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Set fra et menneskerettighedsperspektiv blev 2005 på mange måder et tur-
bulent år, hvor centrale rettigheder og principper har været højt prioriteret
og diskuteret i offentligheden på grund af nationale såvel som internatio-
nale begivenheder. I sig selv bekræfter denne tendens den øgede globalise-
ring, vi i Danmark må forholde os til.

Grundlæggende menneskeretlige principper og værdier blev udfordret
mere end én gang i årets diskussioner, og tiltag inden for emnerne integra-
tion, kommunalreform, ytringsfrihed, religionsfrihed og terrorismebekæm-
pelse har været i fokus. 

Særligt blev Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols magt og demo-
kratiske legitimitet et centralt tema i diskussionen om, hvor meget menne-
skerettighederne i de internationale konventioner i realiteten begrænser det
danske Folketing i udøvelsen af lovgivningsmagten. Andre har argumente-
ret for, at definitionen af det materielle demokratibegreb netop indeholder
en grænse for lovgivers råderum.    

På integrationsområdet er der i årets løb vist vilje til dialog med såvel re-
præsentanter for et niske som religiøse grupper. Der er tale om en dialog,
der udelukkende tager afsæt i og sker på grundlag af et bestående dansk
værdisæt. Det forekommer nok naturligt at ind ret te processen på denne
måde, men spørgsmålet er, om det i et længere tidsperspektiv er kon struk-
tivt i forhold til at opbygge viden om og positiv tilgang til livet i et plura-
listisk sam fund hos både flertal og mindretal i Danmark.

Forfatningstraktaten
Det store arbejde med en forfatningstraktat for Europa, der kunne cemen-
tere menneskerettighederne som fundament for den retlige regulering og
som pejlemærke for politikken i unionen, blev skrinlagt indtil videre. En
planlagt folkeafstemning i Danmark er blevet udskudt på ubestemt tid, ef-
ter at både Frankrig og Holland stemte nej til forfatningstraktaten og her-
under Charteret om Grundlæggende Rettigheder.

Endnu mere relevant synes derfor en debat om grundlæggende rettigheder
og menneskerettigheder i forhold til en revision af Grundloven. Ved den
planlagte ændring af tronfølgeloven ville det være en nærliggende mulig-
hed at gøre Grundloven mere tidssvarende, især i forhold til beskyttelsen af
individet ved at udvide kataloget af frihedsrettigheder. Det ville puste nyt
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disse vigtige rettigheder. Derudover ville det understrege, at disse rettighe-
der gælder for enhver i Danmark og er en del af dansk tradition og kultur.
Det er en uheldig udvikling, såfremt det altid tolkes som udefra kommende
utidig indblanding i indre anliggende, når internationale kontrolinstanser
påpeger problemer ved det danske samfund.   

Integration og Ligebehandling
Af lovgivningsmæssige tiltag skal fremhæves, at diskriminationsforbudet i
Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet blev udvidet
til også at gælde alder og handicap, og at Instituttets Klagekomité for Etnisk
Ligebehandling fik tildelt kompetence til at behandle sager om etnisk di-
skrimination på arbejdsmarkedet. Klagekomiteen for Etnisk Ligebehand-
ling er kommet med flere udtalelser og har arbejdet med behandling af ind-
komne klager og oplysning om eksistensen af dette nye klageorgan, samt
indsamlet erfaringer med klagebehandling vedrørende diskrimination på
grund af etnicitet i andre lande. Den første sag, hvor Klagekomiteen for Et-
nisk Ligebehandling har anbefalet fri proces, bliver for øjeblikket behandlet
ved domstolene.

Positivt er det også, at integrationsministeren i efteråret meddelte, at mi-
nisteriet vil åbne en portal på internettet, som vil give adgang til praksisno-
tater og afgørelser på familiesammenføringsområdet. Derved synes der at
eksistere en vis imødekommenhed fra politisk side, for så vidt angår en del
af den kritik, der blev rejst af Instituttet i sidste års Udredning nr. 1 om Fami-
liesammenføring og den i efteråret 2005 offentliggjorte Hvidbog om Ægtefælle-
sammenføring indeholdende konkrete eksempler på de problematiske dele
af administrationen af den danske udlændingelovgivning. 

Instituttet udgav i efteråret Udredning nr. 2 om Ligebehandling – status og
fremtidsperspektiver, som er det første resultat af en dansk strategi for ligebe-
handling. Udredningen er tværgående og omfatter seks diskriminations-
områder: Alder, handicap, køn, race og etnicitet, religion og tro samt seksuel
orientering. Med udredningen søger Instituttet at beskrive, hvor langt vi i
Danmark er nået med indarbejdelse i lovgivning og praksis af ikke-diskri-
minations- og ligebehandlingsprincippet, at identificere kerneproblemer på
de forskellige områder, samt at nytænke ligebehandlingsarbejdet ved en ho-
risontal tilgang til området.

Som led i integrationsdebatten rejses spørgsmålet om brug af tørklæder
jævnligt. I år var det brugen af burka, der dækker hele ansigtet, og niqab, der
dækker ansigtet, men ikke øjnene, der – efter inspiration fra Holland - blev
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rddraget frem som eksempel på en beklædning, der hæmmer deltagelse i et
demokratisk samfund og krænker andres rettigheder eller udgør en sikker-
hedstrussel. En overvejelse gik på, om sådan beklædning kunne og skulle
forbydes. I et demokratisk land er det frie valg m.h.t. beklædning – uanset
om den er religiøst betinget eller ej – en ganske grundlæggende rettighed,
som kun kan begrænses, når helt særlige hensyn gør sig gældende. Sådanne
særlige hensyn ligger f.eks. bag maskeforbudet i forbindelse med demon-
strationer. Et generelt forbud mod brug af burka og niqab i det offentlige rum
kan efter instituttets opfattelse ikke i dag anses som legitimeret ved hverken
sikkerhedshensyn eller hensynet til andres rettigheder. 

På arbejdsmarkedet og i uddannelsessektoren er der derimod mulighed for
at begrænse brugen af religiøst betinget tørklæde, hvis sundhedshensyn,
sikkerhedsforskrifter eller andre vigtige hensyn tilsiger det. Råderummet
for arbejdsgivere er stort, hvis de har et fastlagt og klart påklædningskodeks
eller uniformkrav, som ikke tillader hovedbeklædning. Dette følger af Høje-
sterets dom i den såkaldte Føtex-sag, hvor hensynet til neutralitet og uni-
formeret personale blev anset som en objektiv og saglig begrundelse for at
forbyde en medarbejder at bære tørklæde. Fra et ligebehandlingsperspek-
tiv er dommen problematisk, fordi den bl.a. har som effekt, at mange unge
kvinder med anden etnisk baggrund end dansk risikerer reelt at blive af-
skåret fra arbejdsmarkedet.

Ytringsfrihed
Ytringsfriheden har også været et centralt tema i den offentlige debat,
særligt i forhold til respekten og tolerancen over for religion. Debatten be-
gyndte allerede sidste efterår, da den hollandske filminstruktør Theo van
Gogh blev myrdet på grund af den islamkritiske film Submission. Efterføl-
gende blev filmen vist i dansk fjernsyn, og dette rejste debat om, hvorvidt
blasfemiparagraffen skulle afskaffes. Statsministeren fulgte også op med at
uddele en frihedspris til medforfatteren til filmen, den hollandske politiker
Ayaan Hirsi Ali. Debatten fortsatte og ændrede karakter til et spørgsmål om,
hvorvidt der bliver udøvet selvcensur på grund af frygt for repressalier, in
casu i spørgsmålet om illustrationer til en børnebog om profeten Muham-
meds liv. Avisen Jyllandsposten valgte at følge op på problematikken ved at
offentliggøre 12 tegninger af profeten Muhammed.

Sådanne tegninger må i en dansk kontekst anses for omfattet af beskyt-
telsen af ytringsfriheden, således som denne har udviklet sig gennem
mange år her i landet. Samtidig giver sagen med Jyllandsposten dog anled-
ning til en mere principiel problemstilling om, hvorvidt vi med ytringsfri-
heden i hånden går for langt og dermed medvirker til at tilsidesætte grund-
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handling og religionsfrihed.

Selvom ytringsfriheden er af fundamental karakter i et velfungerende de-
mokrati, er den dog ikke absolut. Ytringsfriheden kan begrænses, f.eks. hvis
fremsatte ytringer er racistiske, æresfornærmelser, blasfemiske eller på an-
den måde krænker en anden borgers rettigheder. Behovet for denne be-
skyttelse er i årets løb blevet understreget ved enkeltsager om racistiske yt-
ringer på internettet og statistiske oplysninger, hvor der har været en
stigning i antallet af anmeldte sager om racistisk vold.

Terrorismebekæmpelse 
Terrorisme er et af de alvorligste anslag mod borgernes liv og velfærd og
den nationale sikkerhed. Med terrorangrebet i London i sommeren 2005 og
anholdelsen af terrormistænkte i Danmark er diskussionen om, hvor langt
vi kan og bør gå, særdeles relevant. Det er meget fristende at acceptere store
indskrænkninger i fundamentale rettigheder, når frygten for borgernes liv
og lemmer er på sit højeste.

Det er vigtigt at overveje mulige indgreb nøje og holde fast i de retsstatlige
principper, som er udviklet gennem mange år på baggrund af dyrekøbt er-
faring, og kun introducere nye tiltag og begrænsninger i vores menneske-
rettigheder, når det virkelig er nødvendigt. 

Det må også undgås, at nye tiltag skaber en falsk tryghed, som er omkost-
ningsfuld og uproportional.  I debatten bør vi stille os selv det spørgsmål,
hvilket samfund det er, vi ønsker at leve i? Hvilken grad af tillid bør vi have
til vores medborgere? Hvor megen overvågning vil vi tåle fra statens side?
Hvilke løsningsmodeller virker på længere sigt? Hvordan ville jeg ønske
selv at blive behandlet, hvis jeg en dag, retmæssigt eller uretmæssigt, blev
anklaget for en forbrydelse?

Det må også stå klart, at menneskerettigheder og anti-terrorisme tiltag ikke
er to størrelser på kollisionskurs, men tværtimod indbyrdes forbundne.
Menneskerettighederne opstiller sammen med retssikkerhedsmæssige
principper den ramme, som terrorismebekæmpelse ligesom anden krimi-
nalitetsbekæmpelse skal foregå indenfor. Det er vigtigt her at have for øje,
at menneskerettighederne beskytter både retten til personlig sikkerhed og
retten til livet, samtidig med at de pålægger staten en handlepligt i forhold
til effektivt at forebygge og afværge terrorangreb og til at efterforske be-
gåede forbrydelser, herunder terrorhandlinger. 
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rdBeskyttelsen af de fleste menneskerettigheder er dog ikke absolut, og politi
og myndigheder kan derfor foretage indgreb i menneskerettigheder, hvis
det er nødvendigt og legitimt. De betingelser, som skal være opfyldt, førend
en begrænsning kan gennemføres, er, at der findes en lovhjemmel, at et le-
gitimt hensyn er til stede, samt at den skal være nødvendig i et demokratisk
samfund. At et indgreb skal være “nødvendigt i et demokratisk samfund”
betyder, at der skal være et presserende samfundsmæssigt behov for at fo-
retage indgrebet, og at staten skal vælge en mindre indgribende form for be-
grænsning, såfremt dette er muligt, samt at intensiteten af indgrebet skal stå
i et rimeligt forhold til det angivne formål. 

Indgreb, som f.eks. indgreb i privatlivets fred, som sker i forbindelse med
overvågning, skal have et grundlag i lovgivningen, som er klart og præcist
og giver mulighed for at forudse, hvilke konsekvenser et indgreb har for
dem, der berøres af det. Særligt skrappe er disse krav samt kravet om nød-
vendighed, når det gælder hemmelige efterforsknings-skridt, som offent-
ligheden ikke har kontrol med eller indsigt i udøvelsen af. Domstolskontrol
eller administrativ og parlamentarisk kontrol med denne type efterforsk-
ning er det retssikkerhedsmæssige værn, som skal være sikret i en retsstat. 

Når politiets efterforskningsmæssige værktøjer udvides, må der således fo-
retages en afvejning af hensynet til en effektiv kriminalitetsbekæmpelse
over for hensynet til den enkelte borgers rettigheder. Det er først i en situa-
tion, hvor der foretages indgreb i en rettighed, at der kan tales om at afba-
lancere sikkerhedshensynet over for hensynet til borgeren. Individets ret-
tigheder og retssikkerhed er udgangspunktet, mens begrænsningen skal
fremstå som undtagelsen.  Det gælder for ethvert demokrati, der bygger på
retsstatlige principper – også selvom det er under trussel af terrorister. 

Den tværministerielle arbejdsgruppe om terrorbekæmpelse kom i efteråret
med rapporten Det danske samfunds indsats og beredskab mod terror med 49 til-
tag om øgede beføjelser til politi og øgede muligheder for overvågning,
samt andre tiltag, hvoraf mange medfører alvorlige begrænsninger i fun-
damentale rettigheder. Det er positivt at regeringen har lagt op til en grun-
dig debat om, hvad der er effektive, nødvendige og proportionale efter-
forskningskridt i lyset af den aktuelle terrortrussel. Og hvor også de
ovennævnte spørgsmål om ønskerne for samfundets udvikling inddrages.

Instituttet tog initiativ til antologien Overvågning eller Omsorg – privatlivets
grænser, for at sætte privatlivsbeskyttelse til debat, hvilket har vist sig sær-
deles relevant i forhold til flere initiativer i terrorbekæmpelsen.
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I årets løb har den Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol taget stil-
ling til en konkret dansk sag, Rohde sagen. Domstolen fandt, at den lange
isolationsfængsling, hvor klager havde pådraget sig en mental lidelse, ikke
var en krænkelse af forbudet mod tortur, umenneskelig eller nedværdi-
gende behandling efter Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.
Det skete med dommerstemmerne 4 mod 3. Selvom dommen frikendte
Danmark, og der i de senere år er taget initiativer for at begrænse anven-
delsen og varigheden af isolation, sætter dommen endnu engang fokus på
de alvorlige følgevirkninger. Statistikken viser også, at varigheden af isola-
tionsfængslingerne desværre er steget, hvorfor man kan efterlyse yderligere
tiltag på området.

På det psykiatriske område viser de nyeste tal, at selvom anvendelsen af
tvang er uændret, er bæltefikseringer af patienter på det seneste blevet be-
tydeligt reduceret.  Tallene viser, at det er muligt at ændre praksis og finde
alternative behandlingsmetoder i stedet for denne meget indgribende
tvangsforanstaltning, hvilket også fremgår af udkastet til en ny psykiatrilov.

Spørgsmålet om tortur, grusom, umenneskelig og nedværdigende behand-
ling eller straf har i det hele taget præget både den nationale og internatio-
nale dagsorden. Internationalt set er forbudet mod tortur et prioritets-
område for Danmark. Danmark er forslagsstiller eller medforslags- stiller til
flere FN resolutioner, der fordømmer anvendelsen af tortur. Derfor kunne
man også ønske sig, at man i nationalt regi, eksplicit i straffeloven og den
militære straffelov, definerer og forbyder tortur. Danmark har ændret lov-
givningen, hvis strafansvaret ifølge en international konvention er ufor-
ældeligt, hvor intet er nævnt gælder de danske bestemmelser om foræl-
delse. Der kan derfor opstå den situation, at en person, der har forbrudt sig
mod forbudet mod tortur, ikke kan strafforfølges. Straffelovens almindelige
regler for forældelse i forhold til kriminaliseringen af vold gælder også for
tortur. Det er kritisabelt, at personer, der har udøvet tortur, og som ophol-
der sig i Danmark, således kan nyde straffrihed. Det er derfor positivt at re-
geringen har ytret tanker om at indføre et torturforbud i straffeloven.

Problematikken er især vigtig, efter at regeringen i 2004 afviste at inkorpo-
rere FN’s menneskerettighedskonventioner, herunder FN’s Konvention
mod Tortur, med henvisning til at inkorporering er retligt unødvendigt og
derfor kun har symbolværdi. At der stadig er behov for en øget opmærk-
somhed på den beskyttelse, som udspringer direkte af internationale kon-
ventioner og en effektiv implementering, viser en udtalelse fra Folketingets
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myndighedernes almindelige forpligtelse at medvirke til opfyldelse af de
internationale forpligtelser, som staten har påtaget sig. Ombudsmanden ud-
talte, at forvaltningen af egen drift ved retsanvendelsen i konkrete sager skal
inddrage menneskeretlige forpligtelser, der er relevante for sagen. 

Udsatte grupper
Personer med funktionsnedsættelse
Det er i dag kun på arbejdsmarkedet, at personer med funktionsnedsættelse
er beskyttet mod diskrimination. Som led i den almindelige deltagelse i
samfundslivet, i adgangen til sociale ydelser, til boliger og bygninger, samt
i muligheden for at kunne gøre brug af kulturelle tilbud, herunder bibliote-
ker, teatre, restauranter mv. må mange personer med funktionsnedsættelser
dagligt se sig ekskluderet fra disse tilbud. For til fulde at leve op til de for-
pligtelser, Danmark er pålagt med hensyn til at bekæmpe diskrimination og
fremme ligebehandling, er det påkrævet at gennemføre et generelt diskri-
minationsforbud. 

I tilknytning hertil bør der etableres en administrativ klageadgang, der gør
det muligt for personer med funktionsnedsættelser at klage over diskrimi-
nation på en måde, der hurtigt og billigt kan fastslå, om en forskelsbehand-
ling er diskriminerende.     

Instituttet udgav i efteråret udredningen nr. 3 om Personer med funktions-
nedsættelser i Danmark, som nærmere redegør for disse problemstillinger.

Børns rettigheder
Danmark skal hvert femte år afgive en rapport til FN’s Børnekomité om de
foranstaltninger, der er truffet for at virkeliggøre konventionens rettigheder
og de fremskridt, der er gjort. Under eksaminationen af Danmark i FN’s Bør-
nekomité roste komitéen repræsentantordningen for uledsagede min-
dreårige asylansøgere, men efterlyste mere information om de mange for-
svundne mindreårige asylansøgere og udtrykte bekymring ved det forhold,
at aldersgrænsen for sammenføring et sat ned fra 18 til 15 år. Samme kritik
blev rejst sidste år af Europarådets Menneskerettighedskommissær og af In-
stituttet. Endvidere anbefalede Børnekomiteen en individuel administrativ
klageadgang for børn og udtrykte bekymring om, hvorvidt ressourcetil-
gangen til området var tilstrækkelig. 

Efterfølgende har Børnerådet fra satspuljemidler fået støtte til at etablere en
informationsvirksomhed om børns rettigheder.
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Andre områder, hvor retssikkerhedsmæssige hensyn og privatlivsbeskyt-
telse har været til debat, er i spørgsmålet om kommunalreformen, den ef-
fektive beskyttelse af borgerens personoplysninger og videregivelse af op-
lysninger.   

Lovforslagets adgang for forvaltningen til at fravige f.eks. dansk rets sam-
tykkekrav fører til, at der sker en reduktion af borgernes beskyttelsesniveau
samt begrænsning af den grundlæggende selvbestemmelsesret og integri-
tetsbeskyttelse, som er sikret i menneskeretten.

Afslutningsvis vil Instituttet pege på endnu en problemstilling, som knyt-
ter an til retten til selvbestemmelse og til respekt for integritet, nemlig ret-
ten til at blive behandlet lige og til at have rettigheder på lige fod med alle
andre borgere. 

Kommunalreformen har nogle konsekvenser for både kønsligestilling, et-
nisk ligebehandling og ligebehandling af personer med funktionsnedsæt-
telse, som ikke står ganske klart. I lyset af de EU-retlige forpligtelser til at
fremme ligebehandling og lige muligheder for alle borgere er det kritisabelt,
at der ikke i tilknytning til en reform, der vil få indflydelse på mange bor-
geres dagligdag, er foretaget analyser af de ligebehandlingsmæssige konse-
kvenser af den foreslåede lovgivning.

Året 2005 har på mange måder trukket internationale problemstillinger og
konflikter ind i den danske dagligdag. Det er sket via Danmarks medvirken
i krigen i Irak, deltagelse i bekæmpelse af terrorisme, i dialogen om den glo-
bale migration samt udviklingen i Europa. Nye integrations- og diskrimi-
nationsmæssige spørgsmål er kommet på dagsordenen på grund af disse
forhold og har givet anledning til udfordringer af den hidtil gængse måde
at opfatte beskyttelsen af ytringsfriheden, religionsfriheden, privatlivs-
beskyttelsen og den personlige frihed i bred forstand på.

Det er grundlæggende principper i den demokratiske retsstat, som på denne
måde er bragt i spil. Dette stiller store krav til både politikere, andre beslut-
ningstagere og borgere om at sætte sig ind i og diskutere, hvilke konsekven-
ser det har i forhold til menneskerettighederne og retssikkerhedsværnet.  

Claus Haagen Jensen Morten Kjærum Birgitte Kofod Olsen
Bestyrelsesformand Direktør Afdelingsleder
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EN NATIONAL MENNESKERETTIGHEDSINSTITUTION 

Institut for Menneskerettigheder blev oprettet ved Lov om etablering af
Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder af 6. juni
2002. Instituttet er etableret som national menneskerettighedsinstitution i
henhold til FN’s Paris Principper. Instituttet viderefører de aktiviteter, der
siden 1987 er blevet varetaget af Det Danske Center for Menneskerettighe-
der. 
Institut for Menneskerettigheder er det ene af to institutter under Dansk
Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder (DCISM); Dansk
Institut for Internationale Studier er det andet. Det fremgår af etablerings-
loven, at formålet med Institut for Menneskerettigheder er at styrke forsk-
nings-, udrednings- og informationsvirksomheden i Danmark om menne-
skerettigheder i ind- og udland. Det fremgår endvidere af loven, at Institut
for Menneskerettigheder skal tage udgangspunkt i de af det internationale
samfund til enhver tid anerkendte menneskerettigheder, samt de i grund-
loven indeholdte frihedsrettigheder.

Særligt er det instituttets opgave at fremme ligebehandling af alle uden for-
skelsbehandling på grund af race eller etnisk oprindelse. Institut for Men-
neskerettigheder kan endvidere behandle klager over overtrædelse af for-
budet mod forskelsbehandling på grund af race eller etnisk oprindelse. Se
nærmere om Klagekomitéen for Etnisk Ligebehandling på side 16.  

Institut for Menneskerettigheder opsamler, udvikler og formidler viden om
menneskerettigheder i Danmark, i Europa og internationalt. Arbejdet på
Instituttet omfatter forskning, information, uddannelse og dokumentation
om danske, europæiske og internationale forhold, herunder udarbejdelse
af høringssvar, udredninger, debatbøger og arrangementer. Instituttet sam-
arbejder blandt andet med organisationer, kontrolorganer og offentlige
myndigheder i Danmark, Europarådet, OSCE, EU og FN. Instituttet arbej-
der internationalt gennem partnerskaber med lokale samarbejdspartnere
om kapacitetsopbygningsprojekter og uddannelsesprojekter i relation til
udenlandske menneskerettighedsinstitutioner samt statsinstitutioner,
særligt i relation til politi og retsvæsen. Det nationale arbejde har til formål
at beskytte og fremme den menneskeretlige beskyttelse i Danmark gennem
forskning, udredninger, undersøgelser, undervisning, oplysning og rap-
portering om den mennskeretlige udvikling i Danmark. Projekter med
særlig fokus på områder som  virksomheders sociale ansvar, udsatte grup-
per, etnisk ligestilling og mangfoldighed i arbejdslivet,  udvikles løbende.
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der og konferencer for at påvirke den internationale menneskeretlige dags-
orden. 
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Statusrapporten er inddelt efter de grundlæggende rettigheder, der er be-
skyttet i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, Danmarks Ri-
ges Grundlov og EU Chartret om Grundlæggende Rettigheder. Under hver
enkelt rettighed er de lovforslag, afgørelser, udtalelser og initiativer med
menneskeretlig relevans, der er fremkommet i statusperioden, nævnt og re-
fereret. 

I den første del af rapporten er der gjort status over de rettigheder, som vi
traditionelt betegner som frihedsrettigheder. Disse rettigheder er relevante
for alle borgere og kan påberåbes af enhver over for myndigheder og dom-
stole. Det samme gælder for økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder. 
Andre typer af rettigheder har kun relevans for personer, der hører til en
gruppe af borgere, der har et særligt beskyttelsesbehov. Der er gjort status
over sådanne særlige rettigheder i anden del af rapporten. De omfatter
kvinders rettigheder, børns rettigheder, rettigheder for personer med funk-
tionsnedsættelse samt etniske minoriteters rettigheder og flygtninges ret-
tigheder og er særskilt reguleret i relevante retlige instrumenter fra både
Europarådet, EU og FN. Sidst i Statusrapport 2005 findes som en tilføjelse
til kapitlet: Menneskerettigheder på Internettet, en oversigt over klage- og
rådgivningsmuligheder. 

Det materiale, som udgør grundlaget for Status 2005, omfatter lovudkast,
men inddrager ikke eksisterende love og administrative forskrifter. Rap-
porten kan derfor ikke ses som en komplet evaluering af hele den danske
lovgivnings tilpasning til og opfyldelse af menneskerettighedskonventio-
nerne, men alene som en status over periodens aktiviteter. 

Lovforslag af menneskeretlig relevans fremsat i perioden primo oktober
2004 til den 1. oktober 2005 udgør som nævnt en hovedbestanddel i Status
2005. De danske ministerier gør i stigende omfang brug af muligheden for
at inddrage fagkyndige parter i det lovforberedende arbejde via hørings-
runder. Institut for Menneskerettigheder modtager således som fast
høringspart i menneskeretlige spørgsmål et større antal høringsanmod-
ninger fra ministerierne årligt. Høringsanmodningerne er typisk knyttet til
udkast til lovforslag, der ændrer gældende dansk lovgivning eller danner
ny, men også til retsakter fra EU, der skal implementeres i dansk ret. Insti-
tut for Menneskerettigheder besvarer sådanne forespørgsler med hørings-
svar vedrørende menneskeretlige problemstillinger, som et foreslået lo-
vforslag eller en retsakt giver anledning til. Disse udtalelser er kortfattet
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ninger kan i deres fulde længde læses på www.humanrights.dk. 

Endvidere behandles relevante afgørelser, udtalelser og domme ved-
rørende Danmark fra nationale og internationale domstole og kontrolorganer
under de enkelte rettigheder fra perioden oktober 2004 til oktober 2005. Ne-
den for findes en gennemgang af nationale og internationale domstole og
kontrolorganer.  

I Status 2005 er også medtaget en række regeringsinitiativer, som er relevante
i en menneskeretlig sammenhæng. Initiativerne dækker bl.a. udvalgs-
arbejde og handlingsplaner på områder, hvor påtænkt lovgivning eller an-
den regulering må forventes at have menneskeretlige konsekvenser. 
Under punktet om andet materiale findes afgørelser, oplysninger og sta-
tistik fra nævn, råd og tilsyn, samt uafhængige undersøgelser og initiativer
fra ikke-statslige organisationer. 
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De danske domstole 
Alle instanser af de danske domstole, dvs. byretterne, Østre og Vestre
landsret samt Højesteret, prøver sager, hvori der indgår spørgsmål om for-
enelighed med menneskerettigheder i internationale konventioner.  
I den følgende gennemgang af menneskerettighederne er primært medta-
get domme, der er offentliggjort i Ugeskrift for Retsvæsen (UfR), og hvori
EMRK og FN’s menneskerettighedskonventioner er blevet anvendt af
domstolene. Angående domme der berører forbudet mod diskrimination,
er domsafgørelser dog medtaget, hvor kun national lovgivning er anvendt.
Dommene er udvalgt ved en gennemgang af UfR fra den 1. oktober 2004
frem til den 1. oktober 2005 (nr. 39). Det resumé, der gives af dommene, er
en direkte gengivelse af det domsresumé, som findes i UfR. Domsresu-
méerne er gengivet med tilladelse fra Forlaget Thomson. 

Retsvæsenet i Grønland og Færøerne
Retsvæsenet i Grønland består af Grønlands Landsret og et antal kredsret-
ter. Grønlands Landsret er ankeinstans for kredsretternes afgørelser. Retten
for Færøerne behandler de samme sager som byretterne i den øvrige del af
landet. Østre Landsret er ankeinstans for Færøerne og Grønland.  Det
foreslås i Betænkning nr. 1442/2004 om Det Grønlandske Retsvæsen, at an-
kedomme fra Grønlands Landsret i særlige tilfælde, med tilladelse fra Pro-
cesbevillingsnævnet, skal kunne indbringes for Højesteret. 
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Nationale klageorganer 
Folketingets Ombudsmand behandler blandt andet sager, hvor der klages
over menneskerettighedskrænkelser. Det kan være i forbindelse med kla-
ger over administrative afgørelser eller i forbindelse med offentlige myn-
digheders behandling af borgerne i øvrigt. Det er dog en betingelse for at
kunne klage til Folketingets Ombudsmand, at klageren har benyttet en ek-
sisterende klageadgang. 

Se nærmere om Folketingets Ombudsmand nedenfor. Vedrører klagen for-
skelsbehandling kan der endvidere klages til  Ligestillingsnævnet eller til
den af Institut for Menneskerettigheder oprettede Klagekomité for Etnisk
Ligebehandling. Andre relevante klagemuligheder er også til stede. Se side
233 for en oversigt over udvalgte klage- og rådgivningsmuligheder. I
tilfælde af klager over andre menneskerettigheder, må den pågældende i
de fleste tilfælde føre sagen i det almindelige klagesystem..

Folketingets Ombudsmand 
Det er ikke blot de danske domstole, der er opmærksomme på eventuelle
krænkelser af menneskerettighederne. Også Folketingets Ombudsmand
tager i sine afgørelser af og til stilling til spørgsmål af menneskeretlig rele-
vans. Ombudsmanden kan af egen drift behandle sager om spørgsmål om
anvendelse af bestemmelser i Den Europæiske Menneskerettigheds-
konvention. 

Folketingets Ombudsmands virke er reguleret ved Lov om Folketingets
Ombudsmand (Lov nr. 473 af 12. juni 1996 med de ændringer som følger
af Lov nr. 556 af 24. juni 2005). Folketingets Ombudsmand kontrollerer
statslige og kommunale myndigheder og andre offentlige forvaltnings-
myndigheder.  Ombudsmanden kan behandle klager over forvaltnings-
myndighedernes afgørelser og deres behandling af borgerne og sagerne.
Herudover kan ombudsmanden tage sager op på eget initiativ og iværk-
sætte generelle undersøgelser af en myndigheds behandling af sager. 

Folketingets Ombudsmand kan inspicere enhver institution og ethvert tje-
nestested der hører under ombudsmandens virksomhed. Siden embedets
start i 1955 er der foretaget inspektioner, og der foretages nu ca. 25 inspek-
tioner om året. Inspektionerne foretages på steder hvor borgerne er berøvet
deres frihed, dvs. fængsler, arresthuse, detentioner, psykiatriske hospitaler
og lignende; men også offentlige bygninger inspiceres blandt andet med
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erhenblik på at undersøge bygningernes tilgængelighed og faciliteternes an-
vendelighed for personer med funktionsnedsættelse.  Som et led i in-
spektionerne undersøger Folketingets Ombudsmand også, hvor vidt der
ved behandlingen af frihedsberøvede personer sker overtrædelser af FN’s
konvention om tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdi-
gende behandling. Ved folketingsbeslutning B129 af 14.maj 2004 om ratifi-
kation af den valgfri protokol til konventionen, blev det af Folketinget lagt
til grund, at Folketingets Ombudsmand ved sin inspektionsvirksomhed
opfylder protokollens bestemmelse om et uafhængigt nationalt organ. 

Inspektionerne offentliggøres løbende på Ombudsmandens hjemmeside.
http://www.ombudsmanden.dk

Klagekomitéen for Etnisk Ligebehandling 
Klagekomitéen for Etnisk Ligebehandling blev oprettet af Institut for Men-
neskerettigheder efter vedtagelse af lov om etnisk ligebehandling, lov nr.
374 af 28. maj 2003. Komitéen behandler konkrete klager over forskelsbe-
handling på grund af race eller etnisk oprindelse. Klagekomitéen kan også
behandle klager over, at en person er blevet udsat for urimelig behandling
som følge af, at vedkommende har klaget over forskelsbehandling på
grund af race eller etnisk oprindelse. Endvidere kan Klagekomitéen af egen
drift indlede uafhængige undersøgelser af forskelsbehandling, offentlig-
gøre rapporter og fremsætte henstillinger.  

Det er gratis at klage til Klagekomitéen, og enhver borger kan klage. For-
målet med Klagekomitéen er at give let adgang til at klage over usaglig for-
skelsbehandling på grund af race eller etnisk oprindelse. 

Klagekomitéen kan dog ikke behandle en sag, hvis den kan behandles i
henhold til kollektiv overenskomst, og hvis man kan få hjælp i sagen fra sin
fagforening. Hvis sagen kan behandles efter kollektiv overenskomst, kan
komitéen derfor kun behandle klagen over forskelsbehandling på ar-
bejdsmarkedet, hvis ens fagforening ikke hjælper én i sagen. Er man ikke
medlem af en fagforening, kan man klage direkte til Klagekomitéen. 

Se Klagekomitéens afgørelser under afsnittet om Forbud mod diskrimina-
tion side 152.

Statistik
Af komitéens årsberetning fra 2003-2004 fremgår, at fra sommeren 2003 til
december 2004 har komitéen behandlet 81 sager. Heraf tog komitéen 11 sa-
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er ger op på eget initiativ. Komitéen har afgjort 43 og udsat 8 sager. 30 sager
var stadig under behandling ved årsskiftet 2004-2005.

I 10 sager har Klagekomitéen ingen krænkelse fundet. I 4 af disse sager har
komitéen imidlertid fremsat en generel henstilling vedrørende lov om et-
nisk ligebehandling. I 1 sag har Klagekomitéen fundet, at der er sket over-
trædelse af forbudet mod forskelsbehandling på grund af race eller etnisk
oprindelse samtidig med, at komitéen fremsatte en generel henstilling. Kla-
gekomitéen har afvist 21 sager. 9 sager blev anset som grundløse. 12 sager
faldt udenfor komitéens kompetence. 11 sager blev frafaldet af klager.
Procentvis vedrører de fleste afgørelser sociale goder og uddannelse. 

Ligestillingsnævnet 
Ligestillingsnævnets opgave er at behandle konkrete klager over forskels-
behandling på grund af køn. Alle borgere kan gratis rejse en sag for næv-
net for eksempel ved stillingsopslag, der efterlyser ansøgere af et bestemt
køn, ved ulighed i løn, eller afskedigelse begrundet i den ansattes køn. Den
gratis klageadgang har til hensigt at give borgeren en let adgang til at få be-
handlet en klage over kønsdiskrimination. En afgørelse vil for eksempel
kunne medføre, at der tilkendes klager en godtgørelse, eller at en afskedi-
gelse underkendes. Ligestillingsnævnets afgørelser er tilgængelige på
nævnets hjemmeside: http://www.ligenaevn.dk

Datatilsynet 
Datatilsynet, fører tilsyn med enhver behandling, der er omfattet af lov om
behandling af personoplysninger, bortset fra behandlinger der foretages
for domstolene. 
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Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol 
Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD) er oprettet i medfør
af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK). Den Euro-
pæiske Menneskerettighedsdomstol er en domstol, der består af jurister, og
som afsiger domme inden for EMRK og de dertilhørende protokollers an-
vendelsesområde. Både enkeltpersoner og de respektive medlemsstater
kan indgive klager over en stats overtrædelse af EMRK. Det er dog primært
enkeltpersoner, der indgiver klager til Den Europæiske Menneskerettig-
hedsdomstol med påstand om, at deres rettigheder er blevet krænket. En
klage indgives direkte til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol,
som herefter tager stilling til, om klagen skal antages til realitetsbehandling
(admitteres). 

Når Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har dømt en stat for at
have overtrådt EMRK, er det op til Europarådets ministerkomité at over-
våge, om den dømte stat respekterer dommen. Ministerkomitéen har ikke
beføjelser til at påtvinge staten at efterleve en dom, som staten nægter at 
respektere, men i yderste konsekvens kan Ministerkomitéen ekskludere
staten fra Europarådet. http://www.echr.coe.int/

Klager over menneskerettighedskrænkelser i Danmark kan indbringes for
Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg. Det forudsæt-
ter dog, at den krænkelse, der klages over, har været behandlet ved en
dansk domstol eller et administrativt organ, som har truffet en endelig af-
gørelse. Det er kun et begrænset antal danske sager, der årligt bliver ind-
bragt for domstolen. Flere af disse bliver afvist eller forligt, og kun meget
få – i indeværende statusperiode to sager – bliver afgjort ved dom.

EF-Domstolen 
EF-Domstolens formål er at sikre en ensartet fortolkning og anvendelse af
fællesskabsretten. Domstolen behandler følgende søgsmålstyper: traktat-
brudssøgsmål, annullationssøgsmål, passivitetssøgsmål, erstatningssøgs-
mål, appelsager og præjudicielle forelæggelser. Virksomheder og borgere
har kun i begrænset omfang mulighed for at få en sag behandlet direkte
ved EF-Domstolen, idet virksomheder eller personer, skal være umiddel-
bart og individuelt berørt af retsakter udstedt af en EU-institution. Mener
man, at en dansk myndighed eller virksomhed handler i strid med en EU-
regel, kan man bringe sagen for en dansk domstol. Den danske domstol kan
så bede EF-Domstolen svare på såkaldte præjudicielle spørgsmål eller med
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e fortolkende domme. Domstolen bistås af Retten i Første Instans.  Fæl-

lesskabsretten har direkte virkning i medlemsstaterne og forrang for nati-
onal ret. Dette betyder, at borgere i EU kan henvise til bestemmelser i trak-
tater, forordninger og direktiver under sager ved nationale domstole og
stille krav om, at nationale bestemmelser ikke bruges mod dem, hvis de na-
tionale bestemmelser strider mod fællesskabsretten.
http://curia.eu.int/da/plan/index.htm
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Internationale komitéer 
I tilknytning til visse af FN’s og Europarådets konventioner om menne-
skerettigheder er der etableret komitéer, som har til opgave at overvåge, om
medlemsstaterne lever op til de forpligtelser, som de har påtaget sig i med-
før af de enkelte konventioner, herunder gennemførelsen af menneske-
rettighederne i de enkelte stater, såvel som at behandle klager over kræn-
kelser i konkrete tilfælde. 

Periodiske rapporter
Når en stat har ratificeret en konvention uden at tage forbehold, har staten
som regel pligt til at aflægge rapport om menneskerettighedssituationen på
konventionens område til den pågældende komité med jævne mellemrum.
Det pågældende land der bliver undersøgt, får lejlighed til mundtligt at ud-
dybe de beskrevne forhold for komitéen, ligeledes har ikke-statslige aktøre
og nationale menneskerettghedsinstitutioner mulighed for at bidrage med
oplysninger via supplerende rapporter og indlæg. Enkelte komitéer af-
lægger desuden besøg hos medlemsstaterne for at undersøge forholdene.
Komitéerne kan efterfølgende udtale officiel kritik af de pågældende lan-
des lovgivning, praksis mv., og de kan anbefale eller opfordre medlems-
staterne til at forbedre bestemte forhold eller anmode om yderligere op-
lysninger.   

