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Udskrift af domhogen
DOM
Afsagt den 12. juni 2018 i sagnr. BS 8-16542017:
3F som mandatar for

A

mod
DK Handel & Service ApS
Bregnevej 15
5220 Odense SØ
Sagens baggrund og parternes påstande
Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt sagsøger, 3F som mandatar for
A
er berettiget til et krav mod sagsøger, DK
Handel & Service ApS, som følge af, at en opsigelse af hende har været
be
grundet i hendes graviditet.
,

Sagen er anlagt den 18. oktober 2017.
Sagsøgerens påstand er betaling af 232.008,60 ler.
Sagsogtes påstand er frifindelse.
Oplysningerne i sagen
Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. jf. retspleje
lovens § 218 a, stk. 2.
Ved ansættelseskontrakt af 19. marts 2017 blev
ansat hos DK Handel & Service ApS.
Af ansætrelseskontrakten fremgår følgende blandt andet:
“47 Der er forskellige afienningsordninger i virksomheden og de er aftalt
at:
Medarbejderen aflønnes med (8) faste timer per dag, som ligger i tidsrum
mer 07.30 til 15.30 på hverdag og 10.00 til 17.00 i weekenden og resten
af
arbejdstiden med provision på 48% af indkørt indtjening i resten afarbejds
tiden,
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8.3 Hvis medarbejderen bliver ude afastand til at udføre sit arbejde som
føl
ge af sygdom, skal medarbejderen meddele det til sin fbresatte seneste
2 ti
mer før arbejdstidens begyndelse på den første fraværsdag.”

11.1 Ansættelsesfbrholdet begynder den (09 032Ol 7).”
Af e-mail af 31. juli 20)7 fra DK Handel & Service ApS samarbejdspa
dner
SafeNcare ApS ved driftsleder Hamudi Agba tit DK Handel & Service
ApS
fremgår flgende:
“Hej Uday
Her Mr du klagen fra Sydtrafik som vi har modtaget over din VL
4041
Jeg vil gerne have du sender mig en redegørelse over hvorfor din
chauforer
han valgt og lukke de dage. D, 29/7 og 30/7
Som jeg snakkede med dig om telefonisk er det ildcc acceptende på nogle
måder, at lukke sin VI i garanti perioden.
Det er også streng fbrbudt at hendes mand ringer og snakker med trnfiks
el
skab.
Håber du tager en alvorligt snak med din chauferer og beder hende at
det er
sidst gang sådan noget gentager sig.
på forhånd tak”
Af brev fra Flextrafik ved driftleder Nick Holme Kjeldsen til SafeNCare
ApS af samme dato fremgår følgende blandt andet:
“Vedr. F05 Flex0aranti, bod for kvalitetsbrist,
-

Flextrnfik har konstateret følgende kvalitetsbrister i forbindelse med
udførel
se for Flcxtrafik:
• V1404l 29. juli 2017 Planlagte ture ikke kwt
• VL 4041 30. juli 2017 Vognen ikke til rådighed i hele rådigheds
perio
den
-

