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Efni: Umsögn RNF um frumvarp til laga um rannsókn flugslysa, 523. mál

Rannsóknamefnd flugslysa (RNF) þakkar samgöngunefnd fyrir að fá tækifæri til að 
koma með umsögn um frumvarp til laga um rannsókn flugslysa, 523. mál.

Frumvarpinu ber að fagna. í heild má segja að það komi að mörgu leyti enn frekar en 
gildandi lög um rannsókn flugslysa til móts við þau alþjóðlegu sjónarmið sem gilda 
um flugslysarannsóknir. Þannig eru í frumvarpinu tekin upp ný ákvæði til að tryggja 
enn frekar samræmi íslenskra laga við viðauka 13 við stofnsáttmála 
Alþjóðaflugmálastofnunarinnar (ICAO) frá 7. desember 1944 með síðari breytingum. 
Enn fremur er með frumvarpinu stefnt að því að lögfesta nokkur ákvæði reglugerðar 
nr. 852/1999 um rannsókn flugslysa sem eiga frekar heima í lögum en reglugerð.

A frumvarpinu eru engu að síður alvarlegir vankantar og leyfir RNF sér því að gera 
eftirfarandi athugasemdir í ljósi reynslu sinnar af rannsóknum flugslysa og þekkingu á 
skipulagi slíkra mála hjá nágrannaþjóðum:

Verkskipan
í frumvarpinu (3. mgr. 3. gr.) er gert ráð fyrir þriggja manna rannsóknamefiid með 
þremur varamönnum skipaðri a f ráðherra. Rannsóknamefiidin á að annast og bera 
ábyrgð á rannsóknum flugslysa hér á landi (1. mgr. 3. gr. og athugasemdir III með 
frumvarpinu).
Þá er gert ráð fyrir sérstökum forstöðumanni rannsóknamefiidar flugslysa (4. gr.). 
Hann skal einnig skipaður af ráðherra en aðstoðarforstöðumaður skal ráðinn af 
ráðherra að fengnum tillögum forstöðumanns. Forstöðumaðurinn er jafhframt 
rannsóknarstjóri nefndarinnar og stýrir rannsóknarverkefhum á vegum hennar og 
aðstoðarforstöðumaður er staðgengill hans (1. mgr. 6. gr.).

Þegar fjallað er um rannsóknarstjóra í ftumvarpinu virðist hafa átt sér stað allnokkur 
ruglingur við notkun hugtaka. Þannig er hugtakið rannsóknarstjóri flugslysa (Chief 
Inspector of Accidents), þ.e. forstöðumaður rannsóknamefndar flugslysa, einnig notað 
þegar bersýnilega er verið að fjalla um stjómanda einstakrar rannsóknar (Investigator 
in Charge), þ.e. þann sem ber ábyrgð á skipulagningu, framkvæmd og stjóm 
einstakrar rannsóknar (sjá nánar orðskýringar í 2. gr. rg. nr. 852/1999 um 
rannsóknamefnd flugslysa). Þetta kemur berlega fram í 12. gr. frumvarpsins.

A f orðalagi 3. mgr. 6. gr. og 3. mgr. 12. gr. virðist mega ráða að 
forstöðumaður/rannsóknarstjóri sé starfsmaður rannsóknamefndarinnar en annars er
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óljóst hvers konar starfssambandi er ætlað að vera milli forstöðumanns og 
nefndarinnar.

I amennum athugasemdum IV með frumvarpinu kemur fram að „rannsóknarstjórinn” 
fari með yfirstjóm á vettvangi flugslyss. Þar segir þó líka að hann taki brýnar 
ákvarðanir við vettvangsstjóm og hafi fullt umboð rannsóknamefndarinnar til að taka 
ákvarðanir sem varða vemdun vettvangs, fhimaðgerðir o.s.frv., en að öðru leyti sé 
yfirstjóm í höndum nefhdarinnar. Skv. lokamálsgrein 12. gr. frumvarpsins á 
raimsóknarstjóri við vettvangsrannsókn hins vegar að hafa samráð við 
rannsóknamefndina eftir því sem unnt er. Hér rekst því nokkuð hvað á annars hom.

Skv. 12. gr. frumvarpsins getur „rannsóknarstjórinn” einn tilnefht annan mann í sinn 
stað til að fara með yfirstjóm rannsóknar á vettvangi. Miðað við það sem fram kemur 
í niðurlagi almennra athugasemda III með frumvarpinu virðist „rannsóknarstjórinn” 
hins vegar ekki geta tilnefnt neinn nefndarmanna til slíkra starfa. Þá hefur nefndin 
sjálf eða formaður hennar ekki vald til tilnefningar á manni til að fara með yfirstjóm á 
vettvangi flugslyss, t.d. í fjarveru forstöðumanns/aðstoðarforstöðumanns

Rannsóknamefndin virðist eiga að gera rannsóknarskýrslu (1. mgr. 17.gr) en 
rannsóknarstjórinn á að stjóma rannsókninni. Þetta gengur illa upp. Rannsókn 
flugslyss er ferli sem að jafnaði tekur nokkra mánuði. Hún hefst oftast með rannsókn 
og öflun gagna á vettvangi, síðan tekur við frekari gagnasöfnun, athuganir og 
rannsóknir, dregnar eru ályktanir og loks lýkur rannsókninni með gerð 
rannsóknarskýrslu og mögulegum tillögum i öryggisátt. Ferli þessu er stjómað af 
„stjómanda rannsóknar” (Inspector in Charge) sem jafhframt ber ábyrgð á 
skipulagningu rannsóknarinnar. Að ætla að slíta þetta heildarferli í sundur og fá það í 
hendur sitt hvorum aðilanum er óskynsamlegt og bíður upp á ágreining og er til þess 
fallið að draga úr árangri rannsókna flugslysa.

Þá er í frumvarpinu gert ráð fyrir að einungis tveir menn, forstöðumaður og 
aðstoðarforstöðumaður gangi til skiptis bakvaktir vegna útkalla allan ársins hring. 
Þessi skylda verður naumast ætluð tveimur mönnum þar sem gera verður ráð fyrir 
eðlilegri Qarveru vegna orlofs, rannsókna og þjálfunar erlendis, veikinda o.fl.

