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Þann 10. þ.m. barst ríkissaksóknara til umsagnar írá samgöngunefnd Alþingis 
frumvarp til laga um rannsókn flugslysa, 451. mál. Ríkissaksóknari sendi 
samgöngunefnd Alþingis umsögn, dags. 3. mars 2003, í tilefhi af frumvarpi til laga 
um rannsókn flugslysa sem lagt var fram á 128. löggjafarþingi, 523. mál. Nokkrar 
breytingar hafa verið gerðar á þvi frumvarpi. Ekki þykir ástæða til þess nú að íjalla 
um einstök ákvæði hins nýja frumvarps en einungis árétta sjónarmið ríkissaksóknara 
um almenn atriði sem lúta að fyrirhuguðu fyrirkomulagi rannsókna flugslysa.

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 rannsóknamefhdinni, 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, sem annast rannsókn opinberra mála, hefjist handa um 
rannsókn, að eigin frumkvæði eða samkvæmt ákvörðun ákæruvalds, þegar atvik 
flugslyss eru með þeim hætti að þau vekja grunsemdir um að refsiverð háttsemi hafi 
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 
rannsóknarheimildir lögreglu samkvæmt lögum um meðferð opinberra mála framar 
rannsóknarheimildum rannsóknamefndar flugslysa samkvæmt sérlögum um rannsókn 
flugslysa hvort sem litið er til rannsóknar á vettvangi, tæknilegra rannsókna, aðgangs 
að gögnum sem t.d. eru nefnd í b. og d. liðum 19. gr. frumvarpsins, yfirheyrslna af 
vitnum eða grunuðum o.s.frv. Þegar kringumstæður eru eins og hér var nefnt í 
dæmaskyni og opinber rannsókn á flugslysi fer fram, verður rannsóknamefnd 
flugslysa að taka tillit til hagsmuna hinnar opinberu rannsóknar. Hlýtur þá jafnframt 
að vera mikilvægt að rannsóknaraðilar hafi samstarf um rannsókn flugslyssins.
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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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