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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um rannsóknir flugslvsa.

Flugmálastjóm íslands vísar til erindis yðar dags. 6. febrúar sl. þar sem óskað var 
umsagnar um frumvarp um rannsókn flugslysa.

Hinn 7. desember 1944 var Chicago samningurinn, eða Alþjóðaflugsáttmálinn eins og hann 
er stundum nefndur, undirritaður. ísland fullgilti siðar samninginn og gekk hann í gildi hvað 
ísland varðar 20. apríl 1947. Samningurinn hefur að geyma 18 viðauka sem taka breytingum 
á nokkurra ára fresti. Viðauki 13. við Chicago samninginn fjallar um flugslysarannsóknir. 
Mörg meginákvæða hans hafa verið innleidd i núverandi lögum um rannsóknir flugslysa. 
Önnur ákvæði hans hafa ekki verið innleidd sérstaklega hvorki í lögum né reglugerðum en 
sum hver má finna í verklagsreglum rannsóknamefndar flugslysa. Flugmálastjóm telur 
mikilvægt að öll meginákvæði viðaukans verði innleidd í lög og reglugerðarheimild þannig 
útfærð að hægt sé að kveða nánar á um einstök atriði í reglugerð í samræmi við viðaukann.

Rannsóknir flugslysa eru mikilvægar til að greina orsakir þeirra til að koma í veg fyrir slys og 
auka öryggi í flugi. Mikilvægt er að rannsóknamefnd flugslysa njóti sjálfstæðis og að 
rannsóknarheimildir hennar taki mið af því. Þó verður að haga rannsókn flugslyss svo að 
rannsóknarheimildir annarra aðila, s.s. lögreglu skv. lögum um meðferð opinberra mála og 
Flugmálastjómar skv. loftferðalögum, skerðist ekki og þeir hafi jafnan um aðgang 
rannsóknargögnum að svo miklu leyti sem lög kveða á um. í umfjöllun um einstakar greinar 
frumvarpsins sem fylgir hjálögð er vikið að þessum rannsóknarhagsmunum, sjá umfjöllun um 
12.gr.-15. gr. og 19.gr.-20. gr. Sérstaklega má telja mikilvægt að greint sé frá skyldum 
rannsóknanefhdarinnar gagnvart öðrum rannsóknaraðilum flugslyss og réttur þeirra 
viðurkenndur.

Frekari umfjöllun um einstakar greinar má finna í hjálagðri umsögn stofnunarinnar.

http://www.caa.is
mailto:fms@caa.is


24.02.2003
Umsögn Flugmálastjórnar Islands um 

frumvarp til Iaga um rannsóknir flugslysa.

Leitast verður við að gera athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins eins 
og þær koma fyrir. I lokin verður gerð grein fyrir þeim atriðum sem stofnunin telur 
hafa mátt taka upp í frumvarpið.

Um 1. gr.
I 1. gr. er sú orðskýring lögð fram að orðið flugslys í lögunum taki til flugslysa 

og flugatvika, þ.m.t. flugumferðaratvika. Þetta verður að teljast óheppilegt, 
sérstaklega m.t.t. 7. gr. þar sem sérstaklega er svo fjallað um flugslys og 
flugumferðaratvik.

Um 2. gr.
12. gr. er tilgangur laganna skýrður sem svo að flugslysarannsóknir samkvæmt 

lögunum miða aðeins að því að koma í veg fyrir að flugslys endurtaki sig og stuðla að 
auknu öryggi í flug. Hér telur stofhunin að orðunum “endurtaki sig” sé ofaukið. I gr. 
3.1 í viðauka 13 við Chicago samninginn er hinu eina markmiði flugslysarannsókna 
lýst: “3.1 The solepurpose o f the investigation o f accidents or incidents shall be the 
prevention o f accidents and incidents. It is not the purpose o f this activity to 
apportion blame or liability

