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LIGEBEHANDLINGSNÆVNETS PLIGT TIL AT 
INDBRINGE FOR DOMSTOLENE

• Hensigten er at sikre en effektiv gennemførelse af nævnets afgørelser 

• Oversendelse til Kammeradvokaten, der herefter fører sagen på vegne af nævnet 

• Ligebehandlingsnævnet kan ikke af egen drift indbringe en sag for domstolene

Ligebehandlingsnævnslovens § 12
Stk. 1. Når nævnet har truffet afgørelse i en sag, orienterer sekretariatet parterne om afgørelsen og om 

muligheden for at indbringe sagen for domstolene.

Stk. 2. Hvis nævnets afgørelser og forlig, som er indgået for nævnet, ikke efterleves, skal nævnet på vegne af 

klageren eller Institut for Menneskerettigheder – Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution indbringe 

sagen for domstolene, hvis klageren eller instituttet anmoder herom.

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Ligebehandlingsnævnet indbringer således på vegne af klageren en sag for domstolene, såfremt indklagede ikke efterlever nævnets afgørelse. Klageren har således et retskrav på at få sagen indbragt for domstolene, hvis afgørelsen ikke efterleves. Denne pligtmæssige indbringelse kan kun ske efter anmodning fra klageren, og Ligebehandlingsnævnet kan ikke af egen drift indbringe en sag for domstolene. I praksis overdrager nævnets sekretariat sagen til Kammeradvokaten, der herefter fører sagen på vegne af nævnet.



NY PRØVELSE AF SAGEN 
– RETSSAGENS GENSTAND
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• Ny prøvelse af sagen 

• Ikke prøvelse af nævnets afgørelse som sådan

• Prøvelsen i realiteten? 

• Retssagens genstand

• Kammeradvokaten nedlægger påstand om betaling af den godtgørelse, som 
klager blev tilkendt ved Ligebehandlingsnævnets afgørelse

• Ikke muligt at nedlægge påstand om tilkendelse af højere godtgørelse eller 
medtage klagepunkter, som Ligebehandlingsnævnet ikke har givet medhold i

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Hvis en afgørelse, der er truffet af Ligebehandlingsnævnet, indbringes for domstolene, sker der en helt ny prøvelse af sagens faktiske og retlige forhold, uafhængigt af Ligebehandlingsnævnets afgørelse, hvor der eventuelt også vil kunne fremlægges nye oplysninger. Realiteten? I realiteten skelner byretterne dog også til nævnets vurdering, selv om det er en ny prøvelse.Under retssagen vil Kammeradvokaten på vegne af klager nedlægge påstand om betaling af den godtgørelse, som klageren blev tilkendt ved Ligebehandlingsnævnets afgørelse.Det er ikke inden for mandatarordningen muligt at nedlægge påstand om tilkendelse af en højere godtgørelse, end nævnet er nået frem til. Det er heller ikke muligt under retssagen at medtage eventuelle klagepunkter, som nævnet ikke har givet klageren medhold i.Hvis man som klager ønsker at udvide sagens genstand eller godtgørelsens størrelse, har klager i stedet mulighed for selv at anlægge sag ved domstolene og selv vælge sin advokat. I så fald betaler klager som udgangspunkt selv sagens omkostninger.



MANDATARORDNINGEN
- HVEM RÅDER OVER SAGEN?
• Under retssagen er Ligebehandlingsnævnet mandatar for klageren

• Det er klageren, som er part og som råder over retssagen

• Ligebehandlingsnævnet er ikke part og råder derfor som udgangspunkt ikke over sagen

• Hvem har beføjelsen til at hæve eller forlige retssagen?