Individuel klageadgang
Nogle komitéer kan også behandle klager fra enkeltpersoner eller andre pri-
vate parter over medlemsstaterne. En sådan individuel klageadgang er en
styrkelse af en komité og samtidig udtryk for en politisk opprioritering på
det pågældende område. Fælles for komitéerne er, at de består af eksperter
med sagkundskab inden for det område, som den enkelte komité dækker.
Yderligere har man forsøgt at sammensætte komitéerne, så de både har
repræsentanter for de forskellige lande eller verdensdele og fagkyndige fra
de forskellige typer af retssystemer. Det er som regel i første omgang de en-
kelte deltagerstater, der udpeger komitémedlemmerne, som så endelig
udvælges af det relevante Europaråds- eller FN-organ. Det er dog et krav, at
et komitémedlem er uafhængig af den stat, som udpeger den pågældende.
Komitéerne adskiller sig fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol
og EF-domstolen ved ikke at kunne afsige retligt bindende domme over
medlemsstaterne. Komitéernes fortolkning af konventionsbestemmelser er
dog autoritativ og bør derfor lægges til grund ved fremtidig retsanvendelse.
I praksis efterleves komitéernes afgørelser af den danske stat
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Komitéen for Økonomiske, Sociale og Kulturelle Rettigheder har i indeværende
statusperiode afgivet bemærkninger vedrørende Danmark. Komitéens
konklusioner er refereret under kapitlet om Økonomiske, sociale og kultu-
relle rettigheder. FN’s Komité om Børns Rettigheder har afgivet også sine
afsluttende bemærkninger til Danmarks tredje periodiske rapport og første
rapport angående Tillægsprotokollen om børns rettigheder i væbnede konflikter
i statusperioden. Se under afsnittet Børns rettigheder. Desuden afgav Den
Europæiske Komité til Beskyttelse af National Mindretal sin anden udtalelse om
Danmark. 

Danmark er blevet evalueret af FN’s komitéer i indeværende statusperiode
i tre sager. Komitéen vedrørende Afskaffelse af Racediskrimination (CERD)
har afgjort 2 sager. Se under afsnittet om Forbud om diskrimination. Des-
uden har FN’s Menneskerettighedskomité (HRC) afgjort én sag. Se under
afsnittet om Forbud om tortur mv. 

På Institut for Menneskerettigheders hjemmeside www.humanrights.dk
findes under punktet afgørelser og rapportering vedrørende Danmark, en
liste over afgivne og modtagne rapporter, udtalelser og afgørelser.  Neden
for følger en kort gennemgang af de enkelte komitéer, samt en oversigt over
datoer for Danmarks indrapportering til komitéerne.

FN’s Overvågningskomitéer 
Komitéen for Menneskerettigheder (HRC) 
FN’s Menneskerettighedskomité blev oprettet i 1977 i medfør af FN’s Kon-
vention om Civile og Politiske Rettigheder (ICCPR-1966) art. 28. Komitéen
kan behandle henvendelser fra en stat, som gør gældende, at en anden stat
ikke opfylder sine forpligtelser i henhold til konventionen. Derudover skal
deltagerstaterne indsende rapporter, hvori de redegør for de foranstaltnin-
ger, de har truffet for at gennemføre konventionen, og hvilke fremskridt,
der er gjort. På baggrund af disse rapporter fremsætter komitéen kom-
mentarer og anbefalinger. Endelig har komitéen i medfør af en tillægspro-
tokol til konventionen kompetence til at behandle individuelle klagesager.
Der kan kun klages til komitéen, såfremt der ikke klages til andre komitéer
inden for det internationale system. Komitéen består af 18 medlemmer.
Danmark afleverede sin fjerde rapport i februar 1999 og skal aflevere sin
femte rapport til HRC den 31. oktober 2005. Rapporten behandles i Status
2006. http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf  



25

In
te

rn
at

io
na

le
 k

on
tro

lo
rg

an
erKomitéen for Økonomiske, Sociale og Kulturelle Rettigheder (CESCR) 

Komitéen blev nedsat af Det Økonomiske og Sociale Råd i 1987 for at over-
våge overholdelsen af FN’s Konvention om Økonomiske, Sociale og Kul-
turelle Rettigheder (ICESCR-1966). Komitéen indgår i en dialog med del-
tagerstaterne for at sikre, at konventionen efterleves, og at rettighederne i
konventionen faktisk kan udnyttes af dem, de vedrører. Komitéen over-
våger og assisterer desuden deltagerstaterne, når de udarbejder nye rets-
regler. Deltagerstaterne indsender periodiske rapporter til Komitéen, der
på baggrund af rapporterne fremsætter sine bemærkninger og anbefalin-
ger. Komitéen behandler endnu ikke individuelle klagesager, men der ar-
bejdes på en tillægsprotokol, der skal etablere en sådan klageadgang. Ko-
mitéen består af 18 eksperter.

Komitéens seneste evaluering af Danmark kan læses i Status 1999, s. 95.
Danmark afleverede sin fjerde rapport til komitéen i marts 2003.  Den femte
rapport skal afleveres den 30. juni 2006.
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf

Komitéen vedrørende Afskaffelse af Racediskrimination (CERD) 
Komitéen er nedsat i medfør af FN’s Konvention om Afskaffelse af Alle For-
mer for Racediskrimination (ICERD-1965). Komitéen behandler klager fra
enkeltpersoner over en medlemsstat, ligesom den modtager rapporter fra
staterne, hvori de redegør for de lovgivningsmæssige, administrative eller
andre foranstaltninger, de har foretaget for at leve op til konventionen. På
baggrund af disse rapporter fremsætter Komitéen sine bemærkninger og
anbefalinger. Komitéen består af 18 medlemmer, heriblandt direktør for In-
stitut for Menneskerettigheder, Morten Kjærum. Komitéens seneste evalu-
ering af Danmark kan læses i Status 2002 s. 93. Danmark leverede sin 16.
og 17. rapport til komitéen den 8. januar 2005.
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf

Komitéen mod Tortur (CAT) 
Komitéen er nedsat i medfør af FN’s Konvention om Tortur og anden Gru-
som, Umenneskelig eller Nedværdigende Behandling eller Straf (ICAT-
1984). Komitéen behandler dels klager fra en medlemsstat, der mener, at en
anden medlemsstat har overtrådt konventionen, dels klager fra enkeltper-
soner over en medlemsstat. Derudover modtager komitéen også rapporter
fra deltagerstaterne, hvori der redegøres for de foranstaltninger de enkelte
stater har taget for at gennemføre konventionen, og andre beretninger, som
komitéen måtte bede om. På baggrund af rapporterne fremsætter komitéen
sine bemærkninger og anbefalinger. Komitéen består af ti medlemmer, her-
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er iblandt den danske læge Ole Vedel Rasmussen. Komitéens evaluering af

Danmarks seneste rapportering fra maj 2002 kan læses i Status 2002 s. 38.
Danmark afleverede sin seneste rapport til komitéen den 19. juli 2004. Dan-
mark skal aflevere sin næste rapport til komitéen den 25. juni 2008.
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf

Komitéen til Afskaffelse af Diskrimination mod Kvinder (CEDAW) 
Komitéen er nedsat i 1982 i medfør af FN’s Konvention om Afskaffelse af
Alle Former for Diskrimination mod Kvinder (ICEDAW-1979). Komitéen
modtager rapporter fra deltagerstaterne, hvori der redegøres for de foran-
staltninger, der er taget for at overholde konventionen. Rapporterne med-
virker til, at de nationale lovgivninger gennemgås med jævne mellemrum
med særlig opmærksomhed på regler, der kan medvirke til direkte eller in-
direkte diskrimination af kvinder. Visse lande, herunder Danmark, inklu-
derer også interesseorganisationers bidrag i rapporterne. På baggrund af
rapporterne fremsætter komitéen sine bemærkninger og anbefalinger. Ko-
mitéen har siden december 2000 haft kompetence til at modtage og be-
handle individuelle klager over krænkelse af konventionens rettigheder,
men har dog endnu ikke haft lejlighed til at afgive udtalelse i konkrete sa-
ger. Komitéen består af 23 medlemmer. 
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/committee.htm

Komitéens evaluering af Danmarks seneste rapportering fra maj 2001 kan
læses i Status 2002 s. 101f. Danmark afleverede sin seneste rapport til ko-
mitéen den 28. juli 2004. Danmark skal aflevere sin næste rapport til komi-
téen den 21. maj 2008. http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf

Komitéen vedrørende Barnets Rettigheder (CRC) 
Komitéen er nedsat i medfør af FN’s Konvention om Barnets Rettigheder
fra (ICRC-1989). Komitéen modtager løbende rapporter fra medlemssta-
terne, der er forpligtet til hver femte år at indlevere rapporter, der rede-
gør for børns vilkår i landet og for de foranstaltninger, der er truffet for
at gennemføre konventionens bestemmelser. Der er ikke individuel
klageadgang, men komitéen har kompetence til at påtale forhold i
medlemsstaterne, som den finder er i uoverensstemmelse med konven-
tionen og komme med forslag og anbefalinger. Komitéen består af 10
medlemmer.

Komitéens evaluering af Danmarks seneste rapportering fra september
2005 kan læses på s. 188. Danmark afleverede sin tredje rapport til komi-
téen i august 2003 og skal aflevere sin fjerde rapport i 2008. Danmark afle-
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heder i væbnede konflikter i september 2004.  I August 2005 afleverede Dan-
mark sin første rapport til komitéen vedrørende implementering af Til-
lægsprotokollen om salg af børn, børneprostitution og børnepornografi til
Børnekonventionen. Protokollen blev vedtaget den 25. maj 2000 og trådte
for Danmarks vedkomne i kraft den 24. august 2003. 
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf

Komiteen vedrørende Vandrende Arbejdstageres Rettigheder (CMW) 
Komitéen er nedsat i medfør af FN’s Konvention om Beskyttelse af Van-
drende Arbejdstageres og deres Familiemedlemmers Rettigheder fra 1990.
Komitéen overvåger implementeringen af konventionen. Komitéen består
for øjeblikket af ti uafhængige eksperter. Medlemslandene forpligter sig til
at aflevere periodiske rapporter om status for implementeringen af kon-
ventionen. Konventionen åbner også mulighed for, at Komitéen kan be-
handle individuelle klager fra de medlemsstater, der har anerkendt Komi-
téens kompetence på dette område. Danmark har ikke undertegnet eller
ratificeret konventionen.
http://www.ohchr.org/english/bodies/cmw/index.htm

Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO)
Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) er et FN-organ, der blev op-
rettet i 1919 under det daværende Folkeforbund. ILO har til formål at fast-
sætte og fremme internationale standarder for arbejde, såvel som at over-
våge, at sådanne standarder opretholdes i de enkelte medlemsstater. Dette
sikres ved, at de enkelte medlemsstater forpligtes til jævnligt at indlevere
rapporter, der skildrer de tiltag, der er taget i de enkelte medlemsstater på
området. I forbindelse hermed eksisterer der, indenfor ILO, en række kon-
trolorganer. 

Komitéen for Foreningsfrihed (CFA) 
I 1951 blev Komitéen for Foreningsfrihed oprettet. Komiteen er et organ un-
der Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO).  Komitéen er ikke et de-
cideret kontrolorgan, men nærmere et klageorgan, der har til formål at sikre
foreningsfriheden. 

Ekspertkomitéen for Konventioners og Anbefalingers Anvendelse (CEACR) 
I 1926 blev Ekspertkomitéen for Konventioners og Anbefalingers Anven-
delse (CEACR) oprettet. Komitéens opgave er bl.a. at undersøge i hvilken
grad love og praksis i de enkelte medlemsstater er i overensstemmelse med
samtlige ratificerede ILO konventioner. Komitéen er altså det overordnede
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er kontrolorgan i ILO-regi. Medlemsstaterne skal rapportere til Komitéen pe-

riodisk. 

Relevante ILO-konventioner på menneskerettighedsområdet: 
Afskaffelse af tvangs- og slavearbejde 
C 29 Forced Labour Convention, 1930 C 105 Abolition of Forced Labour
Convention, 1957 

Retten til at organisere sig og Retten til at kunne forhandle kollektive aftaler 
C 87 Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Con-
vention, 1948 C 98 Right to Organise and Collective Bargaining Conven-
tion, 1949 

Afskaffelse af diskrimination, hvad angår ansættelse og beskæftigelse 
C 100 Equal Remuneration Convention, 1951 C 111 Discrimination (Em-
ployment and Occupation) Convention, 1958 

Forbud mod børnearbejde 
C 138 Minimum Age Convention, 1973 C 182 Worst Forms of Child Labour
Convention, 1999 

Oprindelige folks rettigheder 
C 169 Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 

Vandrende arbejdstagere 
C 97 - Migration for Employment Convention, 1949 C 143 – Migrant Wor-
kers (Supplementary Provisions) Convention, 1975 Ingen af de to konven-
tioner om vandrende arbejdstagere er undertegnet eller ratificeret af Dan-
mark. http://www.ilo.org 

Europarådskomitéer 
Europarådets Sociale Komité 
Komitéen er en ekspertkomité nedsat i medfør af Den Europæiske Socialpagt
fra 1961, som Danmark ratificerede i 1965. Europarådets Sociale Komité har
til opgave at undersøge om medlemsstaternes nationale retsorden er i over-
ensstemmelse med Den Europæiske Socialpagt bl.a. ved at undersøge lan-
denes rapporter til komitéen. Komitéen fremsætter hvert år konklusioner og
anbefalinger baseret på de rapporter, som medlemsstaterne indleverer. Der
er ikke individuel klageadgang i forhold til Socialpagten, men den anden til-
lægsprotokol fra 1995 giver adgang til, at organisationer kan indgive klager.
Danmark har undertegnet, men ikke ratificeret protokollen. 
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tikel 1, 5, 6, 12, 13 i Det Europæiske Sociale Charter i juli 2005. Rapporten
er tilgængelig på: 
http://www.humanrights.dk/upload/application/24d82b54/2005_esc_s
tate_report.pdf

Den Europæiske Komité til Forebyggelse af Tortur og Umenneskelig eller Ned-
værdigende Behandling eller Straf (CPT) 
Komitéen er nedsat i medfør af Den Europæiske Konvention til Forebyg-
gelse af Tortur og Umenneskelig eller Nedværdigende Behandling eller
Straf fra 1987. Komitéens formål er at undersøge, hvordan tilbageholdte
personer – typisk anholdte, varetægtsfængslede og indsatte i fængsler – be-
handles for derved at styrke beskyttelsen mod tortur og umenneskelig el-
ler nedværdigende behandling eller straf. Komitéen består af et antal med-
lemmer svarende til antallet af lande, der har tiltrådt konventionen.
Komitéen fremsætter officielle udtalelser på grundlag af regelmæssige be-
søg i deltagerlandenes institutioner. Der er ikke individuel klageadgang.
Komitéens seneste besøg i Danmark fandt sted mellem 28. januar og 4. fe-
bruar 2002. Komitéens evaluering af Danmark kan læses i Status 2002 s. 35f.
Den danske regering svarede i august 2003 på komitéens evaluering. Den
danske rapport kan rekvireres på Folketingets hjemmeside
http://www.folketinget.dk http://www.cpt.coe.int/en/ 

Den Europæiske Komité mod Racisme og Intolerance (ECRI) 
ECRI blev nedsat i 1994 på det første topmøde med stats- og regeringsche-
ferne fra medlemsstaterne i Europarådet med henblik på at bekæmpe ra-
cisme, fremmedhad, antisemitisme og intolerance. Komitéen har til formål
at overvåge medlemsstaternes lovgivning og andre tiltag i kampen mod ra-
cisme og intolerance og at foreslå yderligere initiativer på lokalt, regionalt
og europæisk niveau. Komitéen indsamler oplysninger både fra staternes
myndigheder og fra relevante institutter og interesseorganisationer. Der er
ikke individuel klageadgang. Komitéens seneste besøg i Danmark var i ok-
tober 2005.Evalueringen var ikke offentliggjort ved redaktionens afslut-
ning. Komitéens seneste offentliggjorte evaluering, efter besøget i Dan-
mark i april 2000,  kan læses i Status 2001, s. 118-119.
http://www.coe.int/T/E/human_rights/Ecri/ 

Den Europæiske Komité til Beskyttelse af Nationale Mindretal 
Komitéen er nedsat i medfør af Europarådets Rammekonvention om Be-
skyttelse af Nationale Mindretal fra 1994. Komitéens formål er at under-
søge, hvorvidt deltagerstaternes lovgivning er i overensstemmelse med
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medlemsstaterne, men har også mulighed for at indsamle oplysninger fra
andre, for eksempel interesseorganisationer og private. Komitéen frem-
sætter sine konklusioner på baggrund af disse rapporter. Der er ikke indi-
viduel klageadgang. Danmark afleverede sin anden rapport den 14. maj
2004. Komitéen evaluerede rapporten i 2005 og afgav sin anden udtalelse
om Danmark 11. maj 2005. Komitéens evaluering kan læses under afsnittet
Etniske minoriteter og Nationale Mindretal, s. 207  og er tilgængelig på:
http://www.humanrights.dk/upload/application/a7df4336/pdf_2nd_o
p_denmark.pdf 

Ekspertkomitéen vedrørende Den Europæiske Pagt om Regionale Sprog eller
Mindretalssprog 
Komitéen er nedsat i medfør af Den Europæiske Pagt om Regionale Sprog
eller Mindretalssprog fra 1992.  Danmark undertegnede pagten den 5. no-
vember 1992 og ratificerede pagten den 8. september 2000. Pagten trådte i
kraft den 1. januar 2001. Komitéen består af et medlem fra hver deltagerstat.
Deltagerstaterne er forpligtet til at fremsende periodiske rapporter til eks-
pertkomitéen om de foranstaltninger, de har taget for at gennemføre pag-
ten. Ekspertkomitéen vil også i forbindelse med gennemgangen af de om-
handlede rapporter kunne modtage oplysninger fra ikke-statslige aktører.
På baggrund af rapporterne og staternes kommentarer udarbejder komi-
téen evalueringsrapporter og aflægger beretning vedrørende disse til Mi-
nisterkomitéen, som på ad hoc basis beslutter, om rapporterne skal offent-
liggøres og kommer med eventuelle henstillinger til staterne. Herudover
aflægger komitéen besøg i staterne efter indgivelse af deres periodiske rap-
porter. 
Der er ikke individuel klageadgang. Danmark indrapporterede første gang
i 2002. Ekspertkomitéen besøgte Danmark i perioden 12.-15. maj 2003.
Evalueringsrapporten fra 26. maj 2004 vedrørende Danmark er tilgængelig
på:
http://www.humanrights.dk/upload/application/d20401af/2003_min-
ority_report_to_state.pdf

Europarådets Menneskerettighedskommissær 
Den 7. maj 1999 vedtog Europarådets Ministerkomité Resolution (99) 50 om
Europarådets Menneskerettighedskommissær, der fastlægger Menneske-
rettighedskommissærens mandat. Det fremgår af artikel 1 i resolution (99)
50, at kommissæren skal være en institution til fremme af viden om og re-
spekt for menneskerettigheder, som de kommer til udtryk i Europarådets
menneskerettighedsinstrumenter. Kommissæren skal respektere kompe-
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pæiske Menneskerettighedskonvention eller andre af Europarådets men-
neskerettighedsinstrumenter og skal udføre andre funktioner end disse or-
ganer. Kommissæren skal ikke behandle konkrete klager. Det fremgår af
artikel 2 i Resolutionen, at kommissæren skal udføre sine opgaver uaf-
hængigt og upartisk. Det fremgår af artikel 8 i resolution 99 (50), at kom-
missæren kan udfærdige anbefalinger, udtrykke holdninger og udfærdige
rapporter. Mens Europarådets medlemslande er forpligtet til at rette sig
efter Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols endelige afgørelse i
enhver sag, som de er part i, er menneskerettighedskommissærens anbe-
falinger ikke folkeretligt bindende. Da Den Europæiske Menneskerettig-
hedsdomstol således kan give medlemsstater folkeretligt bindende pålæg,
vil Europarådets medlemsstater, herunder Danmark, være folkeretligt for-
pligtet til at følge disse. Anden kritik, anbefalinger eller vejledende udta-
lelser med videre fra internationale organer, herunder fra Europarådets
Menneskerettighedskommissær, som ikke indeholder egentlig juridiske
forpligtelser, må naturligvis give ethvert medlemsland anledning til over-
vejelser, herunder om behovet for ændring af lovgivning eller administra-
tiv praksis. 
http://www.coe.int/T/E/Commissioner_H.R/Communication_Unit/ 

Europarådets Menneskerettighedskommissærs rapport
En række menneskeretlige kritikpunkter blev rejst af Europarådets Men-
neskerettighedskommissær i 2004 i kommissærens rapport, Report by Mr.
Alvaro Gil-Robles, Commissioner for Human Rights, on his visit to Denmark
13th-16th april 2004. Kommissæren kritiserede særligt reglerne i udlænd-
ingeloven om familiesammenføring, herunder 24-års reglen, hvorefter
begge ægtefæller skal være fyldt 24 år for at opnå tilladelse til familie-
sammenføring, samt betingelsen om 28 års statsborgerskab for undtagelse
fra kravet om, at ægtefællernes tilknytning samlet set skal være større til
Danmark end til et andet land. Herudover blev nedsættelsen af aldersg-
rænsen fra 18 år til 15 år for børns retskrav på familiesammenføring kriti-
seret. Rapporten blev behandlet under kapitlet om status for menneskeret-
tighedskonventionernes gennemførelse i dansk ret i Status 2004. 

På baggrund af kritikken fra Europarådets Menneskerettighedskommis-
sær, samt en række stramninger i udlændingelovens regler om ægtefælle-
sammenføring i 2002 og 2003, udgav Institut for Menneskerettigheder Ud-
redning nr. 1, 2004, Ægtefællesammenføring i Danmark, oktober 2004. I
udredningen analyseres udlændingelovens regler om ægtefællesammen-
føring samt den administrative praksis heraf. Udredningen medførte en
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redning afgav Integrationsministeriet den 14. januar 2005 et notat om In-
stitut for Menneskerettigheders udredning. I notatet gennemgår og kom-
menterer Integrationsministeriet de punkter, hvor der efter Instituttets for
Menneskerettigheders opfattelse i Udredningen er tale om krænkelser af
Danmarks internationale forpligtelser. Institut for Menneskerettigheder af-
gav et svar på Integrationsministeriets notat.  Instituttet fulgte i oktober
2005 op på debatten med Hvidbog om ægtefællesammenføring i Danmark, som
indeholder en samling på 46 konkrete sager om ægtefællesammenføring i
Danmark. Europarådets Menneskerettighedskommissær støttede i en ud-
talelse Instittuttes konklusioner i Hvidbogen. De vigtigste konklusioner fra
de to notater og Hvidbogen er gengivet under afsnittet Respekt for privat-
liv, familieliv og korrespondance.
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tSTATUS FOR 
MENNESKERETTIGHEDSKONVENTIONERNES 
GENNEMFØRELSE I DANSK RET 

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention 
Udover de menneskerettigheder og frihedsrettigheder, der findes i Grund-
loven, er der indeholdt en række rettigheder i Den Europæiske Menneske-
rettighedskonvention (EMRK). EMRK er det hidtil eneste menneskeretlige
dokument, som er inkorporeret i dansk ret ved lov nr. 285 af 29. april 1992,
og er således en del af gældende dansk lovgrundlag. 

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention tillægsprotokol 12 
Protokollen forbyder enhver form for diskrimination, og trådte i kraft 1.
april 2005. Danmark har endnu ikke undertegnet. Se mere: Forbud mod
diskrimination. 

Europarådets reviderede sociale pagt 
Danmark undertegnede Den reviderede sociale pagt fra 1996 (European
Social Charter, Revised) i maj 1996, men har endnu ikke ratificeret pagten.
Danmark har taget forbehold i forhold til artikel 2, stk. 7; artikel 24; artikel
27-29 og del V, artikel 5. 

Europarådets konvention om menneskehandel (Convention on Action against
Trafficking in Human Beings) 
Konventionen blev åbnet for undertegnelse den 16. maj 2005. Oktober 2005
havde 15 lande undertegnet. Danmark har endnu ikke undertegnet kon-
ventionen. 

Europarådets rammekonvention om Beskyttelse af Nationale mindretal
Konventionen trådte i kraft i Danmark den 1. februar 1998. Ved ratificerin-
gen afgav Danmark en erklæring, der præciserede, at konventionen alene
vil finde anvendelse i forhold til det tyske mindretal i Sønderjylland.

Europarådets Tillægsprotokol til Konventionen om IT-kriminalitet (Cyber Crime)
vedrørende kriminalisering af racistiske og xenofobiske handlinger begået via com-
putersystemer
Danmark undertegnede tillægsprotokollen den 11. februar 2004 og ratifi-
cerede protokollen den 21. juni 2005 med forbehold i forhold til artikel 3, 5,
6 og 14.



34

St
at

us
 fo

r m
en

ne
sk

er
et

tig
he

ds
ko

nv
en

tio
ne

rn
es

 g
en

ne
m

fø
re

lse
 i 

da
ns

k 
re

t FN-konventionerne 
Inkorporeringsudvalget anbefaler i betænkning 1407/2001 inkorporering
af en række af FN’s Konventioner. 

Danmark er forpligtet til at efterleve konventionerne ved ratificeringen, og
regeringen opfatter derfor ikke at inkorporering er retligt nødvendigt. (Se
herom i Status 2003 og  2004).

Spørgsmålet om inkorporering af konventioner blev ikke drøftet i Folke-
tinget i indeværende periode for Status 2005. 

FN’s Konvention om Civile og Politiske Rettigheder
Konventionen trådte i kraft i 1976. Dansk forbehold angående adskillelse
af børn og voksne under afsoning (art. 10, stk. 82) samt offentlighed i rets-
plejen (art. 14, stk. 1, 5 og 7) samt artikel 20, stk. 1 vedrørende forbudet mod
krigspropaganda, og artikel 5, stk. 2 (a) i den valgfri protokol til konventio-
nen.

FN’s Børnekonvention
Danmark ratificerede konventionnen i 1991 og har taget forbehold i forhold
til artikel 40, stk. 2 (b) (v), over for kravet om, at et barn har mulighed for
at anke skyldsspørgsmålet i sager, der er blevet afgjort ved et nævninge-
ting.

Den Valgfri Protokol om Inddragelse af Børn i Væbnede Konflikter
Den 27. august 2002 ratificerede Danmark protokollen og afgav i forbin-
delse med ratifikationen en erklæring i henhold til artikel 3, stk. 2, der
præciserer, at dansk ret forbyder rekruttering af personer under 18 år i
væbnede styrker.

Valgfri protokol af 18. december 2002 til ICAT
I februar 2004 gav Folketinget sit samtykke til regeringens ratifikation af
den valgfri protokol af 18. december 2002 til ICAT, der bl.a. pålægger
deltagerstaterne at oprette, eller opretholde, en eller flere nationale
besøgsinstitutioner, som skal have adgang til at besøge steder, hvor perso-
ner er frihedsberøvet. Protokollen blev undertegnet af Danmark den 26.
juni 2003. Protokollen træder i kraft ved den 20. stats ratifikation. Den 15.
september 2005 var protokollen undertegnet af 40 stater og ratificeret af 13
stater. 
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tFN’s internationale Konvention om Beskyttelse af Vandrende Arbejdstageres og
deres Familiemedlemmers Rettigheder 
Konventionen trådte i kraft den 1. juli 2003. Konventionen, som har til for-
mål at forebygge og afskaffe udnyttelsen af migrantarbejdere under hele
immigrationsprocessen, blev åbnet for undertegnelse og ratifikation på et
møde i FN’s Generalforsamling i december 1990. Danmark har indtil videre
ikke undertegnet konventionen. 

Udkast til UN Convention on Protection and Promotion of the Rights and Dig-
nity of Persons with Disabilities 
FN’s generalforsamling vedtog den 19. december 2001 resolution 56/168
vedrørende nedsættelse af en ad hoc-komite til udarbejdelse af en FN-kon-
vention, der har til formål at beskytte og fremme rettigheder for personer
med funktionsnedsættelse. Konventionen er stadig under udarbejdelse.
Nationale menneskerettighedsinstitutioner er blevet inddraget aktivt i Ad-
Hoc Komiteens arbejde, hvilket bl.a. er fremhævet ved udnævnelsen af en
repræsentant for nationale menneskerettighedsinstitutioner i arbejdsgrup-
pen nedsat af Ad-Hoc Komiteen ved dens tredje møde. FN’s General For-
samling har endvidere i sine resolutioner om Ad-Hoc Komiteens arbejde
udtrykkeligt understreget betydningen af den aktive deltagelse af natio-
nale menneskerettighedsinstitutioner i Ad-Hoc Komiteens arbejde, jf. se-
nest A/RES/59/198 vedtaget i december 2004, A/RES/58/246 samt
A/RES/57/229. Institut for Menneskerettigheder er medlem af Udenrigs-
ministeriets koordineringsgruppe om handicapkonventionen, som bl.a.
mødes forinden hvert af møderne i FN’s Ad-Hoc Komité, senest den 14. de-
cember 2004. Instituttet har bidraget til Ad-Hoc Komitéen arbejde et skrif-
tligt diskussionsindlæg med titlen: Founding Principles of Convention on
Rights of Persons with Disabilities. Se http://www.un.org/esa/socdev/ena-
ble/rights/a_ac265_2003_crp9.htm.

Forfatningstraktaten og EU-Charteret om Grundlæggende Rettigheder 
Den europæiske forfatning består af fire dele. Første del omhandler Den
Europæiske Unions værdier, mål, kompetencer, beslutningsprocedurer og
institutioner. Den vedrører også EU’s symboler, unionsborgerskab, demo-
kratiske liv og finanser. Anden del indeholder “charteret om grund-
læggende rettigheder”. Tredje del beskriver Den Europæiske Unions poli-
tikker og foranstaltninger. Fjerde del indeholder almindelige, afsluttende
bestemmelser. 

Charteret omfatter ikke kun de civile og politiske rettigheder, men også an-
dre områder så som arbejdstagernes sociale rettigheder, miljøbeskyttelse
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t eller retten til god forvaltning.

Teksten til forfatningen blev vedtaget enstemmigt på Det Europæiske Råds
møde i Bruxelles den 17. og 18. juni 2004 og stats- og regeringschefernes un-
dertegnede forfatningstraktaten den 29. oktober 2004 i Rom. Traktaten skal
ratificeres i hvert enkelt land efter forskellige fremgangsmåder (f.eks. fol-
keafstemning eller ratifikation i det nationale parlament), afhængigt af
medlemsstaternes historiske og juridiske traditioner. Forfatningstraktaten
træder i kraft den 1. November 2006, forudsat at den er ratificeret af alle
medlemslandene. I mellemtiden er Nice-traktaten gældende. Efter den
franske og nederlandske folkeafstemning og den deraf følgende afvisning
af forfatningstraktaten var der på Det Europæiske Råd den 16.-17. juni 2005
enighed om at indlede en pause og iværksætte en debat i medlemslandene
om EU. I første halvår af 2006 ventes EU-landenes regeringer at foretage en
samlet evaluering og beslutte, hvordan processen skal videreføres.

Implementeringen af EU’s Beskæftigelsesdirektiv og 
Ligebehandlingsdirektiv 
Regeringen har i 2002, 2003 og 2004 introduceret ny lovgivning og fremlagt
ændringsforslag til eksisterende lovgivning med det formål at implemen-
tere Rådets direktiv 2000/78/EF om generelle rammebestemmelser om li-
gebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv (beskæftigelsesdi-
rektivet) og Rådets direktiv 2000/43/EF om gennemførelse af princippet
om ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse (ligebehand-
lingsdirektivet). 

Således er implementeringen sket delvist ved Lov om etablering af Dansk
Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder (Lov nr. 411 af 6.
juni 2002), idet Institut for Menneskerettigheder, som uafhængigt organ for
fremme af ligebehandling, skal arbejde for at opfylde sit formål ved: 

”at fremme ligebehandling af alle uden forskelsbehandling på grund af
race eller etnisk oprindelse, herunder ved at bistå ofre for forskelsbehand-
ling med at få behandlet deres klager over forskelsbehandling under hen-
syntagen til ofrenes, foreningernes, organisationernes og andre juridiske
personers rettigheder, indlede uafhængige undersøgelser af forskels-
behandling og offentliggøre rapporter og fremsætte henstillinger om
spørgsmål vedrørende forskelsbehandling,” (§ 2, stk. 2 nr. 4) 

Implementeringen er ligeledes delvist sket ved Lov om etnisk ligebehand-
ling (Lov nr. 374 af 28. maj 2003), hvor Institut for Menneskerettigheder
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tendvidere, jf. lovens § 10, stk. 2, fik mulighed for at behandle konkrete kla-
ger over overtrædelse af forbudet mod forskelsbehandling på grund af race
eller etnisk oprindelse. Institut for Menneskerettigheder valgte at oprette
Klagekomitéen for Etnisk Ligebehandling for at varetage denne funktion.
Se beskrivelsen af denne i kapitlet: Læsevejledning side 16, og Menneske-
ret i Danmark Status 2003 side 85.  

Efter ændringen af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmar-
kedet m.v. (Lov nr. 253 af 7. april 2004, nu Lovbekendtgørelse nr. 756 af 30.
juni 2004), fik Institut for Menneskerettigheder, og herunder Klagekomi-
téen for Etnisk Ligebehandling, udvidet muligheden for at behandle kla-
ger som følge af forskelsbehandling på grund af race eller etnisk oprin-
delse, til også at gælde på arbejdsmarkedet. 
Ved vedtagelsen af forslag til lov om ændring af lov om forbud mod for-
skelsbehandling på arbejdsmarkedet som indsætter alder og handicap som
diskriminationskriterier i loven (Lov nr. 1417 af 22. december 2004) må de
to direktiver anses for at være implementeret. 
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RETTEN TIL LIVET 

Konventionsbestemmelser: EMRK art. 2, ICCPR art. 6, stk. 1, Den Euro-
pæiske Unions Charter om Grundlæggende Rettigheder art. 2. 

Tillægsprotokol nr. 6 c af 28. april 1983 til den europæiske konvention til
beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder
(forbud mod dødsstraf i art. 1)

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention artikel 2:
Ethvert menneskes ret til livet skal beskyttes ved lov. Ingen må forsætligt berøves
livet undtagen ved fuldbyrdelse af en dødsdom, afsagt af en domstol i tilfælde, hvor
der ved lov er fastsat dødsstraf for den pågældende forbrydelse. Stk. 2. Berøvelse af
livet betragtes ikke som sket i modstrid med denne artikel, når den er en følge af
magtanvendelse, der ikke går ud over det absolut nødvendige: a) for at forsvare no-
gen mod ulovlig vold; b) for at iværksætte en lovlig anholdelse eller forhindre flugt
fra lovlig frihedsberøvelse; c) for lovligt at undertrykke optøjer eller opstand. 

1. Lovforslag
Der har ikke i perioden været fremsat lovforslag vedrørende retten til livet.

2. Domme fra de danske domstole
Højesteret: 
Der er ikke i perioden offentliggjort domme vedrørende retten til livet. 

Østre og Vestre Landsret: 
Der er ikke i perioden offentliggjort domme vedrørende retten til livet. 

3. Udtalelser fra Folketingets Ombudsmand
Der er ikke i perioden offentliggjort udtalelser vedrørende retten til livet.

4. Domme fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol
Der er ikke i perioden offentliggjort domme vedrørende retten til livet med
Danmark som sagspart. 



39

Re
tte

n 
til

 li
ve

t5. Udtalelser og konkrete sager fra komiteerne 

Relevante komiteer: 
FN’s Menneskerettighedskomité. 

Udtalelser: 
FN’s Menneskerettighedskomité:
Der har ikke været en evaluering af Danmark i perioden.

Konkrete sager: 
FN’s Menneskerettighedskomité:
Der har ikke været behandlet sager mod Danmark for krænkelse af retten
til livet. 

6. Regeringsinitiativer
Arbejdsgruppe om at modvirke terrorangreb i Danmark
Regeringen har besluttet at iværksætte en samlet gennemgang af det dan-
ske samfunds beredskab og indsats mod terrorhandlinger. Sigtet hermed
er at afklare, hvilke yderligere initiativer der eventuelt måtte være behov
for med henblik på i videst muligt omfang at modvirke terrorangreb i Dan-
mark. Arbejdsgruppen skal afgive sin rapport til regeringen (efter redakti-
onens afslutning) inden den 1. november 2005.

Møde på Marienborg den 20. september 2005
Statsministeren havde med baggrund i juli 2005 terrorangrebene i London
inviteret deltagere bestående af folkevalgte med muslimsk baggrund, for-
mænd for en række nationalitetsgruppers foreninger og imamer, der re-
præsenterer forskellige muslimske trossamfund i Danmark. Formålet med
mødet var at udveksle synspunkter og diskutere hvorledes man bør mod-
arbejde radikalisering og ethvert forsøg på at misbruge islam som led i
voldsanvendelse.

Terrorkonference 2005 - The Roots of Terrorism in Europe
Politiets Efterretningstjeneste afholdte den 2. - 3. maj 2005 en konference
om terrorisme og islamisk radikalisering i Europa.

7. Andet
I 2004 trak politiet stavene 348 gange og affyrede 57 skud med tjenestepi-
stolen, mod 27 året før. For anvendelsen af politistavene er det en stigning
på 32 procent i forhold til 2003. Antallet af skud er - med undtagelse af 2001
- det højeste i ti år. Kilde: Politiken den 20. oktober 2005
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f FORBUD MOD TORTUR, UMENNESKELIG ELLER NEDVÆRDI-

GENDE BEHANDLING ELLER STRAF 

Konventionsbestemmelser: EMRK art. 3, ICCPR art. 7 og ICAT art. 3. Den
Europæiske Unions Charter om Grundlæggende Rettigheder art. 4 

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention artikel 3: Ingen må underkastes
tortur og ej heller umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf. 

1. Lovforslag 
Der har ikke i perioden været fremsat lovforslag vedrørende forbudet mod
tortur, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf. 

2. Domme fra de danske domstole

Højesteret: 
U.2005.255H
Afghansk statsborger idømt 7 års fængsel og udvist for bestandig for vold
med døden til følge.

Den på gerningstidspunktet 32-årige T, der var afghansk statsborger, blev
ved nævningeting idømt fængsel i 7 år for vold af særlig farlig karakter med
døden til følge ved på et slagteri, hvor han var ansat, at have stukket en kol-
lega, K, i højre arm og i brysthulen med en 40 cm. lang kødkrog, hvorved K’s
pulsåre blev overskåret, så han afgik ved døden. T var indrejst i Danmark i
2000 og havde fået asyl, og i 2002 var hans ægtefælle kommet hertil ved fa-
miliesammenføring. Han henviste bl.a. til, at han efter en udvisning til Afg-
hanistan risikerede dobbeltstraf og at blive forfulgt af familiemedlemmer til
K, der også var afghansk statsborger. T blev imidlertid udvist for bestandig.

Østre og Vestre Landsret: 
U.2005.88Ø
Godtgørelse på 250.000 kr. for uberettiget udvisning, der medførte psyki-
ske problemer på grund af tortur i hjemlandet.

Erstatningssøgende E blev i maj 1997 idømt fængsel i 6 måneder og udvist
af Danmark i 10 år. E blev udsendt den 1. oktober 1997 til Iran. E’s straffe-
sag blev genoptaget i 2000 for så vidt angik udvisningsspørgsmålet, og E
blev frifundet herfor i 2001. E, der på ny tog ophold i Danmark, rejste her-
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fefter krav om erstatning. Det måtte lægges til grund, at E efter udvisningen

til Iran havde været frihedsberøvet i flere perioder på tilsammen ca. 3
måneder under forhold og omstændigheder, der måtte karakteriseres som
tortur. Det måtte videre lægges til grund, at E’s psykiske problemer havde
sammenhæng med disse begivenheder. E fandtes under disse omstændig-
heder berettiget til godtgørelse for tort, selvom genoptagelsen af straffesa-
gen ikke omfattede den fældende afgørelse af skyldspørgsmålet. Den sam-
lede godtgørelse, der omfattede 100.000 kr., som anklagemyndigheden
havde anerkendt i godtgørelse for forstyrrelse af stilling og forhold, blev
fastsat til 250.000 kr.

U.2005.1104Ø
Ikke straffrihed efter straffelovens § 14 for asylansøger, der havde overtrådt
straffelovens § 174.

