
Københavns Byret

DOM

Afsagt den 18. april 2017 i sag nr. BS 50S-4377/2016:

r

Sagens baggrund og parternes pâstande

S

Denne sag, der er anlagt den 22.juli 2016, vedrører kompensation for flyfor
siknkelse den 27. januar 2015 fra Copenhagen Airport Kastrup, Copenhagen
(CPH) og Phuket International Airport, Phuket (HKT).

r nedlagt pástand om, at sag-
.1 betale 4.470,00 kr. med

sker.

Sagsøgte. 1
frifindelse.

har nedlagt pâstand om

Dommen indeholder ikke en fuldstndig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens
§ 218 a. Sagen er med partemes ti1trdelse afgjort pa skriftligt grundlag.

Oplysningerne i sagen.

Det pástvnte beløh kneves som kompnsation for en flyvning fra Køben
havn den 27. januar 2015 med flyrute Flyvningen blev forsinket i
mere end tre timer, hvorefter sagsøgeren har knevet betaling af kompensati
on i medfør af EU-forordning 261/2004 med 600 EUR.

Af sagsøgerens billet af 1. december 2015, bilag 1, fremgâr følgende:

Resenârer

Tilival

_________

Reseforskring Nej Nej Nej

Ms Chd (6 years) nf (0 years) Ms Fler resenärer, se

—.—--—- nästa sida!
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Avbestallningsforsäkring Nej Nej Nej

Glutenfri flygmat Ja Ja Ja

FlygmatToR Ja Ja Ja

Transport flygplats-hotell T0R

Rulistol (kan ej gá I trappor)

Prisspecifikation

Grundpris 14675 14675 14675

Prissankt (redan avdragen) -700 -700 -700

Transport flygplats-hotell T0R 200 100 200

Pris for barn under 2 ár 300

Totalt Inbetalt 14875 14775 300 14875

‘I

Afbureauets hjemmeside, bilag 4, fremgâr følgende:

‘I

Vad kostar resan for barn under 2 r?
Har bamet ännu inte fyilt 2 r vid hemresan kostar biljetten 300 kronor om
ni flyger med charter och barnet sitter i knät pa en vuxen passagerare under
flygresan. Ar barnet äldre eller fyller 2 ir under resan mâste barnet ha en
egen flygstol.

Flyger du reguljart varierar kostnaden mellan olika flygbolag.

Forordning nr. 261/2004

Europa-Parlamentets og Râdets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11. februar
2004 om f11es bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspas
sagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser in
deholder blandt andet 11gende betragtninger og bestemmelser:

ud fra følgende betragtninger:

(1) Handling fra FlIesskabets side, nâr det drejer sig om lufitransport, bør bl.a. sigte pa

at sikre et højt beskyttelsesniveau for passagerer. Endvidere bør der fuldt ud tages

hensyn til forbrugerbeskyttelseskrav generelt.
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(2) Boardingafvisning og aflysning eller lange forsinkelser forârsager alvorlige problemer

og gener for passagererne.

(14) Ligesom under Montreal-konventionen bør de transporterende luftfartsselskabers

forpligtelser hegrnses eller bortfalde, hvis en begivenhed skyldes usdvanlige

omstndigheder, som ikke kunne have vret undgãet, selv om aBe forholdsregler, der

med rimelighed Icunne trffes, faktisk var blevet truffet. Sdanne omstndigheder kan

navnlig indtrffe som følge afpolitisk ustahilitet, vejrforhold, der er uforenelige med

gennemførelsen af den pàgldende flyvning, sikkerhedsrisici, uforudsete

sikkerhedsproblemer eller strejker, der berører det transporterende luftfartsselskabs

drift.

(15) Det betragtes som usdvanlige omstndigheder, hvis konsekvenserne af en

beslutning, der trffes som led i Iufttrafikstyringen for sâ vidt angâr et bestemt fly en

bestemt dag, medfører en lang forsinkelse, en forsinkelse natten over eller aflysning af

en eller flere flyafgange, selv om det pâgldende luftfartsselskab har truffet alle

forholdsregler, der med rimelighed kunne trffes.

