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Efni: Umsögn um frumvarp til umferðarlaga

í tilefni af tölvubréfi nefndasviðs Alþingis til ríkislögreglustjóra, dagsett 17. maí sl., þar sem 
leitað er umsagnar um írumvarp til umferðarlaga, 553. mál, er eftirfarandi tekið fram:
Með tölvubréfi samgönguráðuneytisins 12. nóvember 2009 var leitað umsagnar 
rikislögreglustjóra um drög að fmmvaipi 'sem' nú er orðið að frumvarpi til umferðarlaga. 
Atliugasemdum ríkislögreglustjóra við nokkur ákvæði framvarpsdraganna var skilað 
samgönguráðuneytinu með tölvubréfi 27. s.m. Athugasemdir sem ekki voru teknar til greina 
af hálfu ráðuneytisins fylgja hér á eftir sem umsögn ríkislögreglustjóra við frumvarp til 
umferðarlaga. Beðist er velvirðingar á að tafist hefur að skila umsögn þessari.

Við 3. mgr. 13. gr. er gerð athugasemd við orðalagið að slasast alvarlega og þá megi ekki 
raska vettvangi eða Jjarlægja ummerki. Þótt ákvæðið sé í samræmi við 10. gr. núgildandi 
umferðarlaga þá er lagt til að þama standi slasist og þá megi ekki raska vettvangi eða 
fjarlægja ummerki. í 2. mgr. er talað um mann sem slasast í umferðinni. Samkvæmt 
frumvarpinu getur það verið á hendi þess sem ábyrgð ber á umferðarslysi að meta hvort slys 
er alvarlegt eða ekki. Það er góð regla, sem kallar ekki á sérstakt mat þegar umferðarslys 
verður, að varðveita vettvang og ummerki eins og kostur er í þágu rannsóknar máls. Alkunna 
er að afleiðingar umferðarslysa geta komið fram síðar. Þá getur skipt máli að málsatvik hafi 
verið upplýst með hliðsjón af ummerkjum á vettvangi.

Samkvæmt 1. mgr. 67. gr. um æfingaakstur þarf leiðbeinandi að hafi fengið leyfi 
lögreglustjóra til að æfa nemanda sem hlotið hefur nauðsynlegan undirbúning hjá ökukennara. 
í niðurlagi málsgreinarinnar segir að heimilt sé að afturkalla leyfi ef sérstaklega stendur á. 
Ekki kemur fram á hvers valdi það er. í 62. og 63. gr. frumvarpsdraganna er fjallað um 
hlutverk Umferðarstofu þegar kemur að ökukennslu og ökuréttindum og í 64. gr. um vald 
Umferðarstofu til að svipta starfsleyfi. Til að taka af vafa í þessum efiaum er lagt til að í 
ákvæðinu komi fram að lögreglustjóra sé heimilt að afturkalla leyfi ef sérstaklega stendur á. 
Þannig væri sama setning endurgerð á þessa leið: Lögreglustjóra er heimilt að afturkalla ...

í 1. mgr. 81. gr. eru varanleg sérákvæði um notkun vegar til umferðar sem veghaldari getur 
kveðið á um að höfðu samráði við sveitarstjóm, þegar það á við, og lögreglu, m.a. um þau 
atriði sem talin eru upp í sex stafaliðum í ákvæðinu. Er lagt til að í stað lögreglu komi 
lögreglustjóri . í 3. mgr. er lagt til að sama breyting verði gerð. Ákvarðanir þær sem ákvæðið
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tekur til eru varanlegar. Við þær aðstæður í umferðinni er rétt að vísa málum til lögreglustjóra 
í viðkomandi umdæmi. f þessu sambandi er nefnt til fróðleiks að í 12. gr. lögreglulaga nr. 
90/1996 er ákvæði um samstarfsnefndir lögreglu og sveitarfélaga. Gerir ákvæðið ráð fyrir því 
að lögreglustjóri eigi þar sæti. Þarna er vettvangur sem er til þess fallin að taka fyrir álitaefni 
skv. 81. gr. frumvarpsins.

Samkvæmt 4. mgr. 84. gr. frumvarpsins er lögreglumanni eða stöðuverði, sem annast eftirlit 
með stöðvunarbrotum, heimilt að leggja hald á stæðiskort til bráðabirgða ef grunur leikur á 
misnotkun þess. Rétt þykir að vara við þeim hluta ákvæðisins sem færir stöðuverði heimild til 
að leggja hald á stæðiskort. Er þá fyrst og fremst horft til þess að viðbrögð borgara geta verið 
með ýmsu móti og þá er beinlínis varhugavert að setja stöðuvörð í þetta hlutverk. Er lagt til 
að ákvæðið um stöðuvörð verði fellt úr þessari málsgrein og í staðin verði ákvæði 5. mgr. 
látið nægja. í þeirri málsgrein má þó gera þá breytingu að í stað lögreglustjóra komi lögreglu.

í 1. og 2. mgr. 88. gr. um eftirlit lögreglu og Vegagerðarinnar er orðið lögregla notað í þijú 
skipti. Er lagt til að í 1. mgr. standi: lögreglumanni er heimilt að ... og í upphafi 2. mgr. 
standi: Telji lögreglumaður við eftirlit samkvæmt 1. m gr... og loks í sömu málsgrein standi: 
skal hann kalla til eftirlitsmann Vegagerðarinnar. Með þessu er reynt að samræma hugtök og 
stöðuheiti. Lögregla vísar til stofnunar en þegar kemur að framkvæmd á vettvangi eins og 88. 
gr. lýsir er rétt að nota starfsheiti þess sem framkvæmir verk.

í 94. gr. um brot er varða sektum er lagt til að sett vérði nýtt ákvæði, 6. mgr., sem kveður á 
um að ráðstöfun sekta vegna brota samkvæmt 4.-5. mgr. Sektum verði þá ráðstafað að 
helmingi til opinberra aðila til að standa straum af uppbyggingu og rekstri kerfis 
löggæslumyndavéla og til umferðaröryggismála. í tilefni af þessu ákvæði er minnt á að um 
langt árabil hefur lögreglan bent á þann möguleika að sektargreiðslur vegna 
umferðarlagabrota rernii m.a, til lögreglunnar til eflingar umferðaröryggis. Fjármálaráðuneytið 
hefur hins vegar bent á að eðlilegt sé að slík viðurlög renni í ríkissjóð.

í 2. mgr. 110. gr. frumvarpsins, um álagningu og innheimtu, er lagt. til að í stað lögreglan 
komi lögreglustjóri.
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