
SAMBAND ÍSLENSKRA KAUP8KIPAÚTGERÐA_________

ICELANDIC SHIPOW NERS' ASSOCIATION
Alþingi 

Erindi nr. Þ 12$j  /23V
Samgöngunefhd Alþingis 
Nefhdasvið Alþingis 
Austurstræti 8-10 
150 Reykjavík

komudagur %\. 2.2-öð3

Reykjavík, 12. febrúar2003.

FRUMVARP TIL LAGA UM BREYTINGAR Á LÖGUM UM RANNSÓKN 
SJÓSLYSA, Nr 68/2000. MÁL 552.

UMSÖGN SAMBANDS ÍSLENSKRA KAUPSKIPAÚTGERÐA.

Samband íslenskra kaupskipaútgerða, SÍK, þakkar bréf samgönguneíndar Alþingis 
dags 6. febrúar s.l. þar sem óskað er umsagnar SÍK um ofangreint frumvarp til laga 
um breytingar á lögum nr. 68/2000, um rannsókn sjóslysa.

1. og 5. gr frumvarpsins.

Að því er varðar 1. og 5. gr frumvarpsins vísar SIK til umsagnar sambandsins um 
frumvarp það sem þá var til umfjöllunar til laga um rannsókn sjóslysa. Umsögnin, 
sem dagsett er 17. janúar 1999, var send samgöngunefnd Alþingis. I frumvarpi því, 
sem þá lá fyrir Alþingi, var gert ráð fyrir að rannsóknamefnd sjóslysa gæti byggt 
niðurstöður sínar á framburði sem gefmn væri í trúnaði eða með leynd. I fyrrgreindri 
umsögn SIK segir:

“I  Ijósiþeirra athugasemda sem fram koma hér á eftir, er alvarlega dregið í  
efa að sá trúnaður, sem lagafrumvarp þetta byggir á og gerir ráð fyrir, geti 
haldist. Er t.d. talið óliklegt að Rannsóknarnefnd sjóslysa geti i  reynd 
rannsakað sjóslysþannig að “raunverulegar orsakir” sjóslyss komi fram 
samtímis þv i sem að trúnaður við vitni, sem gefið hafa vitnisburð sinni fyrir 
nefndinni í  trúnaði, er haldinn og virtur. Astæða þessa er sú staðreynd að 
þegar nefndin i  störfum sínum opinberar að hún hafi undir höndum 
framburð vitnis sem gefur eitthvað tiltekið til kynna, er íflestum tilvikum ekki 
um marga aðila að rœða sem gætu gefið upplysingar um það tiltekna efni eða 
atvik ogþví auðvelt að komast að raun um hver hafi veitt nefndinni umræddar 
upplýsingar. Efþessar upplýsingar gefa til kynna refsivert athæfi og ef  
upplýsingar þar að lútandi koma fram i  skýrslu nefndarinnar, verður að telja 
líklegt aðþað stjórnvald sem fer með rannsókn refsiverðaþáttarins muni 
einnig beita sér fyrirþvi að ná fram upplýsingum þar að lútandi frá  
viðkomandi vitnL Þess vegna er spurt hvort liklegt sé að Rannsóknarnefnd 
sjóslysa geti í  raun varðveitt upplýsingar sem vitni gefur i  trúnaði til 
nefndarinnar við áframhaldandi rannsókn málsins e f  þær upplýsingar eru 
gerðar opinberar íþeirri skýrslu með að væntanlega verður gefin út við lok 
rannsóknar. E f rannsóknarnefnd sjóslysa bregst trúnaði vitnis, mun slíkt leiða
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tilþess að nefndin njóti frá þeim tíma ekkiþess trausts sem nauðsynlegt er að 
hún hafi til að hún geti gegnt hlutverki sinu. ”

Með því að þau lög 68/2000, sem samþykkt voru af Alþingi um rannsókn sjóslysa árið 
2000, höfðu ekki að geyma sérstök ákvæði um trúnað eða leynd gagnvart þeim 
upplýsingum sem rannsóknamefnd sjóslysa aflaði, er litið svo á að íslensk stjómvöld 
hafi fallist á röksemdir þær sem fram komu í framangreindri umsögn SÍK og fleiri um 
þetta atriði.

