
Alþingi
indi nr. Þ t2 o / W 2> 

mnudagur /. 3. 200^
FLUGMALASTJORN ISLANDS

Reykj avíkurflugvölluf 
101 Reykjavík 

3ími569 41 0 0 -Fax 562 3619 
www.caa.is • ftns@caa.is

Samgöngunefiid Alþings 
Hr. Stefán Ámi Auðólfsson 
Austurstræti 8-10 
150 REYKJAVÍK

Tilv. yðar 

Tilv. vor

2003020006
Bréfalykill:

5.1.2

Dags.

9. febrúar 2004
Dags.

19. febrúar 2004

Efni: Umsögn um frumvarp til Iaga um rannsóknir flugslysa.

Vísað er til erindis yðar dags. 9. febrúar sl. þar sem óskað er umsagnar um frumvarp til laga 
um rannsókn flugslysa.

Umsögn Flugmálastjómar fylgir hjálögð.

Með kveðiufjh  • í  Th .
Þorgeir Pálsson 
flugmálastjóri

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


Umsögn Flugmálastjórnar íslands um 
frumvarp til laga um rannsóknir flugslysa

Dags. 25.2.2004

Umsögn þessi byggir á umsögn Flugmálastjómar við frumvarp sama efhis sem 
lagt var fram á 128. löggjafarþingi 2002-2003. Sleppt er yfirferð yfir þau atriði sem 
frumvarpið tekur ekki til og vísast um þau atriði til umsagnar stofiiunarinnar frá 25. 
febrúar 2003. Leitast er við að gera athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins 
eins og þær koma fyrir.

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

og flugatvika, þ.m.t. flugumferðaratvika. Orðin flugslys og flugatvik hefur hvort um 
sig skilgreinda þýðingu innan flugsins, með vísan til viðauka 13 við Chicago 
samninginn. Það verður því að teljast afar óheppilegt að ekki sér skýr greinarmunur 
gerður á milli þeirra í lögum um rannsókn flugslysa. Sú leið að annað hugtakið sé 
látið ná yfir hitt stuðlar einungis að hugtaka ruglingi.

Um 2. gr.
í 2. 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 stofnunin 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”.

Um 8. gr.
Eins og tekið er fram í 1. mgr. 8. gr. ákveður nefhdin sjálf hvenær efhi eru til 

rannsóknar flugslyss í samræmi við ákvæði laganna. Nefiidinni ber því engin skylda 
til að upplýsa aðra aðila um hvort hún hafi hafið rannsókn eður ei eða hvort hún hafi 
gripið til einhveija ráðstafana til að varðveita rannsóknargögn. Telja má æskilegt að 
þessi ákvörðun nefndarinnar sé tilkynnt hlutaðeigandi t.a.m. til að tryggja 
rannsóknarhagsmuni annarra aðila s.s. lögreglu og flugmálayfirvalda, sbr. 15. gr.

í 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 í samræmi við viðauka 13. við Chicago samninginn.

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 fleiri aðilar gætu leitað til nefndarinnar með rannsóknir, ef á 
annað borð á að opna fyrir möguleika á slíkum rannsóknum, sem hingað til hafa fallið 
utan hefðbundinna verkefna rannsóknamefhdarinnar.
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Um 10. gr.
Mikilvægt er að tillögur um úrbætur í flugöiyggismálum berist eins fljótt og 

auðið er til þeirra aðila sem bregðast skulu við slikum 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 i veg fyrir sambærileg slys.

Um 11. gr.
í 11. gr. er fjallað um tilkynningarskyldu flugslysa. 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 ræða, t.a.m. ef upp 
kemur flugumferðaratvik, s.s. þá flugumferðarstjóra sem eru í vinnustöð sinni á þeim 
tíma sem atvikið gerist auk varðstjóra, stjómendur loftfara, starfsmenn 
flugrekstraraðila, hugsanlega sjónarvotta og svo mætti lengi telja. I lögum um 
loftferðir nr. 60/1998 er i 47. gr. samsvarandi ákvæði um skyldu til tilkynningar auk 
þess sem reglugerð um tilkynningarskyldu nr. 126/1998 fjallar sérstaklega um slíkar 
skyldur. Telja má nægilegt í þeim tilvikum sem aðilar hafa sérstakt kerfi til að 
tilkynna nefhdinni, s.s. flugrekstaraðilar og flugstjómarmiðstöðin i Reykjavik 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 
nefndarinnar. Æskilegt væri að 11. gr. frumvarpsins slægi þennan fyrirvara svo 
rannsóknamefiidin þyrfti ekki að búa við það að fá margfaldar tilkynningar vegna 
sama slyssins.

Um 13. gr.
í 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. I 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 slikri 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 haft þýðingu við rannsókn. Skv. 15. gr. hefur rannsóknamefhdin það í hendi sér 
hvenær loftfar eða hlutar þess, sem nefndin hefur tekið í sínar vörslur, sé látið af 
hendi.

