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1 1. mgr. III. kafla greinargerðar með frumvarpi því sem varð að núgildandi lögum 
um rannsókn flugslysa nr. 59/1996 segir: „Mikilvægasta breyting á rannsóknum 
flugslysa, sem frumvarp þetta gerir ráð fyrir, er að rannsóknarheimildir- og skyldur 
Flugmálastjómar eru alfarið felldar niður og rannsókn lögð í hendur eins sjálfstæðs og 
óháðs aðila, rannsóknamefndar flugslysa.“

Þessum megintilgangi laganna hefur ekki verið náð. Vandamálið hefur verið 
framkvæmd 1. mgr. 2. gr. núgildandi laga: „Rannsóknarnefnd flugslysa annast 
rannsókn allra flugslysa samkvœmt lögum þessum og alþjóðasamningum sem Island 
er aðili að. “ I mörgum tilfellum hefur rannsóknamefndin falið Flugmálastjóm 
rannsókn flugumferðaratvika. Nægir þar að nefna eftirfarandi dæmi úr ársskýrslum 
rannsóknamefndarinnar:

Ársskýrsla 1998:
M-07598/27 Flugumferðaratvik [...] 15. ágúst 1998.
Eftirlitsmaður flugumferðarþjónustu Flugmálastjómar gerði skýrslu um atvikið 

með vitneskju RNF. FIF gerði athugasemdir við þessa málsmeðferð til formanns RNF 
og taldi að RNF bæri skv. lögum um rannsókn flugslysa að rannsaka þetta mál sjálf, 
hún gæti ekki falið rannsóknina öðrum aðilum, allra síst Flugmálastjóm. RNF 
framkvæmdi þá eigin rannsókn og komst að allt öðrum niðurstöðum en 
Flugmálastjóm. I ársskýrslu RNF er rannsóknar Flugmálastjómar ekki getið.

Ársskýrsla 2001:
M-02701/08. Flugumferðaratvik [...] 29. apríl 2001. Þar segir meðal annars: 

„Rannsóknamefhd flugslysa var tilkynnt um atvikið. Itarleg innanhúss rannsókn fór 
fram á því hjá Flugmálastjóm og RNF fylgdist með henni. í ljós kom að 
vinnubrögðum í flugumferðarstjóminni hafði verið áfátt og greip Flugmálastjóm strax 
til fyrirbyggjandi aðgerða. Rannsóknamefnd flugslysa gerði ekki formlega skýrslu um 
atvikið og lokaði málinu fyrir sitt leyti með bókun 17. ágúst 2001.“

M-04401/12. Flugumferðaratvik [...] 23 júlí 2001. Þar segir meðal annars: „ítarleg 
innanhúss rannsókn fór fram á atvikinu hjá Flugmálastjóm og RNF fylgdist með 
henni. I ljós kom að vinnubrögðum í flugumferðarstjóminni hafði verið áfátt og greip 
Flugmálastjóm strax til fyrirbyggjandi aðgerða. Rannsóknamefnd flugslysa gerði ekki



formlega skýrslu um atvikið og lokaði málinu fyrir sitt leyti með bókun 17. ágúst 
2001 .“

Nauðsynlegt er að tryggja að RNF fari að lögum en feli ekki rannsóknir öðrum 
aðilum sem hafa hagsmuni að gæta af niðurstöðunni.

Hvað varðar það frumvarp sem hér er til umfjöllunar, er ekki augljóst hver 
tilgangurinn er með sumum breytingunum. Sérstaklega á þetta við um þær breytingar 
sem lagðar eru til varðandi formann nefndarinnar og tilkomu forstöðumanns. Hver er 
yfirmaður hvers? Svo virðist sem forstöðumaðurinn sé starfsmaður nefndarinnar og 
þar með undirmaður nefndarmanna en á sama tíma á hann að gæta þess að rekstur 
nefndarinnar sé í samræmi við lög og reglugerðir og þar er hann orðinn eftirlitsmaður 
neftidarmanna. Þegar kemur að rannsókn á vettvangi er hann stjómandi og þar með 
yfirmaður nefndarmanna. Þá eru heimildir sem frumvarpið gerir ráð fyrir til handa 
ráðherra, sbr. 8. og 23. gr., til þess fallnar að skerða sjálfstæði 
rannsóknamefndarinnar. Einnig er ákvæði 21. gr. sérstaklega varhugavert.

