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REYKJAVÍK,

xv. ÁRG.

GIZUR BERGSTEINSSON,
hæstaréttardómari:

Varsjársáttmálinn
frá 1929
og sáttmálaaukinn
frá 1955
1.

Nú fara loftflutningar í æ ríkara mæli fram landa og ríkja í milli. Ber
því brýna nauðsyn til að skapa um þá bæði alþjóðlegar og þjóðlegar reglur.
Skiptir miklu máli, að samræmi sé sem mest milli hinna alþjóðlegu og þjóðlegu ákvæða. Reglur þær, sem íslenzkir aðiljar hlíta um loftflutninga, má
a. m. k. greina þannig:
l) Íslenzk þjóðleg lög eða heímalög.
Varsjársáttmálans frá 1929 og sáttmálaaukans frá 1955.
3) Íslenzk alþjóðleg einkamálaréttarákvæði um milliríkjaflutninga, þar
sem Varsjársáttmálinn a eigi við.

2) Ákvæði

!

2.

Allur þorri ríkja hafa gerzt aðiljar að Varsjársáttmálanum, er undirritað—
ur var í Varsjá 12. október 1929. Hinn 28. september 1955 var í Haag undirritaður sáttmálaauki við hann (Protokol). Sáttmálaukinn hefur eigi verið
fullgiltur af tilskilinni tölu ríkja, þ. e. 30 ríkjum, sbr. XXII. gr. hans. Sjá lög
nr. 46 / 1956.
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3.

Varsjársáttmálinn geymir alþjóðleg ákvæði um loftflutninga. Sáttmálinn
hefur eigi ákvæði um hvers konar slíka flutninga og lætur ósvarað mörgum
atriðum um þá flutninga, sem hann tekur yfir.
Varsjársáttmálinn tekur eigi yfir:
a) Loftflutninga, sem framkvæmdir eru samkvæmt alþjóða póstsamningi, 2.
tl. 2. gr. Samkvæmt II. gr. sáttmálaaukans frá 1955 tekur sáttmálinn eigi
til flutninga á bréfum og póstbögglum.
b) Loftflutninga milli ríkja, sem framkvæmdir eru af loftflutningafyrirtæki,
sem fyrsta tilraun til að koma skipulögðum loftflutningaleiðum, 1.'t1. 34.
gr. sáttmálans. Samkvæmt XVI. gr. sáttmálaaukans frá 1955 fellur ákvæðið
niður, þá er sáttmálaaukinn tekur gildi, þar sem loftferðir eru nú orðnar
algengar um allar jarðir.
c) Loftflutninga, sem framkvæmdir eru vegna óvenjulegra tilvika og utan
marka eðlilegra loftferða, 2. tl. 34. gr. Sem dæmi má nefna vísindaleið—
angra og björgunarleiðangra. Samkvæmt XVI. gr. sáttmálaaukans frá 1955
taka „%.—9. gr. Varsjársáttmálans eigi til slíkra loftflutninga.
d) Ókeypis loftflutninga, sem-aðrir en loftflutningafyrirtæki framkvæma.
e) Loftflutninga á starfsmönnum loftflytjanda sjálfs, þá er starfsmennirnir
eru að þjónustustörfum sínum.
4.

Varsjársáttmálinn tekur einungis yfir milliríkjaloftflutninga gegn gagngjaldi, þ. e. í fjáraflaskyni, sbr. 1. gr. sáttmálans, svo og til ókeypis loftflutninga milli ríkja, er loftflutningafyrirtæki innir þá af hendi. Að því er
nefnda flutninga varðar, fjallar sáttmálinn um
a) F arseðla, farangursmiða og flugfarmbréf, 3. gr. 0. áfr.
b) Ábyrgð flytjanda á tjóni á mönnum, munum og töfum, 17. gr. 0. áfr.
:

5.

Meiri hluti loftferðafyrirtækja, sem annast milliríkjaflutninga, eru aðiljar
Alþjóðaloftflutningasamtökunum „International Air Transport Association
(IATA)“. Má því oft fylla eyður Varsjársáttmálans með samþykktum IATA.

í

6.

Samkvæmt 1. gr. Varsjársáttmálans er loftflutningur talinn vera „milli
ríkja“, þá er brottfararstaður og ákvörðunarstaður eru samkvæmt flutningssamningi aðilja hvor í sínu sáttmálaríki, og það allt að einu, þótt stöðvun
verði á flutningi eða skipt sé um farkost, en ef brottfararstaður og ákvörðunarstaður eru í eina og sama sáttmálaríki, er loftflutningur talinn vera milli
ríkja, ef til stendur að lenda á leiðinni í öðru ríki, hvort sem það er sáttmálaríki eða ekki.
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Erlendis hefur risið uþþ mikil og merkileg fræðigrein innan réttarins, sem
fjallar um loftferðare'tt. Þessi fræðigrein er i nánum tengslum við alþjóðarétt, en er enn sem komið er að mestu áþlægður akur hér á landi. Nú er á döf—
inni setning nýrrar löggjafar um loftferðir, sem ætlað er að leysa lögin nr. 32
frá 1929 af hólmi.
Varsja'rsáttma'linn frá 1929 og sáttmálaaukinn frá 1955 eru alþjóðasamþykktir, sem fjalla um loftflutninga og eru einkaréttareðlis. Í tilefni hinnar nýju
lagasetningar sneri ritstjóri sér til Gizurar Bergsteinssonar hæstaréttardómara,
sem unnið hefur að hinu nýja frumvarpi. Lét hann blaðinu góðfúslega í té
þessa grein um Varsja'rsa'ttmálann. Í henni gefur hann stutt yfirlit yfir sattmálann og sáttmálaaukann og þær meginreglur, sem þar eru í ljós leiddar. En
einmitt þessar meginreglur eru máttarviðir hins nýja frumvarps á sviði einka—
málare'ttar.

