Københavns Byret

DOM
Afsagt den 5. oktober 2015 i sag nr. BS 50S-4699/2014:

Sagens baggrund og parternes pAstande.
Denne sag, der er anlagt den 2. oktober 2014, vedrører spørgs
mAlet om ret
til kompensation i henhold til forordning nr. 261/2004 (Europ
a-Parlamentets
og RAdets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11. februar 2004 om
f1les
bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer
ved
boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser)
som følge af, at
et fly blev forsinket.
Sagen er behandlet som en smAsag, jf. retsplejelovens kapitel
39. Der er ikke
udarbejdet fortegnelse i sagen, da begge parter har vret
reprsenteret ved
advokat, jf. retsplejelovens § 406, stk. 5, 2. pkt.
Sagsøgeren,
har nedlagt pAstand om, at sagsøgte
tilpligtes til sagsøgeren at betale 4.465,92 kr. med ti1lg afpro
cesiii fra
den 22. marts 2014 til betaling sker, samt rykkergebyrer
med 200 1cr. og
sagens øvrige onikostninger.
—

Sagsøgte har nedlagt pAstand om frifindelse.
Oplysningerne I sagen.
Den 4. februar 2014 Id. 10:55 skulle sagsøgeren flyve fra
Bangkok til Hel
sinki me.
pA rute
ned p1anmssig ankomst ki. 17:05. Fra
Helsinki sEill sagsøgeren vidre med et andet fly,
Id. 17:45 til
København, Kastrup med p1anmssig ankomst kI. 18:25.
—

Flyet fra Bangkok til Helsinki blev imidlertid blev forsink
et, idet flyets pilot,
ifølge oplysninger fra sagsøgte, meldte sig syg med opkast
og ‘maveonde’ i
Bangkok den 4. februar 2014, kI. 8:55, dvs. Ca. 2 timer før
afgang. Sagsøgte
har videre oplyst, at piloten i forbindelse med sin sygem
elding kontaktede
EMA-Group; en i forhold til sagsøgte ekstern 1geservic
e, som konsulteres
ved flypersonalers sygemelding i udlandet.
Af sagsøgtes redegørelse af 15. september 2015 vedrør
ende sygemeldingen
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fremgAr blandt andet følgende:
The captain called O4feb at 0825 am Bangkok time and reported about sickness. (stoma
ck)
Flights scheduled [1 departure was 1055. Since
loes not have any stand by personel
outside home base Helsinki, crew control started immediately to solve
the case. There are 2
alternative.
1. Send a replacement captain from Helsinki. This would have taken too
long. Flight from
Helsinki to Bangkok + then minimum rest until suitable to fly.
2: Change to another captain in Bangkok to take an earlier return flight.
Option 2 was chosen. The other captain arrived to Bangkok at 0912 local
time O4feb. The
minimum rest (authority rule which cannot be broken under any circum
stances) in this case
is preceding duty period (11:30) + 50 % of time difference (2:30) 14:00
is the absolute
minimum.
If this captain would have been used, the delay would have been
evening departure at about midnight have been possible.

about 13 hrs, hence

Fortunately the original pilot rested, took some medicine and called
us again. He was fit to
fly. He called about 1130 Bangkok time. After arranging the crew transpo
rtation to airport,
departure was possible at 1505. The transportation from crew hotel
takes lh 3Omin
depending on traffic.

Det fremgâr af ovenstAende redegørelse, at sagsøgte havde ikke pioter
pA
standby pA nr i Helsinki Lufthavn. Et af sagsøgtes andre fly
lan
dede dog i Bangkok samme morgen Id. 6.15, og sagsøgte arrangede
det
sAledes, at piloten fra dette fly skulle afkorte sin lovpligtige hviletid
Ingst
muligt med henblik pA at kunne overtage flyvningen af
PA grund
afhviletiden yule denne pilot dog tidligst kunne flyve flyet mod Helsin
ki
om aftenen den 4. februar 2014.
-

EMA-Group vurderede efter Ca. 4 timer, at den oprindelige pilot yule
vre i
stand til at operere flyet. Flyet med 223 passagerer afgik derfor den
4.
februar 2014 med en forsinkelse pA4 timer og 10 minutter, hvortil
kom
yderligere 10 minutters forsinkelse inden afgang fra Bangkok. Flyet
ankom
sAledes til Helsinki den 4. februar 2014 ki. 21.29.
Som følge af forsinkelsen nAede sagsøgeren ikke sit connecting flight
mod
København og blev ombooket til et andet fly dagen efter med afgang
fra
Helsinki Id. 7:35. Sagsøgeren ankom sAledes til København den
5. februar
2014 kI. 8:15, dvs. med 13 timer og 54 minutters forsinkelse.
Forordning nr. 261/2004
Europa-Parlamentets

og RAdets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11. februar
2004 om flles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfart
spassa
gerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser
inde
holder blandt andet følgende betragtninger og bestemmelser:
STDl4SOt-STIKI94 02-T3-LUI-M14-\D29
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‘I

ud fra følgende betragtninger:
(1)

Handling fra Fllesskabets side, nr det drejer sig om lufitransport,
bør bl.a. sigte pa
at sikre et højt beskyttelsesniveau for passagerer. Endvidere
bør der fuldt ud tages hen
syn til forbrugerbeskyttelseskrav generelt.

(2)

Boardingafvisning og aflysning eller lange forsinkelser forärsager
alvorlige problemer
og gener for passagererne.

(12) Problemer og gener for passagereme pa grund afaflysning
bør ogsâ begrnses. Dette
bør opnâs ved, at luftfartsselskabeme tilskyndes til at informere
passagererne om af
lysninger før den planlagte afgangstid og derudover tilbyder dem
rimelig omlgning
afrejsen, sAledes at de kan trffe andre dispositioner. Luftfartsselsk
aber, der undlader
dette, bør yde passagererne kompensation, medmindre aflysni
ngen skyldes usdvan1ige omstndigheder, som ikke kunne have vret undgâet, selv om
alle forholdsregler,
der med rimelighed kunne trffes, faktisk var blevet truffet.

(14) Ligesom under Montreal-konventionen bør de transporterend
e luftfartsselskabers for
pligtelser begrnses eller bortfalde, hvis en begivenhed skylde
s usdvanlige omstn
digheder, som ikke kunne have vret undgâet, selv om alle forhold
sregler, der med ii
melighed kunne trffes, faktisk var blevet truffet. SAdanne omstnd
igheder kan navn
hg indtrffe som følge afpolitisk ustabilitet, vejrforhold, der er
uforenelige med gen
nemførelsen af den pägIdende flyvning, silckerhedsrisici, uforud
sete sildcerhedspro
blemer ehler strejker, der berører det transporterende Iuftfar
tsselskabs drift.
(15) Det betragtes som usdvanhige omstndigheder, hvis konsek
venserne af en beslut
ning, der trffes som led i lufttrafikstyringen for sä vidt angâr et
bestemt fly en be
stemt dag, medfører en lang forsinicelse, en forsinicelse natten over
ehler aflysning af en
ehler flere flyafgange, selv om det pAgldende luftfartsselskab
har truffet alle forholds
regler, der med rimeligbed kunne trffes.
Artikel 5
Aflysning
1.