Artikel 2

Definitioner

f) >>billet<<: et gyldigt dokument, der giver ret til transport, og som er udstedt

eller autoriseret af luftfartselskabet eller dette autoriserede agent, herunder

tilsvarende dokumentation i papirløs eller elektronisk form.

g) >>reservation<<: en billet eller et andet bevis, hvoraffremgãr, at passagerens

reservation er blevet accepteret og registreret af Iuftfartsselskabet.

Artikel 3

Anvendelsesomrädet

2. stk. I glder, sâfremt passagereme:

a) medmindre flyvningen aflyses som omhandlet i artikel 5, har en bekrftet

reservation til den pàgldende flyafgang og er til stede ved indcheckningen

3. Denne forordning glder ikke for passagerer, der rejser gratis eller til nedsat billet
pris, der ikke direkte eller inddirekte er til ràdighed for offentligheden. Passagerer
med billetter, der er udstedt i henhold til et luftfartsselskabs eller en rejsearrangørs
bonusprogram ellet andet kommercielt program er sog omfattet.

Arlikel 5

Aflysning
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1. Hvis en flyafgang aflyses, skal berørte passagerer:

c) have ret til kompensation fra det transporterende Iuftfartsselskab i

overensstemmelse med artikel 7, medmindre

iii) de far meddelelse om aflysningen mindre end syv dage før det planlagte

afgangstidspunkt og far tilbudt en om1agning afrejsen, sâ de kan afrejse

højst en time før det planlagte afgangstidspunkt og ankomme til det

endelige bestemmelsessted senest to timer efter det planlagte

ankomsttidspunkt.

3. Et transporterende lufifartsselskab har ikke pligt til at udbetale kompensation i henhold

til artikel 7, hvis det kan godtgøre, at aflysningen skyldes usdvan1ige

omstndigheder, som ikke kunne have vret undgâet, selv om alle forholdsregler, der

med rimelighed kunne trffes, faktisk var blevet truffet.

Artikel 7

Kompensationsret

NAr der henvises til denne artikel modtager passageren en fast kompensation som

følger:

a) 250 EUR for alle flyvninger pa højst 1500 km

b) 400 EUR for alle flyvninger inden for Fl1esskabet pa mere end 1500 km og for

alle andre flyvninger pa mellem 1500 og 3500 km

c) 600 EUR for alle flyvninger, der ikke falder md under a) eller b).

Parternes synspunkter
Cr

ar i afsluttende processkrift at’ 20. februar
20 17 anført følgende:

der er enighed mellem parterne om, at sagsøger var passager pa
flyvninge j der skulle udføres af sagsøgte den 27. januar
2015 melleuifKøbëiihavns Lufthavn (CPH) og Phuket Intemationa
le Lufthavn (HKT). Flyet var imidlertid forsinket med mere end 3
timer ved ankomsten til HKT, hvilket er et ubestridt faktum,

det skal bemrkes, at sagsøgte indledningsvist har afvist at betale
kompensation til sagsøger med den begrundelse, at forsinkelsen
skyldtes en pludselig opstâet teknisk feji. Dette fremgar af bilag 3,

flyvningen var en del af en pakkerej se købt igennem for
hvem sagsøgte udførte den pâgldende flyvning. Priiffor sagsø
gervar 300 DKK, hvilketfremgár af bilag 1. Dette beløb er betalt
for flyvningen, hvilket direkte fremgár af s hjemmeside, og
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ikke for hotelopholdet/feriepakken som sagsøgte gør gldende i sin
duplik,

A
at Som bilag 4 er fremlagt udskrift fra s hjemmeside, hvoraf

følgende fremgr (oversat):

“Hvad koster rejsenfor born under 2 âr?

