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ÚTDRÁTTUR 

Í þessari ritgerð sem ber heitið „Réttarstaða flugfarþega vegna tjóns á farangri“ er fjallað með 

heildstæðum hætti um réttarstöðu flugfarþega sem verða fyrir farangurstjónum. Eins og 

undirtitill ritgerðarinnar ber með sér er meginmarkið umfjöllunarinnar jafnframt að leitast við 

að svara þeirri spurningu, hvort að réttarstaða flugfarþega sé nægjanlega tryggð samkvæmt 

reglum X. kafla loftferðalaga nr. 60/1998 við farangurstjón. Til að svara þeirri spurningu með 

sannfærandi hætti er í ritgerðinni fjallað ítarlega um flestar reglur X. kafla loftferðalaga sem 

varða ábyrgð flytjanda á farangri við loftflutninga. Fjallað er um sérstakt lagasamræmingareðli 

X. kafla loftferðalaga sem skýrist af því að reglur kaflans eiga rætur að rekja til þjóðréttarlegra 

skuldbindinga Íslands, aðallega með Montreal-samningnum frá 28. maí 1999. Meginefni 

ritgerðarinnar fjallar þó um sjálfar ábyrgðarreglur X. kafla loftferðalaga, annars vegar vegna 

skemmda, eyðileggingar eða glötunar farangurs og hins vegar vegna farangurstafa. Þá er 

jafnframt fjallað um víðtækar ábyrgðartakmarkanir og ábyrgðarleysisreglur sem flytjanda er 

heimilt að bera fyrir sig ásamt því að gert er grein fyrir þeirri erfiðu sönnunarstöðu sem 

flugfarþegar standa frammi fyrir þegar þeir verða fyrir farangurstjóni. Í ritgerðinni er einnig að 

finna mikilvæga umfjöllun um galla á löggjöf sem varðar hlutverk Samgöngustofu við að leysa 

úr ágreiningi sem kann að rísa milli farþega og flytjanda um bótaskyldu. Þá er einnig fjallað 

um vátryggingar farþega og hlutverk þeirra borið saman við þá réttarvernd sem X. kafli 

loftferðalaga veitir farþegum sem verða fyrir farangurstjónum. Var það niðurstaða 

ritgerðarinnar að vátryggingar hafi lykilhlutverki að gegna þegar rætt er um réttarstöðu 

flugfarþega vegna farangurstjóna. Einkum vegna þess að flugfarþegar geta ekki vænst þess að 

fá tjón sitt bætt að fullu á grundvelli reglna X. kafla loftferðalaga, sem skýrist fyrst og fremst 

af þeirri erfiðu sönnunarstöðu sem gildir á vettvangi skaðabótaréttarins í farangurstjónamálum. 
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ABSTRACT 

In this thesis, which is named „Air passengers rights in the cases of damaged baggage“, an 

holistic approach is taken to research the passengers respective rights in cases of damaged 

baggage. As can be seen from the subtitle the main goal of the thesis is to answer the question, 

if X. chapter of the Icelandic air carriage code no. 60/1998 sufficiently protects the rights of 

passengers in the cases of damaged baggage. To answer this question in credible manner, the 

thesis examines most of the chapters rules of which have to do with the air carrier’s baggage 

liability. The exclusive nature of X. chapter is discussed, but that subject has to do with 

Iceland’s international obligations according to the Montreal-convention of 28. May 1999. The 

main focus of the thesis is on the liability rules of X. chapter of the Icelandic air carriage code. 

In that light the air carriers liability for destruction, loss of or damage to baggage is examined 

and also in cases of baggage delay. In addition to this the air carriers extensive limits to liability, 

and the difficult situation of burden of proof, inflicted on the passenger in the cases of damage 

to baggage is discussed. The thesis also sheds light on severe flaws in the Icelandic legislation, 

regarding the role of the Icelandic Transportation Authority. Air passengers insurance are taken 

into consideration in the thesis and the role of insurance is compared to the rules of X. chapter 

of the Icelandic air carriage code. It was found that passengers insurance have a key role to 

play in protecting air passengers rights in regards to their baggage. The reason for this is mainly 

that the passengers cannot expect to be fully compansated on the basis of the Icelandic air 

carriage code.  
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FORMÁLI 

Þessi ritgerð er tileinkuð sambúðarkonu minni Silju Guðbjörgu Hafliðadóttur og dóttur minni 

Eddu Sif. Þær hafa stutt mig í ritgerðarskrifunum og í gegnum allt námið ásamt því að þurfa 

oft að þola óhóflega mikla fjarveru af minni hálfu. Sérstakar þakkir fyrir ómetanlegan stuðning 

og hjálp í gegnum námið allt fá foreldrar mínir, Edda Guðgeirsdóttir og Guðjón St. 

Marteinsson, foreldrar Silju, Guðlaug Sigmarsdóttir og Hafliði Baldursson, systir Silju, Jóna 

Ósk Lárusdóttir, eiginmaður hennar Kristján Rafn Hjartarson og dóttir þeirra Þórunn Hekla. 

Án þeirra allra hefðum við Silja líklega ekki útskrifast saman vorið 2018. 
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1. INNGANGUR 

Á haustönn 2017 í námi mínu við Lagadeild Háskólans í Reykjavík vann ég að 

rannsóknarverkefni sem Lagadeildin bauð upp á í samstarfi við Isavia. Verkefnið bar 

vinnuheitið „Ábyrgð á tjóni vegna starfsemi Keflavíkurflugvallar“. Leiðbeinandi minn í 

rannsóknarverkefninu var Guðmundur Sigurðsson prófessor. Markmið rannsóknarverkefnisins 

var að taka til athugunar hvernig starfsemi Keflavíkurflugvallar væri háttað með hliðsjón af 

gildandi rétti um skaðabótaábyrgð sem kynni að stofnast við hina fjölbreyttu starfsemi og með 

þeim fjölmörgu aðilum sem þar starfa. Þessi vinna átti svo að nýtast í það að finna afmarkað 

umfjöllunarefni sem myndi verða viðfangsefni mitt í skrifum á meistararitgerð á vorönn 2018. 

Í rannsóknarvinnunni varð fljótlega ljóst að úr nægu efni væri að velja en áhugi minn beindist 

þó aðallega að atriðum sem snertu flutninga á farmi og farangri. Það var svo eftir heimsókn 

mína á Keflavíkurflugvöll, þar sem ég fékk að kynnast starfseminni nánar undir góðri leiðsögn, 

sem ég ákvað að beina sjónum mínum að ábyrgð á farangri flugfarþega.  

 Með stórauknum flugsamgöngum til og frá landinu á síðustu árum hefur réttarstaða 

flugfarþega í auknum mæli verið í sviðsljósi fjölmiðla. Reglulega birtast fréttir af tjóni sem 

verður á hagsmunum farþega, sérstaklega tengdu töfum. Öruggt má telja að þessu fylgi ákveðin 

vitundarvakning meðal almennings um rétt þeirra til bóta þegar röskun verður á hagsmunum 

þeirra sem leiða af flutningssamningi við flytjanda.1 Þrátt fyrir þetta hefur umfjöllun um 

hagsmuni flugfarþega og réttindi þeirra verið lítil á vettvangi lögfræðinnar, þar af afar lítil um 

réttindi flugfarþega sem verða fyrir tjóni á farangri.2  

Í þessari ritgerð verður fjallað með heildstæðum hætti um réttarstöðu flugfarþega sem 

verða fyrir tjóni á farangri. Ekki verður fjallað um líkamstjón í loftflutningum eða tjón á farmi. 

Þá verður umfjöllun um tjón sem verður vegna tafa eða seinkana einskorðuð við þann þátt 

slíkra tjóna sem tengist farangurstöfum. Flugfarþegar sem verða fyrir tjóni á farangri geta átt 

rétt á bótum á grundvelli reglna X. kafla laga um loftferðir nr. 60/1998, hér eftir nefnd 

loftferðalög. Reglur X. kafla loftferðalaga byggja að mestu á alþjóðlegum samningi 

                                                           
1 Má sem dæmi nefna að nýlega tók til starfa fyrirtæki sem sérhæfir sig í réttindum flugfarþega og bótarétti þeirra. 

Sjá nánar á: www.flugrettindi.is. 
2 Skrifaðar hafa verið nokkrar meistararitgerðir í lögfræði sem tengjast réttindum flugfarþega. Hefur þar verið 

fjallað um réttarstöðuna sem leiðir af líkamstjónum í loftflutningum, seinkunum, töfum eða þegar farþegum er 

neitað um far. Umfjöllun um réttindi flugfarþega sem verða fyrir tjóni á farangri er af afar skornum skammti og 

með almennari hætti en sú nálgun sem er að finna í þessari ritgerð. Þó er vert að minnast á lokaritgerð frá árinu 

2001 eftir Ólaf Hreinsson sem ber heitið „Ábyrgð flugrekenda í alþjóðlegum loftflutningum“. Sú ritgerð fjallar 

með almennum hætti um ábyrgðarreglur sem hvíla á flytjanda, þar með talið vegna tjóns á farangri, samkvæmt 

eldri rétti. Það er að segja þeim reglum sem giltu í tíð svo nefnds Varsjárkerfis. Þá er umfjöllunin sem fyrr segir 

almenns eðlis en tekur ekki á þeim fjölmörgu álitefnum sem fjallað verður um í þessari ritgerð. 
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undirrituðum í Montreal 28. maí 1999, sem ber heitið „Samningur um samræmingu tiltekinna 

reglna varðandi loftflutninga milli landa“ (hér eftir nefndur Montreal-samningurinn).3 Í X. 

kafla loftferðalaga er meðal annars mælt fyrir um víðtæka ábyrgð flytjanda vegna tjóns á 

farangri. Er ábyrgðarreglum X. kafla loftferðalaga ætlað að vera tæmandi á sviðinu, þannig að 

tjónþolar verða að byggja málatilbúnað sinn á reglum kaflans, eins langt og þær ná. Ábyrgð 

flytjanda sætir hins vegar víðtækum ábyrgðartakmörkunum. Má þar helst nefna 

hámarksbótafjárhæð sem gildir á hvern farþega, sem hefur ávallt verið umdeild. Á flytjendum 

hvílir jafnframt sú skylda að upplýsa farþega um þær bótareglur og ábyrgðartakmarkanir sem 

gilda við flutninginn. Hefur sú skylda fyrst og fremst þann tilgang að farþegar geti tekið 

upplýsta ákvörðun um það hvort þeir telji sig þurfa á vátryggingum að halda eða hvort þeir nýti 

sér rétt til að gefa yfirlýsingu um mikilvægi farangurs, sem hækkar hámarksbótafjárhæðina. 

Þrátt fyrir víðtækar bótareglur er staðreyndin samt sem áður sú að sönnunarstaðan í 

farangurstjónamálum er oft þungbær fyrir tjónþolann. Skýrist það af eðli loftflutninga, þar sem 

oft getur reynst erfitt að færa sönnur á raunverulegt innihald farangurs, eða að tjón hafi orðið í 

vörslum flytjanda. Þessi atriði ásamt fleirum, gera það að verkum að tilefni er til að skoða hvort 

réttarstaða flugfarþega sem verða fyrir tjóni á farangri sé nægjanlega tryggð samkvæmt 

ábyrgðarreglum X. kafla loftferðalaga, með hliðsjón af meginreglu skaðabótaréttar um rétt 

tjónþola til að fá tjón sitt bætt að fullu. Fjölmörg álitaefni tengjast skýringu og túlkun reglna 

X. kafla loftferðalaga um ábyrgð á farangri. Má sem dæmi nefna álitamál sem tengjast 

flutningssamningum, ábyrgðartakmörkunum, sönnunarstöðunni, tjónshugtakinu, tjóni á 

handfarangri, tilkynningum um tjón, réttarfari ásamt mörgu fleiru. Þá er ljóst að vátryggingar 

hafa mikilvægu hlutverki að gegna þegar rætt er um réttarstöðu flugfarþega vegna tjóns á 

farangri og því verður hlutverk þeirra og staða tekin til skoðunar.4 

Samkvæmt þessu má segja að markmið ritgerðarinnar sé tvíþætt. Annars vegar að gera 

ítarlega grein fyrir réttarstöðu flugfarþega sem verða fyrir farangurstjónum í loftflutningum og 

hins vegar að leitast við að svara meginritgerðarspurningunni sem sett er fram í titli 

ritgerðarinnar. Hvort að réttarstaða flugfarþega sem verða fyrir tjóni á farangri sé nægjanlega 

tryggð samkvæmt X. kafla loftferðalaga. Það er mat höfundar að eina leiðin til að svara þeirri 

spurningu með sannfærandi hætti sé að nálgast efnið með heildstæðum hætti. Með þessi 

markmið að leiðarljósi er ritgerðin byggð upp á þann hátt að í fyrri hluta hennar er fjallað um 

                                                           
3 Samningur um samræmingu tiltekinna reglna varðandi loftflutninga milli landa (samþykktur 17. júní 2004, tók 

gildi 16. ágúst 2004) Stjtíð. C, 46/2004 
4 Margir hafa munatryggingar hjá íslenskum tryggingafélögum sem ná utan um margvíslegt tjón sem verður á 

farangri. Má þar nefna fjölskyldutryggingar, ferðatryggingar og greiðslukortatryggingar. 
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reglur X. kafla loftferðalaga sem snerta með beinum hætti ábyrgð flytjanda á farangri. Þar er 

meðal annars fjallað um sérstök tæmandi áhrif X. kafla loftferðalaga, flutningssamninga, 

grundvöll skaðabótaábyrgðar flytjanda vegna tjóns á innrituðum og óinnrituðum farangri, 

ábyrgðartakmarkanir og sönnunarstöðuna. Í síðari hluta ritgerðarinnar er meðal annars fjallað 

um ábyrgð flytjanda vegna farangurstafa, ábyrgð flytjanda á starfsmönnum og umboðsmönnum 

sínum, ásamt hugsanlegri persónulegri ábyrgð þeirra síðarnefndu, mikilvægar reglur um 

tilkynningar um tjón og fleiri réttarfarsatriði. Þá gert grein fyrir hlutverki Samgöngustofu við 

úrlausn ágreiningsmála vegna farangurstjóna og veigamiklum göllum á löggjöfinni hvað það 

varðar, ásamt því að hlutverk og staða vátrygginga er tekin til skoðunar. Nálgunin á 

viðfangsefnið verður með þeim hætti að innan hvers kafla verður leitast við að skýra 

viðkomandi reglur efnislega og verða svörum við flestum þeirra álitaefna sem vakna við 

skýringu reglnanna gerð skil með ályktunum sem dregnar eru innan hvers kafla. Í 

niðurstöðukafla ritgerðarinnar verða síðan dregnar saman helstu ályktanirnar um réttarstöðu 

flugfarþega sem verða fyrir farangurstjónum og meginritgerðarspurningunni svarað.  

2. NÁNAR UM VIÐFANGSEFNI RITGERÐARINNAR 

Samkvæmt upplýsingum úr farangurskerfi Isavia á Keflavíkurflugvelli fyrir árið 2017 fóru 

2.200.272 ferðatöskur í gegnum almenna innritun á Keflavíkurflugvelli (úr landi).5 Þá var fjöldi 

svonefndra transfer-taska 1.042.985.6 Gögnin úr kerfinu gera ráð fyrir 0,85 tösku á hvern 

farþega. Hvert verðmæti þessa farangurs er í krónum talið er verðugt rannsóknarverkefni og 

verður ekki lagst í nákvæma rannsókn á því hér. Hins vegar hjálpa þessar tölur við að varpa 

ljósi á umfang og verðmæti þeirra hagsmuna sem fluttir eru í farangri flugfarþega. Sem dæmi 

má nefna að ef hámarksbótafjárhæð á hvern farþega samkvæmt 2. mgr. 108. gr. loftferðalaga 

er lögð til grundvallar og reiknuð út frá þessum tölum kemur í ljós að flytjendur ábyrgjast í 

þessum flutningum tjón á farangri sem getur numið allt að 635,9 milljörðum króna.7 Auðvitað 

skal ekki draga of víðtækar ályktanir af þessum tölum, sérstaklega þegar það má teljast alvitað 

                                                           
5 Sylvía Rut Vilhjálmsdóttir, „Tölvupóstur til höfundar - gögn úr farangursflokkunarkerfi Isavia“ (17. janúar 

2018). 
6 Transfer-töskur eru töskur sem koma með flugi til Keflavíkurflugvallar og fara svo í gegnum farangurskerfi 

flugvallarins í annað flug frá Keflavík. Oft er talað um tengiflug í þessu sambandi. Tengiflug er hins vegar töluvert 

umfangsmeira en þessar tölur gefa til kynna, þar sem tölurnar innihalda ekki upplýsingar um farangur sem er 

handflokkaður og fer því ekki í gegnum farangurskerfið. Svo kallaður „Tail to tail“ farangur. Ætla má að algengast 

sé að farangur verði fyrir tjóni vegna mistaka í meðhöndlun í tengiflugi, sjá um þetta: MR Franks, „Airline 

Liability for Loss, Damage, or Delay of Passenger Baggage“ (2007) 12 Fordham Journal of Corporate & Financial 

Law 735 - 737. 
7 Hér er gert ráð fyrir einum farþega á hverja tösku. Hámarksábyrgðarfjárhæð 2. mgr. 108. gildir hins vegar á 

hvern farþega og getur fjárhæðin því verið hærri. Fjárhæðin er fundin út með því að reikna fjölda ferðataska 

samkvæmt ofangreindum tölum úr farangurskerfi Isavia (3.729.745) og margfalda hann með hámarki 

bótafjárhæðar samkvæmt sölugengi SDR þann 20. janúar 2018 (148,26 x 1.150) 



4 

 

að verðmæti farangurs getur verið jafn misjafnt og ferðatöskurnar eru margar. Þetta eru hins 

vegar áhugaverðar tölur að mörgu leyti og verða þær svo enn hærri þegar þær eru settar í 

samhengi við fjölda flugfarþega á heimsvísu, en þeir voru 4,61 milljarður árið 2017.8 Það er að 

minnsta kosti óhætt að segja að þau verðmæti sem flutt eru í farangri flugfarþega eru veruleg 

þegar á heildina er litið og er það því verðugt viðfangsefni að fjalla um ábyrgðarreglur sem 

gilda um slíka flutninga. 

Í upphafi rannsóknarinnar var ætlun höfundar að í ritgerðinni yrði að finna greiningu á 

upplýsingum um tjón á farangri frá hinum ýmsu aðilum sem starfa á sviði loftflutninga og 

vátrygginga. Var markmiðið með slíkri greiningu m.a. að athuga hversu algeng tjón á farangri 

eru, hversu umfangsmikil tjónin eru, þ.e. hversu mikla hagsmuni er um ræða í krónum talið og 

að taka til athugunar á hverjum tjón lendir í meiri mæli, flytjendum eða vátryggjendum. Til 

þess að þetta væri hægt var reynt að afla upplýsinga um tiltekin atriði hjá eftirfarandi aðilum: 

Íslensku flugrekendunum Icelandair og Wow air, flugþjónustu fyrirtækjunum IGS og Airport 

Associates, vátryggingafélögunum VÍS, Verði, Sjóvá og TM, ásamt því að leitað var til Isavia, 

rekstraraðila og eiganda Keflavíkurflugvallar. Fór töluverður tími í þessa vinnu og er óhætt að 

segja að reynt hafi verið til þrautar að fá upplýsingar. Hins vegar er skemmst frá því að segja 

að viðbrögðin voru lítil sem engin frá þessum aðilum og í raun fengust einungis svör frá VÍS 

og Isavia. Eftir þetta varð höfundi ljóst að hverfa þyrfti frá þessum áformum og var því ákveðið 

að ritgerðin myndi í mun meiri mæli en upphaflega var ráðgert snúa að efnislegri umfjöllun um 

reglur X. kafla loftferðalaga sem varða ábyrgð á farangri. Þrátt fyrir að upplýsingaöflunin frá 

ofangreindum aðilum hafi ekki gengið eftir, þá reyndust upplýsingarnar frá VÍS mjög 

gagnlegar, enda veittu þær nokkra innsýn í þátt vátrygginga þegar farangurstjón verða. 

Sem fyrr segir byggir X. kafli loftferðalaga að mestu á Montreal-samningnum. Hér á 

landi er litla sem enga fræðilega umfjöllun að finna um þessar reglur, og hafa til að mynda 

engir dómar fallið sem varða ábyrgð á farangri sem höfundi er kunnugt um. Segja má að einu 

umfjöllunina hérlendis um efnið sé að finna í greinargerð með X. kafla loftferðalaga og 

ákvörðunum Samgöngustofu og Flugmálastjórnar Íslands, sem þó er af verulega skornum 

skammti, hvað ábyrgð á farangri varðar. Eru flestar ákvarðanir Samgöngustofu sem varða 

viðfangsefni ritgerðarinnar því reifaðar og teknar til skoðunar í ritgerðinni. Að öðru leyti varð 

að leita heimilda erlendis. Slíkar heimildir fjalla þó eðlilega ekki um X. kafla loftferðalaga 

heldur um Montreal-samninginn, en hafa engu að síður mikla þýðingu við skýringu á reglum 

                                                           
8 Flutningur flugfarþega á heimsvísu, „Airline Industry - Passenger Traffic Worldwide 2017 | Statistic“ (Statista) 

<https://www.statista.com/statistics/564717/airline-industry-passenger-traffic-globally/> skoðað 26. apríl 2018. 
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X. kafla loftferðalaga. Byggir X. kafli loftferðalaga á þjóðréttarlegum skuldbindingum Íslands, 

sem aðildarríkis að Montreal-samningnum. Til þess að uppfylla slíkar skuldbindingar þarf 

innleiðing reglnanna og skýring þeirra að vera í sem mestu samræmi við efnislegt inntak hinna 

þjóðréttarlegu skuldbindinga.9 Varðandi lögskýringar er sú aðferðafræði almennt viðurkennd í 

íslenskum lögskýringarfræðum að skýra skuli ákvæði landsréttar til samræmis við 

þjóðréttarlegar skuldbindingar.10 Þá má ganga lengra en þetta og segja að við skýringu 

landsréttar, sem byggir á þjóðréttarlegum skuldbindingum, hljóti jafnframt að þurfa að horfa 

til erlendra heimilda við skýringu á hinum þjóðréttarlegu skuldbindingum, sé vafi um inntak 

þeirra. Það þýðir í fyrsta lagi að beita þurfi viðurkenndri aðferðafræði við skýringu 

þjóðréttarsamninga, þ.e. að reyna eftir fremsta megni að beita orðskýringu (skýra samkvæmt 

orðanna hljóðan), með hliðsjón af fyrirætlunum samningsaðila og markmiði samnings.11 Tvö 

síðast nefndu atriðin má oft finna í aðfaraorðum þjóðréttarsamninga en einnig geta ýmis 

undirbúningsgögn komið þar til skoðunar.12 Þá hefur Vínarsamningnum um milliríkjasamninga 

frá 23. maí 1969 almennt verið beitt við túlkun þjóðréttarsamninga, en ákvæði hans eru 

jafnframt talin endurspegla þjóðréttarvenju við túlkun þjóðréttarsamninga. Í öðru lagi að horfa 

þurfi til erlendra dómafordæma og fræðiskrifa sem fjalla um það viðfangsefni sem túlka á 

hverju sinni. Við þetta má bæta að vegna alþjóðlegs eðlis loftflutninga milli landa og 

mikilvægis lagasamræmingar á sviðinu má ætla að samræmd skýring og beiting 

þjóðréttarsamninga, eins og Montreal-samningsins, sé sérstaklega mikilvæg.13  

Höfundi ritgerðarinnar er þó fullkunnugt um þá fyrirvara sem almennt ber að hafa í 

huga þegar þeirri aðferðafræði sem lýst er að ofan er beitt. Sem felst í því að texti 

þjóðréttarsamninga (sem ekki hafa verið lögfestir í heild eða samkvæmt orðanna hljóðan), 

lögskýringagögn sem þeim fylgja, erlendir dómar og fræðiskrif, eru ekki réttarheimildir í 

íslenskum rétti og því er almennt ekki unnt að byggja rétt beint á þeim. Við heimildaleit var 

tekin ákvörðun um að mismuna ekki heimildum eftir uppruna þeirra, ef svo má segja. Með 

öðrum orðum, litið var jafnt til heimilda hvaðan sem þær komu, þannig er til dæmis vísað jafnt 

til bandarískra fræðiskrifa og dóma og til sambærilegra evrópskra heimilda. Það ber þó að 

ítreka að úrlausnir erlendra dómstóla og skýringar fræðimanna á álitaefnum kunna að vera mjög 

mismunandi eftir löndum. Sem dæmi má nefna skýringar á almennum reglum sem Montreal-

                                                           
9 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson, Þjóðaréttur (Codex 2011) 160–162. 
10 Davíð Þór Björgvinsson, Lögskýringar (Háskólinn í Reykjavík ; JPV útgáfa 2008) 261. 
11 Jan Klabbers, International Law (Cambridge University Press 2013) 52–53. 
12 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson (n. 9) 162. 
13 Magnús Kjartan Hannesson, „Inngangur að flutningarétti“ (1988) 38 (4) Tímarit lögfræðinga 236. 
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samningurinn fjallar ekki um, eins og kröfur til sönnunar. Leitast var við að byggja sem minnst 

á erlendum heimildum um slík atriði, sem ólíklega hefðu þýðingu fyrir skýringu á sambærilegri 

réttarstöðu á Íslandi. 

 Samkvæmt þessari aðferðafræði er viðeigandi að nefna hér þær helstu heimildir sem 

stuðst var við í rannsókninni. Fyrst ber að nefna annála útgefna af stofnun McGill-háskólans í 

Kanada um rannsóknir í flug- og geimrétti, sem bera heitið Annals of Air and Space Law. 

Stofnunin er af mörgum talin leiðandi á heimsvísu í fræðastarfi á sviðinu. Þá ber að nefna ritið 

International Air Carrier Liability: The Montreal Convention of 1999, eftir Paul S. Dempsey 

og Michael Milde, útgefið af stofnuninni. Næst ber að nefna Kluwer Law International 

gagnasafnið og tímarrit þeirra sem ber heitið Air & Space Law, ásamt tímaritinu Journal of Air 

Law and Commerce, útgefið af SMU-háskólanum í Dallas. Í þessum tímaritum eru fjölmargar 

greinar sem snerta ábyrgðarreglur í alþjóðlegum loftflutningum. Þá reyndust dómasamantektir 

og reifanir eftir George N. Tompkins, eins af höfundum Montreal-samningsins góð uppspretta 

heimilda. Dómar Evrópudómstólsins voru jafnframt mikilvægar heimildir. 

3. GILDISSVIÐ X. KAFLA LOFTFERÐALAGA 

Með þessum kafla hefst efnisleg umfjöllun um X. kafla loftferðalaga. Í þessum fyrri hluta 

ritgerðarinnar verður sem fyrr segir lögð áhersla á umfjöllun um sjálfar ábyrgðarreglur X. kafla 

sem snúa að farangri. Við umfjöllun um ábyrgðarreglur X. kafla loftferðalaga er 

grundvallaratriði að átta sig á sérstöku gildissviði kaflans, ásamt því að huga að þeim 

lagaskilareglum sem kunna að koma til skoðunar í farangurstjónamálum. Beiting 

ábyrgðarreglnanna er háð sérstöku gildissviði X. kafla loftferðalaga. Reglur X. kafla um 

gildissvið eru samspil reglna Montreal-samnings og reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins 

(EB) nr. 889/2002 sem breytti reglugerð ráðsins (EB) nr. 2027/97 um bótaábyrgð flugfélaga.14 

Verður hér gert grein fyrir helstu reglum kaflans um gildissvið sem snerta ábyrgð á farangri, 

en efnisleg umfjöllun um flestar af þeim reglum er að finna á öðrum stöðum í ritgerðinni. Fyrst 

ber að nefna loftferðalögin gilda á íslensku yfirráðasvæði og um borð í íslenskum loftförum 

hvar sem þau eru stödd, nema samningar við önnur ríki eða lög þess ríkis er loftfarið fer um 

leiði til annars, sbr. 1. mgr. 1. gr. laganna.  Í 86. gr. loftferðalaga segir: 

Ákvæði þessa kafla gilda um allan flutning í loftfari á farþegum, farangri og farmi 

gegn greiðslu. Hann gildir einnig um ókeypis flutning enda annist flytjandi flutning. 

                                                           
14 Báðar þessar þjóðréttarlegu skuldbindingar voru innleiddar með lögum nr. 88/2004 um breytingu á 

loftferðalögum (lögfesting X. kafla loftferðalaga). 
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Ákvæði kaflans gilda um innanlandsflug á Íslandi skv. 1. mgr. hver sem flytjandinn 

er og annað flug skv. 1. mgr. af hálfu flytjenda sem hafa íslenskt flugrekstrarleyfi, 

hvar sem það er innt af hendi.  

Ákvæði þessa kafla gilda einnig um flutning sem framkvæmdur er af íslenska ríkinu, 

ríkisstofnunum eða öðrum opinberum aðilum þegar þeir stunda flugrekstur skv. 1. 

mgr. 

Samkvæmt 86. gr. loftferðalaga gilda ákvæði X. kafla loftferðalaga um allan loftflutning í 

skilningi ákvæðisins. Montreal-samningurinn gildir aðeins um millilandaflug, en ákvæði 86. 

gr. er mun víðtækara, eins og sjá má af 2. mgr. ákvæðisins. Af því leiðir að innanlandsflug og 

allt annað flug sem íslenskir flytjendur inna af hendi og telst til loftflutninga í skilningi 1. mgr. 

86. gr. er háð reglum X. kafla loftferðalaga. Í farangurstjónamálum þar sem erlendir flytjendur 

koma við sögu geta hins vegar risið álitamál um hvaða varnarþing eigi að notast við í málsókn 

á hendur slíkum flytjanda og hvaða efnisreglur leggja eigi til grundvallar við úrlausn slíkra 

mála (lagaskilareglur). Ef um er að ræða millilandaflug til og frá ríkjum sem fullgilt hafa 

Montreal-samninginn, gilda ákvæði hans, sbr. lagaskilareglur 127. gr. loftferðalaga. Það þýðir 

að sérstakar varnarþingsreglur 115. gr. laganna gilda, ásamt því að efnisreglur Montreal-

samningsins (X. kafli loftferðalaga ef mál er höfðað hér á landi) gilda við úrlausn málsins, enda 

ganga reglur samningsins framar öðrum reglum sem aðildarríki Montreal-samningsins kunna 

einnig að vera aðilar að, sbr. 3. mgr. 127. gr. loftferðalaga, sbr. 55. gr. Montreal-samningsins. 

Varðandi flug til og frá yfirráðasvæði ríkja sem ekki hafa fullgilt Montreal-samninginn er 

Varsjárkerfið hins vegar enn í gildi.15 Við slíkar aðstæður er horft til þeirra alþjóðlegu 

samninga, samningsauka og viðbótarsamninga sem hvort ríki um sig hefur fullgilt og hvaða 

alþjóðlegu skuldbindingar þau eiga sameiginlegar.16 Ef um er að ræða flytjanda frá ríki sem 

ekki hefur fullgilt Varsjársamninginn gilda ákvæði X. kafla loftferðalaga um slíkan flutning, 

sbr. 4. mgr. 127. gr. loftferðalaga. Í lokin er rétt að taka fram að ógildur er áskilnaður og 

fyrirvari sem miðar að því að leysa flytjanda undan ábyrgð eða kveður á um frekari 

ábyrgðartakmarkanir en greinir í Montreal-samningnum og X. kafla loftferðalaga, þar með talin 

samningsákvæði um varnarþing, sbr. 2. mgr. 111. gr. laganna. 