Hvis en flyafgang aflyses, skaJ berørte passagerer:
c)

have ret til kompensation fra det transporterende luftfartsselska
b i overenssteni
melse med artikel 7, medmindre

iii) de Thr meddelelse om aflysningen mindre end syv dage
før det planlagte af
gangstidspunkt og fr tilbudt en omIgning afrejsen, sâ de
kan afrejse hejst
en time før det planlagte afgangstidspunkt og ankomme til det
endelige be
stemmeisessted senest to timer efter det planlagte ankonisttidsp
unkt.
3.

Et transporterende luftfartsselskab har ikke pligt til at udbetale
kompensation i henhold
til artikel 7, hvis det kan godtgøre, at aflysningen skyldes usdvan
1ige omstndighe
der, som ikke kunne have vret undgâet, selv om alle forhold
sregler, der med rimelig
bed kunne trffes, faktisk var blevet truffet.
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Artikel 7
Kompensationsret
1.

I,

Nâr der henvises til deane artikei modtager passageren en fast kompensation
som føl
ger:
a) 250 EUR for alie flyvninger pa højst 1500 km
b) 400 EUR for alle flyvninger inden for F11esskabet pA mere end 1500
km og for
alle andre flyvninger pA meilem 1500 og 3500 km
c) 600 EUR for aile flyvninger, der ikke falder md under a) eller b).

Generaladvokatens forsiag af 27. september 2007 til EU-domstolens af
gørelse i sagen Eivind F. Kramme mod SAS Scandinavian Airlines Danmark AIS, C-396106
Af generaladvokat Eleanor Sharpstons forsiag til afgørelse af 27. september
2007 afsagen C-396/06, Eivind Kramme mod SAS Scandinavian Airlines
Danmark, og som blandt andet omhandlede spørgsmàlet om, hvomr et
fly
seiskab har foretaget rimelige forholdsregler for at undgá forsinkelse, frem
gr blandt andet følgende:
I,

46. NAr der opstAr et problem, forekommer det mig, at de rimelige forhoid
sregier, et luft
fartsselskab skai trffe, omfatter et forsøg pA at diagiosticere og afhj1pe
probiemet uden
at Iuftfartøjet tages ud af drift. Hermed menerjeg ikke, at luftfartsikkerheden
skal bringes i
fare eller kompromitteres. [...].
47. For at undgA en situation, hvor der ikke er nogen ledige erstatningsfly
, bestAr rimelige
forholdsregier, som et lufttfartsseiskab skal trffe, efter mm opfattelse
i at have et passende
beredskab for sAdanne eventuaiiteter. Det tilkommer den nationale ret afgøre
at
, hvor mange
ledige iuftfartøjer dette yule krve i et givent tilfide, og hvorvidt disse skal
indgA i luft
fartsseiskabets egen flAde elier kan chartres fra andre seiskaber. Selv om
det beredskab, et
flyseiskab konkret han, ikke er genstand for nrvrende sag, vii antaliet
af fly, som seiska
bet tidligere han mAttet tage ud af drift, sAledes kunne indikere, hviiket
beredskab der yule
vre passende.

Og videre:
49. Forordningen defmerer hverken udtrykket “usdvanlige omstnd
igheder” i 14. betragt
ning gives alene eksempler eller anfører, at det er et fast udtryk. Det
synes derfor hensigt
smssigt at forstA ordet “usdvaniig” i bogstavelig forstand som uden
for det sdvanlige. I
kommerciel sammenhng angiver det hanideiser, som ikke normalt opstAr
i erhvervssam
menhwng.
-

50. Forarbejderne understøtter tillige en ordiydsfortoikning. Under
forarbejdet biev “force
rnajeure” udskiftet med “usdvan1ige omstndigheder”. Ifølge RAdet
s begrundeise i fI1es
hoidning biev denne anidring foretaget af hensyn til den juridiske kiarhed
.

EU-Domstolens dom af 22. december 2008 i “Wallentin-Hermann-sa
gen” C-549/07
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Det hedder i EU-Domstolens dom af 22. december 2008 i sagen C-549/07
blandt andet:
‘I

19

Som det fremgâr a! betragtning 12 og artikel 5 i forordning nr. 261/2004, har flles
skabslovgiver ønsket at begrnse problemer og gener for passagereme pa grund af af
lysning ved at tilskynde luftfartsselskaberne til pA forhAnd at informere passagereme
om aflysninger og under visse omstndigheder tilbyde en rimelig omlgning afrejsen
i henhold til bestemte kriterier. I de situationer, hvor luftfartsselskabeme ilcke ivrk
stter sAdanne foranstaitninger, har fllesskabslovgiver ønsket, at luftfartsselskaberne
skal yde passagererne en kompensation, medmindre aflysningen skyldes usdvanlige
omstndigheder, som ikke kunne vre undgAet, selv om alle forholdsregler, der med
rimelighed kunne trffes, faktisk var blevet truffet.

22. Det følger afdemie angivelse i betragtningerne til forordning nr. 261/2004, at flles
skabslovgiver ikke har ønsket, at disse begivenheder, der i øvrigt ikke udgør en udtøm
mende opregning, skal udgøre usdvanlige omstndigheder, men alene at de kan føre
til, at der opstAr sAdanne omstndigheder. Det følger hera!, at alle omstndigheder
ved sAdanne begivenheder ikke nødvendigvis kan begrunde fritagelse fra kompensa
tionspligten i henhold til forordningens artikel 5, stk. 1, litra c).
Det fredje spørgsmdl
39 Det bemrkes, at fllesskabslovgiver ikke har ønsket at fritage for pligten til at yde
kompensation til passagerer i ti1flde af en flyafgangs aflysning i forbindelse med alle
usdvanlige omstndigheder, men kun dem, som ikke kunne have vret undgAet, selv
om alle forholdsregler, der med rimelighed kunne trffes, faktisk var blevet truffet.
40 Det følger hera!, at eftersom ikke alle usdvan1ige omstndigheder er fritaget, pâhvi
ler det den part, som ønsker at pAberAbe sig en fritagelse, at godtgøre, at de usdvan1ige omstndigheder pA ingen mAde kunne have vret undgAet ved ivrksttelse a! pas
sende foranstaitninger, dvs. ved foranstaitninger, som pA det tidspunkt, hvor de used
vanlige omstndigheder indtrffer, navnlig opi’lder de betingelser, som det berørte
luftfartsselskab teknisk og økonomisk har ansvaret for.
41 Luftfartsselskabet skal faktisk godtgøre, at selv om det har anvendt alt det personale og
materiel og alle de økonomiske midler, som seiskabet rAcier over, kunne det Abenbart
ikke pA det pAg1dende tidspunkt, uden at dette vile vre urimeligt belastende for
virksomheden, undgA, at de usdvan1ige omstndigheder, som seiskabet stod over for,
førte til flyafgangens aflysning.