Er barnet endnu ikke1dt 2 a,- ved hjemrejsen koster billetten 300 kroner hvis I
flyver charter og barnet kan sidde pa kneet af en voksen passager under
Jlyvningen”

Denne information som er offentlig ti1gngelig pa. hjemmeside, er
kiar og tydelig, og kan kun forstâs sâledes, at en flyvning for et barn under 2
ár koster 300 kroner.

at sagsøgte oplyser i sin duplik, at de 300 kroner som passag under 2
r buyer opkrvet for en flyvning, tilgâr rejsearrangøren ig ik
ke flyseiskabet, som udfører flyvningen. Som dokumentation herfor
har sagsøgte fremlagt bilag B, en faktura mellern )g sagsøgte,

at hvorledes den økonomiske aftale mellem sagsøgte og rejsebureauet er
udformet, er et internt anliggende, herunder at sagsØgte kun afrgner
for passagerer med eget sde, hvorfor sagsegte ikke fakturerer
for børn under 2 r. Ligeledes er det et internt anliggende og en dT af
sagsøgtes sdvanlige virksomhedsdrift, hvorledes billetprisen fastst
tes, herunder hvilke skatter og afgifter der er indeholdt i billetprisen.
Dette er passagererne uvedkommende og endrer ikke pa det faktum,
at sagsøger har købt og betalt 300 kroner, jf. bilag I og 4 for en
flyvning udført af sagsøgte, og derfor ma tildeles de samme rettighe
der, som andre passagerer i henhold til Forordningen,

at anmodningen om en prjudiciel afgørelse i en faktuel identisk sag
vedrørende fortolkningen af Forordningens artikel 3, stk. 3, hvor Eu
ropa-Kommissionen tilkendegav deres mening, er yderst relevant for
nrvrende sag, hvorfbr udtalelsen ma ti11gges vgt, selvom den ik
ke er retlig bindende, idet den er vejiedende for, hvorledes undtagel
sesbestemrnelsen i artikel 3, stk. 3 skal fortolkes og anvendes afde na
tionale domstole,

at som bilag 5 er fremlagt anmodningen om prjudiciel afgørelse, hvor
følgende spørgsmâl blev forelagt EU Domstolen:

“Skal en nedsat billeipris for et barn, som ikke har sin egen siddeplads under flyvningen,
men rejser I seiskab med en anden passager, anses for direkie eller indirekie at vamre ti!
râdighedJor qffentligheden I henhold iiiJorordningens artikel 3, st/c. 3?”

at afbilag 6 fremgâr at begrebet “til rãdighed for offentligheden” skal
forstás sáledes, at del ikke nødvendigvis omfatter alle personer. Be
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grebet kan tillige omfatte kategorier af personer, der kan vre nrme
re afgrnset ud fra nogle generelle kriterier som f.eks. born under en
bestemt aider, jf. pkt. 26 (side 6),

at en nedsat billetpris for en generel kategori af born, f.eks. under en be
stemt alder, som ikke bar egen siddepiads under fiyvningen, men rej
ser i seiskab med en ariden passager, anses for at vre til râdighed for
offentligheden, idet at denne billetpris netop er ti1gngelig for alle
born i denne aldersgruppe, og som rejser pa samme vilkr, jf. pkt. 27
(side 6),

at afslutningsvist ma det konkluderes, at Forordningens undtagelse i ar
tikel 3, stk. 3 ikke finder anvendelse, da sagsogers rejse ikJ kan be
tragtes som en gratis flyvning eller en flyvning til en nedsat billetpris,
der ikke direkte eller indirekte er til rádighed for offentligheden, og

at sagsogte er derfor forpligtet til at betale den pâstâede kompensation
til sagsoger i henhold til Forordningens artikel 3, stk. 1, litra a og For
ordningens artikel 7, stk. 1, litra c.

ført følgende:
i duplik afll.januar 2017 an-

pmre anbngende er, at Passageren har rejst gratis, idet der ikke
er betalt for flytransport af Passageren til’ S9S4E

Sagsoger har i sin replik af 6. oktober 2016 fremlagt bilag 4, hvor der frem
gr hvad “resan fir barn under 2 ar” koster. Det svenske ord “resan” over
sttes til dansk som “rejsen” og ikke nødvidigvis “flytransporten”. Bestil
ler man en rejse via rejseoperat0ren er der som udgangspunkt tale om
at købe en samlet feriepakke med fly og hotel.