Tilvitnaðar greinar frumvarpsins virðast bera með sér að rannsókn nefhdarinnar 
gangi framar öðrum rannsóknarhagsmunum. Hér er ekki verið að draga úr því 
mikilvæga hlutverki sem rannsóknamefnd flugslysa er ætlað, heldur að minna á það 
að fleiri aðilar hafa rétt og skyldur sem tengjast rannsókn flugslysa, s.s. lögregla 
samkvæmt lögum um meðferð opinberra mála og Flugmálastjóm íslands samkvæmt 
lögum um loftferðir. Aðrir aðilar kunna einnig að hafa hagsmuna að gæta, s.s. 
framleiðandi 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.
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Ákvæði 5. kafla viðauka 13. við Chicago samninginn ganga ekki út frá því að 
rannsóknargögn, s.s. loftfar, hlutar þess og ferðriti séu eingöngu i 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. gr. 5.10 i 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 official o f 
the judicial authority carrying the recordings to the place o f readout, thus 
maintaining custody.,'>

Að sama meiði eru önnur ákvæði 5. kafla í viðauka 13. um rannsóknargögn, s.s. 
5.7, 5.8, 5.9 og 5.9.1 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, heilsufarsskoðunar flugliða eða niðurstöður krufningar og/eða 
réttarlæknisfræðilegrar skoðunar á þeim sem með loftfarinu fórust.

Samkvæmt viðauka 13. er því ekki gert ráð fyrir sérstökum forgangi 
rannsóknanefhdarinnar til loftfars, hluta þess, ferðrita eða annarra rannsóknargagna 
sem því tengjast. 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 grunur um að brotið hafl verið gegn lögum. Sjá frekar 
umfjöllun um 19. gr. og 20. gr. frumvarpsins.

Um 14. gr.
í 1. mgr. hafa gagnaöflunarheimildir nefhdarinnar verið styrktar frá núgildandi 

lögum og frumvarpinu sem lagt var fram á 128. löggjafarþingi. Þó getur nefhdin ekki 
upp á eigin spýtur fyrirskipað töku blóð- eða þvagsýnis til rannsóknar, farið fram á 
heilbrigðisskoðun flugliða, né farið fram á réttarlæknislega skoðun eða krufiiingu. I 
umsögn um 13. gr. er vikið að samtvinnuðum hagsmunum rannsóknamefndarinnar og 
annarra aðila, s.s. lögreglu til rannsóknargagna. Ekki er ástæða til að endurtaka þá 
umijöllun hér en leggja verður sérstaka áherslu á að réttur lögreglu til 
rannsóknargagna hlýtur að ganga fyrir rétti rannsóknamefhdarinnar.

Nefndinni er heimilt skv. 2. mgr. að taka skýrslur af ýmsum aðilum og vitnum 
en getur ekki þvingað þessa aðila til að veita upplýsingar kjósi þeir að tjá sig ekki. 
Þessi staða hlýtur óneitanlega að takmarka störf nefndarinnar.

Samkvæmt 2. málslið 3. mgr. 14. gr. verða skýrslur aðila og vitna taldar réttar 
nema gerðar séu athugasemdir við þær. Engin fyrirmæli eru í frumvarpinu um að 
leita skuli eftir yfirlýsingu aðila eða vitnis um að aðili hafi skýrt satt og rétt frá við 
skýrslugerð. Slík dæmi eru þó í erlendri löggjöf um rannsóknir flugslysa. Þar sem 
enginn refsiákvæði eru í lögunum er þvi aðilum og vitnum fijálst að segja rangt frá 
við skýrslutöku.
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Um 15. gr.
Hvað 15. gr. frumvarpsins varðar sérstaklega verður að telja það mjög 

varhugavert að engir fyrirvarar séu slegnir við ákvörðunarrétt rannsóknamefndarirmar 
að ákvarða hvenær loftfar eða hlutar þess, sem og önnur gögn eru látin af hendi. I það 
minnsta má telja nauðsynlegt að öðrum aðilum sem lögvarða hagsmuni hafa af því að 
rannsaka loftfar og hluta þess sé gefið tækifæri til að taka við rannsóknargögnum áður 
en þeir eru látnir af hendi. Slíkir aðilar væru t.a.m. lögregla hafi hún vitneskju eða 
grun 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 laga um loftferðir nr. 
60/1998. Þá kunna aðrir aðilar að hafa hagsmuni af rannsókn flugslyss eða flugatviks, 
s.s. erlend ríki, framleiðandi loftfars eða íhluta, vátryggjandi loftfars, flugrekandi o. fl.

Hvað 2. mgr. 15. gr. varðar þá má telja nauðsynlegt að í stað orðsins flugritum 
komi orðið ferðritum. Með orðið ferðriti (Flight recorder) er átt við hverskonar sírita í 
loftfari (þar með talinn flugriti og hljóðriti) sem skráir upplýsingar er komið geta að 
gagni við rannsókn flugslysa eða flugatvika.