í athugasemdum með frumvarpinu er á nokkrum stöðum látið i það skína að sjálfstæði 
og hlutleysi nefiidarinnar aukist með umræddri breytingu. Hvergi er slíkt hins vegar 
rökstutt. Þá er því einnig haldið fram að með breytingunni verði starfsemi 
nefndarinnar markvissari og skipulag nefhdarinnar einfaldara. Þvert á móti eykur 
breytingin flækjustig rannsóknar þar sem rannsóknin skal nú klofin í tvennt á milli 
tveggja aðila, forstöðumannsins/rannsóknarstjórans sem hefur rannsóknina og stjómar 
henni og rannsóknamefndarinnar sem á að gera rannsóknarskýrsluna og bera ábyrgð á 
rannsókninni.

Tillaga RNF
Það fyrirkomulag á skipan og störfum rannsóknarnefndar sem núgildandi lög kveða á 
um (2. og 3. gr. I. nr. 59/1996) hefur reynst mjög vel, þ.e. að hafa fimm manna 
skipaða nefnd þar sem bæði formaður, sem er jafnframt rannsóknarstjóri, og 
varaformaður/aðstoðarrannsóknarstjóri, sem er staðgengill rannsóknarstjóra, eru 
einnig ráðnir sérstaklega til starfa innan nefndarinnar. Aðrir nefndarmenn hafa 
síðan verið tiltœkir og jafnvel sinnt útköllum í óhjákvœmilegri fjarveru/önnum hinna
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tveggja. Þá hefur yfirstjóm vettvangsrannsóknar verið í höndum nefndarinnar og 
starfsmanna hennar (10. gr. I. nr. 59/1996). íhverri rannsókn hefur verið tilnefndur 
sérstakur stjómandi rannsóknar (Investigator in Charge) sem hefur fylgt 
rannsókninni til enda og staðið fyrir skýrslugerð um slysið með þátttöku annarra 
nefndarmanna. Skýrslan er síðan endanlega unnin og samþykkt a f  nefndinni.
Að mati RNF þ a rf miklu betri rök og skýrari línur en koma fram í frumvarpinu og 
athugasemdum með því til að fella úr gildi starfsskipulag sem vel hefur reynst. RNF 
biður háttvirta samgöngunefnd því lengstra orða að óbreyttar reglur, sbr. gildandi 
lög nr. 59/1996, verði látnar gilda um fjölda nefndarmanna og skiptingu starfa milli 
þeirra. Þetta er skipulag sem virkar, er hagkvæmt og ódýrt og tryggir samfellda 
rannsókn slysa sem án efa skilar sér í auknu flugöryggi. Leyfir RNF sér til nánari 
skýringa að láta fylgja með umsögn þessari frumvarpið með innfelldum breytingum 
og er þar sem minnst hróflað við fyrri skipan mála að þessu leyti. Þetta er einnig í 
samræmi við skipan mála hjá nágrannaþjóðum.

Rannsóknarsvið
I 4. mgr. 8. gr. frumvarpsins segir að þegar það eigi við skuli „rannsóknamefnd 
flugslysa láta rannsókn ná til fyrirkomulags tilkynninga um flugslys, til leitar, 
björgunaraðgerða og annarra eftirfarandi aðgerða sem ætlað er að draga úr 
afleiðingum flugslysa”. Þetta er skynsamlegt og víkkar verulega út rannsóknarsvið 
nefndarinnar og ætti að stuðla að auknu öryggi. Læknismeðferð slasaðra í kjölfar 
slyss, bæði á vettvangi og á sjúkrastofnunum, flokkast hins vegar einnig undir „aðrar 
eftirfarandi aðgerðir sem ætlað er að draga úr afleiðingum flugslyss”.
Þar sem það er naumast meiningin að rannsóknamefnd flugslysa leggi mat á bestu 
mögulega læknismeðferð hveiju sinni þá leggur RNF til að 4. mgr. 8. gr. frumvarpsins 
hljóði svo (breyting undirstrikuð):
„Þegar það á við skal rannsóknarnefnd flugslysa láta rannsókn ná til fyrirkomulags 

tilkynninga um flugslys, til leitar, björgunaraðgerða og annarra eftirfarandi aðgerða 
annarra en læknismeðferðar sem ætlað er að draga úr afleiðingum flugslysa

í 2. mgr. 23. gr. frumvarpsins segir að þegar sérstaklega standi á geti 
samgönguráðherra falið rannsóknamefnd flugslysa að rannsaka nánar tiltekið flugslys 
eða sérstök atriði sem tengjast flugslysi.
Undir lok almennra athugasemda IV segir að ekki sé gert ráð fyrir að slíkum beiðnum 
sé beint til nefhdarinnar nema sérstaklega standi á og því komi ekki til þess nema í 
undantekningartilvikum. Ætla má að erfítt verði að standa við þessi fyrirheit þegar á 
reynir.
Hér er í rauninni á ferðinni ákvæði sem gengur í berhögg við þá grundvallarstöðu sem 
rannsakendum flugslysa á að vera sköpuð, sbr. ákvæði 2. mgr. 3. gr. frumvarpsins, en 
þar kemur fram að rannsóknamefnd flugslysa skuli starfa sjálfstætt og óháð 
stjómvöldum, sbr. einnig 1. mgr. 6. gr. núgildandi laga nr. 59/1996 um rannsókn 
flugslysa, sbr. einnig 1. mgr. 6. gr. tilskipunar Evrópuráðsins nr. 94/56/EB frá 21. 
nóvember 1994 um setningu grundvallarreglna við rannsóknir á slysum og óhöppum í 
almenningsflugi.
í síðasta málslið athugasemda með 23. gr. frumvarpsins segir síðan: „Rétt er að benda 
á að þrátt fyrir þessa heimild er það á valdi nefndarinnar hvemig staðið yrði að slíkri 
rannsókn og hvemig slíkri rannsókn yrði lokið, en í þeim efiium myndi nefndin líta til 
sjálfstæðis síns með sama hætti og í þeim tilvikum þegar nefiidin hefur rannsókn að 
eigin frumkvæði”. Ljóst má vera af þessum mótsögnum að heimildin mun geta boðið
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upp á óyfirstíganleg vandræði, bæði fyrir ráðherra og rannsóknamefndina, þar sem 
ósáttir aðilar myndu ætíð snúa sér til ráðherra með ósk um frekari rannsóknir sem 
kæmu fyrst og fremst niður á vinnu við frumrannsóknir annarra flugslysa. Hlýtur hér 
að vera betur heima setið en af stað farið.
RNF leggur til að ákvœði 2. mgr. 23. gr. frumvarpsins verði fellt út úr frumvarpinu 
vegna augljósra ástæðna og telur að slíkt muni þjóna best markvissum 
flugslysarannsóknum á Islandi.