Mikilvægt er að skilgreina nánar hvað telst vera loftflutningur í skilningi X. kafla 

loftferðalaga. Vegna ábyrgðar á farangri er nærtækast að skýra hugtakið í samræmi við 

                                                           
15 Varsjárkerfið byggðist að grunni til á Alþjóðasamningnum um samræmingu nokkurra reglna varðandi 

loftflutninga milli landa (samþykktur 21. ágúst 1948, tók gildi 19. nóvember 1948 með lögum nr. 41/1949). Þá 

eru margar bókanir og viðbótarsamningar við Varsjársamninginn sem mynduðu eldra kerfi bótareglna á sviði 

loftflutninga. 
16 Alþt. 2003-2004, A-deild, þskj. 1439 - 945. mál, athugasemdir við 127. gr., mgr 2. 
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ábyrgðarreglu 1. mgr. 104. gr. loftferðalaga. Þar segir að flytjandi sé ábyrgur fyrir 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. Augljóst er að ábyrgðarregla þessi næði ekki settu marki ef hugtakið 

loftflutningur í 1. mgr. 86. gr. loftferðalaga væri skýrt þrengra en þetta. Þá má benda á 

meginreglu 1. mgr. 109. gr. loftferðalaga, sem felur í sér að loftflutningi og ábyrgð flytjanda í 

ofangreindum skilningi lýkur almennt við móttöku farangurs, frá þessu eru þó undantekningar. 

Hugtakið flytjandi þarfnast einnig nánari skýringar. Flytjandi telst vera flugrekandi sem stundar 

loftflutninga í atvinnuskyni samkvæmt reglum IX. loftferðalaga. 

Fyrir utan 86. gr. loftferðalaga hafa mörg önnur ákvæði X. kafla laganna þýðingu þegar 

gildissvið kaflans er ákvarðað í hinum ýmsu tilvikum. Þykir best fara á því að birta yfirlit yfir 

þessar reglur í eftirfarandi töflu og verður látið þar við sitja í umfjöllun um gildissvið X. kafla 

loftferðalaga hér, enda er fjallað efnislega um flestar þær reglur sem birtast í töflunni á öðrum 

stöðum í ritgerðinni. 

Ákvæði 

loftferðalaga 

Þjóðréttarleg 

skuldbinding 

Skýring 

1. mgr. 86. gr. 1. mgr. 1. gr. 

Montreal-

samningsins. 

Ákvæði Montreal-samningsins gildir um 

loftflutninga milli landa. 1. mgr. 86. gr. gildir hins 

vegar um alla loftflutninga, sbr. 2. mgr. 86. gr. 

2. mgr. 86. gr. 1. mgr. 4. tl. 1. gr. 

Evrópureglugerðar nr. 

889/2002/EB. 

Útvíkkar gildissvið X. kafla loftferðlaga til 

innanlandsflugs og til alls flugs sem íslenskir 

flugrekendur stunda, hvar sem er í heiminum. 

3. mgr. 86. gr. 1. mgr. 2. gr. 

Montreal-

samningsins. 

Ákvæði kaflans gilda gagnvart opinberum aðilum 

þegar stundaður er flugrekstur í skilningi 1. mgr. 

1. mgr. 87. gr. 51. gr. Montreal-

samningsins. 

Ákvæði um flutningsskjöl taka eigi til flutninga 

sem falla utan venjulegrar loftferðastarfsemi, t.d. 

kennsluflug. 

2. mgr. 87. gr. 27. gr. Montreal-

samningsins. 

Ákvæði kaflans kveða á um lágmarksréttindi og 

skerða ekki rýmri rétt farþega samkvæmt 

flutningssamningi. 
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116. gr. 36. gr. Montreal-

samningsins, sbr. 3. 

mgr. 1. gr. 

samningsins. 

Ákvæði kaflans gilda í svonefndum gagnfærum 

flutningum, eins og þeir eru skilgreindir í 116. gr. 

og 2. mgr. 127. gr. loftferðalaga. 

117. gr. 38. gr. Montreal-

samningsins. 

Í fjölþátta flutningum gilda ákvæði kaflans aðeins 

um þann hluta flutnings sem telst loftflutningur. 

118. og 119. 

gr. 

39. og 40. gr. 

Montreal-

samningsins, sbr. 4. 

mgr. 1. gr. 

samningsins. 

Ákvæði kaflans gilda bæði um samningsbundinn 

flytjanda og svonefndan raunverulegan flytjanda í 

samræmi við reglur 118. og 119. gr. loftferðalaga. 

125. gr. 8. tl. 1. gr. 

Evrópureglugerðar nr. 

889/2002/EB. 

Sérstök upplýsingaskylda sem hvílir á öllum 

flytjendum sem selja eða annast loftflutninga á 

Íslandi eða til og frá landinu. Þar með taldir 

flugrekendur með útgefið flugrekstrarleyfi utan 

EES og aðildarríkja EFTA, sem annast loftflutning 

til, frá og innan Íslands. 

1. mgr. 127. 

gr. 

2. mgr. 1. gr. 

Montreal-

samningsins. 

Millilandaflug skilgreint. Montreal-samningurinn 

gildir um millilandaflug. Kann að reyna á skýringu 

ákvæðisins um ábyrgð annarra flytjenda en 

íslenskra, enda er gildissvið kaflans útvíkkað 

verulega gagnvart íslenskum flytjendum 

samkvæmt 2. mgr. 86. gr. 

2. mgr. 127. 

gr. 

3. mgr. 1. gr. 

Montreal-

samningsins. 

Óslitinn flutningur eða gagnfær flutningur 

skilgreindur. Ákvæði 116. gr. gilda jafnframt um 

slíka flutninga. 

Tafla 1. (Reglur sem snerta gildissvið X. kafla loftferðalaga) 

3.1 Útilokunarregla 113. gr. loftferðalaga 

Eitt af megineinkennum X. kafla loftferðalaga og Montreal-samningsins er að reglunum er 

ætlað að vera tæmandi á sviði ábyrgðarreglna sem snerta loftflutninga sem falla undir gildissvið 

X. kafla loftferðalaga. Var þetta eitt af meginmarkmiðum Montreal-samningsins og átti að 
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stuðla að hámarks lagasamræmingu ábyrgðarreglna á sviði alþjóðlegra loftflutninga.17 Til að 

ná þessu markmiði er svohljóðandi regla í 113. gr. loftferðalaga, sem hér eftir verður nefnd 

útilokunarreglan.18 

Í málssókn á hendur flytjanda til heimtu bóta vegna tjóns sem verður við loftflutninga 

á farþegum, farangri eða farmi sem fellur undir gildissvið þessa kafla, verða 

málsástæður, lagarök og dómsúrlausnir aðeins byggð á ákvæðum þessa kafla og á 

Montreal-samningnum. 

Í athugasemdum við 113. gr. í greinargerð með lögum nr. 88/2004 um breytingu á 

loftferðalögum segir að ábyrgðarreglur X. kafla loftferðalaga séu sérreglur á sviði loftflutninga 

og er þeim ætlað að vera tæmandi á því sviði, þannig að ekki sé rúm fyrir beitingu annarra 

viðurkenndra ábyrgðarreglna úr skaðabótarétti samhliða þeim reglum sem kaflinn geymir, 

hvort heldur um er að ræða aðrar bótareglur innan eða utan samninga.19 Texti 29. gr. Montreal-

samnings í íslenskri þýðingu er nokkuð frábrugðinn 113. gr. loftferðalaga en þar segir: 

Að því er varðar flutning farþega, farangurs og farms er einungis unnt að höfða 

skaðabótamál, án tillits til málsástæðna og hvort sem það er reist á samningi þessum 

eða flutningssamningi eða skaðabótarétti eða á öðru, með hliðsjón af skilyrðum og 

þeim mörkum ábyrgðar, sem eru sett fram í samningi þessum án tillits til þess hverjir 

hafa rétt til þess að höfða mál og hver réttur hvers og eins er ... . 

Skýring á inntaki útilokunarreglunnar hefur mikla hagnýta þýðingu, sérstaklega þegar orðalag 

reglunnar eins og það birtist í 113. gr. loftferðalaga er borið saman við orðalag 29. gr. Montreal-

samningsins. Af slíkum samanburði má telja orðalag 113. gr. nokkuð strangara en finna má í 

samningnum. Þá veitir skýring reglunnar jafnframt svör við spurningum eins og þeirri, hvort í 

loftflutningum sem falla undir gildissvið X. kafla loftferðalaga sé í einhverjum tilvikum og í 

hvaða mæli unnt sé að byggja skaðabótakröfur á hendur flytjanda á öðrum réttarheimildum en 

X. kafla loftferðalaga. Hvaða reglur gildi um þau atriði sem Montreal-samningurinn virðist 

vera hljóður um og að hvaða marki sé mögulegt að byggja á slíkum reglum. Hver sé staða hinna 

sérstöku viðbótarreglna X. kafla loftferðalaga, sem byggjast á reglum Evrópuréttar en ekki 

Montreal-samningnum, þegar reglur Evrópuréttar og Montreal-samningsins eru í andstöðu við 

hvora aðra. Montreal-samningurinn er hljóður um mörg atriði sem óhjákvæmilegt er að taka 

afstöðu til þegar bótareglum kaflans er beitt. Má þar sem dæmi nefna á hverjum sönnunarbyrði 

hvílir og hversu strangar kröfur eru gerðar til sönnunar, gildi flutningssamninga, inntak eigin 

                                                           
17 Paul S Dempsey og Michael Milde, International Air Carrier Liability: The Montreal Convention of 1999 (1. 

útg., Mcgill University Centre for Research in Air & Space Law 2005) 60. 
18 Reglan á að samsvara til 29. gr. Montreal-samningsins. 
19 Alþt. 2003-2004, A-deild, þskj. 1439 - 945. mál, athugasemdir við 113. gr., mgr. 1. 
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sakar tjónþola, hverjir geti átt rétt til skaðabóta ásamt mörgum fleiri atriðum. Þá veitir 

Montreal-samningurinn ekki tæmandi skýringar á ýmsum lykilhugtökum, eins og til dæmis 

tjónshugtakinu. Úr álitaefnum sem þessum, ásamt fleirum, verður aðeins skorið með reglum 

landsréttar. Við slíkar aðstæður geta þó sprottið flókin álitaefni sem tengjast lagaskilareglum, 

enda er eðli alþjóðlegra loftflutninga þannig að margar lögsögur geta komið til álita í hverju 

máli.20 Skýring og beiting útilokunarreglunnar hefur valdið nokkrum vandkvæðum og 

réttaróvissu erlendis. Til dæmis hafa dómstólar í Bandaríkjunum túlkað útilokunarreglu 29. gr. 

Montreal-samningsins á þann veg að skaðabótakröfur sem byggja á öðrum reglum landsréttar 

séu einungis útilokaðar ef þær ganga beinlínis gegn ákvæðum samningsins. Bent hefur verið á 

að þessi túlkun útilokunarreglunnar sé röng. Rétt skilgreining á útilokunarreglunni og inntaki 

hennar, miðað við markmið hennar við gerð samningsins, lýsi algjöru útilokunar- og 

forgangseðli Montreal-samningsins, þannig að Montreal-samningurinn útiloki beitingu allra 

réttarheimilda viðkomandi landsréttar sem annars myndu gilda um tilvikið.21 Nafn samningsins 

gefur þetta einnig til kynna (samningur um samræmingu „nokkurra“ reglna). Samkvæmt þessu 

er einnig ljóst að útilokunareðli samningsins er ekki algjört. Samningurinn skilgreinir til dæmis 

ekki á hvaða grundvelli ábyrgð annarra en flytjanda hvílir (svo sem starfsmanna og 

umboðsmanna flytjanda), þó gerir samningurinn ráð fyrir að slíkar málsóknir séu mögulegar, 

sbr. 30. gr. samningsins.22 

 Nokkuð hefur reynt á útilokunarregluna vegna atvika sem vafi er á að falli undir 

gildissvið Montreal-samningsins, eða öllu heldur þau tilvik sem ábyrgðarreglur samningsins 

fjalla um. Í því sambandi verða hér nefndir tveir dómar sem tengjast skýringu á 

útilokunarreglunni við slíkar aðstæður. Dómarnir snerta ekki ábyrgð á farangri, heldur varða 

þeir ófjárhagslegt tjón (miskabætur) vegna brots á kanadískri löggjöf og bætur á grundvelli 

reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 261/2004 um sameiginlegar reglur um 

skaðabætur og aðstoð til handa farþegum sem er neitað um far og þegar flugi er aflýst eða mikil 

seinkun verður. Umfjöllun um dómana hefur þó þýðingu í þessari ritgerð vegna mikilvægis 

útilokunarreglu 113. gr. loftferðalaga. 

                                                           
20 Giselle Deiro, „Jurisdiction and Conflicts of Laws in Contracts of International Carriage by Air“ (2012) 37 Air 

and Space Law 351. 
21 George N Tompkins, „Are the Objectives of the 1999 Montreal Convention in Danger of Failure?“ (2014) 39 

(3) Air and Space Law 207. 
22 Alexander Ho, „Does the Montreal Convention of 1999 provide an Exclusive Remedy in the International 

Carriage of Goods and Passengers?“ (2009) XXXIV Annals of Air and Space Law, 423–424. 
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Dómur Hæstaréttar Kanada frá 28. október 2014 (Thibodeau g. Air Canada). Málsatvik í 

þessu máli voru á þann veg að kanadískt flugfélag vanrækti að veita þjónustu um borð í flugi á 

þeirra vegum á franskri tungu. Slík skylda hvílir m.a. á kanadískum flugfélögum á grundvelli 

kanadískra laga um jafna stöðu enskrar og franskrar tungu. Tveir farþegar í slíku flugi töldu sig 

hafa orðið fyrir ófjárhagslegu tjóni (miska) við þessar aðstæður og kröfðust bóta vegna tjónsins 

úr hendi flugfélagsins. Krafa þeirra byggði ekki á Montreal-samningnum, þ.e. þau kröfðust 

ekki miskabóta vegna líkamstjóns í skilningi 17. gr. Montreal-samningsins, heldur byggðu þau 

kröfuna aðeins á fyrrnefndum lögum um jafna stöðu franskrar og enskrar tungu. Meirihluti 

Hæstaréttar Kanada féllst ekki á þennan málatilbúnað þar sem útilokunarregla 29. gr. Montreal-

samningsins yrði skýrð á þann veg að hún útilokaði allar kröfur sem ekki byggðust beint á 

ákvæðum samningsins og vörðuðu tjón á farþegunum sjálfum. Taldi rétturinn að það að hleypa 

að kröfum um skaðabætur fyrir ófjárhagslegt tjón, miska eða kvalir sem tengdust ekki kröfu 

um líkamstjón á grundvelli 17. gr. samningsins (enda væri ekki um að ræða farangurstjón eða 

farmtjón) væri í andstöðu við 29. gr. Montreal-samningsins. Í því sambandi væri lykilatriði við 

skýringu á gildissviði Montreal-samningsins að einblína á málsatvik að baki kröfu, en ekki 

lagalegan grundvöll.23 

Þessi dómur sýnir vel hversu sterk útilokunarreglan er í raun. Tjónshugtakið í 17. gr. 

Montreal-samningsins virðist ná utan um ófjárhagslegt tjón (miska). En til þess að fá bætur 

vegna atvika sem virðast fjarlæg gildissviði Montreal-samningsins, er það samt skilyrði að slíkt 

tjón tengist þeim atvikum sem bótaskyld eru samkvæmt samningnum. Enda er tjónshugtakið 

mjög víðtækt í ábyrgðarreglum Montreal-samningsins, sbr. síðari umfjöllun. Verður talið hér 

að þessi skýring á útilokunarreglunni sé rétt, enda er hún jafnframt í samræmi við flestar aðrar 

heimildir. Það er mjög áhugavert að bera þessa niðurstöðu um túlkun útilokunarreglunnar 

saman við niðurstöðu Evrópudómstólsins í máli Sturgeon g. Condor Flugdienst GmbH.24 

Niðurstaða Evrópudómstólsins í Sturgeon-málinu hefur verið gagnrýnd harkalega af 

fræðimönnum og starfandi lögmönnum á sviðinu, sérstaklega vestan hafs. Það hefur ekki 

þýðingu fyrir þessa ritgerð að fjalla ítarlega um þá gagnrýni, en benda má á umfjöllun George 

N. Tompkins, sem vann að gerð Montreal-samningsins. Hann telur að reglur 

Evrópusambandsins um neytendavernd og niðurstaða Evrópudómstólsins í Sturgeon-málinu 

                                                           
23 Thibodeau g. Air Canada, 2014 SCC 67, [2014] 3 S.C.R. 340. 
24 Mál C-402/07 Sturgeon g. Condor Flugdienst GmbH (19. nóvember 2009). 
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ógni meginmarkmiðum Montreal-samningsins um lagasamræmingu og í raun tilvist 

samningsins.25 

Dómur Evrópudómstólsins frá 19. nóvember 2009 (Sturgeon g. Condor Flugdienst GmbH). Í 

þessu máli túlkaði Evrópudómstóllinn áðurnefnda reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 

nr. 261/2004 þannig að hún gilti einnig um tafir. Á þeim grundvelli taldi Evrópudómstóllinn 

að flugfarþegar ættu eftir atvikum rétt á sérstökum bótum vegna tafa, rétt eins og í þeim 

tilvikum sem flugi er aflýst. Dómstóllinn taldi að ákvæði reglugerðarinnar rækust ekki á við 

ákvæði 19. gr. Montreal-samningsins um skaðabætur vegna tafa og því væri ekki um að ræða 

að útilokunarregla 29. gr. Montreal-samningsins girti fyrir að farþegar byggðu rétt um bætur á 

fyrrnefndri reglugerð. Taldi dómstóllinn þetta skýrast af því að bætur samkvæmt reglugerðinni 

væru staðlaðar og sérstakar bætur („compensation for cancellation or delay“), það er ekki 

eiginlegar skaðabætur, heldur eins konar „neytendabætur“. Á meðan ákvæði 19. gr. Montreal-

samningsins fjallaði um skaðabætur vegna tjóns af völdum tafa. Slíkt tjón væri jafnan beint 

fjárhagslegt tjón („damages caused by delay“). 

Eins og fyrr segir er það fyrir utan efni þessarar ritgerðar að dvelja of lengi við þetta 

viðfangsefni. Það er hins vegar alveg ljóst að mikill munur er á túlkun 29. gr. Montreal-

samningsins þegar dómur Hæstaréttar Kanada er borinn saman við dóm Evrópudómstólsins og 

vekur þetta upp spurningar um stöðu útilokunarreglunnar í Evrópu og í íslenskum rétti. 

Efnislega er fyrrgreind reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 261/2004 innleidd með 

reglugerð nr. 1048/2012 um skaðabætur og aðstoð til handa farþegum í flugi sem neitað er um 

far og þegar flugi er aflýst, seinkað eða flýtt eða vegna tapaðs farangurs eða tjóns á honum. 

Verður fjallað um stöðu þeirra reglna, meðal annars í ljósi útilokunarreglunnar í kafla 4.1. 

Með hliðsjón af framansögðu virðist mega slá því föstu að hin íslenska útgáfa 

útilokunarreglunnar eins og hún birtist í 113. gr. loftferðalaga sé nokkuð strangari en 

samkvæmt 29. gr. Montreal-samningsins. Sérstaklega þegar sú skýring er höfð í huga sem 

birtist hér að ofan, um að útilokunarregla Montreal-samningsins hafi eingöngu útilokunar- og 

forgangsáhrif varðandi þær reglur landsréttar sem annars myndu gilda um tilvikið. 

Útilokunaráhrifin eigi ekki að ná til atriða sem Montreal-samningurinn fjallar ekki um. Það ber 

hins vegar að hafa það í huga að reglur samningsins og skýring á ákvæðum hans, t.d. 

tjónshugtakinu, ná yfir langflest atvik sem hugsanlega geta komið upp við loftflutninga. Með 

þetta í huga og með hliðsjón af orðalagi 113. gr. loftferðalaga mætti því draga eftirfarandi 

                                                           
25 Tompkins (n. 21) 212–213. 
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ályktanir um skýringu á ákvæðinu. Hugsanlegt er að orðalag 113. gr. valdi vandkvæðum þegar 

kæmi að því að færa fram málsástæður í dómsmáli um sönnun. Almennar reglur 

skaðabótaréttar og einkamálaréttarfars gilda um sönnun og sönnunarbyrði í dómsmálum sem 

varða tjón á farangri sem fellur undir X. kafla loftferðalaga. Í dómsmálum næst slík sönnun 

fram með því að færa fram sönnunargögn, lagarök og málsástæður sem sýna fram á tjónið, sbr. 

e. liður 1. mgr. 80. gr. laga um meðferð einkamála nr. 91/1991. Það verður því að teljast afar 

óheppilegt að nota orðið málsástæður í 113. gr. loftferðalaga, enda verða málsástæður 

augljóslega byggðar á öðrum atvikum en bein fyrirmæli X. kafla loftferðlaga og Montreal-

samningsins mæla fyrir um. Þá má að lokum nefna að veruleg óvissa er um stöðu reglna sem 

byggja á reglum Evrópuréttar og eru hluti X. kafla loftferðalaga, gagnvart reglum kaflans sem 

byggja á Montreal-samningnum. 

 Hvað sem þessu líður er ljóst að útilokunarregla 113. gr. loftferðalaga hefur fyrst og 

fremst þann tilgang að stuðla að lagasamræmingu í alþjóðlegum loftflutningum um 

bótagrundvöllinn gagnvart flytjanda og mikilvæg atriði, eins og ábyrgðartakmarkanir. Má því 

telja að sá skýringarkostur um að útilokunarregla 113. gr. loftferðalaga hafi einungis áhrif 

gagnvart þeim reglum landsréttar sem annars myndu gilda um atvikið dugi í flestum tilvikum. 

3.2 Flutningssamningar 

Loftflutningar grundvallast á samningi milli farþega og flytjanda. Í þessum kafla verður fjallað 

um flutningssamninga og útgefin skjöl sem tengjast slíkum samningum og áhrifum þeirra á 

ábyrgð flytjandans á farangri. Með Montreal-samningnum voru reglum um flutningssamninga 

og útgefin skjöl af því tilefni breytt verulega frá því sem gilti í tíð Varsjárkerfisins.26 Samkvæmt 

Montreal-samningnum og X. kafla loftferðalaga grundvallast flutningur farþega og farangurs 

á samningi milli flytjanda og farþega sem þarf að uppfylla lágmarkskröfur 1. mgr. 89. gr. 

loftferðalaga um tilgreindan brottfarar- og ákvörðunarstað eða að minnsta kosti einn umsaminn 

viðkomustað í öðru ríki, enda sé brottfarar- og ákvörðunarstaður í sama ríki. Ber þessi 

samningur heitið farsamningur eða farseðill. Þegar innrituðum farangri er veitt viðtaka til 

flutnings er flytjanda jafnframt skylt að gefa út farangursmiða fyrir sérhvern innritaðan hluta 

farangurs, sbr. 3. mgr. 89. gr. laganna. Í stað þess að flytjanda sé skylt að afhenda farseðil eða 

farangursmiða er flytjanda jafngilt að varðveita upplýsingar samkvæmt þessum skjölum með 

öðrum hætti og er þannig opnað á útgáfu rafrænna farseðla fyrir flytjanda, sbr. 2. mgr. 89. gr. 

                                                           
26 Í Varsjárkerfinu giltu strangar reglur um form og efni flutningssamninga og hafði vanræksla á útgáfu farseðils 

eða galli á farseðli þær afleiðingar að flytjandi gat ekki borið fyrir sig ábyrgðartakmarkanir Varsjársamningsins. 
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loftferðalaga.27 Sé heimildin til útgáfu rafræns farseðils notuð skal þó bjóða farþega skriflega 

yfirlýsingu um þær upplýsingar sem varðveittar eru. Er þetta mikilsverð breyting frá 

Varsjárkerfinu, þar sem flytjanda var skylt að gefa út og afhenda farþega, í sitt hvoru lagi, 

farseðil og farangursmiða og þurftu þessi skjöl að standast margvíslegar form- og efniskröfur. 

Varðandi farangursmiða ber að taka fram að slík skjöl hafa litla sem enga þýðingu varðandi 

ábyrgð flytjanda. Farangursmiði hefur einungis þann tilgang að innritaður farangur sé 

þekkjanlegur og hægt sé að tengja með auðveldum hætti við eiganda sinn, sbr. 26. mgr. í dómi 

Evrópudómstólsins í máli C-410/11 Pedro Espada Sánchez and Others g. Iberia Líneas Aéreas 

de España SA (22. nóvember 2012). Dómurinn er reifaður í næsta kafla. 

Í 5. mgr. 89. gr. loftferðalaga kemur fram að farþega skuli afhent skrifleg tilkynning um 

að flutningurinn hlíti ákvæðum Montreal-samningsins eða lögum sem með samsvarandi hætti 

og samningurinn kunni að takmarka ábyrgð flytjanda á lífs- og líkamstjóni, glötun eða tjóni á 

farangri og farmi og vegna tafa, með þeim takmörkunum þó sem í lögum um loftferðir greinir. 

Er hér á ferðinni ákvæði sem þekkist vel í alþjóðlegum flutningarétti og hefur verið nefnt 

lágmarks tilkynningarskylda eða „reasonable communicativeness“.28 Ákvæði sem þetta hefur 

meðal annars þann tilgang að kynna fyrir farþega þá réttarstöðu sem af flutningssamningnum 

leiðir og þær alþjóðlegu reglur sem um hann gilda. Má til dæmis nefna að farþegi kann að hafa 

hag af því að vera upplýstur um ábyrgðartakmarkanir flytjanda svo hann geti tekið upplýsta 

ákvörðun um það hvort hann þurfi á vátryggingum að halda vegna flutningsins. Þá má 

ennfremur nefna að vegna ábyrgðartakmarkana sem felast í hámarksbótafjárhæð samkvæmt 2. 

mgr. 108. gr. loftferðalaga má telja að farþegar ættu rétt á að vera upplýstir um 

hámarksbótafjárhæðina svo þeir geti tekið afstöðu til þess hvort þeir gefi sérstaka yfirlýsingu 

við innritun farangurs um mikilvægi þess að farangurinn komist á áfangastað og greiði af því 

tilefni aukagjald, sem hækkar hámarksbótafjárhæðina í samræmi við yfirlýsinguna, sbr. 2. mgr. 

108. gr. loftferðalaga. Það sem er sérstakt við þessar reglur um flutningssamninginn og var 

veigamikið atriði við gerð Montreal-samningsins er að þrátt fyrir að reglunum sé ekki fylgt 

telst farsamningur eigi síður gildur, þar með talin ákvæði um takmörkun á ábyrgð, sbr. 6. mgr. 

89. gr. loftferðalaga. Að öðru leyti gildir meginreglan um samningsfrelsi um gerð 

flutningssamninga með þeim takmörkunum sem leiða af 111. gr. loftferðalaga.   

                                                           
27 Alþt. 2003-2004, A-deild, þskj. 1439 – 945. mál, athugasemdir við 89. gr., mgr. 2. 
28 Senai W Andemariam, „Does the Montreal Convention of 1999 Require That a Notice Be Given to Passengers 

- What Is the Validity of Notice of a Choice of Forum Clause under Montreal 1999“ (2006) 71 Journal of Air Law 

and Commerce 253. 
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 Samkvæmt þessu má segja að farsamningar og efni þeirra í loftflutningum hafi minni 

þýðingu um hugsanlega ábyrgð flytjanda, heldur en þekkist um sambærileg skjöl í flutningarétti 

almennt. Reglur X. kafla um ábyrgðargrundvöll og ábyrgðartakmarkanir gilda alltaf, sbr. 6. 

mgr. 89. gr. Innihald skjalanna kann þó að skipta máli varðandi sönnunarstöðuna, til dæmis 

varðandi umfang tjóns. Í því samhengi má nefna að mikilvægt kann að vera að skjalfesta 

sérstaka yfirlýsingu um mikilvægi farangurs og hærri ábyrgðartakmörkunarfjárhæð, 

samkvæmt reglum 2. mgr. 108. gr. loftferðalaga. Sé farþegum á annað borð kunnugt um slíkan 

rétt og gefinn kostur á því að setja fram yfirlýsinguna. Kröfur til flytjanda um að gefa farþega 

skriflega tilkynningu um ábyrgðartakmarkanir í raun engar og hefur vanræksla á slíkri 

tilkynningu engin áhrif á ábyrgð flytjanda. Bent hefur verið á að almennar auglýsingar eða 

tilkynningar flytjenda um ábyrgðartakmarkanir á flugvöllum kynnu að fullnægja þessum veiku 

kröfum sem til þeirra eru gerðar.29 Aðalatriðið hér er að ábyrgðartakmarkanir Montreal-

samningsins og loftferðalaga gilda þrátt fyrir að flytjandi gefi ekki út farseðil eða 

farangursmiða og kynni ekki ábyrgðartakmarkanir fyrir farþega. Engar afleiðingar eru af því 

að vanrækja þessi tilmæli Montreal-samningsins og loftferðalaga, hvað skaðabótaábyrgð 

flytjanda varðar, og verður að segjast að það skerði nokkuð réttindi flugfarþega. Sérstaklega 

þegar litið er til þeirra sjónarmiða sem eru því að baki að æskilegt hefur talist á sviði alþjóðlegs 

flutningaréttar að gefa slíkar tilkynningar til farþega og rakin voru í upphafi þessa kafla.  

Ástæða er til að fjalla frekar um upplýsingaskyldu flytjanda. Í 125. gr. loftferðalaga eru 

reglur um upplýsingaskyldu flytjanda.30 Ákvæðinu var bætt við loftferðalögin með lögum nr. 

88/2004 en reglurnar eru þó ekki hluti af Montreal-samningnum, heldur eru þær hluti af 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 889/2002 um breytingu á reglugerð ráðsins (EB) 

nr. 2027/97 um bótaábyrgð flugfélaga. Í 1. mgr. 125. gr. loftferðalaga er að finna reglur sem 

innihalda efnislega sömu skyldur og hvíla á flytjanda samkvæmt 5. mgr. 89. gr. laganna, ásamt 

því að bæta við nokkrum viðbótarskyldum á flytjanda. Upplýsingaskylda þessi er svohljóðandi: 

Allir flytjendur sem selja eða annast loftflutninga á Íslandi eða til og frá landinu skulu 

láta farþegum í té á öllum sölustöðum, þ.m.t. við símsölu og við sölu á netinu, 

upplýsingar um: 

a. helstu ákvæði sem gilda um bótaábyrgð á farþegum og farangri þeirra, þ.m.t. mörk 

bótaábyrgðar á lífs- og líkamstjóni og eyðileggingu, tapi eða skemmdum á farangri, 

auk tafa eða þegar flutningi er flýtt, 

                                                           
29 Michael Milde, „The Warsaw System of Liability in International Carriage by Air: History, Merits and Flaws 

and the New „non-Warsaw“ Convention of 28 May 1999“ (1999) XXIV Annals of Air and Space Law 176. 
30 Ákvæðið 125. gr. hefur þrengra gildissvið en X. kafli loftferðalaga, sbr. 2. mgr. 125. gr. 
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b. frest til að gera kröfu um bætur og 

c. möguleika á því að setja fram sérstaka yfirlýsingu varðandi farangur á öllum 

sölustöðum.31 

Rétt er að rifja upp að 6. mgr. 89. gr. loftferðalaga kveður á um að vanræksla á 

upplýsingaskyldu samkvæmt þeirri grein valdi því ekki að ábyrgðartakmarkanir X. kafla 

loftferðalaga falli niður gagnvart flytjanda. Með þetta í huga er eðlilegt að spyrja hvaða áhrif 

vanræksla á skyldum flytjanda samkvæmt 125. gr. loftferðalaga kunni að hafa. Getur verið að 

slík vanræksla verði metin flytjanda til stórfellds gáleysis og hafi þar af leiðandi þau áhrif að 

ábyrgðartakmarkanir gilda ekki samkvæmt 5. mgr. 108. gr. loftferðalaga. Þetta er óneitanlega 

sérstök staða. Hér virðist vera að reglur sem eiga rætur að rekja til Evrópuréttar miði annars 

vegar að því að leggja ríkari upplýsingaskyldu á flytjanda en Montreal-samningurinn kveður á 

um og hins vegar að taka úr sambandi regluna í 6. mgr. 89. gr. loftferðalaga um að vanræksla 

á upplýsingaskyldu leiði ekki til niðurfellingar ábyrgðartakmarkana. Í þessu sambandi er vert 

að minnast á útilokunarreglu 113. gr. loftferðalaga, sem takmarkar málatilbúnað tjónþola við 

reglur X. kafla loftferðalaga og Montreal-samningsins. Sérstaka áherslu ber að leggja á orðið 

„og“ í þessu samhengi. Hvort ber að skýra 113. gr. loftferðalaga þannig að tjónþola sé heimilt 

að byggja á reglum X. kafla loftferðalaga eða Montreal-samningsins og að báðar réttarheimildir 

séu jafn gildar að því leyti, eða að tjónþoli geti aðeins byggt á þeim reglum X. kafla 

loftferðalaga sem jafnframt er að finna í Montreal-samningnum? Hér verður talið að síðari 

skýringarkosturinn eigi við, þar sem skýra beri 113. gr. loftferðalaga í samræmi við 29. gr. 