I 2. mgr. 2. gr. er fjallað um rannsókn á meintri refsiverðri háttsemi í tengslum 
við flugslys. Sérstaklega er tekið fram að slík rannsókn sé óháð rannsókn flugslysa 
samkvæmt lögum þessum í lok málsgreinarinnar. Sérstaka athygli verður að vekja á 
þessari málsgrein í tengslum við þá samvinnu sem nefridinni er ætlað að hafa við 
lögreglu. Ekki aðeins er lögreglu ætlað að aðstoða nefndina í hvívetna s.s. frekar er 
greint frá í síðari ákvæðum frumvarpsins, heldur er lögreglu beinínis ætlað að neyta 
heimilda sinna samkvæmt lögum um meðferð opinberra mála nr. 19/1991 í þágu 
rannsókn nefndarinnar. Frekari umijöllun verður síðar um þetta atriði.

Um 3. gr.
Kveðið er á um að RNF skuli starfa “sjálfstætt og óháð” öðrum stjómvöldum. I 

1. mgr. 8. gr. er kveðið á um að RNF skuli i rannsóknum sínum vera óháð öðrum 
rannsóknaraðilum, ákæruvaldi og dómstólum. Með vísan til þess sem hér að ofan er 
sagt varðandi 2. mgr. 2. gr. má velta fyrir sér hversu sjálfstæðar heimildir nefndin 
hefur til rannsóknar og hversu óháð hún sé í rannsókn sinni, s.s. þegar kemur að 
atriðum þar sem nefndin þarfnast aðstoðar lögreglu, sbr. 1. mgr. 8. gr frumvarpsins. 
T.a.m. getur nefndin ekki upp á eigin spýtur fyrirskipað töku blóð- eða þvagsýnis til 
rannsóknar, farið fram á réttarlæknislega skoðun eða krufningu né leitað gagna og 
muna hjá eiganda loftfars, umráðanda lofitfars og áhöfri eða öðrum aðilum. Þá getur 
nefndin ekki þvingað nokkum aðila til að gefa skýrslu fyrir nefndinni, og hefur 
einungis rétt til skýrslutöku samkvæmt 5. mgr. 12. gr. eða heimild til skýrslutöku sbr. 
1. mgr. 14. gr. Víða erlendis hafa sambærilegum rannsóknamefhdum verið veittar 
ríkar sjálfstæðar heimildir til öflunar rannsóknargagna.

Sjálfstæði nefhdarinnar er mikilvægt og sá grundvöllur sem starfsemi hennar 
verður að byggja á. T.a.m. má telja nauðsynlegt að nefndin geti starfað sjálfstætt og 
verið óháð án afskipta annarra stjómvalda og stjómardeilda. I þessu samhengi vekur 
sérstaka athygli 5. mgr. 8. gr. frumvarpsins, sem er nýmæli, og kveður á um heimild
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samgönguráðherra til að fela nefodinni rannsókn atriða er varða almennt flugöryggi, 
án þess að þau tengist flugslysi og 2. mgr. 23. gr. frumvarpsins, sem einnig er nýmæli, 
þar sem samgönguráðherra getur falið nefiidinni að rannsaka nánar tiltekið flugslys 
eða sérstök atiði sem tengjast flugslysi.

Um 7. gr.
I 7. gr. er fjallað um lögsögu nefhdarinnar sem tekur til alls islensks 

yfirráðasvæðis svo og íslenska flugstjómarsvæðisins. Sambærilegt ákvæði er í 5. gr. 
núverandi laga. Orðin “íslenska flugstjómarsvæðisins” er óheppilegt í þessu 
samhengi. Island á ekkert flugstjómarsvæði utan islenskrar lofthelgi. Það svæði sem 
hér er vísað til er annarsvegar flugstjómarsvæði á alþjóðlegu hafsvæði sem 
Alþjóðaflugmálastofhunin hefúr falið íslandi og Flugmálastjóm íslands veitir 
þjónustu á samkvæmt sérstökum samningi tuttugu og þriggja ríkja og hinsvegar 
svæðis sem Island fer með flugumferðarstjóm og veitir flugupplýsingþjónustu í 
samkvæmt sérstökum samningi við Danmörku (vegna Grænlands í tilteknum 
flughæðum og við Vagar flugvöll í Færeyjum). Svæðið sem slíkt er því ekki til, 
heldur er breytilegt að stærð og umfangi eftir þjóðréttarlegum skuldbindingum hveiju 
sinni svo og tvíhliða samningum þar að lútandi við erlend ríki og eða stjómvöld. Er 
hér lagt til að vísað verði til flugupplýsinga- og flugstjómarsvæðis sem ísland veitir 
þjónustu á (BIRD FIR/CTA) eins og það er skilgreint á hveijum tíma.

