
U.2016B.269

Ajos-sagens betydning for rækkevidden af EU-konform fortolkning i forhold
til det almindelige EU-retlige princip om forbud mod aldersdiskrimination

♦ Den 19.4.2016 afsagde EU-Domstolens Store Afdeling dom i Ajos-sagen (C-441/14), hvor Højesteret havde forelagt spørgsmål om
rækkevidden af det almindelige EU-retlige princip om forbud mod aldersdiskrimination i sager mellem private. I artiklen diskuteres
rækkevidden af dommen for, hvornår EU-konform fortolkning kan undlades, fordi der er tale om en contra legem fortolkning, og for
betydningen af hensynet til arbejdsgiverens retssikkerhed og berettigede forventninger over for arbejdstagerens grundlæggende ret
til respekt for det almindelige EU-retlige princip om forbud mod aldersdiskrimination.

Af professor, dr.jur. Ruth Nielsen og professor, phd Christina D. Tvarnø, begge CBS

1. Indledning
Denne artikel handler om rækkevidden af EU-konform fortolkning
i forhold til det almindelige EU-retlige princip om forbud mod al-
dersdiskrimination i Ajos-sagen, C-441/14.1Medlemslandene i EU
er forpligtet til at tilpasse national ret i henhold til EU-retten i
overensstemmelse med principper om forrang,2 direkte virkning3
og pligt til EU-konform fortolkning.4 EU-Domstolens afgørelse af
19. april 2016 i Ajos-sagen vedrørte Højesterets præjudicielle fore-
læggelse efter art. 267 TEUF5 for EU-Domstolen6 af spørgsmål
om, hvorvidt national ret i en sag mellem private skal tilsidesættes,
når de nationale regler er i strid med det almindelige princip om
forbud mod diskrimination på grund af alder, der er konkretiseret
i beskæftigelsesdirektivet.7

2. Faktum i Ajos-sagen
Den nationale sag omhandler Dansk Industri, som mandatar for
Ajos A/S mod Boet efter Karsten Eigil Rasmussen. Karsten Eigil
Rasmussen blev den 25. maj 2009 afskediget af Ajos (arbejdsgiver)
i en alder af 60 år og opsagde selv få dage efter sin stilling. Det
blev aftalt mellem Karsten Eigil Rasmussen og Ajos, at han skulle
fratræde med udgangen af juni 2009. Karsten Eigil Rasmussen til-
trådte efterfølgende en stilling i en anden virksomhed. Efter dansk
ret havde Karsten Eigil Rasmussen ret til en fratrædelsesgodtgørelse
svarende til tre måneders løn jf. funktionærlovens § 2 a, stk. 1. På
fratrædelsestidspunktet havde Karsten Eigil Rasmussen ret til ar-
bejdsgiverbetalt alderspension, fordi han var fyldt 60 år. Funktio-
nærlovens § 2 a, stk. 3, medførte efter fast national retspraksis at
han derfor ikke havde krav på godtgørelse, selv om han efter sin
fratræden fortsatte på arbejdsmarkedet. Karsten Eigil Rasmussen
krævede fratrædelsesgodtgørelse svarende til tre måneders løn,
hvilket Sø- og Handelsretten gav medhold i, fordi EU-Domstolen

i Ole Andersen-sagen8 har fastslået, at funktionærlovens § 2 a, stk.
3, var i strid med beskæftigelsesdirektivet9 og dermed var i strid
med det almindelige EU-retlige princip om forbudmod diskrimina-
tion på grund af alder, der er konkretiseret i dette direktiv. Ajos
appellerede afgørelsen til Højesteret, der stillede præjudicielle
spørgsmål til EU-Domstolen.
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3. Spørgsmål og svar i Ajos-sagen
Højesteret stillede ikke eksplicit spørgsmål om EU-konform for-
tolkning, men i forelæggelseskendelsen antog Højesteret, at funk-
tionærlovens § 2 a, stk. 3, efter fast retspraksis10 fortolkes således,
at en arbejdstager ikke er berettiget til fratrædelsesgodtgørelse, hvis
arbejdstageren har ret til arbejdsgiverbetalt alderspension, uanset
om arbejdstageren vælger midlertidigt at give afkald på pensionen
med henblik på at blive på arbejdsmarkedet. Højesteret udtalte, at
det efter dens opfattelse ville være contra legem at fortolke funktio-
nærlovens § 2 a, stk. 3, på en måde, der kan bringe den i overens-
stemmelse med beskæftigelsesdirektivet som fortolket i EU-Dom-
stolens dom i Ole Andersen-sagen.
Højesteret stillede eksplicit to spørgsmål til EU-Domstolen. For
det første om det almindelige EU-retlige princip om forbud mod
forskelsbehandling på grund af alder indeholder et forbud mod en
ordning som den danske, hvorefter arbejdstagere ikke er berettigede
til fratrædelsesgodtgørelse, hvis de har ret til en arbejdsgiverbetalt
alderspension i henhold til en pensionsordning, som de er indtrådt
i før det fyldte 50. år, og hvor dette gælder, uanset om de vælger
at fortsætte på arbejdsmarkedet eller vælger at gå på pension.
For det andet spurgte Højesteret, om det vil være foreneligt med
EU-retten, at danske domstole i en sag mellem en arbejdstager og
en privat arbejdsgiver om betaling af en fratrædelsesgodtgørelse,