Montreal-samningsins og þar af leiðandi geti tjónþoli aðeins byggt á reglum X. kafla 

loftferðalaga sem jafnframt er að finna í Montreal-samningnum. 

 Má hér í lokin draga eftirfarandi ályktanir. Í fyrsta lagi þá virðist mega líta á 

upplýsingaskyldu samkvæmt 125. gr. loftferðalaga sem sjálfstæða upplýsingaskyldu. Í öðru 

lagi virðist útilokunarregla 113. gr. loftferðalaga koma í veg fyrir að brot á upplýsingaskyldu 

125. gr. nýtist við sakarmat, þannig að til álita komi að vanræksla á skyldunni kynni að vera 

metin sem stórfellt gáleysi flytjanda, með þeim afleiðingum að ábyrgðartakmarkanir 2. mgr. 

108. gr. loftferðalaga giltu ekki gagnvart flytjandanum.32 Í þriðja lagi verður umfram allt að 

gera fyrirvara við þessa niðurstöðu vegna niðurstöðu Evrópudómstólsins í máli C-402/07 

Sturgeon g. Condor Flugdienst GmbH, þar sem reglur Evrópuréttar voru ekki taldar rekast á 

                                                           
31 Það athugast að þetta ákvæði gildir bæði um innritaðan og óinnritaðan farangur, sbr. d. lið 1. tl. 3. mgr. 2. gr. 

Evrópureglugerðar (EB) nr. 889/2002, sbr. 4. mgr. 104. gr. loftferðalaga. 
32 Það er þó óraunhæft að tala um að vanræksla á upplýsingaskyldu þeirri sem fjallað er um í 125. gr. loftferðalaga 

geti sem slík valdið tjóni á farangri í skilningi 1. mgr. 104. gr. laganna. 
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við ákvæði Montreal-samningsins. Í fjórða og síðasta lagi má segja að reglur X. kafla 

loftferðalaga um flutningssamninga og upplýsingaskyldu flytjanda hafi engin áhrif á 

hugsanlega ábyrgð hans á farangri. Hefur verið bent á í þessu samhengi að regla án viðurlaga 

sé í raun engin regla („ ... a rule without a sanction is in fact not a rule“).33 

3.3 Ábyrgð flytjanda á innrituðum farangri 

Í þessum kafla og þeim næstu verður fjallað um skilyrði fyrir bótaábyrgð flytjanda á farangri. 

Fyrst verður fjallað um bótagrundvöllinn, tjónshugtakið ásamt nokkrum álitaefnum sem 

tengjast skýringu á 104. gr. loftferðalaga. Því næst verður fjallað ítarlega um 

ábyrgðartakmarkanir, sönnunarreglur og ábyrgð á óinnrituðum farangri (handfarangri).  

Samkvæmt 1. mgr. 104. gr. loftferðalaga er flytjandi ábyrgur fyrir 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. 

Flytjandi er þó ekki ábyrgur ef og að því leyti sem tjón á farangri má rekja til eðlislægra galla 

eða ástands farangurs. Er hér mælt fyrir um víðtæka ábyrgð flytjanda á innrituðum farangri á 

hlutlægum grundvelli. Þó er óhætt að segja að reglan teljist ekki til svonefndra hreinna 

hlutlægra ábyrgðarreglna vegna þeirra víðtæku ábyrgðartakmörkunarreglna sem koma til 

skoðunar við beitingu reglu 1. mgr. 104. gr. loftferðalaga, ásamt því að eigin sök tjónþola 

kemur jafnframt til skoðunar, sbr. 107. gr. laganna. Í 3. mgr. 104. gr. loftferðalaga er sérstök 

regla sem á við um þegar flytjandi viðurkennir að hafa glatað farangri eða innritaður farangur 

kemur ekki fram innan 21 dags eftir að áætlað var að hann kæmi á áfangastað. Er hér aðeins 

átt við farangur sem skilar sér ekki í heild, það er reglan gildir ekki þegar hluta af farangri 

vantar. Í lokamálslið 3. mgr. 104. gr. segir að við aðstæður sem þessar sé farþega heimilt að 

neyta þeirra réttinda sem í farsamningi felast. Þetta þýðir að farþega er heimilt að krefjast bóta 

vegna vanefnda flytjanda á flutningssamningnum. Það má því segja að slíkar kröfur 

grundvallist bæði á 1. og 3. mgr. 104. gr. loftferðalaga. Kröfur samkvæmt 3. mgr. 104. gr. eru 

ekki háðar því að tjónþoli hafi fylgt reglum 109. gr. loftferðalaga um tilkynningarskyldu, sbr. 

umfjöllun í kafla 3.8. 

Hvað felst í tjónshugtakinu samkvæmt reglu 1. mgr. 104. gr. loftferðalaga er útlistað 

nánar með orðunum „glatast, skemmist eða eyðileggst.“ Víst má telja að upptalningin lýsi með 

tæmandi hætti þeim atvikum sem geta talist bótaskyld samkvæmt greininni. Leiðir þessi 

niðurstaða af því sem í þessari ritgerð er talin rétt skýring á útilokunarreglu 113. gr., sbr. 

                                                           
33 Milde (n. 29) 176. 
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niðurstöðuna í dómi Hæstaréttar Kanada frá 28. október 2014 (Thibodeau g. Air Canada).34 

Reglan gildir ekki um tjón sem rekja má til farangurstafa, enda gildir sérstök regla um slík 

tilvik, sbr. 106. gr. loftferðalaga. Það hefur sérstaka þýðingu að skýra nánar hvað felst í 

tjónshugtakinu í ofangreindum skilningi, sérstaklega hvað felst í orðunum glataður og 

skemmdur farangur og hver mörkin séu þar á milli. Skýrist það annars vegar af því að flytjendur 

hafa borið fyrir sig að þeir beri ekki ábyrgð á tjóni sem þeir telja að rekja megi til þjófnaðar úr 

innrituðum farangri. Það er að segja tilvik þegar hluta úr farangri vantar við afhendingu. Hins 

vegar hefur það sérstaka þýðingu vegna reglna um tilkynningar á tjóni, en vegna kaflaskiptingar 

ritgerðarinnar er réttast að fjalla um það álitamál í kafla 3.8 sem fjallar um skyldu tjónþola að 

tilkynna um tjón. Verða þessi hugtök nú skýrð. Fyrst ber að nefna að eyðilegging á farangri 

telst vera þegar farangur verður fyrir slíku tjóni að hann er að öllu leyti óviðgerðarhæfur eða 

að ætla megi að hann sé að öllu leyti eyðilagður, til dæmis í tilvikum alvarlegra flugslysa. Þegar 

hluta farangurs vantar við afhendingu eru mörg dæmi þess að flytjendur hafni ábyrgð á þeim 

grundvelli að þeir telji sig ekki bera ábyrgð á því sem þeir telja þjófnað úr farangri samkvæmt 

ábyrgðarreglu 1. mgr. 104. gr. loftferðalaga, sbr. 2. mgr. 17. gr. Montreal-samningsins. Verða 

hér nefnd nokkur mál í dæmaskyni. 

Ákvörðun Samgöngustofu nr. 6/2014, 13. mars 2014. Málsatvik voru með þeim hætti að 

tjónþoli fékk ekki tösku við komu til Keflavíkur en hún barst daginn eftir. Þá kom í ljós að 

mikið af verðmætum ljósmyndunarbúnaði vantaði í töskuna og taldi tjónþoli að tjónið næmi 

600.000 krónum. Flytjandi hafnaði bótaskyldu á þeim grundvelli að farþeginn hefði á engan 

hátt sannað að þessir munir hefðu yfir höfuð verið í farangrinum. Þá taldi flytjandinn jafnframt 

að Montreal-samningurinn kvæði einungis á um ábyrgð flytjanda þegar farangur verður fyrir 

skemmdum, týnist eða tefst, því bæru flytjendur ekki ábyrgð á þjófnaði úr farangri. 

Samgöngustofa taldi að rétt væri að telja tjón af þessu tagi sem glataðan farangur í skilningi 1. 

mgr. 104. gr. loftferðalaga og bæru flytjendur því ábyrgð í slíkum tilfellum. Á hinn bóginn 

væru ekki forsendur til að staðfesta að umræddir munir hefðu verið í farangrinum og var því 

bótakröfunni hafnað.  

Sambærilega niðurstöðu má jafnframt sjá í ákvörðun Flugmálastjórnar Íslands nr. 

2/2013, 17. apríl 2013. Þar var bótaskyldu flytjanda hafnað vegna skorts á sönnun um innihald 

farangurs. Flugmálastjórn Íslands taldi hins vegar að tjón af þessu tagi, þegar hluta af farangri 

vantar, teldist til glataðs farangurs í skilningi 1. mgr. 104. gr. loftferðalaga. 

                                                           
34 Sjá reifun í kafla 3.1 og ályktanir í framhaldi af reifun hans. 
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Aðra niðurstöðu um skilgreiningu á tjóni þar sem hluta farangurs vantar má finna í áliti 

Advocate General Sharpston í máli C-258/16 Finnair Oyj g. Keskinäinen Vakuutusyhtiö 

Fennia (20. desember 2017). Þar var talið að skilgreina ætti slík atvik sem skemmdir á farangri, 

en ekki tapaðan farangur. Þannig ætti að líta á þau tilvik þegar farþegi hefur fengið ferðatöskuna 

sjálfa afhenta og hluta af innihaldi hennar vantar þeim augum að farangurinn hafi ekki verið 

afhentur heill, þar með teldist hann skemmdur. Skýrðist sú niðurstaða einnig af því að í þeim 

tilvikum sem skemmdir verða á farangri hvílir sú skylda á tjónþola að tilkynna um tjónið til 

flytjanda eftir reglum 31. gr. Montreal-samningsins, sbr. 109. gr. loftferðalaga. Engin bein 

skylda sé hins vegar á tjónþola til að tilkynna um tapaðan farangur samkvæmt reglum 

Montreal-samningsins og taldi Advocate General Sharpstone því rétt telja tjón þar sem hluta af 

farangri vantar sem skemmdir á farangri, til að tryggja að reglur 31. gr. samningsins um 

tilkynningarskyldu næðu markmiði sínu um að tryggja sönnunarstöðu tjónþola og einnig til að 

tryggja réttarstöðu flytjandans, enda væri annað ótæk niðurstaða. Í niðurstöðu 

Evrópudómstólsins í málinu frá 12. apríl 2018, var ekki fjallað um hvort telja ætti þau tilvik 

sem hluta af farangri vantar sem skemmdan eða tapaðan farangur. Hins vegar var ekki fallist á 

ofangreinda skýringu á 31. gr. Montreal-samningsins um að engin tilkynningarskylda hvíldi á 

tjónþola þegar farangur glatast.35 Sambærilega niðurstöðu er að finna í ensku dómsmáli, 

Fothergill g. Monarch Airlines Ltd.36 Þar var tilvik sem hluta af farangri vantaði flokkað sem 

skemmdur farangur. 

Samkvæmt ofangreindri umfjöllun verður að telja að í þeim tilvikum þegar hluta af 

farangri vantar sé ekki hægt að fallast á varnir flytjenda um að þeir beri ekki ábyrgð á því sem 

þeir telja þjófnaði úr farangri. Slíkt tjón fellur undir ábyrgðarreglu 1. mgr. 104. gr. loftferðalaga. 

Þá verður að telja að slíkt tjón flokkist sem skemmdir á farangri og er því ekki fallist á 

niðurstöður Samgöngustofu og Flugmálastjórnar Íslands um að telja beri tjón af þessum toga 

sem glataðan farangur. Þessu til stuðnings má benda á að ef litið væri á þau tilvik sem hluta 

farangurs vantar sem glataðan farangur, myndi regla 3. mgr. 104. gr. jafnframt gilda um slík 

tilvik. Þar segir að ef flytjandi viðurkennir að hafa glatað innrituðum farangri, eða innritaður 

farangur kemur ekki fram innan 21 dags eftir að áætlað var að hann kæmi á áfangastað, er 

farþega heimilt að neyta þeirra réttinda sem í farsamningi felast. Hér er augljóslega átt við 

                                                           
35 Mál C-258/16 Finnair Oyj v Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia (12. apríl 2018). 
36 Fothergill g. Monarch Airlines Ltd. [1981] A.C. 251. 
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innritaðan farangur sem skilar sér ekki í heild. Að öðrum kosti væri hér á ferðinni sérstök 

bótaregla sem gilti einnig um tilvik þegar hluta af farangri vantar.37  

 Ábyrgð flytjanda samkvæmt 1. mgr. 104. gr. loftferðalaga kviknar þegar hann hefur 

tekið hinn innritaða farangur í sínar vörslur, eða meðan innritaður farangur er í vörslum 

starfsmanna hans eða umboðsmanna. Samkvæmt þessu kviknar ábyrgðin almennt þegar farþegi 

afhendir farangurinn við innritunarborð. Það sama á við um ábyrgð flytjanda á handfarangri, 

samkvæmt 2. mgr. 104. gr. loftferðalaga. Slík ábyrgð kviknar við innritun, jafnvel þó 

flytjandinn taki ekki yfir vörslur á handfarangri. Ábyrgð flytjanda á innrituðum farangri lýkur 

almennt þegar tekið er við innrituðum farangri án fyrirvara af hálfu viðtakanda. Skal þá almennt 

talið að farangurinn hafi verið óskemmdur og í samræmi við farangurskvittun (sé slíkt skjal á 

annað borð gefið út), uns annað sannast, sbr. 1. mgr. 109. gr. loftferðalaga. Þá gildir ábyrgð 

flytjanda á farangri á hvern farþega með gildan farseðil. Þannig breytir engu þó einn 

farangursmiði hafi verið gefinn út á nafn eins einstaklings, þegar farþegar sem ferðast saman 

með eina ferðatösku verða fyrir tjóni. Jafnframt gilda hámarksfjárhæðir 

ábyrgðartakmörkunarreglu 2. mgr. 108. gr. loftferðalaga á hvern farþega í tilvikum sem þessum 

og getur hver farþegi fyrir sig krafist bóta sem nema allt að hámarksbótafjárhæðinni, að öðrum 

almennum skilyrðum bóta uppfylltum. Má hér til hliðsjónar nefna eftirfarandi dóm 

Evrópudómstólsins. 

Dómur Evrópudómstólsins í máli C-410/11 Pedro Espada Sánchez and Others g. Iberia Líneas 

Aéreas de España SA (22. nóvember 2012). Í þessu máli varð fjögurra manna fjölskylda fyrir 

því að tvær ferðatöskur sem þau notuðu fyrir farangur þeirra allra skiluðu sér ekki á áfangastað. 

Öll höfðu þau gilda farseðla en farangurinn hafði allur verið skráður samkvæmt 

farangurskvittun á föðurinn Pedro Sanchez. Deilt var um það í málinu hvort reglur Montreal-

samningsins um ábyrgð og ábyrgðartakmarkanir ættu aðeins að gilda um þann farþega sem 

fengið hefði farangurskvittun á sitt nafn samkvæmt reglum 3. mgr. 3. gr. samningsins eða hvort 

aðrir farþegar sem ferðast með slíkum farþega og deila ferðatösku ættu sama rétt. Dómstóllinn 

taldi að ábyrgð og ábyrgðartakmarkanir flytjanda á farangri samkvæmt Montreal-samningnum 

ættu að gilda á hvern farþega með eftirfarandi rökstuðningi. Í fyrsta lagi ætti að skýra 

ábyrgðarreglur 2. mgr. 17. gr. samningsins á þann veg að ábyrgð gilti á hvern farþega, ekki 

hvern farþega sem að auki hefði farangurskvittun. Í öðru lagi væri tilgangur farangurskvittunar 

                                                           
37 Pablo Mendes De Leon og Werner Eyskens, „The Montreal Convention: Analysis of Some Aspects of the 

Attempted Modernization and Consolidation of the Warsaw System“ (2000) 66 Journal of Air Law and Commerce 

1174. 
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ekki annar en sá að gera farangur auðkennanlegan. Þannig hefði slíkt skjal ekkert með ábyrgð 

flytjanda að gera. Í þriðja lagi þyrfti að skýra ákvæði Montreal-samningsins með hliðsjón af 3. 

gr. aðfaraorða hans sem kveða á um neytendavernd. Samkvæmt því væri ótækt að farþegi missti 

rétt til bóta, einungis vegna þess að hann ferðaðist með öðrum og deildi ferðatösku. Í fjórða 

lagi ættu ábyrgðartakmarkanir 2. mgr. 22. gr. Montreal-samningsins að gilda á hvern farþega. 

Það þýddi hins vegar ekki að slík hámarksábyrgð væri alltaf sú bótafjárhæð sem farþegar ættu 

rétt á, farþegar þyrftu að sanna tjón sitt samkvæmt reglum viðkomandi landsréttar. 

Að lokum er vert að geta nokkurra atriða sem varða tjónshugtakið í 104. gr. 

loftferðalaga, og reyndar einnig í 106. gr. laganna. Þegar farangur glatast, skemmist eða 

eyðileggst í skilningi 1. mgr. 104. gr. loftferðalaga er augljóst að slíkt tjón flokkast sem 

munatjón. Í tilviki farangurstafa í skilningi 106. gr. laganna, það er þegar farangur berst ekki 

til farþega á áfangastað á réttum tíma og farþegi þarf af þeim sökum tímabundið að verða sér 

úti um þær nauðsynjar sem hann fékk ekki afhentar með farangrinum, má telja að slíkt tjón 

flokkist sem almennt fjártjón. Montreal-samningurinn sem slíkur fjallar ekki um ófjárhagslegt 

tjón (miskabætur), því sker landsréttur viðkomandi aðildarríkja Montreal-samningsins úr um 

hvort slíkar bætur séu mögulegar vegna farangurstjóna.38 Nokkuð hefur reynt á það að tjónþolar 

telji sig eiga rétt á slíkum bótum vegna óþæginda sem leiða af farangurstjóni. Verða hér nefnd 

nokkur dæmi. 

Dómur Evrópudómstólsins í máli C-63/09 Axel Walz g. Clickair S.A. (26. janúar 2010). Í þessu 

máli glataðist ferðataska tjónþola og skilaði sér ekki aftur. Krafðist hann bóta úr hendi 

flytjandans annars vegar fyrir munatjón og hins vegar fyrir ófjárhagslegt tjón. Samanlagt var 

krafan hærri en hámarksbótafjárhæð 2. mgr. 22. gr. Montreal-samningsins. Í málinu var annars 

vegar deilt um það hvort að tjónshugtakið í 2. mgr. 17. gr. samningsins næði utan um 

ófjárhagslegt tjón og hins vegar hvort hámarksfjárhæð 2. mgr. 22. gr. gilti annars vegar fyrir 

munatjón og hins vegar fyrir ófjárhagslegt tjón eða samanlagt fyrir báðar tegundir tjóns. Hvað 

tjónshugtakið í 2. mgr. 17. gr. Montreal-samningsins varðaði taldi Evrópudómstóllinn að ekki 

bæri að skilja það á þann veg að það takmarkaðist við munatjón. Montreal-samningurinn væri 

hljóður um hvernig bætur væru fáanlegar samkvæmt samningnum, hvorki væri þar fjallað um 

hvort og þá hvernig hægt væri að fá óbeint tjón bætt eða óefnahagslegt tjón. Samkvæmt þessu 

væri það hlutverk viðkomandi landsréttar að ákvarða inntak tjónshugtaksins í Montreal-

samningnum ásamt því að skera úr um hvort og þá hvernig bætur væru fáanlegar. Varðandi 

                                                           
38 Deiro (n. 20) 351. 
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hámarksbótafjárhæðina taldi dómstóllinn þó alveg skýrt að hún gilti samanlagt fyrir allar 

skaðabótakröfur frá einum og sama tjónþola, óháð tegund tjóns. 

Bridgeman g. United Continental Holdings, Inc (Bandaríkin).39 Hér voru málsatvik á þann veg 

að þegar tjónþoli ætlaði að sækja farangur sinn á áfangastað, varð hann þess var að taskan hafði 

verið færð af farangursfæribandi og sett á borð við hlið færibandsins þar sem viðstaddir gátu 

virt hana fyrir sér. Það sem meira var hafði kynlífsleikfang í eigu tjónþolans verið fjarlægt úr 

töskunni og fest utan á hana. Olli þetta tjónþolanum eðlilega miklu uppnámi og krafðist hann 

miskabóta vegna þessarar meðferðar á farangrinum. Kröfuna byggði tjónþoli á reglum 

landsréttar um miskabætur en ekki á reglum Montreal-samningsins, þar sem háttsemin hefði 

að hans mati ekkert með loftflutninga að gera og að farangurinn hefði hvorki skemmst, glatast, 

tafist né eyðilagst. Var fallist á kröfuna og bætur dæmdar. 

Hér á landi eru almennt ekki dæmdar bætur fyrir ófjárhagslegt tjón (miskabætur) innan 

samninga.40 Þá myndu bætur fyrir ófjárhagslegt tjón vegna munatjóns heyra til algerra 

undantekninga.41 Líklega má segja það sama um möguleikann á miskabótum vegna 

farangurstafa (almenns fjártjóns). Þá er meginreglan í íslenskum rétti sú að til þess að unnt sé 

að fá bætur fyrir ófjárhagslegt tjón þurfi að vera fyrir hendi sérstök lagaheimild.42 

Útilokunarregla 113. gr. loftferðalaga kemur hins vegar í veg fyrir það að slíkt sé mögulegt. 

Samkvæmt þessu verður því að telja að útilokað sé í íslenskum rétti að fá miskabætur dæmdar 

vegna tjóns á farangri. 

3.3.1 Ábyrgðartakmarkanir 

Áður hefur verið minnst á að X. kafli loftferðalaga hefur að geyma víðtækar 

ábyrgðartakmarkanir sem gilda um ábyrgð flytjanda á farangri. Ábyrgðartakmarkanirnar voru 

til málamiðlunar vegna víðtækrar ábyrgðar flytjanda á farangri við gerð Montreal-samningsins 

og eiga þær að stuðla að jafnvægi í hagsmunum flytjanda og flugfarþega, sbr. 5. gr. aðfaraorða 

Montreal-samningsins. Verður hér í framhaldinu fjallað um ábyrgðartakmarkanir X. kafla 

loftferðalaga. 

                                                           
39 Bridgeman g. United Continental Holdings, Inc., 36 Avi. 15,185 (5th Cir. 2013) 
40 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur Grétar Gunnarsson, Kröfuréttur II: vanefndaúrræði (Codex 

2011) 298. 
41 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur (Codex 2005) 599. 
42 sama heimild 48. 
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Samkvæmt 2. mgr. 108. gr. loftferðalaga takmarkast ábyrgð flytjanda vegna þess að 

farangur glatast, eyðileggst, skemmist eða tefst við 1.150 SDR á hvern farþega,43 nema 

farþeginn hafi við innritun farangurs sérstaklega tilgreint þá hagsmuni sem tengdir eru við 

afhendingu farangurs á ákvörðunarstað og greitt umkrafið aukagjald, og gildir þá hið tilgreinda 

verðmæti sem hámark á ábyrgð flytjanda, nema hann sanni að raunverulegir hagsmunir farþega 

hafi verið minni.44 Hér er um að ræða hámarksfjárhæð bóta, en til að farþegi eigi rétt á þeim 

þarf hann eftir sem áður að sanna að tjón hans hafi í það minnsta numið þessari fjárhæð. Ekki 

ber að líta á fjárhæðina sem lágmarksfjárhæð, sem flytjandi þurfi alltaf að greiða þó að það 

liggi fyrir að tjón hafi sannarlega orðið á farangri, sbr. t.d. dóm Evrópudómstólsins í máli C-

410/11 Pedro Espada Sánchez and Others v Iberia Líneas Aéreas de España SA (22. nóvember 

2012).45 Þá er útilokunarregla 113. gr. loftferðalaga mikilvæg við skýringu á 2. mgr. 108. gr. 

laganna. Þannig verða bætur umfram hámarksbótafjárhæð 2. mgr. 108. gr. ekki greiddar nema 

aðrar reglur X. kafla loftferðalaga heimili slíkt. Þegar hefur verið minnst á að hámarksfjárhæðin 

gildir á hvern farþega,46 þá gildir hún samanlagt um allar tegundir tjóns sem verður á farangri 

og hún gildir jafnframt samanlagt um tjón sem verður á innrituðum farangri og óinnrituðum 

farangri, sbr. síðari umfjöllun. 

 Hámarksbótafjárhæðin fyrir farangurstjón hefur sem slík ávallt verið umdeild. 

Sérstaklega var deilt um fjárhæðina við gerð Montreal-samningsins en var lendingin sú að hafa 

fjárhæðina 1.000 SDR. Bretar ásamt fleiri Evrópuþjóðum vildu hafa hámarksbótafjárhæðina 

vegna farangurstjóna þrisvar sinnum hærri.47 Þóttu 1.000 SDR ásættanleg niðurstaða, 

sérstaklega í ljósi þess að sú fjárhæð var mun hærri en gilti í tíð Varsjárkerfisins.48 Þá sætir 

                                                           
43 Með SDR er vísað til sérstakra dráttarréttinda (special drawing rights), eins og þau eru skilgreind af 

Alþjóðagjaldeyrissjóðnum, og gengisskráningar Seðlabanka Íslands á þeim við sölu, sbr. 110. gr. loftferðalaga. 

Hámarksfjárhæðin (1.150 SDR) samsvarar 168.164 íslenskum krónum (28. apríl 2018). 
44 Það athugast að tjón vegna tafa í flutningi á farþegum samkvæmt 106. gr. loftferðalaga sætir 

ábyrgðartakmörkunum samkvæmt hámarksfjárhæð 1. mgr. 108. gr. laganna. Þá gildir hámarksfjárhæð 3. mgr. 

108. gr. um tjón vegna tafa í flutningi á farmi. 
45 Sjá málsgrein 34 í dómnum. 
46 Það ber þó að nefna að orðalagið „á hvern farþega“ í 2. mgr. 108. gr. loftferðalaga kann að valda 

túlkunarvandkvæðum þegar aðrir en farþegar eiga rétt á bótum. Líklega má segja að reglan gildi á hvern tjónþola, 

sbr. dóm Evrópudómstólsins í máli C-429/14 Air Baltic Corporation AS g. Lietuvos Respublikos Special Tyrim 

tarnyba (17. febrúar 2016), mgr. 39-42. Sjá frekari umfjöllun um þetta: Tom van der Wijngaart, „Montreal 

Convention: To Whom Is the Carrier Liable in the Event of Delay?“ (30. júní 2016) 

<https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=5ac9738d-7aa1-4f18-9223-0cd6353a9ca6> skoðað 28. apríl 

2018. 
47 Anthony G. Mercer, „The 1999 Montreal Convention: An Airline Perspective“ (2002) XXVII Annals of Air 

and Space Law 469–470. 
48 Hámarksbótafjárhæð fyrir innritaðan farangur var 17 SDR á kíló. Þannig væri hámarksbótafjárhæð fyrir 20 kg. 

innritaðan farangur 49.718 krónur. Hámarksbótafjárhæð fyrir handfarangur var 332 SDR eða 48.548 krónur á 

hvern farþega. Er hér miðað við sölugengi SDR samkvæmt Seðlabanka Íslands þann 28. apríl 2018. 
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hámarksbótafjárhæðin nú endurskoðun á fimm ára fresti, sbr. 24. gr. Montreal-samningsins.49 

Skiptar skoðanir hafa verið meðal fræðimanna um það hvort hámarksfjárhæðin sé fullnægjandi, 

sérstaklega í ljósi markmiðs Montreal-samningsins um fullar bætur, sbr. 3. gr. aðfaraorða hans. 

Hafa sumir fræðimenn talið ósennilegt að fjárhæðin samsvari raunverulegu verðmæti 

farangurs. Fjárhæðin sé allt of lág sem sé einn helsti galli Montreal-samningsins.50 Aðrir hafa 

talið að hámarksfjárhæðin sé hæfileg og ætti að nægja til þess að bæta flestum farþegum tjón á 

farangri.51  

Samkvæmt X. kafla loftferðalaga er aðeins mögulegt að fá bætur umfram 

hámarksfjárhæð 2. mgr. 108. gr. laganna í tveimur tilvikum. Það er annars vegar þegar farþegi 

hefur gefið sérstaka yfirlýsingu við innritun farangurs um mikilvægi þeirra hagsmuna sem 

tengdir eru afhendingu farangurs, sbr. 2. mgr. 108. gr. og hins vegar ef það sannast að flytjandi, 

starfsmenn eða umboðsmenn hans hafa við framkvæmd starfa síns valdið tjóninu af ásetningi 

eða stórfelldu gáleysi vitandi að tjón mundi sennilega hljótast af háttsemi þeirra, sbr. 5. mgr. 

108. gr. loftferðalaga. Með fyrri undantekningarreglunni er farþegum gefinn kostur á því að 

hækka hámarksbótafjárhæðina gegn greiðslu. Greiðsla aukagjaldsins ætti að vera samkvæmt 

gjaldskrá, sbr. 124. gr. loftferðalaga, en samkvæmt athugun höfundar er enga slíka gjaldskrá 

að finna á Íslandi og bjóða fá flugfélög í reynd upp á slíka „tryggingu“.52 Við athugun á 

skilmálum íslensku flugfélaganna Wow Air og Icelandair, ásamt upplýsingum á vefsíðum 

þeirra er ekki að sjá að þau bjóði upp á þennan lögmælta möguleika fyrir farþega. Air Iceland 

Connect býður þó upp á möguleikan samkvæmt skilmálum sínum, en það félag sinnir að mestu 

innanlandsflugi. Reglan tengist skyldu flytjanda til að upplýsa farþega um þá skilmála og 

ábyrgðartakmarkanir sem gilda um flutninginn, enda er ætlast til þess að farþegi eigi kost á því 

að meta, í síðasta lagi við innritun farangurs, hvort hann telji sig þurfa á vátryggingum að halda 

eða aukna hámarksbótafjárhæð flytjanda á farangrinum.  

Ef svo ólíklega vill til að farþegi sé upplýstur um rétt sinn til að hækka 

hámarksbótafjárhæðina samkvæmt framangreindu og vill nýta sér þann rétt sinn, þá gildir hið 

tilgreinda hámark á ábyrgð flytjanda, nema flytjandinn sanni að raunverulegir hagsmunir 

farþegans hafi verið minni. Þetta þýðir þó ekki að sönnunarbyrði um verðmæti farangurs og 

                                                           
49 Hefur hámarksbótafjárhæðin verið hækkuð úr 1.000 SDR í 1.150 SDR frá gildistöku X. kafla loftferðalaga. 
50 Julian Hermida, „New Montreal Convention: The International Passenger’s Perspective“ (2001) 26 Air and 

Space Law 154. 
51 Harold Caplan, „Fulfilling the contract of carriage: How a new European regulation could help airlines and their 

passengers“ (2011) XXXVI Annals of Air and Space Law 522. 
52 Milde (n. 29) 181. 
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umfang tjóns sé snúið við og hvíli á flytjanda, þannig að tjónþoli eigi sjálfkrafa rétt á hinu 

tilgreinda bótahámarki takist flytjanda ekki að sanna að hagsmunir tjónþola hafi í raun verið 

minni. Sönnunarbyrði um umfang tjóns hvílir áfram á tjónþola en greinin kveður þó á um 

möguleika flytjanda til að sanna minni hagsmuni. Það verður þó að teljast líklegt að farþegi 

fari langleiðina með að sanna umfang tjónsins með því einu að gefa yfirlýsinguna og að greiða 

aukagjaldið. Samkvæmt þessu hefur þessi sönnunarregla í raun ekki sjálfstæða þýðingu, enda 

er flytjanda ávallt heimilt samkvæmt almennum reglum, að freista þess að sanna að umfang 

tjóns farþega sé minna en farþeginn vill meina. 