EU-Domstolens dom af 12. maj 2011 1 sagen Andrejs Egiltis m.fl. mod
Air Baltic Corporation AS, C-294110
Det hedder i EU-Domstolens dom af 12. december 2011 blandt andet:
28. Navnlig mA et ansvarligt luftfartsselskab for at undgA, at enhver selv ubetydelig forsin
kelse folger a!, at der indtreffer usdvan1ige omstndigheder, ikke uundgAeligt fører til, at
flyafgangen mA aflyses, plankugge sine ressourcer i god tid for at kunne rAde over en vis
tidsmargin for om muligt at vre i stand til at gennemføre flyvningen, efter at de usdvanIi
ge omstndigheder er ophørt. Hvis et luftfartsselskab derimod ikke rAder over nogen tids
margin i en sAdan situation, kan det ikke Igges til grund, at det har truffet alle de rimelige
forholdsregler som omhandlet i artikel 5, stk. 3, i forordning 261/2004.
29. [..]at det skal undersøges, om det berørte Iuftfartsseskab ivrksatte passende foran
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staltiiinger I den konkrete situation, dvs. foranstaitninger, der pa det tidspunkt, hvor
de u
sdvanlige omstndigheder indtraf, hvis opstâen seiskabet yule pAvise, navnlig opi’1d
te de
betingelser, som det berørte luftfartsselskab teknisk og økonomisk havde ansvaret for.

EU-Domstolens dom af 17. september 2015 1 sagen Corina van der Lans
mod Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV (KLM)
EU-Domstolens dom af 17. september 2015 onihandler en flyforsinkelse
29 timer opstâet som følge af at der kort før adgang blev konstateret feji
pa
flyets brndstofenhed og den hydromekaniske enhed, og at reservedele ikke
var ti1gngelige i den lufthavn, som flyet skulle lette fra, men matte indfly
yes fra en anden lufthavn. I dommen har EU
domstolen anført blandt andet sâledes:

pa

36. Endelig bemrkes, at hvad angar de tekniske feji, som kan opstä for et luftfartøj, frem
gâr det af Domstolens praksis, at sädanne problemer kan anses for at udgøre uforud
sete sik
kerhedsproblemer og kan henlaøre under sädanne omstndigheder. Imidlertid forhold
er det
sig ikke desto mindre sâledes, at omstndighederne ved en sâdan begivenhed kun kan
kvali
ficeres som “usdvanlige” i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 5, stk.
i for
,

ordnlng 261/2004, hvis de vedrører en begivenhed, som i lighed med de begivenheder
, der
er nvnt i 14. betragtning til forordningen, ilcke er et led i det berørte luftfartsselska sd
bs
vanlige aktivitetsudøvelse og ligger uden for luftfartsselskabets faktiske kontrol pa grund
af
fejiens karakter eller oprindelse Of. i denne retning dom Wallentin-Hermann, C-549
/07,
EU:C:2008:771, prmis 23).
37. Eftersom anvendelsen afluftfartøjer uundgáeligt er forbundet med forekomsten
aftek
niske feji, ma det imidlertid konstateres, at luftfartsselskaberne almindeligvis under
udøvel
sen af deres aktiviteter støder pa sâdanne feji. I denne henseende kan de tekniske fejl, som
afdkkes i forbindelse med vedligeholdelse af luftfartøjet, eller som følger afmang
lende
vedligeholdelse, derfor ikke i sig selv udgøre “usdvanlige omstndigheder” som omban
d
let i artikel 5, stk. 3, i forordning nr. 261/2004 (Jf. i denne relation dom Wallentin-He
rmann,
C-549/07, EU:C:2008:771, prmis 24 og 25).
38. Nâr det er sagt, kan visse tekniske feji vre omfattet afsädanne usdvanlige omstn
digheder. Dette er f.eks. tilfldet, yin den konstruktør, der har konstrueret det berørte
luft
fartsselskabs flãde afluftfartøjer, eller en kompetent myndighed afdkker, at luftfart
øjerne,
selvom de allerede er i drift, er behftet med en skjult fabrikationsmangel, der pãvirk
er fly
sikkerheden. Det samme glder, hvor der er tale om skader pA luftfartøjet som flge
af sa
botage- eller terrorhandlinger (if. i denne retniug dom Wallentin-Hermann, C-549/
07,
EU:C:2008:771, prmis 26).

44. Følgelig er en teknisk fejl som den i hovedsagen omhandlede ikke omfattet afbegr
ebet
“usdvanlige omstandigheder” i den forstand, hvori dette er anvendt i artikel 5, stk.
i for
ordning nr. 261/2004.
,

Parternes synspunkter.
Sagsøgeren har i opsamlende processkrift af 6. september 2015
anført blandt
andet følgende:
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‘I

Til støtte for den nedlagte pâstand gøres det afpassageren gldende, at hun i
henhold til artikel 5 , stk. 1, litra c, jf. artikel 6, stk. 1, litra c, i Rádets for

ordning (EF) nr. 261/2004 af 11. februar 2004 (“Forordningen”) har ret til
kompensation fra flyseiskabet, idet hun under sin rejse fra Bangkok den 4.
februar 2014 til Køberthavn via Helsinki var ca. 12 timer forsinket som følge
af sygdom hos sagsøgtes personale.
Det gøres for det første g1dende, at det ikke er dokumenteret, at der forelâ
sygdom hos et i forhold til den pâgldende flyvning
fra Bangkok den
4. februar 2014 relevant bestningsmedlem. End ikke en lgeerk1ring er
fremlagt.
—