Oplægsholder
Præsentationsnoter
MandatarLigebehandlingsnævnet optræder som mandatar for klageren, og mandatarforholdet etableres ved, at klageren som mandant giver Ligebehandlingsnævnet mandat til som procesfuldmægtig at anlægge klagerens retssag ved domstolene. Helt generelt kan klagerne til hver en tid tilbagekalde Ligebehandlingsnævnets mandat til at handle på klagerens vegne, men i så fald vil klageren ikke kunne gøre krav på omkostningsdækning fra nævnet.Hvem råder over sagen?Det er klageren, der er part i retssagen, og som derfor er den, der kan råde over sagen. Det er derfor også klageren, der har kompetencen til blandt andet at hæve eller forlige sagen. Ligebehandlingsnævnet er som mandatar ikke part i sagen, og kan derfor som udgangspunkt heller ikke råde over denne. Imidlertid er det Ligebehandlingsnævnet, der betaler omkostningerne i forbindelse med sagsførelsen, og det må formentlig anerkendes, at nævnet de facto træffer i hvert fald de processuelle beslutninger via Kammeradvokaten. Det ændrer dog ikke på, at det er klageren som part, der er tillagt beføjelser til at hæve, forlige eller anke retssagen, og at Ligebehandlingsnævnet ikke kan gå imod partens ønske, idet nævnet dog ikke i alle tilfælde vil være forpligtet til at støtte klagerens eventuelle anke – det kommer jeg nærmere ind på lidt senere.



SELVE PROCESSEN
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Modtagelse af sag

Stævning, fri proces og retshjælpsansøgning, retsafgift

Svarskrift modtages

Forberedende retsmøde og berammelse af hovedforhandling, 
indkaldelse af vidner og betaling af berammelsesafgift

Hovedforhandling, før, under og efter
Påstandsdokument, tidsplan, materialesamling, ekstrakt, vidnetemaer, 
forelæggelse, procedure, hovedforhandling, omkostningsopgørelse

Domsafsigelse

Sagsomkostninger

Indstillinger og anke

Afslutning af sagen

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Løbende orientering og dialog mellem Kammeradvokaten, Ligebehandlingsnævnet og klientparten/klageren.



ADGANGEN TIL AT ANKE 
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• Hvis modparten anker

• Nævnet er forpligtet til at indtræde i ankesagen

• Hvis klientparten ønsker at anke

• Nævnet er ikke forpligtet til at indtræde i ankesagen

• Afhænger af en konkret vurdering på baggrund af 

ankeindstilling

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Det er som hovedregel kun sagens parter, der kan anke en dom, jf. retsplejelovens § 368, stk. 1.Da Ligebehandlingsnævnet ikke kan anses for at være part i sager, hvor nævnet indgår som mandatar, kan nævnet ikke anke en sag uden klagerens samtykke. Hvis klageren ønsker at anke, er nævnet ikke forpligtet til at indtræde i ankesagen. Det beror på nævnets konkrete vurdering af sagen, om nævnet også vil være mandatar for klager under en anke og dermed betale omkostningerne ved ankesagen.Hvis nævnet udtræder som mandatar under en ankesag, skal klageren selv betale for sagsomkostningerne i forbindelse med en anke.



EKSEMPEL 1 – ÅBENT HUS-SAGEN
Vestre Landsrets dom af 23. juli 2021 (BS-54115/2019-VLR)

Sagen i korte træk

• En sag om en idrætslærer, som blev 

afskediget fra en skole for af 

religiøse grunde at nægte at arbejde 

til et åbent hus-arrangement en 

lørdag

• Var kravet om fremmøde i strid med 

forskelsbehandlingslovens 

beskyttelse mod indirekte 

forskelsbehandling på grund af 

religion og tro? 

Resultatet i Vestre Landsret

• Kravet om fremmøde var indirekte 

forskelsbehandling

• Skolen havde dog løftet bevisbyrden 

for, at kravet var objektivt begrundet 

i et sagligt formål, at midlerne til at 

opfylde formålet var 

hensigtsmæssige og nødvendige, 

hvorfor det ikke var i strid med 

forskelsbehandlingsloven

Resultatet i Vestre Landsret - fortsat

• Ved bedømmelsen af, hvorvidt kravet om 

fremmøde var nødvendigt, lagde 

landsretten bl.a. vægt på, 

• at der efter ordlyden af 

beskæftigelsesdirektivets artikel 2, 

stk. 2, litra b, og 

forskelsbehandlingslovens § 1, stk. 