T, der var iransk statsborger, var i oktober 2001 indrejst i Danmark, hvor
han søgte om asyl. Flygtningenævnet meddelte den 9. april 2003 T afslag
på hans ansøgning og pålagde ham at forlade landet. I november 2003 søgte
T på ny asyl, men nu under falsk identitet, og T fik på dette grundlag ud-
stedt et asylansøgerkort med den falske identitet. T gjorde i juli 2004 brug
af kortet som legitimation over for politiet. T erkendte overtrædelse af straf-
felovens § 174, men påstod frifindelse, idet benyttelsen af kortet var straf-
fri efter straffelovens § 14. Landsretten tiltrådte byrettens afgørelse, hvor-
efter det forhold, at T’s brug af kortet var led i hans forsøg på at unddrage
sig virkningerne af Flygtningenævnets afgørelse og var motiveret af hans
subjektive frygt for tortur i tilfælde af hans tilbagevenden til Iran, ikke
kunne bedømmes som en nødretshandling, der kunne begrunde straffri-
hed efter straffelovens § 14. T blev for overtrædelse af straffelovens § 174
idømt fængsel i 10 dage og blev i medfør af udlændingeloven udvist af
Danmark med indrejseforbud i 3 år.

3. Udtalelser fra Folketingets Ombudsmand

Der er ikke i perioden offentliggjort udtalelser vedrørende forbudet mod
tortur, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf. 

4. Domme fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Afgjorte sager:
Rohde mod Danmark nr. 69332/01, dom afsagt den 21. juli 2005
Afgørelse: Artikel 3 var ikke krænket
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f Klager påstod, at de danske myndigheder havde udsat ham behandling i

strid med Konventionens artikel 3 ved at have isolationsvaretægtsfængslet
ham fra den 14. december 1994 til den 28. november 1995 på trods af at være
vidende om, at isolationsfængsling har en skadelig virkning på den ind-
sattes mentale helbred. Klager henviste til bl.a., at lægeundersøgelserne af
hans tilstand var utilstrækkelige, idet udviklingen af hans psykiske syg-
dom ikke var optaget. Klagen angik således to forhold; dels om længden af
isolationsfængslingen i sig selv krænkede artikel 3 og dels om klagers men-
tale helbred blev tilstrækkeligt undersøgt og overvåget under tilbagehol-
delsen. 

Sagens omstændigheder:
Den 13. december 2004 blev klager anholdt og sigtet for medvirken til
indsmugling af 5,6 kilo kokain i kasser med papajafrugter fra Brasilien ef-
ter straffelovens § 191. Københavnsbyret afsagde den 14. december 2004 en
kendelse om, at klager skulle varetægtsfængsles i isolation. Isolationen blev
gentagne gange fornyet af hensyn til efterforskningen af sagen og først en-
delig ophævet ved Østre Landsrets dom den 28. november 1995. Klager var
varetægtsfængslet i alt 17 måneder – heraf 11 måneder og 14 dage i isola-
tion - indtil der blev afsagt dom den 14. maj 1996. Ved dommen blev kla-
ger frifundet for overtrædelse af straffelovens § 191 men fundet skyldig i
skattesvig. Under fængslingen udviklede klager en sindslidelse. Klager an-
lagde sag med krav om erstatning for økonomisk og ikke-økonomisk skade
efter Retsplejelovens § 1018 a som følge af den langvarige tilbageholdelse.
En krænkelse af artikel af 3 blev endvidere påberåbt i erstatningssagen.
Klager blev tilkendt en erstatning på 1,1 mio. kr. ved Højesteretsdom af 5.
september 2000 for tab af erhvervsevne. Højesteret fandt, at klagers psyki-
ske sygdom skyldtes isolationsfængslingen, men at det var umuligt at fast-
lægge hvornår sygdommen var indtruffet og hvordan den havde udviklet
sig. Sådan som sagen var fremlagt, fandt Højesteret det godtgjort, at klager
under tilbageholdelsen var blevet behandlet på en tilfredsstillende måde.
Under hensyn til årsagerne til isolationsfængslingen og den behandling,
klager havde fået samt en mulig egen skyld på baggrund af bl.a. falsk vid-
neforklaring, fandt Højesteret, på trods af længden af isolationsfængslin-
gen og dets alvorlige påvirkning af klagers mentale helbred, at artikel 3
ikke var krænket. 

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols vurdering: 
Med hensyn til den tidsmæssige udstrækning af isolationsfængslingen be-
mærkede Domstolen, at denne giver anledningen til bekymring på grund
af risikoen for skadelige virkning på det mentale helbred. Dog må oms-
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ges i betragtning ved vurdering af overensstemmelsen med isolationens
udstrækning og artikel 3. Under de konkrete omstændigheder, herunder
bl.a. adgangen til fjernsyn, aviser kontakten til fængselspersonalet og be-
søg fra sin advokat og overvågede familiebesøg samt 27 lægetilsyn og 43
tilsyn af en sygeplejerske, fandt Domstolen ikke, at længden af isolations-
fængslingen i sig selv konstituerede en behandling i strid med artikel 3.

I relation til spørgsmålet om, hvorvidt der var ført tilstrækkelig kontrol
med klagers mentale helbred i forhold til praksis efter artikel 3, konstate-
rede Domstolen, at klager blev anbragt i en observationscelle den 13. de-
cember 1994 til den 14. december 1994 fordi klager havde udtrykt, at han
led af klaustrofobi og havde til hensigt at begå selvmord. Det bemærkedes,
at denne periode angår dagen for anholdelsen af klager før myndighederne
besluttede at isolationsfængsle ham. Under denne periode blev klager un-
dersøgt 36 gange af fængselspersonale, heraf 2 gange af sygeplejersker. Un-
der isolationsperioden blev klager undersøgt af læger eller andet sund-
hedspersonale regelmæssigt, herunder konstateret 27 gange af en læge, 43
gange af en sygeplejerske og 32 gange af en fysioterapeut og et par gange
af en tandlæge. Domstolen fandt det godtgjort, at klager blev undersøgt af
medicinsk personale automatisk og regelmæssigt, og at der blev handlet
umiddelbart og observationerne intensiveret i tilfælde af skift i humør el-
ler adfærd. Derimod gav Domstolen klager medhold i, at klager ikke blev
regelmæssigt eller automatisk undersøgt af en psykolog eller psykiater. En
sådan generel forpligtelse påhviler efter Domstolens opfattelse dog ikke
myndighederne. Staten er dog forpligtet til at sikre, at der bliver ført effek-
tiv kontrol med personer i isolation. De udførte psykiatriske undersøgel-
ser fandt Domstolen tilstrækkelige og passende.  
Endvidere vurderede Domstolen, hvorvidt myndighederne på baggrund
af observationer af klagers adfærd under isolationen gjort af klagers mor,
fætter, fængselsbetjenten og fængselsunderviseren havde anledning til at
intensivere tilsynet med klager eller til at underkaste klager yderligere psy-
kologiske eller psykiatriske undersøgelser. Ingen af disse personer gav
imidlertid udtryk for, at klager havde udviklet en psykisk sygdom og de
videregav på intet tidspunkt under isolationen af klager deres observatio-
ner til retten, fængselspersonalet, læger eller advokaten. På denne bag-
grund konkluderede Domstolen, at omfanget af tilsynet med klagers til-
stand, foruden omfanget af medicinsk tilsyn og psykiatriske vurderinger,
ikke kunne bevirke en krænkelse af Konventionens artikel 3. 
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ventionens artikel 3 i forbindelse med den 11 måneder lange isolations-
fængsling.

5. Udtalelser og konkrete sager fra komiteerne 

Relevante komiteer: 
Den Europæiske Komité til Forebyggelse af Tortur og Umenneskelig eller
Nedværdigende Behandling eller Straf, FN’s Komité mod Tortur, FN’s
Menneskerettighedskomité. 

Udtalelser: 
Den Europæiske Komite til Forebyggelse af Tortur og Umenneskelig eller
Nedværdigende Behandling eller Straf:
Der har ikke været en evaluering af Danmark i perioden.

FN’s Komité mod Tortur:
Der har ikke været en evaluering af Danmark i perioden.

Konkrete sager: 
FN’s Menneskerettighedskomité 

Afgjorte sager:

J.R.B mod Danmark nr. 1222/2003
Artikel 7, 17 og artikel 23, stk. 1.  

Sagens omstændigheder:
Klager var statsborger i Uganda men havde været bosiddende i Danmark
i 18 år. 
Klager havde tjent som officer under Idi Amins styre. Han flygtede fra
Uganda i 1981 efter at have været udsat for alvorlige overgreb af de mili-
tære styrker. I 1984 ankom han i Danmark og fik asyl i 1986. Juli 1990 fik
han tildelt permanent opholdstilladelse. I 1997 ægtede klager en Tanzane-
sisk statsborger. De blev ægtefællesammenført i 1998. Hustruen fik dansk
statsborgerskab og ægteparret fik to børn født i 1999 og 2000. 
Ved en byretsdom af 23. april 2002 blev klager dømt for narkotikakrimina-
litet efter straffelovens § 191 og idømt 2 år og 6 måneders frihedsberøvelse
samt permanent udvisning fra Danmark. Udvisning fandtes ikke at krænke
retten til familieliv efter Den Europæiske Menneskerettighedskonventions
artikel 8. Afgørelsen om udvisning var baseret på en udtalelse fra 2002 ud-
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flændingestyrelsen, hvori det blev vurderet, at der ikke forelå omstændig-

heder, der talte imod en udvisning, herunder at en udvisning ikke ville
påvirke hans hustrus og børnenes ret til at forblive i Danmark, samt fra-
været af risiko for mishandling i Uganda. Den 3. september 2002 afviste
Østre Landsret klagers appel af byrettens beslutning. Klagers ansøgning
om tredjeinstansbevilling blev ikke imødekommet. Den 31. juli 2003 an-
modede klager Københavns politi om at genoptage udvisningsspørgsmå-
let. Efter anmodning afgav udlændingestyrelsen på ny en vurdering af mu-
ligheden for udvisning. Styrelsen var ikke i besiddelse af oplysninger, der
talte imod udvisning af klager. Den 11. november 2003 stadfæstede byret-
ten udvisningsordren og Østre Landsret afviste klagers appel den 1. de-
cember 2003. I en afgørelse af den 19. januar 2004 konkluderede styrelsen
på baggrund af oplysninger fra Udenrigsministeriet, at Udlændingelovens
§ 31 ikke udelukkede udvisning af klager. Flygtningenævnet afviste klagen
over styrelsen afgørelse den 28. juni 2004. Klagers ansøgning om humani-
tær opholdstilladelse blev afvist den 9. juli 2004. 

Klager påstod, a) at en udvisning af ham til Uganda, ville udgøre en kræn-
kelse af Konventionens artikel 7, idet udvisningen ville udsætte ham for
umiddelbar fare for mishandling ved tilbagevenden til Uganda, og b) at ud-
visningen ville krænke hans ret til familieliv efter artikel 17, samt c) være i
strid med statens forpligtelse til at respektere og beskytte familiens enhed
som foreskrevet i artikel 23, stk. 1. 

Klager mente, at staten ikke havde oplyst sagen tilstrækkeligt, idet en væs-
entlig del af klagen vedrørende artikel 7 byggede på informationer, der var
tilvejebragt efter udlændingestyrelsens afgivne vurderinger i 2002 og 2003.
Klager gjorde gældende, at klagers uomtvistede påstande skulle tillægges
betydelig vægt, idet staten ikke havde forholdt sig til disse påstande eller
undersøgt dem yderligere. Staten havde ikke påvist, at forholdene i
Uganda havde ændret sig fundamentalt, således at grundene for at tildele
klager asyl i 1986 kunne være forældet. Klager havde ingen kontakt til fa-
miliemedlemmer i Uganda. Han havde ikke været i Uganda siden sin flugt
i 1981 og hans to yngste børn havde aldrig været i Uganda. Han ville des-
uden være i risiko for at blive udstødt eller dræbt af sin stamme på grund
at sin militærtjeneste i hæren, der undertrykte klagers stamme. Klager
mente, at udvisningen af klager ville være et uproportionalt indgreb i kla-
gers rettigheder i forhold til den begåede kriminalitet. 

Staten mente, at udlændingemyndighederne grundigt havde undersøgt
den potentielle risiko for mishandling, klager kunne være genstand for ved
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lovens § 26 eller § 31. Staten mente på denne baggrund, at udvisningen af
klager var i overensstemmelse med Konventionens artikel 7. 
Med hensyn til indgrebet i klagers ret til familieliv efter artikel 17 påstod
staten, at indgrebet var lovligt og proportionalt ud fra den betragtning, at
klager havde begået en alvorlig lovovertrædelse. Det var statens opfattelse,
at udvisningen ikke ville påføre klagers hustru og ældste datter en urime-
lig byrde på grund af deres svage tilknytning til Danmark, hvorfor det
kunne forventes, at de ville følge med klager til Uganda. Omvendt var
begge fortsat berettiget til at blive i Danmark som følge af deres perma-
nente opholdstilladelser. Staten mente ikke, at artikel 23, stk. 1 blev kræn-
ket ved en udvisning, idet klager havde mulighed for at fortsætte sit fami-
lieliv i Tanzania, hvor hustruen var statsborger, eller i et andet land. 

Komitéens vurdering:
Nationale retsmidler ansås for at være udtømt. Komitéen fandt endvidere,
at klager i tilstrækkelig grad havde godtgjort sin påstand, hvorfor klagen
blev tilladt ført. 
I relation til artikel 17 og 23, stk. 1 bemærkede Komitéen, at en udvisning i
den konkrete sag ville være et indgreb i retten til familieliv. Spørgsmålet
var således, om indgrebet var vilkårligt eller ulovligt. Udvisningen havde
hjemmel i Udlændingelovens § 22. Indgreb skulle dog foruden at have lo-
vhjemmel være i overensstemmelse med Konventionens bestemmelser og
formål. Komitéen bemærkede, at klagen alene var indgivet på klagers
vegne og angik alene dennes rettigheder. Komitéen kunne derfor alene vur-
dere om klagers rettigheder ville blive krænket ved en udvisning. Komi-
téen anså statens begrundelse for indgrebet, nemlig den begåede krimina-
litet, for rimelig og tilstrækkelig til et indgreb i klagers ret til familieliv. På
den baggrund konkluderede Komitéen, at udvisningen ikke ville udgøre
krænke artikel 17 eller 23, stk. 1. 

Staten havde ikke anført selvstændige begrundelser for sin vurdering af, at
udvisningen ikke ville være i strid med Konventionens artikel 7, hvorfor
Komitéen fandt, at klagers detaljerede beretning om risikoen for mishand-
ling af de ugandanesiske myndigheder skulle tillægges passende vægt i
vurderingen. På denne baggrund var det Komitéens opfattelse, at udvis-
ning af klager ville være i strid med artikel 7, såfremt udvisningen skete til
Uganda. Komitéen bemærkede derfor, at staten var forpligtet til at sikre
klager effektive retsmidler, herunder ophævelse af afgørelsen samt en ny
undersøgelse af udvisningsbegæringen. 
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Flygtningenævnet bemærkede i forbindelse med afgørelsen at det var uhel-
digt, at komiteen havde afgivet udtalelse, uden at nævnet forinden havde
haft lejlighed til at udtale sig om sagen; at det var uheldigt, at komiteen al-
ene har afgivet udtalelse alene på baggrund af en dansksproget udgave af
nævnets afgørelse; at Nævnet havde vurderet, at der ikke var tale om en
sådan eksponering i forhold til de ugandiske myndigheder, at den pågæl-
dende ikke kunne udsendes til Uganda; og endelig at Nævnet havde afvist
dele af ansøgers oplysninger som utroværdige.
http://www.fln.dk/pressemeddelelser/pressemeddelse151204.htm 

Ved brev af 18. marts 2005 tog Danmark det usædvanlige skridt om at an-
mode komiteen om at genoverveje sagen på grundlag af yderligere frem-
sendt materiale. Den 9. august afviste komiteen at genoverveje afgørelsen. 

6. Regeringsinitiativer
Bedre undervisning til traumatiserede flygtninge 
I 2002 igangsatte Integrationsministeriet det flerårige projekt ’Styrket ind-
sats i undervisningen af traumatiserede flygtninge og indvandrere’ med
udvikling af undervisningstilbud til traumatiserede flygtninge og indvan-
drere. Projektet blev afsluttet i september 2005. Projektet har skabt et bedre
grundlag for rehabiliterings- og integrationstilbudene, således at traumati-
serede flygtninge og indvandrere kan tage aktivt del i arbejdsmarkedet og
i samfundet. Rapporten peger på, at der er behov for bedre undervis-
ningstilbud til traumatiserede. Rapporten viser også, at det er lykkedes at
skabe forbedrede forudsætninger for deltagelsen i samfundet, men at det
dog er en vanskelig gruppe at forbedre vilkårene for, og at det for nogle kun
i begrænset omfang er lykkedes at forbedre forudsætningerne for delta-
gelse i anden uddannelse og integration på arbejdsmarkedet. 

Ministeriet udgiver vejledningen ’Undervisningen af traumatiserede flygt-
ninge og indvandrere’ og offentliggør evalueringsrapporten ’Styrket ind-
sats i undervisningen af traumatiserede flygtninge og indvandrere. 
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e FORBUD MOD SLAVERI OG TVANGSARBEJDE

Konventionsbestemmelser: EMRK art. 4, ICCPR art. 8 ILO-Konventionerne
Nr. 29 og Nr. 105 om Afskaffelse af tvangs- og slavearbejde Den Europæiske
Unions Charter om Grundlæggende Rettigheder art. 5 

Straffelovens § 262 a (Forbud mod menneskehandel med henblik på ud-
nyttelse af den pågældende ved kønslig usædelighed, tvangsarbejde, sla-
veri eller slaverilignende forhold).

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention artikel. 4 Stk. 1: Ingen må holdes
i slaveri eller trældom. Stk. 2. Ingen må pålægges at udføre tvangs- eller pligtar-
bejde. Stk. 3. Ved anvendelse af denne artikel omfatter udtrykket »tvangs- eller plig-
tarbejde« ikke: a) arbejde, som sædvanligvis forlanges udført under frihedsbe-
røvelse i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 5 i denne konvention, eller
under betinget løsladelse fra sådan frihedsberøvelse; b) tjeneste af militær karakter
eller, for så vidt angår personer, der er militærnægtere af samvittighedsgrunde i
lande, hvor dette anerkendes, tjeneste, der erstatter tvungen militærtjeneste; c) tje-
neste, der pålægges i tilfælde af nødstilstand eller ulykker, der truer samfundets ek-
sistens eller velfærd; d) arbejde eller tjeneste, der hører til de normale borgerplig-
ter. 

1. Lovforslag
Der har ikke i perioden været fremsat lovforslag vedrørende forbudet mod
slaveri og tvangsarbejde. 

2. Domme fra de danske domstole

Højesteret: 
Der er ikke i perioden offentliggjort domme vedrørende forbudet mod sla-
veri og tvangsarbejde. 

Østre og Vestre Landsret: 
Der er ikke i perioden offentliggjort domme vedrørende forbudet mod sla-
veri og tvangsarbejde. 

3. Udtalelser fra Folketingets Ombudsmand
Der er ikke i perioden offentliggjort udtalelser vedrørende forbudet mod
slaveri og tvangsarbejde. 
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e4. Domme fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol
Der er ikke i perioden offentliggjort domme vedrørende forbudet mod sla-
veri og tvangsarbejde med Danmark som sagspart. 

5. Udtalelser og konkrete sager fra komiteerne 

Relevante Komitéer: 
FN’s Menneskerettighedskomité 

Udtalelser: 
FN’s Menneskerettighedskomité:
Der har ikke i perioden været en evaluering af Danmark fra komitéen.

Konkrete sager: 
Der har ikke i perioden været behandlet sager mod Danmark for krænkelse
af forbudet mod slaveri og tvangsarbejde. 

6. Regeringsinitiativer
Der er ikke i perioden iværksat regeringsinitiativer vedrørende forbudet
mod slaveri og tvangsarbejde. 
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Konventionsbestemmelser: EMRK art. 5, ICCPR art. 9
Den Europæiske Unions Charter om Grundlæggende Rettigheder art. 6.
Grundlovens § 71.
Den Europæiske Menneskerettighedskonvention artikel 5:

Stk. 1. Enhver har ret til frihed og personlig sikkerhed. Ingen må berøves friheden
undtagen i følgende tilfælde og i overensstemmelse med den ved lov foreskrevne
fremgangsmåde:
a) lovlig frihedsberøvelse af en person efter domfældelse af en kompetent domstol;
b) lovlig anholdelse eller anden frihedsberøvelse af en person for ikke at efterkomme
en domstols lovlige påbud eller for at sikre opfyldelsen af en ved lov foreskrevet for-
pligtelse;
c) lovlig anholdelse eller anden frihedsberøvelse af en person med det for mål at
stille ham for den kompetente retlige myndighed, når der er begrundet mistanke
om, at han har begået en forbrydelse, eller rimelig grund til at anse det for nød-
vendigt at hindre ham i at begå en forbrydelse eller i at flygte efter at have begået
en sådan;
d) frihedsberøvelse af en mindreårig ifølge lovlig afgørelse med det formål at føre
tilsyn med hans opdragelse eller lovlig frihedsberøvelse for at stille ham for den
kompetente retlige myndighed;
e) lovlig frihedsberøvelse af personer for at hindre spredning af smitsomme syg-
domme, af personer, der er sindssyge, alkoholikere, narkomaner eller vagabonder;
f) lovlig anholdelse eller anden frihedsberøvelse af en person for at hindre ham i
uretmæssigt at trænge ind i landet eller af en person, mod hvem der tages skridt til
udvisning eller udlevering.
Stk. 2. Enhver, der anholdes, skal snarest muligt og på et sprog, som han
forstår, underrettes om grundene til anholdelsen og om enhver sigtelse mod ham.
Stk. 3. Enhver, der anholdes eller frihedsberøves i henhold til bestemmelserne i
denne artikels stk. 1, litra c, skal ufortøvet stilles for en dommer eller anden øvrig-
hedsperson, der ved lov er bemyndiget til at udøve domsmyndighed, og skal være
berettiget til at få sin sag pådømt inden for en rimelig frist, eller til at blive løsladt
i afventning af rettergangen. Løsladel
sen kan gøres betinget af sikkerhed for, at den pågældende giver møde under ret-
tergangen.
Stk. 4. Enhver, der berøves friheden ved anholdelse eller anden tilbageholdelse, har
ret til at indbringe sagen for en domstol, for at denne hurtigt kan træffe afgørelse
om lovligheden af frihedsberøvelsen, og beordre ham løsladt, hvis frihedsberøvelsen
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bestemmelserne i denne artikel, skal have ret til erstatning. 

Grundlovens § 71 Stk. 1:  Den personlige frihed er ukrænkelig. Ingen dansk bor-
ger kan på grund af sin politiske eller religiøse overbevisning eller sin afstamning
underkastes nogen form for frihedsberøvelse. Stk. 2. Frihedsberøvelse kan kun finde
sted med hjemmel i loven. Stk. 3. Enhver, der anholdes, skal inden 24 timer stilles
for en dommer. Hvis den anholdte ikke straks kan sættes på fri fod, skal dommeren
ved en af grunde ledsaget kendelse, der afsiges snarest muligt og senest inden tre
dage, afgøre, om han skal fængsles, og, hvis han kan løslades mod sikkerhed, be-
stemme dennes art og størrelse. Denne bestemmelse kan for Grønlands vedkom-
mende fraviges ved lov, for så vidt dette efter de stedlige for-hold må anses for
påkrævet. Stk. 4. Den kendelse, som dommeren afsiger, kan af vedkommende straks
særskilt indbringes for højere ret.  Stk. 5. Ingen kan underkastes varetægtsfængsel
for en forseelse, som kun kan medføre straf af bøde eller hæfte. Stk. 6. Udenfor straf-
feretsplejen skal lovligheden af en frihedsberøvelse, der ikke er besluttet af en døm-
mende myndighed og som ikke har hjemmel i lovgivningen om udlændinge, på be-
gæring af den, der er berøvet sin frihed, eller den, der handler på hans vegne,
forelægges de almindelige domstole eller anden dømmende myndighed til prøvelse.
Nærmere regler herom fastsættes ved lov. Stk. 7. Behandlingen af de i stk. 6 nævnte
personer undergives et af folketinget valgt tilsyn, hvortil de pågældende skal have
adgang til at rette henvendelse. 

1. Lovforslag

Titel:
Forslag til lov om ændring af lov om frihedsberøvelse og anden tvang i
psykiatrien

Lovforslaget, der blev behandlet i Status 2004 side 52, er vedtaget den 7. de-
cember 2005. 

Reference:
Lov nr. 1371 af 20. december 2004.
Ikrafttrædelse: 1. januar 2005. 
L 17, skriftlig fremsættelse den 6. oktober 2004: Tillæg A 569.
Lovforslag som vedtaget: Tillæg C 8. 
Forslag til lov om ændring af lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien. (Ind-
førelse af mulighed for personlige alarm- og pejlesystemer og særlige dørlåse).
Afstemningsresultat: Lovforslaget blev vedtaget med 102 stemmer mod 11. 
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Højesteret: 
Der er ikke i perioden offentliggjort domme vedrørende retten til person-
lig frihed. 

Østre og Vestre Landsret: 
U.2005.141Ø
Udlænding løsladt efter frihedsberøvelse i 1 år 8 måneder.

34-årig U, der var statsborger i Iran, indrejste i Danmark i 2000 og indgav
straks ansøgning om asyl. Ansøgningen blev afslået, hvorefter U forlod lan-
det i juni 2002. Den 24. januar 2003 blev U i medfør af Dublin-konventio-
nen tilbagetaget fra Sverige, hvortil han var indrejst ulovligt, og samme dag
frihedsberøvet i medfør af udlændingelovens § 36, stk. 1. U havde siden da
været frihedsberøvet efter denne bestemmelse, fra september 2003 tillige i
medfør af lovens § 36, stk. 5, idet U konsekvent nægtede at ansøge om nød-
vendige rejsedokumenter, hvilket bevirkede, at Iran ikke ville modtage
ham. Den 16. september 2004 forlængede byretten frihedsberøvelsen til
den 14. oktober 2004 på det hidtidige grundlag. U indbragte afgørelsen for
landsretten, der fandt, at frihedsberøvelsen havde varet så længe, at den for
længst havde passeret den grænse, der i lovens forarbejder beskrives som
en »normalt relativt kortvarig« frihedsberøvelse. Selvom der hverken i be-
mærkningerne til lovforslaget eller i lovens ordlyd er angivet nogen abso-
lut længstetid for frihedsberøvelse, må det dog være klart, at der ud fra pro-
portionalitetshensyn er en grænse for, hvor længe frihedsberøvelse kan
opretholdes. Ved fastsættelse af en sådan grænse må der udøves et konkret
skøn i hver enkelt sag. Henset til at formålet med udlændingelovens § 36,
stk. 5, er at motivere den udviste til at medvirke, måtte man i det forelig-
gende tilfælde sætte spørgsmålstegn ved, om U’s modstand mod hjem-
sendelse til Iran kunne overvindes ved yderligere frihedsberøvelse. Når
myndighederne bliver klar over, at udsendelse ikke er mulig, skal friheds-
berøvelsen efter Menneskerettighedsdomstolens praksis i henhold til
EMRK art. 5, stk. 1, litra f, under alle omstændigheder bringes til ophør. Da
der ikke var holdepunkter for at antage, at fortsat frihedsberøvelse ville
formå U til at medvirke til hjemsendelse, og under hensyn til at U nu havde
været frihedsberøvet i 1 år 8 måneder, blev han løsladt.

U.2005.1672Ø
Erstatning nægtet efter retsplejelovens § 1018 a, stk. 3, som følge af ophold
ved hashbod.
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nutter senere blev anholdt af politiet som sigtede for overtrædelse af lov
om euforiserende stoffer. De blev begge løsladt efter ca. 16? times anhol-
delse. Efter at påtale mod dem blev opgivet, rejste de begge krav om er-
statning efter retsplejelovens § 1018 a for uberettiget frihedsberøvelse. E1
og E2 fandtes at have udvist en sådan egen skyld, at deres erstatningskrav
blev nægtet i medfør af lovens § 1018 a, stk. 3. 

U.2005.2287V
Ikke forhøjet erstatning for frivillig isolation.

E, der blev anholdt den 4. november 2003, fik som sigtet for overtrædelse
af bl.a. straffelovens § 210, stk. 3, jf. stk. 1, i forbindelse med grundlovsfor-
høret den 5. november 2003 anholdelsen opretholdt i 3 gange 24 timer. Fri-
hedsberøvelsen fandt sted på isolationslignende vilkår. Den 7. november
2003 blev E varetægtsfængslet og senere løsladt den 20. december 2003. Un-
der denne del af frihedsberøvelsen var E anbragt i frivillig isolation. Efter
at anklagemyndigheden havde opgivet påtale, rejste E krav om erstatning
for bl.a. uberettiget varetægtsfængsling. Rigsadvokaten forhøjede den
takstmæssige erstatning for tiden 5.-7. november 2003 med 200 kr. pr. døgn,
men ikke for tiden herefter, da isolation ikke var sket på politiets begæring,
og således ikke var efterforskningsmæssigt begrundet. E påstod sig heref-
ter tilkendt yderligere erstatning for frihedsberøvelsen. Landsretten fandt
- modsat byretten - ikke grundlag herfor og anførte herved bl.a., at E havde
fået erstatning for uberettiget anholdelse og varetægtsfængsling efter Rigs-
advokatens takster og med tillæg på 25 %, fordi frihedsberøvelsen skete på
baggrund og sigtelse og tiltale for grov sædelighedsforbrydelse. Det an-
førtes videre, at E ikke havde været isoleret efter rettens kendelse herom og
således ikke efter Rigsadvokatens meddelelse om taksterne for erstatning
havde krav på forhøjelse af erstatning, og at der ikke var oplyst forhold, der
herudover gav grundlag for at fravige taksterne.

3. Udtalelser fra Folketingets Ombudsmand
Der er ikke i perioden offentliggjort udtalelser vedrørende retten til per-
sonlig frihed. 

4. Domme fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol
Der er ikke i perioden offentliggjort domme vedrørende retten til person-
lig frihed med Danmark som sagspart. 



54

Re
tte

n 
til

 p
er

so
nl

ig
 fr

ih
ed 5. Udtalelser og konkrete sager fra komiteerne 

Relevante komitéer: 
FN’s Menneskerettighedskomité 

Udtalelser: 
FN’s Menneskerettighedskomité:

Der har ikke i perioden været en evaluering af Danmark fra komitéen.

Konkrete sager: 
Der har ikke i perioden været behandlet sager mod Danmark for krænkel-
ser vedrørende den personlige frihed. 

6. Regeringsinitiativer
Der er ikke i perioden iværksat regeringsinitiativer vedrørende personlig
frihed. 
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gRETTEN TIL RETFÆRDIG RETTERGANG

Konventionsbestemmelser: EMRK art. 6, ICCPR art. 14.
Den Europæiske Unions Charter om Grundlægende rettigheder art. 47.
Retsplejelovens kapitel 18 og § 752 

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention artikel 6:
Stk. 1. Enhver har ret til en retfærdig og offentlig rettergang inden en rimelig frist
for en uafhængig og upartisk domstol, der er oprettet ved lov, når der skal træffes
afgørelse enten i en strid om hans borgerlige rettigheder og forpligtelser eller an-
gående en mod ham rettet anklage for en forbrydelse. Dommen skal afsiges i et of-
fentligt møde, men pressen og offentligheden kan udelukkes helt eller delvis fra rets-
forhandlingerne afhensyn til sædeligheden, den offentlige orden eller den nationale
sikkerhed i et demokratisk samfund, når det kræves af hensynet til mindreårige el-
ler til beskyttelse af parternes privatliv, eller under særlige omstændigheder i det
efter rettens mening strengt nødvendige omfang, når offentlighed ville skade ret-
færdighedens interesser.
Stk. 2. Enhver, der anklages for en lovovertrædelse, skal anses for uskyldig, indtil
hans skyld er bevist i overensstemmelse med loven.
Stk. 3. Enhver, der er anklaget for en lovovertrædelse, skal mindst have ret til føl-
gende:
a) at blive underrettet snarest muligt, udførligt og på et sprog, som han for står,
om indholdet af og årsagen til den sigtelse, der er rejst mod ham;
b) at få tilstrækkelig tid og lejlighed til at forberede sit forsvar;
c) at forsvare sig personligt eller ved bistand af en forsvarer, som han selv har valgt,
og, hvis han ikke har tilstrækkelige midler til at betale for juridisk bistand, at mod-
tage den uden betaling, når dette kræves i retfærdig hedens interesse;
d) at afhøre eller lade afhøre imod ham førte vidner og at få vidner for ham tilsagt
og afhørt på samme betingelser som vidner, der føres imod ham;
e) at få vederlagsfri bistand af en tolk, hvis han ikke forstår eller taler det sprog, der
anvendes i retten.

1. Lovforslag

Titel:
Forslag til lov om ændring af retsplejeloven 

Baggrund:
I medfør af retsplejelovens (RPL) § 98, stk. 3 kan justitsministeren give an-
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g klagemyndigheden pålæg i konkrete straffesager om at begynde, fortsætte,
undlade eller standse forfølgning. Baggrunden for det fremsatte lovforslag
er de fremsatte tilkendegivelser i Folketingets Retsudvalgs beretning af 29.
april 2004 over beslutningsforslag B 46 fremsat i november 2003 om op-
hævelse af justitsministerens beføjelser i medfør af RPL § 98, stk. 3. Med lo-
vforslaget indføres særlige underretnings- og formkrav i tilfælde af pålæg
med henblik på at sikre en større åbenhed og gennemsigtighed i forbin-
delse med anvendelsen af denne beføjelse. Der indsættes i RPL § 98, stk. 3
et skriftlighedskrav, en begrundelsespligt, samt underretningspligt til Fol-
ketingets formand.  

Menneskeretten: 
Europarådets Ministerkomité vedtog den 6. oktober 2000 en rekomman-
dation om anklagemyndighedens rolle i det strafferetlige system (Recom-
mendation 2000(19)). 
Rekommandationen indeholder en række grundlæggende anbefalinger
om anklagemyndighedens organisation og anklagernes stilling samt bl.a.
om anklagemyndighedens forhold til den udøvende og lovgivende magt.
I rekommandationens pkt. 13 opregnes visse foranstaltninger, som staterne
bør tage, når anklagemyndigheden er underordnet regeringen. Det anbe-
fales bl.a., at 1) karakteren af og området for regeringens beføjelser i for-
hold til anklagemyndigheden er fastsat ved lov, 2) regeringen udøver sine
beføjelser på en gennemsigtig måde og i overensstemmelse med internati-
onale traktater, national lovgivning og generelle retsprincipper, 3) hvor re-
geringen giver generelle instrukser, skal disse være skriftlige og skal of-
fentliggøres på tilstrækkelig vis, 4) hvor regeringen har beføjelse til at give
instruktioner om retsforfølgning i en konkret sag, skal sådanne indeholde
tilstrækkelige garantier for, at gennemsigtighed og retfærdighed respekte-
res i overensstemmelse med national lovgivning. 

Instituttets vurdering: 
Institut for Menneskerettigheder havde ingen bemærkninger af menne-
skeretlig art til lovudkastet, som det forelå på høringstidspunktet. 

Note: 
Lovforslag L 13 er en genfremsættelse af lovforslag L 146 fra Folketingsåret 2004-05 (1. sam-
ling), der bortfaldt som følge af afholdelse af folketingsvalg. 

Reference:
Lov nr. 368 af 24. maj 2005. 
Ikrafttrædelse: Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. 
L 13, skriftlig fremsættelse den 23. februar 2005: Tillæg A 483.
Lovforslag som vedtaget: Tillæg C 175. 
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gForslag til lov om ændring af retsplejeloven. (Underretnings- og formkrav ved justitsministe-
rens pålæg til anklagemyndigheden i straffesager).
Afstemningsresultat: Lovforslaget blev vedtaget enstemmigt med 110 stemmer. 
Instituttets høringssvar af 30. november 2004, udarbejdet af Marianne Nørregaard. 

Titel:
Lov om voldgift

Baggrund:
Den gældende voldgiftslov fra 1972 foreslås erstattet af en ny, detaljeret lov
om voldgift. Loven opstiller regler for behandling af voldgift i Danmark,
herunder regler om etablering af voldgiftsretten, sagsbehandlingen samt
regler om, hvornår en voldgiftskendelse kan tilsidesættes som ugyldig.
Endvidere indeholder loven bestemmelser om de almindelige domstoles
opgaver i forbindelse med voldgift fx bistand ved etablering af voldgifts-
retten, bevisoptagelse og prøvelse af voldgiftsrettens afgørelser om habili-
tetsindsigelser. Desuden indsættes et forbud mod forudgående voldgifts-
aftaler i forbrugerforhold og et forbud mod bestikkelse om voldgifts-
dommere i straffeloven (§ 304 a). Loven indeholder også regler om aner-
kendelse og fuldbyrdelse af også udenlandske voldgiftskendelser, samt reg-
ler om danske domstoles bistand til voldgift, som finder sted i udlandet. 

Menneskeretten: 
Lovændringen har relation til retten til en retfærdig rettergang. Endvidere
sikrer den overensstemmelse med Danmarks internationale forpligtelser
efter New York-konventionen fra 1958 om anerkendelse og fuldbyrdelse af
udenlandske voldgiftskendelser samt FN’s Kommission om Handelsrets
modellov om international handelsvoldgift fra 1985.  

Instituttets vurdering: 
En modernisering af voldgiftsloven er af retssikkerhedsmæssige hensyn og
hensynet til den internationale udvikling siden 1972 hensigtsmæssig.
Særligt på grund af den manglede offentlighed ved voldgiftssager, er det
vigtigt, at der fastsættes klare regler for voldgiftens gennemførelse. 

Reference:
Lov nr. 553 af 24. juni 2005. 
Ikrafttrædelse: 1. juli 2005. Den nye bestemmelse i straffelovens § 304 a, som er affattet ved lo-
vforslagets § 43 trådte dog i kraft den 26. juni 2005. 
L 127, skriftlig fremsættelse den 16. marts 2005: Tillæg A 5392.
Lovforslag som vedtaget: Tillæg C 419. 
Forslag til lov om voldgift. 
Afstemningsresultat: Lovforslaget blev vedtaget enstemmigt med 114 stemmer. 
Der fremgik ingen bemærkninger af Instituttets høringssvar af 24. november 2004.   
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g Titel:
Lov om ændring af retsplejeloven mv. 

Baggrund:
Lovens formål er at modernisere og forbedre retsplejelovens regler om sag-
somkostninger, retshjælp og fri proces i civile retssager. Det tilgrundlig-
gende lovforslag svarer i det væsentlige til dele af Retsplejerådets lovud-
kast i betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III. 
Loven indeholder bl.a. bestemmelser om en væsentlig forhøjelse af de stan-
dardbeløb, der anvendes ved tilkendelse af sagsomkostninger til dækning
af udgifter til advokatbistand.  

Menneskeretten: 
Lovforslaget har relation til EMRK art. 6, herunder retten til kontradiktion
og begrundelse. 

