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I en ny dom fastslår EU-
Domstolen princippet for,
hvordan kompensationen
til flypassagerer skal bereg-
nes efter EU-reglerne om fly-
passagerers rettigheder. Det
gælder både i forhold til af-
lysning og i forhold til for-
sinkelser på tre timer eller
derover. 

I dommen fastslår EU-
Domstolen, at kompensatio-
nens størrelse skal beregnes
på baggrund af distancen
mellem det første afgangs-
sted og det endelige bestem-
melsessted, hvad enten der
er tale om en direkte flyv-
ning eller en flyvning med
mellemlanding. Selv om
den faktiske tilbagelagte
distance reelt er længere
som følge af mellemlanding
undervejs, har det ikke
betydning for beregning af
den kompensation, som fly-
passagerer har ret til. 

Den konkrete sag, som
EU-Domstolens dom vedrø-
rer, omhandler tre sagsøge-
re, Birgit Bossen, Anja Bos-
sen og Gudula Gräßmann,
der alle rejste med flyselska-
bet Brussels Airlines fra Rom
til Hamborg. Undervejs mel-
lemlandede de i Bruxelles.

Deres fly ankom til Ham-
borg med en forsinkelse på i
alt 3 timer og 50 minutter i
forhold til det oprindeligt
planlagte ankomsttids-
punkt. På den baggrund an-
lagde de tre sagsøgere derfor
sag mod Brussels Airlines
ved Amtsgericht Hamburg
(byretten i Hamborg, Tysk-
land), idet de var af den op-
fattelse, at de hver især skul-
le tilkendes en kompensa-
tion på 400 euro for den
tidsmæssige forsinkelse. 

Det følger af EU-reglerne om
flypassagerers rettigheder og
EU-Domstolens praksis i til-
knytning hertil, at flypassa-
gerer under visse betingelser
har ret til en kompensation,
hvis deres flyafgang enten
bliver aflyst, eller hvis flyaf-
gangen bliver forsinket i tre
timer eller længere. Størrel-
sen på kompensationen va-
rierer alt efter flyvningens
distance. 

Således giver en flyvning
på højst 1.500 km hver fly-
passager ret til en kompen-
sation på 250 euro, medens
en flyvning på mellem
1.500 og 3.500 km giver ret
til en kompensation på 400
euro, og en flyvning på
mere end 3.500 km giver ret
til en kompensation på 600

euro. Distancen fastlægges
på baggrund af den såkaldte
storcirkelmetode, det vil si-
ge som den korteste afstand
mellem to punkter.

Der var mellem partnerne
enighed om, at de tre sagsø-
gere har været udsat for en
forsinkelse på over tre timer,
som giver dem ret til kom-
pensation i henhold til EU-
reglerne om flypassagerers
rettigheder. Sagen omhand-
ler derfor udelukkende
spørgsmålet om, hvorledes
kompensationens størrelse
skal fastsættes. Eftersom
distancen har betydning for
kompensationens størrelse,
har Amtsgericht Hamburg i
den forbindelse bedt EU-
Domstolen om at svare på,
hvordan distancen skal be-
regnes. Det vil sige, om di-
stancen enten skal beregnes
som den faktiske tilbagelag-
te afstand inklusiv mellem-
landing, eller om den skal
beregnes som afstanden
mellem det første afgangs-
sted og det endelige bestem-
melsessted. 

I det konkrete tilfælde vil
det sige, om distancen er
1.656 km (1.171 km mellem
Rom og Bruxelles og 483 km
mellem Bruxelles og Ham-
borg), eller om den er 1.325
km (mellem Rom og Ham-
borg). 

EU-Domstolens besvarelse
af dette spørgsmål har nem-
lig betydning for, om de tre

sagsøgere har ret til en kom-
pensation på enten 250 euro
eller på 400 euro.

EU-Domstolen indleder
dommen med at konstatere,
at flypassagerer, som er for-
sinkede i tre timer eller læn-
gere, og flypassagerer, som
udsættes for aflyste flyafgan-
ge, er i sammenlignelige si-
tuationer. EU-Domstolen
bemærker hertil, at det EU-
retlige ligebehandlingsprin-
cip kræver, at sådanne sam-
menlignelige situationer ik-
ke må behandles forskelligt.
Følgelig konkluderer EU-
Domstolen, at dette betyder,
at flypassagerer på flyafgan-
ge, der er forsinkede i tre
timer eller derover, har ret
til den samme kompensa-
tion som flypassagerer på af-
lyste flyafgange. 