3, samt efter forarbejderne til 

denne bestemmelse ikke er 

grundlag for at fastslå, at kravet 

tillige skal være strengt nødvendigt

• at skolen tillige havde begrænset 

kravet om fremmøde til kun 3 timer

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Vestre Landsret har ved dom afsagt den 23. juli 2021 fundet, at det ikke var i strid med forskelsbehandlingsloven, at en medarbejder blev pålagt at møde til et åbent hus-arrangement en lørdag og efterfølgende afskediget for sin udeblivelse til arrangementet, trods medarbejderen som følge af sin religiøse overbevisning ikke måtte arbejde om lørdagen.Sagen drejede sig om, hvorvidt det var i strid med forskelsbehandlingslovens beskyttelse mod indirekte forskelsbehandling på grund af religion eller tro, at en skole pålagde en idrætslærer at møde en lørdag til et åbent hus-arrangement og efterfølgende afskedigede idrætslæreren som følge af hans udeblivelse til arrangementet, når skolen vidste, at det var en væsentlig del af idrætslærerens religiøse overbevisning at helligholde lørdagen som en hviledag.Sagen blev behandlet i Vestre Landsret som førsteinstans som følge af sagens principielle karakter, bl.a. grundet stillingtagen til rækkevidden af nødvendighedskriteriet i forskelsbehandlingslovens § 1, stk. 3, ved indirekte forskelsbehandling på grund af religion eller tro.Landsretten fandt, at kravet om fremmøde til at arbejde en lørdag, der tilsyneladende er neutralt, vil stille personer med idrætslærerens religion eller tro ringere end andre, hvorfor forholdet kunne være indirekte forskelsbehandling efter forskelsbehandlingslovens § 1, stk. 3.Skolen havde derfor bevisbyrden for, at kravet om idrætslærerens fremmøde var objektivt begrundet i et sagligt formål, at midlerne til at opfylde formålet var hensigtsmæssige og nødvendige, og at forholdet af den grund ikke udgjorde indirekte forskelsbehandling i strid med forskelsbehandlingsloven.Landsretten udtalte ved bedømmelse af, hvorvidt kravet om idrætslærerens fremmøde var nødvendigt, at der efter ordlyden af beskæftigelsesdirektivets artikel 2, stk. 2, litra b, og forskelsbehandlingslovens § 1, stk. 3, samt efter forarbejderne til denne bestemmelse ikke er grundlag for at fastslå, at kravet tillige skal være strengt nødvendigt, og at formuleringen i præmis 42 og 43 i sag C-157/15 (Achbita-sagen), jf. EU-Domstolens dom af 14. marts 2017, ikke kan ændre herpå.Landsretten foretog en konkret vurdering af bevisførelsen og fandt, at det havde formodning imod sig, at det var muligt for skolen at afvikle åbent hus-arrangementet tilfredsstillende uden idrætslærerens deltagelse ved intern vikariering eller omrokering af øvrige medarbejdere under arrangementet. Landsretten fremførte endvidere, at det derfor havde været nødvendigt for skolen mod betaling at antage to eksterne idrætsfaglærere for at kunne præsentere faget på det nødvendige faglige niveau.På denne baggrund, og da skolen tillige havde begrænset kravet om idrætslærerens arbejde til kun 3 timer den pågældende dag, fandt landsretten, at skolen havde løftet bevisbyrden for, at det var nødvendigt at stille krav om idrætslærerens fremmøde til åbent hus-arrangementet.Skolens krav om idrætslærerens fremmøde til åbent hus-arrangementet var derfor ikke i strid med forskelsbehandlingslovens beskyttelse mod indirekte forskelsbehandling på grund af religion eller tro.
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ÅBENT HUS-SAGEN: FORTSAT
- PROCESSEN

• Anket til Højesteret – hvorfor?

• Landsrettens fortolkning af nødvendighedskravet i forskelsbehandlingslovens § 1, stk. 3, 

er efter Ligebehandlingsnævnets vurdering ikke korrekt eller i overensstemmelse med EU-

retten

• Det må anses for fastslået af EU-Domstolen, at indgreb i religionsfriheden, herunder ved 

forskelsbehandling på arbejdsmarkedet, ikke blot skal være nødvendig. Det skal være 

strengt nødvendig

• Landsretten indrømmer arbejdsgiveren et for vidtrækkende skøn ved vurderingen af 

nødvendigheden af forskelsbehandlede krav

• Et tidsmæssigt aspekt er ikke relevant i vurderingen af, om forskelsbehandlingsloven er 