Um seinni undantekninguna frá hámarksbótafjárhæð 2. mgr. 108. gr. ber að taka fram 

að sönnunarbyrði um að skilyrði 5. mgr. 108. gr. laganna séu uppfyllt hvílir á tjónþola. Ætla 

má að slík sönnun sé þungbær. Það sem fer fram við meðhöndlun og flutning farangurs eftir að 

farþegi lætur hann af hendi við innritunarborð er að öllu leyti hulið farþeganum. Leiðir þetta til 

þess að sönnun málsatvika er nær ómöguleg, hvað þá sönnun þess að tjóni hafi verið valdið 

með stórkostlegu gáleysi eða ásetningi. Hvað sem því líður má segja að til viðbótar við almenn 

skilyrði skaðabótaábyrgðar samkvæmt X. kafla loftferðalaga þurfi eftirfarandi skilyrði að vera 

fyrir hendi og sönnuð af hálfu tjónþola eigi að koma til álita að greiða bætur umfram 

hámarksfjárhæðina í 2. mgr. 108. gr. loftferðalaga. Í fyrsta lagi þarf tjónþoli að sanna að tjóninu 

hafi verið valdið með háttsemi sem telst vera stórkostlegt gáleysi eða ásetningur. Það er 

auðvitað undir dómstólum komið að meta endanlega sakarstig tjónvalds. Hefur verið bent á að 

mat á þessu atriði geti verið mjög breytilegt milli aðildarríkja Montreal-samningsins og að 

skortur á nánari skilgreiningu samningsins á hugtökunum í 5. mgr. 22. gr. samningsins („ ... 

done with intent to cause damage or recklessly ... “) sé óheppilegur.53 Þrátt fyrir þetta má 

ímynda sér nokkur atvik þar sem háttsemi flytjanda, starfsmanna eða umboðsmanna hans kynni 

að vera álitin stórkostlegt gáleysi eða ásetningur af þeirra hálfu. Varðandi skemmdir á farangri 

kemur óneitanlega fyrst upp í hugann óforsvaranleg meðhöndlun á farangri við lestun eða losun 

flugvéla. Ætla mætti að ef háttsemi þeirra sem inna slík störf af hendi viki gróflega frá þeim 

reglum og því verklagi sem gildir um störfin, til dæmis með því að henda farangri til, yrði slíkt 

talið stórkostlegt gáleysi af þeirra hálfu. Áður hefur verið komist að þeirri niðurstöðu að 

þjófnaður á hluta farangurs teljist til skemmda á farangri. Öruggt er að slík háttsemi er aðeins 

framin af ásetningi. Varðandi tafir á farangri og glataðan farangur má nefna að þess þekkjast 

dæmi erlendis frá að flytjendur hafi viljandi skilið farangur eftir í því skyni að geta tekið meira 

eldsneyti á tilteknum áfangastað, þar sem eldsneyti er ódýrt. Þá eru jafnframt dæmi þess að 

                                                           
53 Hermida (n. 50) 155. 
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flytjendur hafi tekið ákvörðun um að skilja farangur eftir til þess að geta tekið meiri farm með 

í flug, sem gefur hærri tekjur.54 Tefjist farangur eða glatist við aðstæður sem þessar verður að 

telja líklegt að það stafi af háttsemi flytjanda sem metin verði honum til stórfellds gáleysis. Að 

lokum má nefna að misvísandi eða rangar upplýsingar flytjanda sem leiða til tjóns kunni að 

flokkast sem stórfellt gáleysi eða ásetningur af hans hálfu.55 Ólíklegt er þó að slíkt gæti eitt og 

sér talist stórkostlegt gáleysi sem hefur áhrif á ábyrgð flytjanda. 

 Í öðru lagi þarf tjónþoli að sanna að tjóninu hafi verið valdið við framkvæmd starfs. 

Gera má ráð fyrir að hér sé átt við þau störf sem tengjast flutningum á farangri og eru 

órjúfanlegur þáttur í slíkum flutningi. Við nánari könnun á því hvort tiltekið starf tengist 

flutningi farangurs má hafa til hliðsjónar lögboðnar skyldur sem hvíla á þeim sem starfa við 

flutninga eða hvort framkvæmd starfsins sé nauðsynlegur þáttur í framkvæmd 

flutningssamningsins. Vísast til kafla 3.6 um nánari umfjöllun um þetta, þar sem fjallað er um 

störf flytjanda, starfsmanna og umboðsmanna hans. Ef atvik máls eru með þeim hætti að tjóni, 

sem valdið er með stórfelldu gáleysi eða ásetningi, teljist ekki vera valdið innan starfs flytjanda, 

starfsmanna eða umboðsmanna hans gildir hámarksábyrgðarfjárhæð 2. mgr. 108. gr. 

loftferðalaga samt sem áður gagnvart flytjandanum. Sé tjóni á hinn bóginn valdið með sama 

hætti og utan starfs, af starfsmanni eða umboðsmanni flytjanda og kröfu beint að 

starfsmanninum eða umboðsmanninum af því tilefni, getur sá starfsmaður eða umboðsmaður 

ekki borið fyrir sig þær ábyrgðarleysisástæður og takmarkanir á bótaábyrgð sem flytjandanum 

sjálfum er heimilt að bera fyrir sig samkvæmt X. kafla loftferðalaga, sbr. 1. mgr. 112. gr. 

laganna. Það er með öðrum orðum skilyrði þess að starfsmenn og umboðsmenn geti borið fyrir 

sig sömu varnir og flytjandi, að þeir hafi valdið tjóninu við framkvæmd starfs. Sönnunarbyrði 

um það að téðir starfsmenn eða umboðsmenn hafi þegar tjónið varð verið að framkvæma störf 

innan síns verksviðs hvílir á þeim sjálfum. Sé tjóni valdið af þessum aðilum, innan starfssviðs 

þeirra geta þeir þó ennfremur ekki borið fyrir sig sömu ábyrgðartakmarkanir og 

ábyrgðarleysisástæður og flytjandi, ef tjónþoli sannar að þeir hafi valdið tjóninu með 

stórkostlegu gáleysi eða ásetningi, sbr. 3. mgr. 112. gr. loftferðalaga. Það er þó mjög mikilvægt 

að átta sig á því að sakareglan gildir um bótagrundvöllinn þegar kröfu er beint að þessum 

aðilum, sbr. umfjöllun í kafla 3.6. Líklega má segja að þessi munur á réttarstöðu flytjandans 

                                                           
54 Franks (n. 6) 737. Höfundur greinarinnar er flugmaður og þekkir dæmi sem þessi af eigin reynslu. Þá nefnir 

hann jafnframt dæmi þess að farangur hafi verið skilinn eftir og að farþegum hafi verið gefin sú skýring að það 

væri vegna yfirþunga. Hins vegar hafi þrettán sæti verið laus í vélinni og raunveruleg ástæða þess að farangurinn 

hafi verið skilinn eftir var að koma fyrir auknum farmi og eldsneyti. 
55 Ruwantissa IR Abeyratne, „Fraudulent Misrepresentations of the Carrier as Acts of Wilful Misconduct“ (1999) 

24 Air and Space Law 280. 
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annars vegar og starfsmanna og umboðsmanna hans hins vegar skýrist af því að sá fyrrnefndi 

sætir víðtækri ábyrgð á farangri, á meðan ábyrgð hinna síðarnefndu grundvallast á 

sakarreglunni. Í þessu samhengi er áhugavert að skoða bandarískan dóm sem varðar þjófnað 

starfsmanns flytjanda úr innrituðum farangri.  

Shah g. Kuwait Airways Corp (Bandaríkin). Í þessu máli lá fyrir að starfsmaður flytjanda hafði 

stolið tilteknum munum úr innrituðum farangri tjónþola. Farþeginn beindi kröfu að 

flytjandanum og krafðist bóta umfram hámarksfjárhæðar 2. mgr. 22. gr. Montreal-samningsins, 

enda taldi hann hámarksfjárhæðina ekki gilda þar sem starfsmaður flytjandans hefði valdið 

tjóninu með ásetningi. Niðurstaða dómsins var á þá leið að þrátt fyrir að fallist væri á að 

starfsmaðurinn hefði valdið tjóninu með ásetningi takmarkaðist ábyrgð flytjandans við 

hámarksfjárhæðina þar sem háttsemi starfsmannsins teldist ekki innan starfssviðs hans.56 

Ekki er víst að dómstólar hér á landi myndu líta á atvik af þessu tagi með sömu augum, 

enda hefur reglan um vinnuveitandaábyrgð í skaðabótarétti verið túlkuð mjög rúmt. Má í því 

samhengi nefna dæmi um að refsiverð háttsemi starfsmanns hafi ekki verið undanskilin þar, 

sbr. Hrd. 28. september 2000 í máli nr. 142/2000. Í þessu máli var Reykjavíkurborg talin bera 

skaðabótaábyrgð á fjártjóni sem skjólstæðingur félagsþjónustu Reykjavíkurborgar hafði orðið 

fyrir vegna refsiverðrar háttsemi starfsmanns borgarinnar (fjárdráttur starfsmanns). 

Í þriðja lagi nægir ekki fyrir tjónþola að sanna að flytjandi, starfsmenn eða 

umboðsmenn hans hafi valdið tjóni með stórfelldu gáleysi eða ásetningi. Tjónþoli þarf til 

viðbótar að sanna að fyrrgreindir aðilar hafi verið meðvitaðir um að tjón mundi sennilegast 

hljótast af háttsemi þeirra. Það sem átt er við hér er að tjónþoli þurfi að sanna ákveðna huglæga 

afstöðu eða vitneskju tjónvalds til afleiðinga þeirrar háttsemi sem hann viðhafði og olli tjóni. 

Spurningin er hins vegar sú, hvort þetta skilyrði bæti í raun einhverju við þá skilgreiningu 

stórfellds gáleysis sem almennt hefur verið talin gilda um hugarástand tjónvalds eða í það 

minnsta það sem honum hefði mátt vera ljóst. Í skaðabótarétti hefur almennt verið talið að 

stórkostlegt gáleysi sé oftast meðvitað.57 Jafnframt er við sakarmat stuðst við ákveðna 

mælikvarða, hvort sem skráðum hátternisreglum er til að að dreifa eða ekki. Þessir mælikvarðar 

eru í fyrsta lagi, hve mikil hætta var á því að tjón yrði af háttseminni. Í öðru lagi, hve mikið 

tjón var líklegt að af henni leiddi. Í þriðja lagi, hve auðvelt (eða erfitt) var fyrir tjónvald að gera 

sér grein fyrir hættu á tjóni. Og í fjórða lagi, hvaða ráðstafanir var unnt að gera til að koma í 

                                                           
56 Shah g. Kuwait Airways Corp., 35 Avi. 17,482 (S.D.N.Y. 2012). 
57 Viðar Már Matthíasson (n. 41) 161. 
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veg fyrir tjón. Mat á þessum mælikvörðum er að mestu hlutlægt.58 Ef mat á þessum 

mælikvörðum er tjónvaldi í óhag, ef svo má segja, þá eru allar líkur á því að háttsemi hans 

teljist stórkostlegt gáleysi. Það má því segja að yfirgnæfandi líkur séu á því að tjónvaldur sem 

veldur tjóni með stórkostlegu gáleysi hafi um leið vitað að tjón myndi sennilega hljótast af 

háttseminni. Samkvæmt þessu virðist vera að viðbótarskilyrðið sem er til umfjöllunar hér bæti 

í raun engu við hina almennu skilgreiningu á stórkostlegu gáleysi. Sú niðurstaða stendur hins 

vegar veikum fótum þegar tekið er mið af 3. mgr. 112. gr. loftferðalaga, samanborið við 5. mgr. 

108. laganna. Samkvæmt 3. mgr. 112. gr. geta starfsmenn og umboðsmenn flytjanda ekki borið 

fyrir sig ábyrgðartakmarkanir laganna hafi þeir valdið tjóni af ásetningi eða stórkostlegu 

gáleysi. Þar er hins vegar ekki gerð krafa til þess að tjónþoli sanni að þeir hafi verið meðvitaðir 

um að tjón myndi sennilega valdast af háttsemi þeirra. Með þetta í huga virðist vera 

óhjákvæmilegt að draga aðra ályktun en þá að títtnefnt viðbótarskilyrði 5. mgr. 108. gr. 

loftferðalaga sé í raun viðbót við hina almennu skilgreiningu skaðabótaréttarins á stórkostlegu 

gáleysi og að þannig séu gerðar strangari kröfur til tjónþola við sönnun á saknæmri háttsemi 

flytjanda, starfsmanna eða umboðsmanna þegar kröfu er beint að flytjanda en þegar kröfu er 

beint að þeim síðastnefndu. Við þetta má bæta að efnislega sambærilegt ákvæði í 6. mgr. 70. 

gr. siglingalaga nr. 34/1985 hefur verið túlkað þannig að þar sé um að ræða viðbótarskilyrði 

við stórfellt gáleysi. Það er að segja stórfellt gáleysi á háu stigi.59 Má hér til hliðsjónar nefna 

dóm Hæstaréttar frá 2. apríl 2009 í máli nr. 503/2008, þar sem farmflytjandi var ekki talinn 

geta borið fyrir sig ábyrgðartakmarkanir siglingalaga þar sem hann hafði valdið tjóninu með 

háttsemi sem taldist stórkostlegt gáleysi og að honum hefði mátt vera ljóst að sennilegt væri að 

af henni hlytist tjón.  

Samkvæmt framansögðu er réttarstaða starfsmanna og umboðsmanna flytjanda í 

loftflutningum því ekki sú sama og réttarstaða þeirra sem farmflytjandi ber ábyrgð á samkvæmt 

171. gr. siglingalaga í farmflutningum á sjó, sbr. 2. mgr. 72. gr. siglingalaga. Slíkir aðilar geta 

borið fyrir sig sömu ábyrgðartakmarkanir og farmflytjandi, nema sannist að þeir hafi valdið 

tjóninu með ásetningi eða stórfelldu gáleysi, vitandi að tjón myndi sennilega hljótast af, sbr. 3. 

mgr. 72. gr. og 6. mgr. 70. gr. siglingalaga. Viðbótarskilyrðið um að vera meðvitaður um að 

tjón myndi sennilega hljótast af háttsemi gildir því bæði fyrir farmflytjandann sjálfan og þá 

aðila sem hann ber ábyrgð á, öfugt við það sem lýst er hér að ofan í loftflutningum, þar sem 

viðbótarskilyrðið gildir aðeins þegar kröfu er beint að flytjandanum.  

                                                           
58 sama heimild 193. 
59 Guðmundur Sigurðsson, Hans Jacob Bull og Thor Falkanger, Sjóréttur (Bókaútgáfan Codex 2016) 317. 
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Við þessa niðurstöðu verður þó að gera ákveðinn fyrirvara. Samkvæmt frumtexta 3. 

mgr. 30. gr. Montreal-samningsins og íslenskri þýðingu samningsins í greinargerð með lögum 

nr. 88/2004 er þar að finna sambærilegt viðbótarskilyrði um sakarstig starfsmanna og 

umboðsmanna flytjanda þegar kröfu er beint að þeim og metið er hvort þeim sé heimilt að bera 

fyrir sig sömu ábyrgðartakmarkanir og ábyrgðarleysisástæður og flytjanda. Samkvæmt þessu 

virðist mistök hafa átt sér stað við innleiðingu 3. mgr. 30. gr. Montreal-samningsins, enda eru 

engar skýringar á þessu misræmi í lögskýringargögnum. Þrátt fyrir þessi mistök verður ekki 

horft fram hjá því að hér er á ferðinni mjög þýðingarmikið atriði sem getur haft veruleg áhrif 

við sakarmat. Er það mat höfundar að misræmið sem hér um ræðir sé svo verulegt að ekki verði 

úr því bætt með því að skýra hið íslenska ákvæði til samræmis við þá þjóðréttarlegu 

skuldbindingu sem er fyrirmynd þess. Slík lögskýring myndi bæta of miklu við efnislegt 

innihald hins íslenska lagaákvæðis og væri því lagalega ótæk niðurstaða (contra legem). 

3.3.1.1 Eðlislægir gallar eða ástand farangurs 

Aðra mikilvæga ábyrgðartakmörkunarreglu er að finna í lokamálslið 1. mgr. 104. gr. 

loftferðalaga. Þar segir að flytjandi sé ekki ábyrgur ef og að því leyti sem tjón á farangri má 

rekja til eðlislægra galla eða ástands farangurs. Regluna ber að skýra þannig að hún gildi þegar 

orsök tjóns má rekja til eðlis, eiginleika eða ástands farangursins en ekki til meðferðar flytjanda 

á honum. Sönnunarbyrði um að skilyrði reglunnar séu uppfyllt hvílir á flytjanda. Nokkuð hefur 

reynt á regluna í framkvæmd, bæði hérlendis og erlendis. Hafa flytjendur annars vegar talið að 

skýra eigi regluna á þann veg að hún gildi um ófullnægjandi frágang eða pökkun farþega á 

farangri. Hins vegar hafa þeir talið að flutningsskilmálar þeirra um frágang farangurs og 

fyrirvarar í þeim um ábyrgðarleysi á tilteknum tegundum varnings sæki stoð í regluna. Má til 

hliðsjónar nefna eftirfarandi ákvörðun Flugmálastjórnar Íslands. 

Ákvörðun Flugmálastjórnar Íslands nr. 52/2012, 28. ágúst 2012. Málsatvik voru á þá leið að 

fartölva sem tjónþoli hafði pakkað í innritaðan farangur skemmdist í flutningi. Strax við 

komuna til Keflavíkur var ljóst að ferðataskan hafði orðið fyrir hnjaski, en hún var með brotið 

handfang, ásamt því að vera rifin að hluta. Tjónþoli uppgötvaði tjónið þegar hann opnaði 

töskuna á flugvellinum og tilkynnti um tjónið á þjónustuborði flugstöðvarinnar. Flytjandinn 

neitaði að greiða bætur fyrir fartölvuna með eftirfarandi rökstuðningi. Í fyrsta lagi þá væri 

pökkun fartölvu í almennan farangur undir öllum kringumstæðum ófullnægjandi pökkun. Í 

öðru lagi kæmi skýrt fram í skilmálum flytjandans að hann tæki ekki ábyrgð á raftækjum í 

innrituðum farangri. Í þriðja lagi hefði tjónþoli ekki sannað að fartölvan hafi skemmst í þeirra 

vörslum. Niðurstaða Flugmálastjórnar Íslands var á þann veg að flytjandi hefði ekki fært sönnur 
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á að tjón á fartölvunni mætti rekja til eðlislægra galla eða ástands hennar. Fartölvur teldust ekki 

fyrirfram hafa slíka eiginleika. Þá breyttu skilmálar flytjandans sem undanskilja hann ábyrgð á 

raftækjum engu um ábyrgð hans og væru slíkir skilmálar ógildir samkvæmt 2. mgr. 111. gr. 

loftferðalaga. Loks var talið sannað að tjónið hefði orðið í vörslum flytjandans og var honum 

gert að greiða fullar bætur fyrir fartölvuna samkvæmt ákvörðuninni. 

Verður að telja þessa niðurstöðu endurspegla réttan skilning á 

ábyrgðartakmörkunarreglu lokamálsliðar 1. mgr. 104. gr. loftferðalaga. Reglan kemur frágangi 

og pökkun farangri ekkert við. Bent hefur verið á að pökkun farangurs er á forræði farþegans 

og þyrftu flytjendur að framkvæma sérstakt eftirlit með pökkun farangurs við innritun til þess 

að sannreyna hvort pökkun væri fullnægjandi, enda hvílir sönnunarbyrðin á þeim.60 Ennfremur 

má benda á þá staðreynd að ein af þeim ábyrgðartakmörkunarreglum sem gilda um farm 

tilgreinir sérstaklega ófullnægjandi umbúðir, sbr. b. lið 2. mgr. 105. gr. loftferðalaga, það er 

hins vegar ekki tilgreint sérstaklega í 104. gr. laganna. Það er svo annað mál að óforsvaranlegur 

frágangur og pökkun á farangri kynni á hinn bóginn að vera metin tjónþola til eigin sakar á 

grundvelli 107. gr. loftferðalaga. Sönnunarbyrði um slíkt ástand farangurs hvíldi einnig á 

flytjandanum, eins og á við í tilviki eðlislægra galla eða ástands farangurs. 

Til viðbótar við framangreindar ábyrgðartakmörkunarreglur er vert að minnast á 

nokkrar aðrar reglur hér í lokin sem varða mörk ábyrgðar flytjanda. Í sjálfu sér er ekki rétt að 

tala um þessar reglur sem eiginlegar ábyrgðartakmörkunarreglur en þær hafa hins vegar 

sambærileg áhrif. Það er, þær takmarka ábyrgð flytjanda með óbeinum hætti. Fyrst ber að nefna 

reglu 107. gr. loftferðalaga um eigin sök tjónþola. Sú regla kemur alltaf til skoðunar þegar 

ábyrgð flytjanda, starfsmanna eða umboðsmanna er metin á grundvelli ábyrgðarreglna X. kafla 

loftferðalaga.61 Þá er rétt að nefna útilokunarreglu 113. gr. laganna, en hún hefur þau áhrif að 

ábyrgð flytjanda getur ekki grundvallast á öðrum reglum en X. kafla loftferðalaga og hefur því, 

eftir atvikum ábyrgðartakmörkunaráhrif. Reglur X. kafla loftferðalaga um skyldu til að tilkynna 

tjón, fresti og fyrningu ásamt öðrum sérstökum réttarfarsreglum geta sömuleiðis takmarkað 

ábyrgð flytjanda með óbeinum hætti. Þá verður fjallað um sérstaka ábyrgðarleysisreglu sem 

gildir um tafir samkvæmt 1. mgr. 106. gr. loftferðalaga í kafla 3.5. 

                                                           
60 Leon og Eyskens (n. 37) 1174. 
61 Alþt. 2003-2004, A-deild, þskj. 1439 – 945. mál, athugasemdir við 107. gr. 
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3.3.2 Sönnunarreglur - sönnunarstaðan 

Umfjöllun um sönnun, sönnunarbyrði og sönnunarreglur er að finna víða í þessari ritgerð. Þrátt 

fyrir það þykir rétt að fjalla um þessi atriði á einum stað og verður það gert í þessum kafla. 

Ástæðan fyrir því er sú að eðli tjóns á farangri og þau málsatvik sem einkenna slík mál gera 

það að verkum að sönnunarstaða tjónþola er oft og tíðum erfið. Mörg dæmi eru um slíkt í 

réttarframkvæmd erlendis og í stjórnvaldsákvörðunum hérlendis. Af þessari ástæðu er 

þýðingarmikið að gera þeirri réttarstöðu nákvæm skil á einum og sama staðnum í ritgerðinni. 

Um flutningasamninga gildir almennt sú regla, að flytjandi ber sönnunarbyrði um að 

tjón sem verður á hlut meðan á flutningi stendur hafi ekki orðið vegna sakar hans eða neins 

sem hann ber ábyrgð á.62 Reglan sem hér er lýst nefnist sakarlíkindareglan og er í raun 

sakarreglan með öfugri sönnunarbyrði. Má nefna dæmi um regluna í síðari málslið 3. mgr. 140. 

gr. siglingalaga nr. 34/1985 um tjón á farangri og í 1. mgr. 19. gr. laga um landflutninga nr. 

40/2010 um ábyrgð á vörum í flutningi. Í tíð Varsjárkerfisins var reglan einnig í gildi vegna 

ábyrgðar flytjanda á farangri, sbr. þágildandi 104. og 1. mgr. 105. gr. loftferðalaga. Það þarf 

ekki að hafa frekari orð um það að sakarlíkindareglan gildir ekki lengur um ábyrgð flytjanda á 

farangri í loftflutningum, heldur er regla 1. mgr. 104. gr. hlutlæg regla. Þrátt fyrir þessa 

breytingu á bótagrundvellinum er það ekki svo að tjónþoli sé með öllu leystur undan þeirri 

skyldu að sanna tjón sitt. Mikilvægt er að átta sig á því að víðtækar ábyrgðarreglur X. kafla um 

farangur leysa tjónþola ekki undan þeirri sönnunarbyrði sem almennt gildir í tengslum við 

beitingu hlutlægra ábyrgðarreglna, þ. e. um að frumskilyrði skaðabótaábyrgðar séu fyrir hendi. 

Verður hér í framhaldinu fjallað um hvað það sé nákvæmlega sem tjónþoli þurfi að sanna til 

þess að hann eigi möguleika á bótum samkvæmt ábyrgðarreglum X. kafla loftferðalaga, sem 

snerta farangur og hvernig sönnunarstaðan sé með tilliti til eðlis loftflutninga.  

Montreal-samningurinn og X. kafli loftferðalaga eru að mestu hljóðir um 

sönnunarreglur.63 Af því má draga þá ályktun að reglur landsréttar gildi um slík atriði. Hefur 

verið bent á það sem eitt af einkennum þjóðréttarsamninga um ábyrgð í loftflutningum, að þeir 

setji ekki sérstakar sönnunarreglur, heldur eftirláti viðkomandi landsrétti að skera úr um slík 

atriði (Lex fori).64 Við þetta má bæta að Samgöngustofa og Flugmálastjórn Íslands hafa margoft 

                                                           
62 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur Grétar Gunnarsson (n. 40) 226. 
63 Þó er vert að nefna reglur 109. gr. loftferðalaga um tilkynningu um tjón, fresti og fyrningu. Þær reglur eru í 

sjálfu sér ekki sönnunarreglur, þó að þær hafi mikilvægu hlutverki að gegna varðandi sönnunarstöðuna. 
64 AS Burrows, English Private Law [Rafrænt Efni] / Andrew Burrows Editor of Compilation (3rd edition, Oxford 

University Press 2013), mgr. 12.59 <http://dx.doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199661770.001.0001> skoðað 29. 

apríl 2018. 
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talið í ákvörðunum sínum að „almennar reglur skaðabótaréttar“ gildi um sönnun í málum sem 

varða tjón á farangri. Talið hefur verið að hlutlæg ábyrgðarregla 1. mgr. 104. gr. loftferðalaga 

beri einkenni samningsábyrgðar, þó hún sé reist á fyrirmælum í lögum og taki til munatjóns.65 

Í sjálfu sér er hægt að fallast á þá flokkun en það breytir hins vegar ekki þeirri staðreynd að 

farangurstjón samkvæmt 1. mgr. 104. gr. loftferðalaga er munatjón. Venja er fyrir því að fjalla 

um slík tjón innan skaðabótaréttar, en ekki kröfuréttar og verður því að telja að almennar reglur 

skaðabótaréttar utan samninga um munatjón gildi um sönnun tjóns og önnur frumskilyrði 

skaðabótaábyrgðar þegar hlutlægri ábyrgðarreglu 1. mgr. 104. gr. loftferðalaga er beitt. Í öllum 

ákvörðunum Samgöngustofu og Flugmálastjórnar Íslands sem fjalla um ábyrgð flytjanda á 

farangri er að finna svohljóðandi umfjöllun um sönnun og sönnunarbyrði tjónþola: 

... Felur 1. 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 ... . (undirstrikun höfundar). 

Ástæða er til að skýra nánar hvað felst í þessu orðalagi. Sérstaklega í ljósi fullyrðingarinnar um 

að tjónþoli þurfi ekki að sýna fram á önnur hlutlæg skilyrði skaðabótaábyrgðar. Rétt er að 

minnast þess að eitt af hlutlægum frumskilyrðum skaðabótaábyrgðar er að tjónþoli þarf að sýna 

fram á að tjón hafi sannarlega orðið á hagsmunum annars en tjónvalds.66 Varðandi munatjón 

almennt eru málsatvik oft með þeim hætti að engin vafi leikur á því að tjón hefur orðið á hlut. 

Þessi fullyrðing á hinn bóginn ekki við þegar tjón verður á farangri. Það er vegna eðlis 

farangursflutninga, þar sem munir eru geymdir í lokaðri tösku, sem enginn nema farþegi veit 

hvað hefur að geyma, sem erfiðleikar koma oft upp hvað sönnunarstöðuna varðar. Tjónþolar 

eiga oft mjög erfitt með að sanna að tjón hafi orðið á farangri þeirra og hvert umfang tjónsins 

er. Sérstaklega á þetta við þegar farangur glatast eða hluta farangurs vantar við afhendingu. 

Fyrra skilyrðið sem Samgöngustofa vísar jafnan til um að sanna þurfi að hin hlutlæga regla 1. 

mgr. 104. gr. loftferðalaga eigi við, felur þó í sér þegar betur er að gáð, að tjónþoli þarf auðvitað 

að sanna að tjón hafi orðið á þeim hagsmunum sem reglan verndar. Samkvæmt þessu þarf 

tjónþoli að sanna að efnisleg skilyrði reglunnar séu uppfyllt, það er, að hann hafi orðið fyrir 

tjóni þegar innritaður farangur hans glataðist, skemmdist eða eyðilagðist í loftfari eða meðan 

farangurinn var í vörslum flytjanda, starfsmanna hans eða umboðsmanna. Síðara skilyrðið um 

orsakatengsl er jafnframt eitt af meginskilyrðum hlutlægra ábyrgðarreglna, sem einkum er 

                                                           
65 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson, Bótaréttur I: skaðabótaréttur (Codex 2015) 234. 
66 Viðar Már Matthíasson (n. 41) 99. 
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mikilvægt vegna sérstöðu hlutlægra ábyrgðarreglnanna og þeirri staðreynd að þær hafa jafnan 

afmarkað gildissvið.67 Samkvæmt skilyrðinu um orsakatengsl þarf tjónþoli sem verður fyrir 

farangurstjóni að sanna að slík tengsl séu milli tjónsins og ótilgreindrar háttsemi tjónvaldsins, 

enda hafi tjóninu verið valdið í loftfari eða í vörslum flytjanda, starfsmanna hans eða 

umboðsmanna. Með öðrum orðum, tjónþoli þarf að sanna að tjóninu hafi verið valdið við 

loftflutninga í skilningi X. kafla loftferðalaga. 

Varðandi umfang tjóns og sönnun þess hefur almennt verið talið að meginreglan í 

skaðabótarétti sé sú að tjónþoli þurfi að sanna umfang tjóns.68 Slík sönnun er oft miklum 

vandkvæðum háð þegar tjón verður á farangri. Sú erfiða staða ætti þó í sjálfu sér ekki að koma 

í veg fyrir skaðabótaskyldu flytjanda. Dómstólar hafa heimild til að dæma bætur að álitum og 

er þannig slakað á kröfum til tjónþola um að sýna fram á umfang tjóns, en til þess að slíkt sé 

unnt þarf tjónþoli almennt að sýna fram á, að bótagrundvöllur sé fyrir hendi og að líkur séu til 

þess að hann hafi orðið fyrir tjóni.69  

 Sönnunarstaðan verður svo enn erfiðari ef tjónþoli vill freista þess að fá tjón bætt sem 

er umfram hámarksfjárhæð ábyrgðartakmörkunarreglu 2. mgr. 108. gr. loftferðalaga. Eins og 

rakið er hvílir þá á tjónþola að sanna að flytjandi, starfsmenn hans eða umboðsmenn hafi valdið 

tjóninu með stórkostlegu gáleysi eða ásetningi, vitandi að tjón myndi sennilegast hljótast af 

háttseminni, sbr. 5. mgr. 108. gr. loftferðalaga. 

Verður hér í framhaldinu fjallað um nokkrar ákvarðanir Samgöngustofu og 

Flugmálastjórnar Íslands sem snerta sönnunarstöðuna í málum vegna farangurstjóna. Í lok 

umfjöllunarinnar verður dregin saman niðurstaða um hvaða atriði það eru nákvæmlega sem 

tjónþoli þarf að sanna þegar tjón verður á farangri. 

Ákvörðun Samgöngustofu nr. 18/2014, 11. mars 2014. Atvik þessa máls voru með þeim hætti 

að ferðataska kvartanda týndist á leið til Barcelona og skilaði sér ekki síðar. Flugfélagið 

viðurkenndi bótaskyldu og ákvað einhliða að greiða bætur að fjárhæð 550 evra fyrir töskuna 

og hinn tapaða farangur. Tjónþoli vildi ekki una því og taldi verðmæti töskunnar og 

farangursins vera meira. Tjónþoli sendi því kvörtun vegna háttsemi flugfélagsins til 

Samgöngustofu og krafðist þess að fá töskuna ásamt innihaldi bætt að fullu. Kvörtuninni fylgdu 

nánari upplýsingar um töskuna og innihald hennar, sem listað var upp hvert og eitt. Taldi 

                                                           
67 sama heimild 222. 
68 sama heimild 208. 
69 sama heimild 217. 
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kvartandi tjón sitt nema 363.890 krónum. Kvörtuninni fylgdu hins vegar ekki reikningar, 

kvittanir eða önnur skjöl sem sýndu fram á kaup á varningi og umfang tjónsins að því leyti. 

