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„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. 
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