„V

(,

Samkvæmt 3. gr. C og 8. gr. C sáttmálans skal taka fram í farseðli og flug—
farmbre'fi lendingarstaði, sem ákveðnir hafa verið á leiðinni, en rétt er flytj—
anda að áskilja sér að breyta ferð sinni, ef nauðsyn ber til.
Í III., IV. og VI. gr., 1 b, sáttmálaaukans frá 1955 segir, að séu brottfararstaður og ákvörðunarstaður innan eins og sama sáttmálaríkis, en einn eða
fleiri umsamdir viðkomustaðír innan annars ríkis, þá skuli geta eins slíks staðar.
Eigi skal loftflutningur talinn vera milli ríkja, ef flogið er milli landsvæða, sem hlíta drottinvaldi, verndarvaldi eða umboðsvaldi eins og sama
ríkis, án viðkomu í öðru ríki, sjá 2. tl. if. 1. gr.
Sáttmálaríki er rétt að undanþiggja nýlendur sínar eða verndarlönd, öll
eða sum, sáttmálanum, sjá 40. gr.
Áherzlu ber að leggja á það, að loftferð er „milli ríkja“, ef um það er
samið og farseðill hljóðar um slíka ferð, þótt atvik beri að höndum, sem hafa
það í för með sér að ferðin er eigi farin alla leið þangað, sem henni var heitið.
Loftfar, sem fara átti til Kaupmannahafnar frá Reykjavíkur, verður að snúa við
til Reykjavíkur vegna vélabilunar eða því hlekkist á við suðurströnd Íslands.

Varsjársáttmálinn tekur til þessarar loftferðar. Loftfar ætlar til Akureyrar, en
villist og lendir á Grænlandi. Loftferðin hlítir eigi Varsjársamningum, því
að eigi var samið um loftflutning milli ríkja.
7.

N ú er einn og sami loftflutningur framkvæmdur af fleiri en einu fyrirtæki,
hverju á eftir öðru, og skal telja flutninginn einn og hinn sama í skilningi sáttmálans, ef aðiljar skoða hann sem einn heildarflutning, án tillits til þess,
hvort einn eða fleiri samningar hafi verið gerðir, sjá 3. tl. 1. gr., og telja skal
slíkan loftflutníng allt að einu milli ríkja, þótt einn eða fleiri af samningunum skuli framkvæma innan landssvæðis, sem lýtur drottinvaldi, yfirráðum,
gæzlu eða vernd eins og sama ríkis, t. d. maður hyggst ferðast frá Akureyri til
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Oslo og semur um loftfar alla þá leið, en flýgur með loftfari Flugfélags Íslands
frá Akureyri til Reykjavíkur og með norsku loftfari frá Reykjavík. Öll ferðin
fellur undir Varsjársáttmálann. Um ábyrgð flytjenda sjá 30. gr. sáttmálans
og það, sem segir undir 27.
Flugferð frá sáttmálaríki til utansáttmálaríkis og til baka samkvæmt beggjaleiðafarseðli hafa brezkir og amerískir dómstólar talið falla undir Varsjársamninginn. Þeir telja förina fram og til baka sem eina för með viðkomu í
utansáttmálaríki. Um þessa úrlausn er deilt.
Samkvæmt III. gr. c sáttmálaaukans frá 1955 ber að taka fram í farseðli
ákvæði þess efnis, að sé för farþega heitið til annars ríkis eða af henni leiði
dvöl í öðru ríki, þá korni ákvæði Varsjársamningsins til framkvæmda og að sá
sáttmáli takmarki að jafnaði ábyrgð flytjanda vegna dauða, slysa eða tjóns
á farangri.
—

8.

Varsjársamningurinn tekur til milliríkjaloftflutninga ríkisins og annarra
aðilja valdstjórnarre'ttar, enda sé loftflutningur framkvæmdur af loftflutningafyrirtæki í fjáraflaskyni eða ókeypis eða af öðrum í fjáraflaskyni. Sáttmálinn tekur til þess, er herflugvélar sáttmálaríkja flytja borgara milli ríkja, en
samkvæmt viðbótarbókun við sáttmálann er sáttmálaaðiljum rétt að lýsa því
við fullgildingu eða staðfestingu sáttmálans, að ákvæði 1. mgr. 2. gr. hans taki
eigi til loftflutninga milli ríkja, sem framkvæmdir eru af sáttmálaríki, nylendum þess, verndarlöndum, gæzlulöndum þess eða hverju öðru landi, sem
hlítir fullveldi þess, yfirdrottnan eða stjórn.
9.