Sagsøger medgiver, at flyseiskabets forpligtelse til at betale kompensation i
henhold til Forordningen bortfalder, hvis det af flyseiskabet utvivlsomt
dokumenteres, at
1) Aflysningen eller forsinkelsen skyldes “usdvan1ige omstndighe
der”, og
2) At disse” usdvan1ige omstndigheder” og forsinkelsen ikke kunne
vre undgäet, selv om alle forholdsregler, der med rimelighed kunne
trffes, faktisk var blevet truffet,

jf. Forordningens artikel 5, stk. 3.
Forordningen definerer ikke begrebet “usdvanlige omstndigheder”, men
det antages i forsiag til afgørelse af 27. september 2007 (“Kramme” (C-396
/
06), prmis 49), at begrebet skal forstâs i bogstavelig forstand som “uden
for det sdvanlige’. I kommerciel sammenhng angiver det hndelser, som
ikke normalt opstâr i erhvervssammenhng.
Ogsâ forarbejdeme understøtter en ordlydsfortolkning. Under forarbejclet
blev “force majeure” udskiftet med “usdvanlige omstendigheder”, men
dette skete afhensyn til den juridiske kiarhed, smh. m. “Kramme”, prmis
50.
Det gøres sâledes afpassageren g1dende, at “usdvan1ige omstndighe
der” skal fortolkes synonymt med “force majeure”, hvori der ligger, at
situ
ationen skal vre hel ekstraordinr. “Force majeure” er et begreb, som
ker over en uforudsigelig hnde1se, hvorover man ingen indflydelse har
(som f.eks. krig, naturkatastrofer osv.).
Allerede derfor gøres det ge1dende, at sygdom hos bestningen som alt
overvejende hovedregel ikke falder under begrebet “usdvanlige oms
tn
digheder” i Forordningens forstand.
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Det bemrkes i den forbindelse, at flyseiskabet formentlig bar rigtig mange
sygemeldinger hver eneste dag overalt i verden. Sygemeldinger er et vilkâr,
man som arbejdsgiver ma forhoide sig til og vre forberedt pa. Det bemr
kes i den forbindelse, at Bangkok lufthavn hører til blandt de mest travie i
verden, og at det netop dér med den rette planlgning og rettidig omhu
burde vre muligt at skaffe erstatningspersonale relativt hurtigt, altemativt
at ombooke passageren til en anden rute til København (evt. via en anden
Europisk lufthavn).
-

-

--ooOooMed henvisning tilpkt. 2 ovenfor gøres det afpassageren videre g1dende,
at flyseiskabet hvis det helt ekstraordinrt lykkes at løfte bevisbyrden for,
at der foreligger “usdvan1ige omstndigheder” tillige skal løfle bevis
byrden for, at de “usdvan1ige omstendigheder” ikke kunne vre undgâet,
selv om alle forholdsregler, der med rimelighed kunne trffes, faktisk var
blevet truffet.
-

-

Undtagelsen i Forordningens artikel 5, stk. 3 fortolkes i praksis sâledes, at
flyseiskabet skal dokumentere, at
a) Udtagningen af flyet (her: sygdomstilfldet) og
b) Forsinkelsen som sâdan (her: det forhold, at en anden pilot ikke kunne
tilvejebringes og/eller at passageren ikke kunne vre ombooket til et andet,
tidligere fly)
skyldes I) usdvanlige omstndigheder, der II) ikke kunne vre undgAet.
Der er sâledes tale om to toleddet krav.
Dette fremgar bla. af”Kramme” (som dog vedrører tekniske problemer med
luftfartøjet), prmis 73:
“For at et lufjfartsselskab skal kunne støtte sig pa artikel 5, stk 3, iforord
fling nr. 261/2004 for at undgâ at udbetale kompensation, nâr et luftfartøj
tages ud afdrft pa grund aftekniske problemer, skal bade udtagningen og
den omstcendighed, at der ikke er et ledigt erstatningsfly, skyldes omstten
digheder, som ikke kunne have vceret undgâet, selv om alleforholdsregler,
der med rimelighed kunne trceffes. faktisk var blevet truffet; sâdanne for
holdsregler omfatter, for sâ vidt angâr udtagningen ofdrjft korrekt og ret
tidig overholdelse afvedligeholdelsesprogrammet og eftersyn afluftfartøjet,
og sâ snart tegnpâ det tekniske problem opstâr, ethvert rimeligt skridt i den
givne situation ill at afhfcelpe problemet tiden at tage luflfartøjet ud afdrfi,
med hensyn ill den omstcendighed, at der ikke er et ledigt erstatningsfly,
omfatter de et passende beredskab til at erstatte er luftfartøj i lyset af
tidligere erfaringer er uscedvanlig I ordets scedvanligeforsrand; sâdanne
omstarndigheder omfatterfor sâ vidt angàr udlagningen q[drifttekniske pro
-
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blemer, som hverken er afen art, som typisk opstâr medjcevne mellemrum
pa alle luftfartcijer og/eller en bestemtflytype, eller afen art, som det vides
tidligere har berørt detpâgceldende luftfartøj; med hensyn til den om
stcendighed, at der ikke er et ledigi erstatningsfly, omfatter de omstcendig
heder, som var uforudseelige for et luftfartsselskab med etpassende bered
skab til at erstatte et luflfartøj i lyset aftidligere erfaringer.
er uscedvanlig I ordets scedvanligeforstand; sâdanne omstcendigheder om
fatterfor sâ vidt angàr udtagningen afdrft tekniskeproblemer, som hver
ken er afen art, som lypisk opstâr medjcevne mellemrumpâ alle luflfartøjer
og/eller en bestemtflylype, eller afen art, som det vides tidligere har berørt
detpâgceldende lufifartof; med hensyn til den omstcendighed, at der ikke er
et ledigt erstatningsfly, omfatter de omstcendigheder, som var uforudseelige
for et luftfartsselskab med etpassende beredskab til at erstatte et luftfartøj I
lyset aftidligere erfaringer.”
-

Der henvises desuden til “Kramme”, prmis 39-41.
Det gøres som sagt gldende, at sygdom hos bestningen ikke falder under
begrebet “usdvan1ige omstndigheder” i Forordningens forstand. Allerede
derfor kan flyseiskabet ikke unddrage sig betaling afkompensation.
Dersom retten imidlertid mod forventning mAtte lgge til grund, at der
her hvor vi end ikke ved, hvilken sygdom, der er tale om, hvor lnge be
stningsmedlemmet har lidt af sygdommen, om vedkommende evt, var sr
ligt disponeret herfor osv. er tale om et helt ekstraordinrt tilflde en
“usdvanlig omstndighed”, der ikke kurme have vret undgAet gøres det
afpassageren g1dende, at flyseiskabet ikke har løflet bevisbyrden for, 1) at
seiskabet ikke tidligere kunne have skaffet en anden pilot ikr have ombo
oket passageren til et andet fly og 2) at det forhold, at en anden pilot ikke
blev indsat
passageren ikke blev ombooket til et andet fly skyldes u
undgAelige, “usdvan1ig omstndigheder”.
-