I 2. mgr. eru talin upp nokkur tilvik sem nefiidinni ber að taka til rannsóknar. Ef 
miðað er við orðskýringu 1. mgr. 1. gr. má telja að einhverjar lagfæringar þurfi að 
gera. Sameina megi b- og d-liði saman og fella c-lið niður.

I 3. mgr. kemur nýmæli um að nefhdinni sé heimilt að fela öðru ríki rannsókn 
flugslyss á íslensku yfirráðasvæði að hluta eða að öllu leyti, að fengnu samþykki 
samgönguráðherra. Hér þarf væntanlega að huga að útvíkkun ákvæðisins svo það 
megi einnig taka til flugupplýsinga- og flugstjómarsvæðis sem íslands veitir þjónustu 
í sbr. c-lið 2. mgr. og flugslysa sem verða utan islensks yfirráðasvæðis þar sem loftför 
skrásett á íslandi eiga hluta að máli, sbr. b- og d-lið 2. mgr.

Um 8. gr.
Eins og tekið er fram í 1. mgr. 8. gr. ákveður nefndin sjálf hvemær efni eru til 

rannsóknar flugslyss í samræmi við ákvæði laganna. Nefndinni ber því engin skylda 
til að upplýsa aðra aðila um hvort hún hafi hafið rannsókn eður ei eða hvort hún hafi 
gripið til einhverja ráðstafana til að varðveita rannsóknargögn. T.a.m. kann þetta að 
vera mikilvægt til að tryggja aðgengi að rannsóknargögnum, s.s. fyrir lögreglu og aðra 
aðila eftir atvikum. I 3. kafla viðauka 13. við Chicago samninginn er sérstaklega 
fjallað um skyldur ríkja þar sem slys á sér stað til að vemda rannsóknargögn og 
varðveita í þann tíma sem nauðsynlegur er til að rannsaka þau. Æskilegt væri að 8. 
gr. greindi frekar frá þessum skyldum nefhdarinnar i samræmi við viðauka 13. við 
Chicago samninginn.

I 2. mgr. er vísað til Flugmálastjómar sem nú heitir Flugmálastjóm Islands, sbr. 
lög nr. 60/1998 með síðari breytingum. Þetta orð kemur víða fyrir í frumvarpinu, sbr. 
3. mgr. 8. g r ., 10. gr. ,11. gr. 18. gr. og 22. gr. og óskast leiðrétt.

í 5. mgr. 8. gr. er samgönguráðherra heimilað að fela RNF að rannsaka atriði er 
varða almennt flugöryggi, án þess að þau tengist flugslysi. Heppilegt væri í þágu 
almannahagsmuna að etv. fleiri aðilar gætu leitað til nefhdarinnar með rannsóknir, ef 
á annað borð á að opna fyrir möguleika á slíkum rannsóknum sem hingað til hafa 
fallið utan hefðbundinna verkefiia rannsóknamefndarinnar.
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Um 9. gr.
Efiii 9. gr. um þagnarskyldu er nýmæli sem telja má nauðsynlegt með vísan til 

starfa nefndarinnar. Æskilegt er þó að þeir aðilar, t.a.m. erlendir, sem fá að fylgjast 
með starfi nefiidarinnar, hafa aðgang að rannsóknargögnum og fl., án þess að beinlínis 
starfa fyrir nefndinna, virði þagnarskyldu. Telja má æskilegt að slíkir aðilar væru 
taldir með i lagaákvæðinu.