-

Dokumentation for kvalitetsbflst er vedlagt.
Som følge af nævnte kvalitetsbrister pålægges bod på b. 1.000 ford.
29. juli
& 2.000 ford. 30juli (i alt 1cr, 3.000)jt Rammeaftale om Udbud af P05
Flexgamnti 5 29”
-
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Den i. august2017 sendte DK Handel & Service ApS en e-mah til
A
vedrørende opsigelse af hendes ansættelsesforhold
med følgende tekst:
Hei
Vi har fåret boder og klage og en masse sur minde begrund af du valgt at får
din mand til at ringe ind til Flex og lukke for vognen belle weekenden d. 29
07 og d. 30/07 uden at sige det ti! os eller skrive en mail eller en besked,
som om det er dig som arbejder hos og ikke din mand, det er på ingen måde
acceptabel og vi acceptere ikke at medarbejder ikke overholder reglerne her
hos DK handel & service ApS, derfor er jeg nødt sagt til at opsige dig fra
dags dato.
Fortsæt en god dag
Med venlig hilsen
Direktør
Luai Hadidi’.
Parterne er enige om, at det fremsatte krav svarer til 12 måneders løn.
har forklaret, at hun har været ansat hos sag
A
søgte som chauffør med kørsel afhandieaptransport. Hun mødte kl. 7- 19 i
hverdagene og i weekenden fra kl. 9-21. Hun havde garantitid fra kl. 7-16 i
hverdagene og i weekenden fra kl. 9-17, Garantitid betyder, at bilen skal væ
re til rådighed for, at hun kan fà ture. Rådighedsperioden betyder, at hun ik
ke nødvendigvis skal være til rådighed, medmindre der er planlagte ture.
Foreholdt ansættelsesaflalens punkt 4,7 vedrørende aflønning forklarede
hun, at hun fik fast Ion i garantitiden og provisionsløn i rådighedspedoden.
Hun havde fået at vide af arbejdsgiveren, at det var vigtigt at overholde ga
rantitiden, og at hun i det tidsrum ikke kunne tage hjem før tid, Hun havde
ikke fået at vide, hvad der ville ske, hvis hun ikke overholdt garantitiden.
Det var normalt for hende at afslutte arbejdstiden i rådighedspedoden. hvis
hun ikke havde konkrete fastlagte ture. Hun ringede i sådanne tilfælde til
Flextrafik og spurgte, om de kunne se, om der var flere ture til hende, Hvis
der ikke var flere ture, bad hun dem om at lukke hende ned, hvilket de så
gjorde.
Hun var på arbejde lørdag den 29. juli 2017, hvor hun om eftermiddagen be
evndte at få det dårligt med smerter i lænden og voldsom træthed grundet
sin graviditet. Den pågældende dag var garantitiden udløbet kl. 17. På det
tidspunkt manglede kun et par timer af vagten, og hun kunne se på sin
skærm, at hun havde en enkelt køretur tilbage. Hun ringede til Flextrafik og
spurgte, om hun kunne blive lukket ned, idet hun havde det meget dårligt.
Hun ringede ikke til sin chef; idet hun vidste, at han ikke var i Danmark, så
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hun mente ikke, at hun kunne få fat i ham. Normalt
skal hun ringe til sin
chef; Luai Hadidi, hvis hun er syg. Hun havde
ikke fået andre telefonnumre
at ringe til end Luais. Hun vidste ikke, om der var
andre chauffører, der kun
ne overtage hendes vagt. Da hun ringede til Flextrafik
, ville hun høre, om
der var nogen, der kunne tage den sidste tur for hend
e. Hun fik at vide, at det
ikke kunne lade sig gøre, og der ikke kunne lukk
es ned for hende den dag.
Hun måtte så bare bide smerten i sig, men hun havd
e det meget dårligt og
ringede derfor til sin mand, som ikke kunne forst
å, at hun ikke kunne blive
lukket ned. Han ville derfor selv forsøge at ringe til
Flextrafik. Han talte
med Flextrafik, og de fandt en løsning, således at
hun godt kurme blive luk
ket ned alligevel og ikke korte den sidste tur. Hun
fik en besked på skærmen
om, at hendes vogniøb var blevet lukket ned.
Dagen efter havde hun det lidt bedre, men var stadi
g ikke helt frisk, Hendes
mand havde aftalt med Flextrafik, at hun blot skul
le arbejde de 8 timer i ga
rantitiden den dag, hvilket hun gjorde, Hun følte,
at hun var nødt til at tage
på arbejde.
Den 2. august 2017 mødte hun op på arbejde. Da
hun var ved at starte bilen,
korn en kollega og sagde, at han skulle køre vogn
en, hvilket hun ikke havde
fået at vide. Hun havde modtaget en opsigelse den
I. august, men havde ik
ke fået at vide, at hun ikke skulle møde på arbejde.
Flun kendte ikke noget til
en rammeaftale mellem sin arbeidsgiver, Safe n Care
og Flextrafik. Hun
havde ikke fået at vide, at hun ikke måtte kontakte
Flextrafik, eller om at
hendes mand ikke måtte kontakte dem, Hun har aldri
g fået klager på sit ar
bejde, men hun har fået ros fra en kunde, som hun
havde kørt med. Det fik
hun at vide afLuai, som den pågældende kunde
havde skrevet til.
Idag er hun på barsel. Hun nåede ikke at finde et
nyt job, inden hun gik på
barsel og har stadig ikke ifindet et nyt job.
Hun vidste godt, at Flextrafik var en kunde til hendes
arbejdsgiver og såle
des ikke var hendes arbejdsgiver.
Den pågældende dag den 29. juli 2017 ringede hun
ikke til Luai, idet han var
i udlandet, og således ikke var til at få fat på. Hun
havde forsøgt at ringe til
ham den 21. juli, men fik ikke fat i ham, og der
gik noget tid, inden han
skrev tilbage. Hun ville således ikke forstyrre ham
den 29. juli 2017. De
havde sms-korrespondance sammen efter den dag.
Hun skrev ikke til ham
om graviditetsgeneme, idet hun mente, at det var lette
re at drøfte dette med
ham, når han kom hjem fra ferie.
Foreholdt sms-korespondance af22. og 23. juli
2017 (bilag 3) forklarede
hun, at hun havde den sms-konespondance med Luai
.
Hun kommunikerede med Luai både telefonisk
og pr. sms men mest pr. tele
fon. Hendes arbcjdstider fremgår af ansættelseskontrak
ten, Hvis hun feks.
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ikke kunne møde en bestemt dag, rettede hun henvendelse til Luai.
Direktør Luai Hadidi har forklaret, at det meste af kommunikationen mellem
ham og
foregik pr. sms. De havde dog også
telefonisk kontakt.
Den 21.juli 2017 forsøgte 4
at ringe til ham. Han tog ikke telefonen,
idet han ikke var i nærheden af telefonen hele tiden. Han skrev derfor efter
følgende en besked tilbage. Han har det sådan, at hvis der er noget vigtigt.
som en chauffør vil ham, forventer han, at de skriver en sms besked til ham.
Han er til rådighed hele tiden, og var således også til rådighed den pågæl
dende dag.
En ansættelse som chauffør kræver en række kurser.
Den pågældende kunde, Flextrafik/Sydtrafik, er en meget vigtig kunde for
ham. Aftalen med kunden omfatter handicapkørse! fra sygehus til hjem og
omvendt. De tider, hvor der er ture, skal overholdes. Sydtrafik har bestemt,
at chaufforerne skal være til rådighed, idet der er tale om en garantikorsel.
og en vogn kan således ikke bare lukkes ned. Hvis nogen bliver syge, har
han altid en anden vogn, som kan køre i stedet. Hvis tiderne ikke overhol
des, risikerer han at miste sin kontrakt, ligesom han bliver pålagt bod, hvis
tiderne ikke overholdes. Lukning af en vogn betyder, at man ikke er god nok
til at køre for Sydtrafik. f\
fik alene provisionsløn i rådighedsperioden,
men hun skulle blive til rådighed, selvom hun ikke fik nogen ture. Man kan
ikke lukke en vogn i rådighedsperioden.
prnnd har gentagne gange ringet til ham vedrørende 4
As
hvor
han har forklaret denne, at det er A.
som skal ringe til ham og ikke
manden, idet det er hende, der er den ansatte.
.,