-

-

-

-

-

Det bemrkes, at
,ammen med bl.a. American Airlines, Cathay Pa
cific, Finair, Iberla, Airberlin, Malaysian Airlines, Qantas og mange fiere er
en del afverdens tredjestørste flyalliance, One-world Airline Alliance, jf.
bilag 4.
Ovennvnte forhold er en skrpende omstndighed ved vurderingen af
forsinkelsens lanigde, herunder flyseiskabets muligheder for at omdirigere
personale og mulighederne for at ombooke passageren til en anden rute.
Københavns Byret har da ogsA allerede i sag BS 1OS-4455/2014 (Katrine
Görtz Axelsen ctr. British Airways plc) truffet afgørelse om, at sygdom
som udgangspunkt ikke er at betragte for en udsdvanlig omstndighed,
idet det hen hedder, at “sygdom hos medarbejdere i en virksomhed, samt
sygemeldinger med forholdsvis kort varsel er [1 en ganske sadvanIig
forekommende situation. Navnte afgørelse fremlgges som bilag 5.
-

-
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Afgørelsen fra Københavns Byret er helt i trAd med praksis i andre med
lemsiande, hvilket da ogsA dokumenteres af vedhflede afgørelser fra hen
hoidvis Sverige (bilag 6) og England (bilag 7).
Det bemrkes i den forbindelse, at sagsøgtes advokat nr han har prøvet at
redegøre for retsstillingen i EU foreløbigt kun har vret i stand til at henvi
se til udeblivelsesdomme, forstAet pA den mAde, at sagsøgerne/passagererne
slet ikke har givet møde ved hovedforhandlingerne. Det har derimod flysel
skabeme ved deres advokater. PA den baggrund mA prjudilcatsvrdien af
de domme, flyseiskabets advokat henviser til modsat bilag 6-7 antage at
vre yderst begrnset.
-

-

-

-

Sagsøgte har i opsummerende processkrift af 15. september 2015 anført
blandt andet følgende:
I,...

2.1

har overholdt sine forpligtelser I henhold tilforordningen

LigesA snart kaptajnen meldte sig syg ivrksatte
sine normale pro
cedurer (bilag P). Passageren modtog en voucher til forfriskninger samt den
nødvendige information om rettigheder i henhold til forordning 261/2004.
,sørgede endvidere for, at passageren blev indlogeret pA et hotel I
Helsinki mens hun ventede pA sit fly til CPH om morgenen den 5. februar
20 14.
har altsA alt i alt overholdt [1 sine forpligtelser I henhold til
forordningens artikel 9 og 14.
—

—

2.2 Forsinkelsen varforàrsagel afen uscedvanlige omstcendighed udenfor
Finnair kontrolsfcere
Forsinkelsen i denne sag opstod som følge af, at kaptajnen blev syg pA en
udestation umiddelbart inden planlagt afgang.
2.2.1 Kaptajnens sygdom là udenfor

—

faktiske kontrol

EU-Domstolen har blandt andet I Wallentin-Hermann-dommen (C- 549/07)
fastslAet, at usdvanlige omstndigheder er feji, som: (...)ikke er et led i det
berørte luftfartsselskabs scedvanlige aktivitetsudøvelse og ligger udenfor
luftfartsselskabetsfaktiske kontroL Dette kriterium er gentaget flere gange i
eflerfølgende praksis.
Sygdom ligger generelt uden for luflfartsselskabets faktiske kontrol. Der er
ingen indicier for, at sygdommen skulle vre forArsaget af pilotens arbejde.
For sA vidt angAr den sdvanlige aktivitetsudøvelse, mA det fremheves, at
det er meget sj1dent, at sygdom opstAr undervejs pA en rundflyvning; og da
siet ikke lige inden flyvningen. Sygdorn opstAr hyppigst, inden personalet
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møder pA arbejde i Helsinki, altsA pA hjemmebasen. Dette støttes envidere af
praksis fra sAvel Trafikstyrelsen som udenlandsk praksis, som er beskrevet
nedenfor.
Eftersom sygdonimen ikke var arbejdsrelateret, har
ikke haft mulig
hed for at afvrge Arsageme til sygdommen.
udsteder retningslinjer
for personalets adfrd pA udebaser i hvileperioder, hvis udebasen frembyder
srlige risici. Uddrag afretningslinjeme for adfrd i Bangkok fremgr af
sagens bilag H.
—

Derudover har
ogsA tegnet sundhedsforsikringer for sine ansatte, og
de har retningslinjer for sygdom srlige for hvert land, og der er en fast af
tale med hospitaler pA
destinationer. Medical infofor Bangkok er
fremlagt som bilag I sanimen med uautoriseret, grov oversttelse.

E

gør sAledes alt, hvad de kunne for at undgA, at bestningen buyer
syg, isr pA udebaseme. Sygdommen var sAledes en usdvanlig omstn
dighed uden for
kontrolsfre.
2.2.2 Kaptajnen blev syg umiddelbart inden afgang
At der var tale om usdvanlige omstndigheder understreges endvidere af,
at kaptajnen i denne sag blev syg umiddelbart inden afgang.
Det fremgAr afpunkt 16 i den som bilag A fremlagte Draft list of extraordi
nary circumstances following the National Enforcement Bodies (NEB) me
eting held on 12 April 2013, at sygdom om bord pA flyet eller undervejs pA
en flyvning udgør en usdvanlig omstndighed.
Det savner med mening at sondre mellem pA den ene side sygdom, som op
star umiddelbart før et bestningsmedlem gAr ombord pA flyet, og pA den
anden side sygdom, som opstAr lige, nâr han er kommet ombord. Begge dele
sker yderst sjldent, og det centrale i vurderingen i henhold til forordning
261/2004 artikel 5, stk. 3, mA i stedet vre, hvorvidt sygdomnien opstod
under sAdanne omstndigheder herunder sA tet pA den planlagte afgang
at flyseiskabet ikke kuxmet have undgAet forsinkelsen, selvom om alle
forholdsregler, der med rimelighed kunne trffes, faktisk var blevet truffet.
-

-

Dette støttes endvidere af den som sagsøgers bilag 6 fremlagte dom, hvor
Tingsratten pA side 10 tredje afsnit skriver, at:
7u langrefrân planets avgângstid som sju!çfallet intraffat desto starkere
skäl har detfunnhtsfor lufltrafikfoiretaget alt räkna med sjukfallet och alt
ha tillgangliga personella resurser alt erstätte sjukfallet.”
Tingsratten Iagde vgt pA, at flyseiskabet i den konkrete sag var orienteret
om pilotens sygdom 7 timer før afgang og ikke mindst, at den syge pilot
reelt havde vret syg i mere end 10 timer før planlagt afgang. PA denne
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baggrund koniduderede Tingsratten, at der ikke i denne konkrete sag var tale
om en usdvanlig omstndighed. Dog afviser Tingsrätten ikke, at sygdom
kan vare en usdvan1ig omstndighed, hvis den som i denne sag opstr
meget tt pa afgang.
I denne sag blev kaptajnen pa
den 4. februar 2014 syg umiddelbart inden afgang fra BKK, og det bestød, at
—_reelt ikke praktisk havde mu
lighed for at undgâ forsinkelsen, selv om alle forholdsregler, der med rime
lighed kunne trffes faktisk var blevet truffet.
Som bilag S fremlgges en dom fra den engeiske District Court i sagen
mellem David Marchbank-Smith & others og Virgin Atlantic Limited af 14.
januar 2015 i sag nr. 3QZ32861.