Instituttets vurdering: 
Med hensyn til spørgsmålet om høring af sagens parter i forbindelse med
rettens afgørelse af sagsomkostningsspørgsmål, bemærker Instituttet, at
kravet om kontradiktion efter Den Europæiske Menneskerettighedskon-
vention art. 6 også gælder i civile sager. Art. 6 indeholder således ret til at
imødegå faktiske oplysninger, der kan antages at have betydning for ret-
tens afgørelse. Denne adgang til kontradiktion må også antages at gælde
efter kravet om ”equality of arms”, når retten træffer afgørelse om sags-
omkostninger. 
På den baggrund finder Instituttet, at parternes adgang til at fremsætte be-
mærkninger til rettens påtænkte sagsomkostningsafgørelse og til faktiske
oplysninger afgivet af modparten eller indlæg fra modparten i anledning
af sagsomkostningsspørgsmålet bør fremgå udtrykkeligt af retsplejeloven.
Der følger endvidere et krav om begrundelse – og kvaliteten af begrundel-
sen - af blandt andet civile afgørelser efter Den Europæiske Menneskeret-
tighedskonvention art. 6. De krav til begrundelsen, som foreslås, må anta-
ges at opfylde kravene i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention
art. 6. Det må således antages, at det ikke er nødvendigt særskilt at be-
grunde sagsomkostningsafgørelser, der i det hele følger de takstmæssige
salærer og øvrige standarder på området. Der bør dog indføres en udtryk-
kelig lovregel om begrundelseskravet i retsplejeloven. 

Det findes hensigtsmæssigt, at adgangen til aktindsigt i beslutninger om
sagsomkostninger som udgangspunkt skal tilkomme enhver. 
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gMed henblik at sikre gennemsigtighed findes det positivt, at de materielle
betingelser for fri proces reguleres nøjere i forhold til i dag, hvor fri proces
tildeles, såfremt der er ”rimelig grund” til at føre proces. 

Reference:
Lov nr. 554 af 24. juni 2005.
Ikrafttrædelse: 1. juli 2005 for så vidt angår lovens § 1, nr. 1, 6, 8, 10, 11, 13-17, 19 og 25, §§ 3-5
og § 7, nr. 3 og 4, om sagsomkostninger. Lovens § 1, nr. 2-5, 7, 9, 12, 18 og 20-24, § 2, § 6, § 7,
nr. 1 og 2, og §§ 8-11 om retshjælp og fri proces træder i kraft den 1. januar 2007. 
L 132, skriftlig fremsættelse den 30. marts 2005: Tillæg A 5608.
Lovforslag som vedtaget: Tillæg C 427. 
Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (sagsomkostninger, rets-
hjælp og fri proces). 
Afstemningsresultat: Lovforslaget blev vedtaget enstemmigt med 115 stemmer. 
Instituttets udtalelse af 19. maj 2004 om betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile ret-
spleje III, udarbejdet af Marianne Nørregaard.

Titel:
Forslag til lov om ændring af lov om retsafgifter og retsplejeloven

Baggrund:
Lovforslaget bygger i vidt omfang på det forslag om nedsættelse og om-
lægning af retsafgifterne i civile retssager, som er indeholdt i Retsplejerå-
dets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Ad-
gang til domstolene). Formålet med lovforslaget er at lette adgangen til
domstolene gennem en nedsættelse og omlægning af retsafgifterne i civile
retssager. Der foreslås bl.a. en lettelse af retsafgifterne for sager om mindre
krav, således at retsafgiften i sager under 50.000 kr., hvor afgiften i dag ud-
gør mellem 500 kr. og 1.660 kr., i alle tilfælde skal være 500 kr.. Samtidig fo-
reslås der et maksimum for retsafgifternes størrelse på 150.000 kr., og der
foreslås et særligt lavt maksimum for retsafgiften, når en borger eller en
virksomhed f.eks. ønsker at indbringe en offentlighed myndigheds af-
gørelse for domstolene. 

Menneskeretten: 
Det følger af EMRK art. 6, at der skal være en reel adgang til domstolsbe-
handling, hvilket indebærer en grænse for de økonomiske hindringer for
sagsbehandling ved domstolene. 

Instituttets vurdering: 
Instituts høringssvar vedrørende betænkning nr. 1436/2004 om reform af
den civile retspleje III blev behandlet i Status 2004 s. 66. 
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g Reference:
Lov nr. 1436 af 22. december 2004.
Ikrafttrædelse: 1. januar 2005. 
L 110, skriftlig fremsættelse den 17. november 2004: Tillæg A 3035. 
Lovforslag som vedtaget: Tillæg C 275. 
Forslag til lov om ændring af lov om retsafgifter og retsplejeloven. (Nedsættelse og omlæg-
ning af retsafgifterne i civile retssager).
Afstemningsresultat: Lovforslaget blev vedtaget enstemmigt med 108 stemmer. 

Titel:
Forslag til lov om ændring af en række love på miljøområdet

Baggrund:
Kontrollen og indsatsen i øvrigt i på miljøområdet bygger vidt omfang på
oplysninger fra virksomhederne selv, og undersøgelser som disse udfører
for egen regning. En analyse af behovet for ændringer eller justeringer af
håndhævelsesreglerne i miljølovgivningen, særlig på baggrund af selvink-
rimineringsforbudet i retssikkerhedslovens § 10, viste, at der er en række
situationer, hvor selvinkrimineringsforbudet i retssikkerhedslovens § 10 vil
kunne give myndighederne problemer med at skaffe oplysninger, der er
nødvendige for håndhævelse eller miljøbeskyttelse. Lovforslagets hoved-
formål er at sikre, at miljømyndighederne har de nødvendige redskaber til
brug for håndhævelse af miljøreglerne og sikring af miljøet, dog uden at
disse kommer i konflikt med selvinkrimineringsforbudet. 

Der foreslåede bl.a. regler om, at myndighederne kan udføre undersøgel-
ser på virksomhedens regning i § 10-situationer, samt at myndighederne
får hjemmel til for en periode at overtage egenkontrollen for virksomhe-
dernes regning i tilfælde, hvor man er i en § 10-situation, eller det er sand-
synligt, at man fremtidigt kommer i en § 10-situation, således at egenkon-
trolresultater ikke vil kunne afkræves.

Fremover skal tilsynsmyndighederne i nogle tilfælde på et tidligere tids-
punkt overveje, om de er inden for § 10’s område. Hvis myndigheden vur-
derer, at den er inden for § 10’s område, skal den som nævnt vejlede den
mistænkte om, at denne ikke er forpligtet til at afgive oplysninger

Menneskeretten: 
EMRK indeholder ikke et udtrykkeligt forbud mod selvinkriminering, men
i praksis har Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol indfortolket et
sådan forbud i retten til en retfærdig rettergang. Den præcise afgrænsning
af forbudet er uklar, ikke mindst hvad angår administrative myndigheders
anvendelse af oplysningspligter i den fase, hvor myndigheden har en mis-
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gtanke om, at der er begået et strafbart forhold, men det endnu ikke er be-
sluttet om der skal rejses straffesag, eller om myndigheden overhovedet vil
melde forholdet til politiet. 
selvinkrimineringsforbudet i § 10 i lov om retssikkerhed ved forvaltnin-
gens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter medfører, at en
eventuel oplysningspligt ophører, når myndigheden har en konkret mis-
tanke om et strafbart forhold, også selv om forholdet endnu hverken er
meldt til politiet eller der er truffet beslutning herom. Bestemmelsen har
støtte i det menneskeretlige selvinkrimineringsforbud. 

Instituttets vurdering: 
Institut blev ikke hørt i forbindelse med lovforslagets behandling. 

Reference:
Lov nr. 1373 af 20. december 2004. 
Ikrafttrædelse: 1. januar 2005. 
L 61, skriftlig fremsættelse den 28. oktober 2004: Tillæg A 2015.
Lovforslag som vedtaget: Tillæg C 36.
Forslag til lov om ændring af en række love på miljøområdet. (Ændring af håndhævelsesbe-
stemmelser m.v., herunder som opfølgning på lov om retssikkerhed ved forvaltningens an-
vendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter).
Afstemningsresultat: Lovforslaget blev vedtaget med 98 stemmer. 8 stemte hverken for eller
imod.  

Titel:
Forslag til militær straffelov, forslag til militær retsplejelov og forslag til
militær disciplinarlov. 
Se under Afsnittet om Retten til forenings- og forsamlingsfrihed. 

Titel: 
Betænkning nr. 1442/2004 om Det Grønlandske Retsvæsen. 
Se under Afsnittet Etniske Minoriteter og Nationale Mindretal 

2. Domme fra de danske domstole
Højesteret:

U.2005.383H 
Forsvareren i en sædelighedssag havde ikke krav på at gøre sig bekendt
med efterforskningsmaterialet i en anden sædelighedssag, hvori samme
forurettede var impliceret. 

T blev i 2003 tiltalt for overtrædelse af diverse straffelovsbestemmelser ved
at have haft anden kønslig omgængelse end samleje med sin da 12-årige
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g fætter F. I forbindelse med forberedelsen af domsforhandlingen anmodede
T’s forsvarer politiet om at blive gjort bekendt med efterforskningsmateri-
alet i form af politirapporter, videoafhøring mv. i andre sager, hvori F var
blevet anset for forurettet. Forsvareren henviste herved navnlig til en be-
stemt sag mod R. Politimesteren, P, afviste at udlevere materialet i sagen
mod R, hvorefter T’s forsvarer indbragte spørgsmålet for byretten. Byret-
ten gav P medhold, og landsretten stadfæstede byrettens kendelse. For-
svareren indbragte spørgsmålet for Højesteret, hvor forsvareren navnlig
gjorde gældende, at ordlyden af retsplejelovens (RPL) § 745 åbner mulig-
hed for, at forsvareren i straffesager gives adgang til aktindsigt i materiale,
der uden at være fremlagt i sagen kan have betydning for denne. Kæresa-
gen var af så principiel og væsentlig karakter, at Højesteret tog sagen un-
der realitetsbehandling uanset bestemmelsen i RPL § 968, stk. 2.
Højesteret bemærkede, at efter forarbejderne til RPL § 729a, stk. 3 og efter
Den Europæiske Menneskerettighedskonventions art. 6 omfatter forsvare-
rens adgang til aktindsigt imidlertid alt materiale, som er af betydning for
sagen, uanset om det er tilvejebragt til brug for den pågældende sag. Imid-
lertid fandt Højesteret ikke, at de forhold, som forsvareren søgte at få op-
lyst gennem aktindsigten i sagen mod R, ikke kunne antages at have nogen
betydning for forsvaret af T. Højesteret stadfæstede derfor landsrettens
kendelse.

U.2005.1004H
Kære af kendelse afsagt af landsretten under nævningesag afvist. Politir-
apporter indeholdende vidneforklaringer kunne ikke udleveres til næv-
ningerne. Forklaringer afgivet af vidne særskilt for byret kunne benyttes
som bevismiddel under nævningesagen.

I en straffesag mod 6 tiltalte, der alle var fuldgyldige medlemmer af en
rockerorganisation eller havde tilknytning dertil, afsagde landsretten 3
kendelser, hvoraf nr. 1 blev kæret af de tiltalte til Højesteret, mens de to an-
dre blev kæret af anklagemyndigheden. Ved kendelse nr. 1 havde lands-
retten ikke imødekommet de tiltaltes begæring om, at der ikke skulle ske
bevogtning af dem i venterummene. Ved kendelse nr. 2 havde landsretten
bestemt, at politirapporter, der indeholdt forklaringer afgivet af et vidne,
ikke måtte udleveres til nævningerne. Ved kendelse nr. 3 havde landsret-
ten bestemt, at et vidnes forklaring, der var blevet afgivet ved en byret i maj
2003, ikke kunne benyttes som bevismiddel over for fire af de tiltalte, mens
den kunne benyttes som bevismiddel over for en femte af de tiltalte. Høje-
steret afviste de tiltaltes kæremål, jf. retsplejelovens § 968, stk. 2, men tillod
anklagemyndighedens to kæremål, da de angik spørgsmål, der var af prin-

 



63

Re
tte

n 
til

 re
tfæ

rd
ig

 re
tte

rg
an

gcipiel betydning. Vedr. kendelse nr. 2 nedlagde anklagemyndigheden
påstand om, at det skulle tillades at udlevere politirapporterne vedr. af-
høring af et vidne til nævningerne i det omfang, de af landsretten blev til-
ladt dokumenteret, således at nævningerne skulle kunne medtage rappor-
terne til brug under voteringen, subsidiært at politirapporterne blev stillet
til rådighed for nævningerne i forbindelse med dokumentation af rapport-
forklaringen. Vedr. kendelse nr. 3 nedlagde anklagemyndigheden påstand
om, at forklaringen afgivet for byretten skulle kunne anvendes som be-
vismiddel over for alle de tiltalte. Højesteret stadfæstede kendelse nr. 2 i
henhold til landsrettens grunde. 1) Vedr. kendelse nr. 3 udtalte Højesteret
ligesom landsretten, at retsmøderne, hvorunder vidnet havde afgivet for-
klaring, i forhold til de tiltalte i den nu verserende sag havde karakter af et
retsmøde under efterforskning med henblik på at sikre bevis i form af for-
klaring fra vidnet, jf. retsplejelovens § 747. Forsvarerne for de tiltalte havde
i forbindelse med afhøringen af vidnet tilkendegivet ønske om at være til
stede under de indenretlige afhøringer, og de havde i den forbindelse søgt
at opnå en særlig tilrettelæggelse af afhøringerne, således at de kunne være
til stede. Uanset at retten ikke havde forsøgt at imødekomme forsvarernes
ønske herom, fandt Højesteret, at der ikke var grundlag for at antage, at do-
kumentationen af den indenretlige forklaring i sig selv ville indebære en
krænkelse af Den Europæiske Menneskerettighedskonventionens artikel 6,
stk. 3, litra D, og at betingelserne for efter praksis at tillade dokumentation
i medfør af retsplejelovens § 877, stk. 3, var opfyldt. Højesteret tog derfor
anklagemyndighedens påstand vedr. denne kendelse til følge. 

U.2005.270H/A
Efter ophævelse af en straffedom afsagt af en landsret var nye dommere i
samme landsret ikke inhabile ved fornyet behandling af den hjemviste sag.
6 års fængsel og udvisning for bestandig for medvirken til indførsel af ca.
2 kg kokain.

T var i 2004 af Østre Landsret blevet idømt fængsel i 6 år og udvist af Dan-
mark for medvirken til indførsel af ca. 2 kg kokain, men Højesteret havde
ophævet landsrettens dom på grund af mangler ved udformningen af an-
klageskrift og hovedspørgsmål til nævningerne og hjemvist sagen til fornyet
behandling ved landsretten. Den 24. januar 2005 afsagde Østre Landsret
dom i den hjemviste sag. Ingen af de medvirkende dommere eller nævnin-
ger havde deltaget ved sagens oprindelige behandling. T blev igen idømt
fængsel i 6 år og udvist af Danmark. T ankede dommen til Højesteret og
påstod frifindelse, subsidiært ophævelse og hjemvisning til fornyet be-
handling ved Vestre Landsret. Han anførte, at de juridiske dommere, der
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g havde medvirket ved sagens fornyede behandling, var inhabile, idet de var
eller kunne være påvirket af det resultat, deres kollegaer var kommet til ved
sagens oprindelige behandling. Forløbet var endvidere i strid med Den Eu-
ropæiske Menneskerettighedskonventions artikel 6 om en retfærdig retter-
gang for en upartisk domstol. Han påstod mere subsidiært formildelse af
straffen. Højesteret udtalte, at de dommere, der medvirkede ved den forny-
ede behandling af sagen, ikke var inhabile som følge af, at de var kolleger til
de dommere, der deltog i den oprindelige sag. Der var endvidere ikke op-
lyst konkrete omstændigheder, som kunne rejse tvivl om dommernes fuld-
stændige upartiskhed, og der var derfor ikke grundlag for at fastslå, at dom-
merne havde været inhabile efter retsplejelovens regler. Den Europæiske
Menneskerettighedskonventions artikel 6 kunne ikke føre til andet resultat.
Højesteret fandt straffen passende bestemt og stadfæstede dommen. 

U.2005.294H
Ikke hjemmel til at udsætte betalingen af berammelsesafgift på behandling
af en ansøgning om fri proces.

Aankede en landsretsdom til Højesteret, der fastsatte retsafgiften til 311.490
kr. Højesteret bemærkede herved, at retsafgiftsberegningen ikke var i strid
med EMRK art. 6, stk.1. Efter at A forgæves havde indbragt spørgsmålet
om retsafgiftens størrelse for den Europæiske Menneskerettighedsdom-
stol, blev A og de øvrige parter af Højesterets Ankeudvalg indkaldt til be-
rammelsesmøde. I indkaldelsen anførtes det, at A skulle betale berammel-
sesafgiften på 62.300 kr. under retsmødet. A’s advokat protesterede mod
berammelse og anmodede om udsættelse af fristen for betaling af beram-
melsesafgiften på myndighedernes behandling af en ansøgning om fri pro-
ces. Højesteret udtalte, at der ikke i retsafgiftsloven er hjemmel til at ud-
sætte betalingen af retsafgift på behandling af en ansøgning om fri proces,
og afslog A’s anmodning om udsættelse. 

Østre og Vestre Landsret: 
U.2005.1118Ø
Fortsat varetægtsfængsling i fængsel med begrænset besøgstid for forsva-
rere var ikke i strid med EMRK art. 6, stk. 3, litra b.

S, der havde været varetægtsfængslet i næsten 9 måneder i medfør af rets-
plejelovens § 762, stk. 1, nr. 3, som sigtet for overtrædelse af straffelovens §
237 og § 183, stk. 2, jf. stk. 1, var blevet anbragt i nogle nyindrettede celler
i fængslet på Københavns Politigård. Besøgstiden for forsvarere var her
fastsat til hverdage fra kl. 8.30 til 14.30 og fra kl. 19.45 til 20.30. Lørdage,

 



65

Re
tte

n 
til

 re
tfæ

rd
ig

 re
tte

rg
an

gsøn- og helligdage var besøgstiden fra kl. 8.30 til 10.45 og fra kl. 16.45 til
20.30. S’ forsvarer, F, der var optaget af domsforhandlinger alle hverdage
fra kl. 9 eller 9.30 til kl. 15 eller 15.30, påstod S løsladt under henvisning til
EMRK art. 6, stk. 3, litra b, med den begrundelse, at de fastsatte besøgsti-
der umuliggjorde en sammenhængende og meningsfyldt forberedelse af
sagen. Selvom besøgstiderne i fængslet ikke måtte være optimale for F, er
de praktiske problemer, som besøgstiderne måtte give F, ikke et spørgsmål,
der som udgangspunkt er undergivet domstolsprøvelse i forbindelse med
en afgørelse om eventuel forlængelse af fristen for varetægtsfængsling.
Den ret, som enhver arrestant ifølge EMRK art. 6, stk. 3, litra b, har til at få
tilstrækkelig tid og lejlighed til at forberede sit forsvar, skal respekteres. I
denne sag havde F siden varetægtsfængslingens påbegyndelse vidst, at
han skulle afsætte tilstrækkelig tid i sin kalender til forberedelse af denne
store og utvivlsomt tidskrævende sag, herunder til de fornødne fængsels-
besøg. Hvis dette krævede, at F påtog sig færre sager, end han plejede, og
holdt visse dage fri, var dette en naturlig del af hans forsvarerhverv. F måtte
i første omfang udnytte adgangen til at aflægge besøg i weekender, opgive
at påtage sig nye forsvareropgaver og om fornødent frasige sig hverv, som
han havde påtaget sig senere end hvervet som forsvarer i denne sag. Der
forelå ikke på nuværende tidspunkt grundlag for at antage, at S’ anbrin-
gelse i fængslet udgjorde en sådan begrænsning i adgangen til at forberede
S’ forsvar, at EMRK art. 6, stk. 3, litra b, var blevet tilsidesat. Herefter, og da
betingelserne for fortsat varetægtsfængsling i medfør af retsplejelovens §
762, stk. 1, nr. 3, stadig var opfyldt, stadfæstede landsretten byrettens be-
stemmelse om fortsat varetægtsfængsling af S.

U.2005.403V
Advokat, der i tidligere sag havde været forsvarer for en ifølge anklage-
skriftet nu forurettet, kunne ikke beskikkes som forsvarer for den tiltalte,
jf. retsplejelovens § 734, stk. 1, næstsidste led.

Advokat A havde i en anden straffesag været forsvarer for F, der ifølge an-
klageskriftet i en nu foreliggende sag mod T var forurettet. F’s interesse i
den foreliggende sag var i strid med T’s interesse, jf. retsplejelovens § 734,
stk. 1, næstsidste led. Advokat A kunne herefter - uanset bestemmelsen i
Menneskerettighedskonventionens artikel 6 - ikke beskikkes som forsvarer
for T.

U.2005.2321/2Ø
Straf gjort betinget, idet tiltale ikke var rejst inden en rimelig frist, jf. EMRK
art. 6, stk. 1.
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g Den på gerningstidspunktet 27-årige T blev fundet skyldig i brugstyveri og
spirituskørsel med en promille på 1,68 og uden at have erhvervet kørekort.
Forholdene var begået i oktober 2001. Anklageskrift blev udfærdiget den
11. september 2003. Byretten afsagde dom den 12. januar 2004 og idømte T
fængsel i 30 dage samt fastsatte en frakendelsestid på 2 år og 6 måneder. T
ankede til frifindelse subsidiært formildelse. Ved landsrettens dom, der
blev afsagt den 12. april 2005, blev fængselsstraffen nedsat til 20 dage, og
straffen blev gjort betinget, idet EMRK art. 6, stk. 1, fandtes krænket under
hensyn til den tid, der forløb, fra forholdene blev begået, og indtil den en-
delige tiltale blev rejst. T blev idømt en tillægsbøde på 5.000 kr. for over-
trædelse af færdselslovens § 56, stk. 1.

3. Udtalelser fra Folketingets Ombudsmand
J.nr. 2003-4500-600
Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations sagsbehandlings-
tid i forbindelse med anmodning om genoptagelse af sag om humanitær
opholdstilladelse

En advokat klagede til ombudsmanden over Ministeriet for Flygtninge,
Indvandrere og Integrations sagsbehandlingstid i forbindelse med genop-
tagelse af en sag om humanitær opholdstilladelse. 
Ombudsmanden undersøgte sagen og mente at sagsbehandlingen, herun-
der sagsbehandlingstiden, havde været meget kritisabel. Den samlede
sagsbehandlingstid var 2 år og knap 10 måneder - et tidsforløb ombuds-
manden efter gennemgangen af sagen anså for helt urimeligt langt. I en
periode på ni måneder havde ministeriet ladet sagen ligge uekspederet
hen. Først meget sent i sagsforløbet tog ministeriet initiativ til at undersøge
mulighederne for at ansøgeren, der var syg, kunne blive behandlet i hjem-
landet. Ministeriets undersøgelser heraf havde et yderst begrænset om-
fang. Bortset fra kun lidt over 2 måneder i alt afhang sagsbehandlingstiden
udelukkende af ministeriet selv. Ministeriet var endvidere meget længe om
at tage stilling til om genoptagelsesanmodningen kunne tillægges opsæt-
tende virkning med hensyn til udrejsefristen. 
Ministeriet havde endelig ikke besvaret en række rykkerbreve, ikke givet
underretning om at sagen trak ud, eller om grunden til at sagen ikke kunne
behandles færdig. 

J.nr.: 2004-3144-630 – Udtalelse af 9. september 2005
Afslag på fri proces – erhvervsforhold
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gI februar 1996 og februar 1997 importerede klager (X) henholdsvis 70 og 301
zobelavlsdyr på baggrund af importtilladelser fra Veterinærdirektoratet.
Ved brev af 13. marts 2000 tilkendegav Fødevareministeriet, at opdræt af
zobler krævede tilladelse efter lov nr. 401 af 10. juni 1997. 
Ved afgørelse af 19. juni 2002 påbød ministeriet X at undlade væsentlige
udvidelser af sin zobelbestand og salg af avlsdyr i Danmark. 
Januar 2004 søgte X statsamtet om fri proces til en retssag mod Ministeriet
for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri for en erstatningssum på 23.750 000 kr.
Statsamtet afslog ansøgningen i medfør af Retsplejelovens (RPL) § 330, stk.
1, fordi kravet i sagen havde forbindelse med X’s erhverv, idet sagen ved-
rørte X’s tilladelse i henhold til lovgivningen, og de særlige betingelser ef-
ter praksis, herunder af der er tale om en personligt drevet virksomhed, og
sagen er udsædvanlig i forhold til virksomhedens normale drift, og at
ansøgeren har et afgørende behov for fri proces, for at give fri proces i er-
hvervsmæssige sager var ikke opfyldt. I klagen til Civilretsdirektoratet be-
mærkede X bl.a. at, det stred ”imod almindelige menneskeretlige grund-
sætninger, om en stat lovligt skulle kunne meddele en konkret tilladelse,
som alene gælder en enkelt borger for derefter med lovgivning at ramme
denne ene borger, som staten med helt eksorbitant store retsafgifter faktisk
forhindrer i at få prøvet problemstillingen ved landets domstole.”. Den 8.
marts 2004 stadfæstede Civilretsdirektoratet statsamtets afgørelse med
henvisning til Retsplejelovens (RPL) § 330, stk. 1 og § 331 og bemærkede,
at direktoratet ikke fandt, at det er i strid med Den Europæiske Menneske-
rettighedskonventions (EMRK) artikel 6, at en afgørelse om fri proces beror
på en konkret og samlet vurdering af sagens oplysninger og karakter. 
I klagen til ombudsmanden anførte X, at X’s forretning med opdræt og salg
af avlsdyr var fuldstændig ødelagt, og at der var tale om en ekspropriation
af X’s forretning, idet lovreguleringen alene ramte X. Efter henvendelse fra
ombudsmanden oplyste Civilretsdirektoratet, at de ikke fandt at der forelå
en ekspropriation som følge af lov. nr. 401 10. juni 1997 og afgørelsen af 19.
juni 2002, idet loven gælder generelt og er begrundet i almene hensyn, og
X fortsat kunne opretholde en produktion som før, dog uden salg af avls-
dyr i Danmark. 

Uddrag af Ombudsmandens udtalelse:
Efter fast praksis udviser myndighederne tilbageholdenhed med at med-
dele fri proces i sager vedrørende erhvervsmæssige forhold. Baggrunden
herfor er navnlig, at der kun sjældent gør sig særlige sociale hensyn gæl-
dende i disse sager, og at procesomkostninger i et vist omfang må betrag-
tes som sædvanlige omkostninger for en erhvervsvirksomhed. Vedrører sa-
gen dog selve grundlaget for virksomheden, bør der efter praksis udvises
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g betydelig tilbageholdenhed med at afslå ansøgningen. Denne praksis har
støtte i forarbejderne til RPL kapitel 31. Ombudsmanden fandt ikke grund-
lag for at kritisere denne praksis. Myndighedernes vurdering af sagens ka-
rakter som værende erhvervsmæssig gav heller ikke anledning til be-
mærkninger. Ombudsmanden var enig i myndighedernes vurdering af, at
sagen ikke vedrørte selve grundlaget for virksomheden, og at der ikke var
tale om et ekspropriativt indgreb. 
Afgørelsen om, hvorvidt der foreligger sådanne sociale hensyn, at der bør
meddeles fri proces, samt om hvorvidt sagen er principiel, bygger på vur-
deringer og afvejninger af en række forskellige omstændigheder, som om-
budsmanden ikke havde særlige forudsætninger for at afveje bedre end
statsamtet og Civilretsdirektoratet. Ombudsmanden fandt ikke særlige
omstændigheder, der kunne begrunde en kritik af myndighedernes af-
gørelse. Der fandtes heller ikke at være grundlag for at kritisere at Civil-
retsdirektoratet havde fundet, at afslag på fri proces i sagen ikke var i strid
med EMRK artikel 6. Der var således ombudsmandens samlede vurdering,
at han ikke havde grundlag for at kritisere myndighedernes afgørelse. 

4. Domme fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Afgjorte sager
Pedersen og Baadsgaard mod Danmark nr. 49017/99, dom afsagt den 17.
december 2004.
Se under afsnittet Retten til ytringsfrihed og informationsfrihed. 

Afviste sager: 
Ohlen mod Danmark nr. 63214/00
Afgørelse: Artikel 6 – fjernet fra domslisten den 24. februar 2005. 

Klager påstod, at myndighederne ikke havde overholdt tidskravet i artikel
6, idet straffesagen mod klager samlet havde varet næsten 8 år, og at den
tildelte erstatning for krænkelse af artikel 6 ikke var tilstrækkelig. Klager
anmodede om derfor domstolen om en realitets afgørelse. 

Sagens omstændigheder:
Klager var tysk statsborger og levede i Tyskland. Den 30. august 1995 blev
klager anholdt i Danmark for skattebedrageri. Den 12. november 1999 blev
klager ved en byretsdom dømt for skattebedrageri, samt for at have op-
holdt sig illegalt i Danmark i perioden 1990-1991. Klager blev idømt en
bøde på 57,000 kr. men fritaget for at betale sagsomkostningerne på 117,500
kr. 
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gKlager appellerede byretsdommen den 24. november 1999 til Østre Lands-
ret. Landsretten modtog først appelindgivelsen den 1. februar 2000, idet
meddelelsen om appel og anklageskrift efter retsplejelovens regler skulle
indgives via de tyske myndigheder.  Den 22. maj 2003 frifandt Østre Lands-
ret klager vedrørende hans illegale ophold i Danmark men dømte klager
for skattebedrageri. Landsretten ændrede strafudmålingen med en ned-
sættelse af den idømte bøde til 10.000 kr., idet landsretten fandt efter en
samlet vurdering af sagens længde fra tiltale blev rejst august 1995 indtil
landsrettens dom i maj 2003, at klagers ret til en afgørelse indenfor en ri-
melig tid efter Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 6
var krænket. 
Staten påstod, at klager ikke længere havde offer status, idet landsretten
ved sin dom af 22. maj 2003 udtrykkeligt havde anerkendt, at myndighe-
derne ikke havde overholdt kravet tidskravet i artikel 6 og havde givet kla-
ger passende oprejsning herfor, og opfordrede på denne baggrund dom-
stolen om at fjerne sagen fra domslisten. 

Domstolen fandt, at Vestrelandsret havde anerkendt krænkelsen af tids-
kravet i artikel 6. Spørgsmålet var således i relation til afgørelsen af klagers
offerstatus, om klager havde fået tilstrækkelige erstatning på nationalt
plan. Den tilkendte erstatning var i overensstemmelse med domstolens
praksis og domstolen fandt derfor ikke denne urimelig. Under disse oms-
tændigheder fandt domstolen, at sagen var afgjort og at der ikke forelå
særlige grunde til at fortsætte undersøgelsen af klagen og afviste dermed
sagen. 

Wallin Karlsen mod Danmark nr. 23523/02
Artikel 6 og artikel 2 i protokol 7 - afvist den 1. februar 2005. 

Klager påstod, at længden af straffesagen mod ham krænkede retten til en
rettergang inden for en rimelig frist efter artikel 6, samt at han var blevet
frataget retten til en toinstansbehandling efter artikel 2 i protokol 7, idet til-
talen under landsrettens behandling blev ændret på en måde, at ændrin-
gen udgjorde en hel ny tiltale.   

Sagens omstændigheder:
I maj 1992 anmodede skattemyndighederne politiet om assistance til efter-
forskning af en selskabstømmersag. Som følge heraf blev klager og mange
andre afsløret som involveret i sagen. Efterforskningen omfattede endvi-
dere mange undersøgelser i udlandet samt ransagninger af klagers ejen-
dom samt et antal banker, revisor- og advokatfirmaer, som bl.a. klager,
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g havde benyttet i relation til selskabstømningen. Klager blev anholdt i fe-
bruar 1993 for at have tømt cirka 27 selskaber i perioden 1989-1993. Straf-
fesagen begyndte oktober 1996. Ved dom af 10. august 1999 domfældte
byretten klager. Klager blev idømt fire års fængsel samt rettigheds-
frakendelse. 
Efter appel begyndte straffesagen for landsretten i januar 2001. Tiltalen blev
ændret den 26. marts 2001 ved en præcisering af datoerne for de begåede
handlinger; fire anklagepunkter blev trukket tilbage og en sætning blev
indføjet i anklagepunkterne vedrørende skyldnersvig, således at ikke blot
det faktisk påførte tab blev omfattet men også risikoen for tab, som klager
havde påført selskaberne.  Klager blev ved Vestrelandsretsdom af 19. de-
cember 2001 fundet skyldig i 65 af anklagepunkterne. Den samlede skatte-
unddragelse udgjorde 71 millioner kr. Klager blev idømt fem års fængsel
samt rettighedsfrakendelse. Landsretten fandt ligesom byretten ikke, at
straffesagens længde udgjorde en krænkelse af tidskravet i artikel 6 under
de konkrete omstændigheder og sagens omfang, herunder det forhold, at
sagen involverede langt flere tilfælde af selskabstømning end først antaget,
samt at der var tale om en ny form for kompleks økonomisk kriminalitet,
der involverede mange vidneførelser og dokumentbeviser, samt en klar-
læggelse af den rolle, de enkelte tiltalte havde haft. Der fandtes ikke at have
været stillestående perioder i efterforskningen. Den 15. april 2002 fik kla-
ger afslag på sin anmodning om tredjeinstansbevilling. 

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols vurdering: 
Domstolen fandt, at sagen samlet set havde varet 9 år og 51 dage fra an-
holdelse den 23. februar 1993 til afslaget på tredjeinstansbevilling. Efter en
samlet vurdering af sagens omstændigheder var det ikke tydeliggjort, at
der havde været stillestående perioder i sagens gang. Denne del af klagen
faldt derfor uden for artikel 6’s anvendelsesområde jf. artikel 35, stk. 3. Des-
uden fandt domstolen ikke, at ændringen af tiltalen afveg fra den oprin-
delige tiltale på en måde, at forholdet blev omfattet af anvendelsesområdet
i artikel 2 i protokol 7. Denne del af klagen faldt således uden for bestem-
melsens anvendelsesområde. Klagen blev samlet afvist i medfør af artikel
35, stk. 4.

5. Udtalelser og konkrete sager fra komiteerne 

Relevante Komitéer: 
FN’s Menneskerettighedskomité 

Udtalelser: 
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gFN’s Menneskerettighedskomité:
Der har ikke i perioden været en evaluering af Danmark fra komitéen.
Der har ikke i perioden været behandlet sager mod Danmark for krænkelse
af retten til retfærdig rettergang.

6. Regeringsinitiativer
Delbetænkning XI om behandlingen af større straffesager om økonomisk krimina-
litet m.v. 
Betænkning nr. 1454 
Justitsministeriets udvalg om økonomisk kriminalitet og datakriminalitet
blev nedsat den 21. oktober 1997. Udvalget havde til opgave at fremkomme
med forslag, der kan tage højde for den udvikling, som de ændrede øko-
nomiske kriminalitetsmønstre og den moderne teknologi fører til. Med
henblik på en forstærket indsats mod den ny tids kriminalitet skulle ud-
valget bl.a. gennemgå straffelovens berigelsesforbrydelser samt vurdere
behovet for skærpelser af strafniveauet for økonomisk kriminalitet. Ud-
valgets anden primære opgave var at gennemgå navnlig straffeloven og
retsplejeloven med henblik på at sikre tidssvarende bestemmelser om da-
takriminalitet. Udvalget har afgivet 10 delbetænkninger efter færdigbe-
handling af en emnekreds. Betænkningen nr. 1454 omhandler spørgsmålet
om, hvorvidt behandlingen af en straffesag kan forbedres og effektiviseres.
Udvalget har inddraget Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.
Artikel 6 i sine overvejelser, herunder spørgsmålene om rettergang inden
en rimelig frist, bistand af en selvvalgt forsvarer og den sigtedes ret til at
afhøre eller lade afhøre vidner.
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l INGEN STRAF UDEN RETSREGEL

Konventionsbestemmelser: EMRK art. 7, tillægsprotokol 7 art. 2-4 og IC-
CPR 15. Den Europæiske Unions Charter om Grundlæggende Rettigheder
art. 49 og art. 50.

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention artikel 7 Stk. 1: Ingen kan kendes
skyldig i et strafbart forhold på grund af en handling eller undladelse, der ikke ud-
gjorde en forbrydelse efter national eller international ret på det tidspunkt, da den
blev begået. Der kan heller ikke pålægges en strengere straf end den, der var an-
vendelig på det tidspunkt, da lovovertrædelsen blev begået. Stk. 2. Denne artikel
er ikke til hinder for, at en person domfældes og straffes for en handling eller und-
ladelse, der på det tidspunkt, da den blev begået, var en forbrydelse ifølge de af ci-
viliserede nationer anerkendte almindelige retsprincipper.

1. Lovforslag

Titel:
Lov om ændring af straffeloven og visse andre love

Baggrund:
Lovforslaget bygger på betænkning nr. 1396/2001 og betænkning nr.
1415/2002., som Justitsministeriets udvalg om økonomisk kriminalitet og
datakriminalitet har afgivet, og har dels til formål at etablere en mere ens-
artet strafferetlig beskyttelse mod berigelseskriminalitet rettet mod offent-
lige midler, og dels at etablere en forbedret strafferetlig beskyttelse mod kri-
minalitet i tilknytning til juridiske personer. Endelig har lovforslaget til
formål at gennemføre direktiv 2001/97/EF af 4. december 2001 (2. hvidva-
skningsdirektiv) om ændring af Rådets direktiv 91/308/EØF for så vidt an-
går spillekasinoer. Lovforslaget indeholder derfor blandt andet ændring af
en række regler i lov om spillekasinoer. Disse ændringer rejser visse men-
neskeretlige spørgsmål.

Menneskeretten: 
Relevant i forhold til den nye affattelse af kasinolovens § 20 b (se nedenfor)
er EMRK art. 7, der blandt andet stiller krav om, at lovbestemmelser, der
kan føre til straf, skal være forudsigelige blandt andet således, at de angi-
ver rækkevidden af et overladt skøn, samt den måde hvorpå skønnet bør
udøves af myndighederne.
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lInstituttets vurdering: 
Instituttet har enkelte bemærkninger til ændringen af kasinolovens § 20 b,
der efter sin nye affattelse pålægger spillekasinoets ledelse, sikkerhedsper-
sonale og andre ansatte, der er beskæftiget med egentlig spillekasinovirk-
somhed, at være særlig opmærksomme på transaktioner, som kan have til-
knytning til hvidvask af penge. Ved mistanke om, at en transaktion har
tilknytning til hvidvask af penge, skal der ske underretning af kasinoets
kontrollant. Herudover pålægges bestemmelsen den nævnte personkreds
en række andre pligter vedrørende underretning om uregelmæssigheder i
forbindelse med spillets afvikling og tavshedspligt. Overtrædelse af be-
stemmelsen foreslås belagt med bødestraf jf. § 24, stk. 1, nr. 1. Ifølge lo-
vudkastet er bestemmelsen blevet til for at opfylde art. 5 og art. 7 i direktiv
2001/97/EF af 4. december 2001. Efter art. 5 i dette direktiv skal blandt an-
det kasinoer undersøge enhver transaktion, der på grund af sin karakter
særligt menes at kunne have tilknytning til hvidvask af penge. Efter art. 7
skal kasinoet afholde sig fra at udføre sådanne transaktioner, så længe de
ikke har underrettet de relevante myndigheder herom. I lovudkastet an-
føres det, at det vil være vanskeligt for kasinoet at gennemføre en nærmere
undersøgelse af en transaktion uden at vække mistanke hos en gæst, der
anmoder om, at en sådan transaktion udføres. Det er derfor ikke praktisk
muligt at stille en transaktion i bero, indtil der er sket en underretning af
kontrollanten. På den baggrund foreslår Justitsministeriet, at art. 5 og 7
gennemføres ved indførelse af den omhandlede pligt til at “være særlig op-
mærksomme på transaktioner, som kan have tilknytning til hvidvask af
penge”. 