1 Sag C-441/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Højesteret (Danmark) den 24. september 2014, DI som mandatar for Ajos A/S mod
Boet efter Karsten Eigil Rasmussen, EUT C 421 af 24.11.2014, s. 24–25, Dom: EU:C:2016:278. Generaladvokatens udtalelse: EU:C:2015:776.

2 Flaminio Costa mod ENEL, Sag 6/64, EU:C:1964:66.
3 van Gend en Loos, sag 26/62, EU:C:1963:1.
4 Se Neergaard, Ulla og Ruth Nielsen, EU Ret, Kbh. 2016, (under udgivelse), kap. 5, samt Tvarnø Christina D. og Ruth Nielsen, Retskilder og Retste-

orier, Kbh. 2014, kap. V.
5 TEUF er en forkortelse for Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsmåde.
6 Se Højesterets forelæggelseskendelse af 22. september 2014 i sag 15/2014 (1. afdeling), U 2014.3667 H.
7 Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv,

EF-Tidende nr. L 303 af 02/12/2000 s. 16-22.
8 Sag C-499/08, Ole Andersen, EU:C:2010:600.
9 2000/78/EF.
10 Senest U 2014.1119 H.
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som arbejdsgiveren efter national ret, som beskrevet i spørgsmål
1, er fritaget for at skulle betale, men hvor dette resultat ikke er
foreneligt med det almindelige EU-retlige princip om forbud mod
forskelsbehandling på grund af alder, foretager en afvejning af
dette princip og den direkte virkning heraf over for retssikkerheds-
princippet og det hermed sammenhængende princip om beskyttelse
af den berettigede forventning og efter en sådan afvejning kommer
til den konklusion, at princippet om forbudmod forskelsbehandling
på grund af alder må vige for retssikkerhedsprincippet, således at
arbejdsgiveren i overensstemmelse med national ret fritages for
betaling af fratrædelsesgodtgørelsen. Højesteret ønskede tillige
oplyst, om det har betydning for, om en sådan afvejning kan komme
på tale, at arbejdstageren efter omstændighederne har mulighed for
at kræve erstatning af staten som følge af den danske lovgivnings
uoverensstemmelse med EU-retten.
EU-Domstolen valgte i sine præmisser at udtale sig om contra

legem fortolkning, se herom nedenfor i afsnit 4. EU-Domstolen
svarede på spørgsmål 1, at det almindelige princip om forbud mod
forskelsbehandling på grund af alder, som beskæftigelsesdirektivet
er et konkret udtryk for, skal fortolkes således, at det også i en tvist
mellem private er til hinder for en national lovgivning som funktio-
nærlovens § 2 a, stk. 3.
Svaret på spørgsmål 2 var, at EU-retten skal fortolkes således, at
det, når en national domstol, for hvilken der er indbragt en tvist
mellem private, der er omfattet af anvendelsesområdet for beskæf-
tigelsesdirektivet, anvender national ret, påhviler den at fortolke
denne således, at den kan anvendes i overensstemmelsemed direk-
tivet, eller, hvis det er umuligt, om nødvendigt at undlade at anvende
enhver bestemmelse i national ret, som er i strid med det alminde-
lige princip om forbud mod forskelsbehandling på grund af alder.
Denne forpligtelse kan hverken drages i tvivl af retssikkerhedsprin-
cippet eller princippet om beskyttelse af den berettigede forventning
eller af den mulighed, som en privatperson, der anser sine rettighe-
der for krænket på grund af anvendelsen af en national bestemmelse,
som er i strid med EU-retten, har for at at drage den pågældende
medlemsstat til ansvar for tilsidesættelse af EU-retten. Se om afvej-
ningen af retssikkerhedshensyn mm. over for det almindelige
princip om forbudmod forskelsbehandling på grund af alder neden-
for i afsnit 5.