Det var ikke problematisk, at
skulle på barsel, Det havde ikke betyd
ning for ham hverken økonomisk eller i forhold til at flnde en anden chauf
før. Det er meget let at finde nye chauffører.
Han var kunde hos Safe n Care. som var kunde hos Sydtraflk. Han var såle
des underleverandor.
Vidne.t
har forklaret, at han er gift med A,
som ringede til ham den 29. juli 2017 og sagde, at hun var meget utilpas og
gerne ville lukkes ned. Hun ringede til Flextrafik, men fik at vide, at hun ik
ke kunne blive lukket ned. Han ringede til Flextrafik og aftalte med dem, at
4 kunne blive lukket ned p grund af hendes graviditetsgener. De af
talte også, at hun dagen efter kunne nøjes med ar arbejde i garantiperioden.
Flextrafik var helt indforståede med, at hun kunne gå hjem, når hun var util
pas. De talte om, at A selvfølgelig skulle kontakte sin chef vedrørende
en fremadrettet aftale om arbejdstid. Fiextrafik sagde ikke noget om, at der
3’—t-:.

4-t3-Li .M-DU
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skulle betales bod eller lignende.
Han har ikke på nogct tidspunkt henvendt sig til Luai vedrør
ende
ansættelsesforhold. Han har aldrig talt med Luni.

Ak

Parterncs synspunkter
Sggjen har i et påstandsdokument af 30. april 2018 gjort
følgende an
bringender gældende, som er gentaget og uddybet under hovedf
orhandlin
gen:
Sagsøger var ansat som chauffør for sagsøgte, og det er ubestri
dt i denne
sag, at sagsøgte havde kendskab til sagsogers graviditet, da denne
blev
opsagt den I. august 2017.
Fredag den 21. juli 2017 forsøgte sagsøger at få kontakt til
Luai Hadidi, idet
sagsogers læge i relation til sagsogers graviditet havde udtryk
t bekymring
for sagsøgers arbejdstid og betjening af en trappetjener. Sagsøger
ønskede
derfor at drøfte dette forhold med Luai Hadidi telefonisk. Det
var imidlertid
ildce muligt at opnå telefonisk kontakt med Luai Hadidi, som
efter det op
lyste opholdt sig i udlandet og først var at træffe den 31. juli
eller I. august
2017.
Lørdag den 29. juli 2017 blev sagsøger syg sidst på eftermiddage
n i løbet af
en 12-timers arbejdsdag, efter at garantitiden var udløbet, men
for udløb af
rådighcdsperioden. Sagsøgers sygdom bestod i lændesmerter,
og hun var
derfor nervøs for sin graviditet.
Sagsøger havde kendskab til, at Luai Hadidi var i udlandet,
hvorfor hun
sygemeldte sig direkte til sagsogtes kunde, FlexTrafik. Det
blev samtidig
aftalt med FlexTraflk, at sagsøger på grund af sygdommen
skulle forkorte
sin vagt dagen efter, søndag den 30. juli 2017, fra 12 til 8 timer.
Sagsøger har ikke modtaget andre kontaktoplysninger til
brug ved sygemelding end telefonnummeret til Luai Hadidi.
Sagsøger har aldrig fået oplysi, at der ikke måtte rettes direkte
henvendelse
til Flexirafik. Sagsøger er heller ikke blevet gjort bekendt med
indholdet af
sagso&tes rammeaftale med FlexTrafik.
Efter weekenden den 29.-30. juli 2017 var sagsøgers næste vagt
efter planen
den 2. august 2017. Den I. august blev sagsøger imidlertid
opsagt af sag
søgte. 3F rejste samme dag indsigelse overfor opsigelsen.
Til støtte for påstandene gøres det gældende, at opsigelsen afsagsø
ger er i
strid med ligebehandlingslovens § 9.
i henhold til ligebehandlingslovens