Instituttet finder, at den anførte pligt til at være “særlig opmærksomme på
transaktioner, som kan have tilknytning til hvidvask af penge” mangler den
klarhed og forudsigelighed, som EMRK art. 7 kræver, og er ikke egnet til at
være undergivet strafsanktioner. Instituttet skal i den forbindelse bemærke,
at det omhandlede hvidvaskningsdirektivet ikke ses at kræve indførelse af
en ubestemt almindelig pligt til at udvise særlig opmærksomhed overfor
mistænkelige transaktioner.  Instituttet finder på den baggrund, at beskri-
velsen af gerningsindholdet bør præciseres. I lyset af sine bemærkninger til
det oprindelige lovudkast, der blev fremsat som lovforslag nr. L 127 (Folke-
tingstidende 2004-2005, 1. samling), finder Instituttet det positivt, at der er
i lovforslag L 11 er skabt overensstemmelse mellem de persongrupper, der
omfattes af § 20 b og § 20 d, således at den personkreds, der kan blive stra-
fansvarlig efter lovens § 20 b, indskrænkes til kun at omfatte de ansatte, der
er beskæftiget med egentlig spillekasinovirksomhed, samt at disse skal gen-
nemgå uddannelsesprogrammer mv. efter lovens § 20 d. 
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l Note:
Lovforslaget er en genfremsættelse af lovforslag L 127 fra Folketingsåret 2004-05 (1. samling),
der bortfaldt som følge af afholdelse af folketingsvalg. Der er foretaget visse ændringer i for-
hold til det oprindelige lovforslag på baggrund af de modtagne høringssvar. 

Reference:
Lov nr. 366 af 24. maj 2005. 
Ikrafttrædelse: Den 1. juli 2005, dog træder lovens §§ 4 og 5 i kraft dagen efter bekendtgørel-
sen i Lovtidende. 
L 11, skriftlig fremsættelse den 23. februar 2005: Tillæg A 424.
Lovforslag som vedtaget: Tillæg C 167.
Forslag til lov om ændring af straffeloven og visse andre love. (Berigelseskriminalitet rettet
mod offentlige midler, kriminalitet i juridiske personer, klagebegrænsning og hvidvaskning i
spillekasinoer m.v.).
Afstemningsresultat: Lovforslaget blev vedtaget med 112 stemmer mod 2. 
Instituttets udtalelse af 10. november 2004, udarbejdet af Marianne Nørregaard. 

2. Domme fra de danske domstole

Østre og Vestre Landsret: 
Der er ikke i perioden offentliggjort domme vedrørende forbudet mod in-
gen straf uden retsregel. 

Højesteret: 
Der er ikke i perioden offentliggjort domme vedrørende forbudet mod in-
gen straf uden retsregel. 

3. Udtalelser fra Folketingets Ombudsmand
Der er ikke i perioden afsagt udtalelser vedrørende forbudet mod ingen
straf uden retsregel. 

4. Domme fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol
Der er ikke i perioden offentliggjort domme vedrørende forbudet mod in-
gen straf uden retsregel med Danmark som sagspart. 

5. Udtalelser og konkrete sager fra komitéerne 
Relevante Komitéer: 
FN’s Menneskerettighedskomité 
Udtalelser: 
FN’s Menneskerettighedskomité:
Der har ikke i perioden været en evaluering af Danmark fra komitéen.
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lKonkrete Sager:
Der har ikke i perioden været behandlet sager mod Danmark for krænkelse
af retten til Ingen straf uden retsregel. 

6. Regeringsinitiativer
Der er ikke i perioden iværksat relevante regeringsinitiativer.
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ce RETTEN TIL RESPEKT FOR PRIVATLIV, FAMILIELIV, HJEM OG
KORRESPONDANCE

Konventionsbestemmelser: EMRK art. 8, ICCPR art. 17.

Den Europæiske Unions Charter om Grundlæggende Rettigheder art. 7,
art. 8 og art. 9.
Grundlovens § 72.

Straffelovens kapitel 27 om freds- og ærekrænkelser
Retsplejelovens kapitel 68-75 b om afhøringer og særlige efterforsknings-
kridt samt de egentlige straffeprocessuelle tvangsindgreb. 
Lov nr. 429/2000 om behandling af personoplysninger (Persondataloven). 
Lovbekendtgørelse nr. 788/2005 om forbud mod tv-overvågning mv. (Tv-
overvågningsloven).

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention artikel 8:
Stk. 1. Enhver har ret til respekt for sit privatliv og familieliv, sit hjem og sin kor-
respondance.
Stk. 2. Ingen offentlig myndighed må gøre indgreb i udøvelsen af denne ret, med-
mindre det sker i overensstemmelse med loven og er nødvendigt i et demokratisk
samfund af hensyn til den nationale sikkerhed, den offentlige tryghed eller landets
økonomiske velfærd, for at forebygge uro eller forbrydelse, for at beskytte sundhe-
den eller sædeligheden eller for at beskytte andres rettigheder og friheder.

Grundlovens § 72:
Boligen er ukrænkelig. Husundersøgelse, beslaglæggelse og undersøgelse af breve
og andre papirer samt brud på post-, telegraf- og telefonhemmeligheden må, hvor
ingen lov hjemler en særegen undtagelse, alene ske efter en retskendelse.

1. Lovforslag

Titel:
Forslag til lov om forpligtende kommunale samarbejder 

Baggrund:
Lovforslaget udmønter den del af aftalen om kommunalreformen, der ved-
rører kommunernes adgang til at indgå forpligtende kommunale samar-
bejder og fastsætter, at samarbejderne skal omfatte en række opgaveområ-
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ceder. Det fastsættes i lovforslaget, at samarbejderne er pligtmæssige, og at
samarbejdsformen er delegation af udøvelsen af opgaverne, således at de
delegerende kommunalbestyrelser bevarer ansvaret for opgaverne.
Formålet med lovforslaget er at skabe rammerne for de forpligtende kom-
munale samarbejder, herunder at kommunalbestyrelserne i de udpegede
grupper af kommuner samarbejder med virkning fra den 1. januar 2007.
Lovforslaget medvirker til opfyldelse af det overordnede formål med for-
pligtende kommunale samarbejder, nemlig at opfylde forventningerne om
kvalitet og effektivitet samt bæredygtighed i varetagelsen af de kommu-
nale opgaver. 

Ifølge lovforslagets § 7, stk. 1 og 2 kan den bemyndigede kommunalbesty-
relse og den delegerede kommunalbestyrelse uden den berørte borgers
samtykke udveksle oplysninger, hvis de er fornødne for opgaveudøvelsen.
De oplysninger, der kan udveksles, omfatter såvel ikke-fortrolige oplys-
ninger, almindelige fortrolige oplysninger som følsomme oplysninger. 
Om ansøgningssager fremgår det af lovforslagets 7, stk. 3, jf. stk. 1 og 2, at
det skal det være muligt i sådanne sager for en bemyndiget og en delege-
rende kommunalbestyrelse at udveksle oplysninger om ansøgerens private
forhold uden ansøgerens samtykke. Udveksles der oplysninger i form af
dokumenter m.v. mellem to myndigheder, for eksempel fra en statslig myn-
dighed til en kommune eller mellem to kommuner, er udgangspunktet ef-
ter gældende ret, at dokumenterne mister deres status som interne doku-
menter. Lovforslagets § 7, stk. 5, vil føre til, at en række dokumenter, der
udveksles efter lovens regler, ikke længere mister deres interne karakter. 

Menneskeretten: 
Udveksling af personoplysninger mellem offentlige myndigheder er om-
fattet menneskerettens beskyttelse af privatlivet jf. art. 17 i FN’s Konven-
tion om civile og politiske rettigheder og art. 8 i Den Europæiske Menne-
skerettighedskonvention (EMRK). En supplerende beskyttelse af private
personoplysninger findes i Europarådets Persondatabeskyttelseskonven-
tion i art. 6. Kernen EMRK art. 8 udgøres dels af respekt for den menne-
skelige integritet, dels af respekt for den enkeltes ret til selvbestemmelse.
Dertil kommer et generelt krav om gennemsigtighed i regelgrundlag, samt
om forudsigelighed med hensyn til konsekvenserne af regelanvendelsen.
EMRK art. 8 er en grundlæggende forudsætning for en effektiv beskyttelse
af en række andre rettigheder i et demokratisk samfund og bidrager såle-
des til sikring af borgernes retssikkerhed. 
Se endvidere under Forslag til lov om kommunale borgerservicecentre om
yderligere menneskeretlig regulering samt relevant dansk ret. 
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ce Instituttets vurdering: 
Instituttet finder anledning til at fremkomme med kommentarer til lovfor-
slagets § 7, stk. 1 og stk. 3 samt til § 7, stk. 5.

Videregivelse af følsomme og andre fortrolige personoplysninger efter lo-
vforslagets § 7, stk. 1 og 2 vil kunne ske uden iagttagelse af det krav om
overstigende offentlig interesse, kravet om nødvendighed eller væsentlig-
hed, som er indeholdt i forvaltningslovens § 28, stk. 2 og 3 samt i person-
datalovens § 8, stk. 2 og 3. 

Konsekvensen af lovforslagets 7, stk. 3, jf. stk. 1 og 2 er, at såvel forbuddet
som undtagelseskravene i forvaltningslovens § 29, stk. 1 og 2 tilsidesættes.
Dette er ifølge de almindelige bemærkninger tilstræbt. Lovforslaget udvi-
der på denne måde området for forvaltningens adgang til at indhente og
videregive personoplysninger uden samtykke i situationer, hvor der som
led i opgavefordelingen sker en delegation af opgaveløsningen fra en kom-
munalbestyrelse til en anden. 

På et generelt og principielt plan fører lovforslagets adgang for forvaltnin-
gen til at fravige dansk rets samtykkekrav, kravet om overstigende inter-
esse, nødvendighedskrav og væsentlighedskrav til, at der sker en reduk-
tion af borgernes beskyttelsesniveau. Dette sker til fordel for en bæredygtig
og effektiv opgaveløsning, herunder en effektiv udveksling af personop-
lysninger. 

Set fra et borgersynspunkt, markerer dette en begrænsning af den lov-
fæstede beskyttelse af personoplysninger. Hvorvidt der i en konkret sag vil
kunne statueres en krænkelse af EMRK art. 8, afhænger af, hvordan det i
lovforslagets § 7, stk. 1 og 2 opstillede krav om fornødenhed vil blive an-
vendt og udviklet i praksis. Det vil her være afgørende, at den retlige stan-
dard udvikles i overensstemmelse med bemærkningerne, således at der i
fornødenhedskravet indlæses et krav om et i opgaveudførelsen sagligt be-
grundet behov, et nødvendighedskrav samt et krav om iagttagelse af per-
sondatalovens finalité-princip. En sådan udfyldning af fornødenhedskra-
vet vil opfylde de indgrebsbetingelser, som er opstillet i EMRK, art. 8, stk.
2. Dog under forudsætning af, at det i en konkret sag kan påvises, at ud-
vekslingen af personoplysninger er nødvendig på grund af et påtrængende
samfundsmæssigt behov og at udvekslingen i den konkrete sammenhæng
er proportional. 
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ceDet bemærkes, at lovforslagets § 7, stk. 5 vil føre til en begrænsning i ad-
gangen til egne personoplysninger efter FVL § 9, stk. 1, og PDL § 31, stk. 1
i disse situationer.
Om denne begrænsning i konkrete sager vil føre til krænkelse af art. 8, vil
afhænge af den konkrete vurdering, der foretages i forbindelsen med en ak-
tindsigtsanmodning. Efter menneskeretlig praksis kan interne dokumen-
ter ikke per se unddrages aktindsigt, men må udleveres til ansøgeren, hvis
han eller hun har en legitim interesse deri. 

Se også bemærkningerne under Forslag til lov om borgerservicecentre. 

Reference:
Lov nr. 541 af 24. juni 2005. 
Ikrafttrædelse: Dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, dog træder § 1, stk. 2 i kraft den 1.
januar 2007. 
L 69, skriftlig fremsættelse den 24. februar 2005: Tillæg A 3011.
Lovforslag som vedtaget: Tillæg C 610. 
Forslag til lov om forpligtende kommunale samarbejder. 
Afstemningsresultat: Lovforslaget blev vedtaget med 98 stemmer mod 10. 
Instituttets høringssvar af 7. januar 2005, udarbejdet af Birgitte Kofod Olsen og Rikke Frank
Jørgensen. 

Titel:
Forslag til lov om kommunale borgerservicecentre

Baggrund:
Lovforslaget er en del af den lovgivningsmæssige gennemførelse af kom-
munalreformen og er en udmøntning af tilkendegivelserne i regeringens
aftale om en strukturreform om at fremme oprettelsen af kommunale bor-
gerservicecentre. Efter aftalen om en kommunalreform skal der gennem-
føres lovgivning, der gør det muligt for kommunale borgerservicecentre at
varetage borgerbetjeningsopgaver på tværs af stat, regioner og kommuner.
Det følger af aftalen om en strukturreform, at opgaven som indgang til den
offentlige sektor, skal henlægges til borgerservicecentre. Formålet med lo-
vforslaget er at fjerne uhensigtsmæssige juridiske barrierer, der efter lov-
givningen er for borgerservicecentrenes varetagelse af administrative bor-
gerbetjeningsopgaver. 

Lovforslaget indeholder således bestemmelser om, at kommunernes bor-
gerservicecentre kan udføre administrative borgerbetjeningsopgaver, som
disse myndigheder kan overlade til kommunerne, jf. lovforslagets § 2, stk.
2. I følge lovforslagets § 3, stk. 1, og stk. 2, kan et borgerservicecenter og en
ansvarlig myndighed udveksle oplysninger indbyrdes, hvis det er fornø-
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ce dent for varetagelsen af opgaven. Desuden kan et borgerservicecenter ind-
hente de samme oplysninger, som den ansvarlige myndighed ville kunne
indhente, hvis opgaven blev varetaget af denne, jf. lovforslagets § 3, stk. 4.
Det foreslås i § 3, stk. 5, at interne arbejdsdokumenter, der udveksles mel-
lem et borgerservicecenter og en anden myndighed efter lovens regler, ikke
mister deres interne karakter. Det følger endvidere af § 3, stk. 6, sammen-
holdt. med stk. 1 og 2, at et borgerservicecenter, som varetager kommunale
opgaver, kan udveksle oplysninger med en anden myndighed, når denne
myndighed varetager opgaver, der sammen med de kommunale opgaver
udgør et integreret sagsbehandlingsforløb. De oplysninger, der kan ud-
veksles, omfatter såvel ikke-fortrolige oplysninger, almindelige fortrolige
oplysninger som følsomme oplysninger. 
I ansøgningssager skal det efter lovforslagets § 3, stk. 3 være muligt for et
borgerservicecenter at udveksle oplysninger om ansøgerens private for-
hold med en fagforvaltning i kommunen uden ansøgerens samtykke. 

Menneskeretten: 
Udveksling af personoplysninger mellem offentlige myndigheder er om-
fattet menneskerettens beskyttelse af privatlivet jf. art. 17 i FN’s Konven-
tion om civile og politiske rettigheder og art. 8 i Den Europæiske Menne-
skerettighedskonvention (EMRK). En supplerende beskyttelse af private
personoplysninger findes i Europarådets Persondatabeskyttelseskonven-
tion i art. 6.
Det er endvidere fastslået i praksis fra den Europæiske Menneskerettig-
hedsdomstol, at videregivelse af personoplysninger fra en offentlig myn-
dighed til en anden uden samtykke fra den berørte person kan være et ind-
greb i retten til respekt for privatlivet. For at et sådant indgreb er legitimt,
skal udvekslingen af oplysningerne være foreskrevet ved lov, være objek-
tivt begrundet i et sagligt formål og være nødvendig og proportional, jf.
EMRK artikel 8, stk. 2. 

Retten til respekt for sit privatliv efter EMRK artikel 8, stk. 1, indebærer ef-
ter omstændighederne ret til aktindsigt i det offentliges registeroplysnin-
ger vedrørende den person, som oplysningerne omhandler, hvis den
pågældende har en legitim interesse heri. Det må antages på grundlag af
Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols praksis, at statens oplys-
ningspligt tillige kan omfatte oplysninger, som stammer fra interne ar-
bejdsdokumenter. Vurderinger om aktindsigt i interne dokumenter efter
forvaltningsloven, offentlighedsloven m.v., må derfor foretages med re-
spekt for EMRK artikel 8. 



81

Re
tte

n 
til

 re
sp

ek
t f

or
 p

riv
at

liv
, f

am
ili

el
iv

, h
jem

 o
g 

ko
rr

es
po

nd
an

ce- Dansk ret 
I dansk ret er videregivelse af oplysninger reguleret i persondatalovens
(PDL) § 8, stk. 2 og forvaltningslovens (FVL) § 28, stk. 1, hvorefter oplys-
ninger om enkeltpersoners rent private forhold som udgangspunkt ikke
må videregives til en anden forvaltningsmyndighed, medmindre der fore-
ligger samtykke hertil, hvis andet følger af lov eller bestemmelser fastsat i
henhold til lov, eller hvis videregivelsen sker til varetagelse af private eller
offentlige interesser, der klart overstiger hensynet til de interesser, der be-
grunder hemmeligholdelse mv. 

Det følger af FVL § 29, stk. 1, at i sager, der rejses ved ansøgning, må op-
lysninger om ansøgerens rent private forhold ikke indhentes fra andre dele
af forvaltningen eller fra en anden forvaltningsmyndighed. Oplysningerne
kan dog udveksles, hvis ansøgeren samtykker, hvis andet følger af lov mv.,
eller hvis særlige hensyn til ansøgeren eller tredjemand klart overstiger
ansøgerens interesse i, at oplysningerne ikke indhentes, jf. § 29, stk. 2. For-
budet mod videregivelse af oplysninger i medfører af FVL 29, stk. 1, gæl-
der således også for intern udveksling mellem en forvaltningsmyndigheds
afdelinger, f.eks. internt i en kommune. 

I relation til aktindsigt er udgangspunktet, at der er adgang til aktindsigt i
en afgørelsessags dokumenter, hvis man er part i sagen, jf. FVL § 9, stk. 1.
Myndigheders interne dokumenter er dog som udgangspunkt undtaget
herfra, jf. § 12, stk. 1. I henhold til PDL § 31, stk. 1, skal den dataansvarlige
på begæring give en person oplysninger om, hvorvidt der behandles op-
lysninger om vedkommende. Ifølge PDL § 32, stk. 2, kan oplysninger, der
behandles for den offentlige forvaltning som led i administrativ sagsbe-
handling, undtages fra indsigtsretten i samme omfang som efter reglerne i
offentlighedslovens §§ 2, 7-11 og 14. Det følger af offentlighedslovens § 7,
at retten til aktindsigt som udgangspunkt ikke omfatter interne dokumen-
ter. 

Udveksles der oplysninger i form af dokumenter m.v. mellem to myndig-
heder, for eksempel fra en statslig myndighed til en kommune eller mellem
to kommuner, er udgangspunktet efter gældende ret, at dokumenterne mi-
ster deres status som interne dokumenter. 

Instituttets vurdering: 
Instituttet finder anledning til at fremkomme med kommentarer til lovfor-
slagets § 3, stk. 1, 2, 3 og 6, samt til § 3, stk. 5.
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ce Efter lovforslaget vil videregivelse af følsomme og andre fortrolige per-
sonoplysninger kunne ske uden iagttagelse af det krav om overstigende of-
fentlig interesse, kravet om nødvendighed eller væsentlighed, som er in-
deholdt i FVL § 28, stk. 2 og 3 samt i PDL § 8, stk. 2 og 3. 
Konsekvensen af lovforslagets § 3, stk. 3 er derfor, at såvel forbuddet som
undtagelseskravene i FVL § 29, stk. 1 og 2 tilsidesættes. 

Lovforslaget udvider endvidere forvaltningens mulighed for at indhente
og videregive personoplysninger uden samtykke i konkrete situationer.
Det er anført i de almindelige bemærkninger til lovforslaget, at der altid
bør kunne ske videregivelse i de pågældende situationer, og at det hverken
synes nødvendigt eller hensigtsmæssigt at indhente et samtykke, ligesom
der ikke synes at være et behov for at foretage en konkret afvejning af mod-
stående interesser. I tilknytning til denne udvidelse påpeger Instituttet
nødvendigheden af beskyttelsen af privatlivet, herunder personoplysnin-
ger, i et demokratisk retssamfund. Menneskeretten indeholder desuden et
generelt krav om gennemsigtighed i regelgrundlag, samt om forudsigelig-
hed med hensyn til konsekvenserne af regelanvendelsen. 

På et generelt og principielt plan fører lovforslagets adgang for forvaltnin-
gen til at fravige såvel dansk rets samtykkekrav, kravet om overstigende
interesse, nødvendighedskrav som væsentlighedskrav til, at der sker en re-
duktion af borgernes beskyttelsesniveau samt begrænsning af den grund-
læggende selvbestemmelsesret og integritetsbeskyttelse, som er sikret i
menneskeretten. Dette sker for at fjerne uhensigtsmæssige juridiske barri-
erer for varetagelsen af administrative borgerbetjeningsopgaver. 

Lovforslaget er således udtryk for en udvikling mod begrænset frem for
øget beskyttelse af den enkelte borgers rettigheder og retssikkerhed. 

For at opnå en effektiv beskyttelse af borgerens personoplysninger og ad-
gang til disse, er det efter Instituttets vurdering afgørende, at fornøden-
hedskravet i § 3, stk. 1, 2 og 3 udfyldes med et saglighedskrav, et nødven-
dighedskrav samt et krav om iagttagelse af persondatalovens finalité-
princip jf. PDL § 5. Den nævnte udfyldning af fornødenhedskravet vil ef-
ter instituttets vurdering opfylde de indgrebsbetingelser, som er opstillet i
EMRK, art. 8, stk. 2. Dog under forudsætning af, at det i en konkret sag kan
påvises, at udvekslingen af personoplysninger er nødvendig på grund af
et påtrængende samfundsmæssigt behov og at udvekslingen i den kon-
krete sammenhæng er proportional. 
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ceFor så vidt angår aktindsigt i interne dokumenter begrænser lovforslaget
adgangen til egne personoplysninger efter FVL § 9, stk. 1, og PDL § 31, stk.
1 i disse situationer. En part har dog fortsat ret til at blive gjort bekendt med
oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder, der er af væs-
entlig betydning for sagens afgørelse, og som alene indeholdes i interne ar-
bejdsdokumenter efter FVL § 12, stk. 2. Det er dog Instituttets vurdering, at
undtagelse af interne dokumenter fra aktindsigt og en absolut anvendelse
af det nugældende væsentlighedskrav i forhold til faktiske oplysninger, vil
kunne være uforeneligt med EMRK art. 8 i konkrete sager. Der må i til-
knytning til sådanne aktindsigtsanmodninger foretages en vurdering af
ansøgerens interesse i aktindsigt i interne dokumenter, der omfatter såvel
karakteren af borgerens interesse, forvaltningens positive forpligtelse til at
imødekomme denne samt en proportionalitetsvurdering.

Reference:
Lov nr. 544 af 24. juni 2005.
Ikrafttrædelse: 1. november 2005. 
L 72, skriftlig fremsættelse den 24. februar 2005: Tillæg A 3120. 
Lovforslag som vedtaget: Tillæg C 627.
Forslag til lov om kommunale borgerservicecentre. 
Afstemningsresultat: Lovforslaget blev vedtaget med 59 stemmer mod 48.
Instituttets høringssvar af 7. januar 2005, udarbejdet af Rikke Frank Jørgensen og Birgitte Ko-
fod Olsen. 

Titel:
1) Forslag til Rådets fælles holdning vedrørende overførsel af bestemte
oplysninger til Interpol,  
2) Forslag til Rådets afgørelse om udveksling af oplysninger fra straffe-
registre, og
3) Forslag til rammeafgørelse om forenkling af udvekslingen af oplys-
ninger og efterretninger mellem medlemsstaternes retshåndhævende
myndigheder, navnlig med hensyn til alvorlige lovovertrædelser, her-
under terrorhandlinger

Baggrund:
På baggrund af bl.a. terrorangrebene i Madrid den 11. marts 2004 vedtog
Det Europæiske Råd den 25. marts 2004 en erklæring om bekæmpelse af
terrorisme. I sin erklæring af 25. marts 2004 pålagdes Rådet at bl.a. arbejde
videre med indførelsen af et integreret system for udveksling af oplysnin-
ger om stjålne og bortkomne pas, hvor der gives adgang til Schengen-in-
formationssystemets og Interpols databaser og at undersøge, hvilke foran-
staltninger der kan træffes for at forenkle udvekslingen af oplysninger og
efterretninger mellem medlemsstaternes retshåndhævende myndigheder. 
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ce På denne baggrund fremlagde Kommissionen den 8. juni 2004 et forslag til
Rådets fælles holdning vedrørende overførsel af bestemte oplysninger til
Interpol (KOM(2004) 427 endelig).  Formålet med forslaget er at beskytte
EU medlemslande mod personer, der agter at benytte stjålne pas fra en EU-
medlemsstat til at begå kriminelle handlinger rettet mod medlemsstater el-
ler tredjelande ved stille de relevante oplysninger til rådighed for interna-
tionale retshåndhævende samarbejdspartnere. 

I lyset af erklæringen af den 25. marts 2004 fremsatte Sverige den 4. juni
2004 et forslag til en rammeafgørelse om forenkling af udvekslingen af op-
lysninger og efterretninger mellem medlemsstaternes retshåndhævende
myndigheder, navnlig med hensyn til alvorlige lovovertrædelser, herunder
terrorhandlinger. Praktiske erfaringer har vist, at det alt for ofte er for bes-
værligt, tager for lang tid eller i nogle tilfælde endog er umuligt at indhente
relevante og nødvendige oplysninger eller efterretninger fra andre med-
lemsstater. Den væsentligste årsag til dette er ifølge forslaget, at medlems-
staternes nationale lovgivning, administrative strukturer og vilkår for ind-
samling og udveksling af oplysninger og efterretninger på internationalt
plan er forskellige. Der findes derfor behov for at skabe en fælles retlig
ramme for udveksling af oplysninger og efterretninger, der gælder for alle
nationale myndigheder med retshåndhævelsesfunktioner. 

Den 13. oktober 2004 vedtog Kommissionen et forslag til Rådets afgørelse
om udveksling af oplysninger fra strafferegistre (KOM (2004) 664). Formå-
let med dette forslag er på kort sigt at forbedre de nuværende mekanismer
til udveksling af oplysninger fra strafferegistrene - fx om tidligere domme
- mellem medlemsstaterne.

Menneskeretten: 
Udover Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8 om pri-
vatlivsbeskyttelse findes regler om databeskyttelse i Europarådets kon-
vention af 28. januar 1981 om beskyttelse af det enkelte menneske i forbin-
delse med elektronisk databehandling af personoplysninger og Konven-
tionen af 29. maj 2000 om gensidig retshjælp i straffesager mellem Den
Europæiske Unions medlemsstater, for så vidt angår anvendelsen af ud-
vekslede oplysninger. Relevant er desuden Lov nr. 429 af 31. maj 2000 om
behandling af personoplysninger. 

Instituttets vurdering: 
Instituttet finder det positivt, at forslaget sætter som betingelse, at anven-
delsen af personoplysninger skal være i overensstemmelse med menne-

 



85

Re
tte

n 
til

 re
sp

ek
t f

or
 p

riv
at

liv
, f

am
ili

el
iv

, h
jem

 o
g 

ko
rr

es
po

nd
an

ceskeretlige beskyttelseshensyn og med reglerne om databeskyttelse, herun-
der fortrolighed og personlig integritet. Instituttet bemærker, at de menne-
skeretlige hensyn, for at give en effektiv beskyttelse, bør implementeres i
selve udformningen af de enkelte bestemmelser. Efter Instituttets opfattelse
vil det således ikke være tilstrækkeligt generelt at henvise til, at forslaget
skal anvendes i overensstemmelse med menneskerettighederne eller blot at
konstatere, at forslaget respekterer grundlæggende friheder og rettigheder. 
Den i forslaget berørte registrering og udveksling af personlige oplysnin-
ger vil typisk udgøre et indgreb i retten til respekt for privatlivet, som er
beskyttet blandt andet efter artikel 8 i EMRK. Nødvendigheden af indgre-
bet vil dog ligeledes typisk kunne legitimeres efter de i artikel 8, stk. 2, op-
regnede hensyn, såfremt indgrebet er proportionalt. Endvidere ønsker In-
stituttet at understrege konventionens eksterritoriale virkning og de deraf
følgende forpligtelser for medlemsstaterne til at inddrage yderligere over-
vejelser med hensyn til beskyttelsen ved overdragelse af personoplysnin-
ger til tredjelande. Instituttet forbeholder sig derfor muligheden for at
komme med yderligere bemærkninger i anledning af eventuelle konkreti-
serede foranstaltninger, der har udgangspunkt i det omhandlede forslag.

Reference:
Dokumenternes nr.: KOM (2004) 427 og KOM (2004) 664.
Ikrafttrædelse: Den fælles holdning vedtaget ved KOM (2004) 427 får virkning på dagen for
dens vedtagelse.
Forslag til Rådets fælles holdning vedrørende overførsel af bestemte oplysninger til Interpol
(KOM(2004) 427 endelig) fremsendt ved Justitsministeriets skrivelse af 15. november 2004.  
Forslag til Rådets afgørelse om udveksling af oplysninger fra strafferegistre (KOM(2004) 664
endelig) fremsendt ved Justitsministeriets skrivelse af 21. oktober 2004. 
Forslag til rammeafgørelse om forenkling af udvekslingen af oplysninger og efterretninger
mellem medlemsstaternes retshåndhævende myndigheder, navnlig med hensyn til alvorlige
lovovertrædelser, herunder terrorhandlinger fremsendt ved Justitsministeriets skrivelse af 26.
oktober 2004. 
Instituttets tre høringssvar af 18. november 2004, udarbejdet af Christoffer Badse. 

Titel:
Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

Baggrund:
Undersøgelser foretaget af det svenske kriminalpræventive råd har vist, at
der blandt personer, der idømmes ubetinget fængselsstraf for spirituskør-
sel, er et markant lavere risiko for tilbagefald til kriminalitet hos den
gruppe, der udstår straffen på bopælen frem for i et fængsel.
Det ene hovedformål med lovforslaget er derfor at indføre denne nye af-
soningsform, hvorefter personer, der er idømt ubetinget fængselsstraf i
indtil 3 måneder for overtrædelse af færdselsloven, og som opfylder en
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ce række yderligere betingelser, kan udstå den idømte fængselsstraf på bo-
pælen under intensiv overvågning og kontrol ved en ændring af straffuld-
byrdelsesloven (Sfbl). 
Det andet hovedformål er at tilvejebringe en hjemmel til at begrænse de
indsattes fællesskab i fængslerne i særlige situationer. Der foreslås indført
en adgang til at begrænse de indsattes fællesskab til cellefællesskab (fæl-
lesskab mellem to indsatte på eget opholdsrum), når afsoningen af fængs-
elsstraf sker i særligt udvalgte fængselsafdelinger og arresthuse. Efter lo-
vforslaget indsættes derfor som nyt stk. 2 i Sfbl. § 33 en bestemmelse, der
bemyndiger Justitsministeren til at træffe bestemmelse om, at fællesskabet
mellem indsatte i fængselsafdelinger eller arresthuse skal gennemføres
som cellefællesskab med en anden indsat i eget opholdsrum, hvis den ind-
sattes tilstedeværelse skaber en særlig risiko for overgreb på medindsatte,
personale eller andre i institutionen.  Forslaget skal ses i lyset af, at rockere
og andre ”negativt stærke” indsatte i de senere år er et stigende problem,
og at den hidtidige mulighed i straffuldbyrdelsesloven for at overføre ”ne-
gativt stærke” indsatte mellem forskellige institutionstyper ikke er til-
strækkelig til at forebygge overgreb på medindsatte, personale eller andre
i institutionen. 

Menneskeretten: 
Bedømmelsen af, om en beslutning om, at en indsat alene skal være beret-
tiget til cellefællesskab, kan udgøre et indgreb efter Den Europæiske Men-
neskerettighedskonventions art. 8, stk. 1, beror på en konkret vurdering,
hvori blandt andet vil indgå de forhold, den indsatte i øvrigt er undergivet
under afsoningen, varigheden af begrænsningen, den indsattes personlige
forhold mv.

Instituttets vurdering: 
Institut for Menneskerettigheder har ikke bemærkninger af menneskeret-
lig karakter til den del af forslaget, der vedrører fuldbyrdelse af straf på bo-
pælen. 
For så vidt angår forslagene vedrørende begrænset fællesskab for “nega-
tivt stærke” indsatte mv., bemærkes, at en indsat efter den nugældende
Sfbl. § 33, stk. 1, skal en indsat så vidt muligt have adgang til fællesskab
med andre indsatte. Loven indeholder i §§ 63 og 64 mulighed for beg-
rænsning i dette udgangspunkt. Forslaget om ændring af Sfbl. § 33, stk. 2
skal ses i sammenhæng med straffuldbyrdelseslovens §§ 21, 22, 25, 26 og
28, der indeholder hjemmelen til anbringelse af indsatte, hvis tilstede-
værelse skaber en særlig risiko for overgreb på medindsatte, personale el-
ler andre i institutionen, i særlige fængsler eller institutioner. 
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ceDer er således tale om begrænsning af retten til fællesskab for indsatte, hvis
rettigheder under fængselsopholdet allerede er indskrænket i forhold til
andre indsattes rettigheder.

Som det fremgår, indeholder forslaget efter sin ordlyd ingen angivelse af,
under hvilke betingelser en beslutning om, at en indsat alene skal være be-
rettiget til cellefællesskab, kan træffes. Der overlades således tale om en me-
get vidt skønsbeføjelse. Ifølge bemærkningerne til lovforslaget, tænkes der
særligt på situationer, “hvor en gruppe af de indsatte i en af de eksisterende
afdelinger for negativt stærke indsatte i statsfængslerne, optræder stærk
truende overfor andre indsatte eller personalet eller direkte fremsætter tru-
sler mod udvalgte indsatte eller personale, og hvor det bl.a. af hensyn til
de sikkerhedsmæssige forhold for medindsatte og personalet vil være nød-
vendigt at overføre en eller flere indsatte til en afdeling, hvor der alene er
cellefællesskab”.

Såfremt der foreligger et indgreb i retten til respekt for privatliv mv. efter
EMRK artikel 8, skal dette kunne legitimeres efter bestemmelsens stk. 2,
hvorfor indgrebet blandt andet skal ske i “overensstemmelse med loven”.
For så vidt angår denne betingelse skal Instituttet bemærke, at det ikke er
tilstrækkeligt til opfyldelse af betingelsen, at der er vedtaget en lov. Art. 8,
stk. 2, indebærer et krav om forudsigelighed i retsanvendelsen, herunder at
hjemmelen skal være tilgængelig og rimeligt klar og præcis, herunder an-
give rækkevidden af et overladt skøn samt den måde, hvorpå skønnet bør
udøves af myndighederne. Instituttet finder det tvivlsomt, om loven opfyl-
der kravene til klarhed, forudsigelighed og tilgængelighed. Instituttet fin-
der det mest naturligt, at betingelserne, som alene er anført i forarbejderne
til bestemmelsen, fremgår udtrykkeligt af ordlyden af bestemmelsen.

Instituttet skal endvidere pege på, at der i betingelsen “nødvendigt i et de-
mokratisk samfund” ligger et krav om, at afgørelser i henhold til bestem-
melsen træffes under hensyntagen til proportionalitetsprincippet. For ek-
sempel kan længden af den periode, hvor en indsat alene har ret til
cellefællesskab, og den indsattes personlige forhold spille en rolle for, om
proportionalitetsprincippet er overholdt. Proportionalitetsprincippet er lo-
vfæstet i en række andre bestemmelser i straffuldbyrdelsesloven, men in-
gen af disse ses at finde anvendelse på afgørelser truffet efter den foreslåede
bestemmelse i § 33, stk. 2. Selvom princippet må antages at gælde, finder
Instituttet det mest naturligt at det udtrykkeligt fremgår af lovteksten, at
princippet også finder anvendelse på afgørelser truffet efter den foreslåede
bestemmelse i § 33, stk. 2. 
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ce Note: 
Lovforslag L 12 er en genfremsættelse af lovforslag L 147 fra Folketingsåret 2004-05 (1. sam-
ling), der bortfaldt som følge af afholdelse af folketingsvalg. 

Reference:
Lov nr. 367 af 24. maj 2005. 
Ikrafttrædelse: Lovens § 1, nr. 1-3 og 7-9 træder i kraft den 1. juli 2005 og finder anvendelse på
personer, der idømmes fængselsstraf efter den 1. marts 2005. Lovens § 1, nr. 4-6, træder i kraft
dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. 
L 12, skriftlig fremsættelse den 23. februar 2004: Tillæg A 472. 
Lovforslag som vedtaget: Tillæg C 171. 
Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Fuldbyrdelse af straf på bo-
pælen under intensiv overvågning og kontrol samt begrænset fællesskab for »negativt
stærke« indsatte m.v.). 
Afstemningsresultat: Lovforslaget blev vedtaget med 101 stemmer mod 10. 
Instituttets høringssvar af 10. december 2004, udarbejdet af Marianne Nørregaard. 

Titel:
Forslag til lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansæt-
telse af personale m.v.
Lovforslaget, der blev behandlet i Status 2004 side 78, er vedtaget juni 2005. 

Note: 
Lovforslag L 157 er en genfremsættelse af lovforslag L 72 fra Folketingsåret 2004-05 (1. sam-
ling), der bortfaldt som følge af afholdelse af folketingsvalg. Der er foretaget mindre ændrin-
ger i forhold til det oprindeligt fremsatte lovforslag. 

Reference:
Lov nr. 520 af 21. juni 2005. 
Ikrafttrædelse: 1. juli 2005
L 157, skriftlig fremsættelse den 13. april 2005: Tillæg A 6706.
Lovforslag som vedtaget: Tillæg C 740. 
Forslag til lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v.
Afstemningsresultat: Lovforslaget blev vedtaget med 84 stemmer mod 10. 

Titel:
Forslag til lov om fuldbyrdelse af visse strafferetlige afgørelser i Den Eu-
ropæiske Union
Lovforslaget, der blev behandlet i Status 2004 side 76-78, er vedtaget den
17. december 2004. 

Reference:
Lov nr. 1434 af 22. december 2004. 
Ikrafttrædelse: 1. januar 2005. 
L 5, skriftlig fremsættelse den 6. oktober 2004: Tillæg A 152.
Lovforslag som vedtaget: Tillæg C 143. 
Forslag til lov om fuldbyrdelse af visse strafferetlige afgørelser i Den Europæiske Union.
Afstemningsresultat: Lovforslaget blev vedtaget med 87 stemmer mod 22. 
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ceTitel:
Forslag til lov om undersøgelse af behandlingsforløb, hvor psykisk syge
begår alvorlig personfarlig kriminalitet

Lovforslaget, der blev behandlet i Status 2004 side 89, er vedtaget den 7. de-
cember 2005. 

Reference:
Lov nr. 1372 af 20. december 2004. 
Ikrafttrædelse: Loven træder i kraft den 1. januar 2005 og har gyldighed til og med den 30.
juni 2010. 
L 41, skriftlig fremsættelse den 20. oktober: Tillæg A 1183.
Lovforslag som vedtaget: Tillæg C 20. 
Forslag til lov om undersøgelse af behandlingsforløb, hvor psykisk syge begår alvorlig per-
sonfarlig kriminalitet.
Afstemningsresultat: Lovforslaget blev vedtaget med 109 stemmer mod 1. 

Titel:
Forslag til lov om ændring af lov om oprettelse af et centralt dna-profil-
register og retsplejeloven
Lovforslaget, der blev behandlet i Status 2004 side 74, er vedtaget den 19.
maj 2005. 

Note: 
Lovforslag L 14 er en genfremsættelse - med enkelte ændringer af redaktionel karakter - af lo-
vforslag L 24 fra Folketingsåret 2004-05 (1. samling), der bortfaldt som følge af afholdelse af
folketingsvalg. 

Reference:
Lov nr. 369 af 24. maj 2005. 
Ikrafttrædelse: Dagen efter bekendtgørelse i Lovtidende. 
L 14, skriftlig fremsættelse den 23. februar 2005: Tillæg A 519.
Lovforslag som vedtaget: Tillæg C 176. 
Forslag til lov om ændring af lov om oprettelse af et centralt dna-profilregister og retsplejelo-
ven. (Udvidelse af dna-profil-registerets persondel, indikationskrav ved legemsundersøgelse
m.v.).
Afstemningsresultat: Lovforslaget blev vedtaget med 101 stemmer mod 8. 