4. EU-konform fortolkning
4.1. Hjemmelen til pligten til EU-konform fortolkning.
Retskildehierarkiet i EU og integrationen mellem
retsregler af EU-retlig, nationalretlig og folkeretlig
herkomst
EU-Domstolen henviser i sin hidtidige praksis vedrørende EU-
konform fortolkning og direktivers forpligtende virkning for med-
lemsstaterne, til både art. 4, stk. 3, TEU11 om pligten til loyalt
samarbejde og art. 288 TEUF om direktivers forpligtende virkning.
Pligten til EU-konform fortolkning i henhold til art. 288, stk. 3,
TEUF, vedrører kun direktiver virkning, mens pligten til EU-kon-
form fortolkning i henhold til art. 4, stk. 3, TEU gælder i forhold
til en hvilken som helst EU-retlig retskildetype,12 fx primærretlige
regler som det almindelige EU-retlige princip om forbud mod for-

skelsbehandling pga. alder, som der er tale om i Ajos-sagen. EU-
Domstolen har således fastslået, at de nationale domstole har pligt
til at sikre effektiv beskyttelse af de rettigheder, borgere og virk-
somheder har i kraft af EU-regler, og at dette betyder, at en national
domstol kan suspendere håndhævelsen af en national regel, der
måtte være i strid med EU-retten, indtil dette spørgsmål er afklaret,
jf. Factortame-sagen.13
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Ajos-dommen tager ikke stilling til, hvad der gælder, hvor den
EU-regel, en national regel strider mod, findes i et direktiv, der kun
har retskildevægt som sekundærregulering. Det er efter EU-Dom-
stolens praksis om direkte virkning klart, at traktatbestemmelser
og grundlæggende rettigheder (primærretten) har stærkere direkte
virkning end direktiver, som efter fast praksis ikke har horisontal
direkte virkning, netop af hensyn til private arbejdsgiveres/virksom-
heders retssikkerhed. Rækkevidden af Ajos-dommen kan derfor
ikke udstrækkes til at gælde i forhold til EU-konform fortolkning
af direktiver generelt.
Det er efter vor vurdering vigtigt at være opmærksom på, at EU-
Domstolens dom i Ajos-sagen alene handler om EU-konform for-
tolkning og afvejning over for retssikkerhedsprincippet mm. i for-
hold til EU-retlige regler på øverste niveau i det EU-retlige
retskildehierarki. Højesterets forelæggelseskendelse tyder på, at
retten ikke tillægger retskildehierarkiet i EU nogen særlig vægt.
Retten henviser i sin argumentation til fordel for retssikkerhedshen-
syn til et bredt og blandet udvalg af EU-domme, hvoraf nogle alene
handler om sekundærregulering (direktiver) og andre om primær-
retten eller både primærret og sekundærret.
I den skandinaviske realistiske retsteori, som navnlig Alf Ross
udformede den i midten af forrige århundrede,14 var det almindeligt
antaget, at der principielt ikke er nogen rangorden mellem danske
retskildermht. disses gyldighed. Det ultimative gyldighedskriterium
ved modstrid mellem retskilder var domstolenes forståelse. Ross
har aldrig udtalt sig om de EU-retlige konsekvenser af sit gældebe-
greb. Han var tilhænger af den dualistiske teori vedrørende forholdet
mellem national ret og folkeret, og antog at for nationalt forum går
national ret forud for folkeret. En retsopfattelse i forlængelse af
dette synspunkt vil i relation til problemet i Ajos-sagen, hvis EU-
ret opfattes som international ret (folkeret), føre til, at Højesteret
kan bestemme, hvilken rolle EU-retten har i dansk ret og dømme
ud fra sin opfattelse af, hvordan det bør være, uanset om den strider
mod EU-Domstolens.
De fleste jurister i EU er uddannet i en kontinentaleuropæisk,
retspositivistisk tradition, der bygger på (arven efter) Hans Kelsens
Reine Rechtslehre fra 1934,15 der definerede retssystemet som et
hierarkisk opbygget system af retskilder (Stufenbau). Kelsen anta-
ger, at kriteriet for en norms gyldighed er dens tilblivelse i overens-
stemmelse med en anden norm, ikke normens overensstemmelse
med et empirisk faktum eller dens indholdsmæssige overensstem-
melse med en moralsk eller retspolitisk norm. Kelsen antog, at in-
ternationale og nationale retskilder er en del af et monistisk system,
opbygget i et enkelt normativt hierarki, hvor international ret (fol-
keret) har forrang for national ret.
Det foran skitserede synspunkt i forlængelse af Ross' teori strider
klart mod EU-Domstolens praksis om EU-rettens forrang for og

11 TEU er en forkortelse for Traktaten om den Europæiske Union.
12 Se nærmere Christina D. Tvarnø og Ruth Nielsen, Retskilder og retsteorier, 4. udgave, 2014, s. 150.
13 Factortame-sagen, sag 213/89, ECLI:EU:C:1990:257.
14 Se Ross, Alf: Ret og Retfærdighed, Kbh. 1953. Se om forskellige retsteorier Christina D. Tvarnø og Ruth Nielsen, Retskilder og retsteorier, 4. udgave,