Ákvæði 33. gr. Varsjársáttmálans mælir svo, að ekkert ákvæði hans skuli
vera því til fyrirstöðu, að flytjandi neiti að gera flutningssamning eða semji
um skilmála, sem eigi brjóta í bága við sáttmálann, t. d. taki á sig meiri ábyrgð
á flutningi en þar segir. Hins vegar mælir 23. gr. svo, að hvert það samningskvæði, sem miði að því að leysa flytjanda undan ábyrgð hans eða ákveði lægri
hámarksfjárhæðir ábyrgðar en segir í sáttmálanum, sé ógilt, en ógildi slíks
ákvæðis hafi eigi í för með sér ógildi flutningssamningsins, sem hlítir ákvæðum sáttmálans allt að einu.
En vitaskuld bannar ákvæði 23. gr. eigi, að aðiljar semji um skaðabætur,
eftir að skaðinn er orðinn. Með XII. gr. sáttmálaaukans er gerð undantekning
frá 23. gr., ef um eðlislægan löst varnings er að tefla. Ákvæði 23. gr. taka yfir
ábyrgð samkvæmt 3. kafla, 17.—30. gr. og 1. mgr. 31. gr. sáttmálans.
Öðru máli gegnir um ákvæði 12., 13. og 14. gr. sáttmálans. Víkja má frá
ákvæðum þessum með samningi, enda sé skilmerkilega greint í flugfarmbréfi,
hver frávikin se'u sbr. 2. mgr. 15. gr. Hér er og rétt að geta ákvæðis 32. gr. sáttmálans, þar sem mælt er, að ógild skuli vera hvers konar skilorð í flutningssamningi og svo hvers konar sérsamningar,sem gerðir eru, áður en tjón verður,

148 —

ÚLFLJÓTUR

þar sem aðiljar hyggjast víkja frá reglum sáttmála þessa, hvort heldur þeir
ákveða, hvaða lögum beita skuli eða breyta reglum um lögsögu, þó er gerðardómsákvæði heimilt, innan marka sáttmálans, að því er tekur til flutnings á
varningi, enda starfi gerðardómur á lögsöguvæðum þeim, er getur í 1. mgr.
28. gr.

Flytjanda er eigi rétt að semja sig undan
kveður á um, svo sem sagt var, en sáttmálinn
greinum ábyrgð hans, og sáttmálaríkjunum
að auka ábyrgð flytjanda fram yfir það, sem
mgr. 24. gr. hans skilmerkilega á um þetta.

ábyrgð þeirri, sem sáttmálinn
takmarkar hins vegar í ýmsum
er óheimilt með heimalögum
sáttmálanum segir. Kveður 1.

1'

10.

Varsjársamningurinn greinir þrjár tegundir flutningsskjala, þ. e.:
a) Farseðil, 3. gr.
b) Farangursmiða, 4. gr. og
c) Flugfarmbréf, 5. gr.—16. gr.

Flutningssamningur er gildur, þótt flytjandi gefi skjöl þessi eigi út, en
í slíku tilviki fær hann eigi borið fyrir sig þau ákvæði sáttmálans, sem ella
myndu fella niður eða takmarka ábyrgð hans, sjá 2. mgr. 3. gr., 4. mgr. 4.
gr., 2. mgr. 5. gr. og 9. gr.
Flytjandi er hver sá, sem tekst loftflutning á hendur með samningi eða
samningsígildi og framkvæmir hann á sinn kostnað, sbr. 30. gr.
Samkvæmt því, sem sagt var, væri flytjanda fyrirmunað, ef hann gefur
eigi út flutningsskjöl:
a) að firra sig samkvæmt 20. gr. sáttmálans ábyrgð, sem l7.—19. gr. leggur
á hann, með því að sýna fram á, að starfsmenn hans hafi gert allt, sem í
þeirra valdi stóð, til að afstýra tjóni,
b) að takmarka ábyrgð sína við þær hámarksfjárhæðir, sem í 22. gr. getur,
c) að bera fyrir samsekt þess aðilja, sem fyrir tjóni verður, sbr. 21. gr. sátt-

málans.

11.

Enn er það skilyrði niðurfalls eða takmörkunar á ábyrgð flytjanda á
farangri eftir 20., 21. og 22. gr., að farangursmiði geymi:
a) Skýrslu um númer farseðils, 4. gr. 2. mgr., d.
b) Tölu farangurshluta, 4. gr. 2. mgr., f.
c) Ákvæði um, að flutningurinn hlíti reglum Varsjársáttmálans um ábyrgð
flytjanda, 4. gr. 2. mgr., h.
12.

Takmörkun eða niðurfall ábyrgðar flytjanda á varningi samkvæmt 20.,
21. og 22. gr. sáttmálans er bundin því skilyrði, að flugfarmbréf geymi
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skýrslur um þau atriði, sem rakin eru í 8. gr., stafl. a—i, í sáttmálanum; en
þau eru:
á)
b)
c)

(1)

e)
f)

g)

h)
í)
(j)

Útgáfustaður farmbréfs og dagur.
Brottfararstaður og ákvörðunarstaður.
Fyrirhugaðir viðkomustaðir á leiðinni, þó er flytjanda rétt að áskilja
sér að breyta um viðkomustaði, ef nauðsyn krefur, og að neyti hann þess
réttar, skuli breytingin eigi hafa þau áhrif, að hún svipti flutninginn milliríkjaeðli sinu. Breytingin myndi eigi heldur svipta flytjanda rétti skv.
20., 21. og 22. gr., er um hreina neyðarlendingu væri að tefla.
Nafn og heimilisfang sendanda.
Nafn og heimilisfang fyrsta flytjanda.
Nafn og heimilisfang viðtakanda, sé nafn hans tilgreint, þ e. í samningi
sendanda og flytjanda. Má þannig gefa flugfarmbréf út til handhafa, án
þess að um traustnæmt bréf sé að tefla.
Eðli varnings.
Hlutatala, tegund umbúða, sérstök merki eða númer á hlutum.
Þyngd, magn, rúmmál eða ummál varnings.
Yfirlýsing, að flutningurinn sé háður reglum Varsjársáttmálans um ábyrgð.
13.