Titel:
Forslag til navnelov
Formålet med lovforslaget er bl.a. at liberalisere og modernisere reglerne
om personnavne. 
Lovforslaget svarer hovedsageligt til Navnelovsudvalgets lovudkast i ud-
valgets betænkning nr. 1446/2004. Betænkningen blev behandlet i Status
2004 side 97. 
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ce Note: 
Lovforslag L 27 er en genfremsættelse af lovforslag L 152 fra Folketingsåret 2004-05 (1. sam-
ling), der bortfaldt som følge af afholdelse af folketingsvalg. 

Reference:
Lov nr. 524 af 24. juni 2005. 
Ikrafttrædelse: 1. april 2006. 
L 27, skriftlig fremsættelse den 23. februar 2005: Tillæg A 804.
Lovforslag som vedtaget: Tillæg C 782. 
Forslag til navnelov. 
Afstemningsresultat: Lovforslaget blev vedtaget med 90 stemmer mod 21. 

Titel:
Forslag til lov om ændring af udlændingeloven
Lovforslaget, der blev behandlet i Status 2004 side 91, er vedtaget den 12.
maj 2005. 

Note: 
Lovforslag L 77 er en genfremsættelse af lovforslag L 35 fra Folketingsåret 2004-05 (1. sam-
ling), der bortfaldt som følge af afholdelse af folketingsvalg. 

Reference:
Lov nr. 323 af 18. maj 2005. 
Ikrafttrædelse: Tidspunktet for lovens ikrafttræden fastsættes af ministeren for flygtninge,
indvandrere og integration.
L 77, skriftlig fremsættelse den 23. februar 2005: Tillæg A 1302.
Lovforslag som vedtaget: Tillæg C 107. 
Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Tilknytning til Eurodacforordningen og Du-
blinforordningen på mellemstatsligt grundlag m.v.).
Afstemningsresultat: Lovforslaget blev vedtaget med 120 stemmer mod 3. 

Beslutningsforslag: 
Den 18. marts 2005 blev der fremsat forslag til folketingsbeslutning om at styrke de ansattes
retssikkerhed i forbindelse med overvågning (B 27). Regeringen opfordres til at iværksætte en
række initiativer til beskyttelse af ansattes privatliv og retssikkerhed i forbindelse med syge-
melding, overvågning mv.
Den 1. april 2005 blev der fremsat forslag til folketingsbeslutning om etablering af uafhængigt
klagenævn for familiesammenføringer (B 53). 
Den 12. april 2005 blev der fremsat forslag til folketingsbeslutning om retskrav på besøgs-
visum (B 64). Det forslås, at regeringen inden den 1. januar 2006 fremsætter lovforslag om æn-
dring af udlændingeloven, der medfører et retskrav på besøgsvisum, således at danske stats-
borgere og personer med varig opholdstilladelse i Danmark som minimum kan få besøg af
deres nærmeste familie i op til 2 uger om året. 
Den 12. april 2005 blev der fremsat forslag til folketingsbeslutning om sikring af unges ret til
selvbestemmelse ved valg af partner, forhindring af tvangsægteskaber og reel hjælp til unge,
der er truet af denne tvang (B 67). 
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ce2. Domme fra de danske domstole

Højesteret:

U.2005.1197H
Fortsat fængsling af irakisk statsborger, der ikke medvirkede til udvisning,
som var en forudsætning for prøveløsladelse.
En irakisk statsborger, T, var i 1996 for drab og drabsforsøg idømt 13 års

fængsel og udvist for bestandig. I juli 2003 blev han prøveløsladt med en
reststraf på 4 år, under forudsætning af at udvisning blev gennemført. Han
blev derfor straks varetægtsfængslet i medfør af udlændingelovens (UDL)
§ 35, stk. 1, nr. 1, med henblik på udsendelse til Irak. Han ville imidlertid
ikke frivilligt udrejse til Irak, og tvangsmæssig udsendelse var ikke mulig.
Opholdstilladelse blev afslået efter UDL § 7, da § 31 ikke var til hinder for
hjemsendelse, og det blev bestemt, at han skulle udrejse straks. T havde
overvåget samvær med 2 børn, født i 1993 og 1994 og anbragt uden for
hjemmet. Forsvareren gjorde således gældende, at fortsat varetægtsfængs-
ling af T under de foreliggende omstændigheder var i strid med proporti-
onalitetsprincippet, jf. UDL § 35, stk. 3, jf. retsplejelovens § 762, stk. 3, og
Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK), idet forholdene
i Irak var så kaotiske, at det ikke var muligt tvangsmæssigt at udsende ir-
akiske statsborgere til Irak, og der forelå ikke oplysninger om, hvornår
tvangsmæssig udsendelse ville være mulig. Desuden gjordes det gæl-
dende, at T ikke kunne udsendes, før sagen om børnenes tvangsfjernelse er
endeligt afgjort, jf. art. 8 i EMRK, og før udvisningssagen efter UDL § 50 er
endeligt afgjort. Endelig måtte mindre indgribende foranstaltninger, f.eks.
meldepligt, være tilstrækkelige henset til T’s tilknytning til børnene og
øvrig familie i Danmark. Højesteret fastslog, at det var ubestridt, at T ikke
havde villet medvirke til den udvisning, der var en forudsætning for prøve-
løsladelsen. Uanset at muligheden for tvungen udsendelse til Irak var usik-
ker, og uanset at T havde været fængslet siden juli 2003, tiltrådte Højeste-
ret, at betingelserne for fortsat fængsling var opfyldt. Mindre indgribende
foranstaltninger var ikke tilstrækkelige.  

U.2005.1766H
8 og 10 års fængsel for bl.a. manddrab begået af gerningsmænd under 18
år, for den ene som fællesstraf tillige for forbrydelser, begået mens ger-
ningsmanden var 19 år. Udvisning.

T1 og T2, der var tyrkiske statsborgere, var dømt for bl.a. røveriforsøg og
grov vold med anvendelse af kniv samt manddrab ved knivstik begået over
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ce for en ung turist, som de ikke kendte. Forholdene var for T2’s vedkom-
mende begået under rømning fra en ungdomssanktion, og han var tillige
fundet skyldig i 4 tilfælde af rømning. Disse forhold var alle begået, mens
T1 var 17 år og T2 16 år. T1 var tillige dømt for grov vold, røveri og forsøg
på afpresning begået under varetægtsfængsling i forening med en medar-
restant under et overfald på en tredje indsat, mens T1 var 19 år. Begge de
tiltalte havde forstraffe for bl.a. vold. Højesteret tiltrådte, at maksimum for
straf på 8 års fængsel for gerningsmænd under 18 år, jf. straffelovens § 33,
stk. 3, ikke er til hinder for, at der, når straffesagen tillige omfatter lovover-
trædelser, begået efter at gerningsmanden er fyldt 18 år, fastsættes en sam-
let fængselsstraf, som overstiger 8 år, jf. § 88, stk. 1, 1. pkt. Straffen blev fast-
sat til fængsel for T1 i 10 år og for T2 i 8 år.  T1 var født i Danmark, mens
T2 kom hertil som 3-årig. Begge havde haft deres opvækst og skolegang her
i landet, hvor også deres forældre og søskende boede. De havde dog sam-
tidig bevaret en ikke uvæsentlig tilknytning til Tyrkiet. De var tidligere
straffet og nu idømt langvarige fængselsstraffe for alvorlig personfarlig kri-
minalitet. Efter en samlet afvejning fandt Højesterets flertal, at forhold som
nævnt i udlændingelovens § 26, stk. 1, under de konkrete omstændigheder
ikke talte afgørende imod udvisning, jf. § 26, stk. 2, og at udvisning heller
ikke kunne anses for stridende mod art. 8 i Den Europæiske Menneskeret-
tighedskonvention. T1 og T2 blev herefter udvist for bestandig. 

U.2005.2086H
Afslag på opholdstilladelse med henblik på familiesammenføring med her-
boende udlænding ikke tilsidesat. 

En nigeriansk statsborger, M, indrejste i Danmark i 1994 og fik i 1996 op-
holdstilladelse på grundlag af ægteskab med en herboende norsk kvinde,
K. I 1998 fik M tidsubegrænset opholdstilladelse. Efter at han var blevet
skilt fra K, giftede han sig i 1999 med en nigeriansk statsborger, H, som han
havde mødt i 1985, og med hvem han havde tre børn, der var nigerianske
statsborgere og boede hos H. I 2000 søgte H om opholdstilladelse på grund-
lag af ægteskabet, men fik afslag. I 2001 fik de tre fællesbørn opholdstilla-
delse i Danmark i medfør af dagældende § 9, stk. 1, nr. 3, i udlændingelo-
ven. M havde siden 1996 haft arbejde hos samme arbejdsgiver. I 2001 søgte
H igen om opholdstilladelse, men udlændingemyndighederne gav igen af-
slag. Herefter anlagde H og M sag mod Integrationsministeriet med
påstand bl.a. om ophævelse af afslaget. Efter den dagældende § 9, stk. 10,
i udlændingeloven kunne der kun gives opholdstilladelse med henblik på
ægtefællesammenføring, hvis ægtefællernes samlede tilknytning til Dan-
mark mindst svarede til ægtefællernes samlede tilknytning til et andet
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celand. Højesteret fandt, at ministeriet ved afgørelsen havde foretaget en
samlet vurdering af ægtefællernes tilknytning til Danmark og til deres fæl-
les hjemland på tidspunktet for afgørelserne, herunder af varigheden af
M’s ophold her i landet, hans tilknytning til arbejdsmarkedet og fælles-
børnenes forhold. Der var ikke grundlag for at antage, at afgørelsen var ba-
seret på ulovlige kriterier, eller at ministeriet havde undladt at inddrage re-
levante forhold i afvejningen. Der var ikke grundlag for at tilsidesætte det
skøn, som det ved loven var overladt udlændingemyndighederne at udøve
ved afvejningen. Afslag på opholdstilladelse var ikke i strid med Den Eu-
ropæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8. Det var heller ikke i
strid med artikel 14, selvom de begrænsninger i adgangen til ægtefælle-
sammenføring, der fulgte af dagældende § 9, stk. 10, i udlændingeloven,
ikke gjaldt, hvis den herboende ægtefælle var dansk statsborger. Herefter
var der ikke grundlag for at ophæve ministeriets afgørelse.  

Note:
U.2005.2099/1H og U.2005.2099/2H afsagt samme dag som U.2005.2086H. Dommene ved-
rører afslag på opholdstilladelse med henblik på familiesammenføring med herboende ud-
lænding. Afslagene blev ikke tilsidesat i de to domme, der svarer til U.2005.2086H. 

U.2005.257H
Ikke grundlag for at give opholdstilladelse til tidligere drabsdømt.

A, der var statsløs palæstinenser født i Israel i 1964, kom til Danmark i 1988
og fik opholdstilladelse, som følge af at han var gift med en dansk kvinde.
Da han blev separeret fra sin ægtefælle i 1990, blev hans opholdstilladelse
ikke forlænget. I 1992 blev han for bl.a. drab dømt til anbringelse i Sik-
ringsanstalten og udvist for bestandigt. I 1994 blev han forlovet med en
dansk kvinde K, som han boede hos, når han havde udgang. I 1998 blev an-
bringelsesforanstaltningen ophævet, og han boede nu sammen med K, der
havde to voksne børn fra et tidligere forhold. En anmodning fra A om at få
udvisningen ophævet efter udlændingelovens § 50 blev afslået af byretten,
hvilket blev stadfæstet af landsretten. Det viste sig umuligt at udsende A
af Danmark, og han opholdt sig herefter her på »tålt ophold«. I 2002 afslog
Udlændingestyrelsen en ansøgning fra A om opholdstilladelse, og i 2003
blev afgørelsen stadfæstet af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og In-
tegration. A anlagde herefter sag mod ministeriet med påstand om op-
hævelse af afslaget på opholdstilladelse og hjemvisning af sagen til ny be-
handling. Højesteret fastslog, at der ikke var hjemmel i dagældende
udlændingelovs § 10, stk. 2, 2. pkt., til at give Aopholdstilladelse i Danmark
efter lovens § 9, stk. 2, nr. 4, idet han ikke havde været udrejst af Danmark
i 2 år. Højesteret fastslog endvidere, at nægtelse af opholdstilladelse ikke
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ce var i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention art. 3, 8 og
14. Der blev herved bl.a. lagt vægt på karakteren og grovheden af den be-
gåede kriminalitet og på, at A først havde etableret familieliv efter udvis-
ningen. Højesteret frifandt derfor Ministeriet.

Østre og Vestre Landsret: 
U.2004.2536Ø
Bosnisk statsborger idømt fængsel i 1 år og 9 måneder for forsøg på røveri
m.v., men ikke udvist.

Den på gerningstidspunktet 16-årige bosniske T blev idømt en fællesstraf
af fængsel i 1 år og 9 måneder for blandt andet forsøg på røveri i kiosk og
legemsangreb efter straffelovens § 245, begået sammen med ukendt med-
gerningsmand. T var et halvt år forinden for deltagelse i to røverier blevet
idømt fængsel i 1 år, hvoraf 6 måneder blev gjort betinget. T var som 8-årig
kommet til Danmark sammen med sine forældre og sin bror, hvem han fort-
sat boede sammen med. T havde haft sin skolegang i Danmark, han be-
herskede ikke sit hjemlands sprog og havde siden sin ankomst til Danmark
ikke besøgt sit hjemland, hvor han alene havde et ældre, fjernere familie-
medlem, som han ikke havde kontakt med. Under disse omstændigheder
fandtes den mindreårige T at have en sådan tilknytning til det danske sam-
fund, at afgørende hensyn efter udlændingelovens § 26 og en proportio-
nalitetsafvejning efter EMRK artikel 8 måtte føre til, at der ikke var grund-
lag for udvisning. T blev derfor frifundet for anklagemyndighedens
påstand herom

U.2005.1657V
Erstatning for uberettiget varetægtsfængsling med henblik på udvisning.

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol havde den 11. juli 2002 ud-
talt, at udvisning af E som bestemt ved dom af 1. oktober 1997 ville udgøre
en krænkelse af art. 8 i EMRK. E blev herefter den 13. september 2002 fri-
fundet for bestemmelsen om udvisning. E, der ved dommen af 1. oktober
1997 var idømt fængsel i 3 år, skulle efter afgørelse af 14. december 1998
prøveløslades den 20. december 1998 efter 2/3 tid, og den 17. december
1998 blev E varetægtsfængslet i medfør af udlændingelovens § 35 med hen-
blik på udvisning. E krævede erstatning for uberettiget varetægtsfængs-
ling. Anklagemyndigheden gjorde gældende, at E alene havde krav på er-
statning for den del af frihedsberøvelsen, der lå ud over den idømte straf
af 3 år. Da der ikke var holdepunkter for at antage, at E ikke ville være ble-
vet prøveløsladt efter resolutionen og sædvanlig praksis, såfremt han ikke
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cevar blevet varetægtsfængslet med henblik på udvisning, havde E krav på
erstatning for den samlede periode, E havde været varetægtsfængslet efter
udlændingelovens § 35.  

U.2005.1131Ø
Bortvisning pga. mistanke om tyveri berettiget. Tortgodtgørelse for opslag
om bortvisning på grund af tyveri, men ikke for videoovervågning.

A blev i 1997 ansat i et byggemarked S. I sommeren 2000 blev han kasse-
medarbejder. Den 6. december 2000 blev A bortvist fra arbejdspladsen, idet
han uberettiget skulle have tilegnet sig et beløb fra kassen. S’ grundlag her-
for var blandt andet en videoovervågning af den kasse, A normalt sad ved,
og at A skulle have foretaget et betydeligt antal annulleringer af salg ved
kassen. Umiddelbart efter bortvisningen blev der sent om eftermiddagen
ophængt et opslag i personaleafsnittet, hvoraf fremgik, at A var blevet bort-
vist på grund af pengetyveri fra kassen. Opslaget blev fjernet dagen efter
om formiddagen. A blev senere frifundet i en straffesag som tiltalt for un-
derslæb subsidiært tyveri begået som kasseassistent hos S. A anlagde sag
mod S med påstand om betaling af løn m.v., godtgørelse for usaglig afske-
digelse og godtgørelse for tort efter erstatningsansvarslovens § 26 i forbin-
delse med opslaget og videoovervågningen. Bortvisningen af A fandtes at
være sket med rette. A tilkendtes 5.000 kr. i godtgørelse for tort i anledning
af opslaget om bortvisningen. A blev ikke tilkendt tortgodtgørelse i anled-
ning af videoovervågningen, som var etableret som følge af et konstateret
svind i S og efter en underretning af tillidsrepræsentanten. Hertil kom, at
personalet gennem personalehåndbog og skiltning var gjort bekendt med,
at butikslokalet var genstand for videoovervågning.

U.2005.27/1V
Tidligere samlever havde ikke pligt til at afgive forklaring om eventuelle
betroelser fra tiltalte under deres samliv eller om betroelser fra deres 8-årige
fællesbarn.

Vidne V havde tidligere samlevet med tiltalte T, og V og T havde et 8-årigt
fællesbarn og fælles forældremyndighed. V havde pligt til at afgive forkla-
ring i retten, dog således at V ikke var forpligtet til at afgive forklaring om
eventuelle betroelser fra T under deres samliv eller om betroelser fra deres
fællesbarn.

U.2005.2283V
Fængsel i 1 år 6 måneder for narkotikakriminalitet. Ikke udvisning.
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ce T, født i 1977, var fundet skyldig i overtrædelse af narkotikalovgivningen
og straffet med fængsel i 1 år 6 måneder. T var 10 år, da han kom til Dan-
mark, og havde siden i det væsentlige opholdt sig og fået sin uddannelse
her. Hans mor og søskende boede også i Danmark, og T havde ingen fa-
milie eller på anden måde tilknytning til hjemlandet. Landsretten fandt på
den baggrund, at T havde en så stærk tilknytning til Danmark, at hensynet
hertil afgørende talte mod udvisning, og at udvisning i medfør af udlænd-
ingelovens § 22, nr. 4, ville være i strid med Den Europæiske Menneske-
rettighedskonventions krav om proportionalitet.

U.2005.2578V
Bøde på 10.000 kr. for uden samtykke at have fotograferet en tiltalt uden
for en retsbygning.

T blev fundet skyldig i - i hvert fald uagtsomt - at have overtrådt retspleje-
lovens § 32, stk. 4, ved en dag i oktober 2004 uden for en byrets retsbygning
at have optaget billeder af A, der som tiltalt i en straffesag var på vej til el-
ler fra retten, og som ikke havde samtykket i optagelsen. Straffen fastsattes
til en bøde på 10.000 kr., og der blev ved straffastsættelsen lagt vægt på, at
T var professionel journalist, og at T i marts 2004 var straffet for en lignende
lovovertrædelse.

3. Udtalelser fra Folketingets Ombudsmand og Datatilsynet

Datatilsynets udtalelser 
J.nr. 2004-311-0406 Vedrørende sletning i CPR 
J.nr. 2005-632-0077 om Videregivelse af oplysninger fra CPR til private virk-
somheder  

Datatilsynet udtalte sig i maj 2005 om videregivelsen af oplysninger fra Det
Centrale Personregister (CPR) til private virksomheder mv. efter CPR-lo-
vens § 38. Sagen blev bl.a. rejst på baggrund af omtale af, at RKI (Experian
A/S) abonnerer på et stort antal borgeres navne- og adresseoplysninger
mv. i CPR. Udlevering af masseudtræk fra CPR til private virksomheder er
først og fremmest reguleret i CPR-loven, og et af lovens formål er at sikre,
at oplysningerne i CPR på hensigtsmæssig måde kan videregives til bl.a.
private med en berettiget interesse heri. Datatilsynet udtalte bl.a., at CPR-
kontoret har pligt til i et vist omfang at påse, at en virksomhed, som an-
moder om at modtage, eller som modtager navne- og adresseoplysninger
mv. efter CPR-lovens § 38, er berettiget til at behandle oplysningerne efter
persondataloven, og at borgerne fremover skal sikres mulighed for at få
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cekendskab til, hvilke virksomheder mv. der abonnerer på CPR-oplysninger
om dem.

Datatilsynet har samtidig afsluttet behandlingen af en sag, hvor en person
har klaget over, at CPR-kontoret ikke efter hans anmodning herom har slet-
tet en række virksomheder fra hans registrering i CPR, og over, at de pågæl-
dende virksomheder ikke af sig selv er ophørt med at abonnere på hans op-
lysninger i CPR. I klagesagen (J.nr. 2004-311-0406) har Datatilsynet
præciseret over for CPR-kontoret, at kontoret i forbindelse med indsigelser
mod videregivelse af oplysninger fra CPR må foretage en vurdering heraf
og træffe afgørelse om indsigelsens berettigelse, og har anmodet to af de
tre virksomheder, som der var klaget over, om at ophøre med at abonnere
på oplysninger om klageren. I begge tilfælde var der tale om virksomhe-
der, hvor personen tidligere har været kunde, og hvor det ikke længere var
nødvendigt for virksomheden at ajourføre navne- og adresseoplysninger
om ham fra CPR. 

J.nr. 2004-322-0064
Vejledende udtalelse vedrørende offentliggørelse af sagsakter og postlister
på internettet. 

To amter rettede henvendelse til Datatilsynet angående offentliggørelse på
internettet af dokumenter, der behandles i de to amters journalsystemer in-
den for miljøområdet, samt af postlister. Offentliggørelsen på internettet
skulle bl.a. omfatte alle sagsakter, der er omfattet af offentlighedsloven, og
som ikke indeholder fortrolige oplysninger og alle sagstyper og sagsakter,
som er omfattet af aktindsigt, herunder sager vedrørende ulovlige forhold,
klager m.v. 
Datatilsynet udtalte, at der ikke kan offentliggøres personfølsomme oplys-
ninger omfattet af persondatalovens (PDL) §§ 7 og 8 på internettet eller i
postlister modsat ikke-fortrolige oplysninger omfattet af PDL § 6. Inden for
rammerne af PDL § 6 vil der kunne ske videregivelse af anonymiserede for-
trolige oplysninger. Datatilsynet fandt, at en offentliggørelse af alle sags-
akter, der ikke indeholder fortrolige oplysninger, er meget vidtgående.
Efter Datatilsynets opfattelse, må de to amter afveje hensynet til meroffent-
lighed og åbenhed i forvaltningen over for hensynet til de personer, der
ikke vil kunne skrive til amterne, uden at dette bliver gjort tilgængeligt for
omverdenen via internettet. Finder amterne, at der skal ske offentlig-
gørelse, finder Datatilsynet ikke, at persondataloven er til hinder herfor.
Datatilsynet udtalte endvidere, at en offentliggørelse af postlister må anses
som et sædvanligt sagsbehandlingsskridt. Offentliggørelse af postlister
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ce medfører ikke krav om en selvstændig og individuel meddelelse efter per-
sondataloven, men tilsynet finder, det vil være hensigtsmæssigt, at amterne
informere om ordningen gennem annoncer, på brevpapir og på hjemmesi-
der. 

J.nr. 2003-4500-600 
Udtalelse vedrørende behandling af følsomme oplysninger 

Et Projekt anmeldte juli 2004 behandlingen ”Psykologisk udredning, be-
handling og vidensopsamling af unge, som har været seksuelt krænkende
overfor børn”, til Datatilsynet. Projekt indebar behandlingen af en række
følsomme oplysninger, herunder registrering af racemæssig eller etnisk
baggrund, helbredsforhold, seksuelle forhold, strafbare forhold samt væs-
entlige sociale problemer. 
Sammenfattende konstaterede Datatilsynet, at der i Projektet siden opstar-
ten i 2003 var behandlet særdeles følsomme personoplysninger. Samtidig
bemærkede tilsynet, at persondataloven og sikkerhedsbekendtgørelsen
var overtrådt ved manglende anmeldelse til og forudgående udtalelse fra
Datatilsynet, manglende uddybende sikkerhedsregler, herunder mang-
lende retningslinier for behandling af personoplysninger på pc-arbejds-
pladser uden for den dataansvarlige myndigheds lokaliteter, og mang-
lende logning. Oplysningernes karakter taget i betragtning fandt Data-
tilsynet, at der er tale om særdeles kritisable overtrædelser

Ombudsmandens udtalelser
J.nr.: 2004-2288-649 – Udtalelse af 12. november 2004

Den 13. april 2002 indgik klager (X), en egyptisk statsborger, ægteskab med
en herboende kenyansk statsborger og søgte om opholdstilladelse. Ved af-
gørelse af 17. april 2002 afviste Udlændingestyrelsen klagers ansøgning om
familiesammenføring med sin ægtefælle i medfør af Udlændingelovens
(UL) § 9, stk. 7, da klager ikke havde lovligt ophold i Danmark og der ikke
forelå særlige forhold som begrundede indgivelse af ansøgningen i Dan-
mark. Ved afgørelse af 30. oktober 2002 afviste styrelsen ligeledes at be-
handle klagers ansøgning om opholdstilladelse efter UL § 9 a, stk. 1 om op-
holds- og arbejdstilladelse med henblik på beskæftigelse med henvisning
til at opholdtilladelsen skulle være opnået inden indrejsen. Ministeriet for
Flygtninge, Indvandrere og Integration tiltrådte styrelsens afgørelser den
13. januar 2004. Den 30. juni 2004 afslog ministeriet at genoptage sagerne,
og tiltrådte styrelsens afgørelse af 2. februar 2004 om afvisning af klagers
ansøgning om opholdstilladelse efter UL § 9 c, stk. 1, hvori der var henvist
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cetil klagers helbredsmæssige problemer og at det ville være i strid med ar-
tikel 8 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK) at
kræve, at X skulle rejse til Egypten for at søge om opholdstilladelse, idet
dette ville medføre en opsplitning af hans ægteskab, da hans ægtefælle ikke
opflydte alderskravet for familiesammenføring efter de gældende regler og
at de ville være i strid med artikel 8 tvangsmæssigt at adskille ægtefællerne
efter 15 måneders samliv. Klager havde endvidere henvist til at han ved en
udrejse til Egypten risikerede at miste lejlighed og ansættelsesmulighed.
Ministeriet bemærkede, at EMRK artikel 8 alene indebærer, at Danmark
skal respektere retten til familieliv men forpligter ikke Danmark til at rea-
litetsbehandle enhver ansøgning om opholdstilladelse. Efter ministeriets
opfattelse er familie i ægteskab, som indledes på et tidspunkt, hvor den ene
ægtefælle alene opholder sig i Danmark, fordi den pågældende har indgi-
vet ansøgning om asyl, normalt ikke omfattet af beskyttelse i EMRK arti-
kel 8, eftersom ægtefællerne som udgangspunkt ikke kan siges at have haft
en berettiget forventning om, at den udenlandske ægtefælle vil få op-
holdstilladelse. Ministeriet fandt ikke, at klager havde en sådan berettiget
forventning. Klager anførte i klagen til ombudsmanden, at det af ministe-
riet anvendte ”forventningskriterium” ved bedømmelse af om en afvisning
af ansøgning om familiesammenføring ville være i strid med EMRK arti-
kel 8, ikke indgik i bemærkningerne til den tidligere gældende udlændin-
gelov, og der derfor måtte være tale om ulovligt kriterium. 

Uddrag af Ombudsmandens udtalelse:
Afgørelse efter UL § 9, stk. 7 og efter § 9 a, stk. 3, herunder om der forelig-
ger ”ganske særlige forhold” at ansøgning kan indgives i Danmark, byg-
ger på vurderinger og afvejninger af en række hensyn. Ligeledes med af-
gørelser af om der foreligger ”særlige grunde” som anført i UL § 9 c, stk. 4,
2. pkt. Ombudsmanden fandt ikke særlige omstændigheder, herunder kla-
gers angivelige behandlingsbehov eller længde af opholdet og samlivet i
Danmark, der kunne begrunde en kritik af afgørelserne, og bemærkede at
de var i overensstemmelse med den administrative praksis. Endvidere
fandt ombudsmanden ikke grundlag for at fastslå at afgørelserne var i strid
med EMRK artikel 8 eller lighedsprincippet. 

J.nr.: 2004-2672-644
Visum

Klager (X) er indisk statsborger og indrejst i Danmark i 1998, hvor han fik
tidsubegrænset opholdstilladelse i 2001. Oktober 2002 indgik X ægteskab
med en indisk statsborger Y, der var indrejst på visum sammen med sin
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ce mor som mindreårigt barn. Y blev meddelt afslag på asyl i november 2002.
X fødte marts 2003 parrets fællesbarn B. Y udrejse efter afslaget til Indien
august 2003 og søgte om visum fra Indien for at besøge familien og fejre B’s
fødselsdag. B havde været hospitalsindlagt under Y’s fravær. Udlændin-
gestyrelsen meddelt afslag på visum ved afgørelsen af den 16. december
2003 med henvisning til den administrative praksis, hvorefter der som ud-
gangspunkt meddeles afslag på visum, hvor ansøger tidligere er meddelt
afslag på opholdstilladelse eller hvis der er risiko for at ansøger vil tage fast
eller længere varende ophold i Danmark. Styrelsen lagde vægt på, at Y un-
der sit visumophold ansøgte om opholdstilladelse (som medfølgende
barn) og asyl. X anførte i klagen til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere
og Integration, at X var syg, og at Y ikke havde til hensigt at tage længere-
varende ophold i Danmark men alene ville fejre B’s fødselsdag og en reli-
giøs helligdag sammen med familien. Ministeriet stadfæstede styrelsens af-
slag på visum ved afgørelse af den. 14. april 2004, idet der fandtes at være
begrundet formodning for, at Y ville benytte et visumophold til at opnå et
længerevarende ophold, og at der ikke forelå særlige omstændigheder, der
kunne begrunde tildeling af visum. 
X tog ophold i Indien i 3 måneder, under hvilket B blev syg, at lægerne an-
befalede hjemrejse til Danmark. X turde ikke rejse til Indien igen af hel-
bredsmæssige årsager. Ministeriet afslog X’s anmodning om genoptagelse
af sagen og bemærkede, at der efter artikel 8 i Den Europæiske Menneske-
rettighedskonvention alene foreligger en pligt til at meddele visum, hvis
ægteskabet er indgået inden den herboendes udrejse til Danmark og hvor
parterne ikke kan udøve familielivet i et andet land. 

Uddrag af Ombudsmandens udtalelse:
Ombudsmanden fandt ikke anledning til at kritisere de administrative
myndigheders visumpraksis, hvorefter der gives afslag på visum, hvis det
skønnes, at der foreligger risiko for at ansøger vil tage fast eller længere-
varende ophold i Danmark. En sådan skønsmæssig vurdering kan om-
budsmanden alene kritisere, hvis der foreligger særlige omstændigheder,
hvilket ikke var tilfældet i den konkrete sag. Det bemærkedes, at ombuds-
manden havde forstået myndigheders udtalelser således, at de i deres vur-
deringer havde lagt til grund, at familielivet kunne udøves i Indien. Om-
budsmanden fandt ikke, at myndighederne havde krænket artikel 8 i
EMRK. 

J.nr.: 2004-4353-644 – Udtalelse af 7. april 2005
Afslag på visum
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ceKlager (X), der er statsløs palæstinenser bosiddende i Syrien, søgte i august
2004 gennem Den Danske Ambassade i Damaskus om besøgsvisum til
Danmark med henblik på at besøge sin herboende ægtefælle (Y), der er
dansk statsborger, og parrets 2 måneder gamle fællesbarn (B), som X ikke
havde set på ansøgningstidspunktet.  
Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration stadfæstede ved af-
gørelse af 10. december 2004 Udlændingestyrelsens afslag fra september
2004 på visum til klager med den begrundelse, at ministeriet ikke fandt det
tilstrækkeligt sandsynliggjort, at X alene ville benytte et visum til et kort-
varigt ophold efter en vurdering af sagens oplysninger, herunder oplys-
ninger om X’s asylansøgning, gentagne ansøgninger om opholdstilladelse
og om genoptagelse af familiesammenføringssag. X anførte i klagen til om-
budsmanden, at der ikke var belæg for at antage, at X ville tage fast ophold
eller ophold af længere varighed i Danmark og henviste til artikel 8 i Den
Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK), herunder at mini-
steriet ikke havde løftet den bevisbyrde, der påhviler dem. Den 11. februar
2005 afslog ministeriet at genoptage sagen. Det fremgik af afslaget, at mi-
nisteriet ikke havde fundet, at der i sagen forelå et af artikel 8 beskyttet fa-
milieliv, således at X ikke kunne nægtes visum. 

Uddrag af Ombudsmandens udtalelse:
I forbindelse med behandling af andre visum sager, har ombudsmanden
udtalt, at myndighedernes visumpraksis, hvorefter afslag gives, hvis det
skønnes, at der foreligger risiko for at ansøger vil tage fast eller længere-
varende ophold i Danmark, ikke har kunnet give anledning til bemærk-
ninger. En sådan skønsmæssig vurdering kan ombudsmanden alene kriti-
sere, hvis der foreligger særlige omstændigheder fx hvis sagen er
mangelfuldt oplyst eller hvis der foreligger usaglig forskelsbehandling,
hvilket ikke var tilfældet i den konkrete sag. Ombudsmanden fandt ikke
grundlag for at kritisere ministeriets afgørelser. Det bemærkedes, at om-
budsmanden forstod ministeriets bemærkninger vedrørende Y’s ophold i
Syrien, hvor B angiveligt var blevet undfanget, således, at ministeriet har
lagt til grund, at Y og B kan rejse til Syrien og udøve familielivet der. Alle-
rede på den baggrund fandt ombudsmanden ikke grundlag for at anse af-
slaget på visum for værende i strid med EMRK artikel 8. 

J.nr. 2004-4166-643 – Udtalelse af 11. marts 2005
Afslag på ægtefælles ansøgning om opholdstilladelse

Klager (X), der var dansk statsborger, indgik den 8. juni 2002 ægteskab med
en makedonsk statsborger (Y), der indrejse i Danmark den 8. oktober 2002.
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ce Y indgav ansøgning om opholdstilladelse på grundlag af ægteskabet den
23. oktober 2002. Den 6. august 2003 fødte Y parrets fællesbarn (B). 
Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration stadfæstede ved af-
gørelse af 18. august 2004 Udlændingestyrelsens afslag på at meddele Y
opholdstilladelse med den begrundelse, at X havde modtaget kontant-
hjælp fra den 6. juli 2001 til den 31. juli 2002 og derfor ikke opfyldte den
økonomiske betingelse i Udlændingelovens (UL) § 9, stk. 5 for ægtefælle-
sammenføring. Ministeriet fandt ikke særlige grunde til at fravige betin-
gelsen, herunder det forhold at X havde fået en arbejdsskade. Den 12. ok-
tober 2004 afslog ministeriet at genoptage sagen på baggrund af de nye
oplysninger om, bl.a. at kommunen havde nægtet X hjælp til revalidering
og ikke havde henvist X til et skånejob, der ikke kunne føre til en ændret
vurdering af sagen. X anførte i klagen til ombudsmanden, at afgørelserne
var i strid med FN’s børnekonvention og Den Europæiske Menneskeret-
tighedskonvention (EMRK). Efter henvendelse fra ombudsmanden udtale
styrelsen, at EMRK efter styrelsen opfattelse ikke sikrer ægtefæller en ret
til at vælge, i hvilket land et familieliv skal optages, og at X og Y ikke ved
indgåelsen af ægteskabet kunne have en berettiget forventning om at få
tilladelse til at optage familielivet i Danmark. Styrelsen fandt ikke, at Bør-
nekonventionen gav X og B en videre beskyttelse end den, der følger af
EMRK. Det kunne ikke føre til et andet resultat, at X og B var danske stats-
borgere. 

Uddrag af Ombudsmandens udtalelse:
Da X havde modtaget kontanthjælp et år forud for Y’s ansøgning om æg-
tefællesammenføring, kunne det ikke give ombudsmanden anledning til
bemærkninger, at ministeriet kun ville meddele Y opholdstilladelse, hvis
der forelå ganske særlige grunde. Det fremgår af lovbemærkningerne, at
sådanne ganske særlige grunde kun kan bestå i, at Danmark i henhold til
internationale forpligtelser skal meddele opholdstilladelse. Idet der ikke
forelå oplysninger om, at X skulle være forhindret i at udøve sit familieliv
sammen med Y og B i Makedonien, fandt ombudsmanden ikke at kunne
kritisere, at udlændingemyndigheder ikke mente, at der forelå ganske
særlige omstændigheder. Ombudsmanden fandt således ikke grundlag for
at kritisere ministeriets afgørelser. 

J.nr.: 2005-2428-644 – Udtalelse af 5. september 2005
Afslag på visum til ægtefælle 

En makedonsk statsborger (Y) indgik i 1999 ægteskab i Makedonien med
den herboende reference (X). Y søgte den 4. november 2004 gennem Den
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ceDanske Ambassade i Sofia om visum til Danmark under henvisning til at
hun ønskede at besøge familie og venner i Danmark. 
Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration stadfæstede ved af-
gørelse af 14. april 2005 Udlændingestyrelsens afslag på visum til Y. I kla-
gen til ministeriet var bl.a. anført, at afslaget var i strid med Den Euro-
pæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK) artikel 8, og at X havde
boet i Danmark i 10 år, og at parrets 3 fællesbørn alle havde opholdstilla-
delse i Danmark. Ministeriet fandt ikke, at det var tilstrækkeligt sandsyn-
liggjort, at Y ville rejse hjem efter visumopholdet i Danmark. Ministeriet
lagde vægte på, at Y tidligere havde søgt om langvarige opholdstilladelser
efter familiesammenføringsreglerne og asylreglerne. I relation til artikel 8
fandt ministeriet ikke, at det forhold, at Y ikke ville kunne mødes med X og
fællesbørnene i Danmark, er en sådan særlig omstændighed, at det ville
være en krænkelse af artikel 8 at nægte Y visum. Ministeriet afslog at gen-
optage sagen den 29. juni 2005 på baggrund af de nye oplysninger om, at
X havde det psykisk dårligt som følge af adskillelsen fra Y, at X var alene
med 3 børn og at X frygtede for Y’s sikkerhed som alene kvinde, der ikke
kunne føre til et andet resultat. 

Uddrag af Ombudsmandens udtalelse:
Efter den administrative praksis tilhørte Y den såkaldte immigrationslan-
degruppe for hvilken det gælder, at der gives afslag på visum, hvis det vur-
deres, at der er en høj grad af risiko for at ansøgeren vil tage fast eller læn-
gere varende ophold i Danmark. Denne praksis gav ikke anledning til
bemærkninger. Afgørelsen af, om der i det enkelte tilfælde bør gives visum,
er en skønsmæssig afgørelse, som ombudsmanden alene kan kritisere, hvis
der foreligger særlige omstændigheder. Selv om Y havde garanteret, at Y
ville vende tilbage til sit hjemland ved udløbet af visumperioden, mente
ombudsmanden ikke, at der var grundlag for at kritisere myndighedernes
vurdering. Der fandtes heller ikke at være grundlag for at kritisere, at myn-
dighederne fandt, at afgørelsen ikke var i strid med EMRK artikel 8. I den
forbindelse gik ombudsmanden ud fra, at X og børnene havde mulighed
for at besøge Y i Makedonien. 

4. Domme fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol
Jørgensen mod Danmark nr. 31260/03
Afgørelse: Artikel 8 – fjernet fra domslisten den 9. juni 2005. 

Klager påstod, at udlændingemyndighedernes afslag på ægtefællesam-
menføring krænkede retten til respekt for sit familieliv efter Konventionens
artikel 8. 
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ce Sagens omstændigheder:
Klager var dansk statsborger og bosat i Danmark. Klager havde tidligere
arbejdet og boet i Kina i mange år. I maj 1997 ægtede klager en filippinsk
statsborger. Efter sin tilbagevenden til Danmark i oktober 2002 afviste ud-
lændingemyndighederne at tildele klagers hustru opholdstilladelse. Kla-
gers hustru var derfor forpligtet til at forlade Danmark den 29. august 2003.