Um 10. gr.
Mikilvægt er að tillögur um úrbætur í flugöryggismálum berist eins fljótt og 

auðið er til þeirra aðila sem bregðast skulu við slíkum tillögum. Sérstaklega má telja 
mikilvægt í 1. mgr. 10. gr. að hnykkt sé á því að tillögumar beinist að orsökum slyss 
og hvemig megi uppræta þær til að koma í veg fyrir að samsvarandi slys endurtaki 
sig. Er því tillaga stofhunarinnar að bætt sé við 1. mgr. 10. gr. eftir 1. málslið 
eftirfarandi setningu: Tillögumar skulu beinast að orsökum slyss og hvemig megi 
uppræta þær til að koma í veg fyrir sambærileg slys.

Um 11. gr.
I 11. gr. er fjallað um tilkynningarskyldu á flugslysum. Samkvæmt 1. mgr. ber 

sérhveijum þeim sem öðlast vitneskju um flugslys að tilkynna nefndinni um slysið 
tafarlaust. Ljóst er að um töluvert marga aðila getur verið að tefla, t.a.m. ef upp 
kemur flugumferðaratvik, s.s. þá flugumferðarstjóra sem em í vinnustöð sinni á þeim 
tíma sem atvikið gerist auk varðstjóra, stjómendur loftfara, starfsmenn 
flugrekstraraðila, hugsanlega sjónarvotta og svo mætti lengi telja. í lögum um 
loftferðir nr. 60/1998 er í 47. gr. samsvarandi ákvæði um skyldu til tilkynningar auk 
þess sem reglugerð um tilkynningarskyldu nr. 126/1998 fjallar sérstaklega um slikar 
skyldur. Telja má nægilegt í þeim tilvikum sem aðilar hafa sérstakt kerfi til að 
tilkynna nefndinni, s.s. flugrekstaraðilar og flugstjómarmiðstöðin í Reykjavík að 
“sérhver aðili” sem öðlast vitneskju um flugslys sé ekki skyldugur til að tilkynna það, 
heldur að það kerfi sem fyrir er sé virkt, og tilkynningin berist fljótt og vel til 
nefiidarinnar. Æskilegt væri að 11. gr. frumvarpsins slægi þennan fyrirvara svo 
rannsóknamefndin þyrfti ekki að búa við það að fá margfaldar tilkynningar vegna 
sama slyssins.

Um l2 .-15 .g r .
I 1. mgr. 12. gr. frumvarpsins er yfirstjóm vettvangsrannsóknar sett í hendur 

rannsóknarstjóra. Er það í samræmi við 2. málslið 2. mgr. 132. gr. laga um loftferðir 
nr. 60/1998 með síðari breytingum þar sem segir að rannsóknamefnd flugslysa fari 
með yfirstjóm vettvangsrannsóknar. í 4. mgr. 12. gr. segir að rannsóknarstjóri skuli 
hafa sjálfstæðan rétt til að kveðja sér til aðstoðar lögreglu og að henni sé skylt að 
verða við slíkri beiðni. Skv. 3. mgr. 13. gr. er rannsóknarstjóra heimilt að láta 
fjarlægja af vettvangi og taka til vörslu loftfar eða hluta þess og annað sem ætla má að 
geti hafit þýðingu við rannsókn. Skv. 15. gr. hefur rannsóknamefndin það í hendi sér 
hvemær loftfar eða hlutar þess, sem nefhdin hefur tekið í sínar vörslur, sé látið af 
hendi.

Tilvitnaðar greinar frumvarpsins virðast bera með sér að rannsókn nefndarinnar 
gangi framar öðram rannsóknarhagsmunum. Hér er ekki verið að draga úr því 
mikilvæga hlutverki sem rannsóknamefhd flugslysa er ætlað, heldur að minna á það 
að fleiri aðilar hafa rétt og skyldur sem tengjast flugslysum, s.s. lögregla samkvæmt 
lögum um meðferð opinberra mála og Flugmálastjóm íslands samkvæmt 
loftferðalögum. Aðrir aðilar kunna einnig að hafa hagsmuna að gæta, s.s.
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íramleiðandi loftfars eða íhlutar, ríki þar sem loftfar er skráð, ríki þar sem loftfar er 
starfrækt sé það annað ríki en þar sem það er skrá o. s. frv. Gert er ráð fyrir að 
rannsóknamefndin beri sérstakar skyldur gagnvart slíkum aðilum samkvæmt 
ákvæðum viðauka 13. við Chicago samninginn. Akvæði frumvarpsins endurspegla 
ekki þessa fyrirætlan, sbr. þó 1. mgr. 18. gr. frumvarpsins.