2014.
15 Kelsen, Hans: Introduction to the Problems of Legal Theory (A Translation of the First edition of Reine Rechtslehre 1934), Oxford,1992, s. 99.
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direkte virkning i national ret. EU-retten startede med Rom-Trak-
taten fra 1957 i en folkeretlig form, men allerede i Van Gend en
Los-sagen fra 1963 og COSTA/ENEL-sagen fra 1964, jf. foran i
Indledningen, udtalte EU-Domstolen, at EØF-traktaten til forskel
fra almindelige folkeretlige traktater har indført en særlig (sui ge-
neris) retsorden, der er integreret i medlemsstaternes retssystemer
og som skal anvendes af deres domstole som rettigheds- og
pligtskabende ikke kun for medlemsstaterne, men også for borgerne
og virksomhederne. Kelsen har ligesomRoss ikke selv taget stilling
til EU-retlige problemer, men hans betoning af retskildehierarkiet
og monismen i det samlede retssystem passer ret godt til retsopfat-
telsen hos EU-Domstolen og de fleste EU-retlige aktører.
Kelsen er en af de meget få retsfilosoffer, hvis navn man kan finde
i EU-Domstolens database.16 Ross er der fx ikke. Danske jurister,
der er præget af arven efter Ross, bør ved læsning af EU-retlige
tekster være opmærksom på, at kun meget få i EU kender den
skandinaviske realistiske retsteori, mens det store flertal er præget
af arven efter Kelsen og ser retssystemet som et retskildehierarki
og det samlede system af regler af EU-retlig, nationalretlig og fol-
keretlig herkomst som ét stort integreret retssystem.17

4.2. Pligten til EU-konform fortolkning skal opfyldes,
før der tages stilling til direkte virkning
I Dominguez-sagen udtalte EU-Domstolen,18 at spørgsmålet om,
hvorvidt en national bestemmelse, som er i strid med EU-retten,
ikke skal anvendes, kun opstår, hvis det ikke er muligt at fortolke
national ret EU-konformt. Denne opfattelse bekræfter EU-Domsto-
len i Ajos-dommen.19 Der er en vid skønsmargin for medlemssta-
terne, når de fortolker deres nationale ret EU-konformt og ved
vurderingen af, om det er muligt at fortolke national ret EU-kon-
formt.
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4.3. Hvad forstås ved fortolkning contra legem?
Det har i ca. 30 år været antaget i EU-Domstolens praksis, at pligten
til EU-konform fortolkning ikke indebærer pligt til fortolkning
contra legem. I Kolpinghuis-sagen20 fastslog EU-Domstolen såle-
des, at en medlemsstat ikke kan straffe alene med hjemmel i EU-
konform fortolkning, hvis der ikke er hjemmel i national lovgivning.
Ajos-dommen er den første dom, hvor EU-Domstolen udtaler sig
klart om, hvad der forstås ved contra legem fortolkning. Det synes
klart, at contra legem fortolkning omfatter fortolkning i strid med
national lovtekst.
Tidligere har Højesteret praktiseret contra legem fortolkning som
fortolkning i strid med lovtekst,21 men i ferielovsagen,22 der blev
afgjort i december 2013 og som ligesom Ajos-sagen handlede om
uoverensstemmelse mellem en grundlæggende rettighed på EU-
niveau23 og en bestemmelse i dansk ret, lancerede Højesteret en
ny opfattelse af contra legem fortolkning som ikke blot omfattende