§

16, stk, 4 påhviler det sagsøgte at be
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vise, at opsiaelsen ikke er begrundet i graviditet. Det gøres gældende.
at
denne hevisbvrde ikke er løftet.
På den baggrund gøres det gældende, at sagsøger har krav på godtgorelse i
henhold til ligebehandlingslovens § 16, stk. 2 svarende til 12 måneders Ion.
Sagsoete har i et påstandsdokument af 30. april 2018 gjort følgende anbrin
gender gældende, som er gentaget og uddybet under hovedforhandlingen:
Ad I Manglende underretnini forbindelse med svgemelding
Sagsøger oplyser at sagsøger ikke kunne opnå telefonisk kontakt
med
sagsøgte, som efter det af sagsøger oplyste, opholdte sig i udlandet og
først
varattræffedcn 31Juli eller I. august2017.
Sagsøger oplyser at sagsøger rettede henvendelse til sagsøgtes kunde
Sydtratik den 29. juli 2017 da sagsøger var syg, hvorefter sagsog
ers
ægtefælle umiddelbart efter ringede til Sydtrafik og bekræftede dette,
hvorefter vognlobet efter aftale med Sydtrafik blev lukket ned.
Ifølge tidligere fremlagt bilag B, har sagsøgte alene modtaget oplysninger
af
sin leverandør SafeNcare ApS at det skulle være sagsøgers mand alene
der
har kontaktes sagsogtes kunde.
Sagsøger anfører yderligere at sagsøger den 21. juli 2017 forsøgte
at få
kontakt med sagsøgte, idet sagsøgers læge i relation til sagsøgers gravid
itet
havde udtrykt bekymring for sagsogers arbejdstid og betjening af
en trap
petjener.
Sagsøgte har ikke oplyst at sagsøgte ikke kunne kontaktes før den
31. juli
eller I. august 2017. Sagsøgte har alene oplyst ved SMS korrespondanc
e at
sagsøgte ikke var i Danmark.
Derudover skal det bestrides at sagsøger havde forsøgt at M konrakt
med
sagsøgte den 21juli 2017,
Sagsøger har ikke under sine fremlagte bilag dokumenteret, at der er
rettet
henvendelse til sagsøgte den 21. juli 2017, omkring sagsogers læges
be
kymring i forbindelse med betjening a.ftrappetjener.
Sagsøger har alene foretaget et opkaldsforsog, If. bilag 14 af 3 sekund
ers
varighed.
Det, skal bemærkes at sagsøger først har orienteret sagsøg
te om at sagsøger
ikke måtte betjene trappetjeneren og ville overgå til den gamle
kør
seisordning grundet sin graviditet ved SMS søndag den 23. juli 2017
kl.
15.17 som fremgår af sagsogers fremlagte bilag 3.
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sasø’ersfonetiiundeflestetbresatte
Sagsøger oplyser at sagsøger aldrig har fået oplyst at der ikke måtte
rettes
henvendelse til flextrafik og at sagsøger ikke har modtaget andre
kontaktoplysninger til brug ved sygemelding.
Af sagsogers pkt. 1.3 ansættelseskontrakt jE bilag I fremgår at
med
arbejderen refererer til virksomhedens direktør, herudover fremgå det
r
af
pkt. 8.3 i ansættelseskontrakten at;
“hvis medarbejderen bliver tide cfstand til at udføre sit arbejde
sonifafre
afsj:dom. skal medarbejderen meddele det til sut [oresatte.
Det forhold at sagsøger har underrettet sagsøgtes kunde, kan ikke betragt
es
som en underretning til sagsøgte.
Der kan ej heller være identifikation imellem sagsøgtes kunde og
sagsøgte.
Sagsøger har også tidligere sygemeldt sig ved SMS til sagsøgte, dette
skete
ved SMS fredag den 19, mai 2017jf bilagc.
Derudover skal det også bemærkes at parterne tidligere i samme
periode
forinden havde SMS korrespondance i arbejdsmæssig sammenhæng.
Sagsøger har yderligere ikke fremlagt dokumentation for at der
er sket
underretning om sygdom per SMS. e-mail eller opkaidsforsog eller lignen
de
ved sygemeldingen lørdag den 29. juli 2017.
Det er således ubestridt imellem parterne at sagsøgte ikke har været
vidende
eller underrettet om sagsogers sygemelding.
Sagsogers manglende underretning har således haft væsentlige driftsin
æssige
og økonomiske omkostninger i forbindelse med sin manglende underretning
af sin sygemelding overfor sagsøgte.
Sagsogtes fremlagte bilag C påviser at parterne som udgangspunkt har
kom
munikeret igennem sms, og det er har været parternes fbrtrnkne kom
munikanonsmiddel siden sagsugers ansættelse.
Sagsøger har flge fremlagt bilag 14 som dokumentation som sit forsøg
på
at kontakte sagsøgte ved et enkelt opkalds forsøg kl. 17.04 med 3 sekund
ers
varighed, hvilket sagsøgte efterfølgende har fulgt op på.
Sagsøgte besvarede per SMS samme dag dette opkaldsforsøg med
en SMS
fredag den 21 juli 2017 kl. 22.29 jf. bilag C ved;
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rr.
flcJ