FIF telur nauðsynlegt að gerð verði allsherjarúttekt á rannsóknum á flugslysum, 
flugatvikum og flugumferðaratvikum með þátttöku þeirra sem málið varðar, þ .m.t. 
flugumferðarstjóra og flugmanna. Skoðað verði t.d. með hvaða hætti mætti koma á 
„sjálfviljugu tilkynningakerfi“ (voluntary reporting system) og með hvaða hætti væri 
best að vinna úr upplýsingum sem þar kæmu fram. Tekið yrði mið af því sem best 
hefur v erið gert í þessum m álum t .d. i B andaríkjunum, B retlandi o g í Danmörku. 
Rannsóknamefnd flugslysa gæti vel komið til greina sem aðili til að taka við og vinna 
úr slíkum upplýsingum.

Athugasemdir við einstakar greinar

3. gr.
3. mgr. verði: I rannsóknamefnd flugslvsa eiga sæti fimm menn. Einn skal vera 

forstöðumaður ne fiidarinnar o g a nnar a ðstoðarforstöðumaður. Að öð m 1 evti s kiptir 
nefiidin með sér verkum. Samgönguráðherra ræður forstöðumann sérstaklega til starfa 
í nefhdinni og aðstoðarforstöðumann að fengnum tillögum forstöðumanns, en skipar 
aðra nefndarmenn til fimm ára í senn. Samgönguráðherra skipar varamenn. annarra en 
forstöðumanns og aðstoðarforstöðumanns. til sama tíma.

4. gr.
1. mgr.: Fellurniður.
3. mgr.: Fellurniður.

Um 7. gr.
I athugasemdum við greinina í frumvarpinu er bent á að hún sé hliðstæð 5. gr. 

núgildandi laga. Það misræmi er þó að í d-lið núgildandi laga er talað um flugatvik en 
í frumvarpinu um flugslys. Skv 1. gr. núgildandi laga og frumvarps em flugslys, 
flugatvik og flugumferðaratvik öll nefnd flugslys í lögunum. Umfjöllun verður því oft 
ruglingsleg og ekki augljóst hvenær er átt við eiginlegt flugslys og hvenær flugatvik 
eða flugumferðaratvik.

Hvað varðar 3. mgr. er gert ráð fyrir því skv. athugasemdum með 7. gr. fhimvarps 
að rannsóknamefnd flugslysa taki ákvörðun um gerð samnings við annað ríki en að 
hann verði háður samþykki samgönguráðherra. Hér verður að gæta að 7. tl. 14. gr. í



Auglýsingu um staðfestingu f  orseta í slands á reglugerð um Stjómarráð í slands nr. 
69/1969.

8. gr.
5. mgr. breytist og verði: Samgönguráðherra getur bent rannsóknamefnd flugslvsa 

á atriði sem varða almennt flugöryggi. án þess að bau tengist flugslvsi. í beim tilgangi 
að nefndin skoði þau sjálfstætt. Nefndin skal í bví tilfelli, meta siálf hvort ástæða sé 
til rannsóknar.

Um 5. mgr. Varasamt er að gefa samgönguráðherra vald til að skipa nefndinni 
fýrir um rannsóknarverkefni þar sem það hlýtur að skerða sjálfstæði nefndarinnar 
gagnvart ráðherra. I athugasemdum við málsgreinina í fmmvarpinu er vísað til 2. tl. 6. 
gr. tilskipunar nr. 94/56/EC þar sem segir að fjölga megi þeim störfum sem nefndinni 
em falin þannig að til þeirra teljist t.d. söfnun og greining gagna er varða flugöryggi, 
einkum i fyrirbyggjandi tilgangi, svo framarlega sem það dragi ekki úr sjálfstæði 
nefhdarinnar. Undir þetta gæti fallið „sjálfviljugt tilkynningakerfí“ sem vikið var að i 
formála athugasemda félagsins hér að ofan. I öllu falli væri rétt að í lögunum kæmi 
skýrt fram hvað við væri átt.

Um III. kafla
Augljóst er að í þessum kafla er aðeins verið að tala um eiginlegt flugslys, þ.e. 

þegar flugvél hefur farist. Skv. 1. og 7. gr. er þó ljóst að nefndinni ber einnig að 
rannsaka flugatvik og flugumferðaratvik þar sem ekki verða slys á fólki eða eignatjón. 
Nauðsynlegt er að í lögunum verði nákvæmari ákvæði um hvemig eigi að standa að 
slíkum rannsóknum og um tilkynningaskyldu þeirra og tilhögun hennar, sérstaklega 
skyldu Flugmálastjómar og starfsmanna hennar. Best er ef markmiðum 
flugslysarannsókna, sbr. 2. gr. frumvarpsins, verður náð með rannsóknum á 
flugatvikum og flugumferðaratvikum þar sem enginn verður fyrir tjóni. Þegar 
flugatvik eða flugumferðartvik á sér stað, er það oft óheppni/heppni sem ræður hvort 
slys verður eða ekki. Nauðsyn þess að óháður aðili eins og rannsóknamefnd flugslysa 
rannsaki slík atvik verður því aldrei ofmetin.