Akvæði 5. kafla viðauka 13. við Chicago samninginn ganga ekki út frá því að 
rannsóknargögn séu eingöngu í vörslum eins og sama aðilans, heldur að aðilar deili 
þeim að því marki sem það er hægt, sem og þeim niðurstöðum af slíkum rannsóknum 
leiða. Túlkun aðila og greining á niðurstöðum er hinsvegar þar sem segja má að leiðir 
skilji með þeim, sbr. eftirfarandi úr viðauka 13.: “5.10 The State conducting the 
investigation shall recognize the need for coordination between the investigator-in- 
charge and the judicial authorities. Particular attention shall be given to evidence 
which requires prompt recording and analysis for the investigation to be successful, 
such as the examination and identification o f victims and read-outs o f flight recorder 
recordings.... Note 2 -  Possible conflicts between investigating and judicial 
authorities regarding the custody o f flight recorders and their recordings may be 
resolved by an ojficial o f the judicial authority carrying the recordings to the place o f  
readout, thus maintaining custody.”

Að sama meiði em önnur ákvæði 5. kafla viðaukans um rannsóknargögn, s.s. 
5.7, 5.8 og 5.9 þar sem mælst er til þess að þau rannsóknargögn sem fyrir liggi og 
hægt er að nýta í þágu rannsóknar séu greind eins og hægt er hvort sem um er að ræða 
ferðrita loftfara eða niðurstöður krufningar og/eða réttarlæknisfræðilegrar skoðuar á 
þeim sem með loftfarinu fómst.

Sé litið til erlendra laga um rannsóknir flugslysa er þetta sjónarmið víða orðað 
og sérstakar skyldur lagðar á herðar rannsóknamefhdinni s.s. að gera t.a.m. 
flugmálayfirvöldum grein fyrir niðurstöðum sínum um leið og þær verða til sem og að 
aðstoða lögreglu komi upp gmnur um að brotið hafí verið gegn lögum. Sjá frekar 
umfjöllun um 19. gr. og 20. gr. frumvarpsins.

Hvað 15. gr. frumvarpsins varðar sérstaklega verður að telja það mjög 
varhugavert að engir fyrirvarar séu slegnir við ákvörðunarrétt rannsóknamefhdarinnar 
að ákvarða hvemær lofltfar eða hlutar þess em látnir af hendi. í það minnsta má telja 
nauðsynlegt að öðmm aðilum sem lögvarða hagsmuni hafa af því að rannsaka loftfar 
og hluta þess sé gefið tækifæri til að taka við rannsóknargögnum áður en þeir em 
látnir af hendi. Hvað 2. mgr. 15. gr. varðar þá má telja nauðsynlegt að nánar sé 
kveðið á um varðveislu ferðrita (ath. ekki flugrita svo sem segir í frumvarpinu) sem 
og vörslur og meðferð rannsóknargagna, sbr. 14. og 16. gr. í reglugerð, sbr. 24. gr.

Mælst er til þess að viðeigandi greinum frumvarpsins verði breytt til samræmis 
við ofangreind sjónarmið.