Pilotens sygdom i denne sag udgør altsâ en usdvanlig omstndighed som
dette skal forstâs under forordning 261/2004 artikel 5, stk. 3.
2.2 Minimering afforsinkelsen
Praksis synes i visse sager at lgge til grund, at der g1der en forpligtelse
for luftfartsselskabet til at minimere følge,de usdvanlige omstndig
heder, altsã minimere forsinkelsen. Efter
opfattelse savner en sâdan
[forpligtelse] hjemmel i forordningen. Dette uddybes i dette afsnit.
-

2.2.1 Forordningen indeholder ingenforpligtelse til at minimereforsinkelse
Forordningens artikel 5, stk. 3 beskriver udtømmende, hvad der skal til, før
luftfartsselskabet er fritaget fra at betale kompensation. Det følger af be
stemmelsen, at luftfartsselskabet kan fritages, hvis:
1. Forsinkelsen skyldes usdvanlige omstndigheder, og
2. de usdvan1ige omstndigheder ikke kunne afvrges, selvom luftfarts
selskabet havde truffet alle rimelige forholdsregler.
Bestemmelsen omtaler altsá ingen forpligtelse til at minimere en forsinkelse,
som er opstáet som følge afusdvan1ige omstndigheder, som ilcke med ri
melighed kunne afvrges.
EU-Domstqlen
Generaladvokaten bemrkede i sagen Kranime v SAS (C-396/06), at det er
de usdvan1ige omstndigheder, og ikke aflysningen, som lufifartsselska
bet skal trffe alle rimelige forholdsregler for at afvrge:
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24. landet og tredje spørgsmâl synes den forelceggende ret at have mis
fortolket betingelsen i artikel 5, stk. 3, hvorefter aflysningen skal sicyldes
uscedvanlige omstcendigheder, som 1k/ce kunne have vceret undgàet, selv om
alleforholdsregler, der med rimelighed kunne trceffes, faktisk var blevet
truffet
25. For detførste krceves det i/c/ce, at luftfartsselskabetfalctisk havde truffet
alle rimeligeforholdsregler, sâledes som disse spørgsmâl laderformode.
Seiskabet skal derimod godtgare, at omstcendighederne ikke kunne have
vceret undgâet, selv om de var blevet truffet.
26. For det andet giver spergsmâlene indtiyk af at det er aflysningen, som
s/cal vcere uundgâelig. Detfremgar imidlertid kiart afsyntaksen I artikel 5,
stk 3, navnligplaceringen afdet henferende stedord som, at ordene “i/c/ce
kunne have vceret undgâet” s/cal iceses sammen med “uscedvanlige
omstcendigheder I sprog, hvor verbet “kunne” (I leddet “1k/ce kunne have
vceret”) har en scerligflertalsform, star det iflertal (14). Hvor “undgâet”
bøjes, retter det sig efter “omstcendigheder” og ikke “aflysning
“.

“.

(...)
30. Jeg slutter derfor, at der i 14. betragtning tilforordning nr. 261/2004
aleneforetages en almindelig henvisning til ordningen 1 henhold ill Mon
treal-konventionen, som scetter grcenser forflyseiskabers ansvar.
Ordlyden herafstotter ikke denfortolkning afforordningens artikel 5, st/c.
3, som den forekeggende ret og Kommissionen har lagt til grund Under
alle omstcendigheder kan en betragtning i/c/cefra vige denfaktiskeformule
ring afen retsforskrtft
EU-Domstolen forholdt sig endvidere til problematikken i Wallentin-Her
mann-sagen (C-549/07) i prmis 41:

41 Luftfartsselskabet s/calfaktisk godtgøre, at selv om det har anvendt alt
det personale og materiel og alle de ekonomiske midler, som seiskabet râ
der over, kunne det âbenbart ikkepâ detpâgceldende tidspunkt, uden at
dette yule vcere urimeligt belastendefor virksomheden, undgd, at de
uscedvanlige omstcendigheder, som seiskabet stod overfor,forte iii
flyafgangens aflysning.
Praksis fra EU-Domstolen antyder sáledes, at luftfartsselskabet er forpligtet
til at trffe alle forholdsregler for at undgâ de usdvan1ige omstndigheder.
Flyseiskabets bestrbe1ser for at minimere en forsinkelse indgâr ikke som
en del afvurderingen i henhold til artikel 5, stk. 3.
østre Landsret
Det underbygges ogsâ af den som bilag J fremlagte afgørelse fra østre
Landsret i sagen B-2031 -13, at det ikke som sâdan er en betingelse for
undtagelse fra flugten til at betalt kompensation, at flyseiskabet bar mi
nimeret forsinkelsen mest muligt. I denne sag fandt landsretten, at aflys
ningen var en uundgáelig konsekvens afde usdvan1ige omstndigheder.
Derimod forholdt Iandsretten sig ikke til, om det págIdende flyseiskabs
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havde gjort nok for at

ra passagereme hurtigst muligt frem.