fortolkning i strid med en lovtekst, men også fortolkning i strid
med en i øvrigt klar retstilstand, uanset hvilken retskilde (forarbej-
der, administrativ praksis, domspraksis eller andet), der gjorde
retsstillingen klar.
Af forelæggelseskendelsen i Ajos-sagen fremgår det som nævnt,
at det efter Højesterets mening vil være contra legem at fortolke
funktionærlovens § 2 a, stk. 3, på en måde, der kan bringe den i
overensstemmelse med beskæftigelsesdirektivet som fortolket af
EU-Domstolen i Ole Andersen-sagen, fordi det ville indebære en
fortolkning i strid med klar, dansk højesteretspraksis. Til forskel
herfra antog generaladvokaten (Kokott) i Ole Andersen-sagen, at
direktivkonform fortolkning af funktionærlovens § 2 a, stk. 3,
fuldtud er mulig.
Den ordlyd i funktionærlovens § 2 a, stk. 3, der er tale om at for-
tolke EU-konformt i Ajos-sagen, lyder som nævnt, at »hvis funk-
tionæren ved fratrædelsen vil oppebære en alderspension fra arbejds-
giveren, og hvis funktionæren er indtrådt i den pågældende pen-
sionsordning før det fyldte 50. år, bortfalder fratrædelsesgodtgørel-
sen i den konkrete sag«. Den direktivkonforme fortolkning går ud
på, at dette kun gælder, hvis arbejdstageren faktisk oppebærer
pension fra arbejdsgiveren, mens hun eller han bevarer retten til
fratrædelsesgodtgørelse, hvis den pågældende bliver på arbejdsmar-
kedet og ikke gør brug af retten til at gå på pension. Den fortolk-
ning, Højesteret hidtil har anlagt, går ud på, at fratrædelsesgodtgø-
relsen bortfalder, både når arbejdstageren faktisk er gået på pension,
og når hun eller han har ret til at få pension, men faktisk vælger
ikke at gå på pension og bliver på arbejdsmarkedet. I vore øjne
stemmer den direktivkonforme fortolkning bedre med ordlyden
end Højesterets fortolkning. Vi er derfor enige med generaladvokat
Kokott.
I Ajos-dommen udtalte EU-Domstolen,24 at kravet om EU-kon-
form fortolkningmedfører en forpligtelse for de nationale domstole
til i givet fald at ændre en fast retspraksis, hvis denne er baseret på
en fortolkning af national ret, som er uforenelig med med et direk-
tiv. Højesteret kan derfor ikke med rette antage, at det er umuligt
for den at fortolke den omhandlede nationale bestemmelse i over-
ensstemmelse med EU-retten, alene som følge af den omstændig-
hed, at den stedse har fortolket denne bestemmelse i en retning,
som ikke er forenelig med EU-retten. Hermed underkender EU-
Domstolen klart den af Højesteret udviklede nyfortolkning af contra
legem som fortolkning i strid med en efter Højesterets opfattelse
klar retsstilling.

16 Se fx Sag C-52/08, Generaladvokatens forslag i Kommissionen med Portugal, EU:C:2010:514.
17 Sml. Nielsen, Ruth: Udviklingslinjer i europæisk retskildelære, EU- Ret & Menneskeret 2015 s. 149.
18 Dominguez, C-282/10, EU:C:2012:33, præmis 23, Se også Grith Skovgaard Ølykke & Christina D. Tvarnø, Pligten til EU-konform fortolkning -

EU-Domstolens afgørelse i Dominguez-sagen, Festskrift: Liber Amicarum et Amicorum in Honour of Ruth Nielsen. Fejø, Neergaard, Tvarnø &
Ølykke, København, 2013, s. 411-430.

19 Se præmis 29 i Ajos-dommen.
20 Se sag 80/86, Kolpinghuis Nijmegen, ECLI:EU:C:1987:431.
21 Sml. Jens Kristiansen: Grænser for EU-konform fortolkning i lyset af nyere højesteretspraksis, Juristen 2014 s. 1 og samme: Når dansk ret (måske)

er uforenelig med EU-retten – Er der en fast linje i højesteretspraksis? I Juristen 2015 s. 225.
22 U 2014.914 H.
23 Efter art. 31, stk. 2, i Chartret om Grundlæggende Rettigheder er retten til betalt ferie en grundlæggende ret i EU. Denne ret er også – ligesom i Ajos-

sagen – konkretiseret i et direktiv, i ferielovsagen arbejdstidsdirektivet.
24 Præmis 33 og 34.
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5. Afvejning af hensynene til arbejdsgiverens retssik-
kerhed og berettigede forventninger over for arbejds-
tagerens grundlæggende ret til ikke at blive diskri-
mineret pga. alder
Ajos-sagen handler om den grundlæggende ret til ikke at blive
diskrimineret pga. alder. Denne ret beroede før Lissabon-Traktatens
ikrafttræden den 1.12.2009 på et almindeligt EU-retligt princip.
Den har desuden siden 2000 været konkretiseret i beskæftigelses-
direktivet og i art. 21 i Chartret om Grundlæggende Rettigheder,
der blev formuleret i 2000 som en enstemmig, højtidelig erklæring
af regeringerne i Rådet, dvs. som soft law. Ved Lissabon-traktatens
ikrafttræden blev Chartret om Grundlæggende Rettigheder løftet i
det EU-retlige retskildehierarki fra soft law til traktatrang. Afskedi-
gelsen i Ajos-sagen skete ca. et halvt år før Lissabon-Traktatens
ikrafttræden og Chartret om Grundlæggende Rettigheders opstig-
ning i det EU-retlige retskildehierarki. I Ajos-sagen er det afgørende
derfor dansk rets uoverensstemmelse med en grundlæggende ret,
der på det for sagen afgørende tidspunkt fremgik af det almindelige
EU-retlige princip om forbud mod aldersdiskrimination, der var
en del af primærretten. Det hovedspørgsmål, Højesteret stillede
EU-Domstolen var, hvilken betydning hensynet til arbejdsgiverens
(Ajos') retssikkerhed har over for princippet om forbud mod alder-
sdiskrimination. I forhold til tilsvarende sager, der opstår efter den
1. december 2009, er det relevante spørgsmål, hvornår EU's
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Charter om Grundlæggende Rettigheder gælder i sager for de dan-
ske domstole.25 Spørgsmål om den horisontale direkte virkning af
Chartret har været genstand for megen litterær debat i de senere år
i det meste af EU.26 Der kan være flere grunde til, at Chartret ikke
gælder for dansk domstol. For det første skal en charterbestemmelse
for at have direkte horisontal virkning ligesom en traktatbestemmel-
se være præcis. Det er der mange charterbestemmelser, der ikke
er, men art. 21 om forbud mod aldersdiskrimination opfylder klart
dette krav. Det forbud er fx lige så præcist som forbuddet mod
kønsdiskrimination i art. 157 TEUF om ligeløn, der har haft direkte
horisontal virkning siden Defrenne-II-sagen27 fra 1976. For det
andet skal Chartret kun respekteres i national ret på EU-regulerede
områder. Der er ingen tvivl om, at Ajos-sagen foregår på et EU-
reguleret område, idet faktum i sagen falder inden for anvendelses-
området for beskæftigelsesdirektivet.