overtrådt

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Der blev således foretaget en konkret vurdering af, om sagen skulle ankes, og om Ligebehandlingsnævnet som mandatar for klager via Kammeradvokaten skulle føre sagen for Højesteret.Baggrunden for anken er, at Ligebehandlingsnævnet og klientparten er af den opfattelse, at landsrettens fortolkning af nødvendighedskravet i forskelsbehandlingslovens § 1, stk. 3, ikke er korrekt eller i overensstemmelse med EU-retten. Det er imidlertid nævnets opfattelse, at det må anses for fastslået af EU-Domstolen, at indgreb i religionsfriheden, herunder ved forskelsbehandling på arbejdsmarkedet, ikke blot skal være nødvendig. Det skal være strengt nødvendig. Da forskelsbehandlingsloven implementerer beskæftigelsesdirektivet, må EU-Domstolens praksis tillægges afgørende vægt ved fastlæggelsen af den danske retsstilling. Ligebehandlingsnævnet finder videre, at landsretten indrømmer arbejdsgiveren et meget vidtrækkende skøn ved vurderingen af nødvendigheden af forskelsbehandlede krav, og at den beskyttelser, der ligger i nødvendighedskravet i forskelsbehandlingslovens § 1, stk. 3, derved bliver udhulet i betydelig grad og videre end retsgrundlaget tillader.Landsretten forholdte sig desuden ikke til, hvorvidt det var nødvendigt, at det var en faguddannet idrætslærer, der skulle præsentere skolens studieretningsfag den pågældende lørdag, herunder om ikke skolens studieretningsfag kunne have været præsenteret tilfredsstillende på anden vis. I stedet overlades det i det hele reelt til arbejdsgiverens skøn. Endvidere kan landsrettens præmisser, som de er formuleret, tolkes derhen, at landsretten ved nødvendighedsvurderingen indlægger et tidsmæssigt aspekt, idet landsretten tillægger det vægt, at TECHCOLLEGE tillige havde begrænset kravet om klientpartens arbejde til kun 3 timer den pågældende dag. Det tidsmæssige aspekt er efter Ligebehandlingsnævnets opfattelse ikke et relevant moment i vurderingen af, om forskelsbehandlingsloven er blevet overtrådt. 
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Sagens tema

• Forskelsbehandlingslovens anvendelsesområde

• Lønmodtagerbegrebet/lønnet beskæftigelse

Sagen i korte træk

• Sektorformand i HK/Privat siden 1993 

• Politisk valgt og genvalgt 

• Aldersgrænse på 60 år på valgdagen for opstilling til hvervet som 

formand

• Fastsat i HK’s vedtægter 

• Afskåret fra genopstilling på ny til post som sektorformand på 

grund af alder (over 60 år)

• Indbragt for Ligebehandlingsnævnet, der gav den tidligere 

formand medhold 

• Godtgørelse på kr. 25.000
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Indklagede 
efterlever ikke 
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Ligebehand-
lingsnævnet
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sagen via 
Kammeradvokaten 
for Østre Landsret 

som 1. instans

Østre Landsret 
vælger at 
forelægge 

sagen for EU-
Domstolen

EU-Domstolen 
træffer afgørelse i 
den præjudicielle 

sag

Generaladvo-
katen kommer 
med et forslag 

til afgørelse

Østre Landsret afsiger dom i 
sagen med inddragelse af EU-

Domstolens præjudicielle 
afgørelse

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Ligebehandlingsnævnet traf afgørelse i sagen den 22. juni 2016.Da HK ikke efterlevede afgørelsen, blev sagen indbragt for byretten af Kammeradvokaten, der i stævningen anmodede om, at sagen blev henvist til landsretten i 1. instans. Sagen blev forelagt for EU-Domstolen af Østre Landsret af egen drift med henblik på at fastslå, om beskæftigelsesdirektivet også omfatter valget til hvervet som formand for en arbejdstagerorganisation. Begge parter fik lejlighed til at fremkomme med bemærkninger til landsrettens udkast til forelæggelseskendelse. Ligebehandlingsnævnet og HK afgav begge skriftlige og mundtlige bemærkninger for EU-Domstolen. Generaladvokaten fremkom med forslag til afgørelse den 13. januar 2022. Sagen afventer nu EU-Domstolens præjudicielle afgørelse, hvorefter Østre Landsret skal træffe afgørelse i den konkrete sag. 
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Poul Schmith har indgået aftale med VISDA, som omfatter billederne i denne præsentation.

Præsentationen og de heri indeholdte billeder er udelukkende til intern brug for modtageren og må ikke viderespredes.
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