Um 19. gr. og 20. gr.
I 1. mgr. 19. gr. er lagt bann við því að veita aðgang að tilteknum gögnum sem 

rannsóknameftidin aflar eða upplýsingar um þau. Bannið virðist samkvæmt orðanna 
hljóðan ekki bundið við rannsóknamefndina eingöngu heldur aðra aðila einnig. Telja 
má bannið að sumu leyti of víðtækt miðað við þann tilgang sem því er ætlað og að 
höfðu tilliti til þeirra rannsóknaraðila sem koma að rannsókn flugslysa. Grein 5.12 í 
viðauka 13 við Chicago samninginn, sem 19. gr. er sniðin eftir, greinir frá þvi að “The 
State conducting the investigation o f an accident or incident shall not make the 
following records available for purposes other than accident or incident
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investigation, unless the appropriate authority for the administration o f justice in that 
State determines that their disclosure outweighs the adverse domestic and 
international impact such action may have on that or any future investigations 
Hér er rétt að hafa í huga að fleiri aðilar en rannsóknamefnd flugslysa kunna að þurfa 
að koma að rannsókn flugslyss, s.s. lögregla hafi hún vitneskju eða gmn um að 
refsivert brot hafi verið framið í tengslum við flugslys, sbr. 2. mgr. 66. gr. 1. um 
meðferð opinberra mála og Flugmálastjóm á grundvelli loftferðalaga. Þá kunna aðrir 
aðilar að hafa lögvarða hagsmuni af rannsókn flugslysa, s.s. erlend ríki, framleiðandi 
loftfars eða íhluta, vátryggjandi loftfars, flugrekandi o. fl. Þá ber einnig að hafa í 
huga að þau rannsóknargögn sem talin em upp í 1. mgr. 19. gr. em sum hver nú þegar 
háð leynd samkvæmt sérlögum, s. s. fjarskiptagögn og gögn úr hljóðrita (b-liður og 
hluti af d-lið (íjarskiptagögn) og hluti af e-lið (gögn sem unnin em upp úr hljóðrita). 
Samkvæmt 2. mgr. 43. gr. fjarskiptalaga er án undangengins dómsúrskurðar óheimilt 
að veita óviðkomandi aðilum að sjá skeyti, önnur skjöl eða annála um sendingar sem 
um íjarskiptavirkin fara eða hlusta á íjarskiptasamtöl eða hljóðrita þau. Hér er 
áherslan á orðunum “óviðkomandi aðili” samkvæmt ákvæðinu og ljóst að bannað 
tekur ekki til allra aðila sem að hugsanlega koma að rannsókn flugslyss, s.s. 
flugumferðarstjóra, flugmanna um borð í loftfarinu og eftir atvikum fleiri aðilum.

Önnur gögn s.s. samkvæmt a-lið (upptökur eða endurrit af framburði þeirra sem 
nefndin yfirheyrir við rannsókn máls) og að hluta samkvæmt e-lið (hverskonar 
álitsgerðir sem aflað hefúr verið í tengslum við mat á fyrirliggjandi gögnum) má telja 
gögn sem æskilegt sé að enginn fái aðgang að, sbr. 1. mgr. 19. gr., og em eingöngu 
rannsóknargögn flugslysanefhdar. Rökin fyrir slíku banni er m.a. þau að nefridin 
verður að njóta trúnaðartrausts þeirra aðila sem hún hefúr samskipti við og þeir aðilar 
verða að geta treyst þvi að framburður þeirra fyrir nefndinni verði ekki notaður gegn 
þeim síðar af yfirvöldum. Réttarstaða þeirra aðila sem nefndin tekur skýrslur af er því 
afar ólik þeirri stöðu sem slíkum aðilum kann að vera veitt hjá lögreglu, sbr. lög um 
meðferð opinberra mála.

Hvað c-liðinn varðar má telja læknisfræðileg gögn sem og persónuleg gögn sem 
varða þá sem tengst hafa flugslysi séu vemduð skv. sérlögum, s.s. lög um réttindi 
sjúklinga, lög um persónuvemd o. s. frv., sem kunna að taka til þeirra upplýsinga sem 
hér er visað til. Ástæða er þó til að takmarka rétt rannsóknamefiidarinnar til að veita 
upplýsingar eða aðgang að slíkum upplýsingum sem hún kann að hafa aflað 
samkvæmt sérheimildum hennar samkvæmt frumvarpinu og núgildandi lögum.

