Ákvörrðun Flugm
málastjórn
nar Ísland
ds nr. 78/2
2011 vegn
na kvörtunnar um gla
ataðan
farangur..
I.

Erindi

örtun að
Þann 122. júlí sl. baarst Flugmálastjórn Íslaands (FMS) kvörtun frá A. Fram kkemur í kvö
kvartandi ferðaðistt með flugi Icelandair (IA) FI582 frá
f Keflavík til Alicantee þann 2. jú
úní sl. en
við kom
muna til Aliccante hafi komið
k
í ljós að ferðatasska hans va
ar ekki meðð. Hefur taskan ekki
komið í leitirnar. Kvartandi fékk greidddar bætur vegna tafa
a og þjófnaaðar á faraangri frá
Vátrygggingafélagi Íslands hf., jafnframtt því að IA
A hefur grreitt kvartaanda bætur vegna
seinkun
nar á afhend
dingu farangurs. Hefurr kvartandi krafið Icelandair um frrekari bótaggreiðslur
en félaggið neitað frrekari ábyrggð vegna glaataðs faranggrinum.
II.

Málave
extir og bréffaskipti

Flugmállastjórn sen
ndi Icelandaair kvörtuni na til umsaagnar með tölvupósti
t
þþann 27. júlí sl. auk
þess að
ð vísa til ábyrgðar flytjanda á faraangri samkvvæmt 104. gr. loftferððalaga nr. 60/1998.
6
Var beið
ðnin ítrekuð
ð þann 19. ágúst sl. Í ttölvupósti frá
f IA sama dag segir aað um flókið
ð mál sé
að ræðaa. Um þrem
mur mánuðu
um fyrr hafi kvartandi tilkynnt
t
aðra
a tösku glattaða með svvipuðum
aðstæðum og hafi sú taska aldrei fundistt. Líkur á þvví að farang
gur glatist frrá sama farþega við
sambærrilegar aðsttæður með þetta stutttu millibili séu
s svo til engar
e
og kvvartandi sé því ekki
tekinn ttrúanlegur. Þá ýti und
dir þetta aðð krafa farþ
þegans sé óhemju
ó
há og strax hafi hann
krafist sstaðfestingaar á tjóni fyrir
f
trygginngafélag sittt. Þá bærii farþegi skkyldu til að
ð merkja
farangu
ur sinn sem hann hafi greinilega
g
ekkki gert, þvíí ef svo værri og hefði taaskan raunvverulega
tapast, hefði hún fundist.
f
Með
ð tölvupóstti FMS þann
n 22. ágúst 2011 vakti FMS athygli IA á að
samkvæ
æmt 1. mgrr. 104. gr. loftferðalag a og 2. mggr. 17. gr. samnings um
m alþjóðaflutninga,
undirritaður í Mo
ontreal 28. maí 1999 (Montreal‐samningurrinn), hvíli á IA að saanna að
ður farangur hafi í reyn
nd ekki glattast, eigi áb
byrgð ekki að falla á fé lagið vegnaa glataðs
innritað
farangu
urs. Í tölvup
pósti IA daggs. 22. ágússt sl. vísar IA til sönnu
unarbyrði faarþegans, sér
s í lagi
varðand
di innihald töskunnar.
t
Þá segir jafnnframt að IA taki ekki að ástæðul ausu svonaa á þessu
tiltekna máli, IA telji sig hafa nokkuð
n
góðða reynslu í því að leita
a að farangrri og átti sigg nokkuð
fljótt á því að eitthvað óvenjulegt sé í ggangi. Með tölvupósti dags 29. áágúst sl. vorru aðilar
málsins upplýstir um næstu skkref málsinss hjá FMS.
Í ljósi þeess að ágreiningur aðila hefur ekkki verið jafn
naður er me
eð ákvörðunn FMS tekin
n afstaða
til ábyrggðar Iceland
dair á faranggri kvartandda á grundvvelli laga nr. 60/1998 um
m loftferðirr.
III.

Forsend
dur og niðurstaða Fluggmálastjórn
nar Íslands

Neytend
dur flugþjó
ónustu eða aðrir sem hagsmuna hafa að gæ
æta sem teelja að fluggrekandi,
flytjandi, ferðaskriffstofa eða umboðsmaaður framan
ngreindra aðila
a
hafi brrotið gegn skyldum
sínum ssamkvæmt lögum um loftferðir nr. 60/199
98 eða reglugerðum ssettum á grrundvelli

þeirra geta beint kvörtun til Flugmálastjórnar Íslands, sbr. 1. mgr. 126. gr. c. loftferðarlaga.
Stofnunin tekur málið til skoðunar í samræmi við ákvæði laganna og stjórnsýslulaga og sker
úr ágreiningi með ákvörðun, sbr. 3. mgr. 126. gr. c og 140. gr. loftferðalaga, ef hann verður
ekki jafnaður með öðrum hætti.
Um ábyrgð flytjanda á farangri er fjallað í 104. gr. loftferðarlaga. Samkvæmt 1. mgr. 104. gr.
ber flytjandi ábyrgð á tjóni sem verður ef innritaður farangur glatast, skemmist eða
eyðileggst ef tjónsatburðurinn á sér stað í loftfari, eða meðan innritaður farangur er í
vörslum flytjanda, starfsmanna hans eða umboðsmanna. Þó er flytjandi ekki ábyrgur ef og að
því leyti sem tjón á farangri má rekja til eðlislægra galla eða ástands farangurs. Ákvæði 1.
mgr. 104. gr. mælir fyrir um hlutlæga ábyrgð flytjanda á tjóni sem innritaður farangur kann
að verða fyrir meðan hann er í vörslu flytjanda, starfsmanna hans eða umboðsmanna.
Ábyrgð flytjanda vegna glataðs farangurs takmarkast við 1.150 SDR skv. 2. mgr. 108. gr.
laganna, nema stórfelldri sök flytjanda eða einhverra þeirra sem hann ber ábyrgð á sannast.
Svara ákvæði 104. gr. og 108. gr. til 2. mgr. 17. gr. og 22. gr. Montreal‐samningsins.
Samkvæmt 3. mgr. 104. gr. er farþega heimilt að neyta þeirra réttinda sem í farsamningi
fellst, viðurkenni flytjandi að hafa glatað innrituðum farangri eða innritaður farangur kemur
ekki fram innan 21 dags eftir að áætlað var að hann kæmi á áfangastað.
Svo sem fram er komið felur 2. mgr. 104. gr. loftferðalaga í sér hlutlæga ábyrgðarreglu, þ.e.
skaðabótaskylda flytjanda án sakar. Hagræði tjónþola sem af því leiðir er að hann þarf
einungis að sýna fram á að hin hlutlæga ábyrgðarregla eigi við og orsakatengsl, en þarf ekki
að sýna fram á að önnur hlutlæg skilyrði skaðabótaábyrgðar séu fyrir hendi svo til
skaðabótaábyrgðar flytjanda komi.
Er það niðurstaða FMS að nægilega sé fram komin að stofnast hafi til skaðabótaábyrgðar
Icelandair á grundvelli 1. mgr. 104. gr. loftferðarlaga þegar taska kvartanda kom ekki í
leitirnar. Hins vegar tekur Flugmálastjórn ekki afstöðu í ákvörðun þessari til sönnunar um
innihald töskunnar og þar með upphæð rauntjóns kvartanda. Er hlutverk dómstóla að skera
úr um slíka sönnun.

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, 18. nóvember 2011
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