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Efni: Umsögn um þskj. 672, frumvarp til laga um breytingu á umferðarlögum 

Inngangur

Landssambandi lögreglumanna (LL) hefur ekki borist beiðni um umsögn varðandi 
breytingar á umferðarlögum en vill þrátt fyrir það koma á framfæri athugasemdum sínum 
við ákveðin atriði í frumvarpinu sem varða beint starfsumhverfl lögreglumanna. Það er 
breytingin i 4. gr. frumvarpsins um stöðvunarheimild til handa eftirlitsmönnum 
Vegagerðarinnar.

Eftir skoðun LL á frumvarpinu telur það brýnt að koma fram með athugasemdir sínar 
enda í frumvarpinu gert ráð fyrir þeirri grundvallarbreytingu i löggæslu að gera öðrum 
aðila en lögreglu heimilt að stöðva akstur bifreiða.

Framkvæmdin í dag

Lögreglan hefur í samvinnu við Vegagerð ríkisins haft eftirlit með ýmsum þáttum 
umferðaröryggis og fyrir utan eftirlit með aksturs- og hvíldartíma ökumanna má t.d. 
nefna eftirlit með stærð og þyngd ökutækja, ökumælum, þungaskatti, leyfísskyldri 
starfsemi sem varðar fólksflutninga, vöruflutninga og efnisflutninga á landi. Á hinn 
bóginn hefur það ávallt verið skýrt að lögreglan ein hefði stöðvunarheimild ökutækja.

I dag starfa lögreglumenn og vegagerðarmenn saman að eftirliti á aksturs- og hvíldartíma 
á grundvelli 10. gr. reglugerðar nr. 136/1995, um aksturs- og hvildartíma ökumanna ofl. í 
innanlandsflutningum og við flutning innan Evrópska efnahagssvæðisins. Greinin hljóðar
svo:

Lögregla og mælaeftirlitsmenn (starfsmenn Vegagerðarinnar) skulu líta eftir að ökuriti sé í ökutæki sem  
skal búið ökurita samkvæmt reglum þessum, að ökuritinn vinni eðlilega og að hann sé notaður eins og til er 
ætlast, svo og að aksturs- og hvíldartími ökumanna sé í samræmi við ákvæði í reglum þessum, sbr. EBE 
tilskipun nr. 88/599. Fyrir byrjun hvers árs skal setja upp skipurit fyrir eftirlitsstarfsemi ársins

Eitt af hlutverkum lögreglu skv. 1. gr. lögreglulaga er að halda uppi lögum og reglu. 
Eftirlit með því að ökumenn fylgi landslögum er eitt af því. Þannig er ökumönnum m.a. 
skylt að hlýta fyrirmælum lögreglu skv. 19. gr. lögreglulaga að viðlagðri refíábyrgð skv. 
41. gr. sömu laga. Þá er í ýmsum greinum umferðarlaga ákvæði um skyldur 
lögreglumanna gagnvart umferðaröryggi.
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Um 4. gr frumvarpsins

Eins og fram kemur í 4. gr. frumvarpsins er gert ráð fyrir því að eftirlitsmönnum 
Vegagerðar verði heimilt að stöðva ökutæki. I umsögn með frumvarpinu kemur fram að 
gert sé ráð fyrir að fyrirkomulagið á eftirliti með aksturs-og hvíldartima ökumanna verði 
svipað og verið hefiir undanfarin ár. Sé litið á efni 4. gr. frumvarpsins þá fer því ijarri að 
svo sé enda opnuð heimild fyrir starfsmenn Vegagerðar að stöðva bifreiðar. Þá heimild 
hafa þeir ekki haft með nokkrum hætti áður. Þannig er það lögreglan sem hefur stöðvað 
bifreiðar og í framhaldi af því hefur starfsmaður Vegagerðar kannað hvort reglum um 
hvíldartíma hafi verið framfylgt.

Hér ber einnig að nefna annað atriði sem beinlinis sýnir fram á að það er rangt að 
eftirlitið verði svipað og áður. Bifreiðar þær sem notaðar hafa verið við þetta eftirlit 
lögreglu og vegargerðar hafa verið merktar sem lögreglubifreiðar og útbúnar með tækjum 
og tólum til forgangsaksturs. Var þessu breytt á þann veg fyrir nokkrum árum m.a. til að 
auka umferðaröryggi á þjóðvegum landsins. Ef í þessum bifreiðum verða einungis 
vegagerðarmenn en ekki lögreglumenn er ljóst að þessu verður að breyta aftur.

Verði ákvæði frumvarpsins um stöðvunarheimild eftirlitsmanna Vegagerðar samþykkt er 
ljóst að þeir geta ekki fylgt stöðvunarheimild sinni eftir með nokkrum hætti. Hvað gerist 
ef bifreiðastjórar hlýða ekki skipun þeirra um að stöðva? Hvaða úrræði hafa 
Vegagerðarmenn i þeim tilfellum?

Lögreglumenn fá sérstaka þjálfiin í stöðvun ökutækja og forgangsakstri sem miðar að 
öryggi annarra vegfarenda og þeirra sjálfra i umferðinni. í þvi sambandi skiptir góð 
þjálfun og reynsla lögreglumanna öllu máli. Lögreglumenn hafa mikla þekkingu og 
reynslu við að stöðva ökutæki þannig að það leiði ekki til hættu fyrir aðra umferð og eins 
að bregðast við, komi t.a.m. upp þær kringumstæður sem getið er hér að framan.

Vegna ofangreindra athugsemda leggst LL alfarið gegn þeirri breytingu sem fyrirhuguð 
er og telur hana ógna mjög réttaröryggi og réttri framkvæmd. LL telur með engum hætti 
hægt að slíta í sundur stöðvunarheimild og þvingunarúrræði sem nauðsynleg eru ef 
ökumenn neita að stöðva, verði það gert getur það leitt til mikilla erfiðleika við að halda 
uppi umferðaröryggi.

Virðingarfyllst,

Grétar Jónasson, 
framkvæmdastjóri LL.
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