Með visan til ofangreinds telur Flugmálastjóm mikilvægt að orðalagi 1. mgr. 19. 
gr. sé breytt til samræmis við þau sjónarmið sem hér hafa verið rakin.

Hvað varðar tengsl 1. mgr. 19. gr. og 20. gr. telur Flugmálastjóm einnig að 
breyta beri 2. mgr. 20. gr. Hún fjallar um þau tilvik er flugslys verður tilefhi að 
rannsókn að hætti opinberra mála. Ber þá rannsóknamefnd skv. núverandi frumvarpi 
að veita lögreglu upplýsingar og gögn sem varða vettvang og úrlausn tæknilegra 
álitaefna. Hér telur Flugmálastjóm nauðsynlegt að útvíkka þessar skyldur 
rannsóknamefhdarinnar til Flugmálastjómar einnig, sem og að auka við 
upplýsingaskyldu nefhdarinnar svo hún taki einnig til matskýrslna á flugrita loftfars 
(um úrvinnslu gagna úr hljóðrita loftfars fari skv. fjarskiptalögum), gögn og 
upplýsingar um úrlausn tæknilegra álitaefha taki einnig til matskýrslan á bol og 
hreyflum loftfars sem og íhluta sem og annarra sambærilegra upplýsinga. Eðlilegt er 
að rannsóknaraðilar flugslysa sitji við sama borð hvað varðar upplýsingar og gögn er 
varða vettvang og tæknileg álitaefrii.
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í tengslum við ofangreint er rétt að benda á að víða í löggjöf erlendra ríkja má fínna 
sambærileg ákvæði um aðstoð nefhdarinnar á tæknilegum álitaefiium bæði gagnvart 
lögreglu og flugmálayfirvöldum. Úr dönsku loftferðalögunum: “5. mgr. 140. gr.: In 
case o f  suspicion that an offence has been committed, the police authorities may carry 
out independent investigations as required by the Prosecution, and the AAIB (danska 
flugslysanefndin) may be requested to provide assistance. 141. gr.: The AAIB must at 
all times keep the CAA (danska flugmálastjórnin) informed o f fmdings and 
circumstances o f investigations which are considered to be o f substantial importance 
to flight safety, and must at the earliest possible opportunity to inform the CAA o f its 
evaluation thereof'’ Þá er t.a.m. enn fastar að orði kveðið í bandarískri löggjöf; “2. 
málsliður, f-liður greinar 1131: The Board shall provide for appropriate participation 
by other departments, agencies or instrumentalities in the investigation. However, 
those departments, agencies, or instrumentalities may not participate in the decision 
o f the Board about the probable cause o f the accidentT

Um 23. gr.
Samkvæmt 2. mgr. 23. gr. frumvarpsins getur samgönguráðherra falið 

rannsóknamefndinni að rannsaka nánar tiltekið flugslys eða sérstök atriði sem tengjast 
flugslysi þegar sérstaklega stendur á. Eki er nánar skýrt hvemær standi “sérstaklega 
á”. Telja má að þetta ákvæði geti kallað á endurupptöku í öllum málum þar sem ekki 
em slegnir frekari fyrirvarar við heimild ráðherra til fela nefndinni rannsókn að nýju.

Um 24. gr.
Reglugerðarheimildin skv. 24. gr. er talsvert fátækari en sambærilegt ákvæði í 

núverandi lögum. Æskilegt má telja að slík heimild sé skýr og tiltaki þau atriði sem 
henni er ætlað að fjalla um sérstaklega, enda sé ekki getið um slík atriði í lögunum 
sjálfum. Sem dæmi um atriði sem æskilegt væri að reglugerð fjallaði um væri 
varðveisla og meðferð rannsóknargagna, skilríki og merkingar rannsóknanefhdarinnar 
og starfinanna hennar, tilkynningar og skýrslugerð til erlendra aðila og Alþjóða- 
flugmálastofhunarinnar (ADREP skýrslumar) o. fl.

Atriði sem frumvarpið fjallar ekki um .