Før domstolen kunne tage stilling til sagen, meddelte klager den 17. marts
2005, at klagers hustru havde fået opholdstilladelse og at han derfor an-
nullerede sin klage. 

5. Udtalelser og konkrete sager fra komitéerne 
Relevante komitéer: 
FN’s Menneskerettighedskomité 
Udtalelser: 
FN’s Menneskerettighedskomité:
Der har ikke i perioden været en evaluering af Danmark fra komitéen.

Konkrete sager:
J.R.B mod Danmark nr. 1222/2003
Se under afsnittet Forbud mod tortur, umenneskelig eller nedværdigende
behandling eller straf. 

6. Regeringsinitiativer
Der er ikke i perioden fremsat regeringsinitiativer vedrørende forbudet
mod tortur, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf.  

7. Andet
Hvidbog om ægtefællesammenføring i Danmark
Institut for Menneskerettigheder (IMR) og International Commission of Ju-
rists (ICJ) inviterede til offentligt møde om åbenhed i administrationen af
reglerne om ægtefællesammenføring og offentliggørelse af Hvidbog om
ægtefællesammenføring i Danmark den 12. oktober 2005. 

Hvidbogen indeholder en samling på 46 konkrete sager om ægtefællesam-
menføring i Danmark. Sagerne har relation til 24-årsreglen, tilknytnings-
kravet, forsørgelseskravet, proformaægteskaber, flygtninges adgang til
ægtefællesammenføring samt sager om par, der har følt sig nødsaget til at
flytte til Sverige for at opretholde et familieliv.
Hvidbogen følger op på IMR’s udredning fra i fjor om Ægtefællesammen-
føring. Reglerne om ægtefællesammenføring er så komplicerede, at man
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ceikke på grundlag af selve lovteksten kan regne udfaldet af en sag ud. I over-
ensstemmelse med de menneskeretlige principper om klarhed og åbenhed
giver Hvidbogen eksempler på, hvordan reglerne bruges i praksis. En
sådan klarhed og åbenhed om reglernes anvendelse bidrager til, at alle får
den behandling, de krav på.

Der udover kan Hvidbogens samling af sager bruges som grundlag for at
vurdere, om den administrative praksis stemmer overens med Danmarks
menneskeretlige forpligtelser. Hvidbogen indeholder eksempler på sager,
der efter IMR’s vurdering krænker retten til familieliv og forbudet mod di-
skrimination. 

Statistik: Familiesammenføring (2004) 
– I år 2004 søgte 5. 838 personer om familiesammenføring i Danmark,

hvoraf 3.832 fik familiesammenføringstilladelser. De 2.344 tilladelse an-
gik ægtefæller og faste samlevere. 

– I år 2004 fik 2.808 mennesker afslag på familiesammenføring. 
– Flest afslag blev givet med den begrundelse, at parret ikke opfylder til-

knytningskravet. 
– Det drejede sig om 543 mennesker i alt i år 2004. Heraf 151 danske eller

nordiske statsborgere. 
– Der blev givet 213 afslag på baggrund af 24-års reglen i år 2004. Heraf

118 til danske eller nordiske statsborgere. 
– Kravet om passende bolig for ægtefællesammenføring betød 30 afslag i

år 2004. De 24 afslag vedrørte danske eller nordiske statsborgere. 

Kilde: Udlændingestyrelsen 

Fakta om TV-overvågning i Danmark 
Februar 2005 udgav Det Kriminalpræventive Råd hæftet ”Fakta om TV-
overvågning i Danmark”. Hæftet redegør for sammenhængen mellem Tv-
overvågning og kriminalitetsforebyggelse samt Tv-overvågning i efter-
forskningen. Hæftet beskriver desuden de erfaringer, der er gjort med
tv-overvågning i England, lovgivningen i Danmark samt en undersøgelse
af befolkningens holdning til tv-overvågning. Det fremgår heraf, at det for-
hold at tv-overvågning er blevet mere og mere udbredt, opfattes positivt af
godt halvdelen af den danske befolkning. Der er tale om et mindre fald i
forhold til 1999, hvor 60 procent af befolkningen var positivt indstillet over
for den øgede udbredelse af tv-overvågning.
Hæftet er gratis og kan bestilles på: www.crimprev.dk 
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ce Teknologirådets Rapport: Retssikkerhed og aktivt medborgerskab i digital forvalt-
ning
Den 12. oktober 2005 offentliggjorde en arbejdsgruppe under Teknologirå-
det en rapport om, hvordan man undgår at kravene til rationalisering, ef-
fektivitet og service i Digital Forvaltning sætter borgernes ret til sikkerhed
og beskyttelse af privatlivets fred overstyr.
Tilgængelig på:  http://www.tekno.dk/pdf/projekter/p05_rapport_digital_forvaltning.pdf 

Vejledning om lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsind-
greb og oplysningspligter
Justitsministeriet udgav december 2004 en vejledning til lov nr. 442 af 9.
juni 2004 om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsind-
greb og oplysningspligter. Loven, der trådte i kraft 1. januar 2005, indehol-
der regler om bl.a. tilfælde, hvor en forvaltningsmyndighed har mulighed
for uden for strafferetsplejen at foretage tvangsindgreb (f.eks. kontrolbe-
søg) uden forudgående retskendelse, og indeholder også regler om oplys-
ningspligter uden for strafferetsplejen i tilfælde, hvor der opstår mistanke
om, at en borger eller virksomhed har begået et strafbart forhold. 

Notat om visse menneskeretlige problemstillinger i forbindelse med permanente
anbringelser af børn uden for hjemmet
Anbringelse af et barn uden for hjemmet er et indgreb, der er omfattet af
EMRK art. 8, stk. 1. 
Barnets rettigheder beskyttes endvidere af ICRC artikel 12, 9 og 20. 

Det følger af praksis fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, at
EMRK art. 8, stk. 2, stiller krav både til det materielle indhold af afgørelser
om anbringelse af børn uden for hjemmet og formelle krav til selve af-
gørelsesproceduren. 

For det første er det et menneskeretligt krav, at grundene til at anbringe et
barn uden for hjemmet er ”relevante og fyldestgørende”. Selvom et barn
kunne anbringes i et mere givende miljø end hos forældrene, kan dette ikke
i sig selv legitimere en tvangsmæssig anbringelse uden for hjemmet; der
skal være andre omstændigheder, der skal pege hen mod, at det er “nød-
vendigt” at gøre indgreb i forældrenes ret til at nyde “familieliv” med de-
res børn.

Domstolen har endvidere fastslået, at der af art. 8, stk. 1 følger en positiv
pligt for staterne til at beskytte børns og forældres samvær. Dette ”familie-
liv” skal beskyttes, selvom et barn anbringes uden for hjemmet.  En an-
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cebringelse er en midlertidig foranstaltning, som derfor altid sker med hen-
blik på hjemgivelse. Anbringelsen skal ophøre, så snart forholdene er for-
bedret i hjemmet og myndighederne har en positiv forpligtelse til at arbejde
hen mod en genforening af familien. 
Også implementeringen af afgørelsen skal ske med respekt af det endelige
mål at genforene familien. Derfor må implementeringen udføres i over-
ensstemmelse med dette mål fx må samværet ikke begrænses mere end
nødvendigt og børnene bør anbringes så tæt på de biologiske forældre som
muligt, så samværsretten ikke bliver illusorisk.  
Myndighedernes positive forpligtelser, der følger af EMRK artikel 8, til at
tage skridt, der kan gøre det nemmere at genforene familien, begynder ved
anbringelsen og øges undervejes. Som minimum må myndighederne ana-
lysere situationen en gang imellem for at se, om der var sket forbedringer
i hjemmet. Denne forpligtelse skal dog altid afvejes overfor hensynet til bar-
nets bedste. 

Overensstemmelsen mellem anbringelsen og dens videre forløb og artikel
8 beror på en konkret afvejning mellem på den ene side de biologiske fo-
rældres ret til familieliv med barnet og på den anden side barnets ret til
tryghed/forudsigelighed om sin situation. Barnet skal høres og dets hold-
ning skal inddrages i beslutningsgrundlaget efter Børnekonventions arti-
kel 12. Efter Domstolens praksis tillægges barnets holdning til hjemgivel-
sesspørgsmålet stor vægt. Såfremt myndighederne kan godtgøre, at barnet
ønsker at blive hos plejeforældrene udgør manglende hjemgivelse som ud-
gangspunkt ikke en krænkelse af art. 8. Dog må dog også tillægges vægt,
om myndighederne har forsøgt aktivt at arbejde for genforening af fami-
lien, herunder ved at medvirke til at etablere samvær - dog under respekt
af barnets holdning til den forælder, der ønskede samvær/hjemgivelse.
Såfremt det er myndighedernes forhold, der gør, at barnet havner i en si-
tuation, hvor det ønsker at blive hos plejefamilien, kan der stadigt statue-
res krænkelse.

Endvidere følger visse processuelle garantier af artikel 8. Det er fastslået af
Domstolen, at de biologiske forældre skal inddrages i beslutningsproces-
sen så vidt muligt og deres opfattelse af spørgsmålet om anbringelse af bar-
net i pleje er relevant for myndighedernes afgørelse. Der vil imidlertid være
situationer, hvor det ikke er muligt eller meningsfyldt at inddrage foræl-
drene; hvor forældrene ikke kan findes eller er fysisk eller mentalt handi-
cappede. Endeligt inddrages sagsbehandlingstidens længde i vurderingen,
fordi der i disse sager er fare for, at en forsinkelse i processen kan afgøre sa-
gen de facto. 
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ce I anbringelsessager er der sjældent tvivl om, at indgrebet har hjemmel i en
national lov, og at det er sket til varetagelse af lovlige hensyn, nemlig typisk
hensyn til at beskytte “sundheden eller sædeligheden” eller for at beskytte
“andres rettigheder og friheder”. Spørgsmålet om anbringelsens lovlighed
må derfor oftest afgøres på grundlag af en proportionalitetsvurdering af
indgrebet. Der stilles dog visse kvalitative krav til hjemlen bl.a. skal loven
skal være tilstrækkeligt præcis, og der skal være et mål af beskyttelse mod
vilkårlig magtudøvelse og hvis loven tildeler myndighederne et skøn, skal
dette skøns rækkevidde og den måde, det skal udøves på, være angivet med
tilstrækkelig klarhed til at kunne yde sådan beskyttelse. 

Det må endvidere forventes, at Den Europæiske Menneskerettighedsdom-
stol, der jævnligt inddrager Børnekonventionen i sin vurdering af sager,
der er rejst efter Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, vil un-
dersøge, om Børnekonventions artikel 20 er overholdt ved længerevarende
anbringelser af børn, der er anbragt i kulturelle miljøer, der adskiller sig fra
deres oprindelige, således at der ved overvejelse af blandt andet anbrin-
gelse tages hensyn til ønskeligheden af sammenhæng i et barns opvækst
og til barnets etniske, religiøse, kulturelle og sproglige baggrund.

Reference:
Instituttets notat om visse menneskeretlige problemstillinger i forbindelse med permanente
anbringelser af børn uden hjemme af 17. maj 2005, udarbejdet af Marianne Nørregaard. 

Integrationsministeriets notat om Institut for Menneskerettigheders Udredning
nr. 1, 2004, Ægtefællesammenføring i Danmark 

Integrationsministeriet gennemgår og kommenterer de punkter, hvor der
efter Instituttets for Menneskerettigheders (IMR) opfattelse i Udredningen
er tale om krænkelser af Danmarks internationale forpligtelser. I kort form
kan ministeriets væsentligste konklusioner i notatet sammenfattes således:

1) EMRK Artikel 8 indebærer ikke en generel og ubetinget ret til familie-
sammenføring, men efter praksis fra Den Europæiske Menneskerettig-
hedsdomstol (EMD) kan familiesammenføring i særlige tilfælde ikke næg-
tes. 

2) Integrationsministeriet mener ikke, at udlændingelovens betingelser for
ægtefællesammenføring udgør uproportionale begrænsninger i retten til
familieliv. Det gælder bl.a. med hensyn til 24-års-reglen sammenholdt med
tilknytningskravet, samt administrationen af kravet om økonomisk sik-
kerhedsstillelse. 
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ceDet fremgår efter ministeriets opfattelse af praksis fra EMD, at der skal
lægges vægt på, om der er ”uoverstigelige og åbenbare hindringer for at
udøve familielivet et andet sted”, og dette
kriterium har efter ministeriets opfattelse et betydeligt snævrere anvendel-
sesområde end det af IMR anvendte ”geografisk, kulturelt og økonomisk
langt fra Danmark”.

3) Integrationsministeriet er ikke enig i, at udlændingelovens 24-års-regel
sammenholdt med tilknytningskravet fører til krænkelser af retten til fa-
milieliv. Integrationsministeriet er af den opfattelse, at begrænsningerne i
adgangen til ægtefællesammenføring som følge af 24-års-reglen er propor-
tionale i forhold til formålet med bestemmelsen, som er at begrænse risi-
koen for tvangsægteskaber, og skaber et bedre grundlag for integration af
udlændinge i Danmark. 

4) Integrationsministeriet er ikke enig i, at administrationen af kravet om
økonomisk sikkerhed i forbindelse med ægtefællesammenføring fører til
krænkelser af retten til familieliv.  Det er Ministeriets opfattelse, at sikker-
hedsstillelsen kan motivere ægtefæller til at sikre deres tilknytning til ar-
bejdsmarkedet. 

5) IMR har anført, at udlændingelovens regel om, at den herboende ikke
må have modtaget hjælp efter lov om aktiv socialhjælp og integrationslo-
ven, udgør usaglig og uproportional forskelsbehandling af personer i strid
med EMRK artikel 14 sammenholdt med artikel 8 om retten til familieliv.
Integrationsministeriet finder, at kravet står i rimeligt forhold til hensynet
til at sikre ansøgeren et ordentligt grundlag for en god integration her i lan-
det. 

6) IMR har anført, at tilknytningskravet sammenholdt med 28-års-reglen
medfører diskrimination på grund af etnicitet og race i to særlige situatio-
ner. Integrationsministeriet finder, at den forskelsbehandling, 28-års-reglen
kan indebære mellem danske statsborgere er sagligt begrundet. Personer,
som har erhvervet indfødsret på et senere tidspunkt i livet, og som på
grund af længerevarende udlandsophold ikke som 28-årige kan sidestilles
med danske statsborgere, vil normalt ikke have samme tilknytning til Dan-
mark som personer i samme alder, der er født danske statsborgere. Mini-
steriet finder endvidere, at den forskelsbehandling, 28-års-reglen kan in-
debære mellem personer født i Danmark med dansk statsborgerskab og
personer født i Danmark uden dansk statsborgerskab, er sagligt begrundet
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ce 7) Integrationsministeriet deler ikke IMR’s opfattelse af rækkevidden af
Den Europæiske Konvention om Statsborgerret (EKS) artikel 5, stk. 2 (ikke-
diskriminationsprincippet), og er derfor ikke enigt med IMR i, at EKS arti-
kel 5, stk. 2, har betydning i forhold til udlændingelovens 28-års-regel. Det
vurderes, at den forskelsbehandling af danske statsborgere, som følger af
udlændingelovens 28-års-regel, er forenelig med i EKS artikel 5, stk. 2. 

8) IMR har anført, at den administrative praksis, hvorefter der ikke tages
hensyn til forholdet til andre børn end særbørn som den herboende udøver
normalsamvær med, krænker retten til familieliv. Således påbyder EMRK
artikel 8 og FN’s børnekonvention artikel 3, at der skal tages hensyn til både
den herboendes og ansøgerens herboende fællesbørn samt den herboendes
særbørn og stedbørn ved afvejningen af, om der skal undtages fra de al-
mindelige betingelser for ægtefællesammenføring. Ministeriet skal be-
mærke, at administrationen af, hvorvidt der tages hensyn til andre børn
end den herboendes børn fra et tidligere forhold, ikke har den absolutte ka-
rakter, som IMR har lagt til grund. 

9) IMR har anført, at en flygtning, som har indgået ægteskab med en per-
son fra sit oprindelige hjemland, har ret til at nyde familieliv i Danmark
med sin udenlandske ægtefælle, når den herboende fortsat er i risiko for
forfølgelse i hjemlandet. Den administrative praksis, hvorefter der stilles
krav om, at parret ved ægteskabets indgåelse skal have haft en berettiget
forventning om at kunne bosætte sig sammen i Danmark eller om samliv
på fælles bopæl i Danmark, fører til krænkelser af retten til familieliv. Inte-
grationsministeriet er enigt med IMR i, at kriteriet berettiget forventning
ikke kan tillægges afgørende vægt i disse sager. 

10) IMR har anført, at den administrative praksis med hensyn til boligkra-
vet, hvorefter fremlejetagere ikke kan anses for at råde over en ”egen bo-
lig”, udgør usaglig og uproportional forskelsbehandling mellem lejere og
fremlejetagere i strid med EMRK artikel 14 sammenholdt med artikel 8. Mi-
nisteriet finder, at kravet om egen bolig er sagligt og proportionalt med
henblik på at sikre en vellykket integration. 

Reference: 
Notat er tilgængeligt på: www. Inm.dk/Index/dokumenter  

Notat vedrørende Integrationsministeriets Notat af 14. januar 2005 om Institut
for Menneskerettigheders Udredning nr. 1, 2004, Ægtefællesammenføring i Dan-
mark
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ceInstitut for Menneskerettigheder (IMR) modtog Integrationsministeriets
notat om IMR’s udredning om ægtefællesammenføring den 14. januar 2004
og fandt anledning til at fremkomme med en række kommentarer. Kom-
mentarerne omfatter såvel principielle overvejelser om tilrettelæggelse af
menneskeretlige analyser, herunder om valg af perspektiv, kildeanven-
delse og transparens i kildegrundlaget, som til de konkrete kritikpunkter,
som ministeriet rejser i forhold til udredningens konkrete analyser og kon-
klusioner.
I kort form kan IMR’s konklusioner i notatet sammenfattes således:
• Efter IMR’s opfattelse er der tale om en alvorlig misforståelse af Den Eu-

ropæiske Menneskerettighedsdomstols (EMD) praksis, når Integrati-
onsministeriet lægger til grund, at der skal være “uoverstigelige og
åbenbare hindringer for at udøve familielivet et andet sted”, før der vil
skulle meddeles tilladelse til ægtefællesammenføring. 

• Der er her tale om en misforståelse af konklusionerne i IMR’s udredning,
når Integrationsministeriet lægger til grund, at IMR finder, at 24-års reg-
len er i strid med EMRK art. 8. IMR har således ikke vurderet, at selve
24-års reglen var uproportional.

• IMR fastholder, at den nuværende administration af 24-års reglen sam-
menholdt med tilknytningskravet kan føre til krænkelse af EMRK art. 8. 

• IMR fastholder, at den nuværende administration af reglerne om øko-
nomisk sikkerhedsstillelse vil kunne føre til krænkelse af EMRK art. 8,
jf. udredningen s. 65-68. 

• IMR fastholder, at den nuværende administration af kontanthjælpskra-
vet kan føre til krænkelse af EMRK art. 8.

• IMR fastholder, at 28-års reglen diskriminerer på grundlag af længden
af statsborgerskab, jf. den Europæiske Konvention om Statsborgerskab
art. 5, stk. 2, og EMRK art. 14, jf. art. 8.

• IMR fastholder, at 28-års reglen forskelsbehandler på grund af etnicitet
blandt andet under henvisning til, at det var hensigten med reglen at
stille især statsborgere med anden etnisk baggrund end dansk ringere
end danske statsborgere med dansk etnicitet, jf. udredningen s. 118. 

• Integrationsministeriet afviser, at begrænsningen i bevægelsesfrihed,
som 28-års reglen medfører for personer, som er født i Danmark uden
dansk statsborgerskab, udgør en væsentlig begrænsning i deres be-
vægelsesfrihed. IMR er fortsat uenig heri.

• IMR fastholder, at den nuværende administrative praksis for meddelelse
af tilladelse til ægtefællesammenføring til flygtninge fører til krænkelse
af EMRK art. 8.

• IMR fastholder, at Integrationsministeriet bør skabe større gennemsig-
tighed i administrationen af reglerne ved at udgive en årlig beretning. 
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ce • IMR skal opfordre Integrationsministeriet til at præcisere i sine prak-
sisnotater, at det ikke kun er i undtagelsessituationer, der skal tages hen-
syn til fællesbørn, stedbørn og særbørn, som herboende ikke udøver
normalsamvær med, jf. udredningen s. 71-74. 

• IMR finder det positivt, at Integrationsministeriet udtaler, at fremlejeaf-
taler efter omstændighederne vil kunne opfylde boligkravet, jf. notatet
s. 32. IMR skal opfordre til, at formuleringen af § 6, stk. 2 i bekendtgørelse
nr. 814 af 20/07/2004 om opfyldelse af boligkravet præciseres i over-
ensstemmelse hermed. 

• IMR skal opfordre til, at også ægtefæller fra Irak og Somalia sikres mu-
lighed for at få meddelt besøgsvisum til Danmark.

• IMR finder det positivt, at længden af lovligt ophold udregnes fra det
tidspunkt en asylansøger kommer til Danmark og ikke som antaget i ud-
redningen fra det tidspunkt vedkommende er blevet meddelt asyl, jf. no-
tatet s.36. 

Endelig ønsker Instituttet at understrege, at instituttet i sin udredning, hol-
der beskrivelsen af menneskeretten og Instituttets vurderinger klart ad-
skilte. Herved sikres, at grundlaget for Instituttets konklusioner er trans-
parent.  

Note:
Institut for Menneskerettigheder offentliggjorde udredningen om ægtefællesammenføring i
Danmark den 4. oktober 2004. Se Status 2004 s. 101 for beskrivelse af udredningen. 
B 55 (Folketingsåret 2004-05, 1. samling) Forslag til folketingsbeslutning om ophævelse af 24-
års-reglen blev fremsat den 19. november 2004. Beslutningsforslaget bortfaldt som følge af af-
holdelse af folketingsvalg. 

Reference: 
Instituttets notat af 14. januar 2005, udarbejdet af Eva Ersbøll, Maria Ventegodt Liisberg og
Birgitte Kofod Olsen.

 



113

Re
tte

n 
til

 a
t t

æ
nk

e f
rit

, r
el

ig
io

ns
fri

he
d 

og
 sa

m
vi

tti
gh

ed
sf

rih
edRETTEN TIL AT TÆNKE FRIT, RELIGIONSFRIHED OG 

SAMVITTIGHEDSFRIHED 

Konventionsbestemmelser: EMRK art. 9, ICCPR art. 18.
Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle rammebe-
stemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv.
Den Europæiske Unions Charter om Grundlæggende Rettigheder art. 10.
Grundlovens § 67.
Straffelovens § 140 (forbud mod blasfemi).

Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 9
Stk. 1 Enhver har ret til at tænke frit og til samvittigheds- og religionsfrihed; denne
ret omfatter frihed til at skifte religion eller tro samt frihed til enten alene eller sam-
men med andre, offentligt eller privat at udøve sin religion eller tro gennem guds-
tjeneste, undervisning, andagt og overholdelse af religiøse skikke.
Stk. 2. Frihed til at udøve sin religion eller tro skal kun kunne underkastes sådanne
begrænsninger, som er foreskrevet ved lov og er nødvendige i et demokratisk sam-
fund af hensyn til den offentlige tryghed, for at beskytte den offentlige orden, sund-
heden eller sædeligheden eller for at beskytte anderes rettigheder og friheder.

Grundlovens § 67:
Borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stem-
mer med deres overbevisning, dog at intet læres eller foretages som strider mod
sædeligheden eller den offentlige orden. 

1. Lovforslag

Titel:
1) Forslag til lov om ændring af straffeloven

Baggrund:
Det foreslås, at blasfemibestemmelsen i Straffelovens § 140, der forbyder
offentlig spot og forhånelse af et lovligt religionssamfunds troslærdom el-
ler gudsdyrkelse, ophæves.
Ophævelsen blev efter forslagsstillernes mening aktualiseret, efter en poli-
tianmeldelse indgivet af det islamiske trossamfund mod TV 2 for overtræ-
delse af straffelovens § 266 b, og en politianmeldelse indgivet på vegne af
en række personer mod Danmarks Radio for overtrædelse af Straffelovens
§ 140 og § 266 b, efter at tv-stationerne havde vist Theo van Goghs film ”Su-

 



114

Re
tte

n 
til

 a
t t

æ
nk

e f
rit

, r
el

ig
io

ns
fri

he
d 

og
 sa

m
vi

tti
gh

ed
sf

rih
ed bmission”.  Forslagsstillerne mener således, at der er risiko for, at blasfe-

mibestemmelsen kan begrænse religiøse kritikeres ytringsfrihed i chika-
nøst øjemed, og frygter i fremtiden en flodbølge af lignende sager til over-
belastning af retsvæsnet, på trods af at der sidst blev dømt efter
Straffelovens § 140 i 1938 (UfR 1938.419Ø). Forslagsstillerne mener endvi-
dere, at bestemmelsen primært værner den almindelige sømmelighed, og
at en kriminalisering heraf bør afskaffes.

Note:
Forslaget er en uændret genfremsættelse af lovforslag nr. L 157 fra folketingsåret 2004-05, 1.
samling

Reference: 
L 131, skriftlig fremsættelse den 18. marts 2005: Tillæg A 5464. Forslag til lov om ændring af
straffeloven (Ophævelse af straffelovens blasfemibestemmelse)
Afstemningsresultat: Lovforslaget forkastet, idet 16 stemte for og 97 stemte imod

Titel:
Forslag til lov om ændring af straffeloven

Baggrund: 
Det foreslås, at blasfemibestemmelsen i Straffelovens § 140 (se ovenfor), op-
hæves.  Forslagsstillerne er af den opfattelse, at blasfemibestemmelsen der
har sin oprindelse i Chr. V’s Danske Lov fra 1683 er anakronistisk og ikke
et straffelovsanliggende i nutidens samfund. Endvidere findes bestemmel-
sen overflødig, idet Straffelovens § 266 b giver en tilstrækkelig og bedre be-
skyttelse end § 140, idet Straffelovens § 266 b beskytter en udvidet kreds af
personer, der føler sig truede, nedværdigede eller forhånede, som følge af
enten deres religion, men også race, hudfarve, national og etnisk oprindelse
eller seksuel orientering.

Reference:
L 156, skriftlig fremsættelse den 16. december 2004: Tillæg A 4687. 
Forslag til lov om ændring af straffeloven (Ophævelse af blasfemibestemmelsen) 
Lovforslaget blev ikke underkastet 1. folketingsbehandling.

Menneskeretten: 
De to lovforslag vedrører afvejningen af hensynet til beskyttelsen af religionsfriheden over-
for hensynet til ytringsfriheden. Den Europæiske Menneskerettighedskonventionen § 10 sik-
rer en vidtgående ytringsfrihed. Særligt når ytringer fremsættes i kunstnerisk form, er
grænserne for ytringsfriheden efter den menneskeretlige domspraksis meget vide.

Instituttets vurdering:
Instituttet blev ikke hørt i forbindelse med fremsættelsen af de to lovfor-
slag.   
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Koch udtalte i forbindelse med blasfemidiskussionen, at såfremt Straffelo-
vens § 140 ophæves, legaliseres en adfærd, der før var strafbar. Professoren
forklarede endvidere, at blasfemiparagraffen ikke sigter til at beskytte tro
og guder i sig selv, men har til formål at beskytte menneskers følelser i for-
hold til religion, og beskytter mod hetz mod religiøse grupper. Desuden an-
førte Henning Koch, at racismeparagraffen ikke erstatter blasfemipara-
graffen men at paragrafferne supplerer hinanden.  Professoren advarede
mod afskaffelsen af blasfemiparagraffen idet konsekvensen er, at lovgiver
signalerer en legalisering af antisemitisme, islamofobi eller antikatolicisme
mv. 

Se http://www.berlingske.dk/indland/artikel:aid=516362:fid=100100468/ 

2. Domme fra de danske domstole

Højesteret: 

U.2005.1265H
Afskedigelse af kvinde for at bære religiøst begrundet hovedtørklæde i
strid med beklædningsregler om delvis uniformering indebar ikke ulovlig
forskelsbehandling.

A blev i 1996 ansat i et supermarked, S, med henblik på kundebetjening. Ef-
ter S’ beklædningsregler skulle de ansatte bære den beklædning, de fik ud-
leveret, hvilket indebar krav bl.a. om delvis uniformering, i visse tilfælde
med kasket eller anden bestemt hovedbeklædning. I en medarbejderpjece
var tilføjet, at på alle områder, hvor der ikke var krav om en bestemt ho-
vedbeklædning, var det en del af uniformeringskravet, at medarbejderne
ikke bar hovedbeklædning. Dette gjaldt dog kun ansatte med direkte kun-
dekontakt. Beklædningsreglerne var ens for alle i samme stilling og blev
håndhævet konsekvent. I 2001 meddelte A, at hun for fremtiden af religiøse
grunde ville bære hovedtørklæde i strid med beklædningsreglerne, og hun
blev derefter bortvist. A fandt, at afskedigelsen indebar ulovlig, indirekte
diskrimination i strid med lov om forbud mod forskelsbehandling på ar-
bejdsmarkedet m.v., og krævede løn i opsigelsesperioden og godtgørelse
på 100.000 kr. for forskelsbehandling. Højesteret lagde til grund, at for-
buddet mod hovedbeklædning i særlig grad ramte den del af muslimske
kvinder, som af religiøse grunde bærer hovedtørklæde. Efter forarbejderne
til forskelsbehandlingsloven var forskelsbehandling ikke i strid med loven,
hvis den var objektivt begrundet i hensyn til arbejdets udførelse, og som
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del af virksomhedens præsentation udadtil. Lovgiver havde derved fore-
taget en afvejning af hensynene til en arbejdsgiver, der kræver uniforme-
ring, og til en ansat, der af religiøse grunde ikke kan opfylde kravet. Det
kunne ikke være afgørende, om der som led i uniformeringskravet var fo-
reskrevet anvendelse af en bestemt hovedbeklædning eller undladelse af
enhver hovedbeklædning. På den baggrund fastslog Højesteret, at hånd-
hævelsen over for A af forbuddet mod hovedbeklædning ikke indebar en
overtrædelse af forskelsbehandlingslovens § 2, stk. 1, jf. § 1, stk. 1. Der var
efter Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols praksis heller ikke
grundlag for at anse håndhævelsen af forbuddet for stridende mod men-
neskerettighedskonventionens artikel 9. S blev derfor frifundet.

U.2005.275H
Eksklusion af et medlem af folkekirken ugyldig.

A, der var kirketjener og menighedsrådsmedlem, havde siden 1988 gen-
nem indlæg i dagspressen, foredragsvirksomhed og tv-interviews givet
udtryk for sin tro på reinkarnation, som efter hans opfattelse var forenelig
med hans kristentro. I 1994 traf sognepræsten afgørelse om, at A’s med-
lemskab af folkekirken var ophørt i medfør af § 2, stk. 2, i lov om medlem-
skab af folkekirken, idet han aktivt og bevidst havde stillet sig uden for fol-
kekirken ved ihærdigt, åbenlyst og aktivt at have arbejdet med at udbrede
en troslære, der på en række punkter var i strid med folkekirkens lære. Af-
gørelsen blev stadfæstet først af Københavns biskop og derefter af Kirke-
ministeriet. A anlagde herefter sag mod Kirkeministeriet med påstand om,
at ministeriets afgørelse var ugyldig, og at han fortsat var medlem af fol-
kekirken. Højesteret fastslog, at der ikke er det fornødne klare og sikre hol-
depunkt i hjemmelgrundlaget for en fortolkning, hvorefter et medlem af
folkekirken må anses for at have stillet sig uden for folkekirken, såfremt
han gennem længere tid i læserbreve, foredrag og interviews i medierne
har arbejdet ihærdigt, åbenlyst og aktivt med at udbrede en troslære, der
på en række punkter er i strid med folkekirkens. Dette gælder uanset en
eventuel forudgående tilkendegivelse fra de kirkelige myndigheder. Der
var herefter ikke grundlag for at fastslå, at A havde stillet sig uden for fol-
kekirken, og Kirkeministeriets afgørelse var derfor ugyldig. Et mindretal
fandt, at afgørelsen om at ekskludere A af folkekirken måtte anses for ugyl-
dig allerede som følge af, at det måtte lægges til grund, at det egentlige for-
mål havde været at opnå, at han ikke længere kunne være medlem af
menighedsrådet. Flertallet bemærkede, at de også var enige i denne
begrundelse for resultatet. 
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Der er ikke i perioden offentliggjort domme vedrørende retten til at tænke
frit, religionsfrihed og samvittighedsfrihed.

3. Udtalelser fra Folketingets Ombudsmand
Der er ikke i perioden offentliggjort udtalelser vedrørende retten til at
tænke frit, religionsfrihed og samvittighedsfrihed. 

4. Domme fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol
Der er ikke i perioden offentliggjort domme vedrørende retten til at tænke
frit, religionsfrihed og samvittighedsfrihed med Danmark som sagspart.

5. Udtalelser og konkrete sager fra komitéerne Relevante komitéer:
FN’s Menneskerettighedskomité

Udtalelser: 
FN’s Menneskerettighedskomité:
Der har ikke i perioden været en evaluering af Danmark fra komitéen. 

Konkrete sager:
Der har ikke i perioden været behandlet sager mod Danmark for krænkelse
af retten til at tænke frit, religionsfrihed og samvittighedsfrihed.

6. Regeringsinitiativer
Der er ikke i perioden iværksat regeringsinitiativer vedrørende retten til at
tænke frit, religionsfrihed og samvittighedsfrihed. 

7. Andet
Udtalelse om kønnenes lige ret til skilsmisse
Se under afsnittet Kvinders rettigheder.

Notat om Det Dyreetiske Råds udtalelse om rituelle slagtninger
De gældende regler om slagtning og aflivning af dyr findes i Justitsmini-
steriets bekendtgørelse nr. 1037 af 14. december 1994 om slagtning og af-
livning af dyr med senere ændringer. Efter bekendtgørelsen er det tilladt at
slagte husdyr uden forudgående bedøvelse, når slagtningen foretages ef-
ter jødisk eller islamisk ritus, jf. bekendtgørelsens § 7.

På nuværende tidspunkt foregår der ikke officielt rituelle slagtninger uden
forudgående bedøvelse i Danmark, idet det eneste danske slagteri, der de
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lukkede i august måned 2004.

Det Dyreetiske Råds konkluderede i sin udtalelse fra 1997, at der ikke var
tilstrækkelige grunde til at forbyde rituelle slagtninger uden forudgående
bedøvelse. I sin udtalelse fra marts 2005 anbefaler Rådet imidlertid - på bag-
grund af den samfundsmæssige udvikling og ny forskning - at forbyde
slagtninger uden forudgående bedøvelse. 

Ortodokse jøder anerkender imidlertid efter sine religiøse forskrifter kun
kød, der stammer fra dyr, som er slagtet uden forudgående bedøvelse. Det
bemærkes, at Mosaisk Trossamfund i Danmark følger den ortodokse linie.
Det samme gælder visse mindre dele af det islamiske trossamfund. Spørgs-
målet om rituelle slagtninger indeholder derfor visse menneskeretlige pro-
blemstillinger, idet hensynet til dyrevelfærd kolliderer med hensynet til re-
ligionsfrihed, der er beskyttet i Grundlovens § 67 samt EMRK art. 9. 

Et lovbestemt forbud mod rituel slagtning, der er en del af religionsu-
døvelsen, vil udgøre et indgreb i udøvelsen af religionsfriheden. Endvidere
følger et forbud mod rituel slagtning, der begrundes i dyrevelfærd, i sig
selv et lovligt hensyn. Det er afgørende er derimod, om indgrebet er pro-
portionelt og nødvendigt i et demokratisk samfund. Det må her tages i be-
tragtning, at dyreetiske hensyn ikke kan påberåbes som begrundelse for et
indgreb, der kun har meget begrænset dyreetisk betydning, men afgørende
blokerer for religionsudøvelsen. 

Instituttet finder det tvivlsomt, om der på baggrund af den beskedne forsk-
ningsmæssige udvikling siden 1997 samt de tilkendegivne forbedringer på
baggrund af regelændringer er grundlag for at forbyde rituelle slagtninger.
Instituttet er ikke enig i Rådets uunderbyggede opfattelse af, at et indgreb
mod rituel slagtning uden forudgående bedøvelse ikke længere skulle
være en ”væsentlig provokation mod den religiøse tolerance”.  Det er imid-
lertid Instituttets opfattelse, at det stedse har været indstillingen i Dan-
mark, at man i videst muligt omfang respekterer minoriteters religiøse op-
fattelse, og at man kun, når der er tungtvejende grunde, griber ind
heroverfor, og fortrinsvis på en måde, der kan accepteres af de berørte tros-
samfund. Sammenfattende er det Instituttets opfattelse, at der ikke forelig-
ger tungtvejende grunde til at indføre et forbud, der kunne medføre en
indskrænkning af den religiøse frihed, således som den praktiseres i det
danske samfund.
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Instituttets notat af 18. april 2005, udarbejdet af Eva Maria Lassen. 
Det Dyreetiske Råds notat er tilgængeligt på: http://www.jm.dk/wimpdoc.asp?page=docu-
ment&objno=73228 
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Konventionsbestemmelser: EMRK art. 10, ICCPR art. 19
Den Europæiske Unions Charter om Grundlæggende Rettigheder art. 11.
Grundlovens § 77.

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention artikel 10:
Stk. 1 Enhver har ret til ytringsfrihed. Denne ret omfatter meningsfrihed og frihed
til at modtage eller meddele oplysninger eller tanker, uden indblanding fra offent-
lig myndighed og uden hensyn til landegrænser. Denne artikel forhindrer ikke sta-
ter i at kræve, at radio-, fjernsyns- eller filmforetagender kun må drives i henhold
til bevilling.
Stk. 2. Da udøvelsen af disse frihedsrettigheder medfører pligter og ansvar, kan den
underkastes sådanne formaliteter, betingelser, restriktioner eller straffebestemmel-
ser, som er foreskrevet ved lov og er nødvendige i et demokratisk samfund af hen-
syn til den nationale sikkerhed, territorial integritet eller offentlig tryghed, for at
forebygge uorden eller forbrydelse, for at beskytte sundheden eller sædeligheden,
for at beskytte andres gode navn og rygte eller rettigheder, for at forhindre udspre-
delse af fortrolige oplysninger, eller for at sikre domsmagtens autoritet og uparti-
skhed.

Grundlovens § 77: Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre
sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende for-
holdsregler kan ingensinde påny indføres.

1. Lovforslag

Titel:
Forslag til lov om ændring af radio- og fjernsynsloven. (Politiske rekla-
mer og forlængelse af programtilladelser).

Baggrund:
Forslaget vedrører ændring af reglerne om udseendelse af politiske rekla-
mer i fjernsynet samt regler om lokal programvirksomhed. Relevant i men-
neskeretlig sammenhæng er alene reguleringen af adgangen til at udsende
politiske reklamer. Baggrunden for lovforslaget er folketingsdrøftelser un-
der behandling af Lov nr. 439 af 10. juni 2003 (Lov om radio- og fjern-
synsvirksomhed)om forbuddet mod udseendelse af reklamer for politiske
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danskuelser. Der blev her rejst tvivl om, hvorvidt forbuddet var i overens-
stemmelse med Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel
10. Den foreslåede bestemmelse skal derfor dels sikre, at forbudet ikke
krænker ytringsfriheden, samt at ønsket om et mere omfattede forbud mod
udseendelse af politiske tv-reklamer tilgodeses. 
Forslaget indeholder en ændret formulering af det permanente forbud mod
at udsende visse tv-reklamer i lovens § 76, stk. 3.  Det foreslåede forbud om-
fatter politiske partier, religiøse bevægelser, arbejdsgiverforeningen samt
fagforeninger og som noget nyt også politiske bevægelser, valgte medlem-
mer samt opstillede politiske kandidater til politiske forsamlinger. Endvi-
dere foreslås i stk. 4 et tidsbegrænset forbud på max 3 måneder mod ud-
sendelse af reklamer for politiske budskaber i perioden fra tidspunktet for
udskrivelse af valg til politiske forsamlinger eller folkeafstemninger og
indtil afholdelsen af valget eller afstemningen har fundet sted. 