Flytjandi ber ábyrgð á því, að flugfarmbréfið geymi skýrslur um þau
atriði, er í 8. gr. a—i og (1 greinir, en sendandi ber ábyrgð á því eftir 10. gr.
að skýrslurnar séu efnislega réttar, að því leyti sem hann hefur gefið þær.
14.

Sáttmálaaukann hafa enn eigi fullgilt 30 ríki, svo sem krafizt er í XXII. gr.

hans.

Sáttmálaaukinn samræmir efni flutningsskjalanna (farseðils, farangursmiða og flugfarmbréfs), sjá III., IV., VI. og VII. gr. hans, er breyta 3., 4., 8.
og 9. gr. upprunalega sáttmálans. Flutningsskjölin veita löglikur fyrir gerð
flutningssamnings og efni hans. Þau skulu skv. sáttmálaaukanum greina:
a) Brottfararstað og ákvörðunarstað.
b) Ef brottfararstaður og ákvörðunarstaður eru á yfirráðasvæði eins og sama
sáttmálaríkís, en einn eða fleiri umsamdir viðkomustaðir á yfirráðasvæði
annars ríkis, og skal tilgreina a. rn. k. einn slíkan viðkomustað.
c) Viðvörun þess efnis, að sé ákvörðunarstaður eða viðdvalarstaður í öðru
ríki en farið er frá, þá geti flutningurinn fallið undir ákvæði Varsjársáttmálans og að sáttmálinn taki yfir og í flestum tilvikum takmarki ábyrgð
flytjanda vegna dauða, meiðsla, missis farangurs eða varnings og tjóns eða
skaða á farangri eða varningi.

Viðurlög við því, er flutinngsskjöl (farseðill, farmiði eða flugframbréf)
eru eigi gefin út eða þau geyma eigi atriði það, sem í c-lið var greint, eru sam150
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kvæmt sáttmálaaukanum þau ein, að flytjandi getur eigi borið fyrir sig það
hámark ábyrgðar, sem í 22. gr. getur. Hins vegar standa flytjanda opnar leiðir þær, sem getur í 20. gr. sáttmálans, til að afsanna ábyrgð sína og leiðir 21.
gr. til að draga úr henni.
Mildar sáttmálaaukinn þannig mjög aðstöðu flytjanda frá hinum upphaflega sáttmála.
15.

gr. sáttmálans er svo mælt, að sendandi skuli gefa út flugfarmbróf í
þremur eintökum og afhenda það um leið og varninginn. Á fyrsta eintakið
skal letra: „Handa flytjanda“, og skal sendandi undirrita það. Á annað eintakið skal letra: „Handa viðtakanda“ og skulu sendandi og viðtakandi undirrita það, og skal það fylgja varningnum. Þriðja eintakið skal flytjandi undirrita, og skal skila sendanda því, þá er varningnum er veitt viðtaka. Stimpla
má undirskrift flytjanda. Prenta má eða stimpla undirskrift sendanda. Nú
gefur flytjandi út flugfarmbréf að beiðni sendanda, og skal telja, að hann
hafi gert það af hálfu sendanda, unz annað sannast.
Samkvæmt upphaflega sáttmálanum skal flytjandi undirrita flugfarmbréf
við viðtöku varnings, en samkvæmt V. gr. sáttmálaaukans skal hann undirrita
það, áður en varningur er fermdur í loftfar.
Í

6.

16.

Flytjandi verður að gæta þess, að flugfarmbréf geymi yfirlýsingar um
þau atriði, sem greinir í stafliðunum a-i og (1 8. gr. Annars kostar hlítir hann
þeim viðurlögum, sem áður greindi. Hins vegar ber sendandi samkvæmt
10. gr. sáttmálans ábyrgð á því, að yfirlýsingar og skýrslur í flugfarmbréfi um
varninginn séu réttar, og er ábyrgur fyrir hvers konar tjóni, sem flytjandi
eða þriðji aðili bíður, vegna þess að yfirlýsingar þessar eru rangar eða ónákvæmar. Þessi ábyrgð sendanda er alger og hlítir eigi takmörkunum 20. og
22. gr. Sendandi ber ábyrgð á starfsmönnum sínum og einnig á gerðum flytj—
anda gagnvart þriðja manni, er flytjandi gefur út flugfarmbréf.
Með VIII. gr. sáttmálaaukans er ábyrgð sendanda samkvæmt 10. gr. takmörkuð þannig, að hann skal bæta það tjón, sem flytjandi kann að bíða, eða
aðrir þeir, sem flytjandi ber ábyrgð gagnvart. Ábyrgð sendanda verður síðara tilvikinu takmörkuð eftir 22. gr. Þá ber sendanda samkvæmt 16. gr. að
láta í té þær skýrslur og láta fylgja flugfarmbréfi þau skjöl, sem nauðsynleg teljast til þess að ákvæðum tolla— og skattalaga og lögreglu sé hlítt. Flytjanda er eigi skylt að rannsaka, hvort þessar skýrslur eða skjöl séu rétt, en sendandi ber ábyrgð á tjóni, er flytjandi bíður af þessum sökum, nema um sök
flytjanda eða starfsmanna hans sé að tefla. Ábyrgð sendanda er eigi háð saknæmi af hans hendi. Sendandi ber halla af glötun skjalanna, er verður af hend—
ingu eða óviðráðanlegum orsökum. Flytjandi hefur sönnunarbyrði fyrir því,
að skjöl og skýrslur séu röng.
1'

1'
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17.