A
yi

Du har ringet i dag?
Jeg er Nemlige ikke i dk
Dagen efter har parterne SMS korrespondance vedrørende almind
elige
arbejdsopgaver igen om lørdagen den 22. juli 2018 som fremgår af
parternes
SMS konespondaneejf. bilag C.
Ved e-mail om søndagen al’ 23, juli 2017 kl. 15.17 jf. bilag 3
oplyser
sagsøger at;
Hej Luai
Jeg går tilbage (ilden gamle karselsordning fra den uge he, så jeg kun skal
køre mandag, rirs’dag og weekend i den uge.
Jeg har for resten også fået al iide fra min læge at jeg ikke længere md
betjene trappeUeneren pga. min grawditet.
På denne bagund skal det bestrides at sagsøger ikke kunne opnå telefon
isk
kontakt med sagsøgte.
Samtidig skal det fastholdes at sagsøger ikke har underrettet sagsøgte
om sin
sygdom og lukning afvogniøb.
Sagsøgte fflr først underretning om sagsøgers sygernelding og lub ing
af
vogniøb ved modtagelse af klage fra sagsøgers leverandør den 1. august
2017,jf bilag A hvilket foranlediger opsigelsen af sagsøger.
En sygemelding til en kunde kan ikke betragtes som en underretning
til
nærmest foresatte som foreskrevet i sagsogers ansættelseskontrakt pkt.
8.3.
liqehortsan’
Når en medarbejder forlader virksomheden i arbejdstiden, må
en med
arbejder informere herom forinden borigang, idet der ellers forligger
ulovlig
hortgane, dette er fastsat i praksis.
Der kan henvises til østre Landsrets dom sf28. januar 2010 (B-167
2O9)
hvor en medarbejder havde fået det så skidt at hun ikke kunne arbejde
mere
og sygemeldte sig dagen efter, men bwv bortvist som ïølge at Gen
ulovlige
bortgang og bortvisningen blev betragtet som berettiget.
Der er således alene tale om hvorvidt sagsøgte har løftet bevisbyTden
for at
opsigelsen er sket på baggn:nd afsagsogers graviditet.
Det er sagsøger der bære risikoen for, at underretning om sagsøgers
sygdom
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er afgivet korrekt og rettidigt.

A LiO kald af saose ers mand til sa se tes amarbeds afln er

Sagsøger oplyser ved sit indlæg af 14. marts 2018 at sagsog
ers ægtefælle
umiddelbart efterfølgende ringede til flextraflk og bekræf
tede syge
meldingen, hvorefter vogniobet efter aftale med flextrafik blev
lukket.