19. gr.
Við d-lið 1. mgr. bætist: á vinnustað flugumferðarstióra og annarra flugverja og 

flugliða.

2. mgr. verði: Veita má umsagnaraðilum samkvæmt 18. gr. aðgang að gögnum 
skv. 1. mgr. að undanskildum liðum a og c að því marki sem rannsóknamefnd 
flugslysa ætlar að sé nauðsynlegt til að þeir geti veitt umsögn. Þagnarskylduákvæði 9. 
gr. og ákvæði 1. mgr. 20. gr. skulu gilda um umsagnaraðila hvað varðar gögn skv. 1. 
mgr.

Um 2. mgr.
Kveðið er á um veita megi umsagnaraðilum skv. 18. gr. aðgang að gögnum skv. 1. 

mgr., en virða beri nafnleynd sbr. 4. mgr. Nafnleynd i þessu tilviki mun ekki tryggja 
persónuvemd viðkomandi einstaklinga. Af framburðinum hlýtur að sjást hvort um er 
að ræða t.d. flugumferðarstjóra eða flugmann og vegna smæðar flugsamfélagsins er 
auðvelt að komast að því um hvaða einstakling er að ræða. Nauðsynlegt er því að 
undanskilja þær upplýsingar sem fram koma í a- og c-liðum og bæta við ákvæði 9. gr. 
um þagnarskyldu. Einnig er nauðsynlegt að tryggt verði að þau gögn sem



umsagnaraðilar fá i hendur með þessum hætti verði ekki notuð sem sönnunargögn í 
opinberum málum.

21. gr.
Verði algjörlega felld úr lögunum.

I siðustu mgr. I. kafla athugasemda við frumvarp til þeirra laga sem nú eru í gildi, 
segir:

„Mjög brýnt er að sem bestur lagarammi verði myndaður um rannsóknir flugslysa 
hér á landi. Er það ekki síst nauðsynlegt til að tryggja annars vegar réttaröryggi þeirra 
sem rannsókn beinist að og hins vegar, og ekki síður, til þess að markmiðum 
rannsóknar verði náð, sem er einungis að auka öryggi i flugi og flugrekstri og koma í 
veg fyrir að flugslys endurtaki sig.“

I 3. mgr. III. kafla segir:

„Vegna útbreidds misskilnings um eðli og tilgang flugslysarannsókna er í 
frumvarpinu tekið af skarið, án tvímæla, að hin sérstaka meðferð flugslysarannsókna 
samkvæmt f  rumvarpi þ essu f  er e kki, eins o g raunar s amkvæmt nú gildandi 1 ögum, 
eftir ákvæðum laga nr. 19/1991 um meðferð opinberra mála. Hitt er svo annað mál að 
með ákvæðum þessa kafla frumvarpsins, eins og raunar ákvæðum 141.-145. gr. 
núgildandi 1 oftferðalaga, e r á e ngan h átt dr egið ú r á kvæðum 1 aga n r. 1 9/1991 um 
framkvæmd opinberrar rannsóknar út af flugslysum, ef það á við, en ákvörðun um 
slíka rannsókn er í höndum ákæruvaldsins.

í frumvarpinu er kveðið á um að sönnun í opinberum málum verði ekki byggð á 
skýrslum rannsóknamefndar flugslysa. Ástæða þessa er ekki síst sú að trúnaður megi 
haldast milli rannsakanda og þeirra sem rannsóknin beinist að. Þetta er í samræmi við 
alþjóðareglur, enda er þess getið á forsíðu hverrar rannsóknarskýrslu. Önnur ástæða er 
tillit til réttaröryggis þeirra sem skýrslur gefa. Framburður þeirra fyrir 
rannsóknamefnd flugslysa er gefinn við aðrar aðstæður en em hjá þeim sem rannsaka 
mál að hætti opinberra mála. Þannig er rannsóknarlögreglu skylt að greina 
hlutaðeigandi frá þvi hvort hann er yfirheyrður sem gmnaður eða vitni og grunaðir 
menn njóta réttar við skýrslugjöf hjá rannsóknarlögreglu, sem ekki er gefínn gaumur 
að, þegar þeir gefa rannsóknamefnd flugslysa skýrslu. Það samræmist þess vegna ekki 
þeim kröfum sem gerðar em til réttaröryggis og varða réttarstöðu sakaðra og 
gmnaðra, að framburður aðila, gefinn fyrir þeim sem rannsakar flugslys samkvæmt 
þeirri sérstöku meðferð sem kveðið er á um í fmmvarpi þessu, verði notaður sem 
sönnunargagn í sakamáli.“

