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EU-Domstolen har i en ny
dom taget stilling til ud-
strækningen af luftfart-
selskabers erstatningsansvar
som omhandlet i Montreal-
konventionen fra 1999 for
skader, som skyldes forsin-
ket transport af passagerer,
bagage eller gods i forbin-
delse med internationale
flyvninger. 

EU-Domstolen har fast-
slået, at luftfartsselskaber
ikke kun er erstatnings-
ansvarlig for en skade, som
en passager har lidt som
følge af forsinkelse på inter-
nationale flyvninger, men
også for en skade, som en
arbejdsgiver har lidt som
følge af forsinkelse på inter-
nationale flyvninger, som
arbejdsgiverens ansatte har
været passager på, når disse
flyvninger er foretaget i
henhold til en aftale indgået
mellem luftfartsselskabet og
arbejdsgiveren. 

Den litauiske specialunder-
søgelsesenhed, STT, havde i
forbindelse med to ansattes
tjenesterejse købt flybilletter
fra Vilnius (Litauen) til Baku
(Aserbajdsjan) via Riga (Let-
land) og Moskva (Rusland).
Det var efter planen det
lettiske flyselskab, Air Baltic,
der skulle foretage de pågæl-
dende flyvninger. Flyvnin-
gen fra Vilnius til Riga fore-
gik som planlagt. Den næste
flyvning fra Riga til Moskva
var derimod forsinket. Af
den grund nåede de to
ansatte ikke den tredje flyv-
ning fra Moskva til Baku.
Derfor ombookede Air Baltic
dem til et andet fly. Imidler-
tid ankom flyet først til
Baku en dag senere end
planlagt.

På grund af forsinkelsen
måtte de ansattes tjeneste-
rejse forlænges. I den for-
bindelse måtte STT i hen-
hold til litauisk lovgivning
betale de ansatte suppleren-
de rejsepenge samt social-
sikringsbidrag, som i alt
beløb sig til cirka 338 euro.
STT krævede efterfølgende
erstatning af Air Baltic for
dette beløb. Air Baltic afviste
imidlertid at efterkomme
kravet. 

Derfor anlagde STT sag
mod Air Baltic ved byretten
i Vilnius. Ved byrettens dom
af den 30. november 2012
blev Air Baltic dømt til at
betale STT erstatning. Air
Baltic appellerede efter-
følgende byrettens dom til
regionsdomstolen i Vilnius,
der ved dom af den 7.
november 2013 forkastede
appellen og stadfæstede
byrettens dom. Air Baltic
appellerede herefter regions-
domstolens dom til Litauens
højesteret. 

Air Baltic har i den forbin-
delse gjort gældende, at en
juridisk person ikke kan på-
beråbe sig luftfartselskabets
erstatningsansvar som om-
handlet i Montrealkonven-
tionen. Air Baltic har nær-
mere anført, at flyselskabets
erstatningsansvar kun gæl-
der i forhold til passagerer
og ikke i forhold til perso-
ner, der ikke udgør fysiske
personer, og som derfor ikke
kan anses som forbrugere.

STT har derimod gjort gæl-
dende, at luftfartsselskabets
erstatningsansvar også gæl-
der for juridiske personer så-
som STT, når aftalen er ind-
gået mellem luftfartsselska-
bet og den juridiske person. 

Litauens højesteret beslut-
tede herefter at forelægge sa-
gen for EU-Domstolen med
henblik på at få fastlagt, om
konventionen skal fortolkes
således, »at et luftfartssel-
skab, som har indgået en
kontrakt om international
transport med en arbejds-
giver – såsom arbejdsgiveren
i hovedsagen – for personer,

der transporteres som passa-
gerer, i henhold til denne
kontrakt er ansvarlig over
for arbejdsgiveren for ska-
der, der skyldes forsinkelse
af flyvninger, som den på-
gældendes ansatte var passa-
gerer på, hvilke skader be-
står i de yderligere udgifter,
som arbejdsgiveren har måt-
te afholde«.

EU-Domstolen indledte sagen
med at bemærke, at det først
skal undersøges, om en ska-
de som den i hovedsagen
omhandlede er omfattet af
konventionen. I den forbin-
delse bemærker EU-Domsto-
len, at det fremgår af kon-
ventionen, at luftfarts-
selskaber er underlagt en
generel forpligtelse til at
erstatte alle »skader, som
skyldes forsinket transport
af passagerer, bagage eller
gods«. 