Sagsøger har været orienteret om virksomhedens fortroligheds
politik og af
sagsøgers fremlagte ansættelseskontrakt bilag 1 freingrirjf.
pkt. 10 at;
“Medarbejderen skal omgås og opbevare op/i ningeine Jbrsi’a
rligt fbi’ at
undgå, at de utilsigtet kommer til tredjemands kundskab.
Det iç således lægges til grund at det er ubestridt at sagsøg
ers ægtefælle
har taget kontakt til sagsogtes kunde i strid mcd indgået ansætt
elseskontrakt
og virksomhedens retningslinjer.
A 3jjvorvjdt se se eliar loftet den omvendte bevisbvrde
Sagsøger oplyser at sagsøger aldrig har fået oplyst, at der
ikke måtte rettes
direkte henvendelse til FlexTrafik.
Sagsøger oplyser yderligere at sagsøger heller ikke er blevet
gjort bekendt
med indholdet afsagsoges rammeaftale mcd Flextrafik.
Hertil skal bemærkes at der ikke er oplyst at sagsøger ikke
måtte rettes
direkte henvendelse til sagsogtes kunde Sydtrafik. men at sygem
elding ikke
kan ske til en kunde og at sagsøger ikke kan bede en 3. tredjem
and rette
henvendelse på sine vegne.
Det skal hertil yderligere understreges, at denne kunde,
som sagsogtes
leverandør har indgået rammeafiale med, er af vital betydn
ing for sagsøgtes
virksomhed og udgør et eksistensgmndlag for den videre drift heraf
På denne baggrund skal det endnu engang understreges,
at sagsøgte i sin
ledelsesegenskah er forpligtet, både over for selskabet
og de øvrige
medarbejdere, til at træffe de nødvendige foranstaltninger,
der sikrer, at
sagsøgtes virksomhed ikke, som følge afkvalitetsbrister, mister
en kontrakt,
der har en sådan vital betydning for virksomhedens fortsatte
eksistens.
Det er set i dette lys, at sagsøgte har truffet den nødvendigt
foranstaltning,
der har medført sagsogers afskedigelse.
Der skal i relation hertil særligt henvises til dommen U 2013.1
5773 V fra
Vestre Landsret,
Landsretten fandt efter en samlet vurdering, at der ikke var
grundlag for at
-
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-
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pålægge arbejdsgiveren at svare godtgorelse efter tigebehandlingsiovens
§ 9,
idet hevisbyTdens for, at afskedigelsen af medarbejderen ikke var begrun
det i
medarbejderens hustrus graviditet eller det ventede fravær, var
opf4dt.
Arbejdstager var i øvrigt ligesom i nærværende sag ansat som chauff
øL
—

En væsentlig del af Landsrettens præmisser er i overensstemmelse med
de
forhold, som gør sig gældende i nærværende sag:
Landsretten lagde vægt på, at der ikke var godtgjort, at arbejdsgiveren
ikke
havde kendskab til graviditeten, ligesom det i nærværende
sag ikke af
sagsøgte bestrides, at denne havde kendskab til graviditeten.
Landsretten lagde herefter vægt på en samlet vurdering af forhold
ende
vedrørende afskedigelsen.
Landsretten lagde i sin samlede vurdering vægt på, at der var indkom
met
klager i forbindelse med arbejdstagers udførelse af arbejdet, hvor klagem
e
var af en sådan karakter, at der var vægtig grund til at skride til afsked
igelse
også uden forudgående påtale eller advarsel. Klageme
vedrørte
adfærdsmæssig fremtoning.
i nærværende sag er der i overensstemmelse hermed indtruffet klager
ved
rørende sagsøgte, der har en sådan substans, at de ligeledes er til
fare for
virksomhedens fremtoning udadtil, og endda medførte en konkre
t kva
litetspåtale og bod pålagt af virksomhedens vigtigste kunde.
Denne indtrufne klage, skal derfor, ligesom ved Landsrettens afgøre
lse. kva
lificere til omgående afskedigelse uden forudgående påtale eller advars
el
dette også på trods af. at sagsøgte var bekendt mcd sagsøgers gravid
itet.
Sluthgt lagde Landsretten til grund for deres afgørelse, at gravite
ten
medførte udsigt til begrænsede økonomiske konsekvenser for arbejds
giver,
hvorfor arbejdsgivers motiv til afskedigelse af arbejdstageren i anledn
ing af
graviditeten må anses for begrænset.
I nærværende sag er der yderligere ikke sket underretning af sygdom
til sag
søger. hvilket har haft betydelig konsekvenser for sagsøger.
Dette argument er i overensstemmelse med det for nærværende sag
i du
plikken fremførte, hvorved det gøres gældende, at sagsøger har udsigt
til re
fusion af samtlige ydelser, og at graviditeten
endvidere ikke medfører større praktiske konsekvenser for virksom
heden,
idet en ehauffor uproblematisk kan vikadere, og et sådant vikadat
allerede
var aftaL.
Heraf følger det i overensstemmelse med Landsrettens dom at
sassogte ej
heller reelt ikke havde noget motiv til at afskedige sagsøger i anledn
ing af
sin graviditet eller det ventede fravær.
—