Samgöngustofa taldi ekki forsendur til að staðfesta hvað raunverulega hefði verið í töskunni 

og tók því ekki afstöðu til sönnunar um innihald töskunnar og þar með upphæð rauntjóns 

kvartanda. Var vísað til þess að það væri hlutverk dómstóla að skera úr um slíka sönnun og var 

kröfu kvartanda um frekari bætur, en flugfélagið hafði þegar greitt, því hafnað. 

Ákvörðun Samgöngustofu nr. 77/2016, 28. desember 2016. Deilt var um bótaskyldu á tjóni sem 

varð á gítar flugfarþega. Gítarinn var fluttur í harðri tösku sem gerð var til að verja hann fyrir 

hnjaski. Farþeginn hafði tekið við gítarnum án þess að athuga ástand hans við komuna til 

Keflavíkurflugvallar þann 24. júní 2016. Daginn eftir uppgötvaði farþeginn skemmdir á 

gítarnum þegar hann opnaði töskuna heima hjá sér og tók hann mynd af tjóninu með 

dagsetningu. Fimm dögum eftir heimkomuna kvartaði hann til flugfélagsins og krafðist bóta. 

Flugfélagið hafnaði bótaskyldu þar sem ekki lægi ljóst fyrir að gítarinn hefði skemmst í 

vörslum þeirra, enda hefði hann ekki athugað með ástand gítarsins við komu á áfangastað eins 

og honum hafi verið skylt og að heilir fimm sólarhringar liðu þar til hann lét flugfélagið vita af 

skemmdunum. Samgöngustofa féllst á sjónarmið flugfélagsins og taldi ekki forsendur til að 

staðfesta hvort gítarinn hefði skemmst á meðan hann var í vörslum flytjandans. 

Hér vekur athygli að strangar kröfur eru gerðar til tjónþola um að hann sanni að tjónið 

á gítarnum hafi orðið á meðan hann var í vörslum flytjanda. Ekki var talið nægja að framvísa 

ljósmynd af tjóninu dagsettri daginn eftir heimkomu. Þá eru þeir fimm dagar sem liðu þar til 

tilkynnt var um tjónið innan þess hámarks frests sem gefinn er til að tilkynna um tjón á 

innrituðum farangri samkvæmt 2. mgr. 109. gr. loftferðalaga. 

Ákvörðun Flugmálastjórnar Íslands nr. 81/2011, 21. desember 2011. Málið varðaði tjón á hluta 

farangurs, þar sem blokkflautu og myndavél vantaði í farangur. Tjónþoli sýndi ekki fram á það 

með neinum hætti að þessir hlutir hefðu verið í töskunni eða að hann hefði orðið fyrir tjóni sem 

samsvaraði verðmæti hlutanna. Var því hafnað að ákvarða um bótaskyldu. Sambærilega 

niðurstöðu má sjá í ákvörðun Samgöngustofu frá 13. mars 2014 í máli nr. 6/2014 og ákvörðun 

Flugmálastjórnar Íslands frá 17. apríl 2013 í máli nr. 2/2013. 

Ákvörðun Samgöngustofu frá 9. ágúst 2017 í máli nr. 65/2017. Í þessu máli, sem reyndar 

varðaði farangurstafir, urðu tjónþolar fyrir töfum á afhendingu farangurs á áfangastað. Barst 

farangurinn ekki fyrr en 5 dögum eftir komu á áfangastað. Vegna farangurstafarinnar þurftu 

hjónin strax að verða sér úti um helstu nauðsynjar svo sem tannbursta, krem, sápu, náttföt o. fl. 
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Á öðrum degi höfðu þau svo neyðst til að kaupa sér frekari nauðsynjar. Voru þar á meðal buxur, 

peysur, skór, lyf sem þau vantaði og hleðslutæki fyrir farsíma þeirra. Á þriðja degi ferðarinnar 

átti annað þeirra stórafmæli sem fagna átti á flottum veitingastað og hafi þau af því tilefni 

neyðst til að kaupa betri fatnað til að vera í við tilefnið. Kröfðust tjónþolar þess að útlagður 

kostnaður þeirra vegna kaupa á framangreindum hlutum yrði bættur og lögðu fram ljósrit af 

greiðslukvittunum vegna innkaupanna. Samgöngustofa taldi að kvittanirnar væru ekki 

nægjanlega skýrar um það í hverju kostnaðurinn væri nákvæmlega fólginn. Þá væri ekki 

sundurliðun á kröfunni með greiðslukvittununum sem skýrði kostnaðinn nánar. Var það því 

mat Samgöngustofu að tjónþolar hefðu ekki með fullnægjandi hætti sýnt fram á tjón sitt í 

samræmi við meginreglur skaðabótaréttar og var frekari bótum umfram það sem flytjandinn 

hafði boðist til að greiða hafnað. 

Þá má að lokum minnast á ákvörðun Flugmálastjórnar Íslands nr. 52/2012, 28. ágúst 

2012. Þar tókst sönnun á því að fartölva hefði orðið fyrir tjóni í loftflutningi (sjá reifun í kafla 

3.3.1.1). Það er ljóst af framangreindri umfjöllun að sönnunarstaða flugfarþega þegar tjón 

verður á farangri er oft og tíðum þungbær. Má segja að það skýrist fyrst og fremst af þremur 

ástæðum. Í fyrsta lagi vegna eðli flutnings á farangri, þar sem raunverulegt innihald ferðatösku 

er hvergi skráð í innritunarferlinu. Í öðru lagi af þeirri ástæðu að almennar sönnunarreglur 

skaðabótaréttar um munatjón virðast vera of strangar miðað við eðli flutninganna. Loks í þriðja 

lagi vegna skorts á upplýsingum til farþega um þá réttarstöðu sem gildir um ábyrgð við flutning 

á farangri, ásamt röngum upplýsingum og ólögmætum skilmálum flytjenda. Miðað við þessa 

stöðu má draga þá ályktun að verulega halli á réttarstöðu farþega gagnvart flytjandanum að 

þessu leyti. Ofan á þetta bætast síðan hinar víðtæku ábyrgðartakmarkanir sem flytjandinn getur 

borið fyrir sig. Við þessar aðstæður verður það að teljast alvarlegt umhugsunarefni að 

flytjendur sinni ekki þeirri upplýsingaskyldu sem hvílir á þeim samkvæmt X. kafla 

loftferðalaga. Slíkar upplýsingar eru einmitt til þess fallnar að vekja farþega til umhugsunar um 

hvernig þeir geti verndað hagsmuni sína, svo sem með sérstökum yfirlýsingum um mikilvægi 

farangurs eða með vátryggingum. Enn alvarlegra verður að teljast að flytjendur setji ýmsa 

skilmála og fyrirvara um flutning á farangri, sem andstæðir eru X. kafla loftferðalaga, sbr. 2. 

mgr. 111. gr. loftferðalaga. 

3.4 Ábyrgð flytjanda á óinnrituðum farangri – handfarangur 

Í þessum kafla verður fjallað um ábyrgð flytjanda á handfarangri. Flytjandi ber ábyrgð á 

óinnrituðum farangri, þar með töldum persónulegum eigum, ef tjón má rekja til saknæmrar 

háttsemi flytjanda, starfsmanna eða umboðsmanna hans, sbr. 2. mgr. 104. gr. loftferðalaga. Til 
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persónulegra eigna telst í raun allt sem flugfarþegi hefur meðferðis í flug, án þess að innrita 

sem farangur. Sem dæmi má nefna handtöskur og innihald þeirra, ásamt úrum og skartgripum 

sem farþegi hefur á sér.70 Ábyrgð flytjanda á handfarangri er samkvæmt þessu almenn 

sakarábyrgð og hvílir sönnunarbyrði um að skilyrði reglunnar séu uppfyllt á tjónþola. Við 

sakarmat kemur eigin sök tjónþola sem endranær til skoðunar, sbr. 107. gr. loftferðalaga. 

 Ábyrgð flytjanda, starfsmanna eða umboðsmanna á handfarangri sætir 

ábyrgðartakmörkunum samkvæmt eftirfarandi reglum X. kafla loftferðalaga. Í fyrsta lagi gildir 

ábyrgðartakmörkunarregla um eðlislæga galla eða ástand farangurs samkvæmt lokamálslið 1. 

mgr. 104. gr. einnig um handfarangur, enda er ekki gerður greinarmunur á innrituðum og 

handfarangri varðandi þá reglu, sbr. 4. mgr. 104. gr. loftferðalaga. Í öðru lagi takmarkast ábyrgð 

flytjanda á farangri við 1.150 SDR samkvæmt 2. mgr. 108. gr. loftferðalaga nema farþegi hafi 

við innritun farangurs krafist hærri hámarksfjárhæðar og greitt aukagjald vegna þess. 

Hámarksbótafjárhæð 2. mgr. 108. gr. gildir á hvern farþega, samanlagt um hugsanlegt tjón á 

innrituðum og óinnrituðum farangri. Eins og áður hefur verið fjallað um og á jafnframt við í 

tilviki óinnritaðs farangurs verður hámarksábótafjárhæðin ekki rofin nema sannist að flytjandi, 

starfsmenn eða umboðsmenn hafi við framkvæmd starfa sinna valdið tjóninu með ásetningi 

eða stórfelldu gáleysi, vitandi að tjón myndi sennilega hljótast af háttsemi þeirra, sbr. 5. mgr. 

108. gr. loftferðalaga. 

 Segja má að réttarstaða flugfarþega varðandi tjón á handfarangri sé almennt nokkuð 

skýr samkvæmt þessum reglum, þó að sönnunarstaðan kunni að vera erfið. Þrátt fyrir það gefa 

eftirfarandi álitaefni tilefni til að taka réttarstöðuna til nánari skoðunar. Annars vegar á hvaða 

tímapunkti flugfarþega sé rétt að gefa yfirlýsingu um mikilvægi handfarangurs og krefjast 

hækkunar á ábyrgðarhámarki. Ljóst er af  2. mgr. 108. gr. loftferðalaga og 2. mgr. 22. gr. 

Montreal-samningsins að heimilt er að gefa sérstaka yfirlýsingu um mikilvægi farangurs, og er 

þá bæði átt við innritaðan og óinnritaðan farangur. Í 2. mgr. 22. gr. Montreal-samningsins segir 

að yfirlýsingin skuli koma fram þegar innritaður farangur er afhentur flytjanda. Hefur verið 

bent á að orðalag ákvæðisins valdi vafa um hvernig og hvenær eigi að gefa yfirlýsinguna fyrir 

handfarangur og þannig hækka ábyrgðartakmörkunarfjárhæðina.71 Þó hafa aðrir bent á að 

eðlilegt sé að gefa yfirlýsingu um mikilvægi handfarangurs við innritun, ákvæði 2. mgr. 22. gr. 

Montreal-samningsins séu nægjanlega skýr hvað þetta varðar.72 Verður hér fallist á það. Það 

                                                           
70 Christopher N Shawcross, Kenneth Macdonald Beaumont og Peter Martin, Air Law (4. útg., Butterworth 1984) 

266. 
71 Leon og Eyskens (n. 37) 1177. 
72 Dempsey og Milde (n. 17) 188. 
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skal hins vegar tekið fram hér að flytjendur bjóða sjaldan upp á þennan möguleika fyrir farþega, 

sbr. umfjöllun í kafla 3.3.1. 

Hins vegar hvort hugsanlegt sé að réttarstaðan breytist ef flytjandi eða umboðsmenn 

hans taki yfir vörslur á handfarangri. Því hefur verið velt upp að þrátt fyrir að Montreal-

samningurinn geri greinarmun á innrituðum farangri og óinnrituðum handfarangri hvað varðar 

grundvöll ábyrgðar flytjanda, kunni óinnritaður farangur að öðlast réttarvernd sem innritaður 

farangur ef flytjandi tekur yfir vörslur hans. Þannig teljist óinnritaður farangur sem tekinn er í 

vörslur flytjanda, starfsmanna eða umboðsmanna en er aðgengilegur fyrir farþega hafa stöðu 

óinnritaðs farangurs áfram. En ef óinnritaður farangur er tekinn í vörslur framangreindra aðila 

og er óaðgengilegur þangað til komið er á áfangastað teljist slíkur farangur hafa stöðu innritaðs 

farangurs, þrátt fyrir að enginn farangursmiði hafi verið gefinn út af því tilefni.73 

Ábyrgðargrundvöllurinn ætti samkvæmt þessu að byggja á hlutlægri reglu 1. mgr. 104. gr. 

loftferðalaga í stað sakarreglunnar. Sem dæmi um atvik af þessu tagi má nefna eftirfarandi 

bandarískan dóm. 

Schedlmayer g. Trans International Airlines (Bandaríkin).74 Í þessu máli var farþegi beðinn um 

að afhenda áhöfninni tösku sem hún hafði meðferðis sem óinnritaðan handfarangur, sem hún 

gerði. Í töskunni voru töluverðir fjármunir í reiðufé og hafði konan áhyggjur af því að geyma 

töskuna þar sem hún sæi hana ekki og bað um að fá hana aftur. Ekki var orðið við þeirri beiðni 

og var henni tjáð að ekki væri hægt að komast í töskuna fyrr en á áfangastað, þar sem hún væri 

geymd í farangursrými flugvélarinnar. Svo fór að farþeginn fékk töskuna við komuna á 

áfangastað en þá vantaði reiðuféð í töskuna. Voru henni dæmdar bætur á grundvelli víðtækrar 

ábyrgðar flytjanda (sakarlíkindaregla Varsjársamningsins), þar sem litið var á handfarangur 

hennar við þessar aðstæður sem innritaðan farangur. 

Vangaveltur sem þessar um að grundvöllur ábyrgðar á óinnrituðum farangri breytist úr 

ábyrgð á sakargrundvelli yfir í hlutlæga ábyrgð eiga vissulega rétt á sér. Enda má ætla 

hugmyndin á bak við bótakerfi Montreal-samningsins um ábyrgð á farangri hafi verið sú að 

vörslur flytjanda á innrituðum farangri geri það að verkum að hann ætti að sæta víðtækri ábyrgð 

yrði tjón á farangrinum. Að sama skapi væri óeðlilegt að flytjandi sætti víðtækri ábyrgð á 

óinnrituðum farangri og munum enda væru þeir í vörslum flugfarþega. Þá má benda á það að 

farangursmiðar hafi lítið sem ekkert að segja um ábyrgð flytjanda á innrituðum farangri. Sú 

                                                           
73 Chris Dixon, „Air carriers’ liability“ (Insight, Westlaw UK 10. október 2016). 
74 Schedlmayer g. Trans International Airlines 416 NYS 2d 461 (NY Cit Civ Ct, 1979). 
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staðreynd að slík skjöl séu ekki gefin út fyrir handfarangur ætti því í sjálfu sér ekki að koma í 

veg fyrir breyttan ábyrgðargrundvöll. Hvað sem þessu líður verður ekki fram hjá því litið að 

loftferðalögin og Montreal-samningurinn gera skýran greinarmun á innrituðum og óinnrituðum 

farangri hvað ábyrgðargrundvöllinn varðar og verður að telja með hliðsjón af útilokunarreglu 

113. gr. loftferðalaga að frá þeim reglum verði ekki vikið. Samkvæmt þessu verður því talið 

hér að óinnritaður farangur verði einungis bættur á grundvelli sakarreglunnar og geti vörslur 

flytjanda á handfarangri engu breytt um það. Er þessi niðurstaða í samræmi við dóm 

Evrópudómstólsins í máli C-487/12 Vueling Airlines SA v Instituto Galego de Consumo de la 

Xunta De Galicia (18. september 2014). Það mál fjallaði reyndar um ólögmæta 

samningsskilmála, en þar er samt að finna umfjöllun um þetta atriði í 42. málsgrein dómsins. 

Á hinn bóginn kann að vera að vörslusvipting flytjanda á óinnrituðum farangri teljist til 

saknæmrar háttsemi af hans hálfu. Þarf þá meðal annars að skoða á hvaða grundvelli 

vörslusvipting fór fram. Má til dæmis ætla að vörslusvipting á handfarangri sem samkvæmt 

eðli sínu og stærðartakmörkunum fer í engu gegn flugverndarreglum eða samningsskilmálum 

milli flytjanda og farþega eigi ekki rétt á sér. Slík háttsemi flytjanda kynni því að reynast 

saknæm og ólögmæt ef tjón yrði á handfarangrinum í hans vörslum. 

3.5 Ábyrgð flytjanda vegna farangurstafa 

Ákvæði 106. gr. loftferðalaga fjallar um ábyrgð flytjanda vegna tafa eða vegna þess að flutningi 

hefur verið flýtt. Í þessum kafla verður einungis fjallað um tjón sem verður vegna tafa á 

afhendingu farangurs, enda er umfjöllun um annars konar tjón vegna tafa fyrir utan 

umfjöllunarefni ritgerðarinnar. Samkvæmt 1. mgr. 106. gr. loftferðalaga ber flytjandi ábyrgð á 

tjóni sem verður af völdum tafa í flutningi á farþegum, farangri og farmi eða vegna þess að 

flutningi hefur verið flýtt. Þó verður flytjandi ekki talinn bera ábyrgð á tjóni sem orsakast af 

þessum völdum geti hann sannað að hann og starfsmenn hans og umboðsmenn hafi viðhaft þær 

aðgerðir sem sanngjarnt getur talist að viðhafðar séu eða að ógerlegt hafi verið að framkvæma 

slíkar aðgerðir. Hér er mælt fyrir um víðtæka ábyrgð flytjanda á tjóni sem verður vegna tafa, 

þó er ekki hægt að segja að hér sé um að ræða hlutlæga ábyrgðarreglu, eins og gildir um annað 

tjón á innrituðum farangri, sbr. 1. mgr. 104. gr. loftferðalaga. Skýrist það af því að 

ábyrgðarleysisregla síðari málsliðar 1. mgr. 106. gr. gefur flytjanda tækifæri á því að sanna að 

hann og starfsmenn hans og umboðsmenn hafi reynt að koma í veg fyrir tjón eða að ógerlegt 

hafi verið að koma í veg fyrir tjónið. Takist slík sönnun ber flytjandi ekki ábyrgð. Ljóst er að 

sú ábyrgðarleysisregla sem hér er til umfjöllunar er mun víðtækari en sú 

ábyrgðartakmörkunarregla sem birtist í lokamálslið 1. mgr. 104. gr. loftferðalaganna um 
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eðlislæga galla eða ástand farangurs, en sú síðarnefnda veitir hinum ábyrga ekki færi á að sanna 

að tjóni hafi ekki verið valdið með saknæmri háttsemi af sinni hálfu. Svo er hins vegar raunin 

með ábyrgðarleysisreglu 106. gr., hún felur í raun í sér að flytjanda er gefinn kostur á að sanna 

að tjóninu hafi ekki verið valdið af honum með saknæmri háttsemi. Samkvæmt þessu er réttast 

að telja ábyrgðargrundvöllinn í 1. mgr. 106. gr. vera sakarlíkindaregluna.75 Verður hér í 

framhaldinu fjallað um beitingu sakarlíkindareglu 1. mgr. 106. gr. loftferðalaga með hliðsjón 

af ákvörðunum Samgöngustofu og Flugmálastjórnar Íslands og í lok kaflans verður fjallað 

sérstaklega um ábyrgðarleysisregluna. 

Ef stuðst er við tölfræðiupplýsingar frá VÍS um tjón á farangri fyrir árið 2017 má draga 

þá ályktun að tjón vegna farangurstafa sé algengasta tegund tjóna á farangri, en samkvæmt 

tölfræðiupplýsingunum vörðuðu 668 tjónstilkynningar af 953 tjón vegna farangurstafa.76 Þegar 

tafir verða á afhendingu farangurs er algengt að farþegar séu svo að segja allslausir á áfangastað 

og þurfi af þeim sökum að verða sér úti um helstu nauðsynjar, svo sem snyrtivörur, föt o.fl. 

Slíkt tjón fæst almennt bætt á grundvelli 1. mgr. 106. gr. loftferðalaga. Málið vandast hins 

vegar þegar tjónið verður umfangsmeira, til dæmis ef ferðir hafa sérstakan tilgang, svo sem 

afmælisferðir, veiðiferðir eða golfferðir. Þá má einnig nefna útgjöld sem tengjast sérstökum 

þörfum tjónþola, eins og að verða sér úti um lyf sem flutt voru í innrituðum farangri. Ekki má 

gleyma því að tjón vegna farangurstafa flokkast sem almennt fjártjón en ekki eiginlegt 

munatjón, tjónþoli fær þá hluti aftur sem hann missir afnot af þegar farangurinn kemst loks í 

hans hendur.77 Í þessu ljósi er eðlilegt að spyrja hvar mörk skaðabótaábyrgðar flytjanda 

samkvæmt 1. mgr. 106. gr. loftferðalaga liggja. Til þess að svara því álitaefni þarf að skýra 

efnislegt innihald 1. mgr. 106. gr. loftferðalaga með hliðsjón af öðrum reglum X. kafla 

loftferðalaga, ásamt þeim almennu reglum skaðabótaréttar sem gilda þegar 

sakarlíkindareglunni er beitt. Sérstaka þýðingu hefur í því sambandi að taka til athugunar 

skyldu tjónþola til að takmarka tjón sitt. 

Þrátt fyrir að ábyrgðarregla 1. mgr. 106. gr. loftferðalaga sé í sjálfu sér víðtæk 

ábyrgðarregla, er það alls ekki svo að tjónþoli fái allt tjón og öll útgjöld sem verða vegna 

farangurstafar sjálfkrafa bætt. Sakarlíkindareglan er í meginatriðum sakarreglan með öfugri 

sönnunarbyrði. Sérstaða hennar felst hins vegar í því að sönnunarbyrðin um saknæma háttsemi 

er strax í upphafi lögð á tjónvald, í stað þess að atvik máls leiði til þess að síðar kunni 

                                                           
75 Alþt. 2003-2004, A-deild, þskj. 1439 – 945. mál, athugasemdir við 106. gr. 
76 Sveinn Fjalar Ágústsson, „Tölvupóstur til höfundar - gögn vegna farangurstjóna“ (8. febrúar 2018). 
77 Dæmi um almennt fjártjón er tjón vegna afnotamissis og tjón vegna rekstrarstöðvunar og missis hagnaðar. 
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sönnunarbyrði að vera snúið við, eins og til dæmis á við þegar reglunni um sérfræðiábyrgð er 

beitt.78 Þetta felur þó ekki í sér að tjónþoli þurfi ekki að sýna fram á að frumskilyrði 

skaðabótaábyrgðar séu fyrir hendi. Þannig verður tjónþoli að sanna að tjón hafi orðið og að 

orsakatengsl séu milli farangurstafarinnar og tjónsins (útgjaldanna), sbr. 1. mgr. 106. gr. 

loftferðalaga. Sem fyrr segir flokkast tjón vegna farangurstafa sem almennt fjártjón. Í tilvikum 

slíkra tjóna, hvort sem þau tengjast munatjóni eða ekki, leggst sönnunarbyrði oft sérlega þungt 

á tjónþola. Tjónið er gjarnan þess eðlis að erfitt er að færa fram sönnur um tiltekna tölulega 

fjárhæð og ekki er óalgengt að sýknað sé af kröfum vegna skorts á sönnun um tjón. Einkum á 

þetta við þegar tjónið er vegna afnotamissis hlutar, mjög vandasamt getur verið að ákvarða 

bætur fyrir slíkan missi og hefur verið bent á að við slíkar aðstæður hafi inntak skyldu tjónþola 

til að takmarka tjón sitt sérstaka þýðingu.79 Hafa verður sjónarmið sem þessi í huga þegar fjallað 

er um tjón vegna farangurstafa, en þó verður jafnframt að gæta að því að regla 1. mgr. 106. gr. 

er sérstök lögfest regla um almennt fjártjón, sem að auki telst víðtæk ábyrgðarregla. Ætla má 

að sú staðreynd hafi nokkra þýðingu við sönnun, þannig að tjónþolar eigi almennt að vera betur 

settir varðandi sönnunarstöðuna. Sé málatilbúnaður tjónþola skýr að framangreindu leyti er 

fyrst hægt að tala um að sönnunarbyrði um að tjóninu hafi ekki verið valdið með saknæmri 

háttsemi hvíli á tjónvaldi.80 

Skylda tjónþola til að takmarka tjón sitt hefur sérstaka þýðingu þegar rætt er um tjón 

sem verður vegna farangurstafa. Það má glögglega sjá á ákvörðunum Samgöngustofu og 

Flugmálastjórnar Íslands sem fjalla um farangurstafir. Skylda tjónþola til að takmarka tjón sitt 

er náskyld reglum um eigin sök tjónþola, en í tilviki farangurstafa greinir þar glögglega á milli. 

Annars vegar vegna sérstakrar reglu 107. gr. loftferðalaga um eigin sök og hins vegar vegna 

þess að ólíklegt er að eigin sök tjónþola komi yfir höfuð til skoðunar í tilvikum tjóns vegna 

farangurstafa. Verður hér leitast við að svara álitaefnum eins og hversu langt sú skylda til 

tjónstakmörkunar nær. Á hverjum hvílir sönnunarbyrði um að tjónþoli hafi eða hafi ekki 

takmarkað tjón sitt eins og sanngjarnt var til að ætlast? Og hvaða afleiðingar það hefur ef slík 

sönnun tekst eða tekst ekki? Áður en lengra er haldið er rétt að fjalla almennt um skyldu 

tjónþola til að takmarka tjón sitt og inntak reglunnar.81 Almennt felur reglan í sér skyldu 

tjónþola til að takmarka umfang tjóns, eins og sanngjarnt er til að ætlast miðað við aðstæður. 

                                                           
78 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson (n. 65) 327. 
79 sama heimild 468–470. 
80 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur Grétar Gunnarsson (n. 40) 227. 
81 Ekki er ástæða til að flokka regluna um skyldu tjónþola til að takmarka tjón vegna farangurstafa í flokk reglna 

skaðabótaréttar eða kröfuréttar. Enda er vegna umfjöllunarinnar hér um almennt fjártjón, vert að benda á að 

fræðimenn eru ekki á einu máli hvort fjalla eigi um almennt fjártjón á vettvangi skaðabótaréttar. 
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Getur sú skylda bæði falið í sér að óheimilt sé fyrir tjónþola að viðhafa ráðstafanir sem ekki 

eru nauðsynlegar og gætu leitt til þess að tjón yrði meira en ella, og hins vegar getur skyldan 

undir vissum kringumstæðum falið í sér athafnaskyldu af hans hálfu þannig að hann verði að 

viðhafast eitthvað sem kemur í veg fyrir frekara tjón. Í tilviki farangurstafa á hið fyrra við. 

Varðandi það atriði hvort tjónþoli hafi eða hafi ekki takmarkað tjón sitt eins og sanngjarnt var 

til að ætlast virðist ekki nokkur vafi vera um það að sönnunarbyrði um slíkt hvíli á hinum 

bótaskylda.82 Önnur niðurstaða væri með öllu ótæk, sérstaklega þegar litið er til hinnar sérstöku 

þýðingar sem reglan um tjónstakmörkun hefur í tilvikum tjóns vegna farangurstafa. Myndi slík 

staða leiða til þess að lítið væri eftir af inntaki hinnar víðtæku ábyrgðarreglu 1. mgr. 106. gr. 

loftferðalaga, sem lýst var hér að ofan. Takist flytjanda samkvæmt þessu ekki að sýna fram á 

að ráðstafanir farþega hafi verið í andstöðu við sanngjarnar kröfur sem gera megi til hans við 

að takmarka tjón sitt, má ætla að tjónþoli eigi rétt á því að fá slíkar ráðstafanir (útgjöld) bættar 

að öðrum skilyrðum ábyrgðar samkvæmt 1. mgr. 106. gr. loftferðalaga uppfylltum. Takist slík 

sönnun á hinn bóginn getur tjónþoli ekki vænst þess að fá bætur vegna þeirra ráðstafana sem 

teljast utan þess sem sanngjarnt getur talist miðað við aðstæður. Verður hér næst fjallað um 

nokkrar ákvarðanir Samgöngustofu sem varða farangurstafir og í framhaldinu dregnar ályktanir 

um þá réttarstöðu sem gildir þegar tjón verður vegna farangurstafa. 

Ákvörðun Samgöngustofu nr. 16/2017, 5. júlí 2017. Málsatvik í þessu máli voru á þann veg að 

innritaður farangur tjónþola skilaði sér aldrei á áfangastað. Var farangurinn sendur á 

heimilisfang tjónþola tveimur dögum áður en hann átti bókað flug aftur heim. Af þessum 

sökum krafðist hann bóta fyrir kaup á fatnaði og öðrum nauðsynjavörum á níu daga ferðalagi 

hans. Jafnframt krafðist hann bóta fyrir töluverðan útlagðan kostnað við að útvega sér 

útilegubúnað, enda hafi ferðin að hluta til verið útilega. Flytjandinn féllst á að greiða bætur 

vegna þess hluta fatnaðarkaupa sem kvittun fylgdi, ásamt endurgreiðslu á farangursgjaldi. Hins 

vegar hafnaði flytjandinn að greiða bætur fyrir annan útlagðan kostnað á þeim grundvelli að 

honum bæri aðeins skylda til að greiða bætur vegna nauðsynlegra útgjalda farþega. 

Samgöngustofa hafnaði að ákvarða um frekari bótaskyldu, þar sem viðhlítandi sönnunarfærsla 

hafði ekki farið fram af hálfu tjónþola vegna annars kostnaðar en hluta af fatakaupum. Tók 

Samgöngustofa fram að þrátt fyrir víðtæka bótareglu 1. mgr. 106. gr. loftferðalaga, hvíldi eftir 

sem áður sú skylda á tjónþola að sanna tjón sitt og að takmarka tjón sitt eftir fremsta megni. 

                                                           
82 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson (n. 65) 432. 
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Ekki er gott að átta sig á því hvað Samgöngustofa eigi við hér með því að tjónþoli skuli 

takmarka tjón sitt eftir fremsta megni. Engin sönnunarfærsla hafði farið fram af hálfu 

flytjandans um að tjónþoli hafi brugðist þessari skyldu sinni. 

Ákvörðun Samgöngustofu nr. 25/2017, 5. júlí 2017. Í þessu máli varð tjónþoli fyrir því að 

innritaður farangur hans tafðist og skilaði sér ekki fyrr en fjórum dögum eftir komu hans til 

Keflavíkur. Af þessum sökum krafðist hann bóta frá flytjandanum vegna eftirfarandi útlags 

kostnaðar af sinni hálfu. Vegna fjögurra nótta á tjaldstæði, leigu á tjaldi og svefnpokum, vegna 

læknisheimsóknar og lyfja, vegna tveggja miða í sund og máltíðar, vegna fjögurra frídaga sem 

glötuðust og greiðslu á fjárhæð sem tjónþoli taldi vera almennt verð á hótelherbergi, en hann 

hafði neyðst til að sofa á gólfi Reykjavíkurflugvallar þar sem öll hótelherbergi hafi verið 

upptekin. Flytjandinn féllst á að greiða bætur vegna kostnaðar við gistingu á tjaldstæði, leigu á 

tjaldi og svefnpoka, þar sem tjaldið og svefnpokinn hafi verið í farangri hans. Þá hafi tjónþoli 

sýnt fram á slíkan kostnað með sundurliðuðum gögnum. Flytjandinn hafnaði því hins vegar að 

greiða bætur fyrir sundferðir og máltíðir, slíkt tjón hefði ekkert með farangurstöfina að gera. 

Þá hafnaði flytjandinn að greiða bætur vegna tapaðra frídaga eða tjóns vegna gistingar á 

Reykjavíkurflugvelli, enda hefði tjónþoli ekki sannað slíkt tjón. Jafnframt hafnaði flytjandinn 

að greiða fyrir kostnað vegna læknisheimsóknar og lyfjakaupa þar sem það kæmi fram í 

skilmálum flytjandans að lyf skyldu ekki flutt í innrituðum farangri. Samgöngustofa féllst á 

málatilbúnað flytjandans og hafnaði að ákvarða um frekari bætur en flytjandinn hafði boðist til 

að greiða. 