Tilkynningar um rannsókn til erlendra ríkja (ríki framleiðenda loftfarsins, ríki 
þar sem loftfar er skrá, ríki þar sem loftfarið er starfrækt sé það annað en þar 
sem það er skráð, eða ríkja sem hafa átt ríkisborgara meðal farþega um borð í 
loftfari sem farist hefúr) og annarra aðila í samræmi við 4. kafla viðauka 13. 
við Chicago samninginn.

Staða erlendra ríkja er hagsmuni hafa af rannsókn og staða þeirra gagnvart 
rannsókn, rannsóknargögnum o. f l . , sbr. 4. og 5. kafli viðauka 13. við Chicago 
samninginn.

Þáttöku rannsóknanefhdarinnar í rannsóknum með erlendum 
rannsóknaraðilum, möguleikar nefndarinnar á þáttöku o. fl. því tengt, sbr. 4. 
kafli viðauka 13. við Chicago samninginn.

Geymslu rannsóknargagna, vörslu og meðferð, sbr. 3. kafli viðauka 13. við 
Chicago samninginn. I 15. gr. frumvarpsins segir að gögn úr flugritum skuli
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varðveita varanlega. Hver varðveitir og hvemig? Hvað ber nefndinni að 
varðveita rannsóknargögn sín lengi ? m.t.t. þess að það gæti tekið töluverðan 
tima að upplýsa flugslys og að það gæti tekið aðra aðila tima að fá 
dómsúrskurð til afhendingar gagnanna. Því er mikilvægt að tryggt sé að gögn 
týnist ekki, skemmist eða verði hent meðan ljóst er að slíkt ástand varir.

Ekkert refsiákvæði er í frumvarpinu. Ekkert slíkt ákvæði er i núverandi 
lögum.

8. kafli viðauka 13. við Chicago samninginn fjallar um tilkynningarkerfí á 
flugatvikum þar sem safiiað er hverskonar upplýsingum um atvik sem ekki er 
skylt að tilkynna samkvæmt því tilkynningarkerfi sem fyrir hendi er í ríki (svo 
nefnt “skyldu-tillkynningarkerfi”). Slikt kerfi byggir á því að tilkynnandi 
tilkynni að fijálsum vilja um atvik sem kunna að vera frávik fiá reglum eða 
verklagi, atvik sem upp hafa komið og kunna að hafa áhrif á flugöryggi. 
Æskilegt er að tiltekin vemd verði veitt slíkum tilkynningum sem og þeim 
aðilum sem tilkynna slík atvik (“Non-punative environment”) sem er 
undirstaða þess að slíkt kerfi verði virkt. Æskilegt má telja að breytingar á 
löggjöf sem gera þarf til að virkja slíkt kerfi verði einnig gerðar á lögum um 
rannsókn flugslysa. Slíkar breytingar krefjast þó fiekari útfærslu og 
undirbúnings en nokkur tök em á að gera í þessari umsögn.

Staða þeirra sem lifa af flugslys og flugatvik, sem og aðstandenda þeirra sem 
farast í flugslysum gagnvart upplýsingagjöf um flugslys, orsakir þeirra, stöðu 
rannsóknar og hvar nálgast megi líkamsleifar og persónulega muni þeirra sem 
fómst. I sérstökum leiðbeiningarbæklingi fiá Alþjóðaflugmálastofhuninni er 
mælst til þess að aðildarríki geri sérstakt átak í því að aðlaga löggjöf sína að 
breyttum viðhorfum alþjóðasamfélagsins til þeirra sem lenda í flugslysum og 
komast af eða verða fyrir áfalli í tengslum við flugsamgöngur, sem og 
aðstandenda þeirra sem farast í flugslysum. Ekki er ætlast til þess að 
rannsóknanefndir flugslysa gegni sérstöku hlutverki varðandi slíka aðstoð. 
Hinsvegar hefúr rannsóknamefhdin ákveðna ábyrgð til að veita upplýsingar 
um fiamgang rannsóknar, orsakir og þau atriði sem upp hafa komið við 
rannsókn.

- o -
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