Uanset ovenstâende, sâ fastholdei
charterrej se betales til rej seopen
de 300 kr. uafhamgig af hvem der rent
understreges, at det ikke nødvendigvis eu
flyvninger pa en rejse kobt igennemf

Rejseoperatore bar chartret he1jyt OY-VKF med en sdekapacitet
pa 322 passagererti at udfore flight’ den 27.januar 2015. Vedlagt
som sagens biIafremlgges faktura for denne flight. Heraf fremgâr at
der for flight — den 27. januar 2015 er solgt 322 fiysder til en vis
enhedspris (fordelt pa 49 Royal Class sder og 273 Sun Cass sader) altsà
hele flyets kapacitet, til rejseoperatoren.

Det aktuelle antal passagerer pa flight den 27. januar 2015 var 3 1 8

lat 300 kr. foretspdbarnsr)t

; ikke til’ . Endvidere er
r flyvningen. Det skal

om udfører alle charter
(..
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passagerer med eget flysde, plus 5 spdbøm (uden eget sde), plus 3 ID
bilietter (personale uden forhândsreserveret flysde, som kun ma flyve med
hvis der er ledig plads i flyet lige inden afgang). Udskrift fra det interne sy

stem for denne flight frem1gges som sagens bilag C.

A
Havde rejseoperatøren ‘olgt alle flyets tilgngelige sder, altsâ 322,
yule der stadig vre pladtil infants ombord, idet disse ikke har eget sde.
Dette yule dog ikke pãvirke fakturaens størrelse, idet det er enhedsprisen per
flysde der faktureres for.

Fakturaen melleni. og rejseoperatøren for flytransport afpassagerer er
sâledes uafhngig afhvorvidt der er infants ombord.

Hvorvidt der er betalt “air fare”, altsá betaling for flytransport, i en charter
situation som denne ma nødvendigvis defineres, som det beløb der afregnes
per passager som optager et flysde mellem flyseiskab og rejseoperatør.
Hvordan rejseoperatøren afregner i forhold til passageren (om den slges
med tab eller gevinst) er ikke afgørende for flyseiskabet.

Hvis retten finder, at den ovenstâe4e betaling til rejsearrangøren udgør en ac Q
betaling afbilletpris, fastholder at der er tale orn en billet til en ned-
sat billetpris, der ikke direkte eller indirekte er til rádighed for offentlighe
den.

Sagsøger har i sin replik af 6. oktober 2016 henvist til sag C-161/2016 ç
fremlagt Advocat General’s opinion som bilag 6. Indledningsvis skal SC.9$Jzt4(
bemrke, at det forhold, at der i andre sager med samme problemstillinr
indgâet forlig, ikke har betydning for nrvrende sag. De spørgsmâl den
svenske domstol havde anmodet EU-Domstolen om en prjudiciel afgørelse
om, var delvist begrundet i den svenske oversttelse af Forordning 261 /
2004, samt ikke relevante foi ‘hovedargumentation Derudover skal

3ccc . gøre gldende, at Advocat General’s opinion ikke binder EU-Dom
stolen pa nogen made, hvorfor den hellere ikke kan tillgges vgt som ret
skilde i nrvrende sag.

Billetter til spdbøm under 2 âr uden eget sde kan ikke købes separat eller
uaffingigt afandre, men kun som en accessorisk ydelse til en voksens bil
let, og er sâledes ikke til râdighed for offentligheden. Billetterne til sped
børn uden eget sde kun kan anvendes hvis bamet rejser pa en voksens
skod, hvorfor der ikke er tale om transport pa samme vilk.r som de øvrige
passagerer der bar købt et eget sde i flyet.