-
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På denne baggrund skal det anføres, at klageme og kvalitetsbristp
åtalen
alene kan berettige sagsøgtes opsigelse af ansættelsesforholdet og
er til
strækkeligt til at løfte bevisb)mden for, at afskedigelsen ikke har relatio
n til
sagsøgers graviditet. hvorfor den ikke kan berettige sagsøger til godtgø
relse
efter ligebehandlingslovens § 9.
Det skal særligt bemærkes, at sagsøgte ved udformning at’ ansætt
e]
seskontrakten med vilkår for sygemelding har lagt vægt på at foreby
gge, at
kvalitetsbrister og klager, kan forekomme i relation til det arbejde,
som virk
somheden udføre.
Når en klar kontraktbdst i forhold til ansættelseskontrakten, som sagsøg
er
alene bærer skylden for, alligevel forekommer, er det sagsogtes påstan
d, at
dette forhold også alene kan kvalificere opsigelsen som berettiget
på trods af
sagsøgtcs kendskab til sagsogers graviditet.
Denne påstand er bekræftet i retspraksis med Landsrettens
dom
(12007.2482 V, hvor Landsretten fandt at arbejdstagers graviditet
ikke var
årsag til ansættelsesforholdet ophørte og derfor ikke berettigede denne
til
godtgørelse, jE ligebehandlingslovens § 9.
Landsretten lagde i sin begrundelse vægt på. at arbejdstageren havde
over
trådt ansættelseskontraktens vilkår, at ïjlkåret må anses som
,æsentli
og
at arbejdstagerens ageren udgjorde en krænkelse af loyalitetsforpligtelse
n
overfor arbejdsgiveren. Disse forhold godtgjorde, at graviditeten hverke
n
helt eller delvist var årsag til, at ansættelsesforholdet blev bragt til ophør.
,

I overensstemmelse hermed gør det sig i nærværende sag gældende, at der
er
sket et brud på ansættelseskontraktens vilkår. Henset til, at denne
over
trædelse har medført kvalitetsbristpåtale fra en vigtig kunde, hvilket
der alle
rede er redegjort for, må overtrædelsen anses som aldeles væsentlig.
Det skal herudover særligt fremhæves, at sagsøger har gjort ingen
eller
meget minimale anstrengelser i sine bestræbelser på at oriente
re sagsøger
om sin sygdom selv at sagsøger besvarede opkaldet samme dag og
at par
terne havde korrespondance dagen efter sygemelding.
En underretning til sagsøger vil gøre sagsøger i stand til at arrangere
vikar
dækning og søge at opfylde sine forpligtelser overfor sin kunde.
En sådan manglende indsats er, i overensstemmelse med Landsrettens
præ
misser, et klart brud på loyalitetsforpligtelsen overfor sagsøgte.
Renset hertil skal det i overensstemmelse med Landsrettens resulta
tet gøres
gældende, at sagsogers graviditet hverken helt eller delvist var årsag
til, at
ansættelsesforholdet blev bragt til ophør og derfor ikke berettigede denne
til
godtgorelse efter ligebehandlingslovens § 9.
r

-

--

-Ki’j
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-
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ALçlz,t,ende beniærknincer
Det fastholdes således, at sagsøger ikke har underrettet sagsøgte
om sin
sygemelding eller lukning af et vognlob og at sagsøger har fået sin mand
til
at kontakte sagsogtes kunde i strid med den indgået ansættelseskontrakt
og
virksomhedens retningslinjer.
Der er således tale om en væsentligt mishgholdelse af et indgået ansætt
el
seskontrakt som kan give anledning til opsigelse at sagsøgers ansætt
el
sesforhold.
Opsigelsen var således

e relateret til at sagsøger var gravid.

Til støtte for den nedlagte påstand skal det gøres gældende,
at

sagsøger ikke har fulgt
sygemelding, som følger
endvidere af sagsogtes og
på denne baggrund derfor
drift for et økonomisk tab.

at

sagsøger har haft sædvanlig kontakt med sagsøgte siden 21. juli
2017,
hvilket er dokumentert ved fremlagte SMS korrespondance partern
e
imellem. Der er således intet der indikerer at sagsøgte først var
til at
træffe den 31. juli eller 1. august 2017 som oplyst af sagsøger.

at

sagsøger ikke har dokumenteret at havde forsøgte at underr
ette
sagsøgte under sin sygdom den 29. juli 2017.

at

afskedigelsen skyldes sagsøgers misligholdelse af kontrakten
og
sagsøgte har bevisbyTden for at sagsøgtes opsigelse ikke er begrun
det i
sagsøgers raviditet.

at

sagsøger ved ikke at følge den oplyste procedure for sygemelding
har
medført, at sagsogtes kunde har konstateret kvalitetsbdstcr både
den
29. juli og den 30. juli, hvorefter sagsogtes kunde har fremsendt
klage
til sagsøgtes leverandør og pålagt sagsøgte at udrede bod
for
misligholdelse af den mellem parterne gældende rammeaftale.