Takmarkanir á aðgangi að gögnum
I 19. gr. frumvarpsins er kveðið á um sérstakar takmarkanir sem gilda um afhendingu 
gagna sem rannsóknamefnd flugslysa aflar. Er í athugasemdum með 19. og 21. gr. 
frumvarpsins ágætlega fjallað um forsendur þessara takmarkana sem byggjast ekki 
síst á kröfum í gr. 5.12 í viðauka 13 við stofnsáttmála Alþjóðaflugmálastofhunarinnar 
sem íslendingar eru aðilar að.
Með meðfylgjandi bréfi Alþjóðaflugmálastofhunarinnar, dags. 30. ágúst 2002 hefur 
stofiiunin kynnt fyrirhugaða breytingu á gr. 5.12 í viðauka 13 sem ætlað er að taka 
gildi 25. nóvember 2004. RNF og íslensk flugmálayfirvöld hafa stutt téða breytingu, 
sbr. m.a. meðfylgjandi bréf RNF, dags. 9. desember 2002. Breytingin felur einkum í 
sér að gerðar eru enn stífari kröfur um meðferð og aðgang að skráðum samskiptum 
eða upptökum af samskiptum sem átt hafa sér stað í stjómklefa loftfars.
Með vísan til þessa leggur RNF því til að ákvæði 19. gr. frumvarpsins hljóði svo 
(breytingar undirstrikaðar):

Oheimilt er að veita aðgang að eftirfarandi gögnum sem rannsóknarnefnd flugslysa 
aflar við rannsókn flugslyss eða upplýsingar um þau, sbr. þó 2. og 4. mgr.:

a. upptökum eða endurriti a f  framburði þeirra sem nefndin yfirheyrir við 
rannsókn máls,

b. hvers konar skráðum fjarskiptum eða upptökum a f fjarskiptum milli þeirra 
sem tengst hafa flugslysi,

c. lœknisfræðilegum og öðrum persónulegum gögnum sem varða þá sem tengst 
hafa flugslysi,

d  hvers konar álitsgerðum sem aflað hefur verið í tengslum við mat á 
fyrirliggjandi gögnum, þ.m.t. á flugritum loftfara.

ê  skráðum samskiptum eða upptökum a f samskiptum sem átt hafa sér stað í 
stjómklefa loftfars,

Veita má umsagnaraðilum samkvæmt 18. gr. aðgang að gögnum skv. stafliðum a. -  
d. í 1. mgr. að því marki sem rannsóknarnefnd flugslysa ætlar að sé nauðsynlegt til að 
þeir geti veitt umsögn.

Rannsóknarnefnd flusslvsa skal við aflestur o s  skráninsu samskipta sem átt hafa 
sér stað í stiórnklefa loftfars sera viðeisandi ráðstafanir til að trvssia sem ivllstan 
trúnað við meðferð sasnanna o s  að sem fæstir rannsakendur komi að aflestri os  
skráninsu beirra.

Rannsóknarnefnd flugslysa skal fella út úr lokaskýrslu sinni beina tilvísun til gagna 
skv. 1. mgr. nema að því leyti sem nauðsynlegt er talið vegna greiningar á orsökum 
flugslyss.

Þegar veittur er aðgangur að gögnum samkvæmt. 2. mgr. skal virða nafnleynd 
þeirra sem tengjast flugslysi. Sama á við um lokaskýrslu nefndarinnar.

Þá leggur RNF til að ákvæði 21. gr. frumvarpsins hljóði svo (breytingar 
undirstrikaðar):
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Þrátt fyrir ákvœði 19.-20. gr. er heimilt með dómsúrskurði að mælafyrir um skyldu 
rannsóknarnefndarflugslysa til að veita aðgang að gögnum skv. 1. mgr. 19. gr. eða 
upplýsingar um þau e f  gagnanna eða upplýsinga um þau verður ekki aflað með 
öðrum hœtti, sérstaklega ríkir hagsmunir krefjast þess og œtla má að úrslit máls velti 
á gögnunum. Við dómsmeðferð skal áfram takmarka sem kostur er birtinsu sasna 
skv. staflið e. í 1. msr. 19. sr. o s  sæta sérstaks trúnaðar við meðferð beirra.

Annað
Rannsóknarskýrslur á ensku
I lokamálsgrein 17. gr. frumvarpsins segir að rannsóknarskýrslu megi gera á ensku ef 
málsaðili er útlendur. RNF leggur til að rannsóknamefndin hafi einnig heimild til að 
gera skýrslu á ensku í tilvikum þar sem það er mat rannsóknamefhdar að niðurstaða 
rannsóknar geti haft alþjóðlegt flugöryggislegt gildi. Þá telur RNF einnig að skýra 
þurfi í ákvæðinu hvað átt sé við með hugtakinu „málsaðili”, sbr. orðskýringu á „aðila 
máls” í 2. gr. rg. nr. 852/1999.
RNF leggur því til að lokamálsgrein 17. gr. hljóði svo:
„Rannsóknarskýrslu má gera á ensku e f að niðurstaða rannsóknar getur haft 
alþjóðlegt flugöryggislegt gildi að mati rannsóknarnefndar flugslysa eða e f málsaðili 
er útlendur. Með málsaðila er átt við þann eða þá sem rannsókn leiðir í Ijós að geti 
hafa átt þátt í þv í að flugslys varð að mati nefndarinnar. ”

Reglugerðarheimild
RNF leggur til að 24. gr.frumvarpsins sem fjallar um heimild til setningar reglugerðar 
verði gerð skilmerkilegri og hljóði svo (breytingar undirstrikaðar): 
„Samgönguráðherra setur í reglugerð nánari fyrirmæli um framkvæmd laganna, þar 
á meðal um skilgreiningu flugslysa samkvæmt 1. gr., sevmslu málssasna. 
persónuskilríki um réttarstöðu nefndarmanna os  annarra starfsmanna o s  heimildir 
beirra í störfum. nauðsvnlesan útbúnað os  tæki nefndarinnar til vettvanssrannsókna 
o s einstaka bætti málsmeðferðar eftir bví sem burfa bvkir”.