Í þessu máli má sjá vísbendingar þess að sérstakur tilgangur ferðar kemur ekki í veg 

fyrir það að bætur fáist greiddar vegna útgjalda sem sérstaklega tengjast afnotamissi tjónþola 

af búnaði eða hlutum sem nota átti í hinum sérstaka tilgangi. Sérstaka athygli vekur hins vegar 

að samningsskilmálar flytjandans virðast hér undanskilja hann ábyrgð á tilteknum varningi, 

það er lyfjum. Verður að telja þess niðurstöðu ranga, enda er áskilnaður og fyrirvari sem miðar 

að því að leysa flytjanda undan ábyrgð eða kveður á um frekari ábyrgðartakmarkanir en greinir 

í Montreal-samningnum og loftferðalögum ógildur, sbr. 2. mgr. 111. gr. loftferðalaga. 

Áhugavert er að bera þessa röngu niðurstöðu Samgöngustofu saman við niðurstöðuna í 

ákvörðun Flugmálastjórnar Íslands nr. 52/2012 frá 28. ágúst 2012 (sjá reifun í kafla 3.3.1.1). 

Þar voru samningsskilmálar flytjanda sem undanskildu hann ábyrgð á raftækjum taldir 

ólögmætir. 
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Ákvörðun Samgöngustofu nr. 65/2017, 9. ágúst 2017. Í þessu máli urðu tjónþolar fyrir 

farangurstöfum. Það sem hefur sérstaka þýðingu í þessu máli er að útgjöld tjónþola voru að 

hluta til vegna sérstaks tilgangs ferðar, þ.e. útgjalda vegna kaupa á betri fatnaði til að klæðast í 

afmælisveislu. Í upphafi málsins var afstaða flytjandans vegna þessa atriðis á þann veg að það 

hvíldi á herðum tjónþola að sýna fram á í hverju tilviki fyrir sig að tiltekinn kostnaður væri 

nauðsynlegur og í samræmi við meginreglu skaðabótaréttar um tjónstakmörkun. 

Samgöngustofa óskaði eftir frekari rökstuðningi flytjandans um það hvaða kostnaður væri að 

hans mati ásættanlegur og hver ekki. Sérstaklega var óskað eftir því að flytjandinn hefði tilgang 

ferðar tjónþolans í huga. Í svari flytjandans kom fram að hann féllist á að tilgangur ferðar gæti 

eftir atvikum haft þýðingu þegar endurgreiðsla nauðsynjavara sé metin. Taldi flytjandinn að 

slíkt mat væri afstætt og bundið við hvert mál fyrir sig. Það væri t.d. almennt nauðsynlegt að 

kaupa ákveðnar tegundir af vörum, svo sem nærföt og hreinlætisvörur óháð tilgangi ferðar, á 

meðan aðrar vörur gætu flokkast sem nauðsynjavörur allt eftir tilgangi ferðar. Taldi flytjandinn 

jafnframt að sönnun um tilgang ferðar hvíldi á tjónþola og féllst ekki á að afmælisferðir og 

kaup á betri fatnaði í slíkum ferðum vegna farangurstafar væru réttlætanleg. Samgöngustofa 

tók ekki afstöðu til þessara atriða í ákvörðun sinni vegna ófullnægjandi sönnunarfærslu af hálfu 

tjónþola. 

Það má draga þá ályktun af þessum málum að strangar kröfur eru gerðar til tjónþola um 

að hann sýni fram á að hann hafi orðið fyrir tjóni, ásamt umfangi tjónsins. Í sjálfu sér er hægt 

að fallast á þá röksemd flytjandans í síðastnefnda málinu að tjónþoli þurfi að sanna tilgang 

ferðar. Það hlýtur að felast í sönnun þess frumskilyrðis skaðabóta að tjónþoli þurfi að sanna að 

hann hafi orðið fyrir tjóni. Þannig þyrfti tjónþoli sem ætlaði í golfferð að sýna fram á að hann 

hefði verið að flytja slíkan búnað, ef hann gerði kröfu um að fá bætur fyrir útlagðan kostnað 

við leigu á golfsetti, ef tafir yrðu í flutningi slíkra áhalda. Við þetta má bæta að sönnunarbyrði 

um að tjónþoli hafi gengið lengra en nauðsynlegt var með því að verða sér úti um hluti sem 

hann missti afnot af, vegna farangurstafar hvílir alltaf á þeim sem ber ábyrgð. Takist tjónvaldi 

ekki að sanna að tjónþoli hafi með ónauðsynlegum ráðstöfunum brotið gegn skyldu sinni til að 

takmarka tjón ber sá fyrrnefndi hallann af því og tjónvaldur á rétt á að fá allt tjón bætt, að öðrum 

skilyrðum skaðabóta samkvæmt 1. mgr. 106. gr. loftferðalaga uppfylltum og innan 

ábyrgðartakmarkana X. kafla loftferðalaga, sbr. einkum 2. mgr. 108. gr. laganna 

(hámarksbótafjárhæð). Önnur niðurstaða væri ótæk. Má í þessu sambandi ímynda sér að 

forsendur flutningssamnings væru brostnar ef að farþegi sem ætlaði í veiðiferð, sæti fastur í 

miðjum óbyggðum Kóla-skagans í Rússlandi, án veiðarfæra vegna þess að hann vildi ekki 
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verða fyrir tjóni sem hann þyrfti að sjálfur að bera við leigu á veiðarfærum. Ekki er hægt að 

lesa út úr ákvörðunum Samgöngustofu að sá skilningur liggi til grundvallar í þeim málum sem 

fjallað var um hér að ofan. 

Verður hér í lok kaflans fjallað um inntak ábyrgðarleysisreglu 1. mgr. 106. gr. 

loftferðalaga. Fyrir gildistöku laga nr. 88/2004 um breytingar á loftferðalögum þann 24. maí 

2004, sem lögfestu Montreal-samninginn, byggðust flestar ábyrgðarreglur loftferðalaga á 

sakarlíkindareglunni, sbr. þágildandi 105. gr. loftferðalaga. Reglan var svohljóðandi: 

Flytjandi skal laus úr ábyrgð ef hann leiðir sönnur að því að hann sjálfur og starfsmenn 

hans hafi gert allar nauðsynlegar varúðarráðstafanir til þess að afstýra tjóni eða það 

hafi eigi verið á þeirra valdi. (Undirstrikun höfundar) 

Við gildistöku X. kafla loftferðalaga með framangreindum lögum urðu töluverðar breytingar á 

reglum um ábyrgðargrundvöllinn í loftflutningum. Varðandi ábyrgð á farangri gildir 

sakarlíkindareglan nú aðeins þegar um farangurstöf er að ræða. Þá var orðalagi reglunnar 

breytt, sem hefur verið talið til marks um það að reglan sé ekki eins ströng og áður var.83 Það 

er að segja, að ekki séu gerðar eins strangar kröfur til athafnaskyldu flytjanda í viðleitni hans 

til að koma í veg fyrir tjón. Sjá hér til hliðsjónar orðalag síðari málsliðar 1. mgr. 106. gr. 

loftferðalaga: 

. . . þó verður flytjandi ekki talinn bera ábyrgð á tjóni sem orsakast af þessum völdum 

geti hann sannað að hann og starfsmenn hans og umboðsmenn hafi viðhaft þær 

aðgerðir sem sanngjarnt getur talist að viðhafðar séu eða að ógerlegt hafi verið að 

framkvæma slíkar aðgerðir. (Undirstrikun höfundar) 

Verður hér dregin sú ályktun að núgildandi sakarlíkindaregla sé ekki eins ströng og áður. 

Orðalagið felur það í sér að mat á þeim kröfum sem gerðar eru til flytjanda um athafnir til að 

varnast tjóni, og um leið mat á saknæmri háttsemi, hlýtur að vera atviksbundið og háð 

ákveðnum sanngirnissjónarmiðum. Þannig má telja að víki flytjandi frá ákveðnum skyldum 

eða athöfnum sem kynnu að koma í veg fyrir tjón, sem yrðu honum ef til vill kostnaðarsamar 

á öðrum vettvangi, kynnu slík frávik að vera réttlætanleg á grundvelli reglu 1. mgr. 106. gr. 

loftferðalaga og teldust jafnframt ósaknæm háttsemi. Líklega má draga þá ályktun af 

ábyrgðarleysisreglu 1. mgr. 106. gr. loftferðalaga að beiting hennar komi fyrst og fremst til 

álita þegar tafir verða á flutningi farþega, en í slíkum tilvikum er í sjálfu sér ekki um að ræða 

farangurstöf. Erfitt er að ímynda sér þær aðstæður að farþegi hafi verið fluttur á áfangastað á 

réttum tíma en einhverra hluta vegna hafi farangurinn ekki borist með eða finnist ekki og að 

                                                           
83 Dempsey og Milde (n. 17) 177. 
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ástæða slíkrar tafar sé ekki vegna vanrækslu flytjandans. Hefur því raunar verið haldið fram í 

þessu sambandi að langflest tilvik farangurstafa megi rekja til vanrækslu flytjanda.84 Má hér til 

hliðsjónar benda á eftirfarandi skýrslu sem gerð var fyrir undirnefnd Bandaríkjaþings um 

flugmál frá árinu 2005, sem sýnir að eftirfarandi orsakir eru algengastar þegar farangurstöf 

verður.85 

Tjónsorsök Hlutfall tjóna 

Mistök við hleðslu transfer-taska  61% 

Mistök við hleðslu tösku á upprunalegum áfangastað 15% 

Mistök sem rekja má til farangursmiða/farþega sem tekur ranga 

tösku/öryggisleitar 

9% 

Mistök við lestun og losun flugvélar 4% 

Farangur kemst ekki með vegna þyngdartakmarkana flugvélar 3% 

Mistök við farangursflokkun á áfangastað 3% 

Mistök við merkingar 3% 

Tafla 2. (Orsakir farangurstafa) 

Hvað varðar skilyrðið um að ógerlegt hafi verið að framkvæma aðgerðir til að koma í 

veg fyrir tjón má nefna að þar koma helst til álita atriði eins og ófærð, verkföll og fleiri skyld 

atriði sem flytjandi getur ómögulega ráðið við.86 Má hér til hliðsjónar nefna eftirfarandi dóm 

Hæstaréttar, sem reyndar varðar landflutninga (í fjölþátta flutningi). 

Hrd. 31. janúar 2008 í máli nr. 158/2007. Í þessu máli var meðal annars deilt um hvort flytjandi 

væri undanþeginn ábyrgð vegna saltfiskfarms sem glatast hafði í vopnuðu ráni á Ítalíu. 

Flytjandinn bar fyrir sig 2. mgr. 17. gr. svonefndrar CMR-samþykktar sem gilti um flutninginn. 

En þar er kveðið svo á að farmflytjandi skuli vera undanþeginn ábyrgð á tjóni sem rakið verður 

til atvika sem hann gat ekki komist undan og afleiðinga þeirra sem honum var ókleift að hindra 

(„through circumstances which the carrier could not avoid and the consequences of which he 

was unable to prevent“). Var talið að flytjandinn gæti ekki undanþegið sig tjóni á þessum 

grundvelli þar sem bílstjóri flutningabílsins hefði, nóttina sem ránið var framið, lagt bílnum á 

óvöktuðu bílastæði (honum hafði verið falið að leggja á sérstökum vöktuðum stæðum), auk 

þess sem svæðið var þekkt vegna rána. 

                                                           
84 Franks (n. 6) 737. 
85 sama heimild. 
86 Dempsey og Milde (n. 17) 177. 
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Líklega má hafa þennan dóm til hliðsjónar þegar metið er hvort flytjanda í 

loftflutningum hafi verið ógerlegt að framkvæma aðgerðir til að koma í veg fyrir tjón. Orðalag 

umræddrar CMR-reglu er sambærilegt að þessu leyti. Þannig má ætla að fylgja þurfi 

fyrirmælum og viðurkenndu verklagi við flutning á farangri. Frávik frá slíkum fyrirmælum og 

verklagi, sem orsakar farangurstöf, telst því að öllum líkindum til háttsemi sem vel hefði verið 

hægt að koma í veg fyrir. Það verður hins vegar ekki fram hjá því litið að víst má telja að 

ákveðið sanngirnismat þurfi að fara fram þegar metið er hvort háttsemi (athafnir eða 

athafnaleysi) flytjanda samkvæmt 1. mgr. 106. gr. loftferðalaga teljist saknæm eða ekki. Af því 

leiðir að regla 1. mgr. 106. gr. loftferðalaga getur ekki talist eins ströng gagnvart flytjanda og 

2. mgr. 17. gr. CMR-reglnanna. 

3.6 Ábyrgð flytjanda á starfsmönnum sínum og umboðsmönnum 

Samkvæmt 1. mgr. 104. gr. loftferðalaga er flytjandi ábyrgur fyrir tjóni á innrituðum farangri 

á meðan hann er í vörslum flytjanda, starfsmanna hans eða umboðsmanna. Má með mikilli 

einföldun segja að hér sé um að ræða ákveðna birtingarmynd af reglunni um 

vinnuveitandaábyrgð.87 Ákvæði 104. gr. loftferðalaga á að samsvara til 2. mgr. 17. gr. 

Montreal-samningsins um ábyrgð flytjanda á farangri.88 Við samanburð á ákvæðunum kemur 

þó í ljós að svo er ekki. Samkvæmt 2. mgr. 17. gr. Montreal-samningsins nær ábyrgð flytjanda 

á innrituðum farangri einungis til tilvika þegar tjón verður á farangri um borð í loftfari eða á 

meðan hann er í vörslum flytjandans sjálfs og er þar eðlilega einnig átt við starfsmenn hans. 

Hvergi er hins vegar minnst á að flytjandi beri ábyrgð á innrituðum farangri þegar hann er í 

vörslum umboðsmanna sinna. Hefur verið bent á að þetta ákvæði Montreal-samningsins kunni 

að valda vafa um hvort flytjandinn beri ábyrgð á innrituðum farangri þegar hann sé í raun í 

vörslum annarra, eins og til dæmis þeirra sem framkvæma öryggisleit.89 Á hinn bóginn kemur 

fram í lokamálslið 2. mgr. 17. gr. Montreal-samningsins að flytjandinn sé skaðabótaskyldur ef 

tjón á óinnrituðum farangri megi rekja til sakar hans, starfsmanna eða umboðsmanna. 

Samkvæmt þessu er ljóst að 1. mgr. 104. gr. loftferðalaga er ekki í samræmi við 2. mgr. 17. gr. 

Montreal-samningsins og víkkar út ábyrgð flytjanda á innrituðum farangri, þannig að hún nái 

einnig utan um tilvik þar sem tjón verður á meðan farangur er í vörslum umboðsmanna 

flytjandans. Verður að telja þetta nokkuð óheppilegan annmarka sem kunni að skapa ósamræmi 

milli aðildarríkja í ábyrgðarreglum sem byggjast á Montreal-samningnum. Hvað sem því líður 

                                                           
87 Sá meginmunur er þó á reglunni um vinnuveitandaábyrgð og reglu 1. mgr. 104. gr. loftferðalaga að sú fyrrnefnda 

byggir á beitingu sakareglunnar gagnvart starfsmanninum á meðan 1. mgr. 104. gr. er hlutlæg regla. 
88 Alþt. 2003-2004, A-deild, þskj. 1439 – 945. mál, athugasemdir við 104. gr. 
89 Milde (n. 29) 178. 
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verður ekki litið fram hjá skýru orðalagi 1. mgr. 104. gr. loftferðalaga og verður nú leitast við 

að skýra hugtökin starfsmaður og umboðsmaður nánar.  

Ljóst er að margir aðilar koma að flutningi og meðhöndlun á farangri. Það hefur því 

mikla þýðingu að svara því hverjir teljist starfsmenn og umboðsmenn flytjanda, einkum í 

eftirfarandi samhengi. Í fyrsta lagi til þess að ljóst megi vera hverjir það eru sem flytjandi ber 

ábyrgð á samkvæmt 1. mgr. 104. gr. loftferðalaga. Í öðru lagi vegna þess að starfsmönnum og 

umboðsmönnum flytjanda er almennt heimilt samkvæmt 112. gr. laganna að bera fyrir sig sömu 

ábyrgðartakmarkanir og flytjandi, sé kröfu beint að þeim. Í þriðja lagi til að tjónþola sé ljóst 

hvernig honum beri að haga málatilbúnaði sínum þegar hann verður fyrir tjóni, það er að segja, 

að hverjum hann beinir kröfu og á hvaða grundvelli. Í fjórða lagi má gera ráð fyrir því að það 

hafi þýðingu gagnvart tjónvaldi og hugsanlegri skaðabótaábyrgð hans gagnvart vinnuveitanda 

sínum (endurkröfurétt) að greina hvort hann teljist starfsmaður eða umboðsmaður flytjanda. 

Starfsmaður flytjanda kann að vera skaðabótaskyldur gagnvart honum en um hann gilti 

jafnframt 23. gr. skaðabótalaga nr. 50/1993, sem veitir starfsmanninum ákveðna réttarvernd, 

enda hefði hann valdið tjóninu með saknæmri háttsemi. Ennfremur myndi 3. mgr. 19. gr. 

skaðabótalaga vernda starfsmann flytjanda, enda hvílir vátryggingaskylda á flytjanda, sbr. 4. 

mgr. 131. gr. loftferðalaga.90 Rétt er að nefna í þessu samhengi að 114. gr. loftferðalaga tekur 

fram að ekkert í loftferðalögum né Montreal-samningnum komi í veg fyrir endurkröfurétt gegn 

þriðja manni. Óhætt er að slá því föstu að sjaldan myndi reyna á skaðabótaskyldu starfsmanns 

flytjanda gagnvart hinum síðarnefnda vegna tjóns sem verður á farangri, en 23. gr. 

skaðabótalaga áskilur saknæma hegðun starfsmanns til að endurkrafa vinnuveitanda á hendur 

honum sé tæk. Þá áskilur 3. mgr. 19. gr. skaðabótalaga að starfsmaður hafi valdið tjóni með 

ásetningi eða stórfelldu gáleysi til að ábyrgð geti fallið á hann. Við þetta má bæta að líkur eru 

á því að orsakir farangurstjóna séu gjarnan jafn duldar flytjanda og þær eru gagnvart tjónþola. 

Af því leiðir að erfitt kann að reynast að finna hinn eiginlega tjónvald. Sé tjóni á farangri hins 

vegar valdið af umboðsmanni flytjanda gilda almennar reglur um endurkröfurétt flytjanda á 

hendur umboðsmanninum. Skýrist það af því að orðið starfsmaður er notað í skaðabótalögum 

í sömu merkingu og samkvæmt hinni almennu reglu um vinnuveitandaábyrgð.91 Orðið 

umboðsmaður samkvæmt loftferðalögum er hins vegar mun víðtækara og ná reglur 23. gr. og 

19. gr. skaðabótalaga því almennt ekki til slíkra aðila.  

                                                           
90 Af þessu leiðir að vátryggingafélag flytjanda öðlast endurkröfurétt á hendur hinum skaðabótaskylda að svo 

miklu leyti sem það hefur greitt bætur, sbr. 1. mgr. 22. gr. skaðabótalaga. 
91 Alþt. 1992-1993, A-deild, þskj. 596 – 326. mál, athugasemdir við 23. gr., mgr. 6. 
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Vafalaust er það sjaldnast vandkvæðum háð að meta hverjir teljist starfsmenn flytjanda 

í skilningi X. kafla loftferðalaga. Líklega má leggja til grundvallar sambærileg sjónarmið og 

gilda samkvæmt hinni almennu reglu skaðabótaréttar um vinnuveitandaábyrgð.92 Samkvæmt 

þessu má til dæmis telja öruggt að starfsmenn flytjanda sem vinna við innritun á farangri, 

farangursflokkun og lestun og losun flugvéla teljist starfsmenn flytjanda í skilningi X. kafla 

loftferðalaga. Séu þessi störf á hinn bóginn framkvæmd af verktökum eða svonefndum 

flugþjónustuaðilum, einkum og sér í lagi, þegar slíkir aðilar tengjast flytjanda ekki í gegnum 

eignarhald svo sem innan félagasamstæðu, eru líkur á að slíkir aðilar teljist fremur 

umboðsmenn flytjanda í skilningi X. kafla loftferðalaga. Það kann að vera vandasamt að meta 

hverjir teljist vera umboðsmenn flytjanda og undir hvaða kringumstæðum þeir teljist hafa slíka 

stöðu. Má sem dæmi nefna  álitamál um stöðu þeirra sem reka flugstöðvar, eiga eða reka 

farangursflokkunarbúnað eða sjá um vopna- og öryggiseftirlit á farangri, bæði innrituðum og 

óinnrituðum. Hver er til dæmis staða Isavia, sem eiganda flugstöðvarinnar á 

Keflavíkurflugvelli og eiganda og rekstraraðila farangursflokkunarkerfis. Hver ætli staða 

Isavia sé við vopna- og öryggisleit sem fram fer á óinnrituðum farangri? Leitast verður við að 

svara álitaefnum sem þessum hér á eftir. Fyrst skal eftirfarandi bandarískur dómur nefndur til 

skýringa. 

Vumbaca g. Terminal One Group Association L.P.93 Málsatvik voru með þeim hætti að mikill 

snjóbylur varð þess valdandi að loka þurfti alþjóðlega flugvellinum John F. Kennedy í New 

York. Gerði þetta það að verkum að flugvélar sátu fastar við brottfararhlið flugstöðvarinnar í 

vel á annan sólarhring. Olli þetta miklum töfum á flugi og til að bæta gráu ofan á svart mættu 

fáir starfsmenn flugstöðvarinnar til vinnu morguninn sem freista átti að losa flugvélarnar frá 

brottfararhliðunum með snjómokstri. Tjónþolinn í þessu máli hafði af þessum sökum setið föst 

í flugvél úti á flugbraut í rúmar sex klukkustundir. Hún krafðist bóta úr hendi flugstöðvarinnar 

vegna líkamstjóns (miskabóta á grundvelli 17. gr. Montreal-samningsins) og vegna tafa (á 

grundvelli 19. gr. samningsins). Skemmst er frá því að segja að hún fékk ekki bætur en 

dómarinn í málinu taldi hins vegar að henni væri heimilt að beina kröfu sinni að flugstöðinni 

sjálfri, þar sem flugstöðin hefði í þessu tilviki verið umboðsmaður flytjanda í skilningi 

Montreal-samningsins, með eftirfarandi rökstuðningi. Í fyrsta lagi hafi flugstöðin verið að veita 

flytjandanum þjónustu. Í öðru lagi hafi sú skylda flugstöðvarinnar, að ryðja snjó af brautum og 

sjá til þess að flugvélar kæmust að flugstöðinni, haft þann óbeina tilgang að efna 

                                                           
92 Viðar Már Matthíasson (n. 41) 259–269. 
93 Vumbaca g. Terminal One Group Association, L.P., 859 F. Supp. 2d 343, 2012 WL 1377074 (E.D.N.Y. 2012). 
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flutningssamning milli flytjanda og farþega. Þannig væri þetta hlutverk flugstöðvarinnar 

nauðsynlegt við framkvæmd flutningssamninga. Í þriðja lagi hefði flugstöðin og flytjandinn 

samið sín á milli um skaðabótaábyrgð vegna tilvika sem þessa, sem sýndi fram á nauðsyn 

verksins við framkvæmd flutningssamninga. 

Í þessu máli er hugtakið umboðsmaður túlkað verulega rúmt og er óhætt að fullyrða að 

hugtakið er hér miklu víðtækara en hugtakið starfsmaður samkvæmt reglunni um 

vinnuveitandaábyrgð. Hefur verið bent á að þetta mál víkki verulega út hugtakið umboðsmaður 

flytjanda, frá því sem áður þekktist í tíð Varsjárkerfisins og muni hafa áhrif á túlkun hugtaksins 

þegar álitamál koma upp um skyldur flugstöðva og hugsanlega ábyrgð þeirra.94 Það vekur hins 

vegar sérstaka athygli í þessu máli að tjónþolanum var heimilt að beina kröfu að umboðsmanni 

flytjanda á grundvelli 2. mgr. 17. gr. Montreal-samningsins. Verður að telja þá niðurstöðu 

ranga, enda mælir sú regla aðeins fyrir um þann bótagrundvöll sem gildir gagnvart 

flytjandanum sjálfum. Bótagrundvöllurinn í málsóknum á hendur umboðsmanni flytjanda 

verður að grundvallast á viðeigandi reglum landsréttar, þó umboðsmanninum sé eftir atvikum 

heimilt að bera fyrir sig sömu ábyrgðartakmarkanir og ábyrgðarleysisástæður og flytjandi, sbr. 

30. gr. Montreal-samningsins. 

Taga Electronic Components Ltd. g. DHL Israel Ltd (Ísrael).95 Í þessu máli var vöruhús á 

flugvelli sem geymdi ótollafgreiddar vörur, sem aðeins voru sendar áfram eftir tollafgreiðslu, 

ekki talið umboðsmaður flytjanda í skilningi Montreal-samningsins. 

Til viðbótar má hér nefna mál sem sýnir að álitamál af þessu tagi, um mörk ábyrgðar 

flytjanda og umboðsmanna flytjanda, kunna að koma upp hér á landi ef marka má afstöðu 

Icelandair í ákvörðun Flugmálastjórnar Íslands frá 21. desember 2011 í máli nr. 81/2011. 

Málið varðaði tjón á hluta farangurs, þar sem blokkflautu og myndavél vantaði í farangur. 

Flytjandinn bar meðal annars fyrir sig að það væru ekki eingöngu starfsmenn flugfélaga sem 

kæmu að meðhöndlun farangurs og nefndi í því samhengi öryggiseftirlit og skönnun farangurs, 

verk sem flugfélögin kæmu ekki nærri. Samkvæmt þessu taldi flytjandinn að þegar skönnun og 

öryggiseftirlit væru framkvæmd væri meðhöndlun, varsla og ábyrgð á milli öryggiseftirlits 

flugvallar og farþega. Flugmálastjórn Íslands tók ekki afstöðu til þessa atriðis, enda var því 

                                                           
94 Michael J Holland, „Applying the Montreal Convention to Airport Terminal Operators: The Sword and the 

Shield“ (2012) 37 (6) Air and Space Law 496. 
95 Taga Electronic Components Ltd. g. DHL Israel Ltd., CA 4480-10-10 (Tel Aviv Distric Court, 26. júlí 2012). 



51 

 

hafnað að ákvarða um bótaskyldu í málinu vegna skorts á sönnunargögnum um innihald 

ferðatöskunnar. 

Miðað við þá túlkun sem birtist í bandaríska dómnum hér að ofan um að sá teljist hafa 

stöðu umboðsmanns flytjanda ef verkið sem hann vinnur er nauðsynlegt og í nánum tengslum 

við framkvæmd flutningssamningsins er ljóst að flestir sem koma að meðhöndlun á farangri á 

Keflavíkurflugvelli teljast hafa slíka stöðu, séu þeir á annað borð ekki starfsmenn flytjanda. 

Þannig má telja að Isavia teljist vera umboðsmaður flytjanda ef tjón verður á farangri sem rekja 

megi til farangursflokkunarbúnaðar. Allir flugvellir nútímans hafa slíkan búnað sem hlýtur að 

teljast nauðsynlegur og órjúfanlegur þáttur í flutningi á farangri. Þá virðist mega slá því föstu 

að öryggisleit sem Isavia framkvæmir í farangursflokkunarkerfinu og við öryggishlið vegna 

handfarangurs teljist einnig til starfa umboðsmanns flytjanda í skilningi loftferðalaga og 

Montreal-samningsins. Sem rekstraraðila Keflavíkurflugvallar er Isavia skylt að framkvæma 

öryggisleit samkvæmt ákvæðum VII. kafla loftferðalaga um flugvernd, sbr. einkum 2. mgr. 70. 

gr. loftferðalaga um bann við flutningi á hlutum sem hætta stafar af fyrir öryggi flugs og 1. 

mgr. 70. gr. b. sem heimilar rekstraraðila flugvallar eða þeim sem falin er framkvæmd 

flugverndar samkvæmt lögunum að leita í farangri áður en hann er færður um borð í loftfar. 

Það er því ljóst að þessi verkefni eru nauðsynlegur þáttur í flutningi á farangri. Við þetta má 

bæta að flytjendur greiða gjald fyrir þessa þjónustu samkvæmt gjaldskrá og má ætla að gert sé 

ráð fyrir því gjaldi í flutningssamningi milli flytjanda og farþega. 

Að lokum er rétt að taka til athugunar hvaða reglur gilda þegar tjónþoli ákveður að 

beina kröfu að starfsmanni eða umboðsmanni flytjanda. Ljóst er að X. kafli loftferðalaga hefur 

ekki að geyma sérstakar reglur um bótagrundvöllinn í slíkum tilvikum. Reglur kaflans um 

bótagrundvöll vegna farangurstjóna (104. gr. og 106. gr.) gilda aðeins um ábyrgð flytjandans 

sjálfs. Það er því ekki hægt að segja að starfsmenn eða umboðsmenn beri hlutlæga ábyrgð á 

grundvelli 1. mgr. 104. gr. í tilviki skemmda, eyðileggingar eða glötunar farangurs og ábyrgð 

á grundvelli sakarlíkindareglu 1. mgr. 106. gr. í tilvikum farangurstafa. Samkvæmt þessu er 

ekki hægt að draga aðra ályktun en þá að ábyrgð starfsmanna og umboðsmanna grundvallist á 

sakarreglunni eins og henni er beitt utan samninga, með þeim takmörkunum sem þessum 

aðilum er heimilt að bera fyrir sig, sbr. 1. mgr. 112. gr. loftferðalaga. Útilokunarregla 113. gr. 

loftferðalaga kemur ekki í veg fyrir þetta, enda er bótagrundvöllurinn í þessum tilvikum ekki 

ákveðinn í Montreal-samningnum eða X. kafla loftferðalaga. Af þessu leiðir að þau tilvik hljóta 

að vera mjög fá þar sem tjónþola er hagstæðara að beina kröfu beint að starfsmönnum eða 

umboðsmönnum flytjanda. 
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3.7 Flutningur framkvæmdur af fleiri en einum flytjanda – gagnfær flutningur, 

samningsbundinn flytjandi og flytjandi í raun. 

Oft er raunin sú í farþegaflugi að fleiri en einn flytjandi koma að flutningi farþega og 

farangursins á áfangastað. Algengt er að talað sé um tengiflug í þessu samhengi. 

Ábyrgðarreglur sem varða tengiflug er að finna í 1. mgr. 116. gr. loftferðalaga, sem ber heitið 

gagnfær flutningur en nauðsynlega skilgreiningu á hugtakinu gagnfær flutningur (tengiflug) í 

skilningi ábyrgðarreglna X. kafla loftferðalaga er að finna í 2. mgr. 127. gr. laganna. Rétt er að 

birta 2. mgr. 127. gr. hér orðrétt vegna umfjöllunarinnar í framhaldinu. 

Flutningur, sem framkvæmdur er af mörgum flytjendum hverjum á eftir öðrum, skal 

talinn óslitinn samkvæmt lögum þessum ef aðilar flutningssamnings hafa litið svo á 

að um einn og sama flutninginn sé að ræða, hvort sem einn eða fleiri samningar hafa 

verið um það gerðir, og það breytir ekki stöðu flutningssamningsins þótt einn þáttur 

flutnings eða fleiri hafi alfarið verið innan landsvæðis sama ríkisins. 

Þegar um gagnfæran flutning í þessum skilningi er að ræða er hverjum flytjanda skylt að fylgja 

ákvæðum X. kafla loftferðalaga um flutninginn og skal hver hlutaðeigandi flytjandi talinn aðili 

að flutningssamningi að því marki sem samningur varðar þann hluta flutnings sem flytjanda 

ber að annast, sbr. 1. mgr. 116. gr. loftferðalaga. Samkvæmt þessu hefur sá flytjandi sem annast 

hluta af flutningnum, án þess að vera upphaflegur flytjandi, stöðu samningsbundins flytjanda í 

skilningi 116. – 122. gr. loftferðalaga. Ekki er rétt að líta á slíkan flytjanda sem umboðsmann 

upphaflegs flytjanda í þeim skilningi sem fjallað var um í kafla 3.6, enda myndi slík 

skilgreining hafa þau áhrif að ábyrgðarregla 1. mgr. 116. gr., ásamt málshöfðunarreglum 122. 

gr. hefðu ekki tilætlaða þýðingu.96 Skýrist það af því að endanleg ábyrgð flytjanda í gagnfærum 

flutningum nær aðeins til þess hluta sem hann annast sjálfur.97 Ef litið væri á þann flytjanda 

sem tæki við flutningi af upphaflegum flytjanda sem umboðsmann hans myndi sá síðarnefndi 

bera hlutlæga ábyrgð á því tjóni sem varð í flutningi hins fyrrnefnda samkvæmt reglu 1. mgr. 