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

Um 19. gr. og 20. gr.
Fyrirmynd 19. gr. frumvarpsins er grein 5.12 í viðauka 13. við Chicago 

samninginn. Grein 5.12 hljóðar svo:
“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 
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:

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

b) all communications between persons having been involved in the operation 
o f the aircraft;

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

d) cockpit voice recordings and transcripts from such recordings; and
e) opinions expressed in the analysis o f  information including flight recorder 

information.
These records shall be included in the final report or its appendices only when 
pertinent to the analysis o f the accident or incident. Parts o f the records not relevant 
to the analysis shall not be disclosed. ”

Greint er á milli þess annarsvegar að veita aðgang að gögnum í þágu rannsóknar 
á slysi eða atviki milli rannsóknaraðila innan eins ríkis og hinsvegar opinberrar 
birtingar á gögnum s.s. til almennings. Svo virðist sem þessi aðgreining í grein 5.12 
sé lögð að jöfnu í 19. gr. frumvarpsins þar sem gert er ráð fyrir að öll þessi gögn séu 
eingöngu í vörslum og umráðum rannsóknamefndar flugslysa.

Eins og áður hefur verið greint frá eru fleiri aðilar en rannsóknamefnd flugslysa 
sem koma að rannsókn flugslyss eða flugatviks. Ýmis gögn, s.s. ferðriti loftfars 
(hljóð- og flugriti), loftfar eða hlutir úr loftfari, álitsgerðir tæknilegs eðlis sem aflað er 
frá erlendum eða innlendum sérfræðingum er efni sem aðilar rannsóknar hljóta að
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deila að einhveiju marki. Raimsóknameftid flugslysa er ekki ætlaður einkaréttur á 
þessum gögnum. Svo virðist sem frumvarpið geri ráð fyrir að eftir að t.a.m. ferðriti 
loftfars er kominn í hendur rannsóknamefhdarinnar sé loku fyrir það skotið að aðrir 
rannsóknaraðilar geti fært sér í nyt þær upplýsingar sem hann hefur að geyma, sbr. 2. 
mgr. 20. gr. Sé litið til greinar 5.10 í viðauka 13 er ljóst að þetta er alls ekki sú 
hugsun sem að baki liggur. (Sjá umfjöllun um 13. gr. frumvarpsins)

Með framangreint i huga gerir Flugmálastjóm ekki athugasemd við a- og c-lið 1. 
mgr. 19. gr. Hinsvegar hvað varðar b-, d- og e-lið gerir stoftiunin eftirfarandi 
athugasemdir:

Mikilvægustu skráð fjarskipti sem um ræðir eru samskipti á jörðu niðri, í 
flugstjóm eða flugtumi, í hljóðrita í loftfari og fjarskipti milli loftfars um talstöð. 
Aðrar upplýsingar sem hljóðriti skráir eru öll hljóð í stjómklefa, auk órofinna 
hljóðmerkja frá öllum hljóðnemum í heymartólum og grímum sem eru í notkun, 
talfjarskipti flugliða í stjómklefa um talkerfi flugvélarinnar, radd- eða hljóðmerki frá 
leiðsöguvirkjum eða aðflugstækjum sem heyrast í heymartólum eða hátalara og 
talfjarskipti flugliða í stjómklefa um almenna hátalarakerfi ef slíkt kerfi hefur verið 
sett upp. Ljóst er að gögn um fjarskipti um talstöð, fjarskipi við flugstjóm eða tum 
verður aflað frá viðkomandi flugumferðarþjónustu. Gögn þau sem hljóðriti varðveitir 
verður einungis aflað úr honum. Það er því með öllu ótækt að rannsóknamefhd 
flugslysa verði veittur einhverskonar einkaréttur að þeim gögnum. Sama á við gögn 
úr flugrita sbr. e-lið, sem skráir ýmsar breytur varðandi starfrækslu loftfarsins.

Því er tillaga Flugmálastjómar að 2. mgr. 20. gr. verði orðuð sem hér segir: 
Þegar flugslvs verður tilefni rannsóknar að hætti laga um meðferð opinberra mála eða 
laga um loftferðir skal rannsóknamefnd flugslysa veita hlutaðeigandi vfirvöldum 
upplýsingar og gögn sem varða vettvang og úrlausn tæknilegra álitaefna sem og gögn 
samkvæmt b-„ d- og e-lið 1. mgr. 19. gr.

í tengslum við ofangreint er rétt að benda á að víða í löggjöf erlendra ríkja má 
finna sambærileg ákvæði um aðstoð nefhdarinnar á tæknilegum álitaefnum bæði 
gagnvart lögreglu og flugmálayflrvöldum.

Ur 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 flugslysanefhdin) 
may be requested to provide assistance. 141. gr.: The AAIB must at all times keep the 
CAA (danska flugmálastjórnin) informed o f findings 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 fo r  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 accidentr
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