Kostnaðarmat
í fylgiskjali með frumvarpinu er fjallað um mögulegan kostnaðarauka ef frumvarpið 
yrði óbreytt að lögum.
Það er mat RNF að e f  frumvarpið yrði óbreytt að lögum myndi það hafa í för með sér 
aukinn kostnað. í fyrsta lagi yrði kostnaðarauki við fjölgun úr 5 nefhdarmönnum í 3 
aðalmenn, 3 varamenn og 2 forstöðumenn. í öðru lagi er rannsóknasvið nefndarinnar 
aukið til muna, sbr. 4. mgr. 8. gr., 5. mgr. 8. gr. svo og 2. mgr. 23. gr. í þriðja lagi 
munu stífar hæfiskröfur til starfsmanna nefndarinnar skv. 3. mgr. 6. gr. leiða til þess 
að leita verður í auknum mæli til erlendra sérfræðinga með tilheyrandi auknum 
kostnaði.

Önnur atriði til umhugsunar
Tilheyrandi ráðuneyti
í 1. mgr. 6. gr. tilskipunar Evrópuráðsins nr. 94/56/EB frá 21. nóvember 1994 um 
setningu grandvallarreglna við rannsóknir á slysum og óhöppum í almenningsflugi 
kemur fram að hvert aðildarríki skuli tryggja að fastir rannsóknaraðilar framkvæmi 
eða hafi eftirlit með tæknilegri rannsókn í almenningsflugi. Þeir skuli vera óháðir í 
starfi sínu, einkum gagnvart innlendum flugmálayfirvöldum sem bera ábyrgð á 
lofthæfi, útgáfu skírteina, flugrekstri, viðhaldi, leyfisveitingu, flugumferðarstjóm og
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rekstri flugvalla og yfirleitt öllum öðrum aðilum sem hagsmunaárekstrar gætu orðið 
við í sambandi við verkefnið sem rannsóknaraðilunum er falið. í athugasemdum með
3. gr. frumvarpsins kemur það sama fram.
Samgönguráðherra er æðsti yfirmaður flugmála á íslandi. Það hlýtur því að koma til 
álita með vísan til framangreindra atriða hvort rannsóknir flugslysa á íslandi ættu t.d. 
frekar að heyra undir forsætisráðherra.

Rannsóknarnefnd samgönguslysa
Með hliðsjón af smæð íslensku þjóðarinnar, kröfum um öryggi í samgöngum hvort 
sem er í lofti, á landi eða á sjó, má spyija hvort ekki sé orðið raunhæft, bæði með 
tilliti til hagkvæmni og árangurs, að sameina sem fyrst undir einn hatt 
rannsóknamefhdir flugslysa, sjóslysa og umferðarslysa. Þetta hefur verið gert víða 
erlendis með stofnun rannsóknamefhda/stofnana samgönguslysa. Má þar nefna lönd 
eins og Danmörk, Finnland, Noreg, Svíþjóð, Holland, Kanada, Bandaríkin og 
Astralíu.

Að lokum
RNF er mikið í mun um að sem best verði gengið frá löggjöf um rannsóknir flugslysa. 
Framangreindar tillögur eru settar fram með þetta eitt að leiðarljósi. Óski 
samgöngunefnd frekari upplýsinga eða skýringa er RNF meira en reiðubúin til að láta 
þær í té.

Virðingarfyllst, 

Rannsóknamefnd flugslysa

Þormóður Þormóðsson, rannsóknarstjóri

/•orsteinn Þorsteinsson, flugvélaverkfræðingur

Fylgiskjöl:
1. Frumvarpið með innfelldum breytingartillögum RNF.
2. Bréf Alþjóðaflugmálastofhunarinnar, dags. 30. ágúst 2002, um fyrirhugaða 

breytingu á gr. 5.12 í viðauka 13 við stofiisáttmála Alþjóðaflugmálastofiiunarinnar 
ásamt svarbréfi RNF, dags. 9. desember 2002.

6



Rannsóknamefnd flugslysa (RNF)
20. febrúar 2003

Frumvarp til laga
(523. mál 128. löggjafarþings)

um rannsókn flugslysa

- með innfelldum breytingartillögum RNF (skú- og rauðletruóum).

I. KAFLI 
Almenn ákvæði.

1.gr.
Ákvæði laga þessara taka til flugslysa og flugatvika, þ.m t. flugiunferðaratvika, sem 

eru i lögum þessum nefiid flugslys. Samgönguráðherra skal í reglugerð tilgreina hvað 
fellur undir flugslys samkvæmt lögum þessum, í samræmi við skilgreiningar í 
alþjóðasamningum sem ísland er aðili að.

Með flugslysarannsóknum er átt við þá sérstöku málsmeðferð sem kveðið eráumí  
lögum þessum.

2. gr.

Flugslysarannsóknir samkvæmt lögum þessum miða aðeins að því að koma í veg 
fyrir að flugslys endurtaki sig og stuðla að auknu öryggi í flugi.

Um rannsókn á meintri refsiverðri háttsemi í tengslum við flugslys fer samkvæmt 
lögum nr. 19/1991, um meðferð opinberra mála, og er slík rannsókn óháð rannsókn 
flugslysa samkvæmt lögum þessum.

II. KAFLI 
Skipulag flugslysarannsókna.

3. gr.
Rannsóknamefnd flugslysa fer með rannsóknir flugslysa hér á landi, eftir þvi sem 

nánar er mælt fyrir um í lögum þessum. Slikar rannsóknir skulu gerðar í samræmi við 
skuldbindingar í alþjóðasamningum sem ísland er aðili að.

Rannsóknamefnd flugslysa skal starfa sjálfstætt og óháð stjómvöldum.