104. gr. loftferðalaga. Þá gæti hinn upprunalegi flytjandi ekki krafist samlagsaðildar samkvæmt 

reglum 2. mgr. 122. gr. loftferðalaga, en síðar verður fjallað um það. Samkvæmt þessu eru því 

þeir aðilar sem annast loftflutninga í gagnfærum flutningum ábyrgir sem flytjendur á þeim hluta 

samnings sem þeim ber að annast. Reglur 2. og 3. mgr. 116. gr. hafa því fyrst og fremst þann 

tilgang að auðvelda tjónþola val hans á því að hvaða flytjanda hann beinir kröfu, en val hans á 

því er ekki háð því hver flytjendanna beri endanlega ábyrgð á tjóninu. Þannig getur farþegi, 

samkvæmt 3. mgr. 116. gr. loftferðalaga,  jafnan beint kröfum sínum að þeim flytjanda sem 

                                                           
96 Það kann því að valda misskilningi að talað sé um hinn upprunalega flytjanda sem umboðsaðila síðari flytjenda 

í athugasemdum við 116. gr. í greinargerð með lögum nr. 88/2004. 
97 Alþt. 2003-2004, A-deild, þskj. 1439 – 945. mál, athugasemdir við 116. gr. 
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annaðist upphafsáfanga flutnings og sá sem á rétt til afhendingar farangurs getur jafnan beint 

kröfum sínum að þeim flytjanda sem tók að sér lokaáfanga flutnings. Tjónþoli getur svo, að 

auki, beint kröfum sínum að þeim flytjanda sem annaðist flutninginn þegar tjón varð. Séu fleiri 

en einn flytjandi ábyrgir bera þeir óskipta ábyrgð, sbr. lokamálslið 3. mgr. 116. gr. 

loftferðalaga. 

 Í 118. – 121. gr. loftferðalaga er fjallað um ábyrgð og réttarstöðu samningsbundinna 

flytjenda og svonefndra flytjenda í raun (raunverulegra flytjenda). Samningsbundinn flytjandi 

er sá sem gert hefur flutningssamning við farþega, sbr. 1. mgr. 118. gr. Flytjandi í raun er hins 

vegar sá sem framkvæmir flutning í staðinn fyrir hinn samningsbundna flytjanda og er hann 

ekki aðili að flutningssamningi milli hins samningsbundna flytjanda og farþega. Þetta kemur 

jafnframt skýrt fram í 39. gr. Montreal-samningsins. Þegar samningsbundinn flytjandi felur 

öðrum flytjanda (flytjanda í raun) að annast flutning fyrir sig undirgengst hann víðtækari 

ábyrgð en ella myndi leiða af réttarstöðunni í gagnfærum flutningum.98 Þegar flutningur er 

framkvæmdur með þessum hætti teljast bæði samningsbundinn flytjandi og flytjandi í raun 

flytjendur í skilningi X. kafla loftferðalaga. Flytjandi í raun hefur ekki stöðu umboðsmanns 

hins samningsbundna flytjanda. Ábyrgð þeirra á flutningnum er með þeim hætti að 

samningsbundni flytjandinn ábyrgist allan hluta flutningsins, á meðan flytjandi í raun ábyrgist 

aðeins þann hluta flutningsins sem hann annast, sbr. 2. mgr. 118. gr. loftferðalaga. Ábyrgð 

samningsbundins flytjanda og flytjanda í raun er sameiginleg og óskipt eins og fram kemur í 

119. gr. laganna, þó þannig að samningsbundinn flytjandi ber ábyrgð á öllum stigum flutnings 

á meðan hinn raunverulegi flytjandi ber einungis ábyrgð á þeim þáttum flutnings sem snúa að 

honum. Flytjandi í raun getur borið fyrir sig allar ábyrgðartakmarkanir X. kafla loftferðalaga 

og er hann ekki bundinn af samkomulagi samningsbundins flytjanda um ríkari ábyrgð. Það 

sama á við um starfsmenn og umboðsmenn hans, sbr. 2. mgr. 119. gr., sbr. 121. gr. 

loftferðalaga.99 

3.8 Tilkynning um tjón – frestir og fyrning 

Í þessum kafla og næsta undirkafla er fjallað um þýðingarmiklar reglur sem gilda um fresti til 

að tilkynna um tjón á farangri og aðrar mikilvægar reglur sem snúa að skaðabótakröfunni, 

ásamt réttarfarsatriðum. Eins og áður hefur verið fjallað um hafa loftferðalögin ekki að geyma 

sérstakar sönnunarreglur sem lúta að sönnun tjóns, umfangi þess eða orsakatengslum. Þrátt 

                                                           
98 Sem dæmi um þetta má nefna þegar flytjandi deilir flugi og númerum þess með öðrum flytjanda („code-

sharing“). 
99 Það athugast að ritvilla er í lokamálslið 1. mgr. 121. gr. loftferðalaga. 
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fyrir það er að finna reglur í 109. gr. loftferðalaga sem snerta sönnunarstöðuna að verulegu 

leyti, nánar tiltekið reglur um fresti til að tilkynna tjón og um form slíkra tilkynninga. Í 1. mgr. 

109. gr. segir að þegar tekið sé við innrituðum farangri án fyrirvara af hálfu viðtakanda skal 

talið að farangurinn hafi verið óskemmdur og í samræmi við kvittun uns annað sannast. Slík 

sönnun og málatilbúnaður tjónþola í framhaldi af því er þó háð því að tjónþoli hafi farið eftir 

reglum 2. – 4. mgr. 109. gr. laganna um tilkynningar og fresti. Samkvæmt 2. mgr. 109. gr. ber 

viðtakanda innritaðs farangurs að tilkynna tjón jafn skjótt og þess verður vart, í síðasta lagi sjö 

dögum eftir viðtöku. Ef um töf er að ræða skal tilkynning hafa borist í síðasta lagi tuttugu og 

einum degi frá því að farangur hefði átt að vera afhentur. Sérhver tilkynning skal gerð skriflega 

og með sannanlegum hætti, sbr. 3. mgr. 109. gr. Ef tjón er eigi tilkynnt samkvæmt þessum 

reglum fellur niður sérhver krafa á flytjanda, nema hann hafi farið sviksamlega að ráði sínu, 

sbr. 4. mgr. 109. gr. Áður en lengra er haldið er rétt að huga að því hvað átt sé við þegar talað 

er um að flytjandi hafi farið sviksamlega að ráði sínu.100 Líklega er hér átt við háttsemi sem er 

annars eðlis en almennt er átt við þegar rætt er um ásetning eða gáleysi í skaðabótarétti. Ætla 

má að háttsemi teljist sviksamleg þegar flytjandi hefur beitt blekkingum, svikum við 

framkvæmd flutningssamnings eða leynt atvikum eða upplýsingum fyrir tjónþola, óháð því 

hvort tjóninu sjálfu hafi verið valdið með saknæmri háttsemi í skilningi skaðabótaréttar. Verður 

hér í framhaldinu fjallað efnislega um framangreindar reglur og nokkur álitaefni sem tengjast 

skýringum á þeim. Fyrst ber að nefna nýjan dóm Evrópudómstólsins í frá 12. apríl 2018 sem 

fjallar um tilkynningu tjóns samkvæmt 31. gr. Montreal-samningsins. 

Dómur Evrópudómstólsins í máli C-258/16 Finnair Oyj v Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia 

(12. apríl 2018). Atvik þessa máls voru með þeim hætti að finnsk kona sem var farþegi Finnair 

í flugi frá Malaga á Spáni til Helsinki í Finnlandi varð fyrir því að nokkra hluti vantaði í 

innritaðan farangur hennar við komuna til Helsinki. Hún lét ekki vita á flugvellinum og fyllti 

ekki út tjónaskýrslu þar. Í staðinn tilkynnti hún þjónustuveri Finnair um tjónið símleiðis sama 

dag. Fulltrúi Finnair skráði niður í tölvukerfi Finnair upplýsingar um tjónið, þar á meðal hvaða 

hlutir það væru sem vantaði í farangurinn og verðmæti þeirra. Tjónþolinn krafðist í framhaldinu 

bóta úr vátryggingu sinni hjá tryggingafélaginu Fennia og hafði hún aftur samband við Finnair 

í því skyni að fá afrit af tjónaskýrslunni sem hún hafði gefið símleiðis til að afhenda 

tryggingafélaginu. Fékk hún afritið sent og bætur voru greiddar úr vátryggingunni. 

Tryggingafélagið krafðist svo bóta úr hendi flugfélagsins en flugfélagið hafnaði bótaskyldu á 

þeim grundvelli að krafa tryggingafélagsins (upprunalega í eigu tjónþolans) væri niður fallin 

                                                           
100 Í 4. mgr. 31. gr. Montreal-samningsins er orðið „fraud“ notað í þessu samhengi. 
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þar sem farþeginn hefði ekki tilkynnt flugfélaginu um tjónið skriflega innan þeirra tímamarka 

sem giltu samkvæmt Montreal-samningnum. Var meðal annars deilt um það hvort þau tilvik 

þar sem hluta af innrituðum farangri vantar ættu að flokkast sem skemmdir á farangri eða sem 

glataður farangur. Úrlausn þessa atriðis hafði verulega þýðingu þar sem skýring á því réði því 

hvort frest- og formskilyrði tilkynningarskyldu samkvæmt 31. gr. Montreal-samningsins giltu 

yfir höfuð um kröfu tjónþolans í málinu. Enda var því haldið fram í málinu að 31. gr. Montreal-

samningsins innihaldi ekki tilkynningarskyldu þegar um glataðan farangur er að ræða, heldur 

aðeins í tilvikum skemmda á farangri og farangurstafa. Dómstóllin tók ekki afstöðu til þessa 

atriðis en taldi þess í stað að skýra ætti 31. gr. Montreal-samningsins þannig að 

tilkynningarskylda um tjón hvíldi alltaf á tjónþola og skipti ekki máli hvernig tjón væri um að 

ræða. Dómstóllinn tók næst til skoðunar hvort sú aðferð að tilkynna um tjón símleiðis og að 

láta starfsmann þjónustuvers flugfélagsins skrá niður upplýsingar um tjónið fullnægði 

skilyrðum 3. mgr. 31. gr. Montreal-samningsins um skriflega tilkynningu. Taldi dómstóllinn 

svo vera með eftirfarandi rökstuðningi. Túlka ætti Montreal-samninginn í ljósi 3. gr. aðfaraorða 

hans sem kveða á um eitt af meginmarkmiðum sáttmálans um neytendavernd. Ljóst væri að of 

ströng túlkun á hugtakinu skrifleg tilkynning væri andstæð slíku markmiði. Engu máli skipti 

hvort slíkar tilkynningar væru skrifaðar á pappír eða fylltar út rafrænt eftir fyrirmælum 

símleiðis. 

Nefna má annan dóm sem reyndar varðar túlkun á tilkynningu um tjón á farmi 

samkvæmt 2. mgr. 109. gr. loftferðalaga, sbr. 2. mgr. 31. gr. Montreal-samningsins. Í frönsku 

dómsmáli Pierre Delpeuch g. DHL Express,101 var talið að tölvupóstur sem innihélt aðeins 

ljósmyndir af tjóni en ekki nánari lýsingu á tjóninu væri ekki gild tilkynning á tjóni samkvæmt 

2. mgr. 31. gr. Montreal-sáttmálans. Þessi niðurstaða er í samræmi við ákvörðun 

Samgöngustofu nr. 77/2016, 28. desember 2016, þar sem dagsett ljósmynd af skemmdum gítar 

var ekki talin fullnægjandi tilkynning.  

Hér verður talið að ofangreind niðurstaða Evrópudómstólsins sé að hluta til röng. Þrátt 

fyrir að dómstóllinn taki ekki afstöðu til þess, er líklega rétt að líta á þau tilvik sem hluta af 

farangri vantar sem skemmdan farangur en ekki sem glataðan farangur. En um þetta hefur verið 

fjallað áður, sbr. umfjöllun í kafla 3.3. Dómstóllinn taldi hins vegar að ekki skipti máli hvers 

kyns tjón væri um að ræða, tilkynningarskylda samkvæmt 31. gr. Montreal-samningsins hvíli 

alltaf á tjónþola. Ekki verður fallist á þetta hér. Það er alveg ljóst af 1. og 2. mgr. 31. Montreal-

                                                           
101 Pierre Delpeuch g. DHL Express, CA Versailles, kafli 12, 19. febrúar 2013, n. 11/06239. 
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samningsins, sbr. 1. og 2. mgr. 109. gr. loftferðalaga að gert er ráð fyrir því að tjónþoli hafi 

fengið innritaðan farangur afhentan (eða að minnsta kosti hluta af honum). Það er ekki hægt að 

tala um viðtakanda og viðtöku farangurs í skilningi 2. mgr. 109. gr. loftferðalaga þegar farangur 

hefur aldrei skilað sér á áfangastað. Þessi niðurstaða er í samræmi við álit þeirra Paul S. 

Dempsey og Michael Milde í ritinu International Air Carrier liability: The Montreal 

Convention of 1999.102 Af þessu leiðir að sérstaka áherslu ber að leggja á að 1. – 4. mgr. 109. 

gr. gildir ekki um farangur sem glatast hefur að öllu leyti. Tjónshugtakið samkvæmt 2. mgr. 

109. gr. loftferðalaga hefur því þrengri merkingu en hugtökin glatast, skemmist eða eyðileggst 

skv. 104. gr. og tafir skv. 106. gr. loftferðalaga. Fyrningarregla 5. mgr. 109. gr. gildir hins vegar 

um allar kröfur samkvæmt X. kafla loftferðalaga, enda samsvarar 5. mgr. 109. gr. til 35. gr. 

Montreal-samningsins, en ekki 31. gr. samningsins. Á hinn bóginn er mikilvægt að átta sig á 

því að reglur 109. gr. gilda ef um tafir á farangri er að ræða. Í því ljósi mætti ætla að farþega 

sem fær ekki innritaðan farangur á komustað væri öruggast að tilkynna um það samkvæmt 

reglum 109. gr. loftferðalaga, að öðrum kosti fellur réttur hans niður til að krefjast bóta fyrir 

tjón sem leiðir af töfum á afhendingu farangursins. Vanræki farþegi þetta og tilkynnir ekki um 

að farangur hafi ekki borist missir hann hins vegar ekki rétt til að krefjast bóta fyrir farangurinn 

sem glataðan farangur samkvæmt reglum 1. og 3. mgr. 104. gr. loftferðalaga, enda hafi 

farangurinn ekki komið í leitirnar innan 21 dags, sbr. 3. mgr. 104. gr. Þrátt fyrir það má ætla 

að óskynsamlegt sé að fara þá leið í ljósi þess að flugfarþegi sem verður fyrir töfum á 

afhendingu farangurs og tilkynnir ekki um það, gæti átt von á því að slík vanræksla yrði metin 

honum til eigin sakar síðar ef hann vill hafa uppi kröfu um glataðan farangur, sbr. 107. gr. 

loftferðalaga. Ljóst er að tilkynning um að farangur hafi ekki borist er grundvallarforsenda fyrir 

því að flytjandinn geti brugðist við og leitað að farangrinum, ásamt því að sú viðleitni farþega 

að láta vita af því að farangur hafi ekki borist hlýtur að teljast hluti af skyldu hans til að 

takmarka tjónið. 

 Annað álitamál sem stendur eftir við skoðun á 109. gr. loftferðalaga er hvort reglur 

greinarinnar um tilkynningar og fresti gildi um tjón sem verður á óinnrituðum farangri. 

Nærtækast er að skýra 109. gr. loftferðalaga á þann veg að hún gildi ekki um óinnritaðan 

farangur.103 Handfarangur er jafnan ekki í vörslum flytjanda og því fer ekki fram afhending, 

eins og gert er ráð fyrir í 1. og 2. mgr. 109. gr. Þá kemur skýrlega fram í umræddum 

málsgreinum að þær gildi um innritaðan farangur og er þannig gerður greinarmunur á 

                                                           
102 Dempsey og Milde (n. 17) 216. 
103 Fyrir utan sérstaka fyrningarreglu 5. mgr. 109. gr.  
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innrituðum farangri og óinnrituðum farangri, sbr. 4. mgr. 104. gr. loftferðalaga. Þrátt fyrir þetta 

verður að gera ráð fyrir því að 1. málsliður 2. mgr. 109. gr. laganna gildi óbeint, ef svo má segja 

þegar tjón verður á handfarangri, þannig að tilkynna beri flytjanda það jafnskjótt og þess verður 

vart. Þá má ekki gleyma því að tjón á handfarangri verður einungis bætt á grundvelli 

sakarreglunnar, en við beitingu hennar gegn flytjanda má ætla að sönnunarstaðan sé erfiðari en 

á grundvelli hinnar hlutlægu reglu 1. mgr. 104. gr. laganna og má það því teljast nauðsynlegt 

að bregðast skjótt við og tilkynna um tjón á handfarangri. Vanræksla á tilkynningum 

samkvæmt greininni veldur því þó ekki að kröfur vegna tjóns á handfarangri falli niður á 

grundvelli 4. mgr. 109. gr. loftferðalaga. 

Í 5. mgr. 109. gr. er sérstök fyrningarregla sem gildir um allar skaðabótakröfur 

samkvæmt X. kafla loftferðalaga. Samkvæmt reglunni fyrnist réttur til skaðabóta ef mál er eigi 

höfðað áður en tvö ár eru liðin frá því loftfar kom á ákvörðunarstað eða tvö ár eru liðin frá þeim 

degi er loftfar skyldi koma þangað eða frá því að flutningur stöðvaðist.104 Þessi regla þarfnast 

ekki ítarlegrar efnislegrar skýringar, þó ber að árétta að tilkynning um tjón samkvæmt 2. mgr. 

109. gr. loftferðalaga þarf ekki að vera þannig úr garði gerð að þar sé krafist bóta fyrir tjón. 

Það nægir að tilkynna um tjón innan þeirra fresta sem gilda hverju sinni samkvæmt 109. gr. og 

er þess vegna heimilt að krefjast formlega bóta eftir að fresturinn rennur út, enda er gerður 

greinarmunur á fresti til að tilkynna um tjón og fyrningu á kröfum samkvæmt 2. og 5. mgr. 

109. gr. laganna. Má nefna til hliðsjónar ísraelskt dómsmál sem varðaði túlkun á þessu atriði, 

Shmuel Gali g. El AL Israel Airlines, Ltd.,105 þar sem krafa var hvorki talin fallin niður né fyrnd 

þó að tjónþoli, sem þurfti að þola tafir á afhendingu farangurs, hefði einungis sent tilkynningu 

um töfina til flytjanda en formlega krafist bóta eftir að 21 dags fresturinn samkvæmt  2. mgr. 

31. Montreal-samningsins hafði runnið út. 

3.8.1 Reglur um varnarþing og fleiri réttarfarsatriði 

Sérstakar varnarþingsreglur eru í 115. gr. loftferðalaga. Í 1. mgr. 115. gr. segir að skaðabótamál 

samkvæmt loftferðalögum verði einungis höfðað fyrir íslenskum dómstól eða dómstól í ríki 

sem gerst hefur aðili að Montreal-samningnum. Varnarþingsreglur 115. gr. loftferðalaga sem 

varða tjón á farangri eru fjórar og birtast í a. – c. liðum 2. mgr. 115. gr. Hin umdeilda, svonefnd 

fimmta varnarþingsregla 3. mgr. 115. gr. gildir ekki um farangur og verður því ekki fjallað um 

hana hér. Varnarþingsreglurnar eru sem fyrr segir fjórar, en þær eru eftirfarandi: Í fyrsta lagi 

                                                           
104 Almennur fyrningarfrestur skaðabótakrafna er fjögur ár samkvæmt 1. mgr. 9. gr. laga um fyrningu kröfuréttinda 

nr. 150/2007. 
105 Shmuel Gali g. El Al Israel Airlines, Ltd., CFC (Ramale) 28128-10-13 (2014). 
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heimilisvarnarþing flytjanda. Í öðru lagi varnarþing flytjanda þar sem hann hefur aðalskrifstofu 

sína eða útibú. Í þriðja lagi þar sem flutningssamningur var gerður og í fjórða lagi á 

ákvörðunarstað. Í athugasemdum við 115. gr. í frumvarpi að X. kafla loftferðalaga með lögum 

nr. 88/2004 segir að reglur 115. gr. loftferðalaga séu meginreglum íslensks réttarfars um 

varnarþing, samkvæmt V. kafla laga um meðferð einkamála nr. 91/1991, til viðbótar. 

Samkvæmt þessu verður að telja að reglurnar gildi um þá aðila sem þar eru taldir upp og séu 

jafnframt sérreglur í þeim tilvikum gagnvart varnarþingsreglum laga um meðferð einkamála 

nr. 91/1991, sbr. 2. mgr. 43. gr. þeirra laga. Sérregla gildir þegar flutningur er framkvæmdur í 

heild eða að hluta af flytjanda í raun, sbr. 3. mgr. 122. gr. loftferðalaga. Hún er á þann veg að 

velji stefnandi að stefna samningsbundnum flytjanda getur stefnandi jafnframt valið varnarþing 

samkvæmt reglum a. – c. liðar 115. gr., en ef stefnandi ákveður að stefna flytjanda í raun er 

hann bundinn við varnarþingsreglur a. liðar 2. mgr. 115. gr. laganna um heimilisvarnarþing eða 

starfsstöðvar- eða útibúsvarnarþing. Má segja að þetta sé sérstök varnarþingsregla sem gildir 

um flytjanda í raun. Að lokum er rétt að taka fram að áskilnaður í flutningssamningi um 

varnarþing er ógildur, sbr. 2. mgr. 111. gr. loftferðalaga. 

Bótareglur X. kafla loftferðalaga eru þeirri sérstöðu háðar að 19. og 20. gr. 

skaðabótalaga nr. 50/1993 gilda ekki um skaðabótakröfur samkvæmt loftferðalögum, sbr. 3. tl. 

21. gr. skaðabótalaga. Þetta þýðir að skaðabótaréttur tjónþola á hendur flytjanda fellur ekki 

niður þó tjónþoli sé með munatryggingu sem gildir um farangurstjón. Hafi tjónþoli slíka 

vátryggingu hefur hann því frjálst val um hvort hann sæki bætur í vátrygginguna eða beini 

kröfu að flytjandanum. Hvað skaðabótaréttinn varðar er ljóst að tjónþoli hefur jafnframt á þeim 

vettvangi nokkuð frjálsar hendur um það að hverjum hann beinir skaðabótakröfu vegna tjóns á 

farangri, það er að segja ef aðstæður eru yfir höfuð þess eðlis. Fyrst ber að nefna að tilkynningar 

til flytjanda um tjón samkvæmt reglum 109. gr. loftferðalaga hafa sömu þýðingu hvort sem 

henni er beint að samningsbundnum flytjanda eða raunverulegum flytjanda, sbr. 120. gr. 

loftferðalaga. Krafa á hendur þessum aðilum fellur því ekki niður þó einungis öðrum sé tilkynnt 

um tjónið. Hvað gagnfæra flutninga varðar má segja að reglur 116. gr. loftferðalaga séu eins 

konar leiðbeiningar um það hvert tjónþoli eigi jafnan að beina kröfu. Þá er tjónþola frjálst að 

velja hvort hann beini kröfu að samningsbundnum flytjanda eða flytjanda í raun, þegar svo 

háttar í flutningum, sbr. 1. mgr. 122. gr. loftferðalaga. Þó væri æskilegt að huga að reglum 119. 

gr. laganna, um ábyrgð flytjenda í slíkum flutningum, við aðstæður sem þessar. Rétt er að rifja 

upp að þegar fleiri en einn flytjandi eru ábyrgir, hvort sem það er í gagnfærum flutningum eða 

þegar hinn samningsbundni flytjandi fær flytjanda í raun til að framkvæma flutning fyrir sig, 
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er ábyrgð þeirra sameiginleg og óskipt þegar báðir bera ábyrgð. Þegar svo stendur á er þó ekki 

um að ræða að skylt sé að stefna báðum eða öllum flytjendum á grundvelli skyldubundinnar 

samaðildar samkvæmt 1. mgr. 18. gr. laga um meðferð einkamála og varðar það því ekki 

frávísun á grundvelli 2. mgr. 18. gr. laganna að stefna ekki öllum ábyrgum flytjendum. Skýrist 

þetta af því að 2. mgr. 122. gr. loftferðalaga er sérstök réttarfarsregla sem miðar að því að leysa 

álitamál um aðild. En þar segir að sé aðeins einum flytjanda stefnt skuli sá eiga rétt á að krefjast 

samlagsaðildar annarra í málinu. Komi slík krafa fram skal stefnandi höfða sakaukasök eða 

sakir innan eins mánaðar frá því krafa um samlagsaðild var sett fram að viðlagðri frávísun 

aðalsakar. 

Þeir sem eiga lögvarinna hagsmuna að gæta vegna afhendingar farangurs eiga, að 

uppfylltum skilyrðum ábyrgðarreglna X. kafla loftferðalaga, kröfu á hendur flytjanda. Gilda 

um þetta almennar reglur einkamálaréttarfars, sbr. 1. mgr. 16. gr. laga um meðferð einkamála. 

Auðvitað er það svo að þeir sem eru aðilar að flutningssamningi koma helst til álita þegar tekin 

er afstaða til þess hverjir geti átt kröfu á hendur flytjanda. Nánari leiðbeiningar um hverjir það 

eru sem eiga kröfu er að finna í 116. gr. laganna, sbr. fyrri umfjöllun. Þá má telja að 

skaðabótakröfur vegna tjóns á farangri samkvæmt X. kafla loftferðalaga séu framseljanlegar. 

Vátryggingafélög geta jafnframt eignast kröfu á hendur tjónvaldi á grundvelli 1. mgr. 22. gr. 

skaðabótalaga. Um hugsanlegan endurkröfurétt flytjanda á hendur starfsmönnum og 

umboðsmönnum sínum var fjallað í kafla 3.6, en þar var komist að þeirri niðurstöðu að 

réttarstaða starfsmanna og umboðsmanna í þeim efnum er ekki sú sama. Hvað varðar 

hugsanlegan skaðabótarétt flytjanda úr hendi annarra flytjenda vegna óskiptrar samábyrgðar 

þeirra skal tekið fram að vænlegast er fyrir flytjendur í þeirri stöðu að nýta heimild 2. mgr. 122. 

gr. loftferðalaga og krefjast þess að hinum samábyrga verði stefnt með höfðun sakaukasakar á 

grundvelli samlagsábyrgðar. Þannig væri unnt að leysa úr álitaefnum sem tengjast ábyrgð 

tveggja flytjenda eða fleiri innbyrðis. Geri flytjandi ekki slíka kröfu hefur það þó ekki þær 

afleiðingar að hann missi hugsanlegan rétt á hendur öðrum samábyrgum flytjendum, þar sem 

ekki er um að ræða skyldubundna samaðild í skilningi 18. gr. laga um meðferð einkamála. Þá 

er ekkert í X. kafla loftferðalaga né Montreal-samningnum sem á að koma í veg fyrir 

endurkröfurétt þess aðila sem ábyrgur telst, sbr. 114. og 2. mgr. 123. gr. loftferðalaga. 
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4. HLUTVERK SAMGÖNGUSTOFU – ÚRLAUSN MÁLA Á STJÓRNSÝSLUSTIGI, 

KVÖRTUN TIL SAMGÖNGUSTOFU 

Eftirlits- og stjórnsýsluhlutverk Samgöngustofu er mjög umfangsmikið og fjölbreytt 

samkvæmt ákvæðum loftferðalaga.106 Í þessum kafla verður fjallað um einn þáttinn í þessu 

hlutverki stofnunarinnar. Nánar tiltekið því hlutverki Samgöngustofu að taka við kvörtunum 

frá neytendum flugþjónustu, sem telja á sér brotið, og úrræði Samgöngustofu til að leysa úr 

slíkum ágreiningi og kveða upp ákvarðanir í málum. Áður en lengra er haldið skal tekið fram 

að þær ákvarðanir Samgöngustofu sem hér eru til umfjöllunar eru stjórnvaldsákvarðanir og eru 

þær bindandi sem slíkar. Ákvarðanir Samgöngustofu eru kæranlegar til ráðherra samkvæmt 

almennum reglum stjórnsýslulaga, sbr. 1. mgr. 18. gr. laga um Samgöngustofu. sbr. 3. mgr. 

126. gr. c. loftferðalaga. 

Samkvæmt 1. mgr. 126. gr. c. loftferðalaga geta neytendur flugþjónustu eða aðrir sem 

hafa hagsmuna að gæta beint kvörtun til Samgöngustofu telji þeir að flugrekandi, flytjandi, 

ferðaskrifstofa eða umboðsmaður framangreindra aðila hafi brotið gegn loftferðalögum eða 

reglugerðum settum á grundvelli laganna. Berist Samgöngustofu kvörtun skal meðal annars 

leita álits þjónustuveitanda á kvörtuninni, ganga úr skugga um að upplýsingar málsins séu réttar 

og freista þess að jafna ágreining, sbr. 2. mgr. greinarinnar. Þá verður að gera ráð fyrir því að 

málsmeðferðarreglur stjórnsýslulaga nr. 37/1993 gildi að öðru leyti um málsmeðferðina, enda 

er málsmeðferðin undanfari stjórnvaldsákvörðunar, sjá einnig 2. mgr. 5. gr. reglugerðar nr. 

1048/2012 um skaðabætur og aðstoð til handa farþegum í flugi sem neitað er um far og þegar 

flugi er aflýst eða vegna tapaðs farangurs eða tjóns á honum. Náist ekki samkomulag 

samkvæmt 2. mgr. 126. gr. c. loftferðalaga sker Samgöngustofa úr ágreiningi með ákvörðun 

sem er bindandi gagnvart aðilum stjórnsýslumálsins og er veitanda þjónustunnar gert að hlíta 

ákvörðuninni að viðlögðum viðurlögum samkvæmt 3. og 4. mgr. 126. gr. c., sbr. 136. gr. 

laganna. 

4.1 Annmarkar á reglugerð nr. 1048/2012 

Ákvæði reglugerðar nr. 1048/2012 sem varða farangurstjón hvílir á reglugerðarheimild 4. mgr. 

106. gr. loftferðalaga. Þykir rétt að birta hluta 4. mgr. 106. gr. hér. 

Ráðherra er heimilt að kveða nánar á um bætur vegna atvika sem greint er frá í 1. 

mgr., svo sem fyrirkomulag bótagreiðslna, ferðatilhögun, upphæð bóta og aðrar 

úrbætur til handa farþegum eða eigendum farangurs eða farms, og eftirlitsheimildir 

Samgöngustofu, svo sem með upplýsingaöflun, vettvangsskoðun, heimildum til að 

                                                           
106 Samgöngustofa tók við verkefnum Flugmálastjórnar Íslands með lögum nr. 119/2012 um Samgöngustofu, 

stjórnsýslustofnun samgöngumála. 
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stöðva brot og krefjast þess að látið sé af brotum, með reglugerð ... . (Undirstrikun 

höfundar) 

Samkvæmt orðskýringu á þessum texta er ljóst að hér er á ferðinni heimild ráðherra til að setja 

reglugerð sem kveður nánar á um bætur vegna þeirra atvika sem fjallað er um í 1. mgr. 106. gr. 

loftferðalaga. Þau atvik sem fjallað er um í 1. mgr. 106. gr. er ábyrgð á tjóni sem verður af 

völdum tafa í flutningi á farþegum, farangri eða farmi eða vegna þess að flutningi hefur verið 

flýtt. Með gagnályktun frá þessu orðalagi þykir því mega slá því föstu að reglugerðarheimildin 

nái ekki til annarra atvika en greint er frá í 1. mgr. 106. gr. loftferðalaga, svo sem þess háttar 

tjóni sem fjallað er um í 1. mgr. 104. gr. laganna. Þessu til stuðnings má til dæmis nefna að 

loftferðalögin gera skýran greinarmun á tjóni sem verður á farangri vegna tafa, sbr. 106. gr. 

laganna og tjóni á farangri vegna annarra atvika, þ.e. þegar farangur glatast, skemmist eða 

eyðileggst, sbr. 1. mgr. 104. gr. laganna. Markmið reglugerðar nr. 1048/2012 var að leitast við 

að auka neytendavernd með því að skýra réttindi flugfarþega og kveða á um meðferð kvartana 

með það fyrir augum að einfalda málsmeðferð og auðvelda úrlausn mála, sbr. 1. gr. 

reglugerðarinnar. Þá var með reglugerðinni innleidd reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 

nr. 261/2004 um sameiginlegar reglur um skaðabætur og aðstoð til handa farþegum sem neitað 

er um far og þegar flugi er aflýst eða mikil seinkun verður. Rétt er að geta þess að reglugerð 

(EB) nr. 261/2004 fjallar á engan hátt um bætur til farþega vegna tjóns á farangri, hvorki vegna 

tafa né annarra atvika. Í 2. gr. reglugerðar 1048/2012 er gildissvið reglugerðarinnar afmarkað. 