í 6. mgr. athugasemda við 14. gr. núgildandi laga segir einnig:
„Réttaröryggissjónarmið leiða á hinn bóginn til þess að ekki er rétt að byggja 

opinbera málsmeðferð á gögnum sem geyma framburð aðila og vitna fyrir 
rannsóknamefiid flugslysa, enda er ekki gert ráð fyrir að skýrslugjöf þessara aðila fari 
fram samkvæmt þeim formreglum sem gilda um skýrslugjöf í opinbemm málum, sbr. 
ákvæði 32. -38. gr. 1 aga n r . 19/1991, s em e iga rætur s ínar að r ekja t il alþjóðlegra 
mannréttindasáttmála.“

I a thugasemdum m eð f  mmvarpi t il 1 aga um r annsókn s jóslysa v ar e innig 1 ögð 
áhersla á að réttaröryggissjónarmið leiði til þess að ekki sé rétt að byggja opinbera 
málsmeðferð á gögnum með framburði aðila fyrir rannsóknamefnd sjóslysa, enda slík 
skýrslugjöf yfirleitt ekki samkvæmt formreglum laga um meðferð opinberra mála. Þá



mundi afhending slíkra gagna brjóta i bága við alþjóðlega sáttmála um mannréttindi 
sem Island er aðili að.

21. gr. frumvarpsins byggist á því að hægt sé að fá úrskurð dómara um aðgang að 
skýrslum með framburði þeirra sem rannsóknamefndin hefur yfirheyrt við rannsókn 
máls. Dómara ber skv. frumvarpinu ekki að veita þennan aðgang nema uppfyllt séu 
eftirtalin skilyrði:

1. Gagnanna verður ekki aflað með öðmm hætti

2. Sérstaklega ríkir hagsmunir krefjist þess að gögnin verði afhent

3. Ætla má að úrslit máls velti á gögnunum

Ætla má að skilyrði (1) feli það i sér að þeir sem gefið hafa framburð fyrir 
nefndinni hafi ekki gefið skýrslu hjá lögreglu eða komi ekki til með eða geti ekki 
gefið skýrslu fyrir dómi. Skilyrði (3) felur í sér að fyrir dómi muni þessi umræddi 
framburður geta haft „úrslitaþýðingu“ varðandi sönnunarmat dómara í sakamálinu.

Félag islenskra flugumferðarstjóra telur að að þetta fyrirkomulag sé andstætt 
gmndvallarmannréttindum þeirra einstaklinga sem munu bera vitni fyrir nefndinni, 
sbr. 1. mgr. 70. gr. stjómarskrár, 1. mgr. 6. gr. mannréttindasáttmála Evrópu, 3. mgr. 
32. gr. og 51. gr. laga um meðferð opinberra mála. Á því verður að byggja, ef 
flugslysarannsóknir eiga að skila árangri, að trúnaður riki um framburð fyrir 
rannsóknamefnd flugslysa og að þeir einstaklingar sem þar tjá sig geri það af frjálsum 
og fusum vilja án þess að sakarsjónarmið séu höfð að leiðarljósi. Félag islenskra 
flugumferðarstjóra sér ekki að í réttarríki geti nokkrir hagsmunir réttlætt slíkt brot á 
mannréttindum.

Verði 21. gr. frumvarpsins samþykkt sem lög óbreytt er ljóst að markmiðum 
rannsóknar, sem er einungis að auka öryggi í flugi og flugrekstri og koma í veg fyrir 
að flugslys endurtaki sig, verður ekki náð, því að við yfírheyrslur hjá nefndinni yrðu 
aðilar máls alltaf að hafa i huga þann möguleika að framburður þeirra yrði notaður 
gegn þeim í opinberu máli.

23.gr.
2. mgr verði felld niður.

Félag i slenskra f  lugumferðarstjóra óskar e ftir þ ví við samgöngunefnd að fá að 
hitta hana á fundi til að gera nánar grein fyrir máli sínu.

Virðingarfyllst,
F.h. Félags íslenskra flugumferðarstjóra

Loftur Jóhannsson 

formaður
Stefán B. Mikaelsson 

ritari