4. gr.
/  rannsóknarnefhd flugslysa eiga sætiflmm menn sem samgöngurádherra skipar til 

fimm ára í senn. Einn skal vera formaður nefhdarinnar ogannar vara formaður. en 
samgönguráðherra rœður þá sérstaklega til starfa i nefhdinni.

Rannsóknamefnd flugslysa hefur aðsetur í Reykjavík. Allur kostnaður við starfsemi 
nefhdarinnar greiðist úr ríkissjóði.

5. gr.
Formaöur rannsóknarnefiidar flugslysa er jafhframt rannsóknarstjóri hennar. 

Varaformaður er staðgengill hans. Formaður ber ábyrgö á og stjórnar daglegum 
rekstri nefhdarinnar og gœtir þess að hann sé i samræmi við gildandi lög og



reglugerðir á hverjum tíma.
Formaður og varaformaður skulu hafa sérmenntun, þjálfun og starfsreynslu á sviði 

fíugslysarannsókna. Aðrir nefndarmenn skulu hafa menntun og starfsreynslu á þeim 
sviðum sem sérstaklega nýtast við flugslysarannsóknir.

6. gr.
IJm sérstakt hœfi neýtdarmanna og starfsmanna rannsóknarnefhdar flugslysa fér 

ef'tir II kafla stjórnsýslulaga nr. 37 1993.

7. gr.
Lögsaga rannsóknamefndar flugslysa tekur til íslensks yfirráðasvæðis, svo og 

íslenska flugstjómarsvæðisins alls að því er varðar flugumferðaralvik.
Nefndin skal m.a. rannsaka:
a. flugslys þar sem borgaralega skráð loftför eiga hlut að máli og sem verða á 

eða yfir íslensku yfirráðasvæði,
b. flugslys þar sem loftför skráð á íslandi eiga hlut að máli og sem verða utan 

yfírráða svæðis annarra ríkja eða á svæði þar sem viðkomandi ríki hefur ekki 
skuldbundið sig til að framkvæma rannsóknina,

c. flugumferðaratvik sem verða á eða yfir íslensku yfirráðasvæði eða á íslensku 
flug stjómarsvæði,

d. flugslys sem verða utan íslensks yfirráðasvæðis þar sem loftför skrásett á 
íslandi eiga hlut að máli, nema því aðeins að viðkomandi ríki framkvæmi 
rannsóknina.

Heimilt er, að fengnu samþykki samgönguráðherra, að fela öðru ríki að annast 
rannsókn flugslyss á íslensku yfirráðasvæði að hluta til eða öllu leyti.

8. gr.
Rannsóknamefiid flugslysa skal i rannsóknum sinum vera óháð öðrum 

rannsóknaraðilum, ákæruvaldi og dómstólum. Hún ákveður sjálf hvenær efni eru til 
rannsóknar flugslyss í samræmi við ákvæði laga þessara

Flugmálastjóm skal veita nefiidinni aðgang að hvers konar gögnum sem 
nauðsynleg eru við rannsókn máls, svo sem gögnum sem útgáfa leyfisbréfa og 
skírteina er byggð á, þar á meðal læknisfræðilegum gögnum.

Flugmálastjóm og lögreglu er skylt að veita nefndinni nauðsynlegar upplýsingar og 
aðstoð við rannsókn máls.

Þegar það á við skal rannsóknamefnd flugslysa láta rannsókn ná til fyrirkomulags 
tilkynninga um flugslys, til leitar, björgunaraðgerða og annarra eftirfarandi aðgerða 
annarra en lœknismeðferðar sem ætlað er að draga úr afleiðingum flugslysa.

Samgönguráðherra er heimilt að fela rannsóknamefnd flugslysa að rannsaka atriði 
sem varða almennt flugöryggi, án þess að þau tengist flugslysi.

9. gr.
Rannsóknamefnd flugslysa, starfslið hennar og aðrir sem starfa í þágu nefndarinnar 

skulu virða þagnarskyldu um þau atvik sem þeim verða kunn vegna starfa fyrir 
nefndina. Tekur þetta til hvers konar upplýsinga um einkahagi manna og annarra 
upplýsinga sem leynt eiga að fara vegna lögmætra einka- og almannahagsmuna. 
Þagnarskylda helst þótt látið sé af starfi.

Um aðgang að rannsóknargögnum fer samkvæmt ákvæðum IV. kafla.



10. gr.
Rannsóknamefnd flugslysa skal gera tillögur til Flugmálastjómar og til annarra 

viðeigandi aðila um úrbætur í flugöryggismálum eftir því sem rannsókn á flugslysum 
gefur tilefni til. Tillögumar skal birta opinberlega.

Þeir sem tillögum er beint til skulu taka tilhlýðilegt tillit til þeirra tilmæla í 
öryggisátt sem firam koma og hrinda þeim í framkvæmd ef við á. Skulu þeir án tafar 
og eigi siðar en innan þriggja mánaða frá því að tilmælin bárust gera nefndinni grein 
fyrir því hvemig brugðist hafi verið við tilmælunum.

Rannsóknamefiid flugslysa skal í lok hvers starfsárs semja yfirlit um hvemig 
tillögum hennar hefur verið framfylgt og senda það samgönguráðherra.

III. KAFLI
Tilkynning um flugslys. Framkvæmd rannsóknar.

11. gr.
Nú verður flugslys, sbr. 1. og 7. gr., og ber þá sérhveijum sem um það veit að 

tilkynna það rannsóknamefnd flugslysa tafarlaust. Sérstaka skyldu í þessu efiii hafa 
Flugmálastjóm, stjómendur loftfara og handhafar flugrekstrarleyfis.

Sama gildir um hvem þann sem finnur loftfar eða aðra hluti við aðstæður er benda 
til þess að flugslys hafi orðið.

12. gr.
Yfirstjórn vettvcingsrannsóknar er í höndum rannsóknamefhdar flugslysa og 

starfsmanna hennar.
Nefhdin og starfsmenn hennar skulu hafa óhindraóan aðgang að vettvangi 

flugslyss. eins þótt um staði í einkaeign sé að ræða.
Nefhdin og starfsmenn hennar hafa sjálfstœðan rétt til að kveója sér til aðstoðar 

lögreglu. svo og annað hjörgunar- og hjálparlið. Er lögreglu skylt að veita nefhdinni 
þessa rannsóknaraðstoó.

