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í bréfi yðar fyrir hönd Samgöngunefndar Alþingis, dagsettu 6. febrúar s.l., var óskað 
umsagnar ráðuneytisins um frumvarp til laga um breytingu á lögum um rannsókn sjóslysa, nr. 68, 
2000, 552. mál, sem lagt var fram á 128. löggjafarþingi 2002-2003.

I 3. gr. frumvarpsins er gert ráð fyrir að 8. gr. laganna breytist þannig, að rannsóknamefnd 
sjóslysa hafi rétt til að kveðja sér til aðstoðar lögreglu, aðra opinbera aðila og annað björgunar- og 
hjálparlið. Sé aðilum þessum skylt að veita þessa rannsóknaraðstoð. I athugasemdum um 3. gr. 
frumvarpsins segir að kveðið sé skýrar á um skyldu opinberra aðila, þ.m.t. lögreglu og björgunar- 
og hjálparliðs, til að veita rannsóknamefndinni alla þá aðstoð og upplýsingar sem hún fer fram á.

í frumvarpinu kemur ekki fram hvort lögregla, björgunar- og hjálparlið og aðrir opinberir 
aðilar em sjálfstæðir gagnvart rannsóknamefnd sjóslysa, eða hvort ætlast er til að þeir séu undir 
stjóm rannsóknamefndarinnar. í 2. mgr. 8. gr. frumvarpsins segir, að fari jafnframt fram 
lögreglurannsókn á vettvangi, skuli þá aðilar [væntanlega rannsóknamefndin og lögregla] hafa 
samráð um vettvangsskoðun. Þá segir í 4. mgr. 1. gr. frumvarpsins að um rannsókn á meintri 
refsiverðri háttsemi i tengslum við sjóslys fari samkvæmt lögum um meðferð opinberra mála. 
Verði frumvarpið að lögum er því gert ráð fyrir að lögregla geti komið að málum með tvennum 
hætti, þ.e. annars vegar veitt rannsóknamefnd sjóslysa aðstoð við rannsókn, jafnvel undir stjóm 
rannsóknamefndarinnar, og hins vegar sinnt sjálfstæðri rannsókn skv. 4. mgr. l.gr. og 2. mgr. 8. gr. 
frumvarpsins. Þrátt fyrir að ákvæði frumvarpsins að þessu leyti séu sambærileg við ákvæði laga 
nr. 59, 1996 um rannsókn flugslysa, telur ráðuneytið 3. gr. frumvarpsins skapa óþarfa óvissu um 
starfssvið og sjálfstæði lögreglu í málum er varða sjóslys og leggur til að ákvæði 3. gr verði 
endurskoðað að þessu leyti.

Dómsmálaráðuneytið gerir ekki athugasemdir við aðrar greinar fmmvarpsins.
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