
120-DAGES REGLEN OG 
EU-RETTEN

Underdirektør Charlotte Vester

Tirsdag den 10. juni 2014



ØLD af 2. juni 2014

• 22. maj 2008: leddegigt diagnosticeret

• 11. september 2008: lægen anbefaler andre arbejdsfunktioner

• 8. december 2009: tilbage fra barsel

• 10. august 2009: ikke stationær, da man forsøger at finde den optimale 
behandling

• 27. marts 2009: § 56-aftale

• 1. april 2004: virksomhedsoverdragelse

• 3. juli 2009: statusattest hvor der tilrådes max. 37 timer. Forventes at ny 
medicin kan fastholde arbejdsevnen. Kun lettere skånehensyn.



ØLD af 2. juni 2014 (2)

• Juli 2009: deltids sygemelding

• 4. september 2009: fuldtids sygemelding 2-3 måneder

• 10. december 2009: opsigelse efter 120-dages reglen

• 19. januar 2010: pensionsselskab bevilger midlertidig præmiefritagelse. 
Forsikring vil komme til udbetaling med 10.000 kr. pr. md. fra den 4. december 
2009. 

• 26. januar 2010: telefonkonsultation, hvoraf fremgår, at F skal i arbejdsprøvning 
i en tandlægeklinik. Lægen er bekymret.

• 3. februar 2010: ikke udsigt til at opnå fuld arbejdsevne

• 24. juni 2006: bevilget fleksjob. 



ØLD af 2. juni 2014 (3)

Østre Landsret: 

• Efter bevisførelsen, herunder de lægelige oplysninger og F’s 
forklaring, lægges det til grund, at F var handicappet på 
opsigelsestidspunktet.

• AG var bekendt med leddegigten, og at symptomerne blev gradvist 
værre.

• Retten lægger til grund, at der ikke er taget egentlige afhjælpnings-
initiativer.

• Dermed finder retten ikke, at §2a-forpligtelsen er opfyldt.



ØLD af 2. juni 2014 (4)

• F havde selv forklaret, at der kunne være skabt en deltids stilling. 
Ikke uforholdsmæssigt byrdefuldt.

• Da F kom i arbejdsprøvning og senere i fleksjob, fandt retten ikke, at 
F ikke var egnet eller disponibel i forhold virksomheden på 
opsigelsestidspunktet.

• Retten fandt, at en væsentlig del af sygefraværet skyldtes den 
manglende opfyldelse af § 2a-forpligtelsen.

• Derfor var der tale om direkte forskelsbehandling.



ØLD af 2. juni 2014 (5)

Resultat:

• Godtgørelse på 12 måneders løn (13 års anciennitet)

• Løn i opsigelsesperioden



HRD af 18. december 2013
om erstatningsferie

• Parterne var enige om, at EU-domstolens praksis førte 
til, at der var krav på erstatningsferie, hvis M blev syg 
under ferie.

• Højesteret citerer Dominguez-sagen (C-282/10)
• Nationale domstole skal ”i videst muligt omfang” fortolke nationale 

regler i lyset af direktivets ordlyd og formål (præmis 23 og 24)
• Der kan ikke fortolkes ”contra legem” (præmis 25)

• Spørgsmålet for HR var derfor, om EU-konform 
fortolkning kunne føre til , at der skal gives 
erstatningsferie, når M bliver syg under ferien.



HRD af 18. december 2013
om erstatningsferie (2)

Højesteret om EU-konform fortolkning
• Klar dansk retstilstand.
• Lovændringen i 2012 gælder ikke med tilbagevirkende 

kraft.
• Arbejdstidsdirektivet kan ikke anvendes direkte i 

forholdet mellem private.
• Lægger vægt på retssikkerhedsprincippet og forbuddet 

mod tilbagevirkende kraft.



HRD af 18. december 2013
om erstatningsferie (3)

Resultat
• Retsstillingen efter ferieloven fra 2000 fra klar, og det er 

ikke ved anvendelse af dansk rets anerkendte 
fortolknings-principper muligt at nå frem til en EU-
konform fortolkning. Det ville være et brud på 
retssikkerheden og den forudsigelighed i rettens 
anvendelse, som må kræves.