Nefhdin og starfsmenn hennar skulu hafa rétt til skýrslutöku og gagnasöfhunar á 
vettvangi.

13. gr.
Þar sem flugslys hefur orðið má hvorki hreyfa né flytja á brott loftfarið, hluta þess, 

innihald þess né hrófla við ummerkjum slyssins uns rannsókn er lokið nema 
rannsóknarnefnd flugslysa hafi heimilað það.

Án slíks leyfis má þó hreyfa eða flytja á brott loftfarið, hluta þess eða innihald að 
svo miklu leyti sem nauðsynlegt reynist til að frelsa menn eða dýr, ná pósti úr loftfari, 
afstýra spjöllum af eldi eða öðrum orsökum eða koma í veg fyrir að loftfarið, hluti 
þess eða innihald valdi háska.

Rannsóknarnefhdflugslysa er heimilt að láta fjarlægja af vettvangi og taka til 
vörslu loftfar eða hluta þess og annað sem ætla má að geti haft þýðingu við rannsókn.

14. gr.
Rannsóknamefnd flugslysa og starfsmönnum hennar er heimilt við rannsókn 

flugslyss að krefjast framlagningar á bókum, öðrum skjölum og upptökum er varða 
lofitfarið og áhöfii þess, taka skýrslur af eig anda, notanda eða umráðanda loftfarsins, 
áhöfn þess og hveijum öðrum sem ætla má að kunni að geta veitt vitneslgu er stuðli 
að því að leiða í ljós orsök slyssins. Heimild þessi nær til öflunar upplýsinga og gagna 
hjá læknum og öðm heilbrigðisstarfsfólki.

Nefiidin getur leitað aðstoðar rannsóknastofiiana, innlendra eða erlendra, eftir þvi 
sem nauðsynlegt er við rannsókn flugslyss. Innlendum aðilum er skylt að veita



nefndinni þessa aðstoð.
Rannsóknarnefnd flugslysa er heimilt að kalla til starfa með nefndinni sérfræðinga 

á til teknum sviðum telji hún það nauðsynlegt.

15. gr.
Rannsóknamefiid flugslysa ákveður hvenær loftfar eða hlutar þess, sem nefndin 

hefur tekið í sína vörslu, eru látnir af hendi.
Gögn úr flugritum ber að varðveita varanlega.

16. gr.
Wannsóknarnefnd flugslysa er heimilt að hljóðrita skýrslur aðila og vitna
Nefiidin afritar það af upptöku sem hún telur máli skipta fyrir rannsókn máls. Ella 

skulu aðalatriði úr skýrslum aðila og vitna skráð.
Skýrslur aðila og vitna skulu taldar réttar nema gerðar séu athugasemdir við þær.

IV. KAFLI 
Skýrslur um rannsóknir flugslysa.

17. gr.
Þegar rannsókn er lokið skal rannsóknamefnd flugslysa svo fljótt sem verða má 

semja skýrslu um niðurstöðu rannsóknarinnar. í skýrslunm skal gerð grein fyrir orsök 
eða sennilegri orsök slyssins auk þess sem þar skulu gerðar tillögur um þær 
varúðarráðstafanir sem gera má til þess að afstýra frekari slysum af sömu eða likum 
orsökum, sbr. 10. gr., eða draga úr afleiðingum þeirra.

Þess markmiðs flugslysarannsókna samkvæmt lögum þessum, að greina 
orsakaþætti flugslysa í því skyni einu að koma i veg fyrir frekari flugslys, sbr. 1. mgr.
2. gr., skal getið á forsíðu hverrar lokaskýrslu sem rannsóknamefiid flugslysa sendir 
frá sér. í skýrslum rann sóknamefndar flugslysa skal ekki leitast við að skipta sök eða 
ábyrgð.

Þegar sérstaklega stendur á er rannsóknamefhd flugslysa heimilt að gefa út 
yfirlýsingu um lok rannsóknar eða ljúka rannsókn máls með bókun, í stað þess að gefa 
út skýrslu.

Skýrslu um rannsókn flugslyss skal að jafhaði gefa út innan árs frá því að flugslys 
varð. Ljúki rannsókn ekki innan þessara tímamarka skal þá og eftir það árlega gefa út 
yfirlýsingu um stöðu hennar.

Rannsóknarskýrslu má gera á ensku ef að niðurstaða rannsóknar getur haft 
alþjóðlegt flugöryggislegt gildi að mati rannsóknarnefndar flugslysa eða e f  málsaðili 
er útlendur. Með málsaðila er átt við þann eða þá sem rannsókn leiðir í Ijós að geti 
hafa átt þátt / þvi að flugslys varð að mati nefhdarinnar.

18.gr.
Á hvaða stigi rannsóknar sem er skal rannsóknamefhd flugslysa vekja athygli 

viðkomandi aðila á atriðum sem fram hafa komið við rannsókn og mikilvægt er talið 
að komið sé á framfæri án tafar til að tryggja öryggi í flugi.

Eigandi eða flugrekandi viðkomandi loftfars, Flugmálastjóm, svo og aðrir aðilar, 
sem sérlega ríkra hagsmuna hafa að gæta að mati nefndannnar, skulu eiga þess kost, 
með þeim hætti sem rannsóknamefnd flugslysa ákveður hverju sinni, að tjá sig um 
drög að lokaskýrslu nefiidarinnar innan tilskilins frests, enda liggi ekki fyrir í gögnum 
málsins afstaða þeirra og rök fyrir henni eða slíkt sé augljóslega óþarft.

Umsagnaraðilum er heimilt að koma fram með ábendingar um frekari rannsókn á 
einstökum atriðum sem varða flugslys.



19. gr.
Óheimilt er að veita aðgang að eftirfarandi gögnum sem rannsóknamefnd flugslysa 

aflar við rannsókn flugslyss eða upplýsingar um þau, sbr. þó 2. og 4. mgr.:
a. upptökum eða endurriti af framburði þeirra sem nefndin yfirheyrir við 

rannsókn máls,
b. hvers konar skráðum fjarskiptum eða upptökum af ljarskiptum milli þeirra 

sem tengst hafa flugslysi,
c. læknisfræðilegum og öðrum persónulegum gögnum sem varða þá sem tengst 

hafa flugslysi,
d. hvers konar álitsgerðum sem aflað hefur verið í tengslum við mat á 

fyrirliggjandi gögnum, þ.mt. á flugritum loftfara,
e. skráðum samskiptum eða upptökum af samskiptum sem átt hafa sér stað í 

stjómklefa loftfars.
Veita má umsagnaraðilum samkvæmt 18. gr. aðgang að gögnum skv. stafliðum a.

d. í 1. mgr. að því marki sem rannsóknarnejhd flugslysa ætlar að sé nauðsynlegt til að 
þeir geti veitt umsögn.