Formälet med kompensationsreglerne
I denne forbindeise skal der endvidere henvises til, at artikel 5, stk. 3, fast
lgger en objektiviseret ret til kompensation i ti1flde afaflysning eller len
gerevarende forsinkelser. Reglens formal er blandt andet at minimere antal
let af tvister mellem passagerer og luftfartsselskaberne samt at skabe en kiar
retsstilling. Det er sâledes imod formâlet med reguleringen, hvis der ind1gges en kvalitativ vurdering af hvorvidt forsinkelsen minimeredes mest mu
ligt.
Engeisk praksis
I engelsk praksis afviser domstolene helt, at der skulle g1de en forpligtelse
til at minimere en forsinkelse, som er opstâet som følge afusdvan1ige om
stndigheder, som ikke med rimelighed kunne have vret afvrget. I denne
forbindelse henvises fx til sagen Liviu Catoui v British Airways afgjort af
Guildford County Court (sagsnumnier A30YP445), der er fremlagt som sa
gens bilag K). Sagen handlede om en forsinkelse pa grund af sygdom hos
flypersonalet, men spørgsmãlet om at afvrge minimering afforsinkelsen
behandles:
15 Thefinal point, therefore, for me to consider is the reasonable measures
argument. As I have already stated, Article 5.3 provides that the airline does
not have to pay compensation f it can prove that the cancellation is caused
by extraordinary circumstances which could not have been avoided even If
all reasonable measure had been taken. It is very clearfrom reading of the
Article that the issue is whether or not reasonable measures could have
been taken to avoid the extraordinary circumstances, not whether reaso
nable measures could have been taken to avoid cancellation. As I have
already stated, there is a limit to what an employer can do to prevent the
employee falling ill. There is no suggestion whatsoever that Captain Tay
lor ‘s illness was in any way caused by British Airways. I therefore find that
himfalling ill could not have been avoided by British Airways even f all
reasonable measures had been taken. [sagsøgtes fremhvelser}
Den engelske domstol konkluderer sâledes, at forordningen skal lses di
rekte efter ordlyden. Der g1der derfor ingen forpligtelse til at minimere
forsinkelsen. Dette støttes ogsâ af den som bilag S fremlagte afgørelse.
Opsummering:
Ud fra denne gennemgang kan det altsá konkluderes, at det ikke kan krves,
at passageremes individuelle forsinkelser minimeres med alle luftfartssel
skabets ressourcer. Artikel 5, stk. 3, fastlgger kiart, at kompensationsretten
bortfalder, nir en forsinkelse og dermed forsinkelse skyldes usdvan1ige
omstndigheder, som ikke med rimelighed kunne afverges. Samtidig ma
-

-
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det naturligvis kunne krves, at forsinkelsenl aflysningen var en egentlig
følge afde usdvanlige omstndigheder.
Der er dog ingen forpligtelse til at minimere forsinkelsen sâ meget som
muligt. Hvis en forsinkelse i en konkret sag er meget lang, ma det i stedet
overvejes, om luftfartsselskabet har opfyldt sin pligt til at omlgge rejsen
efier artikel 8 i forordningen. Passageren er sâledes i dette ti1f1de beskyttet
af andre regler, men retten til kompensation efter forordningens artikel 7 er
dog upâvirket heraf

ikke har begrnset forsinkelsen mest muligt,
Hvis retten mener, at
ma dette forhold altsâ behandles efter de almindelige erstatningsregler, som
har handlet culpøst, samt at passageren pA
blandt andet krver, at
viser at have lidt et tab.
2.2.2 En eventuelpligt til at minimere mâfortolkes indskrcenkende
SAfremt retten mAtte finde, at forordningen indeholder en pligt for luftfarts
seiskabet er til at nilnimere forsinkelsen, gøres det g1dende, at en sAdan
forpligtelse skal fortolkes indskrnkende, idet en sAdan pligt finder ikke
støtte i forordningens ordilyd, jf. ovenfor.
Samtidig bør der tages hensyn til, at flyseiskabeme i ti1f1de af forsinicelser
ofle str med rigtig mange passagerer, som skal ombookes til alle mulige
sørger altid for sikre, at passagererne kommer frem til deres
steder.
destination sA hurtigt som det er praktisk muligt. fl
-

Hvis dette kunne krves afflyselskabeme, yule dette reelt betyde objektivt
ansvar for flyseiskabeme, hvilketjo ikke er formAlet med regleme.
2.2.3

har minimeretforsinkelsen mest muligt

I det omfang retten finder, at der g1der en forpligtelse til minimere forsin
kelsen sA meget, som det med rimelighed kan krves, gøres det g1dende, at
bar imødekommet denne forpligtelse.

kan ikke forventes at have standby personale i BKK
opererer
liar ikke en hel bestning pA standby i Bangkok.
mere end 70 destinationer, og det er ikke muligt at have piloter pA standby
hvert af disse steder. Som fremhvet i dommen i sagen Oosterman & AQR
v British Airways (sagens bilag L), yule et krav om, at luftfartsselskaberne
skulle have et helt crew pA standby i samtlige lufthavne, betyde, at billet
priseme generelt blev fordoblet. Dette er selv sagt ikke ønskvrdigt; hver
ken for passageren eller for luftfartsselskabet.
—

Der henvises samtidig til østre Landsrets dom af 6. februar 2015 i sagen B
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2031- 13 afsagt af 6. afdeling (fremlagt som sagens bilag J). Landsretten
konkluderede i denne sag, at et flyseiskab ilcke er forpligtet til at have fly pA
standby pA udebaserne. Tilsvarende mA glde bestningsmedlemmer pA
udebaser. Det kan altsA ikke med rimelighed krves, at
har standby
personale pA alle sine udestationer. Dette er ogsA helt I overensstemmelse
med de faktiske forhold i branchen.
sikrede. at passaperen kom hurtigst muligt frem
Der var 223 passagerer ombord pA det forsinkede fly, hvoraf 68 havde vi
dere flyforbindelser fra HEL. Flyvninger mellem BKK og Europa har gme
relt høj belgningsprocent, og det var derfor en umulig opgave at booke alle
passagerne med sA kort varsel. Derfor var den hurtigste og eneste reelle løs
ning hurtigst muligt at fmde og indstte reservepilot pA
—

—

gjorde sAledes, hvad man kunne for at f en reservepilot til
hurtigst muligt, og for at sikre den mindst mulige forsinkelse foretog man
endda personalemssige omrokeringer af en pilot, som var ankommet til
BKK samme morgen.
—

Da den syge kaptajn blev meldt Mar til at operere flyet af det eksteme lge
team, igangsatte
hurtigst muligt de nødvendige og lovpligtige slicker
hedsprocedurer og silcrede, at flyet kom af sted til HEL hurtigst muligt, og
det lykkedes altsA at holde forsinkelsen nede pA lidt mere end 4 timer.
—

Da passageren kom til HEL, afgik der ikke flere direkte fly til CPH, og
mAtte derfor indlogere passagerenpA et hotel I HEL. Efter passageren
havde raet en god flats søvn, sikrede
at passageren kom med et af de
første fly til CPH om morgenen den 5. februar 2014.
Passageren kunne allertidligst vre kommet frem en times tid tidligere
eventuelt via Turku eller Stockholm. Dette er naturligvis forudsat af, at der
rent faktisk var plads pA et at disse fly. Henset til den gene og det tidstab,
som vile betyde for passagererne fx at skulle mellemlande en ekstra gang
mellem HEL og CPH, mA det dog lgges til grund, at
tilbød dem
den bedste løsning. Forsinkelsen yule alt andet lige kun kunne begrnses
-

med Ca. en time.

har aitsA gjort alt, hvad man med al rimelighed kunne forvente for at
minimere forsinkelsen mest muligt
***

