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Vísað er til bréfs forstjóra Flugleiða dags. 20. mars s.l. til Allsherjarnefiidar Alþingis 
vegna fromvaxps til laga ura útleading*, sem m Iiggur íyrir Alþingi ( 433. mál) og 
fuAdax fulltrúa féiagima m«ð nt&ditmi í g»r,

Á fundinum lögðu fuiltfúa/ Flugíeiðá áhefaiu á að félágið beii hvorki íbyrgð aé 
heldur kostnað vegna brottvisunar útlendihga vegna atriða (sjá 18. gr.), sem ekki tt i  
valid félagsins að kanna.

Félaginu barst í morgun aftit af bréfi Dóms- og Kirkjumálaráðuneytisins dags. 25. 
mars s.l. Þar kemur réttilega fram að í 2. mgr. 16. gr. núgildandi laga með 
útlendingum nr. 46/1965 er flutningsaðila gert skylt að annast alfarið um flutning 
farþega sem meinuð hefur verið landganga hér á landi, til þess staðar er hann kom frá. 
Þessi grein er afdráttarlaus og hefur framkvasmd hennar verið snurðulaus. Sami háttur 
tíðkast aimennt í flugheíminum. Hún er einnig í fuilu samræmi við leiðbeiningareglu 
ICAO samningsins ( Convention on International Civíl Aviation ) Annex 9, 10 útgáfa 
( 1997 ). í þriðja kafla viðaukans grein 3.51 er skýrt kveðið á um þá 
leiðleiðbeiningarreglu að ábyrgð flugrekanda Ijúki frá þeirri stund þegax 
einstakiingurinn er lögiega samþykktur inn í landið.

Samkvaemt 56. grein frumvarpsms til laga um útiendinga sbf. 1S. ög 19. grein er geft 
ráð fyrir samkvœmt orðana hijóðan áð ábyrgð flugrekajoda verði fiutú. viðtakari ení 
núgiidandi lögum og alþjóðlegum samþykktum. í frumvarpinu er t.d. i 18, greih 
heimildarákvæði að visa útlendíngi frá landi allt að sjö sólarhringum firá komu Og i 
19. gr. er heimildarákvæði um að vísa útlendingi frá landi eftir reglum 1. mgr. 18.gr. 
þótt sjö sólarhringa fresturinn sé liðinn. Þó verður meðferð máls að hefjast innan 
þriggja mánaða frá komu hans til landsins.

Það að ábyrgð flugrekanda á farþega Ijúki ekki við löglega skráningu inn í landið 
gengur þvert á aJmenna framkvæmd nágrannaþjóða og þvert á leiðbeiningarreglu 
ICAO gr. 3.51. Hér er um verulega iþyngjandi ákva&ði að rasða sem fólagið getur ekki 
sætt sig við.

Félagið treystir þvi að tekið verði tiliit til athugasemdanna og þannig verði um hnúta 
búið að ekki komi til firekari koitoaðar «n samkvemt giidandi lögum.

Virðingarfyllst,
Flur'-:*;'

Már Gunnarsson, forstöðumaður lögfræðideildar
H[jálagt: ICAO Annex 9, 10 útgáfa ( 1997 ). 3. kafli viðaukans, greinar 3.39 til og 
með 3,1. ( Greinamar sem vitnað var til í bréfi ráðuneytisins).


