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Umsögn Sýslumannafélags Islands um frumvarp til laga um breytingu á lögum um 
rannsókn sjóslysa nr. 68/2000 þskj. 899 -  552:

Frumvarpið er sett fram í 8. gr.

Það sem er athugunarvert að mati Sýslumannafélagsins er fyrst og fremst að finna í 3. 
gr. frumvarpsins. Þar er kveðið á um skyldu lögreglu og annarra til að veita aðstoð 
við rannsókn sjóslysanefndar. Ekki virðist vera gert ráð fyrir þvi, að lögreglu er 
samkvæmt lögum um meðferð opinberra mála skylt að rannsaka sjálfstætt mál 
samkvæmt 66. gr. þeirra laga. Einnig má visa i lögreglulög nr. 90/1996.

I 5. gr. frumvarpsins kemur fram í fyrstu hinna nýju málsgreina að óheimilt sé að 
veita aðgang að nánar tilgreindum gögnum sem rannsóknamefnd sjóslysa aflar við 
rannsókn sjóslyss eða upplýsingar um þau.

Það verður að teljast fullkomlega á skjön við ákvæði um skyldu lögreglu til aðstoðar 
að neita lögreglu svo um gögn sem kunna að varða miklu um sönnunarstöðu i 
refsimáli.

Ekki verður annað séð en að endaskipti séu höfð á verkunum. Lögreglan er orðin 
þjónn rannsóknamefiidar sjóslysa, en hefur um leið skerta möguleika til að sinna 
ótvíræðum lagaskyldum sínum samkvæmt OML nr. 19/1991, 66. gr. Sérstaklega er 
bent á hlutverk ríkissaksóknara samkv. 2. tl. og einnig er bent á 67. og 68. gr. laganna. 
Jafnframt er bent á lögreglulög nr. 90/1996, 2. gr. (liðir a.- g.). Sérstaklega skal bent á 
lið c.

Þessi skipan er á skjön við meginreglur réttarvörzlukerfisins og ekki viðunandi að 
sjálfstæði lögreglu sé skert með þessum hætti.

Með sama hætti mætti hugsa sér að rannsóknir umferðarslysa séu teknar úr höndum 
lögreglu og faldar rannsóknamefnd umferðarslysa.

Rannsóknamefiid sjóslysa hefur ekki lögregluvald og verður því að segja að hlutur 
lögreglu og ákæruvalds verði allt of rýr með þeim hætti að þessir aðilar fái ekki 
aðgang að nauðsynlegum gögnum til að taka afstöðu til þess hvort ákæra skuli gefin 
út eður ei. Þessu þarf að breyta.

Það verður að teljast sjálfsagt og nauðsynlegt að aðilar úr réttarvörzlukerfmu komi að 
samningu lagafrumvarps sem þessa.
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