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Presă și informare 
Hotărârea în cauzele conexate C-402/07 și C-432/07

Sturgeon/Condor Flugdienst GmbH și Böck și alții/Air France SA
 

Pasagerii zborurilor întârziate pot avea dreptul la compensație 

Atunci când ajung la destinația lor finală cu trei ore sau mai mult după ora de sosire prevăzută, aceștia 
pot, asemănător pasagerilor zborurilor anulate, să solicite companiei aeriene plata unei compensații 

forfetare, cu excepția cazului în care întârzierea este cauzată de împrejurări excepționale 

Într-o hotărâre pronunțată astăzi, Curtea de Justiție precizează drepturile de care dispun pasagerii 
zborurilor întârziate în raport cu compania aeriană în temeiul regulamentului comunitar referitor la 
compensarea și asistența pasagerilor aerieni1. 

Acest regulament prevede că în cazul anulării unui zbor, pasagerii pot primi o compensație forfetară al 
cărei cuantum este cuprins între 250 și 600 euro (punctul 40). În schimb, regulamentul nu prevede în 
mod expres că pasagerii zborurilor întârziate beneficiază, de asemenea, de un astfel de drept (punctul 
41). 

Prin hotărârea de astăzi, Curtea răspunde la mai multe întrebări care i-au fost adresate de 
Bundesgerichtshof (Germania) și de Handelsgericht Wien (Austria). Aceste instanțe naționale trebuie 
să se pronunțe asupra unor acțiuni prin care anumiți pasageri solicită obligarea companiei aeriene 
Condor și, respectiv, a companiei aeriene Air France la plata compensației prevăzute de regulament 
pentru cazul anulării zborurilor, pentru motivul că aceste companii i-au transportat la aeroportul de 
destinație cu întârzieri de 25 și, respectiv, de 22 de ore față de ora de sosire prevăzută (punctul 27). 

Mai întâi, Curtea precizează că durata, chiar îndelungată, a întârzierii nu este suficientă pentru ca 
zborul să poată fi considerat anulat (punctul 33). Un zbor întârziat, indiferent de durata întârzierii, nu 
poate fi considerat anulat atunci când, cu excepția orei de plecare, rămân neschimbate toate celelalte 
elemente ale zborului astfel cum au fost programate inițial, printre care în special itinerarul (punctele 
30-34). În schimb, în cazul în care compania aeriană asigură, după ora de plecare prevăzută, 
transportul pasagerilor cu un zbor alternativ, cu alte cuvinte cu un zbor care a fost programat 
independent de cel pentru care pasagerii își efectuaseră rezervările, zborul poate, în principiu, să fie 
considerat anulat (punctele 35 și 36). Pentru această calificare, nu sunt determinante indicațiile de pe 
panoul de afișaj din aeroport sau informațiile date de personal, împrejurarea că pasagerii își 
recuperează bagajele sau obțin cărți de îmbarcare noi ori modificarea componenței grupului de 
pasageri (punctele 37 și 38).  

Apoi, în ceea ce privește dreptul la compensație, prevăzut de regulament în favoarea pasagerilor al 
căror zbor a fost anulat, Curtea constată că pasagerii zborurilor întârziate suportă un prejudiciu similar 
care constă într-o pierdere de timp și se găsesc astfel într-o situație comparabilă (punctul 54). Astfel, 
pasagerii unui zbor anulat au dreptul la compensație chiar și atunci când sunt redirecționați de 
compania aeriană cu un alt zbor dacă pierd trei ore sau mai mult față de durata prevăzută inițial 
                                                 
1 Regulamentul (CE) nr. 261/2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor 
în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor (JO L 46, p. 1, Ediție specială, 07/vol. 
12, p. 218). 
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(punctul 57). Nu ar fi justificat ca pasagerii zborurilor întârziate să fie tratati în mod diferit atunci când 
ajung la destinația lor finală cu trei ore sau mai mult după ora de sosire prevăzută inițial (punctul 61).  

În sfârșit, Curtea arată că o asemenea întârziere nu dă naștere unui drept la compensație în cazul în 
care compania aeriană poate face dovada că întârzierea a fost cauzată de împrejurări excepționale 
care scapă de sub controlul efectiv al companiei aeriene și care nu au putut fi evitate în pofida 
adoptării tuturor măsurilor posibile (punctul 69). În această privință, Curtea amintește că o problemă 
tehnică survenită la o aeronavă nu poate fi considerată o împrejurare excepțională decât în cazul în 
care această problemă este urmarea unor evenimente care, prin natura sau prin originea lor, nu sunt 
inerente exercitării normale a activității companiei aeriene vizate și scapă de sub controlul efectiv al 
acesteia (punctul 70).  

 
MENȚIUNE: Trimiterea preliminară permite instanțelor din statele membre ca, în cadrul unui litigiu cu care sunt 
sesizate, să adreseze Curții întrebări cu privire la interpretarea dreptului comunitar sau la validitatea unui act 
comunitar. Curtea nu soluționează litigiul național. Este de competența instanței naționale să soluționeze cauza 
conform deciziei Curții. Această decizie este obligatorie, în egală măsură, pentru celelalte instanțe naționale 
care sunt sesizate cu o problemă identică. 
  

 

Document neoficial, destinat presei, care nu angajează răspunderea Curţii de Justiţie. 

Textul integral al hotărârii se publică pe site-ul CURIA în ziua pronunțării. 

Persoana de contact pentru presă: Claudiu Ecedi-Stoisavlevici  (+352) 4303 3720 
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