I samræmi við athugasemdir sambandsins frá árinu 1999 telur Samband íslenskra 
kaupskipaútgerða eðlilegt að Rannsóknamefiid sjóslysa geti við rannsókn mála aflað 
upplýsinga með því að heita vitni trúnaði gagnvart þeim upplýsingum sem 
viðkomandi vitni óskar eftir að fari leynt. Hins vegar geti nefiidin ekki byggt 
niðurstöður sinar eða tillögur í öryggisátt á slíkum upplýsingum án þess að trúnaður sé 
i raun brotinn.

Samkvæmt ofangreindu gerir SIK ekki athugasemdir við ákvæði 1. mgr 1. gr. 
frumvarpsins. Um ákvæði 5. greinar vísast til umsagnar hér að neðan.

Hvað varðar ákvæði um aðstetur nefndarinnar, verður ekki séð hvaða tilgangi það 
þjónar að lögbinda aðsetur nefiidarinnar í Stykkihólmi en heimila síðan ráðherra að 
ákveða annað. Því er lagt til að ákvæði þetta verði fellt úr frumvarpinu.

2. gr frumvarpsins.

Akvæði 2. greinar um heimild til að fela erlendu ríki að annast rannsókn sjóslyss á 
íslensku yfirráðasvæði er í samræmi við áðumefhdar athugasemdir sambandsins við 
framangreint frumvarp til laga um rannsókn sjóslysa, sem dagsettar eru 17. janúar 
1999. Þar segir:

“Vakin er athygli á IMO Resolution A. 849(20), “Code for the investigation o f  
marine casulties and incidents ” sem samþykkt var a f  IMO 27. nóvember 1997. 
Hér er að finna leiðbeininsar til aðildarríkja IMO um tilhögun rannsókna á 
sjóslysum. Þar segir í 1. grein ályktunarinnar undir “ Introduction ” , að það sé 
á ábvreð fánaríkis að framkvæma rannsókn á slysum og atvikum sem eiga sér 
stað við rekstur skipa sem sigla undir fána viðkomandi rikis. Samkvæmt þessu 
virðist almenna regla IMO vera sú að fánaríki beri ábyrgð á og hafi lögsögu 
við rannsókn sjóslyss sem verður um borð í  skipL Eðlilegt hlýtur að teljast að 
þessi megin regla komi einnig fram i  efni frumvarpsins t.d. m eðþví að 
heimild nefndarinnar til rannsókna á atvikum um borð í  erlendum skipum sé 
háð samþykki stjórnvalds ífánariki skipsins.

13., 6., 7., 8. og 9. grein ofangreindrar Resolution A. 849(20) er jjallað um 
rannsókn sjóslysa þar sem hagsmunir tveggja eða fleiri ríkja skarast. Þar er 
greint frá tilhögun og framkvœmd rannsóknarþegarþannig háttar til. M.a. er 
gert ráð fyrir að fullt samráð sé milli aðila um framkvæmd rannsóknar. A þetta 
er ekkert minnst í fyrirliggjandi frumvarpi til laga og er ástæða til að setja inn í 
frumvarpið ákvœði þar að lútandi. ”
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Samband íslenskra kaupskipaútgerða áréttar framangreinda athugasemd og óskar eftir 
að ákvæði 3. gr frumvarpsins verði breytt til samræmis við hana.

4. gr. frumvarpsins.