EU-Domstolen konstaterer
dernæst, at der ikke skal
skelnes mellem, hvorvidt
flypassagerer, der er forsin-
kede i tre timer eller mere,
når frem til det endelige be-
stemmelsessted ved hjælp af
en direkte flyvning eller ved
hjælp af en flyvning med
mellemlanding. I begge til-
fælde har flypassagerne
nemlig ret til kompensation
i henhold til EU-reglerne
om flypassagerers rettighe-
der. 

EU-Domstolen bemærker
i den forbindelse, at de for-
skellige størrelser på kom-
pensation, som fremgår af

EU-reglerne om flypassage-
rers rettigheder, afspejler
forskellighederne i omfan-
get af de ulemper, som fly-
passagererne udsættes for i
tilfælde af forsinkelse på de-
res flyvninger. 

Hertil tilføjer EU-Domstolen,
at det ikke har betydning for
omfanget af de ulemper,
som flypassagererne udsæt-
tes for, om der er tale om en
direkte flyvning, eller om
der er tale om en flyvning
med mellemlanding. I begge
tilfælde er ulempen tab af
tid. 

Der skal derfor ved fast-
læggelsen af kompensatio-
nens størrelse kun tages
hensyn til distancen mellem
det første afgangssted og det
endelige bestemmelsessted.
Den omstændighed, at den
rent faktiske tilbagelagte di-
stance er længere som følge
af mellemlanding, har følge-
lig ikke indvirkning på be-
regningen af kompensatio-
nens størrelse. 

EU-Domstolen konklude-
rer dermed, at princippet for
beregning af størrelsen på
den kompensation, som fly-
passagerer har ret til ifølge
EU-reglerne om flypassage-
rers rettigheder, skal fastlæg-
ges på baggrund af distan-
cen mellem afgangslufthav-
nen og den endelige an-
komstlufthavn. 

Følgelig har den omstæn-
dighed, at den faktiske tilba-

gelagte distance er længere
som følge af mellemlanding,
ikke betydning for bereg-
ning af kompensationens
størrelse. 

I det konkrete tilfælde be-
tyder det, at kompensatio-
nen, som de tre sagsøgere
har ret til ifølge EU-reglerne
om flypassagerers rettighe-
der, skal beregnes på bag-
grund af distancen mellem
Rom og Hamborg, som er
1.325 km. Dermed er den
kompensation, som de hver
især har ret til, 250 euro. 

Udslagsgivende for, at dom-
stolen fortolkede EU-regler-
ne således, at mellemlandin-
ger ikke tillægges betydning,
synes at være, at ulemperne
i form af tab af tid, som pas-
sagerne oplever som følge af
en længere forsinkelse, er
den samme, hvad enten for-
sinkelsen opstår på en direk-
te flyvning eller på en flyv-
ning med mellemlanding. 

Dette rationale synes både
logisk og rimeligt. Hvis de to
situationer omvendt skulle
behandles forskelligt, ville
det nemlig betyde, at en fly-
passager på en direkte flyv-
ning, der har samme af-
gangssted og bestemmelses-
sted som en flypassager på
en flyvning med mellem-
landing, har ret til forskel-
lige størrelser af kompensa-
tion, selv om afgangs- og
ankomstlufthavnen er den
samme.

EU-DOM: Størrelsen af flypassagerers krav på kompensation efter en aflysning eller en forsinkelse
beregnes uden hensyn til, om rejsen gøres længere af mellemlandinger.
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Tre flyrejsende – ingen af
personerne på billedet – mente,
at de fik for lidt i erstatning efter
en forsinkelse på mere end tre
timer. Undervejs mellemlandede
de i Bruxelles. 
Foto: Jens Dresling/Polfoto

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

Flyrejsende taber sag om erstatning

Der skal derfor ved
fastlæggelsen af
kompensationens
størrelse kun tages
hensyn til distancen
mellem det første
afgangssted og det
endelige bestem-
melsessted.