at

manglende underretning til arbejdsgiver om sygemelding og luknin
g
afgarantivognløb uden orientering til sagsøgte kan udgøre en
legitim
opsigelsesgrund også uden en forudgående påtale eller advarsel,
jf.
Landsrettens dorn af 22. februar 2013. U20l3.1 578V. hvor arbejds
giver var bekendt med, at en arbejdstager (en chauffør) skulle
på orlov

den af sagsøgte oplyste procedure for
af ansættelseskontraktens punkt 8.3 og
sagsøgers mundtlige aftaler. Sagsøger har
misligholdt kontrakten og udsat sagsøgtes
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i forbindelse med graviditet, men hvor Landsretten fandt, at en af
skedigelse på grund af klage over arbejdstageren ikke var i strid
med
ligebehandlingslens § 9.
at

sagsøgte har påvist, at opsigelsen ikke er begrundet i graviditeten
i
henhold til ligebehandlingslovens § 16, stk. 4, og sagsøger har derfor
ikek ret til godtgorelse i henhold til ligebehandlingslovens 12, stk,
2,
§

Rettens begrundelse og afgørelse
Efter bevisfurelsen lægges til grund, at DK Handel og Service ApS
ikke for
inden opsigelsen af
den 1august 2017 havde
udrykt utilfredshed med hende. Det er ikke bestridt, at DK Hande
l og Servi
ce ApS havde kendskab til
graviditet forin
den denne dato.
har forklaret, at hun den 29. juli 2017 var på
A
arbejde, hvor hun om eftermiddagen begyndte at 111 det dårligt med
smerter i
lænden og voldsom træthed grundet sin graviditet.
Forindendenne daghavde
den 21.juli 2017
kl 17.04 foretaget forgæves opkald til sin arbejdsgiver, direktør Luai
Fiadi
di, som samme dag kl. 2229 skrev en sms til
A
med teksten ‘Du har ringet i dag? Jeg er nemlige ikke i dk.’ Hun vidste
således, at Luai Hadidi var i udlandet og har forklaret, at hun derfor ikke
kontaktede ham men derimod kontaktede Flextrafik, da hun fik det
dårligt.
har endvidere forklaret, at det var sædvan
ligt, at ringe til Flextrafik og spørge, om der kunne stoppes med at
køre, hvis
der ikke var flere planlagte ture i rådighedsperioden. Dette forhold
er ikke
moddokumenteret af DK Handel og Service ApS.
mand,
har for
klaret, at han den 29. juli 2017 ringede til Flextrafik og lavede en aftale
med
dem om, at A
ikke skulle køre mere den dag på grund af hendes gravi
ditetsgener, hvilket Flextrafik var helt indforståede med.
På denne baggrund og henset til indholdet nfhrev af3 1 .juli 2017 fra Flcx
trafik herunder den relativt begrænsede bod og indholdet afe-mail fra
Sa
feNeare ApS af samme dato herunder henstillingen om at tage en
alvorlig
snak med chaufføren, finder retten, at DK Handel og Service ApS
ikke med
tilstrækkelig sikkerhed har godtgjort, at opsigelsen af
A
ikke helt eller delvist var begrundet i hendes graviditet, jf ligebe
handlingslovens § 16, stk. 4. Afskedigelsen er derfor i strid med ligebeh
and
lingslovens § 9.
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Efter en samlet vurdering og henad til ansættelsesforholdets varighed findes
den godtgorelse, som
herefter har krav på,
jå ligebehandlingslovens § 16, stk. 2, passende at kunne fastsættes til 9 må
neders løn svarende til 174.006,45 1cr.
Efter sagens udfald skal DK Handel og Service ApS betale sagsomkostnin
ger til
,A.
med 30.880 1cr. Heraf udgør 5.880 1cr,
retsafgift og resten udgift til advokatbistand inklusive moms. Retten har ved
fastsættelsen af udgiften til advokatbistand lagt vægt på sagens karakter og
omfang, herunder hovedforhandlingens varighed af ½ retsdag.
Thi kendes for ret:
DK Handel og Service ApS skal til 3F som mandatar for
betale 174.006,45 1cr. med procesrente fra den 18. oktober
2017.
I sagsomkostninger skal DK Handel og Service ApS til
betale 30.880 1cr.
Sagsomkostningeme forentes efter rentelovens § 8 a.
De idomte beløb skal betales inden 14 dage.

Jes Kjølbo Brems
dommer
/hala
Udskriftens rigtighed bekræftes.
Retten i Odense, den 14juni 2018.
c__ fun__
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