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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um rannsókn sjóslysa, 552 mál, starfshættir 
rannsóknarnefndar, aðsetur ofl.

Almennar athugasemdir:

Með bréfí dags. 6. febrúar s.l. sendi samgöngunefnd Alþingis Landssambandi 
lögreglumanna (LL) frumvarp til laga um rannsókn sjóslysa, 552 mál, starfshættir 
rannsóknamefiidar, aðsetur ofl.

Landssamband lögreglumanna þakkar nefiidinni fýrir að fá tækifæri til að koma 
athugasemdum sínum að.

Þær breytingar á frumvarpinu sem að helst snúa að lögreglumönnum koma fram í 3. gr. 
(1. mgr. 8. gr. frumarpsins).

Athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins 

Um 3. gr. (breyting á 1. mgr. 8. gr. laga um rannsókn sjóslysa)
Sú breyting sem að þama er gerð miðar að því að kveða skýrar á um skyldu opinberra 
aðila þ.m.t. lögreglu að veita rannsóknamefiid sjóslysa rannsóknaraðstoð. LL telur 
eðlilegt að kveðið sé á um með ótvíræðum hætti um þessa skyldu lögreglu þó svo að 
ekki sé um efhisbreytingu að ræða frá því sem að verið hefur, en ljóst er að með þessu 
verður orðalagið skýrara.

í athugasemd með 3. gr. frumvarpsins kemur fram að skylda lögreglu sé sú að veita 
rannsóknamefhd sjóslysa alla þá aðstoð og upplýsingar sem hún fer fram á. LL telur að 
með orðunum “alla þá aðstoð og upplýsingar sem hún fer fram á” sé um of víðtækt 
orðalag að ræða. Með þessum orðum er skylda lögreglu að veita alla aðstoð þ.e. sama 
hvers eðlis aðstoðin eða upplýsingamar sem óskað er eftir eru. Á slíkri upplýsingar eða 
aðstoðarskyldu geta að sjálfsögðu verið ýmsar takmarkanir. Má þar m.a. nefna 
takmarkanir vegna eðli máls, þagnarskyldu lögreglumanna, lagalegra hindrana t.d. vegna 
upplýsingalaga og laga um meðferð persónuupplýsinga auk annarra laga. Það er ljóst að 
fyrir því getur verið ómöguleiki fyrir lögregluna að fylgja eftir orðalagi 
greinargerðarinnar” að veita alla aðstoð og upplýsingar sem að farið er fram á”. Mun nær 
væri að hafa orðalagið með þeim hætti að á lögreglu hvíldi sú skylda að veita þesa 
rannsóknaraðstoð. Með því er notað sambærilegt orðalag og í sams konar ákvæði í 
frumvarpi um rannsókn sjóslysa. Þannig telur LL að sambærilegar skýringar eigi að vera í 
athugasemdum varðandi frumvarp um rannsókn sjóslysa og í frumvarpi um rannsókn 
flugslysa.
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LANDSSAMBAND LÖGREGLUMANNA

Við túlkun ákvæðana síðar geta komið upp álitaefiii varðandi aðstoð lögreglu þegar svo 
mismunandi er kveðið á um aðstoðar og hjálparskyldu á sams konar ákvæðum í 
athugasemdum.

Virðingarfyllst

Gretar Jonasson hdl., 
framkvæmdastjóri LL
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