Rannsóknarnefhdflugslysa skal við aflestur og skráningu samskipta sem átt hafá 
sér stað i stjórnklefa loftfars gera viðeigandi ráðstafánir til að tryggja sem fyllstan 
trúnað við meðferð gagnanna og að sem fœstir rannsakendur komi að aflestri og 
skráningu þeirra.

Rannsóknamefnd flugslysa skal fella út úr lokaskýrslu sinni beina tilvísun til gagna 
skv. 1. mgr. nema að því leyti sem nauðsynlegt er talið vegna greiningar á orsökum 
flugslyss.

Þegar veittur er aðgangur að gögnum samkvæmt. 2. mgr. skal virða nafhleynd 
þeirra sem tengjast flugslysi. Sama á við um lokaskýrslu nefndarinnar.

20.gr.
Skýrslum rannsóknamefndar flugslysa skal ekki beitt sem sönnunargögnum í 

opinberum málum.
Þegar flugslys verður tilefhi rannsóknar að hætti laga um meðferð opinberra mála 

skal rannsóknamefhd flugslysa veita lögreglu upplýsingar og gögn sem varða 
vettvang og úrlausn tæknilegra álitaefna. Ekki skal afhenda eða veita upplýsingar um 
gögn sem tiltekin eru í 1. mgr. 19. gr., sbr. þó 21. gr.

21.gr.
Þrátt fyrir ákvæði 19.-20. gr. er heimilt með dómsúrskurði að mæla fyrir um skyldu 

rannsóknamefndar flugslysa til að veita aðgang að gögnum skv. 1. mgr. 19. gr. eða 
upplýsingar um þau ef gagnanna eða upplýsinga um þau verður ekki aflað með öðrum 
hætti, sérstaklega ríkir hagsmunir krefjast þess og ætla má að úrslit máls velti á 
gögnunum Við dómsmeðferð skal áfram takmarka sem kostur er hirtingu gagna skv. 
staflið e. í 1. mgr. 19. gr. oggœta sérstaks trúnaðar við með ferð þeirra.

22. gr.
Rannsóknamefnd flugslysa skal senda eiganda eða flugrekanda viðkomandi 

loftfars, Flugmálastjóm, svo og öðrum aðilum sem átt hafa hagsmuna að gæta við 
rannsókn máls lokaskýrslu rannsóknar.

Heimilt er að afhenda þeim sem þess óska eintak af lokaskýrslu. Skýrslur 
nefhdarinnar má selja á kostnaðarverði.

Nefndin skal gefa út heildarskýrslu um störf sín ár hvert.



V. KAFLI
Endurupptaka mála.

23. gr.
Rannsóknamefhd flugslysa getur endurupptekið mál þótt raimsókn sé lokið, sbr. 17. 

gr., ef fram koma ný og mikilvæg gögn að hennar mati.
(Ath. 2. mgr. felldút).

VI. KAFLI 
Reglugerðarheimild. Gildistaka.

24. gr.
Samgönguráðherra setur í reglugerð nánari fyrirmæli um framkvæmd laga þessara, 

þar á meðal um skilgreiningu flugslysa samkvæmt 1. gr., geymslu málsgagna. 
persónuskilríki um réttarstöðu nefhdarmanna og annarra starfsmanna og heimildir 
þeirra i störfum. nauðsynlegan útbúnað og tæki nefndarinnar til vettvangsrannsókna 
og einstaka þætti málsmeðferðar eftir því sem þurfa þykir.

25. gr.
Lög þessi taka gildi 1. mars 2003. Jafhframt falla úr gildi lög um rannsókn 

flugslysa, nr. 59/1996.

Ákvæði til bráðabirgða.
Skipunartíma rannsóknamefhdar flugslysa samkvæmt lögum nr. 59/1996 lýkur við 

gildistöku laga þessara.
Formaður og varaformaður rannsóknamefndar flugslysa, sem gegna störfiim 

rannsóknarstjóra og aðstoðarrannsóknarstjóra nefhdarinnar samkvæmt 3. gr. laga nr. 
59/1996, skulu eiga rétt á skipun í stöðu formanns og varaformanns 
rannsóknamefndar flugslysa og rannsóknarstjóra og aðstoðarrannsóknarstjóra skv.
4. og 5. gr. laga þessara.
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Ref.: AN 6/1.2-02/86

Subject: Proposal for the amendment of 
Annex 13, conceming the non-disclosure of 
certain accident and incident records

Actíon required: Comments to reach Montreal 
by 16 December 2002

Sir/Madam,

1. 1 have the honour to inform you that the Air Navigation Commission, at the tenth meeting 
of its 159th Session held on 12 March 2002, carríed out a preliminary review of the proposal for the 
amendment of Annex 13 — Aircraft Accident and Incident Investigation and authorízed its transmittal to 
Contracting States and appropriate intemational organizations for comments. The proposed amendment to 
Annex 13 is aimed at strengthening the provisions related to the non-disclosure of certain accident and 
incident records obtained duríng accident and incident investigations and is contained in the attachment to 
this letter.

2. The amendment proposal was developed at the request of the Air Navigation Commission, 
as well as in response to Operative Clause 4 in Assembly Resolution A33-17. The proposed amendment 
separates reference to cockpit voice recordings and their transcripts from the existing Standard 5.12 into new 
Standards 5.12.1, 5.12.2 and 5.12.3 with a view to placing additional emphasis on the caution with which 
accident investigation authoríties and judicial authoríties should consider any disclosure of such records.

