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LAGRÅDET                      

 

 

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-10-05 

 

Närvarande:  f.d. justitierådet Lars K Beckman, justitierådet Leif 

Thorsson och regeringsrådet Lars Wennerström. 

 

Ändringar i luftfartslagen 

 

Enligt en lagrådsremiss den 14 september 2006 (Justitiedepartemen-

tet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag 

till  

1.  lag om ändring i luftfartslagen (1957:297), 

2.  lag om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m. 

 

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av ämnessakkunnige Johan 

Schelin. 

 

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 

 

Förslaget till lag om ändring i luftfartslagen 

 

I 9 kap. luftfartslagen finns bestämmelser om lufttransporter. Kapitlet 

inleds med en paragraf som erinrar om gällande EG-förordningar, 

följd av bestämmelser om Montrealkonventionen. Därefter skall enligt 

det remitterade förslaget följa två avsnitt med bestämmelser i anled-

ning av två av de fyra EG-förordningar som tas upp i den inledande 

bestämmelsen.  
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Regleringen blir mindre splittrad om bestämmelserna sammanförs 

antingen så att de EG-betingade bestämmelserna förs in direkt efter 

1 § under huvudrubriken EG-rättsliga bestämmelser, varefter kan 

följa bestämmelserna om Montrealkonventionen, eller så att kapitlet 

inleds med bestämmelserna om konventionen – den globala re-

gleringen – och avslutas med de EG-rättsliga bestämmelserna.  

 

Oavsett vilken gruppering som görs bör enligt Lagrådets mening de 

EG-rättsliga bestämmelserna tas upp i samma ordning som enligt 

den föreslagna lydelsen av 1 §, dvs. med bestämmelserna i anled-

ning av förordning nr 261/2004 före den som föreslås i anledning av 

förordning nr 785/2004. 

 

Förordning (EG) nr 785/2004 ger rättigheter under vissa förutsätt-

ningar åt passagerare som nekas ombordstigning. Lagrådet har 

uppmärksammat att den svenska versionen av förordningen bland 

förutsättningarna i artikel 3 anger att passageraren skall ha checkat 

in på föreskrivet sätt och i rätt tid. Det innebär efter ordalydelsen att 

en passagerare som infunnit sig i rätt tid för incheckning men som 

vägras att checka in inte skulle vara berättigad till ersättning m.m. 

enligt förordningen. Detta torde inte vara avsikten, eftersom ett bety-

dande antal fall av nekad ombordstigning då skulle lämnas utanför 

bestämmelsernas tillämpningsområde. Andra språkversioner talar 

om att passagerare ”se présentent […] à l’enregistrement”, ”present 

themselves for check-in”.  

 

Skulle å andra sidan den svenska versionen, med begränsning av 

rätten till ersättning och assistans till sådana fall där incheckning fak-

tiskt har skett, anses vara den riktiga, anser Lagrådet det vara nöd-

vändigt att denna begränsning tydligt framhålls i motiven. 
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En ytterligare förutsättning för rätt till ersättning och assistans anges 

vara att passageraren har en giltig ”platsreservation”, där andra 

språkversioner endast talar om ”réservation”. Det måste förutsättas 

att reservationen trots ordvalet inte avser en bestämd sittplats – som 

ju tilldelas i samband med incheckningen – utan endast en plats vi l-

ken som helst på den flygning som är i fråga.  

 

Förslaget till lag om ändring i lagen om marknadsdomstol m.m. 

 

Lagrådet lämnar förslaget utan erinran. 

 

 

 

 