Højesteret af 17. januar 2014
§ 2a (UfR 2014.119H)
Højesteret om § 2a:
• Fast dansk retspraksis.
• Loven er ikke ændret, men kan ikke anvendes af offentlige 

arbejdsgivere. Dvs. Højesteret anvender her direktivets umiddelbar 
anvendelighed overfor offentlige arbejdsgivere.

Højesteret om godtgørelse efter FBL:
• Forarb. til § 2a: tilkendelse af godtgørelse afhænger først og 

fremmest af grovheden af overtrædelsen. Her skal navnlig lægges 
vægt på baggrunden for overtrædelsen.

• Efter EU-dommen i Ole Andersen-sagen beror det på en konkret 
vurdering, om F må anses for midlertidigt at have givet afkald på sin 
alderspension for at forfølge sin erhvervsmæssige karriere.



Højesteret af 17. januar 2014
§ 2a (UfR 2014.119H) (2)

• Det gav den enkelte AG anledning til nærmere at overveje dommens 
betydning.

• Derfor forelå der ikke en sådan krænkelse, at der var grundlag for at 
pålægge nogen af AG i en godtgørelse.

• Højesteret tager udtrykkeligt ikke stilling til private arbejdsgivere, 
dvs. man har ikke anvendt den EU-konforme fortolkning (endnu?).

• Lene Pagter siger det mere direkte. Hun mener ikke, at der kan 
fortolkes EU-konformt.

Højesteret skal tage stilling til en sag mod en privat arbejdsgiver den 16. 
juni 2014.



Jamen, hvad så med 120-dages 
reglen?
Kan der fortolkes EU-konformt?

• ØLD forholder sig slet ikke til det. Det må naturligvis betyde, at man har 
ment, at det kunne man.

Hvad taler imod?
• Klar ordlyd. Der sondres ikke mellem almindeligt sygdom og 

handicapbetinget sygdom i FUL § 5, stk. 2.
• Fast praksis. Heller ingen sondring, før spørgsmålet blev bragt for EU-

domstolen. 
• Regeringens indlæg i Ole Andersen-sagen: ”120-dages reglen finder 

anvendelse, uanset årsagen til den enkeltes sygefravær. Ved anvendelsen 
af bestemmelsen sondres der ikke mellem sygdom, der skyldes handicap 
eller anden sygdom”.



Jamen, hvad så med 120-dages 
reglen? (2)

Hvad taler imod? (fortsat)
• Man ændrede ikke FUL § 5, stk. 2, da man implementerede 

handicap-kriteriet i forskelsbehandlingsloven. Heller ikke da vi 
ratificerede FN-konventionen.

• Retssikkerhedsprincippet. Arbejdsgiverne har handlet i henhold til 
en fast praksis.

• Vi undgår tilbagevirkende kraft.



Jamen, hvad så med 120-dages 
reglen? (3)
Hvad med godtgørelsen efter FBL, hvis Højesteret vælger at 
fortolke EU-konformt?
• Spørgsmålet er her, om der foreligger tilstrækkelig grovhed til, at der 

bær idømmes en godtgørelse.

Undskyldende omstændigheder:
• Klar dansk regel
• Anvendt uden skelen til handicapbetinget fravær i cirka 70 år.
• AG har henholdt sig til en dansk regel 1½ år, før nogen forelagde 

spørgsmålet for EU-domstolen. 
• En godtgørelse vil være imod retssikkerhedsprincippet og vil ”straffe” en 

AG med tilbagevirkende kraft.
• Det er forsat ikke afklaret, om 120 dages reglen overhovedet kan bruges 

ved handicapbetinget sygdom.



Undskyldende omstændigheder –
eksempler fra retspraksis

• Højesteret i § 2a-sagen. Lægger vægt på grovheden.
• Landsretten gør det samme i § 2a-sagen. Lægger blandt 

andet vægt på, at er tale om et tvivlsomt 
fortolkningsspørgsmål om betydningen og rækkevidden 
af EU-domstolens afgørelse i Ole-Andersen sagen. Derfor 
undskyldeligt, at der ikke straks blev betalt.

• ADHD-dommen (HRD af 13. juni 2013): Der bør tages 
udgangspunkt i de retningslinjer, der har udviklet sig i 
praksis ved afskedigelse i strid med LBL § 9, og der er 
ikke i den foreliggende sag grundlag for at fravige dette i 
op- eller nedadgående retning.


