hann.  

Ríkissaksóknari mun að sjálfsögðu leita réttar síns í tímanna rás vegna þessara 

alvarlegu aðdróttana s.s hjá siðanefnd Lögmannafélags Íslands.  

Í kæru hæstaréttarlögmannsins er þess krafist að vegna aðildar ríkissaksóknara 

að málinu þá víki hann sæti við meðferð þess með vísan til 1. mgr. 26. gr. laga nr. 



 

88/2008 um meðferð sakamála. Ríkissaksóknari telur að ekki verði hjá því komist, 

miðað við þær alvarlegu ásakanir sem fram eru komnar, að taka þessa kröfu til greina.  

Þess er hér með óskað að dómsmála- og mannréttindaráðuneytið setji annan 

löghæfan mann til að gegna hlutverki ríkissaksóknara í málinu sbr. 26. gr. laga nr. 

88/2008 um meðferð sakamála.  

 

Valtýr Sigurðsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dómsmála- og mannréttindaráðuneytið 

Afrit: Gísli Guðni Hall hrl.  