Flugfarmbréf veitir löglíkur fyrir flutningssamningi, sjá 11. gr., og svo
um þyngd varnings, ummál og hlutatölu, ef það geymir skýrslur þar um.
Hins vegar veita skýrslur í flugfarmbréfi um magn, rúmtak eða ástand varnings eigi sönnun gegn flytjanda, nema hann hafi í viðurvist sendanda kannað þær og staðfest það með áritun sinni á flugfarmbréfið eða þær varða sýnilegt ástand varningsins.
18.

Sendanda, sem efnir flutningssamning af sinni hendi, er rétt samkvæmt
12.

a)
b)
c)

d)

gr.:
að endurheimta varninginn á brottfarar- eða ákvörðunarstað,
að stöðva flutninginn, þá er lent er á leiðinni,
að láta afhenda varninginn á ákvörðunarstaðnum eða á leiðinni öðrum
en þeim, sem tilgreindur er í flugfarmbréfi sem viðtakandi,
að krefjast þess, að varningurinn sé fluttur aftur til brottfararflugvallar.

Nú neytir sendandi þess réttar, sem í a—d getur, og skal hann leggja fram
þriðja eintak flugfarmbréfsins. Ef flytjandi framkvæmir nefndar ráðstafan—
ir sendanda, án þess að þriðja eintakið liggi fyrir, er ráðstöfunin gild, en flytjandi ber ábyrgð á tjóni, sem löglegur handhafi þriðja eintaksins verður fyrir.
Líklega myndi ábyrgð flytjanda geta í þessu tilviki orðið alger eftir 25. gr.
sáttmálans. Framkröfu eignast hann þá oft á sendanda.
Sendanda er eigi rétt að beita rétti sínum þannig, að flytjandi eða aðrir
flytjendur hljóti tjón af, og bera skal hann kostnað, er af þessum ráðstöfunum leiðir.
Ráðstöfunarréttur sendanda fellur niður, um leið og réttur viðtakanda
til varningsins — eða til skaðabóta — hefst samkvæmt 13. gr., en ráðstöfunarréttur sendanda vaknar aftur, er viðtakandi vísar varningnum á bug eða
finnst eigi.
19.

Flytjanda er skylt samkvæmt 13. gr. nema öðruvísi hafi samizt, að tilkynna viðtakanda um komu varningsins á ákvörðunarstað. Er viðtakanda
þá og annars, er sendandi beitir eigi stöðvunarrétti samkvæmt 12. gr., rétt að
krefjast þess, að flytjandi afhendi honum flugfarmbréfið og varninginn gegn
greiðslu þeirra gjalda, sem í skuld eru, enda efni viðtakandi þá flutningsskilmála, er í flugfarmbréfi getur.
Nú viðurkennir flytjandi, að varningur sé týndur eða glataður, eða varningur er eigi kominn á áætlunarstað í síðasta lagi 7 dögum eftir áætlun, og er
þá viðtakanda rétt að leita réttar síns samkvæmt flutningssamningi gegn
flytjanda, þ. e. hann getur krafizt:
&) efnda, ef flytjanda er unnt að hafa
upp á varningi, og auk þess tafabóta
samkvæmt
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b)

bóta vegna glötunar varnings samkvæmt
kvæmt 19. gr., ef því er að skipta.

18.

gr. og auk þess tafabóta sam-

gr. varða eigi skipti sendanda og viðtakanda né
skipti þriðja aðilja, er leiðir rétt sinn frá öðrum hvorum hinna, t. d. lánardrottins, sem hefur lánað fé gegn tryggingu á flugfarmbréfi.
Ákvæði 12. og 13. gr. eru samkvæmt 15. gr. hjákvæmileg, enda sé fráviks
Ákvæði 12., 13. og

14.

skilmerkilega getið í flugfarmbréfi.
IATA skilmálar geyma ýtarlegar reglur um flugfarmbréf. Að því leyti
sem þær reglur eru frábrugðnar reglum sáttmálans, verður að geta þeirra
í flugfarmbre'fi samkvæmt 15. gr., eigi þær að koma til framkvæmda.
Samkvæmt sáttmálanum eru flugfarmbre'f eigi traustnæm (negotiabel)
eins og farmskírteini sjóre'ttarins, en eigi bannar sáttmálinn að gera megi
flugframbréf traustnæm með innanlandslögum. Í IX. gr. sáttmálaaukans
er mælt, að ekkert ákvæði sáttmálans skuli girða fyrir útgáfu traustnæmra
flugfarmbréfa, þ.e. að afhending flugfarmbréfs jafngildi afhendingu varningsins sjálfs, eftir því sem unnt er.

20.

UM ÁBYRGB FLYTJANDA.

