
Alþingi
RÍKISSAKSÓKNARI Erindi nr. Þ /< ? $ //‘/ J ?

komudagur J  3

BN/j hb Reykj avík 3. mars 2003.

B.241/2003.

Þann 24. f.m. barst ríkissaksóknara til umsagnar frá samgöngunefnd Alþingis 
frumvarp til laga um rannsókn flugslysa, 523. mál. Hér á eftir verður í stuttu máli 
vikið að almennum atriðum sem varða fyrirkomulag rannsókna flugslysa og síðan að 
einstökum ákvæðum í frumvarpinu.

Almenn atriði.
Rannsóknamefnd flugslysa er ekki skylt að gera lögreglu viðvart þótt nefndin verði 
þess áskynja við rannsókn sína eða fái rökstuddan grun um að framin hafi verið 
refsiverð háttsemi í tengslum við flugslys. Þess vegna er það skylda lögreglu og 
ákæruvalds að ganga úr skugga um, án ábendinga frá rannsóknamefndinni, hvort 
ástæða sé til opinberrar rannsóknar samkvæmt 2. mgr. 66. gr. laga nr. 19/1991 um 
meðferð opinberra mála vegna ætlaðrar refsiverðrar háttsemi í tengslum við flugslys. 
Af því leiðir að í ýmsum tilvikum er óhjákvæmilegt að láta nokkra lögreglurannsókn 
fara fram jafnhliða rannsókn rannsóknamefndar flugslysa. Kann þessi skipan að leiða 
til tvíverknaðar og ágreinings á milli þeirra sem stýra lögreglurannsókn annars vegar 
og rannsóknamefndar flugslysa hins vegar.

Telja má víst að lögregla og ákæruvald hefjist handa um rannsókn þegar atvik 
flugslyss eru með þeim hætti að þau vekja grunsemdir um að refsiverð háttsemi hafí 
verið framin. Skýrt dæmi sem vert er að nefna í þessu sambandi er flugslys vegna 
sprengingar í flugvél sem bendir til skemmdarverks. Tel ég að í slíku tilviki standi 
rannsóknarheimild lögreglu og ákæruvalds framar rannsóknarheimild 
rannsóknamefndar flugslysa hvort sem litið er til rannsóknar á vettvangi og 
tæknilegra rannsókna annars vegar og yfirheyrslna af vitnum eða grunuðum hins 
vegar.

Með hliðsjón af framangreindu tel ég að rannsóknamefnd flugslysa sé ekki rétt að 
yfirheyra vitni eða grunaða á undan lögreglu þegar fyrir hendi er rökstuddur grunur 
um refsiverða háttsemi í tengslum við flugslys heldur ber nefndinni að doka við og 
e.a. nýta upplýsingar sem aflað er með lögreglurannsókninni.

Ég hef talið rétt að vekja athygli á framangreindu því ekki er vikið að þessum 
álitaefnum í frumvarpinu eða athugasemdum með því.
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Akvæði frumvarpsins.
Frumvarpið er í grundvallaratriðum byggt á lögum nr. 59/1996 og þykir einungis 
ástæða til að víkja að einu ákvæði þess eða 4. mgr. 12. gr. þess þar sem segir: 
„ Rannsóknarstjóri skal hafa sjálfstæðan rétt til að kveðja sér til aðstoðar lögreglu, 
svo og annað björgunar- og hjálparlið. Er lögreglu skylt að veita þessa 
rannsóknaraðstoð. ”
Ekki kemur fram í athugasemdum hvað við er átt með orðunum „ sjálfstœðan rétt” og 
því er heldur ekki lýst hvers konar aðstoð lögreglu ber að veita rannsóknamefndinni. 
Ætla má með hliðsjón af lokamálsliðnum að öðrum björgunar- og hjálparliðum sé 
ekki skylt að veita þessa aðstoð.

Ég tel eðlilegt að lögreglan aðstoði rannsóknamefndina með því að girða af vettvang 
og heflta umferð óviðkomandi um vettvangssvæði í þágu rannsóknarinnar svo og 
varðveita hluti, tengda slysinu, sem rannsaka þarf. Jafnframt getur lögreglan 
væntanlega aðstoðað við að hafa upp á fólki sem taka á skýrslu af í þágu 
rannsóknarinnar.

Hins vegar er af og frá, ekki síst með hliðsjón af því hvemig skilið hefur verið 
afdráttarlaust á milli lögreglurannsóknar og rannsóknar nefndarinnar, að nefndin geti 
tekið lögreglulið eða hluta þess í sína þjónustu og stýrt því svo sem orðalagið „skal 
hafa sjálfstæðan rétt til að kveðja sér til aðstoðar ” getur þó vakið hugmyndir um.
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