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Effektivisering af passagerretigheder – mål og midler
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Baggrund for Ph.D. projekt

• Vi er alle passagerer (skib, fly, bus og bane)

• Vi er alle forbrugere ift transportørerne

• Vi har alle rettigheder når rejsen ikke går efter planen

– Personskader og dødsfald

– Bortkomst og skade på baggage

– Forsinkelse

– Aflysning

• Omfattende regulering i EU/EEA + nationalt Danmark og Norge

• Rettighed antyder at positionen er beskyttet og kan håndhæves

• EU policy statement om passagerrettigheder (proper application by carriers and 

effective enforcement of EU rules by enforcement bodies)



Hvad er passagerrettigheder?

• Den kategori af retsregler, som regulerer passagerens retstilling overfor 

transportøren ved rejser med de mest almindelige transportmidler

• Projektet er afgrænset til skib og fly 

– Rfo. Nr. 392/2209 om transportørens erstatningsansvar ved ulykker under 

søtransport af passagerer (Athenforordningen)

– Rfo nr. 1177/2010 om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre 

vandveje 

– Montreal konventionen 1991 om ensartede regler for international luftbefordring

– Rfo nr. 261/2004 om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved 

boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser 

– Nationale sø-og luftfartslove

– Pakkerejsedirektivet (2015/2302)
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Projektets hovedmål

• At analysere om og hvordan passagerrettigheder virker effektivt (sø og luft)

• At påvise hvilke midler der er benyttet og kan benyttes for at effektivisere

passagerettigheder (juridisk værktøj)

• At opstille en model for juridisk effektivitet (fastlægge et begrebsindhold)

• At undersøge om man kan opstille kriterier for under hvilke omstændigheder en 

retsregel kan forventes at blive ”effektiv” i en given situation (verifikation)
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Mål 1. At analysere om og hvordan 

passagerrettigheder virker effektivt
• Metode

– Gennemgang af regelsættene (2 konventioner, 4 EU forordninger og 2 + 2 

nationale regler samt pakkerejsedirektivet).

– Gennemgang af retspraksis og administrativ praksis

– Gennemgang af generelle forbrugerbeskyttelsesregler

– Direktiv 93/13/EØF om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler

• Sammenhold med baggrundsretten

– Forbedring?

– Virkninger?
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Mål 2. Hvilke midler benyttes og kan benyttes for 

at ”effektivisere” passagerettigheder
• Metode

– Analyse af reglernes tekniske udformning (karakter og effekt)

– Analyse af støtteregler (”juridiske effektiviseringsinstrumenter”)

– Andet?
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Mål 2. Hvilke midler benyttes og kan benyttes for 

at ”effektivisere” passagerettigheder
• Retstekniske materielle og processuelle støtteregler så som

– Præceptivitet

– Skærpede ansvarsgrundlag

– Hæftelse for undertransportører og solidarisk ansvar

– Informationspligt

– Forsikringspligt

– Direct action

– Jurisdiktionsfordele 

– Sanktioner

– klageadgang og klageorganer  

• Pt. 19 og 12 behandlet
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Mål 3. Model for juridisk effektivitet

• Hvad betyder effektivitet og effektivisering?

– ”Effektivitet er det at noe virker etter plan”

– “Effectivness in law is the “match (or mismatch) between the impact of, say a 

rule (the behavioral changes it leads to) and the (presumed) purpose of the law”

Effektivisering er derfor hvordan man skaber effektivitet

• Metoder

– Studier i hvordan ”juridisk effektivitet” er blevet betragtet generelt set

– Studie af juridiske effektiviseringsinstrumenter

– Analyse af retsøkonomiske og retssociologiske adfærdsteorier

– Det EU-retlige effektivitetsprincip (Paramount status)

– Egne erfaringer fra 25 år+ som advokat og dommer lejlighedsvis
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Mål 3. Model for ”juridisk effektivitet”

• Work in progress; men pt. 5 kriterier

– Effektive regler efterleves helt overvejende af de berørte parter

– Effektivitet indebærer at en ret materielt set i det væsentlige ikke er illusorisk 

eller teoretisk

– En effektiv regel kan håndhæves; eventuelt administrativt men ultimativt 

processuelt under en fair domstolsbehandling

– Effektive regler er kendte blandt de berørte parter

– En effektiv regel kan ikke fjernes uden at nogen, som er berettiget eller beskyttet 

i henhold til reglen reelt bliver ringere stillet

• De enkelte kriterier diskuteres nøje

• Juridisk effektivitet kræver pt. at tre af de fem kriterier er opfyldte
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Mål 4. Kriterier for under hvilke omstændigheder 

en retsregel kan forventes at blive ”effektiv” 
• Verifikationsmetoder til abstrakt bedømmelse

– Empiriske erfaringer med retsregler

– Retslære (formel retsbevidtshed)

– Spilteori (war games)

– Retsøkonomisk adfærdsteori

– Retssociologisk adfærdsteori

– Andet?

• Interaction med effektivitetsmodellen
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Mål 4. Kriterier for under hvilke omstændigheder 

en retsregel kan forventes at blive ”effektiv” 
• Illustration fra retssociologiske teorier om hvornår regler virker

– Reglen selv

– Retssystemet den anvendes i

– Myndighedernes praksis

– Aktørernes udgangspunkt

– Politisk ressource tildeling

– Den politiske baggrund

– Kommunikation

– Strukturelle forhold

18.01.2021 12



Mål 4. Kriterier for under hvilke omstændigheder 

en retsregel kan forventes at blive ”effektiv” 
• Illustration fra retsøkonomiske og andre teorier om adfærd

– Utility maximisation (homo economicus)

– Frygten for at miste er højere end driften til at samle (the endowment effect) 

– Rygrad (bounded willpower)

– Fairness over egeninteresse

– Compliance orientering

– Organisations retsbevidsthed

• Praktiske eksempler – Corona situationen

• Hvis man kan fremdestillere kriterier har man et nyttigt værktøj til lovgivningsarbejde
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