Varsjársáttmálinn geymir ákvæði um ábyrgð flytjanda á farþegum. Farþegi er sá, sem tekur sér far með loftfari samkvæmt samningi. Um skipti
flytjanda og farþjófs eru engin ákvæði sáttmálanum. Dæma ber þau skipti
eftir lögum þess lands, sem málið ber undir samkvæmt reglum hins alþjóðlega einkamálaréttar. Starfsmenn flytjanda, svo sem flugverjar og aðrir,
sem ferðast með loftfari flytjanda starfserindum fyrir hann, eru eigi farþegar, sem sáttmálinn tekur til.
Það leiðir af ákvæðum 24. gr. sáttmálans, að eigi má auka ábyrgð flytjanda með innanlandslögum fram yfir það, sem segir í sáttmálanum:
1'

1'

a)

1'

Flytjandi er samkvæmt 17. gr. sáttmálans ábyrgur fyrir líftjóni, líkams—
meiðslum eða heilsutjóni farþega, sem hljótast af slysi, sem verður í loft—
fari eða þá er farið er upp í loftfar eða úr því. Slys er utanaðkomandi
skyndilegt áfall, ákoma eða áverki. Ábyrgðin tekur einnig til þess, er afleiðingar slyssins korna síðar fram, að öðrum skilyrðum fullnægðum.
Deilt hefur verið um, hvort ákvæðið taki til þess, er einn farþegi skýtur
eða smitar annan farþega. Oftast myndi flytjanda takast í slíku tilviki að
sanna sakleysi sitt eða starfsmanna sinna. Flytjandi myndi bera ábyrgð
á matareitrun farþega í loftfari sínu, enda sanni hann eigi sakleysi sitt
og starfsmanna sinna. Talið er, að ábyrgðin nái til þess, er slys verður,
þá er farþegar fara undir stjórn flytjanda eða starfsmanna hans frá flugÚLFLJÓTUR
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stöð að loftfari eða frá því að flugstöðinni. Um niðurfall ábyrgðar sjá
20. gr.

Um þau efni, sem sáttmálinn lætur ósvarað, ber að dæma eftir heima—
lögum þess lands, sem málefnið er nánast tengt. Ef íslenzk lög taka til
slyssins auk sáttmálans ber að beita ákvæðum 264. gr. laga nr. 19/1940.
Um dómstólslandið sjá 28. gr. sáttmálans.
10) Flytjandi ber og ábyrgð á tjóni, sem hlýzt af því, að skráður farangur
eða varningur eyðileggst, spillist eða týnist, meðan á loftflutningi stendur, en það er tímabilið, meðan farangur eða varningur er í vörzlum
flytjanda á flugvelli, í loftfari eða við lendingu utan flugvallar, hvar
sem er. Loftflutningur tekur eigi til flutnings á láði eða legi utan flug—
vallar, en fari slíkur flutningur fram til efnda á loftflutningssamningi
með því markmiði að ferma, afhenda eða endurferma farangur eða varn—
ing, skal, unz annað sannazt, við það miða, að tjónið sé afleiðing atburðar,
sem gerðist, meðan á loftflutningi stóð, þ. e. löglíkur eru fyrir því, að
tjónið hafi orðið í loftflutningnum.
Ábyrgð flytjanda er samkvæmt 18. gr. eigi takmörkuð við slys, svo sem þá
er um flutning að tefla, og tekur yfir víðtækara tímabil en ábyrgð á farþegum samkvæmt 17. gr. Um niðurfall ábyrgðar sjá 20. og 21. gr.
c. Flytjandi ber samkvæmt 19. gr. ábyrgð á tjóni, sem hlýzt af drætti á loftflutningi farþega, farangurs eða varnings. Dráttur er, ef loftflutnings—
tíminn í heild er lengri en gera mætti ráð fyrir. Óviðráðanleg atvik, svo
sem veður, fella ábyrgð niður, sbr. 20. gr.
4) Um ábyrgð flytjanda á farangri, sem farþegi hefur í fórum sínum fer að
heimalögum þess lands, sem málið ber undir að alþjóðlegum einkamálarétti.
21.

70)

C)

Ábyrgð flytjanda samkvæmt l7.—19. gr. fellur niður:
ef hann sannar, að hann og starfsmenn hans hafi gert allar nauðsynlegar varúðarráðstafanir til að afstýra tjóni eða þeim hafi eigi verið unnt
að gera slíkar ráðstafanir. Starfsmenn flytjanda eru í þessu sambandi
allir þeir, er hann lætur starfa á sínum vegum til framkvæmdar á flutningssamningi, hvort sem þeir annars eru í þjónustu hans eða eigi. Til þeirra
teljast starfsmenn flugvallar, en tæplega starfsmenn valdstjórnarlegrar
öryggisþjónustu né veðurþjónustu, sem eigi hlíta stjórn flytjanda.
Nú er vitað, hvernig tjón hefur að höndum borið, og nægir flytjanda
sér til sýknu að sanna, að hann og starfsmenn hans hafi af gaumgæfni
gætt allra þeirra reglna, sem settar eru til öryggis loftferðum, meðferð
loftfars og um val á flugverjum, hlítt veðurfregnum 0. s. frv.
Ef orsök slyss eða tjóns er eigi í ljós leidd, fellur ábyrgðin á flytjanda.
Samkvæmt 2. mgr. 20. gr. fellur ábyrgð flytjanda á farangri og varningi niður, ef hann sannar, að tjónið hafi hlotizt af vanrækslu á stjórn
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loftfárs (negligent pilotage or negligence in steering). Vanræksla flugstjóra og annarra flugverja við undirbúning flugs á jörðu niðri, áður en
sjálft flugið hefst, falla eigi undir þetta undantekningarákvæði. Um
þetta síðasta atriði er þó deilt. Ákvæði 2. mgr. 20. gr. taka eigi til slyss
á farþegum.
Sáttmálaaukinn frá 1955 fellir niður undantekningarákvæði 2. mgr. 20.
gr., þá er hann kemur til framkvæmda, sjá X. gr. hans.
Af samanburði á 20. gr. og 24. gr. sáttmálans er ljóst, að flytjandi ber eigi
ábyrgð á slysi eða tjóni, sem hlýzt af leyndum lesti í loftfari, ef hann sannar
að hann og starfsmenn hans hafi gert allar nauðsynlegar varúðarráðstafanir,
svo sem að framan getur.
22.