5.1. EU-Domstolens besvarelse af Højesterets spørgs-
mål
Som nævnt spørger Højesteret i sit andet spørgsmål i Ajos-sagen,
om det er muligt at afveje retssikkerhedshensyn og hensynet til
arbejdsgiverens berettigede forventning over for det almindelige
princip om forbud mod aldersdiskrimination med det resultat, at
arbejdsgiveren får lov til at aldersdiskriminere, fordi Højesteret i
sin hidtidige praksis om fortolkning af funktionærlovens § 2 a, stk.

3, har tilladt dette. Dette er EU-Domstolen helt afvisende overfor,28
hvilket der ikke er noget nyt i. Det følger allerede af EU-Domstolens
praksis i Kücükdeveci-sagen,29 der bekræfter EU-Domstolens dom
i Mangold-sagen,30 hvorefter en national domstol, hvis det er
umuligt at opnå overensstemmelsemed EU-retten ved EU-konform
fortolkning, skal lade være med at anvende den nationale regel, der
strider mod EU-ret på grundrettighedsniveau. Resultatet i disse
domme fastholdes i Ajos-dommen. Højesteret havde i sin forelæg-
gelseskendelse argumenteret for at foretrække retssikkerhedshensyn
til arbejdsgiveren. EU-Domstolen afviser muligheden uden at gå
ind i en nærmere diskussion med Højesteret, se nedenfor i afsnit
5.2.
Til sidst i sit spørgsmål 2 spørger Højesteret, om den i forbindelse
med afvejningen af retssikkerhedshensyn over for arbejdstagerens
grundlæggende ret til ikke at blive diskrimineret pga. alder kan eller
skal tage hensyn til den omstændighed, at medlemsstaterne er for-
pligtet til at erstatte skade, der er forvoldt borgerne som følge af
ukorrekt gennemførelse af beskæftigelsesdirektivet. Hertil svarer
EU-Domstolen, at borgernes (her arbejdstagerens) rettigheder efter
reglerne om statsligt erstatningsansvar hverken kan rejse tvivl om
den forelæggende rets forpligtelse til at foretage EU-konform for-
tolkning, eller, hvis det er umuligt, at undlade at anvende den natio-
nale bestemmelse, der er i strid med det almindelige princip om
forbud mod forskelsbehandling på grund af alder, som beskæftigel-
sesdirektivet er et konkret udtryk for.

5.2. Højesterets argumenter for hvorfor EU-Domstolen
burde skifte praksis i forhold tilMangold ogKücükde-
veci
Hovedformålet med art. 267 TEUF om præjudicielle spørgsmål til
EU-Domstolen er at give nationale domstole, der er i tvivl om,
hvad der er gældende EU-ret, mulighed for at blive belært herom
af EU-domstolen. Højesterets forelæggelse i Ajos-sagen er atypisk
ved at det efterMangold- og Kücükdeveci-dommene var acte clair,
hvad der var gældende EU-ret, og at Højesteret derfor måtte vide,
hvad der var gældende ret. Det er nærliggende at antage, at Højeste-
ret har fundet, at retssikkerhedshensyn til arbejdsgiveren burde
prioriteres højere end det skete i Mangold- og Kücükdeveci-dom-
mene. Forelæggelsen kan derfor læses som et forsøg på at påvirke
EU-Domstolen til at modificere den EU-retlige anti-diskriminations-
regulering, som nogen mener er gået for vidt.31Denne retspolitiske
brug af art. 267 TEUF hilses velkommen i dele af den danske litte-
ratur.32 Efter vor vurdering er det en uhensigtsmæssig brug af art
267 TEUF. De argumenter, Højesteret anfører, er efter vor opfattelse
heller ikke særlig tungvejende.
Som EU-Domstolen flere gange har erklæret,33 kræver retssikker-
hedsprincippet, at retsregler, som har bebyrdende retsvirkninger
for borgerne, skal være klare og præcise og deres anvendelse for-
udsigelig for borgerne. Efter Højesterets opfattelse opfylder det
EU-retlige forbud mod aldersdiskrimination ikke dette krav. Man

25 Se herom Niels Fenger: Hvornår gælder EU's Charter om grundlæggende rettigheder i sager for de danske domstole?, Juristen 2015 s. 168 ff. Se
også Ole Hasselbalch: Ret, uret og EU-ret, U 2015B.53.