Opsummerende udgjorde sygdommen altsA en usdvan1ig omstndighed i
henhold til forordning 261/2004 artikel 5, stk. 3, som ikke kunne have vret
undgAet, til trods for at alle forholdsregler, som med rimelighed kunne trf
fes, faktisk var blevet truffet. I det omfang der g1der en forpligtelse til at
minimere forsinkelsen mest muligt, har
ogsA imødekommet denne.
—
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—_er sâledes ikke forpligtet til at udbetale erstatning til passageren.
2.3 Dette støttes af national og udenlandsk administrativ praksis samt
af udenlandsk retspraksis
Denne konklusion støttes ogsá afpraksis fra sâvel Trafikstyrelsen, hvor
spørgsmâlet om sygdom har flere gange vret behandlet, samt afuden
landsk administrativ praksis og retspraksis. Alle steder er det fastslâet, at
sygdom opstäet undervejs pa en rundflyvning udgør en usdvan1ig ornstn
dighed
isr nâr den indtrffer lige inden flyvningen. Der henvises i den
ne forbindelse til:
—

2.3.1 Administrativ praksis
Der henvises til Trafikstyrelsens afgørelse i sagen TS304000-02292 (bilag
B) sarnt til fern afgørelser fra det finske forbrugerankenvn (benvnt
KRJL), som vedrører derine konkrete flyvning.
Processproget i disse sager er finsk, og der fremlgges derfor en uautoriseret
oversttelse som bilag T.
2.6.2 Udenlandsk retspra1cis
Uanset at danske dornstole naturligvis ikke er bundet af afgørelser fra uden
landske domstole, bør udenlandsk retspraksis dog have en vis betydning for
anvendelse afforordning 261/2004,jf. ogsâ hensynet til en ensartet anven
delse og fortolkning afEU-lovgivningen. Der henvises isr til:
• Liviu Catoiu v British Airways afgjort af Guildford County Court
(sagsnurnmerA3oYP445) (bilag K)
• Oostennan & AOR v British Airways afgjort afUxbridge County Court
(bilag L)
• David Marchbank- Smithy & others v. Virgin Atlantic Limited afsagt den
14.januar 2015 af County Court at Manchester i sag nr. 3QZ32861 (bilag S)
‘I

Parterne har i det vsentlige procederet i overensstemmelse med de afslut
tende processkrifter.
Rettens begrundelse og afgorelse.
Der er I det foreliggende tilfIde enighed om, at flyafgangen
med
planlagt afgang den 4. februar 2014 fra Bangkok til Helsinki og med videre
rejse fra Helsinki til København, Kastrup (afgangen
j, var forsinket i
alt Ca. 14 timer.
—

—

Udgangspunktet efter forordning 261/2004, artikel 7, stk. 1, litra c, er heref
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agsøgeren har ret til en kompensation pá600 EUR, medmindre fly
seiskabet godtgør, at forsinkelsen skyldtes usdvan1ige omstndigheder,
som ikke kunne have vret undgâet, selv om alle forholdsregler, der med ri
melighed kunne trffes, faktisk var blevet truffet, jf. forordningens artikel 5,
stk. 3.
Forordningens formal er at sikre et højt beskyttelsesniveau for passagerer,
og der bør fuidt ud tages hensyn til forbrugerbeskytteiseskrav, jf. forordnin
gens betragtning 1. Endvidere følger det af EU-Domstolens dom af 22. de
cember 2008 (C-549/07), at undtagelsesbestemmelsen i forordningens arti
kel 5, stk. 3, skal fortolkes strengt. Efter indholdet afEU-Domstolens dom
af 17. september 2015 (C-257/14) er heiler ikke pludseligt opstâede (teknis
ke) begivenheder omfattet afbegrebet “usdvan1ige omstndigheder”.
Det er ubetanikeligt at 1gge til grund i sagen, at piloten pa _1FFpâ bag
grund af indstiilingen fra flyseiskabets 1geberedskab rent faktisk meldte sig
om end der
syg den 4. februar 2014 ca. 2 timer fã ordinr afgang for
ikke i sagens bilag er redegjort nanmere for sygdommen, med undtagelse af,
at der skulle vre tale om et maveonde, ligesom der ej heller er redegjort
for, hvor lang tid der gilc, fra piloten oplevede de første symptomer og til
ham sygemeldte sig.
Det kan ikke generelt afvises, at sygdomsti1flde hos et flyseiskabs medar
bejdere eller hos passagerer ombord pa et fly kan opstâ under sâdanne om
stndigheder, at det vii kunne betragtes som en usdvan1ig omstndighed.
Videre kan det ikke afvises, at de foranstaitninger, et flyseiskab i en sádan
situation, yule skulle trffe for at undgâ en lngere forsinkelse elier en af
lysning yule vre urimeligt belastende for et selskabet, hvorved seiskabet
yule kunne afslâ at udbetale kompensation efter forordning 261/2004.
Sygdom hos medarbejdere i en virksomhed, samt sygemeldinger med for
hoidvis kort varsel, er imidiertid en ganske sdvan1ig forekommende situa
tion. Der ma derfor i almindelighed, og under henvisning til forordningens
forbrugerbeskyttende karakter, krves, at et flyseiskab har et vist minimum
afberedskab for om muligt at kunne afvrge forsinkelser eller aflysnin
ger som føige afmedarbejderes sygdom. Undlader et flyseiskab som i dette
ti1f1de helt at oprette et beredskab til imødegâelse af forsirikelser som føl
ge af sygemeldinger, vil der vre skrpede krav til flyseskabets bevisbyrde
for, at sygdomstilf1det rent faktisk var en usdvan1ig omstndighed og
demest safremt denne betingelse matte anses for opfrldt at seiskabet har
truffet alle de foranstaitninger, som med rimelighed kunne trffes.
-

-

-

-

-

-

Retten finder, at sagsøgte i denne sag ikke har løftet den skrpede bevisbyr
de for, at pilotens sygemelding i den konkrete situation er en usdvan1ig
omstndighed i forordningens forstand.
Betingelsen for at afsla betaling afkompensation under henvisning til for
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ordningens artikel 5, stk. 3, er herefter ikke op1’1dt, og sagsøgerens pâstand
tages derfor i det hele til følge som nedenfor bestemt.
Sagens omkostninger er herefter fastsat sâledes, at 500 kr. dkker retsaf
giften, 200 kr. dkker rykkergebyrer, og 1.500 kr. med ti11g af moms dk
ker udgiften til advokatbistand, jf. hewed retsplejelovens § 408, stk. 2.
Thi kendes for ret:
skal inden 14 dage betale 4.465,92 kr. til Tina Larsen med til
1g afprocesrente fra den 22. marts 2014 til betalingsker.
skal
endvidere betale sagens omkostninger til
med 2.575 kE
-

Stine Fink Hansen
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