Í 21. gr. eru ákvæði um ábyrgð tjónþolanda. Nú sannar flytjandi, að sá;
sem fyrir tjóni varð, hafi sjálfur verið valdur eða samvaldur tjónsins, og er
dómstóli þeim, sem málið ber undir samkvæmt ákvæðum 28. gr., rétt að færa
niður eða fella niður skaðabætur úr hendi flytjanda, eftir þeim ákvæðum,
sem um það gilda í heimalögum dómstólsins. Sum Bandaríkjanna fella
skaðabætur alveg niður, ef tjónþolandi er samvaldur.
23.

Ábyrgð flytjanda fellur niður samkvæmt 26. gr. sáttmálans:
a) ef rétthafi kvartar eigi undan tjóni á farangri eða varningi, þegar hann
verður tjónsins var, og í síðasta lagi, áður en þrír dagar eru liðnir frá
viðtöku, ef um farangur er að tefla, og sjö dagar, ef um varning er að
tefla. Með XV. gr. sáttmálaaukans eru frestir þessir lengdir í 7 daga og
14 daga, þá er hann kemur til framkvæmda. Ef farangur eða varningur glatast eða eyðileggst algerlega, heldur rétthafi bótarétti sínum, þótt
eigi sé kvartað. Í slíku tilviki á flytjandi að vita um, hvernig farið
hefur. Rétt er að taka fram í kvörtun, ef gera á kröfu um skaðabætur og á hverjum tilvikum hún er reist. Ef viðtakandi hefur eigi
gert áskilnað vegna tjóns á farangri eða varningi, er umráðin voru fengin
honum, færist sönnunarbyrði fyrir því, að munirnir hafi verið spilltir
við viðtöku, yfir á hann.
b) Ef dráttur verður á flutningi, skal kvarta, áður en fjórtán dagar eru
liðnir frá því farangur eða varningur var boðinn viðtakanda til umráða. Með XV. gr. sáttmálaaukans er fresturinn lengdur í 21 dag.
Sérhverja kvörtun skal gera með áritun á flutningsskjal eða senda hana
bréflega, áður en frestur er liðinn.
Undandráttur á kvörtun fellir eigi niður rétt viðtakanda, ef flytjandi
hefur svik í frammi, Frans omnia Corrumpit.
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24.

Samkvæmt 29. gr. fellur réttur til skaðabóta niður, ef mál er eigi höfðað, áður en tvö ár eru liðin frá því loftfar kom á ákvörðunarstað eða frá
þeim degi, er loftfar skyldi koma þangað, eða frá þeim degi, er flutningur
stöðvaðist. Ákvæði þetta tekur yfir skaðabætur vegna líkamstjóns eða al—
gerrar eyðileggingar eða glötunar á farangri eða varningi.
25.

Samkvæmt 23. gr. er hvert ákvæði flutningssamnings ógilt, sem miðar
að því að leysa flytjanda undan ábyrgð eða ákveða lægri fjárhæð en getur
í sáttmálanum, en flutningssamningur er samt gildur að öðru leyti. Erlendir dómstólar hafa samt metið skilorð í flugfarseðli um, að tilkynna skuli
flytjanda um líkamsmeiðsl, áður en 30 dagar eru liðnir frá slysi, samrýmanlegt 23. og 29. gr. sáttmálans, sbr. 33. gr.
Með XII. gr. sáttmálaaukans frá 1955 er bætt 2. mgr. við 23. gr., þar sem
segir, að núverandi 23. gr. er telja beri 1. mgr., skuli eigi taka til ákvæðis
í flutningssamningi, er varðar glötun eða tjón, er leiði af eðlislægum ágalla
eða lestí varnings, sem fluttur er.
26.

Ákvæði 22. gr. sáttmálans varða hámarksfjárhæðir þær, sem flytjanda
ber að greiða, ef ábyrgð hans verður raunkvæm, enda falli ábyrgð eigi
niður samkvæmt undantekningarákvæðum sáttmálans.
Með XI. gr. sáttmálaaukans frá 1955 er gerð breyting á 22. gr.
Ábyrgðarfjárhæðir eru miðaðar við franska franka, er séu 651/2 milligramm
gulls og 900 / 1000 að skírleik. Breyta má fjárhæðunum gullmynt eða heilar
tölur hvaða gjaldmiðils sem er.
Ábyrgð flytjanda gagnvart hverjum einstökum farþega nemur 125000
frönkum samkvæmt frumsáttmálanum og 250.000 frönkum samkvæmt sáttmálaaukanum.
Ef heimalög dómstólsins (28. gr.) mæla um, að skaðabætur skuli inna
af hendi með millibilsgreiðslum, skal innstæða þeirra greiðslna nema ábyrgðarfjárhæð.
Farþega og flytjanda er rétt að semja fyrirfram um hærri ábyrgð. Einnig
er talið, að semja megi um flutning með sérstökum hætti, t. d. flutning farþega í klefa með ákveðnum loftþrýstingi, og fer þá um ábyrgð flytjanda að
heimalögum, ef hann efnir eigi. Leiðir þetta af 33. gr. sáttmálans.
Hámarksábyrgð er 250 frankar fyrir hvert kg farangurs og varnings.
Ábyrgð hækkar, ef sendandi gefur yfirlýsingu um hærra verðmæti, er munir eru afhentir, og greiðir viðbótargjald, en komi til dómsmáls, er flytjanda rétt að sanna að tjónið sé minna. Ef samið er, að flutningur skuli innt1'
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ur af hendi á nákvæmlega tilteknum degi, getur ábyrgð orðið meiri

skv.