Í 1. mgr. 2. gr. reglugerðarinnar segir að hún gildi um greiðslu skaðabóta og aðstoð við farþega 

sem neitað er um far og þegar flugi er aflýst, seinkað eða flýtt. Gildissvið reglugerðarinnar að 

þessu leyti sækir lagastoð og samsvörun í 3. mgr. 126. gr. loftferðalaga. Í 2. mgr. 2. gr. 

reglugerðarinnar er gildissvið hennar afmarkað frekar, en þar segir: 

Reglugerð þessi gildir einnig um skemmdir, tafir eða tapaðan farangur farþega svo og 

fyrirkomulag bótagreiðslna, röskun á ferðatilhögun, fjárhæð bóta og aðrar úrbætur til 

handa farþegum eða eigendum farangurs. (Undirstrikun höfundar) 

Ljóst er að gildissvið reglugerðarinnar hvað tafir varðar sækir stoð í 4. mgr. 106. gr. 

loftferðalaga, en vandséð er hvaðan reglugerðin sækir lagastoð þegar um skemmdir eða tapaðan 

farangur er að ræða. Enga reglugerðarheimild er að finna í 104. gr. loftferðalaganna sem fjallar 

um skemmdan eða tapaðan farangur. Verður að telja að reglugerðina skorti lagastoð að þessu 

leyti, þannig að hún geti ekki með réttu kveðið á um hvernig leysa eigi úr ágreiningi sem varðar 

tjón á farangri sem orsakast af öðru en töfum. Þetta verður að teljast óheppilegur annmarki á 

reglum sem varða réttarstöðu flugfarþega sem verða fyrir tjóni á farangri, svo ekki sé meira 

sagt. Þrátt fyrir þennan annmarka á reglugerð nr. 1048/2012 og lögum um loftferðir hafa 
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flytjendur enn sem komið er ekki borið hann fyrir sig í farangurstjónamálum. Hins vegar má 

benda á úrskurð Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins 21. júní 2017 í máli nr. 

SRN17040730. Málið fjallaði um skaðabótarétt farþega vegna tafa á grundvelli reglugerðar 

(EB) 261/2004. Í málinu taldi flytjandinn meðal annars að ákvæði reglugerðar nr. 1048/2012 

skorti lagastoð, ásamt því að beiting reglugerðarinnar stæðist ekki útilokunarreglu 113. gr. 

loftferðalaga. Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið taldi reglurnar ekki skorta lagastoð og 

tók ekki afstöðu til stöðu reglnanna gagnvart 113. gr. loftferðalaga. Höfundur óskaði eftir 

afstöðu ráðuneytisins til annmarkans, en í svari ráðuneytisins var einungis vísað í úrskurði 

ráðuneytisins, sem koma að litlu gagni við að skýra þetta álitaefni.107 

Í 10. gr. reglugerðarinnar er að finna sérákvæði um ábyrgð flytjanda á farangri. Eru 1. 

– 3. málsliður 10. gr. reglugerðarinnar efnislega samhljóða 1. og 2. mgr. 104. gr. loftferðalaga 

um ábyrgð flytjanda á farangri og bæta því engu við þær reglur. Á hinn bóginn er að finna 

reglur í 4. og 5. málslið 10. gr. reglugerðarinnar sem kveða á um með hvaða hætti 

Flugmálastjórn Íslands getur ákvarðað fjárhæð bóta og virðast þær bæta nokkru við þá 

réttarstöðu sem áður er lýst varðandi sönnunarstöðuna í farangurstjónamálum. Rétt er að birta 

textann úr 4. og 5. málslið 10. gr. reglugerðarinnar hér. 

... Flugmálastjórn Íslands er heimilt að ákvarða fjárhæð bóta vegna tjóns á farangri 

þegar ekki verður byggt á reikningi, sölunótu, greiðslukvittun eða öðrum 

sannanlegum gögnum og tjón hefur sannanlega orðið sem réttlætir slíka ákvörðun. 

Við ákvörðun skal að því marki sem unnt er byggja á almennum viðmiðum að teknu 

tilliti til gæða, slits og annarra þátta sem geta haft áhrif á fjárhæð bóta vegna tjóns á 

farangri. (Undirstrikun höfundar) 

Ekki er gott að segja til um hvert nákvæmt efnislegt innihald þessara reglna er. Það virðist þó 

helst mega skilja texta reglugerðarinnar á eftirfarandi hátt. Í fyrsta lagi lítur út fyrir að hér sé á 

ferðinni heimild Samgöngustofu til að slaka á þeim almennum sönnunarkröfum um umfang 

tjóns sem gilda þegar tjón verður á farangri, svo lengi sem tjón hefur sannarlega orðið. Í öðru 

lagi virðist vera sem Samgöngustofu sé falið vald til að meta með hliðsjón af almennum 

viðmiðum, gæðum, sliti og öðrum þáttum fjárhæð bóta. Samgöngustofu er með öðrum orðum 

fengið vald til að kveða á um bætur að álitum með ákvörðun. 

 Verður hér í lokin lagt til að bætt verði úr gallanum á lagastoð reglugerðarinnar varðandi 

tjón á farangri í skilningi 104. gr. loftferðalaga, með því að bæta við sambærilegri 

reglugerðarheimild í 104. gr. og finna má í 4. mgr. 106. gr. laganna. Hitt er svo annað mál og 

                                                           
107 Brynjólfur Hjartarson, „Tölvupóstur til höfundar - Fyrirspurn varðandi reglugerð nr. 1048/2012“ (7. febrúar 

2018). 
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alvarlegra að hér verður talið að verulegur vafi sé um hvort að efnisreglur, eins og þær sem 

finna má í 10. gr., ásamt öðrum reglum reglugerðarinnar sem byggja á innleiðingu 

Evrópureglugerðar (EB) nr. 261/2004 um svokallaðar „neytendabætur“, standist 

útilokunarreglu 113. gr. loftferðalaga. Augljóst er að 10. gr. loftferðalaga inniheldur sérstakar 

sönnunarreglur, sem slaka á þeim kröfum sem almennar reglur skaðabótaréttar gera. Það má 

að minnsta kosti teljast fullvíst að almennar reglur skaðabótaréttar og einkamálaréttarfars gilda 

enn í dómsmálum vegna farangurstjóna, enda girðir 113. gr. loftferðalaga fyrir beitingu annarra 

málsástæðna og lagaraka en leiða af X. kafla loftferðalaga og Montreal-samningsins í 

málsóknum sem falla undir gildissvið kaflans. 

5. VÁTRYGGINGAR 

Þegar fjallað er um tjón á farangri og réttarstöðu flugfarþega sem verða fyrir slíku tjóni er 

nauðsynlegt að taka jafnframt til skoðunar stöðu og hlutverk vátrygginga. Vátryggingar koma 

fyrst og fremst til skoðunar í tvenns konar samhengi. Annars vegar er þar um að ræða 

skyldubundna vátryggingu flytjanda samkvæmt 3. mgr. 131. gr. loftferðalaga, sbr. 50. gr. 

Montreal-samningsins. Þar er meðal annars kveðið á um skyldu flytjanda til að taka 

vátryggingu gegn tjóni á innrituðum farangri og varningi meðan flytjandi ber ábyrgð á honum 

samkvæmt X. kafla loftferðalaga. Vátryggingarfjárhæðirnar eiga að tryggja bætur samkvæmt 

hámarksfjárhæðum X. kafla. Hins vegar koma til skoðunar þær vátryggingar sem farþegar 

kunna sjálfir að hafa. 

Þrátt fyrir víðtæka ábyrgð flytjenda á innrituðum farangri samkvæmt reglum X. kafla 

loftferðalaga, er staðreyndin jafnframt sú að fjölmargir flugfarþegar eru tryggðir á einn eða 

annan hátt fyrir tjóni sem verður á farangri. Slíkar tryggingar eru almennt munatryggingar, og 

taka til eyðileggingar, skemmda, glötunar, farangurstafa og fleiri atvika, allt eftir skilmálum 

tryggingarinnar. Öll íslensku tryggingafélögin bjóða upp á fjölskyldutryggingar og 

ferðatryggingar sem ná yfir tjón af þessu tagi, ásamt því að flest þeirra sjá um svokallaðar 

greiðslukortatryggingar sem flestar innihalda farangurstryggingar af einhverju tagi. Í 

umfjölluninni sem hér fer á eftir verður eingöngu stuðst við skilmála tryggingafélagsins VÍS. 

Skýrist það af því að VÍS er stærsta tryggingafélag landsins, einkum þegar fjallað er um 

munatryggingar vegna tjóns á farangri, en félagið sér um greiðslukortatryggingar fyrir fjóra af 

sjö íslenskum útgefendum kreditkorta sem innihalda ferða- og farangurstryggingar.108 Þá var 

                                                           
108 „Tafla yfir umsjónaraðila greiðslukortatrygginga“ (Tryggingamiðstöðin) <https://www.tm.is/utgafuadili-

kreditkorts/nr/112> skoðað 2. maí 2018. 
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VÍS eina félagið sem veitti aðgang að upplýsingum um farangurstryggingar og tjón á farangri 

og var því talið best að einskorða umfjöllunina hér við skilmála þess félags, þar með taldir 

skilmálar í ferða- og farangurstryggingum greiðslukorta í þeirra umsjón. 

VÍS býður upp á nokkrar leiðir fyrir farþega til að tryggja þá hagsmuni sem felast í 

farangri þeirra, ásamt því að vera umsjónaraðili fyrir flesta útgefendur greiðslukorta sem 

innihalda slíkar tryggingar.109 Af vátryggingum sem félagið býður upp á má nefna 

fjölskyldutryggingar F plús (2-4) sem bjóða upp á valkvæða ferðatryggingu. Í slíkri 

ferðatryggingu er m.a. farangurstrygging og farangurstafatrygging. Þá er hægt að kaupa staka 

ferðatryggingu sem býður upp á að tryggja farangur, en þó er ekki boðið upp á 

farangurstafatryggingu samkvæmt skilmálum slíkrar tryggingar. Greiðslukortatryggingarnar í 

umsjón VÍS innihalda flestar farangurstryggingu og farangurstafatryggingu.  

Þegar rætt er um vátryggingar og skaðabótarétt vegna tjóns á farangri á sama vettvangi 

er mikilvægt að hafa í huga að margt er ólíkt með þessum fyrirbærum og er það alls ekki svo 

að réttur farþega til skaðabóta skarist að öllu leyti við rétt hans til vátryggingabóta og öfugt, 

hafi hann á annað borð vátryggt hagsmuni sína. Það er fyrir utan umfjöllunarefni þessarar 

ritgerðar að fjalla með tæmandi hætti um vátryggingarétt á þessu sviði. Til einföldunar verða 

því helstu atriðin sem sýna mun á réttarstöðu farþega samkvæmt vátryggingum og 

skaðabótarétti vegna tjóns á farangri sett fram í eftirfarandi töflu. 

 Vátryggingar Ábyrgðarreglur 

X. kafla 

loftferðalaga 

Skýring 

Tjón vegna 

skemmda, 

eyðileggingar og 

glötunar farangurs í 

skilningi 1. mgr. 

104. gr. 

loftferðalaga. 

X Aðeins við 

loftflutninga í 

skilningi X. 

kafla 

loftferðalaga. 

Farangurstryggingar gilda um tjón 

sem verður vegna flutningsslyss. 

Það athugast að þar er bæði átt við 

allan flutning á farangri í vörslum 

flytjanda og einnig annan flutning 

í almenningsfarartækjum. 

Einskorðast ekki við loftflutninga, 

eins og ábyrgðarreglur X. kafla 

loftferðalaga, sbr. 117. gr. laganna. 

Tjón eftir 

afhendingu 

farangurs. 

X  Ábyrgð flytjanda samkvæmt X. 

kafla loftferðalaga gildir aðeins á 

meðan innritaður farangur í hans 

vörslum, sbr. 1. mgr. 104. gr. 

loftferðalaga, sbr. 1. mgr. 109. gr. 

laganna. Farangurstryggingar gilda 

hins vegar um munatjón sem 

                                                           
109 VÍS hefur umsjón með ferðatryggingum kreditkorta sem gefin eru út af sparisjóðunum (Valitor), 

Landsbankanum, Íslandsbanka og Kreditkortum dótturfélagi Íslandsbanka. 
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verður eftir afhendingu flytjanda 

(erlendis). 

Tjón vegna 

farangurstafa. 

X X Flytjandi ber skaðabótaábyrgð á 

farangurstöfum á grundvelli 

sakarlíkindareglu 1. mgr. 106. gr. 

loftferðalaga. Tjón vegna 

farangurstafa er ekki innifalið í 

öllum ferðatryggingum. Þá gilda 

slíkar vátryggingar aðeins 

erlendis, en ekki þegar tafir verða 

á afhendingu farangurs við 

heimkomu og aðeins vegna kaupa 

á nauðsynjavörum. 

Hámarksfjárhæð 

farangurstjóns. 

X X Vátryggingar: Ýmist umsamin 

fjárhæð í vátryggingaskírteini, 

með þeim takmörkunum sem 

greinir í skilmálum eða föst 

hámarksfjárhæð í tilviki 

greiðslukortatrygginga, frá 

160.000 – 400.000 krónum. 

Skaðabótaréttur: 1.150 SDR, sbr. 

2. mgr. 108. gr. loftferðalaga, 

nema undantekningarregla 5. mgr. 

108. gr. eigi við eða farþegi hafi 

gefið yfirlýsingu um mikilvægi 

farangurs og greitt aukagjald. 

Hámarksfjárhæð 

tjóns vegna 

farangurstafa. 

X X Vátryggingar: Ýmist umsamin 

fjárhæð í vátryggingaskírteini, 

með þeim takmörkunum sem 

greinir í skilmálum eða föst 

hámarksfjárhæð í tilviki 

greiðslukortatrygginga, frá 12.000 

– 80.000 krónum. 

Skaðabótaréttur: Sama og vegna 

farangurstjóns. 

 

Takmarkanir vegna 

tegundar 

tjónsandlags. 

X  Vátryggingar: Tekur ekki til 

peninga, farmiða, ferðatékka, 

ávísana, skuldabréfa eða annarra 

verðbréfa, handrita og frímerkja. 

Bætir ekki tjón á brothættum 

hlutum, svo sem raftækjum, nema 

tjónið orsakist af bruna, þjófnaði 

eða því að flutningstæki hlekkist á 

eða að árekstur verður milli 

farartækja og tjón fæst ekki að 

lögum bætt úr ábyrgðartryggingu 

þeirra. 

Skaðabótaréttur: Engar 

takmarkanir á ábyrgð flytjanda 
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vegna tegundar tjónsandlags. 

Fyrirvarar flytjanda um slíkt eru 

ógildir, sbr. 2. mgr. 111. gr. 

loftferðalaga. 

Aðrar 

ábyrgðartakmarkanir 

en vegna 

hámarksfjárhæða. 

X Aðeins óbeinar Vátryggingar: fjölmörg ákvæði í 

skilmálum ferða- og 

farangurstrygginga sem takmarka 

rétt farþega til bóta. 

Skaðabótaréttur: aðeins 

svonefndar óbeinar 

ábyrgðartakmarkanir. Sjá 

umfjöllun í kafla 3.3.1.1. 

Sjálfsábyrgð. X  Sjálfsábyrgð í 

greiðslukortatryggingum vegna 

farangurstjóns er á bilinu 15.000 – 

25.000 krónur. 

Tafla 3. (Samanburður á skaðabótarétti og vátryggingum) 

Þessi tafla er aðeins ætluð sem yfirlit yfir þá helstu þætti sem þarf að hafa í huga þegar 

fjallað er um vátryggingarétt og skaðabótarétt á vettvangi farangurstjóna og farangurstafa. Það 

má þó sjá af töflunni að réttarstaða farþega er, eftir atvikum, ólík í mörgum meginatriðum 

annars vegar á sviði vátrygginga og hins vegar á sviði ábyrgðarreglna X. kafla loftferðalaga. 

Við þetta má ennfremur bæta að þeir sem eiga rétt til bóta á grundvelli vátrygginga og reglna 

skaðabótaréttar eru ekki endilega þeir sömu. Vátryggðir eru almennt ekki fleiri en 

vátryggingatakinn sjálfur og fjölskylda hans, á meðan þeir sem eiga lögvarinna hagsmuna að 

gæta geta átt skaðabótakröfu vegna tjóns á hendur flytjanda. 

5.1 Upplýsingar um tjón á farangri frá VÍS og ályktanir um stöðu vátrygginga á sviðinu 

Hér verður fyrst fjallað stuttlega um þær upplýsingar sem aflað var frá VÍS vegna tjóna á 

farangri og farangurstafa. Upplýsingarnar varða tilkynnt tjón, bæði úr F plús 

fjölskyldutryggingum (með innifalda ferða- og farangurstryggingu) og 

greiðslukortatryggingum sem eru í umsjón félagsins. Fyrir árið 2017 bárust 953 

tjónstilkynningar, þar af 668 tilkynningar vegna farangurstafa og 285 vegna annars tjóns á 

farangri. Hvað farangurstafirnar varðar reyndist hlutfall bótaskyldra tjóna vera 97% og er þar 

aðeins tekið tillit til þeirra tjóna sem fengu skráningu. Einhverjum hluta af þeim 668 tjónum 

sem tilkynnt voru var vísað frá í símtali eða tölvupósti ef fullljóst var að það félli fyrir utan 

bótaskyldu. Meðalfjárhæð greiddra bóta fyrir farangurstafir reyndist vera á um það bil 45.000 

krónur, en þar var ekki tekið tillit til eigin áhættu. Hvað varðar annað tjón á farangri, reyndist 

ekki hægt að greina upplýsingarnar nánar, þar sem slík tjón runnu saman með annarri tölfræði. 
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Enda er ljóst að tjón á farangri samkvæmt töflunni hér að ofan nær utan um mun fleiri atvik í 

vátryggingarétti og einskorðast ekki við loftflutninga.110 

 Vegna þess muns sem er á vátryggingarétti og skaðabótarétti verður að telja mjög 

mikilvægt að farþegar séu vel upplýstir um þær ábyrgðarreglur og ábyrgðartakmarkanir sem 

gilda í loftflutningum á grundvelli X. kafla loftferðalaga og Montreal-samningsins. Það verður 

að teljast grundvallarforsenda þess að farþegar geti tekið upplýsta ákvörðun um hvort þeir telji 

sig þurfa á vátryggingum að halda eða ekki. Ferða- og farangurstryggingar hafa mun stærra 

hlutverki að gegna í að vernda hagsmuni flugfarþega, heldur en aðeins á meðan á loftflutningi 

stendur. Það er því ekki aðeins á þeirri forsendu að flugfarþegar telji sig þurfa munatryggingu 

við flutninginn sjálfan sem þeir njóta góðs af því að hafa slíkar tryggingar. Er þetta í samræmi 

við þær vísbendingar sem lesa má út úr tölfræðigögnunum frá VÍS um að hlutfall þeirra tjóna 

sem tilkynnt voru og varði ekki flutningsslys í loftflutningum sé töluvert. Í lokin má draga þá 

ályktun að þrátt fyrir að hlutverk vátrygginga og bótareglna X. kafla loftferðalaga sem varða 

farangur skarist að miklu leyti við loftflutninginn sjálfan, sé ekki þar með sagt að ferða- og 

farangurstryggingar séu óþarfar. Þessi fyrirbæri eru ekki sami hluturinn, vátryggingar hafa mun 

víðtækara hlutverki að gegna, ásamt því að torvelt getur reynst að fá fullar bætur vegna 

farangurstjóns, einkum vegna sönnunarstöðunnar og víðtækra ábyrgðartakmarkana X. kafla 

loftferðalaga. 

6. SAMANTEKT Á RÉTTARSTÖÐU FLUGFARÞEGA OG NIÐURSTÖÐUR 

Með þessum kafla lýkur umfjölluninni um réttarstöðu flugfarþega sem verða fyrir tjóni á 

farangri. Hefur verið fjallað með heildstæðum hætti um reglur X. kafla loftferðalaga sem með 

einum eða öðrum hætti tengjast ábyrgð flytjanda, starfsmanna eða umboðsmanna hans á 

farangri. Fjölmörg álitaefni hafa verið skýrð og margar ályktanir dregnar. Fjallað var ítarlega 

um útilokunarreglu 113. gr. loftferðalaga, flutningssamninga og upplýsingaskyldu flytjanda við 

gerð slíkra samninga, ábyrgðargrundvöllinn þegar tjón verður á farangri (bæði innrituðum og 

óinnrituðum), ábyrgðartakmarkanir, tjónshugtakið og breytilega þýðingu þess innan X. kafla 

loftferðalaga, sönnunarstöðuna í farangurstjónamálum, ábyrgð vegna farangurstafa, ábyrgð 

flytjanda á starfsmönnum og umboðsmönnum sínum, ábyrgð í gagnfærum flutningum ásamt 

umfjöllun um mikilvægar reglur um tjónstilkynningar, fyrningu og fleiri réttarfarsatriði. Þá var 

jafnframt fjallað um stöðu og hlutverk vátrygginga og úrlausn mála vegna farangurstjóna á 

stjórnsýslustigi. Það hefur enga þýðingu að endurtaka þær ályktanir og skýringar sem fjallað 

                                                           
110 Sveinn Fjalar Ágústsson (n. 76). 
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hefur verið um í ritgerðinni hér, enda væri það meira og minna ógerlegt vegna 

lengdartakmarkana ritgerðarinnar. Þess í stað verða hér dregin saman helstu álitaefni 

ritgerðarinnar, þ.e. þau sem mestu máli skipta við að svara meginritgerðarspurningunni. En hún 

er, hvort að réttarstaða flugfarþega sem verða fyrir tjóni á farangri sé nægjanlega tryggð 

samkvæmt X. kafla loftferðalaga. 

Töluverð umfjöllun ritgerðarinnar snerti með einum eða öðrum hætti skýringu á 

útilokunarreglu 113. gr. loftferðalaga. Best er að lýsa inntaki reglunnar þannig Montreal-

samningurinn og X. kafli loftferðalaga útiloki beitingu annarra reglna sem annars myndu gilda 

um tilvikið. Komist var að þeirri niðurstöðu að tjónshugtakið í 104. gr. og 106. gr. loftferðalaga 

næði í raun utan um allt tjón sem raunhæft er að ímynda sér að geti orðið á farangri við 

loftflutninga. Af því leiðir að 113. gr. loftferðalaga útilokar með öllu kröfur á hendur flytjanda 

sem byggja á öðrum réttarheimildum en X. kafla loftferðalaga. Þá var meðal annars lagt upp 

með að svara því hvort X. kafli loftferðalaga hefði í raun að geyma tæmandi reglur á sviðinu, 

þannig að tjónþolar þurfi í öllum tilvikum að sæta ábyrgðartakmörkunum X. kafla 

loftferðalaga. Var í þessu samhengi tekið til skoðunar hvort líta bæri á 113. gr. loftferðalaga 

sem ábyrgðartakmörkun sem starfsmönnum og umboðsmönnum flytjanda sé heimilt að bera 

fyrir sig samkvæmt 1. mgr. 112. gr. laganna. Var komist að þeirri niðurstöðu að svo væri. Þá 

var jafnframt fjallað ítarlega um það hverjir gætu talist starfsmenn og umboðsmenn flytjanda 

og við hvaða aðstæður þeir teldust hafa slíka stöðu, enda er svar við því mikilvægt þegar tekin 

er afstaða til þess hvort þeir geti byggt varnir sínar á reglum X. kafla loftferðalaga, sé kröfu 

beint að þeim. Var komist að þeirri niðurstöðu að hugtakið umboðsmaður væri mun víðtækara 

en til dæmis á við samkvæmt almennri reglu skaðabótaréttar um vinnuveitandaábyrgð. Af því 

leiðir að nánast öll meðhöndlun sem fer fram á farangri eftir innritun fellur undir gildissvið X. 

kafla loftferðalaga, sem loftflutningur og verður að segjast að mjög sérstakar aðstæður þurfi til 

að koma svo niðurstaðan yrði önnur hvað það varðar. Þannig verður til dæmis að telja að Isavia 

hafi stöðu umboðsmanns flytjanda við þau störf sem félagið innir af hendi og snerta 

loftflutninga í skilningi X. kafla loftferðalaga. Samkvæmt þessu verður því jafnframt að svara 

þeirri spurningu neitandi, um hvort að tjónþoli geti beint kröfum að þessum aðilum án þess að 

slík krafa taki mið af reglum X. kafla loftferðalaga. Á þetta við þrátt fyrir að bótagrundvöllurinn 

sé annar gagnvart þessum aðilum, þ.e. sakarreglan. Á því er þó þröng undantekning þegar 

starfsmenn og umboðsmenn geta ekki sannað að þeir hafi valdið tjóninu innan síns starfssviðs, 

sbr. 1. mgr. 112. gr. loftferðalaga eða þegar þeir hafa valdið tjóni með stórkostlegu gáleysi eða 

ásetningi, sbr. 3. mgr. 112. gr. Ekki er þó gerð krafa um að þeir hafi mátt vita að sennilega 
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myndi tjón hljótast af háttsemi þeirra, líkt og á við þegar kröfu er beint að flytjanda, sbr. 5. mgr. 

108. gr. loftferðalaga. 

Ábyrgðartakmarkanir X. kafla loftferðalaga eru víðtækar. Óhætt er að segja að 

hámarksbótafjárhæðin vegna farangurstjóna sé í mörgum tilvikum ekki nægjanlega há til að 

bæta farangurstjón að fullu, en hún stendur í 168.164 íslenskum krónum (28. apríl 2018). Tvær 

leiðir eru mögulegar til að fá bætur umfram hámarksbótafjárhæðina. Önnur er að gefa sérstaka 

yfirlýsingu um mikilvægi farangurs, í síðasta lagi við innritun. Fá flugfélög bjóða upp á þá 

þjónustu, sem þeim er annars skylt að veita. Þá eru farþegar ekki upplýstir um þann rétt, en 

vanræksla flytjenda á því að upplýsa farþega um ábyrgðarreglur og ábyrgðartakmarkanir sem 

gilda við flutninginn hefur engin áhrif á hugsanlega skaðabótaábyrgð hans. Hin leiðin er að 

tjónþoli sanni að flytjandi, starfsmenn eða umboðsmenn hans hafi valdið tjóninu með stórfelldu 

gáleysi eða ásetningi, vitandi að tjón myndi sennilega hljótast af háttsemi þeirra. Komist var 

að þeirri niðurstöðu að sú sönnunarbyrði er nánast óyfirstíganleg fyrir tjónþola. Aðrar 

ábyrgðartakmarkanir, eins og sú um ábyrgðarleysi flytjanda á tjóni á farangri sem rekja má til 

eðlislægra galla eða ástands farangurs, þrengja enn frekar rétt tjónþola til skaðabóta. 

Sérstaklega eins og flytjendur hafa túlkað regluna og misnotað hana, ef svo má segja, í 

skilmálum sínum. Þá verður það að teljast alvarlegt að Samgöngustofa hafi mistúlkað regluna 

í ákvörðunum sínum, tjónþola í óhag. 

Sönnunarstaða tjónþola í farangurstjónamálum var tekin til skoðunar. Bæði varðandi 

tjón í skilningi 104. gr. (skemmdir, eyðilegging og glötun) og 106. gr. loftferðalaga 

(farangurstafir). Komist var að þeirri niðurstöðu að sönnunarstaðan er mjög þungbær. Skýrist 

það meðal annars af eðli loftflutninga, þar sem innihald farangurs er öllum dulið og engin 

skrásetning fer almennt fram á innihaldinu, sem gerir það að verkum að almennar reglur 

skaðabótaréttar um sönnun tjóns leggjast þungt á tjónþola. Þetta á ekki síst við í 

farangurstafamálum og virðist Samgöngustofa hafa mistúlkað skyldu tjónþola um að takmarka 

tjón sitt, þannig að sönnunarbyrði um að hann hafi gegnt þeirri skyldu hvíli á honum sjálfum. 

Í þessu ljósi og með hliðsjón af stjórnsýsluframkvæmd Samgöngustofu (áður Flugmálastjórnar 

Íslands) má segja að ábyrgðartakmarkanir X. kafla loftferðalaga, bæði beinar og óbeinar, séu 

ósanngjarnar í garð tjónþola með tilliti til sönnunarstöðunnar í málum af þessum tagi. 

Í ritgerðinni var staða vátrygginga jafnframt tekin til skoðunar. Með hliðsjón af 

niðurstöðu í kafla 5.1 verður að telja hlutverk vátrygginga mjög veigamikið á sviðinu, skýrist 

það einkum af því að bótasvið vátrygginga er mun víðtækara en hugsanlegur bótaréttur 
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samkvæmt X. kafla loftferðalaga, ásamt því að skilyrði þess að fá skaðabætur verða að teljast 

ströng, sérstaklega þegar litið er til sönnunarstöðunnar og víðtækra ábyrgðartakmarkana X. 

kafla loftferðalaga. Það er því óhætt að segja að vátryggingar borgi sig í yfirgnæfandi hluta 

þeirra tilvika sem farangur er fluttur.  

Þegar umfjöllun ritgerðarinnar er virt í heild, og þá sérstaklega með hliðsjón af þeim 

atriðum sem dregin hafa verið saman hér að ofan, þá má segja að réttarstaða farþega sem verða 

fyrir tjóni á farangri sé ekki nægjanlega tryggð með reglum X. kafla loftferðalaga. Ekki má 

gleyma meginreglu skaðabótaréttar um rétt tjónþola til að fá tjón að fullu bætt, en farþegar eiga 

í flestum tilvikum erfitt með að fá tjón sitt bætt að fullu á grundvelli reglnanna, hvort sem það 

er hærra en hámarksbótafjárhæð 2. mgr. 108. gr. loftferðalaga eða ekki. Þá er sú staðreynd að 

íslenskir flugrekendur sinna ekki sem skyldi upplýsingagjöf til farþega, ásamt þeim villandi og 

ólögmætu samningsskilmálum sem þeir setja, þeirri fullyrðingu enn frekar til stuðnings. Þá er 

flugfarþegum ekki gefinn kostur á því að hækka hámarksbótafjárhæð með yfirlýsingu um 

mikilvægi farangurs. Alvarlegir annmarkar á löggjöf sem meðal annars átti að auka 

neytendavernd á sviðinu gera það svo enn frekar að verkum að veikja réttarstöðu flugfarþega 

sem verða fyrir tjóni á farangri. Samkvæmt þessu má því segja X. kafli loftferðalaga og 

framkvæmd flugfélaga hér á landi valdi því að farþegar þurfa í raun að taka á sig hluta af þeirri 

áhættu sem felst í því að flytja farangur í loftflutningum. Þar af leiðandi er óhjákvæmilegt að 

komast að annarri niðurstöðu en þeirri að vátryggingar hafi lykilhlutverki að gegna þegar rætt 

er um réttarstöðu flugfarþega vegna farangurstjóna. Hinn almenni flugfarþegi mun halda áfram 

að ferðast með sinn farangur, án þess að vita í raun hver réttarstaða hans er, samkvæmt reglum 

X. kafla loftferðalaga (hvort sem honum er tilkynnt um hana eða ekki).  
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