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Tuomio asiassa C-410/11
Pedro Espada Sánchez ym. vastaan Iberia Líneas Aéreas de España SA

Matkustaja voi vaatia lentoliikenteen harjoittajalta korvausta matkatavaroidensa
katoamisen perusteella, jos ne olivat toisen samalla lennolla olleen matkustajan
nimissä kirjatussa matkalaukussa
Näytön esittäminen tästä kuuluu kyseessä oleville matkustajille
Montrealin yleissopimuksessa 1 määrätään, että lentoliikenteen harjoittajan on maksettava 1°000
erityisnosto-oikeuteen rajoitettu korvaus 2 matkustajaa kohti, jos matkustajan matkatavarat ovat
kadonneet lennolla tai sellaisena aikana, jolloin matkatavarat olivat lentoliikenteen harjoittajan
huostassa. Lentoliikenteen harjoittajan on annettava matkustajalle matkatavaratodistus kustakin
kirjatusta matkatavarasta.
Pedro Espada Sánchez, Alejandra Oviedo Gonzáles ja heidän kaksi alaikäistä lastaan matkustivat
1.8.2008 Iberia-yhtiön lennolla Barcelonasta Pariisiin. Nelihenkisen perheen matkatavarat olivat
kahdessa matkalaukussa. Matkalaukut katosivat lennon aikana eikä niitä enää löydetty. Kyseiset
neljä matkustajaa vaativat Iberialta määrältään 4 400 euron vahingonkorvausta, joka vastaa
4 000:ää erityisnosto-oikeutta (eli 1000:ta erityisnosto-oikeutta jokaista matkustajaa kohti).
Espanjalainen tuomioistuin, jonka käsiteltäväksi asia on saatettu, on tiedustellut unionin
tuomioistuimelta,
onko
lentoliikenteen
harjoittajan
maksettava
korvaus
ainoastaan
matkatavaratodistuksen saaneelle matkustajalle vai myös matkustajalle, joka vaatii korvausta
toisen matkustajan nimissä kirjatun matkatavaran katoamisen perusteella.
Unionin tuomioistuin on tämänpäiväisessä tuomiossaan vahvistanut, että matkustaja voi vaatia
lentoliikenteen harjoittajalta korvausta toisen matkustajan nimissä kirjatussa
matkalaukussa olleiden matkatavaroidensa katoamisen perusteella. Tästä seuraa, että
korvaus on maksettava paitsi henkilökohtaisesti oman matkatavaransa kirjanneelle matkustajalle
myös matkustajalle, jolle kuuluvat esineet olivat toisen samalla lennolla olleen matkustajan
kirjaamassa matkalaukussa.
Kyseessä olevien matkustajien on kansallisten tuomioistuinten valvonnassa osoitettava, että toisen
matkustajan nimissä kirjattu matkatavara todella sisälsi toiselle samalla lennolla olleelle
matkustajalle kuuluvat esineet. Kansallinen tuomioistuin voi tässä yhteydessä ottaa huomioon sen,
että matkustajat ovat saman perheen jäseniä, että he ovat ostaneet lippunsa yhdessä tai että he
ovat suorittaneet lähtöselvityksen samanaikaisesti.
Unionin tuomioistuin lisää, ettei tätä tulkintaa saata kyseenalaiseksi se, että lentoliikenteen
harjoittajan on annettava matkustajalle matkatavaratodistus kustakin kirjatusta matkatavarasta.
Montrealin yleissopimuksella ainoastaan asetetaan lentoliikenteen harjoittajalle velvollisuus
yksilöidä kirjatut matkatavarat eikä siitä voida päätellä, että oikeus korvaukseen matkatavaroiden
katoamistapauksessa koskisi vain yhden tai useamman matkatavaran kirjanneita matkustajia.
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Eräiden kansainvälistä ilmakuljetusta koskevien sääntöjen yhtenäistämisestä Montrealissa 28.5.1999 tehty
yleissopimus, joka allekirjoitettiin Euroopan yhteisön puolesta 9.12.1999 ja hyväksyttiin sen puolesta 5.4.2001 tehdyllä
neuvoston päätöksellä 2001/539/EY (EYVL L 194, s. 38).
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Kyseistä 1 000:n erityisnosto-oikeuden ylärajaa on korotettu 1 131:een erityisnosto-oikeuteen 30.12.2009 alkaen.
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Tätä päätelmää tukevat lisäksi Montrealin yleissopimuksen tavoitteet, joita ovat kuluttajien etujen
suojelun varmistaminen lentoliikenteessä ja täyden korvauksen periaatteeseen perustuvan
oikeudenmukaisen korvauksen tarjoaminen.
HUOMAUTUS: Ennakkoratkaisupyyntö antaa jäsenvaltioiden tuomioistuimille mahdollisuuden tiedustella
niiden käsiteltävänä olevan yksittäisen asian puitteissa unionin tuomioistuimelta unionin oikeuden tulkintaa
tai unionin toimen pätevyyttä. Unionin tuomioistuin ei ratkaise kansallisen tuomioistuimen käsiteltävänä
olevaa asiaa. Kansallisen tuomioistuimen tehtävänä on ratkaista asia unionin tuomioistuimen ratkaisun
mukaisesti. Unionin tuomioistuimen ratkaisu sitoo vastaavalla tavoin muita kansallisia tuomioistuimia, jotka
käsittelevät samanlaista ongelmaa.
Tämä on tiedotusvälineiden käyttöön tarkoitettu epävirallinen asiakirja, joka ei sido Euroopan unionin
tuomioistuinta.
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