En flybillets pris udgør den samlede sum af betaling for transport samt afgif
ter og skatter som flyseiskabet pâlgges at betale til myndigheder og luft
havne per passager som befordres. Der betales ikke sâdanne afgifter og skat
ter for infants uden eget sde, idet disse ikke anses som passagerer der rej-.
ser pa almindelige vilkàr.
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Eksempelvis opkrves der et security bidrag pa 45 kroner per passager af
Københavns Lufthavn for flyvninger fra denne destination. Som det fremg.r
af de gldende Charges Regulations applying to Copenhagen Airport
(fremlgges som sagens bilag D) afsnit 4, punkt 7, pàlgges der ingen
“passenger related charges” for børn under to àr.

Nâr lufthavnen henviser til at bidraget pâlgges “per passager”, betyder det i
praksis, at der pâlgges afgift per solgte flysde. Børn under 2 ár undtages
derfor fra kategorien “passager”, i det de ikke flyver pa samme vilkâr som
aile andre.

Derudover betaler Luftfartselskaberne safety-bidrag pa 6,00 kr. for hver pas
sager, som selskabet befordrer. Der skal dog ikke betales safety-bidrag for
passagerer under 2 âr og luftfartsselskabets personale pa tjenesterejse, jf.
Luftfartslovens § 148, stk. 3.

Ligeledes skulle der ikke betales passagerafgift for passagerer under 2 ár og
luftfartsselskabets personale pa tj enesterej Se, jf. den nu afskaffede by om
afgift afvisse flyrejser § 2, stk. 2.

I de Iovpâlagte afgifter til staten undtages sáledes infants uden eget sde og
luftfartsselskabets personale pa tjenesterejse, hvorfor disse to sidestilles sorn
at falde udenfor befordring pa almindelige vilk.r. Dette taler for, at infants
og ansatte pa tjenesterejse ogsâ kan sidestilles i forhold til hvorvidt der er ta
le om en billetpris der er tilgngelig for offentligheden.

Supplerende anbringender

Det gøres yderligere gIdende, at:

- Passageren liar rejst gratis, idet der ikke er betalt separat for
flytransport til kun et beløb pa 300 DKK til rejsearrangøren A

- ,ikke udfører alle charterflyvninger pa en rejse købt igennem A

- Betalingen til rejsearrangøren er uathngig afhvem der rent
faktisk udfører charterflyvningen,

- fakturerei per flysde og betalingeme for flytransport af
agerer er saledes uafhngige af hvorvidt der er infants uden eget
tilkøbt sde ombord.

Skulle retten finde, a ssagereiikke har rejst gratis, gøres det yderligere
gldende, at:
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- Advocat General’s opinion ikke er bindende for EU-Domstolen, og

bilag 6 kan derfor ikke tillgges vgt som retskilde i nrvrende

sag

- Billetter til spdbøm under 2 r uden eget sde kan kun købes som

en accessorisk ydelse iii en voksens billet og kun anvendes hvis

barnet rejser pa en voksens skød,

- Der er ikke er tale om transport pa samme vilkâr som de øvrige

passagerer der har købt et eget sde i flyet, og siledes ikke er til

râdighed for offentligheden,

- Der ikke betales afgifter og skatter for infants uden eget sde, idet

disse ikke anses som passagerer der rejser pa almindelige vilkâr,

- De lovpâlagte afgifter iii staten undtager bade spdbøm uden eget

sde og luftfartsselskabets personale pa tjenesterejse, hvorfor disse

to sidestilles som at falde udenfor almindelig befordring af

passagerer, og

- Dette taler for, at infants og ansatte pa tjenesterejse ogsâ kan

sidestilles i forhold til hvorvidt der er tale om en billetpris der er

tilgngelig for offentligheden.

Rettens begrundelse og afgorelse.

Det er oplyst, at forldrene til, (passageren) har købt og
betalt en samjpakkerejse til passageren, der, da flyrejsen den 27. januar
2015 (flig J fandt sted, var under 1 ir gammel.