26 Se Frantziou, Eleni: The Horizontal Effect of the Charter of Fundamental Rights of the EU: Rediscovering the Reasons for Horizontality, European
Law Journal 2015 s. 657 ff. med henvisninger til den europæiske literatur.

27 Sag 43/75, Defrenne-II, EU:C:1976:56.
28 Se præmis 28-43 i Ajos-dommen.
29 Kücükdeveci, C-555/07, EU:C:2010:21.
30 Mangold, C-144/04, EU:C:2005:709.
31 Se fx Fenger, Niels: Er anti-diskrimminationsretten ved at gå for langt?, Juristen 2014 s. 1077 ff.
32 Fenger, Niels: Hvornår gælder EU's Charter om grundlæggende rettigheder i sager for de danske domstole?, Juristen 2015 s. 168 ff.
33 Bl.a. i Dominguez-sagen, C-282/10, EU:C:2012:33.
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henviser til støtte herfor navnlig til Test Claimant-sagen,34 hvor
EU-Domstolen antog, at i en situation, hvor de skattepligtige
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ifølge national ret kan vælge mellem to mulige retsmidler med
henblik på tilbagebetaling af skat, der er opkrævet i strid med EU-
retten, og det ene af disse har en længere forældelsesfrist, er effek-
tivitetsprincippet, retssikkerhedsprincippet og princippet om beskyt-
telse af den berettigede forventning til hinder for en national lov-
givning, som uden varsel og med tilbagevirkende kraft forkorter
denne forældelsesfrist. Her er der således tale om at bruge retssik-
kerhedsprincippet mm. til at beskytte borgerne mod en national
regel, der krænker deres retssikkerhed. Det er i vore øjne en væsent-
lig anden situation end den, der foreligger i Ajos-sagen, hvor Hø-
jesteret argumenterer for, at hensynet til arbejdsgiveres retssikker-
hed kan begrænse arbejdstageres grundlæggende rettigheder. Hø-
jesteret henviser også til den tvivl omMangold-dommens rigtighed,
som generaladvokaten udtaler i Dominguez-sagen. Dominguez-
sagen handlede om en offentlig arbejdsgiver. Det er afgørende for
problemstillingen i Ajos-sagen, at Ajos er en privat arbejdsgiver,
og det er i vore øjne begrænset, hvad man kan bruge en generalad-
vokatudtalelse fra en helt anden kontekst til. Endelig henviser Hø-
jesteret til, at det almindelige princip om forbud mod aldersdiskri-
mination er uskreven ret. Højesteret forklarer ikke nærmere, hvad
manmener med udtrykket »uskreven ret«. Jurister, der følger tradi-
tionen efter Kelsen, bruger som regel udtrykket »skreven ret« som
betegnelse for ret, der er fastsat i henhold til en kompetencenorm,
uanset på hvilket niveau i retskildehierarkiet, man befinder sig, jf.
foran omKelsens gyldighedskriterium.Da diskriminationsforbuddet
blev indskrevet i art. 21 i Chartret om Grundlæggende Rettigheder
som soft law35 i 2000, handlede de EU-institutioner (Rådet, EU-
Parlamentet og Kommisionen), der vedtog Chartret som en højtide-
lig erklæring på forslag fra Det Europæiske Konvent, klart inden
for deres kompetence. Det samme gjaldt traktatgiver, da man ved
Lissabon-Traktaten hævede princippet til traktatrang. I vore øjne
er art. 21 i Chartret lige så meget skreven ret som fx art.157 TEUF
om ligeløn for mænd og kvinder. Der er aldrig nogen, der har kaldt
ligelønsprincippet uskreven ret. Måske bruges udtrykket uskreven
ret blot som et retorisk kneb for at få det, der betegnes som uskreven
ret, til at lyde mindre væsentligt.
Jens Kristiansen rejser i en artikel i Juristen36 spørgsmålet, om
Højesteret er enig med sig selv. Mindre end ét år efter den præjudi-
cielle forelæggelse37 i Ajos-sagen – og inden EU-Domstolen afsag-
de dom i denne – har Højesteret valgt en anden tilgang til en iden-
tisk problematik i en sag om handicapdiskrimination i Skibby Su-
permarked.38 Skibby Supermarked fyrede en handicappet medar-
bejder med leddegigt efter 120 dages sygdom, hvilket er berettiget
efter ordlyden af funktionærlovens § 5, stk. 2, men var uberettiget
efter forskelsbehandlingslovens § 2, da man ikke havde opfyldt
tilpasningspligten i forskelsbehandlingslovens § 2 a. Her undgik
Højesteret den principielle konflikt i forhold til EU-retten ved at
anvende forskelsbehandlingslovens forbudmod handicapdiskrimi-