3. The Air Navigation Commission requested me to highlight that:

a) the cockpit voice recordings and their transcripts were only intended for the prevention 
of accidents and not for placing liability in the event of an accident or incident;

b) it was essential that any release of the aural recording be precluded, especially with 
respect to release to the media; and

c) the Commission expressed its strong support for the proposed amendmenL
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4. States and intemational organizations are invited to examine the amendment proposal from 
an operational, as well as a legal standpoint, in particular as regards to the categorical non-disclosure of aural 
recordings for judicial purposes (proposed Standard 5.12.1).

5. In addition, you will recall that Assembly Resolution A33-17 (State letter AN 6/1-02/14 
dated 31 January 2002 refers) urged States to examine and if necessary adjust their laws, regulations and 
policies to protect certain accident and incident records in compliance with existing paragraph 5.12 of 
Annex 13, in order to mitigate impediments to accident and incident investigations. Furthermore, Operative 
Clause 3 in Assembly Resolution A33-17 calls for ICAO to develop appropriate guidance material related 
to Iaws and regulations to protect certain accident and incident records.

6. In examining the proposed amendment, you should not feel obliged to comment on editorial 
aspects as such matters will be addressed by the Air Navigation Commission duríng its fmal review of the 
draft amendment.

7. May I request that any comments you may wish to make on the proposed amendment be 
dispatched to rcach me not later than 16 December 2002. The Air Navigaticm Commission has asked me to 
specifically indicate that comments received after the due date may not be considered by the Commission 
and the Council. In this connection, should you anticipate a delay in the receipt of your reply, please let me 
know in advance of the due date.

8. For your information, the proposed amendment to Annex 13 is envisaged for applicability 
on 25 November 2004. Any comments you may have thereon would be appreciated.

9. The subsequent work of the Air Navigation Commission and the Council would be greatly 
facilitated by specific statements on the acceptability or otherwise of the proposal. Please note that, for the 
review of your comments by the Air Navigaticm Commission and the Coimcil, replies are normally classified 
as “agreement with or without comments”, “disagreement with ot without comments” or “no indication of 
position”. If in your reply the expressions “no objections” or “no comments” are used, they will be taken 
to mean “agreement without comment” and “no indication of position”, respectively.

Accept, Sir/Madam, the assurances of my highest

R.C.
Secretary General

Endosure:
Proposed amendment to Annex 13



ATTACHMENT to State letter AN 6/1.2-02/86 

PROPOSED AMENDMENT TO ANNEX13

NOTES ON THE PRESENTATION OF THE AMENDMENT

The text of the amendment is arranged to show deleted text with a line through it and new text 
highlighted with grey shading, as shown below:

1. Text to be deleted is shown wítfa a lioe throogh it text to be deleted

new text to be inserted

3 Text to be deleted is shown *mth a lioc throuah new text to replace existing
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PROPOSED AMENDMENT TO

INTERNATIONAL STANDARDS 
AND RECOMMENDED PRACTICES

AIRCRAFT ACCIDENT AND 
INCIDENTINVESHGATION

ANNEX 13
TO THE CONVENTION ONINTERNATIONAL CIVIL AVIATION

NINTH EDITION — JULY 2001

CHAPTER 5. INVESTIGATION

Non-disclosure o f records

5.12 The State conducting the investigation of an accident or incident shall not makethe 
following records available for purposes other than accident or incident investigation, unless the appropriate 
authority for the administration ofjustice in that State determines that their disclosure outweighs the adverse 
domestic and intemational impact such action may have on that or any future investigations and the resulting 
adverse impact on flight safety:

a) all statements taken from persons by the investigation authorities in the course of their 
investigation;

b) all coinmunications between persons having been involved in the operation of the aircraft;

c) medical or private information regarding persons involved in the accident or incident; and 

— cockprt ■TOicc rcc^njmgs and tfatwcripto-frerm"'seeh necoréings; anj

e) d) opinions expressed in the analysis of information, including flight recorder information.

5.12.1 The State conductíng theinvestigation of an accident or incident shall not idake the aural
recording of the cockpit voice recotder avaiiable for pujposes other than accident or incident investigatiot).
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5.12.2 When readinj; outandtranscribing the aural recording o f a cockpít voice recordCT, the State 
conducting the investigation o f an accideot .w  incident shall take appropriate measures to ensure the 
confidentiality of the införmati«i andshall keep the nuinber of investigators and participants invölved in the 
reading out and the transcription activities as small as practicable.

5.12.3 The State conducting the ihvestigation o f an accident ar iiKÍdent shall not make transcrípts 
from the recordings of the cockpit voíce recorders available for purposes other than accident or incident 
investigatíon, unless the appropriate authority for the administration of justice in that State detennines that 
their disclosure outweighs tl»  adverse domestic and intemational impact such actionmay have on that or any 
future investigations and the resultíng adverse impact on flight safety. In such a case, the transcript of the 
aural recording shall be further subject to specific measures of protection as to its confidentíality and its 
access by the public.

Note.— Specific measures ofprotection in case ofjudicial disclosure ofthe transcripts oftheaural 
recordings may include the issuance oforders o f non-public disclosure.

5.12.1 5.12.4 Thcsr The records in 5.12 and 5.12.3 shall be included in the final report or its 
appendices only when pertinent to the analysis of the accident or incident. Parts of the recoids not relevant 
to the analysis shall not be disclosed.

Note.— Information contained in the records listed above, which includes information given 
voluntarily by persons interviewed during the investigation ofan accident or incident, could be utilized 
inappropriately for subsequent disciplinary, civil, administrative and criminal proceedings. I f  such 
information is distiibuted disclosed, it may, in the future, no longer be openly disclosed provided to 
investigators. Lack ofaccess to such information would impede the investigation process and seriously 
ajfectflight safety.

— END —



Flugmálastjórn íslands
Sigrún Davíðsdóttir bókasafns. fr.
Reykjavíkurflugvelli

Reykjavík, Desember9, 2002

Subject: Proposal for amendment of Annex 13

Dear Ms. Davíðsdóttir

In regards to ICAO letter, Ref. AN 6/1.2-02/86, dated 30 August 2002, the lcelandic 
AAIB agrees with the proposed amendment presented in the letter. Therefore the 
AAIB suggests that ICAA sends an answerer of “no objection' to ICAO stating 
“agreement without comment".

Sincerely,

Tnormodur Thormodsson
Chief Investigator of the AAIB in lceland
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