Ákvö
örðun Fluggmálastjórnar Íslands nr. 20//2012 vegna kvörtuunar um neitun
n
um far með
m flugi 55W501 þann 8. októ
óber 20111
I.

Erindi

Þann 11. október ogg 3. nóvembeer 2011 barstt Flugmálasttjórn Íslands (FMS) kvörrtun frá A. Kvartandi
K
f
Iceland Express (IE
E) 5W501 till London fráá Keflavík þþann 8. októb
ber sl. og
átti bókaað far með flugi
tilbaka þþann 11. október sl. Kvaartandi segistt hafa greitt fyrir þetta kr.
k 52.546. Þeegar kvartan
ndi ætlaði
að afhennda brottfaraaspjald sitt til að ganga uum borð í flu
ugvél IE í Keflavík
K
þannn 8. október sl. til að
fara til L
London var henni
h
tjáð að
ð hún væri eekki að fara með
m vélinni vegna þess að hún væri drukkin.
Kvartanddi óskar í kvvörtun sinni eftir
e því að F
FMS taki að sér að rannssaka hvers veegna henni var
v neitað
að gangaa um borð fluugvél IE.
II.

Málavexxtir og bréfa
askipti

Flugmálastjórn senddi IE kvörtun
nina til umssagnar með tölvupósti þann
þ
4. nóveember sl. Beiðni um
þ
23. nóv
vember sl. FM
MS barst eng
gin umsögn um
u kvörtuninna frá IE.
umsögn var ítrekuð þann
III.

Forsend
dur og niðurrstaða Flugm
málastjórnar Íslands

Neytenddur flugþjónuustu eða aðrrir sem hagssmuna hafa að gæta sem
m telja að fl
flugrekandi, flytjandi,
ferðaskriifstofa eða umboðsmaðu
u
ur framangreeindra aðila hafi brotið gegn skylduum sínum saamkvæmt
lögum uum loftferðirr nr. 60/1998
8 eða regluggerðum settu
um á grundv
velli þeirra ggeta beint kv
vörtun til
Flugmálastjórnar Íslands, sbr. 1.. mgr. 126. ggr. c. loftferðarlaga. Stofnunin tekurr málið til sk
koðunar í
mi við ákvæðii laganna og stjórnsýslulaaga og sker úr
ú ágreiningii með ákvörððun, sbr. 3. mgr.
m 126.
samræm
gr. c ogg 140. gr. looftferðalaga,, ef hann veerður ekki jafnaður
j
með öðrum hæ
ætti. Er sú ákvörðun
á
bindandii.
Um réttiindi farþega sem neitað er
e um far er ffjallað um í reglugerð
r
EB
B nr. 261/20004, um sameeiginlegar
reglur um
m skaðabætuur og aðstoð til handa faarþegum sem
m neitað er um
m far og þeggar flugi er aflýst
a
eða
mikil seeinkun verðuur, sem var innleidd
i
hérr á landi meeð reglugerð nr. 574/20005. Samkvæmt 2. gr.
reglugerrðar nr. 5744/2005 er Flugmálastjóórn Íslands sá aðili sem ber ábbyrgð á framkvæmd
reglugerrðarinnar sam
manber 16. grr. reglugerðaar EB nr. 261
1/2004.
Um þau tilvik þegarr farþega er neitað um faar er fjallað um í 4. gr. reglugerðar EB nr. 261//2004. Af
f
einngöngu bótasskyldu í því tilviki þegar
ar hann neitaar farþega
ákvæðinnu að dæma skapar það flytjanda
um far þþar sem flugið er yfirbókaað en býður hhonum bætu
ur í staðinn. Þessi
Þ
túlkun á ákvæðinu fær
f stoð í
j. lið 1. mgr. 2. gr. en þar er að
ð finna skilgr
greiningu á hugtakinu
h
„fa
arþega neitaað um far“ en
e það er
svohljóððandi: „farþeega er meina
að að ganga um borð þótt hann hafi gefið sig fraam til þess sa
amkvæmt
skilyrðunnum sem mæ
ælt er fyrir um í 2. mggr. 3. gr. nema réttmætar ástæðurr séu til þesss, t.d. af
heilbrigððis- eða örygggisástæðum
m eða ef ferðaaskilríki eru ófullnægjand
ó
di.
Í gögnum
m þeim sem
m bárust frá kvartanda
k
vaar afrit af brééfi frá IE til kvartanda, ddags. 11. ok
któber sl.,
sem hafðði að geyma skýringar IE
E á málinu ogg þar segir m.a.
m orðrétt:

„Laugardaginn 8. október átti A bókað flug með Iceland Express til Lundúna. Í biðsal fyrir framan
brottfararhlið töldu flugliðar að A væri í annarlegu ástandi, hún sýndi starfsfólki félagsins yfirgang og
dónaskap og hlýddi ekki fyrirmælum um að róa sig niður. Aðrir farþegar létu í ljós áhyggjur sínar yfir
því að hún yrði farþegi í fluginu. Það var mat fyrstu freyju og flugstjóra að A myndi valda öðrum
farþegum miklu ónæði um borð í flugvélinni vegna hegðunar hennar og annarlegs ástands og jafnvel
stefnt öryggi í hættu. Þess vegna tóku þau þá ákvörðun að A færi ekki með fluginu.
Iceland Express telur flugstjóra og fyrstu freyju hafa verið í fullum rétti með þessari ákvörðun og telur
félagið að hún hafi fyrirgert rétti sínum til flugsins af fyrrgreindum ástæðum og eigi ekki rétt til
endurgreiðslu flugmiðans. Engu að síður ákvað félagið að endurgreiða flugvallaskatta vegna flugsins
til Lundúna og síðan frá Lundúnum til Keflavíkur, samtals krónur 8.047.-“
Samkvæmt 2. mgr. 40. gr. loftferðalaga hefur flugstjóri æðsta vald í loftfari. Honum er heimilt, þegar
nauðsyn ber til, að synja viðtöku í loftfar eða vísa úr því flugverjum, farþegum eða varningi og
farangri sbr. 4. mgr. 42. gr. loftferðalaga. Þar sem 42. gr. er nánast samhljóða 45. gr. eldri loftferðalaga
nr. 34/1964 er umfjöllun um ákvæðið að finna í greinargerð með frumvarpi því sem varð að lögum nr.
34/1964. Um ákvæðið segir greinargerð m.a. að skipunarvald flugstjórans miði að því að auka öryggi
loftfars, farþega og flutnings og beri honum að beita því í þessu skyni og með þeirri tillitssemi sem
kostur er.
Það er ljóst af gögnum málsins að kvartanda var neitað um far með umræddu flugi IE vegna þess að
flugstjóri og fyrsta freyja töldu hana kunna valda ónæði um borð í flugvélinni og jafnvel stefna öryggi
í hættu. Af þeim sökum fellur tilvikið ekki undir reglugerð EB nr. 261/2004 sbr. reglugerð nr.
574/2005, sbr. j. lið 1. mgr. 2. gr. reglugerðar nr. 261/2004. Samkvæmt 4. mgr. 42. gr. loftferðalaga er
flugstjóra heimilt að synja farþega um inngöngu í loftfar til að auka öryggi loftfarsins. Sú ákvörðun
flugstjóra umrædds flugs að neita kvartanda um far af þessum ástæðum verður ekki endurskoðuð af
Flugmálastjórn.
Flugmálastjórn getur ennfremur ekki tekið afstöðu til réttinda kvartanda til bóta og eða endurgreiðslu
flugfarsins. Það er hlutverk dómstóla að skera úr um það.

Ákvörðun þessi er kæranleg til innanríkisráðuneytis skv. 3. mgr. 126. gr. c loftferðalaga nr. 60/1998
og 10. gr. laga nr. 100/2006 um Flugmálastjórn Íslands. Kæra skal berast ráðuneytinu innan þriggja
mánaða frá því að aðila var tilkynnt um ákvörðun þessa.
Reykjavík, 21. febrúar 2012
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