Afrejsebeviset fremgâr, at passageren er godkendt og registreret som sepe
rat passager, og at der i alt er betalt 300 kr. for passageren. Det fremgâr ikke
afrejsebeviset hvilket beløb, der specifikt er betalt for passagerens flybillet.
Retten lgger efter det oplyste til grund, at betalingen i hvert fald delvist
vedrører passagerens flyrej se.

Det fremgâr endvidere af sagen, at passageren ikke havde eget sde ombord
pa flyet.

Det er ubestridt, at flighi. den 27. januar 2015 var forsinket ved an
komt til bestemmelsesstedet med mere end 3 timer.

Det fremgâr af forordningens artikel 3.2 a, at denne finder anvendelse, nr
passageren har en bekrftet reservation til den pagldende flyafgang. Be-
grebet reservation skal,i henhold til forordningensartikel 2 g, forstâs som
en billet eller et bevis, hvoraf fremgãr, at passagerens reservation er blevet
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accepteret og registreret af luftfartselskabet eller rejsearrangøren. Som billet
anses i medfør af forordningens artikel 2 f “et gyldigt dokument, der giver
ret til transport, og som er udstedt eller autoriseret ofluJIfartselskabet eller
dette autoriserede agent, herunder tilsvarende dokumentation ipapirlas el
ler elektroniskform “.

Efter ordlyden af forordningens artikel 3.2 a og 2 g finder forordningen sale-
des anvendelse under forudstning af, at passageren har en bekrftet reser
vation, som er bievet accepteret og registreret af flyseiskabet til den pâgl
dende flyafgang. Det fremgâr ikke af bestemmelseme eller af nogen anden
bestemmelse i forordningen, at der stilles krav om, at passageren skal have
eget sde for, at forordningen finder anvendelse.

Pa denne baggrund finder retten, at det er tilstrkkeligt for at opnâ kompen
sation, at passageren har en bekrftet reservation pa flyafgangen, og sâledes
en ret til at blive transporteret med flyet.

Af forordningens artikel 3.3 fremgar, at forordningen ikke glder for passa
gerer, at rejser gratis eller til en nedsat billetpris, der ikke direkte eller mdi
rekte er til râdighed for offentligheden.

En nedsat billetpris for en kategori afbøm defineret pa generel vis, og sale-
des omfatter børn under en vis alder, der er ifølge med en voksen, og som
ikke bar eget sde, ma anses for en billetpris, der netop er tilgngelig for a!
le bøm omfattet afkategorien, og som rejser under samme vilkár.

En sâdan reduceret billetpris kan ikke i forordningens forstand betragtes som
en nedsat billetpris, der ikke direkte eller indirekte er til râdighed for offent
ligheden.

Da sagsøgeren bar dokumenteret at have en bekrftet reservation for passa
geren, som var accepteret og registeret af rejsearrangøren, og da undtagelsen
i forordningens artikel 3.3 vedrørende nedsat billetpris ikke finder anven
delse i forbindelse med køb af billet til børn under 2 ar, finder retten, at sag
søgeren, som følge af den opstâede forsinkelse pa flyvningen den 27. januar
2015 med sagsøgtes fly, bar vret berettiget til en kompensation pa 600
EUR i henhold til EU-forordning 261/2004, artikel 7, stk. 1, litra b.

Vedrørende sagens omkostninger forholdes som nedenfor bestemt, idet ret-
ten kan oplyse, at der er tilkendt retsafgifl 500 kr. og 1.500 kr. til dkning af
udgift til advokatbistand. Retten har ved faststte1sen taget hensyn til sagens
verdi, fbrløb og forløb.

I skaIinden l4dagebetale4.470,00
:1 ti1lg afprocesrente fra 22. juli

Thi kendes for ret:
72C ‘
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2016 til betaling sker.t
re betale sagens ornkostninger tL

2.000 kr.

De idømte sagsomkostninger forrentes efter rentelovens § 8 a.

Cecilie Kruse
dommeifu1dmgtig
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6ceJ?

I endvide
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