nation med forrang frem for funktionærlovens § 5, stk. 2. Det skete
uden særlige overvejelser om de retssikkerhedsmæssige betænke-
ligheder ved at pålægge en privat arbejdsgiver at betale mere end
ét års løn for en opsigelse, som var retmæssig efter ordlyden af
funktionærlovens § 5, stk. 2. Jens Kristiansen fremhæver, at der
kan være forskellige opfattelser af, hvordan domstolene bør hånd-
tere regelkonflikter mellem dansk ret og EU-ret i sager med private.
Det er imidlertid iøjnefaldende, at Højesteret har anvendt forskellige
tilgange i Skibby Supermarked og Ajos-sagen uden at forklare, på
hvilke punkter sagerne adskiller sig fra hinanden. Efter de præmis-
ser, som Højesteret anvendte i sagen om Skibby Supermarked,
kunne retten lige så vel i Ajos-sagen have valgt at give forskelsbe-
handlingslovens forbud mod aldersdiskrimination forrang frem for
funktionærlovens § 2 a, stk. 3, med henvisning til lex posterior og
lex specialis, og dermed have sparet parterne og EU-Domstolen
for den præjudicielle forelæggelse. Det virker derfor efter Jens
Kristiansens opfattelse, som vi er enige i, som om de medvirkende
dommere i sagen om Skibby Supermarked ikke har haft den samme
principielle, retssikkerhedsbetonede tilgang, som de medvirkende
dommere i Ajos-sagen.

6. Konklusion
Ajos-dommen afklarer pligten til EU-konform fortolkning af natio-
nal ret, især hvad der skal forstås ved contra legem fortolkning.
Contra legem fortolkning er herefter fortolkning i strid med en
national lovtekst. Hermed underkender EU-Domstolen Højesterets
praksis fra de seneste år i ferielovssagen og Ajos-sagen, der anser
det for contra legem fortolkning at fortolke national ret i strid med
en efter Højesterets opfattelse klar retsstilling, fx i Ajos-sagen klar
højesteretspraksis.
Såfremt begrænsningen vedrørende contra legem forhindrer en
EU-konform fortolkning, skal den nationale domstol undlade at
anvende de bestemmelser i national ret, der er i strid med det almin-
delige princip om forbud
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mod diskrimination på grund af alder. Det betyder, at Højesteret
skal undlade at anvende reglen i funktionærlovens § 2 a, stk. 3,
som fortolket i hidtidig klar højesteretspraksis, da anvendelsen af
denne regel vil være i strid med det almindeligt gældende EU-ret-
lige princip om forbud mod diskrimination pga. alder, der er kon-
kretiseret i beskæftigelsesdirektivet.
Forpligtelsen til EU-konform fortolkning af det almindelige EU-
retlige princip om forbud mod diskrimination pga. alder, der er
konkretiseret i beskæftigelsesdirektivet, eller den direkte anvende-
lighed af dette princip, kan efter vores opfattelse ikke tilsidesættes
på grundlag af hensyn til arbejdsgiverens retssikkerhed og beretti-
gede forventning eller af muligheden for at søge erstatning fra sta-
ten.
Der er ikke i Ajos-dommen taget stilling til, hvad der gælder, hvor
den EU-regel, som en national regel strider mod, findes i et direktiv,
der kun har retskildevægt som sekundærregulering.

34 Sag C-362/12, Test Claimant, EU:C:2013:834.
35 Begrebet soft law er uklart i EU-retten, se herom Senden, Linda: Soft Law in European Community Law, Oxford 2004, Senden, Linda: Changes in

the relative importance of sources of law – The case of EU soft law in Neergaard, Ulla and Ruth Nielsen (eds.): European Legal Method – In the
Multi-Level EU Legal Order, Copenhagen 2012 og Terpan, Fabien: Soft Law in the European Union—The Changing Nature of EU Law, European
Law Journal 2015 s. 67.

36 Jens Kristiansen: Når dansk ret (måske) er uforenelig med EU-retten – Er der en fast linje i højesteretspraksis? i Juristen 2015 s. 225.
37 Jens Kristiansen betegner forelæggelsen i Ajos-sagen som opsigtsvækkende.
38 Se U 2015.3827 H om Skibby Supermarked.
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