Samkvæmt ákvæðum 4. greinar fhimvarpsins er rannsóknamefnd sjóslysa skylt að 
láta rannsókn ná til fyrirkomulags tilkynninga um sjóslys, til leitar og 
björgunaraðgerða. Samband íslenskra kaupskipaútgerða sér ekki tilefni til þess að 
leggja slíkar skyldu á herðar rannsóknamefnd sjóslysa í ljósi ákvæða 4. gr laga um 
rannsókn sjóslysa um sjálfstæði nefndarinnar. Lagt er til að í 4. gr frumvarpsins 
felist heimild til þess að rannsóknarnefnd sjóslysa geti, þegar við á, látið 
rannsókn ná t i l .....

Með sama hætti er tilefni til að breyta orðalagi 2. mgr 4. gr frumvarpsins þannig að 
samgönguráðherra geti falið rannsóknamefnd sjóslysa að rannsaka atriði sem varða 
almennt öryggi sjófarenda að því tilskildu að ekki sé um rannsókn á tilteknu atviki 
að ræða.

5. gr. frumvarpsins.

Að því er varðar 5. gr frumvarpsins visast til umsagnar um ákvæði 1. gr. frumvarpsins 
hér að framan. Sé sú regla höfð að leiðarljósi að upplýsingar eða gögn, sem aflað er 
undir nafiileynd eða með því að gefa fyrirheit um trúnað, megi nefndin ekki nota í 
niðurstöðum sínum, getur nefndin haldið þá leynd og þann trúnað sem kann að hafa 
verið forsenda þess að vitnisburður var gefinn í trúnaði. Vitnisburður gefinn í trúnaði 
getur gefið rannsóknamefndinni tilefni til að haga rannsókn máls með tiltekun hætti 
og leita staðfestingar á þvi sem þar er upplýst um með öðum hætti án þess hugsanlega 
að ijúfa loforð eða fyrirheit um trúnað. Með þvi að vitnisburður gefinn til 
nefndarinnar í trúnaði nýtist nefiidinni ekki í niðurstöðum rannsóknarinnar, verður 
ekki séð að upp geti komið þau tilvik sem kalla á þær ráðstafanir sem fram koma í 5. 
gr. frumvarpsins. Því er lagt til að 2. mgr 12. greinar laga um rannsókn sjóslysa standi 
óbreytt.

6. gr. frumvarpsins.

Ákvæði 6. gr frumvarpsins er óraunhæfl. Ekki er tilefni til þess að tilgreina þann frest 
sem rannsóknamefhdin hefur til að ljúka rannsókn. Skal hér haft í huga að rannsókn á 
slysum er viðkvæmt mál og það getur liðið nokkur tími þar til mögulegt er fýrir 
nefiidina að yfirheyra vitni að aðra sem líklegt þykir að geti veitt upplýsingar um slys, 
einfaldlega sökum þess að viðkomandi eru ekki í andlegu ástandi til að tjá sig um 
málið. í þessu sambandi er einnig vert að geta þess að upplýsinga kann að þurfa að 
afla erlendis frá, sem getur tekið langan tíma að fá þær í hendur.

7. gr. frumvarpsins.

Þær breytingar sem felast í 7. gr fiumvarpsins eru atlaga að sjálfstæði nefiidarinnar og 
er hætta á að þeir, sem eiga hagsmuni af því að mál sé tekið upp að nýju, nýti sér þetta 
ákvæði til að þrýsta á samgönguráðherra um endurupptöku málsins. Með vísan til þess
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sjálfstæðis sem fram kemur í 4. grein laganna, verður ekki séð að ákvæði 7. greinar 
frumvarpsins samræmast ákvæði 4. greinar laganna.

Samband íslenskra kaupskipaútgerða leggur áherslu á nauðsyn þess að starfsemi 
Rannsóknamefndar sjóslysa séu settar raunhæfar reglur sem miði að því að tryggja að 
nefndin geti unnið að markmiðum laganna samtímis þvi sem nefhdin njóti trausts og 
virðingar. Sambandið telur að fyrirliggjandi frumvarp til laga um breytingar á lögum 
um rannsókn sjóslysa hefði þurft að fá betri umfjöllun áður en frumvarpið var lagt 
firam og telur ákvæði frumvarpsins ekki samræmast framangreindum markmiðum.
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