I forlængelse heraf be-
mærker EU-Domstolen, at
konventionen på ingen
måde præciserer, hvilke
personer der kan have lidt
en sådan skade. EU-Domsto-
len bemærker herefter, at
udstrækningen af, hvilke
personer som er omfattet af
konventionen, må fortolkes
i lyset af formålet med kon-
ventionen, som er at sikre
forbrugernes interesser i for-
bindelse med internationale
flyvninger. 

I den forbindelse anfører
EU-Domstolen, at begrebet
”forbruger” ikke skal forstås
som sammenfaldende med
begrebet »passagerer«, idet
begrebet ligeledes kan om-
fatte personer, der ikke selv

transporteres, og som
dermed ikke er passagerer. 

På denne baggrund har
EU-Domstolen fastslået, at
konventionen – selv om den
ikke udtrykkeligt bestem-
mer, at et luftfartsselskab er
erstatningsansvarlig over for
en arbejdsgiver – ikke kan
fortolkes således, at den kun
finder anvendelse på den
skade, som en passager har
lidt, men også på den skade,
som en arbejdsgiver har lidt
som følge af forsinkelser på
flyvninger, som arbejdsgive-
rens ansatte har været passa-
gerer på, når disse flyvnin-
ger er foretaget i henhold til
en aftale indgået mellem
luftfartsselskabet og arbejds-
giveren. 

EU-Domstolen bemærker
herefter, at det følger af
konventionen, at luftfarts-
selskabers erstatningsansvar
har en beløbsgrænse til
»hver passager«. Den erstat-
ning, der kan tildeles en per-
son som følge af en skade,
der skyldes forsinkelse på
internationale flyvninger,
kan ikke overstige den
tærskelværdi, som følger af
konventionen.

Således kan en arbejdsgivers
krav på erstatning ikke over-
stige det beløb, der fås ved
at gange den tærskelværdi,
der er fastsat i konventio-
nen, med antallet af passa-
gerer, der er transporteret i
henhold til den aftale, der er
indgået mellem luftfartssel-
skabet og arbejdsgiveren.
Herved får luftfartsselskabet
sikkerhed for, at det erstat-
ningsansvar som luftfarts-

selskabet kan mødes med ik-
ke overstiger denne grænse.

Sammenfattende fastslår
EU-Domstolen herefter, at
Montreal-konventionen
skal fortolkes således, at et
luftfartsselskab er erstat-
ningsansvarlig over for en
arbejdsgiver for skader, der
består i yderligere udgifter,
som arbejdsgiveren har måt-
tet afholde som følge af for-
sinkelse af flyvninger, som
dennes ansatte var passage-
rer på, når aftalen vedrøren-
de de pågældende flyvnin-
ger er indgået mellem flysel-
skabet og arbejdsgiveren.

STT kan således i henhold til
konventionen kræve erstat-
ning af Air Baltic for den
skade, som STT har lidt som
følge af forsinkelser på de
flyvninger, som de to ansat-
te har været passagerer på i
henhold til den aftale, der er
indgået mellem Air Baltic og
STT. 

Erstatningen kan dog for
hver af de ansatte ikke over-
stige den tærskelværdi for
»hver passager«, der følger
af konventionen. 

Sagt med andre ord kan
en arbejdsgiver kræve erstat-
ning af luftfartsselskabet for
omkostninger, som arbejds-
giveren har måttet afholde i
forbindelse med forsinkelser
på de flyvninger, som den-
nes ansatte har været passa-
gerer på i henhold til en af-
tale indgået mellem luft-
fartsselskabet og arbejds-
giveren, såfremt denne
omkostning kan rummes
inden for den fastsatte
beløbsgrænse.

EU-RET: Luftfartsselskabet Air Baltic er blevet kendt erstatningsansvarlig for de yderligere
omkostninger, som en arbejdsgiver måtte afholde som følge af forsinkelse på to ansattes flyvninger i
forbindelse med en tjenesterejse. 
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STT kan således
i henhold til
konventionen

kræve erstatning af
Air Baltic for den
skade, som STT har
lidt som følge af
forsinkelser på de
flyvninger, som de to
ansatte har været
passagerer på.

En ny EU-dom åbner for, at
arbejdsgivere kan få erstatning
for tab opstået, når medarbej-
derne er blevet forsinket under
flyrejse. Foto: Jens Panduro

Denne artikel om aktuel EU-ret,
som bringes i Jyllands-Posten,
udarbejdes af advokaterne Hans
Sønderby Christensen (H), Hjul-
mandKaptain samt advokat
Patrick Goergen, Etude Goergen,
begge specialiserede inden for
området. 

Arbejdsgiver får erstatning for
medarbejderes flyforsinkelser