ákvæðum 33. gr. Sáttmálaaukinn hefur í XI. gr., 2 b, reglur um reikning
bóta, er nokkur hluti farangurs eða varnings spillist, tefst eða glatast. Hámarksábyrgð á farangri, sem farþegi hefur í fórum sínum, eru 5.000 frankar, en heimalög dómstólalandsins (28. gr.) skera úr því, hvort bæta skuli

slíkan farangur.
Í 4. tl. XI. gr. sáttmálaaukans eru ákvæði um málskostnað.
27.

Ábyrgð flytjanda getur orðið alger:
a) Samkvæmt ákvæðum 25. gr. Nú hefur flytjandi sjálfur valdið tjóninu
af ásetningi eða gáleysi, sem jafna má til gáleysis, sem samkvæmt heimalögum dómstólslandsins (28. gr.) er talið jafngilda ásetningi, og er honum eigi rétt að bera fyrir sig ákvæði sáttmálans, sem ella myndu skjóta
loku fyrir eða takmarka ábyrgð hans. Sama gildir, ef starfsmenn flytjanda valda tjóninu með nefndum hætti, er þeir voru innan verkahrings
síns. Að íslenzkum lögum myndi ákvæðið taka til ásetnings, ásetningsígildis (Dolus eventualis) og stórkostlegs gáleysis samfara vitneskju um,
að skaði myndi sennilega af hljótast. Sáttmálaaukinn rýmkar orðalag
25. gr.
b) Ef hann flytur farþega án þess að gefa út flugfarseðil, 3. gr. 2. mgr.
Sjá nr. 10—14 hér að framan.
c) Ef hann tekur við farangri, án þess að farangursmiði sé útgefinn eða
hann geymir eigi vissar upplýsingar, 4. gr., 4. mgr. Sjá nr. 10—14 hér
að framan.
d) Ef hann tekur við varningi, án þess að gefa út flugfarmbréf eða það
geymir eigi skýrslur um tiltekin atriði, 9. gr. Sjá nr. 10—14 hér að

framan.

Nú er tilætlun, að fleiri en einn flytjandi annist flutning farþega, og
ber hver flytjandi þá einungis samkvæmt 2. mgr. 30. gr. ábyrgð gagnvart
farþega á þeim hluta flutningsins, sem hann annast, nema öðruvísi semji.
Ef um flutning á farangri eða varningi er að tefla, getur sendandi auk
þess gengið að fyrsta flytjanda og viðtakanda að síðasta flytjanda. Þessi sérregla um farangur og varning er sett vegna þess, að sendandi og viðtakandi
eiga erfitt með að gera sér grein fyrir, í meðförum hvaða flytjanda tjón
hefur orðið, 3. mgr. 30. gr.
28.

Höfða má mál samkvæmt 28. gr. gegn flytjanda til skaðabóta á yfirráðasvæði sáttmálaaðilja, og fyrir dómstól, sem leiðsögu hefur:
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a) á

varnarþingi flytjanda,

b) á varnarþingi aðalstöðvar hans,
c) á varnarþingi stofnunar, er flutningssamning gerði,
(1)

varnarþingi ákvörðunarstaðar.
Réttarfarsreglum dómstólslands skal beita.

a

29.

Varsjársáttmálinn frá 1929 tekur eigi yfir skaðabótaábyrgð starfsmanna
flytjanda, en með XIV. gr. sáttmálaaukans er ábyrgð þeirra, þá er þeir
vinna í þjónustu hans og innan verkahrings síns að þeim verkefnum, sem
sáttmálinn tekur yfir, látin, ef hún er fyrir hendi að þeim heimalögum,
sem taka yfir málið, hlíta sömu takmörkunum og ábyrgð flytjanda, og skal þá
samanlögð bótafjárhæð, sem flytjandi og starfsmenn hana eða umboðsmenn
eiga að inna af hendi, eigi fara fram úr hámarki því, sem í sáttmálanum segir.
Þó gildir þetta eigi, ef það sannast, að tjónið hafi orðið af hegðun starfsmanns,
viðhafðri í því skyni að valda tjóni eða af skeytingarleysi samfara vitneskju
um, að tjón gæti af hlotizt.
Helztu rit um þetta efni eru: Otto Riese: Luftrecht, Stuttgart 1949; Schleicher
Reymann — Abraham: Das Recht der Luftfahrt, Berlín 1960; Max Litvine:
Précis élémentaire de Dmit Aériøn, Bruxelles 1953; Shawcross and Beaumont on
Air Law, London 1951; Alex Mever: Internationale Luftfahrtabkommen, Köln —
Berlin 1955 og 1957; Michel de ]uglart, París 1952: Traité éle'mentaire de Dmit
Aérien; Alex Meyer: Freiheít de Luft als Rechtsþroblem, Ziirich 1954; R. Saint Alary:
Le Droit Ae'rien, París 1955; Marcel le Goff, Paris 1954; Manuel de Droít Aéríen.
—
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