Menneskeretten: 
Begrænsningen i udseendelse af visse tv-reklamer kan udgøre et potentielt
indgreb i ytrings- og informationsfriheden. Relevant for den menneskeret-
lige regulering er endvidere Europarådets rekommandation om principper
for reklame i tv. Desuden må der tages hensyn til de etiske regler, der gæl-
der generelt ved reklamering i Danmark. 

Instituttets vurdering: 
Instituttet blev ikke hørt i forbindelse med lovforslagets behandling. 

Reference:
Lov nr. 1437 af 22. december 2004
Ikrafttrædelse: 1. januar 2005
L 38, skriftlig fremsættelse den 20. oktober 2004: Tillæg A 1131
Lovforslag som vedtaget: Tillæg C 94
Forslag til lov om ændring af radio- og fjernsynsloven. (Politiske reklamer og forlængelse af
programtilladelser).
Afstemningsresultat: Lovforslaget blev vedtaget med 64 stemmer. 40 stemte hverken for eller
imod.  

2. Domme fra de danske domstole

Højesteret:

Der er ikke i perioden afsagt domme vedrørende retten til ytrings- og in-
formationsfrihed. 
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d Østre og Vestre Landsret: 

U.2005.123Ø
Redaktør og 2 journalister idømt bøder efter medieansvarslovens § 26, stk.
2, samt betaling af godtgørelse efter erstatningsansvarslovens § 26 for over-
trædelse af straffelovens § 264 d.

Et ugeblad SH havde i 2 numre uden samtykke bragt artikler med fotos om
A’s og B’s private forhold samt om A’s tidligere private forhold til C. Både
A og B var kendte personer inden for kvindehåndbold. SH’s chefredaktør,
Q, havde efterfølgende medvirket i et tv-program om, hvor tæt man kunne
gå på kendte personers privatliv, og havde herunder omtalt A og B ved
navn. A og B anlagde herefter privat straffesag mod Q samt 2 journalister
S og P, der begge havde optrådt som navngivne forfattere til artiklerne. Det
var ubestridt, at indholdet af artiklerne og Q’s udtalelser i tv-udsendelsen
vedrørte forhold af privat karakter, jf. straffelovens § 264 d. Det blev lagt til
grund, at Q, S og P måtte gå ud fra, at A og B ikke ville give samtykke til el-
ler være indforstået med, at artiklerne m.v. blev offentliggjort, samt at hver-
ken artiklerne eller udtalelserne i tv havde noget med sportslige spørgsmål
at gøre, men reelt alene fokuserede på A’s og B’s personlige forhold. På
denne baggrund fandt landsretten, at den vidtgående ytringsfrihed, som
generelt må komme pressen til gode af hensyn til dennes mulighed for på
rimelig måde at udfylde rollen som offentlighedens kontrol- og informati-
onsorgan, ikke i det foreliggende tilfælde - ud fra en afvejning af hensynet
til A og B - kunne føre til, at offentliggørelsen af artiklerne m.v. kunne an-
ses for berettiget, jf. straffelovens § 264 d eller i øvrigt berettiget i medfør af
EMRK art. 10. Straffene fandtes at skulle fastsættes efter medieansvarslo-
vens § 26, stk. 2. Som skærpende omstændighed lagde landsretten vægt på,
at Q, S og P var bekendt med A’s og B’s holdning til oplysninger i SH om
deres privatliv, Q, S og P’s kendskab til en tidligere dom mellem A og SH
og endelig oplysningerne om SH’s oplagstal og læserkreds. Straffen - der
fastsattes som en sumbøde, jf. medieansvarslovens § 26, stk. 2 in fine - fand-
tes for Q’s vedkommende at burde fastsættes til 40.000 kr. og for S og P’s
vedkommende til 15.000 kr. A og B tilkendtes hver i alt 50.000 kr. i godt-
gørelse efter erstatningsansvarslovens § 26.

U.2005.1145Ø
Politivedtægtsovertrædelse af journalist, der dækkede demonstration.
Ikke straffrihed som følge af EMRK art. 10.
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dI forbindelse med en fodboldlandskamp foranstaltede en gruppe personer
demonstrationer og uroligheder uden for Parken, hvorunder der blandt an-
det blev kastet sten mod politiet P. P anholdt nogle personer, der blev an-
bragt liggende på jorden. I en afstand af ca. 10 m fra de anholdte opstille-
des ca. 10 politifolk i en kæde af løs struktur for at afspærre området. T
søgte i sin egenskab af journalist flere gange at komme igennem kæden og
hen til de anholdte, selvom T flere gange fik at vide, at det ikke kunne lade
sig gøre, og at hun skulle gå væk. T fandtes herved at have overtrådt § 7,
stk. 1, i politivedtægten for København. Selvom T’s formål med lovover-
trædelsen var, at hun som journalist ville foretage interviews med de an-
holdte om deres motiver til demonstrationen, fandtes dette ikke at kunne
føre til, at T’s handling var straffri. Politiets påbud kunne under de fore-
liggende omstændigheder heller ikke anses som et indgreb i ytringsfrihe-
den efter artikel 10 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, som
kunne medføre straffrihed for T. Straffen blev fastsat til en bøde på 400 kr.

3. Udtalelser fra Folketingets Ombudsmand og Datatilsynet 
J.nr. 2002-3533-429
Fremlæggelse af folder i venteværelse på hospital

En patientforening klagede til ombudsmanden over at en klinik på Rigs-
hospitalet havde afslået foreningens ønske om at lægge en folder frem i kli-
nikkens venteværelse. 
Ombudsmanden var ikke enig med Rigshospitalet og Hovedstadens Sy-
gehusfællesskab i at vurderingen af sagen kunne foretages udelukkende på
grundlag af anstaltsbeføjelser og hensynet til patientbehandlingen. Om-
budsmanden kritiserede således at Rigshospitalet og Hovedstadens Syge-
husfællesskab ikke havde inddraget hensynet til foreningens ret til yt-
ringsfrihed. Ombudsmanden henviste i den forbindelse til den europæiske
menneskerettighedskonventions artikel 10 og Den Europæiske Menneske-
rettighedsdomstols praksis og henstillede at Rigshospitalet genoptog be-
handlingen af sagen. 

J.nr.: 2004-3282-801 - Udtalelse af 28. april 2005
Vedrørende sag om aktindsigt i ”senior- og aftrædelsesaftaler”

En kommune afslog en journalists anmodning om aktindsigt i ”alle senior-
og aftrædelsesaftaler i X kommune har indgået med medarbejdere de se-
neste ti år”. Kommunen fandt, at aktindsigtsbegæringen ikke opfyldte
identifikationskravet i offentlighedslovens (OFL) § 4, stk. 3, men opfor-
drede journalisten til at konkretisere sin anmodning så meget, at kommu-
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d nen kunne identificere de konkrete sager og dokumenter, journalisten øn-
skede at blive gjort bekendt med. 

Uddrag af Ombudsmandens udtalelse:
Ombudsmanden var enig med kommunen i at en senior- og aftrædelses-
aftale, der indgår i en konkret personalesag, som udgangspunkt er undta-
get fra aktindsigt jf. OFL § 2, stk., 2. pkt., men at visse oplysninger om bl.a.
lønmæssige forhold dog er omfattet af aktindsigt jf. stk.3. Endvidere har
ombudsmanden enig i, at der vil kunne gives hel eller delvis aktindsigt i
aftalerne efter meroffentlighedsprincippet såfremt dette ikke strider imod
reglerne om tavshedspligt mv. Ombudsmanden understregede, at merof-
fentlighedsprincippet bør udstrækkes særligt vidt over for repræsentanter
for medierne, og at en ordning, hvorefter der ikke opstilles flere restriktio-
ner for formidling af informationer end påkrævet af tungtvejende sam-
fundsmæssige hensyn, harmonere bedste med artikel 10 i Den Europæiske
Menneskerettighedskonvention. At kommunen ikke fandt identifikations-
kravet opfyldt, gav ikke anledning til bemærkninger. Ombudsmanden
henstillede til at kommunen genoptog sagen med henblik på at vurdere om
der kunne gives hel eller delvis aktindsigt ud fra princippet om meroffent-
lighed uanset den manglende opfyldelse af identifikationskravet. 

J.nr.: 2005-0713-401 – Udtalelse af 16. august 2005
Vedrørende klage over afslag på aktindsigt 

En journalist begærede aktindsigt i ”samtlige dokumenter, der vedrører In-
vesteringsfonden for Østlandene, herunder… postlister over korrespon-
dance mellem IØ-fonden og Udenrigsministeriet i perioden fra fondens op-
rettelse i 1989 til dd.” Journalisten ønskede også at se IØ Fondens årlige
rapporter til Udenrigsministeriet og henviste til ministeriets vejlednings-
pligt. Efter anmodning fra ministeriet præciseredes aktindsigtsanmodnin-
gen til ministeriets journallister mv. med henblik på at finde frem til kon-
krete sager vedrørende IØ-fonden, som der så kunne søges aktindsigt i,
samt til dokumenter, der vedrører IØ-fondens engagement med selska-
berne X og Y, i forhold til fondens investeringer i de to selskabers aktivite-
ter i Polen og Ukraine. Der blev meddelt afslag på aktindsigt i journali-
sterne. Udenrigsministeriet gav efter henvendelse fra ombudsmanden
aktindsigt i de årlige afrapporteringer men undtog ”supplerende oplys-
ninger om IØ i 1999” med henvisning til at de indeholdte væsentlige øko-
nomiske oplysninger om IØ Fonden og danske virksomheder jf. OFL § 12,
stk. 1, nr. 2. Ministeriet undtog endvidere interne arbejdsdokumenter efter
OFL § 7, nr. 1 men oplyste ikke journalisten herom.  
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dUddrag af Ombudsmandens udtalelse:
Det bemærkedes, at anmodningen var fremsat overfor Udenrigsministeriet
og ikke IØ Fonden. Der kunnen således alene gives aktindsigt i ministeri-
ets sager angående IØ Fonden. Ombudsmanden kritiserede på flere punk-
ter ministeriet afgørelse om at undtage dokumenter fra aktindsigt i medfør
af OFL § 12, stk. 1, nr. 2, herunder at bestemmelse ikke kunne anvendes i
relation til IØ Fonden, da bestemmelsen alene tager sigte på private virk-
somheder. Ombudsmanden havde endvidere vanskeligt ved at se, at op-
lysningerne fra 1999 i dokumenterne indeholdte oplysninger, der kunne in-
debære nærliggende risiko for tab af nogen betydning. Det fandtes
endvidere beklageligt, at Udenrigsministeriet ikke havde overvejet at ek-
strahere de øvrige dele af dokumentet, der ikke var omfattet af undtagel-
sen fra aktindsigt. Ombudsmanden kritiserede også udtagelsen af 5 doku-
menter i medfør af OFL § 7, nr. 1 om interne arbejdsdokumenter. De 2 af
dokumenterne var artikler og dermed ikke interne arbejdsdokumenter, der
kunne undtages. Endvidere fandt ombudsmanden, at de oplysninger, der
kunne ekstraheres, ikke kunne anses for betydningsløse og derfor burde
der være blevet meddelt aktindsigt i disse oplysninger. Ombudsmanden
kritiserede begrundelsesmangler i ministeriets afgørelser, herunder at det
ikke fremgik at afgørelsen til journalisten, at ministeriet havde undtaget 5
dokumenter efter OFL § 7, nr. 1 men alene i ministeriets brev til ombuds-
manden.
Ombudsmanden fremhævede også, at meroffentlighedsprincippet bør ud-
strækkes særligt vidt over for pressen, og at en ordning, hvorefter der ikke
opstilles flere restriktioner for formidling af informationer end påkrævet af
tungtvejende samfundsmæssige hensyn, harmonere bedste med artikel 10
i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Der henstilledes til en
genoptagelse af behandlingen af sagen.  

J.nr.: 2004-3196-801 – Udtalelse af 28. april 2005
Aktindsigt i register

To journalister søgte Købehavns Kommune om aktindsigt i samtlige rejser,
som den tidligere overborgmesters hustru havde foretaget for offentlige
kroner. Aktindsigtsanmodningen blev afvist med henvisning til mang-
lende opfyldelse af identifikation af sagerne. Kommune oplyste til om-
budsmanden, at det ville indebærer væsentligt administrativt besvær, at
finde sagerne og dokumenterne frem. 

Uddrag af Ombudsmandens udtalelse:
Ombudsmanden fandt ikke anledning til at kritisere, at kommunen havde
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d fundet at begæringen ikke opfyldte identifikationskravet i Offentligheds-
lovens (OFL) § 4, stk. 3. Dog understregede ombudsmanden princippet om
meroffentlighed i OFL § 4, stk. 1, 2. pkt. bør udstrækkes særligt vidt over
for pressen, og at en ordning, hvorefter der ikke opstilles flere restriktioner
for formidling af informationer end påkrævet af tungtvejende samfunds-
mæssige hensyn, harmonere bedste med artikel 10 i Den Europæiske Men-
neskerettighedskonvention. På denne baggrund henstillede ombudsman-
den til at sagen blev genoptaget med henblik på at meddele aktindsigt i
nogle af dokumenterne i sagen. (Se endv. J.nr. 2002-3762-812 på side 260)

Udtalelse fra Datatilsynet 
I en afgørelse fra Datatilsynet har Datatilsynet tilladt, at der er blevet be-
handlet ikke-følsomme oplysninger om en person på Internettet uden ved-
kommendes samtykke, da hensynet til ytrings- og informationsfriheden og
den registrerendes interesse oversteg hensynet til den registrerede. Betin-
gelserne for videregivelse af nogle oplysninger af rent privat karakter efter
persondatalovens § 8, stk. 5 blev derimod ikke anset for opfyldt.  

A klagede den 19. maj 2004 til Datatilsynet over, at der på en hjemmeside
behandledes urigtige oplysninger om A. A havde ikke givet samtykke til,
at B behandlede oplysningerne. Den dataansvarlige for hjemmesiden
havde ikke imødekommet A’s ønske om sletning af oplysningerne. 

Datatilsynet fandt i sin afgørelse af 17. december 2004, at de oplysninger,
som A’s klage vedrørte, var omfattet af persondataloven. Vurderingen af,
om personoplysninger må offentliggøres på internettet, må foretages un-
der hensyn til ytringsfriheden, idet persondataloven ikke finder anven-
delse, hvis det vil være i strid med informations- og ytringsfriheden jf. Den
Europæiske Menneskerettighedskonvention artikel 10. 
Datatilsynet konkluderede for så vidt angik de ikke-følsomme oplysninger
om A, at hensynet til A ikke oversteg B’s berettigede interesse i at kunne
omtale den omhandlede sag og valgte ikke at gribe ind over for denne om-
tale af A. Datatilsynet lagde navnlig vægt på, at oplysningerne havde ka-
rakter af meningstilkendegivelser og subjektive vurderinger. I vurderingen
lagde Datatilsynet desuden betydelig vægt på ytringsfriheden. 
Med hensyn til de personfølsomme oplysninger om nogle strafbare for-
hold, vurderede Datatilsynet, at betingelserne for videregivelsen ikke var
opfyldt og at videregivelsen ikke var nødvendig for at et retskrav kunne
fastlægges, og påbød derfor B at ophøre med at videregive disse oplysnin-
ger. I vurderingen lagde Datatilsynet vægt på, at offentliggørelse på inter-
nettet er en meget indgribende behandling. 
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d4. Domme fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Afgjorte sager:
Pedersen og Baadsgaard mod Danmark nr. 49017/99, dom afsagt den 17.
december 2004.
Afgørelse: Artikel 6 og artikel 10 var ikke krænket 

Klagerne påstod, at Højesterets fældende dom af 28. oktober 1998 - i lyset
af deres virke som journalister og dermed deres rolle som ”vagthunde” i et
demokratisk samfund – udgjorde et uproportionalt indgreb i deres yt-
ringsfrihed som beskyttet i artikel 10.  Klagerne gjorde gældende, at spørgs-
målene i udsendelse ”Politiets blinde øje” ikke kunne anses for faktiske be-
skyldninger, hvis rigtighed klagerne kunne blive afkrævet at bevise.
Spørgsmålene antydede alene, at der var begået fejl under efterforskningen
af mordsagen i 1981-82, og at problematiseringen af spørgsmålet om lede-
ren af efterforskningens (fremover P) mulige ansvar for hemmeligholdelse
af dele af en vigtig vidneforklaring alene var hypotetisk. Klagerne fast-
holdte, at tv-udsendelserne var seriøse og veldokumenterede. Klagerne
henvise endvidere til, at kritikken af P var begrænset til dennes myndig-
hedsudøvelse og måtte anses for berettiget, idet offentligt ansatte i kraft af
deres virke kan være genstand for kritik i højere grad end private personer. 
Staten fremhævede, at klagerne alene var blevet dømt for at have fremsat
specifikke, udokumenterede og meget alvorlige påstande om, at P bevidst
havde hemmeligholdt bevismateriale i mordsagen. Staten bemærkede, at
Højesteret havde afgjort sagen i lyset af artikel 10 og afvejet hensynet til yt-
ringsfrihed med hensynet til beskyttelsen af personers ære. 

Endvidere påstod klagerne, at længden af straffesagen mod dem udgjorde
en krænkelse af artikel 6 og at staten var ansvarlig for anklagemyndighe-
dens adfærd og retssystemets indretning som sådant. De henviste til at sa-
gen ikke indeholdt komplekst fakta eller komplekse juridiske spørgsmål,
der kunne begrunde længden af sagen. Klagerne gjorde gældende, at peri-
oden fra maj 1991, hvor der blev indgivet politianmeldelse, til januar 1993,
hvor der blev rejst tiltale, skulle tages i betragtning ved vurdering af straf-
fesagens varighed. Staten påstod, at det afgørende tidspunkt var tids-
punktet for tiltalerejsningen. 

Sagens omstændigheder:
Klagerne var tv-journalister og havde produceret to dokumentarprogram-
mer, ”Dømt for mord” og ”Politiets blinde øje” for Danmarks Radio, der
blev vist den 17. september 1990 kl. 20.00 og den 22. april 1991 kl. 20.00.  De
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d omhandlede en sag fra 1982, hvor Vestre Landsret havde idømt en tiltalt
(fremover kaldt X) 12 års frihedsberøvelse for at have dræbt sin kone. Ef-
ter anmodning i 1990 om genoptagelse hans sag bl.a. på grund af nye af-
gørende vidneforklaringer afsagde Vestrelandsret den 13. april 1992 en fri-
findelsesdom. 
Det blev i begge udseendelser tilkendegivet, at journalisterne havde til hen-
sigt at bevise, at der ikke var grundlag for domfældelsen af X, samt at poli-
tiets efterforskning havde været kritisabel, herunder at politiet havde haft
en skyldsformodning fra begyndelsen af og at hovedvidner blev ignoreret.
Programmerne skulle vise, at X ikke kunne have begået mordet. Efter vis-
ningen af ”Dømt for mord” blev journalisterne tiltalt for ærekrænkelse, idet
udseendelsen viste, at X’s hustrus kæreste havde forbindelse til mordet. Der
blev indgået forlig, og journalisterne forpligtede sig til aldrig at vise pro-
grammet igen. Den 19. januar 1993 blev der rejst tiltale mod klagerne for at
have krænket P’s ære ved visning af ”Politiets blinde øje”. Den 6. marts 1997
afsagde Østre Landsret en fældende dom over klagerne for at have udbredt
ærekrænkende påstande om politikommissæren, herunder kritik af dennes
ledelse af efterforskningen samt påstand om at kommissæren havde tilba-
geholdt en afgørende vidneforklaring. Klager opnåede tredjeinstansbevil-
ling, og den 28. oktober 1998 stadfæstede Højesteret landsrettens dom. 

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols vurdering: 
Domstolen vurderede, at under de konkrete omstændigheder måtte det af-
gørende tidspunkt i relation til artikel 6 dateres til den 19. januar 1993, hvor
tiltale blev rejst. Eftersom straffesagen blev afsluttet den 28. oktober 1998
med Højesterets dom, varede sagen i alt 5 år, 9 måneder og 9 dage. Dom-
stolen fandt, at visse omstændigheder i sagen var komplekse og tids-
krævende. Med hensyn til klagers adfærd og ansvar for længden af straf-
fesagen, fandt domstolen, at selvom klagers udnyttelse af nationale
retsmidler ikke kunne anses for at hindre sagens gang, så havde dette for-
hold en forlængende virkning af sagen. Dette taget i betragtning foruden
det forhold, at der ikke blev klaget over udsættelse, fandt domstolen, at kla-
ger ved sin adfærd i et vist omfang havde medvirket til udstrækningen af
sagen.  Domstolen fandt derimod ikke grund til at kritisere myndigheder-
nes adfærd. Samlet set i lyset af sagens kompleksitet, parternes adfærd,
samt den samlede længe af sagen, fandt domstolen, at sagen ikke havde va-
ret længere, end hvad der var rimeligt i den konkrete dag. Myndighederne
havde derfor ikke krænket artikel 6 i relation til længden af sagen. 

Domstolen bemærkede, at der var enighed om, at Højesterets dom ud-
gjorde et indgreb i klagernes ytringsfrihed. Det afgørende i relation til ind-
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dgrebets lovlighed efter artikel 10, stk. 2, var om indgrebet måtte anses for
nødvendigt i et demokratisk samfund. De emner som udseendelserne ved-
rørte, var utvivlsomt af offentlig interesse. Domstolen fremhævede, at en
fri presse er en grundsten i et velfungerede demokratisk samfund, og det
mediernes ansvar at udbrede informationer om samfundsmæssigt rele-
vante emner dog under respekt for andres ære mv. Det bemærkedes, at
Højesteret havde inddraget hensynet til mediernes frihed, herunder den
vide adgang til at kritisere offentlige myndigheder. Klagernes var dog al-
ene dømt for at have fremsat specifikke påstande i strid med straffelovens
§ 267, stk. 1. Domstolen fandt, at beskyldningerne mod P udgjorde faktisk
påstande, der kunne gøres til genstand for bevisførelse, og at klagerne ikke
havde formået at verificere deres påstande. I sin vurdering inddrog dom-
stolen det forhold, at påstanden var fremsendt på en national tv-station i
den bedste sendetid, i et dokumentarprogram, og at de audiovisuelle me-
dier har en umiddelbar og meget stærkere virkning end trykte medier.
Endvidere lagde domstolen vægt på, at påstanden mod P var meget alvor-
lig. Samlet set fandt domstolen ikke grund til at fravige Højesterets vurde-
ring af, at klagerne manglede faktuelt basis for beskyldningerne. De natio-
nale myndigheder var derfor berettigede til at vurdere, at der var et
presserende samfundsmæssigt behov for at skride ind overfor klagernes
påstande. Endvidere tog domstolen de pålagte straffe, 20 dagbøder på 400
kr. og erstatning på 100 000 kr. i betragtning i relation til indgrebets pro-
portionalitet. Domstolen fandt ikke at straffene som sådant kunne have en
afskrækkende effekt på udøvelsen af mediernes ytringsfrihed. Domstolen
fandt ikke at domfældelsen og de pålagte straffe var uproportionelle, og
fandt derudover at Højesterets begrundelse for disse var tilstrækkelige. De
statslige myndigheder var derfor berettigede til at anse indgrebet i klager-
nes ytringsfrihed for nødvendigt i et demokratisk samfund. 

Domstolen fandt på denne baggrund, at hverken artikel 6 eller artikel 10
var krænket. 

5. Udtalelser og konkrete sager fra komitéerne 

Relevante Komitéer: 
FN’s Menneskerettighedskomité 

Udtalelser: 
FN’s Menneskerettighedskomité:
Der har ikke i perioden været en evaluering af Danmark fra komitéen.
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d Konkrete sager: 
Der har ikke i perioden været behandlet sager mod Danmark for krænkelse
af retten til ytrings- og informationsfrihed. 

6. Regeringsinitiativer
Der er ikke i perioden iværksat regeringsinitiativer vedrørende retten til yt-
rings- og informationsfrihed. 

7. Andet
Morgenavisen Jyllands-Posten bragte fredag den 30. september en stribe
tegninger af profeten Muhammed med den hensigt at illustrere at selvcen-
sur er uacceptabel for en fri presse i et demokratisk samfund.
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dRETTEN TIL FORENINGS- OG FORSAMLINGSFRIHED

Konventionsbestemmelser: EMRK art. 11, ICCPR art. 21 og art. 22 ILO-Kon-
ventionerne Nr. 87 Retten til at organisere sig og Nr. 98 Retten til at kunne
forhandle kollektive aftaler Den Europæiske Unions Charter om Grund-
læggende Rettigheder art. 12 Grundlovens § 78 og § 79 

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention artikel 11 Stk. 1: Enhver har ret
til frit at deltage i fredelige forsamlinger og til foreningsfrihed, herunder ret til at
oprette og slutte sig til fagforeninger for at beskytte sine interesser. Stk. 2. Der må
ikke gøres andre indskrænkninger i udøvelsen af disse rettigheder end sådanne, som
er foreskrevet ved lov og er nødvendige i et demokratisk samfund af hensyn til den
nationale sikkerhed eller den offentlige tryghed, for at forebygge uro eller forbry-
delse, for at beskytte sundheden eller sædeligheden eller for at beskytte andres ret-
tigheder og friheder. Denne artikel skal ikke forhindre, at der pålægges medlemmer
af de væbnede styrker, politiet eller statsadministrationen lovlige begrænsninger i
udøvelsen af disse rettigheder. 

Grundlovens § 78, stk. 1 Stk. 1: Borgerne har ret til uden forudgående tilladelse at
danne foreninger i ethvert lovligt øjemed. 
Grundlovens § 79: Borgerne har ret til uden forudgående tilladelse at samle sig
ubevæbnede. Offentlige forsamlinger har politiet ret til at overvære. Forsamlinger
under åben himmel kan forbydes, når der af dem kan befrygtes fare for den offentlige
fred.

1. Lovforslag

Titel:
Forslag til lov om ændring af lov om beskyttelse mod afskedigelse på
grund af foreningsforhold

Baggrund:
Formålet med lovforslaget er at sikre lønmodtagere en bedre beskyttelse af
deres foreningsfrihed i forbindelse med ansættelse og afskedigelse. Lo-
vforslaget indeholder således bl.a. et forbud mod, at en arbejdsgiver stiller
krav om, at en ansøger er medlem eller ikke er medlem af en forening eller
en bestemt forening som forudsætning for ansættelsen. Der foreslås indført
en særskilt godtgørelsesbestemmelse, der gælder for en arbejdsgivers over-
trædelse af dette forbud. 
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d Forslaget har endvidere til formål at ændre retstilstanden vedrørende de
eksklusivbestemmelser, som findes i en række kollektive overenskomster
på det private arbejdsmarked. Der henvises i de almindelige bemærknin-
ger til lovforslaget til betænkning nr. 1419/2002 afgivet af udvalget om eks-
klusivbestemmelser. Udvalget bemærkede, at den generelle samfundsud-
vikling og udviklingen på arbejdsmarkedet ikke i samme grad som
tidligere kan begrunde behovet for eksklusivbestemmelser. Forslaget skal
sikre, at der ikke fremover gyldigt kan indgås aftaler, som forpligter en ar-
bejdsgiver til udelukkende eller fortrinsvis at beskæftige lønmodtagere,
der er medlemmer af en forening eller en bestemt forening, samt at der ikke
fremover gyldigt kan indgås aftaler, som forpligter en lønmodtager til ude-
lukkende eller fortrinsvis at have beskæftigelse hos en arbejdsgiver, som er
medlem af en forening eller en bestemt forening. 

Menneskeretten: 
Lovforslaget har relation til foreningsfriheden på arbejdsmarkedet og til-
sigter at beskytte både den positive og negative foreningsfrihed. 

Instituttets vurdering: 
Instituttet er ikke blevet hørt i forbindelse med fremsættelsen af lovforsla-
get. 

Det bemærkes dog, at udvalget om eksklusivbestemmelser fandt, at det på
tidspunktet for afgivelsen af betænkning nr. 1419 ud fra en juridisk vurde-
ring ikke ville være nødvendigt at ændre retstilstanden på baggrund af
Danmarks internationale forpligtelser, men at retstilstanden for øjeblikket
må anses for uafklaret indtil de verserende afgørelser ved Den Europæiske
Menneskerettighedsdomstol angående de danske eksklusivaftaler forelig-
ger. Den ene verserende sag drejer sig om en klager, der fik tilbudt ansæt-
telse på en virksomhed, der havde en eksklusivaftale. Klager følte sig tvun-
get til at melde sig ind i SiD for at kunne bevare sit job. Den anden sag
vedrører en klager, der blev afskediget fra et feriejob på Coop Danmarks
centrallager, fordi vedkommende af politiske årsager ikke ønskede at være
medlem af SiD. Coop Danmark har en eksklusivaftale med SiD, der bety-
der, at ansatte, der arbejder inden for SiD’s område, og som ikke er med-
lem af SiD, skal afskediges.

Note: 
Lovforslaget er en genfremsættelse af lovforslag nr. L 120 fra folketingåret 2002-03. Lovfor-
slaget blev dengang fremsat af beskæftigelsesministeren. 
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dReference:
L 48, skriftlig fremsættelse den 26. oktober 2004: Tillæg A 1328. 
Forslag til lov om ændring af lov om beskyttelse mod afskedigelse på grund af foreningsfor-
hold (Udvidet beskyttelse af den negative foreningsfrihed).
Lovforslagets blev henvist til behandling i Arbejdsmarkedsudvalget efter første folketings-
behandling.  

Titel:
Forslag til militær straffelov, forslag til militær retsplejelov og forslag til mi-
litær disciplinarlov. 

Baggrund:
Formålet med lovforslagene er at afløse den nuværende militære straffe-
og retsplejelov fra 1973. Lovforslagene bygger på betænkning nr.
1435/2004 om den militære straffelov, retsplejelov og disciplinarlov. Lo-
vforslagene indebærer en gennemgribende revision af det militære straffe-
og disciplinarsystem.  
Forslaget til militær retsplejelov indeholder forslag om, at påtalen og ef-
terforskningskompetencen i militære straffesager fremover alene tilkom-
mer den militære anklagemyndighed. Herudover foreslås adgangen til at
kunne afgøre militære straffesager med strafpålæg ophævet. Endelig fo-
reslås reglerne om anvendelse af disciplinarmidler, herunder om sagsbe-
handlingen, optaget i en selvstændig lov – militær disciplinarlov. Der er
tale om en væsentlig forenkling af militær retsplejelov, og muliggør op-
hævelsen af en række særregler inden for den militære strafferetspleje. Der
vurderes fortsat at være behov for at opretholde særlige regler for bl.a. va-
retægtsfængsling og ransagning i militære straffesager, men betingelserne
for at kunne foretage disse indgreb er i videst muligt omfang søgt tilnær-
met de betingelser, der gælder efter retsplejeloven. 

Forslaget til militær disciplinarlov afløser de nuværende regler i militær
retsplejelov kapitel 15 om disciplinarmidler og indeholder bestemmelser
om formål og anvendelsesområde, hvornår der kan pålægges disciplina-
ransvar, hvilke disciplinarmidler, der kan anvendes, samt regler for be-
handlingen af disciplinarsager. I øvrigt vil forvaltningslovens regler være
gældende for behandlingen af disciplinarsager. 

Forslaget til militær straffelov indeholder dels bestemmelser, som supple-
rer eller fraviger reglerne i straffelovens almindelige del, dels bestemmel-
ser om strafansvar for pligtforsømmelser under tjeneste i forsvaret i freds-
tid og under væbnet konflikt samt forbrydelser mod det militære forsvar.
Der foreslås en ophævelse af den gældende militær straffelov § 29, der be-
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d grænsede det militære personels forenings- og forsamlingsfrihed, idet for-
svarsministeren efter bestemmelsen kunne forbyde, at personer, der hører
til det militære forsvar, deltager i politiske foreninger eller forsamlinger un-
der ekstraordinære forhold. 

Forsvarsministeriet har overvejet, om der fortsat bør være en bestemmelse
i militær straffelov, som giver mulighed for forsvarsministeren til i visse be-
grænsede situationer og med respekt for Menneskerettighedskonventio-
nens bestemmelser at kunne forbyde tjenstgørende militært personel at
deltage i politiske foreninger eller forsamlinger. I praksis er bestemmelsens
anvendelsesområde yderst begrænset, og dens baggrund har efter mini-
steriets opfattelse næppe i dag tilstrækkelig selvstændig betydning til fort-
sat at kunne opretholdes også set i lyset af, at militært personel kun bør un-
dergives særregler om straffeansvar, når dette er absolut nødvendigt.
Udvalgets forslag til en ny affattelse af bestemmelsen i betænkning nr.
1435/2004 er derfor udeladt af lovforslaget og den gældende § 29 foreslås
ophævet. 

Menneskeretten: 
Grundlovens bestemmelser om den almindelige forenings- og forsam-
lingsfrihed gælder også for militært personel, men er imidlertid efter
grundlovens § 85 kun »anvendelige med de indskrænkninger, der følger af
de militære loves forskrifter«.  Forenings- og forsamlingsfriheden er også
beskyttet af artikel 11 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention,
men efter artikel 11, stk. 2, 2. punktum, er forsamlings- og foreningsfrihe-
den dog ikke til hinder for, at der pålægges medlemmer af de væbnede styr-
ker, politiet eller statsadministrationen lovlige begrænsninger i udøvelsen
af disse rettigheder. Adgangen til sådanne begrænsninger er til stede alle-
rede under »normale forhold«, men der bør være et reelt og proportionalt
behov for begrænsningen. 
Herudover indeholder EMKR artikel 15, stk. 1 en generel hjemmel til at fra-
vige bl.a. artikel 11, men kun »under krig eller anden offentlig faretilstand,
der truer nationens eksistens … i det omfang, det er strengt påkrævet af si-
tuationen …«. Anvendelse af artikel 15 kræver desuden opfyldelse af visse
yderligere, formelle krav. 

Instituttets vurdering:
Instituttet afgav ikke høringssvar i forbindelse med behandlingen af lov-
forslagene. 
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dReference:
1) Lov nr. 530 af 24. juni 2005. 
Ikrafttrædelse: Alle 3 lovforslag træder i kraft den 1. januar 2006. 
L 54, skriftlig fremsættelse den 23. februar 2005: Tillæg A 1116.
Lovforslag som vedtaget: Tillæg C 221. 
Forslag til lov om militær straffelov. 
Afstemningsresultat: Lovforslaget blev vedtaget med 86 stemmer mod 21. 
Instituttets afgav ikke høringssvar til lovforslagene.   

2) Lov nr. 531 af 24. juni 2005. 
L 55, skriftlig fremsættelse den 23. februar 2005: Tillæg A 1116.
Lovforslag som vedtaget: Tillæg C 226. 
Forslag til lov om militær retsplejelov. 
Afstemningsresultat: Lovforslaget blev vedtaget med 99 stemmer mod 10. 2 stemte hverken
for eller imod.  

3) Lov nr. 532 af 24. juni 2005. 
L 55, skriftlig fremsættelse den 23. februar 2005: Tillæg A 1116.
Lovforslag som vedtaget: Tillæg C 229. 
Forslag til lov om militær disciplinarlov. 
Afstemningsresultat: Lovforslaget blev vedtaget med 96 stemmer mod 10. 1 undlod at
stemme.  

2. Domme fra de danske domstole

Højesteret: 
U.2005.2111H
Aftaler mellem forvaltningsmyndighed og den forhandlingsberettigede
organisation om fordeling af lokallønsmidler ikke afgørelser omfattet af
forvaltningsloven. Aftalerne ikke udtryk for forskelsbehandling som følge
af fagforeningsforhold m.v. og derfor ikke ugyldige. Se under afsnittet For-
bud mod diskrimination. 

Østre og Vestre Landsret: 
U.2005.1677Ø
Klausul om manglende adgang til udmeldelse af fagforening tilsidesat ef-
ter aftalelovens § 36.

A blev i 1988 ansat i en virksomhed, V, som havde indgået overenskomst
med Dansk Funktionærforbund, DF, hvori det blandt andet var anført, at
de i V beskæftigede funktionærer fortrinsvis skulle være organiserede i DF.
A havde allerede 2 år tidligere, da han blev ansat som elev, meldt sig ind i
DF. I august 2002 blev V i Arbejdsretten idømt en bod for brud på over-
enskomsten med DF ved i mere end 10 år at have handlet, som om over-
enskomstens fortrinsklausul ikke eksisterede. I september 2002 ønskede A
at melde sig ud af DF, idet han blandt andet syntes, at der skete for lidt i
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d foreningen. DF fastholdt medlemskabet under henvisning til overenskom-
stens fortrinsklausul. Hertil kom, at det af DF’s vedtægter fremgik, at et
medlem ikke kunne udmelde sig af foreningen, så længe den pågældende
var beskæftiget inden for DF’s organisationsområde. Udtalt, at selv om den
negative foreningsfrihed kan anses som en grundlæggende rettighed, har
den kun i begrænset omfang fundet udtryk i de instrumenter, der regule-
rer sådanne rettigheder. Spørgsmålet om rækkevidden af den negative for-
eningsfrihed er således i første række et politisk spørgsmål, der henhører
under Folketinget. Landsretten fandt på denne baggrund, at der må udvi-
ses betydelig tilbageholdenhed ved vurderingen af, om en given handle-
måde måtte være i strid med beskyttelsen af den negative foreningsfrihed
i EMRK art. 11 og i forlængelse heraf aftalelovens § 36. Under de forelig-
gende omstændigheder, og hvor A fandt sit medlemskab af DF for stri-
dende mod sin fagpolitiske opfattelse, fandtes det urimeligt, jf. aftalelovens
§ 36, at fastholde, at A ikke kunne melde sig ud af DF med et passende var-
sel

3. Udtalelser fra Folketingets Ombudsmand

Der er ikke i perioden afgivet udtalelser vedrørende retten til forenings- og
forsamlingsfrihed. 

4. Domme fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Der er ikke i perioden offentliggjort domme vedrørende retten til fore-
nings- og forsamlingsfrihed med Danmark som sagspart. 

5. Udtalelser og konkrete sager fra komitéerne 

Relevante komitéer: 
FN’s Menneskerettighedskomité ILO-Ekspertkomitéen for Konventioners
og Anbefalingers Anvendelse (CEACR) 

Udtalelser: 
FN’s Menneskerettighedskomité:
Der har ikke i perioden været en evaluering af Danmark fra komitéen.

ILO-Ekspertkomitéen for Konventioners og Anbefalingers Anvendelse
(CEACR):
Der har ikke i perioden været en evaluering af Danmark fra komitéen.
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dKonkrete sager: 
Der har ikke i perioden været behandlet sager mod Danmark for krænkelse
af retten til forenings- og forsamlingsfrihed. 

6. Regeringsinitiativer

Der har ikke i perioden været iværksat regeringsinitiativer vedrørende ret-
ten til forenings- og forsamlingsfrihed. 
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r RETTEN TIL EFFEKTIVE RETSMIDLER

Konventionsbestemmelser: EMRK art. 13, ICCPR art. 2, stk. 3.
Den Europæiske Unions Charter om Grundlæggende Rettigheder art. 47.

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention artikel 13:
Enhver, hvis rettigheder og friheder efter denne konvention er blevet krænket, skal
have adgang til effektive retsmidler herimod for en national myndighed, uanset om
krænkelsen er begået af personer, der handler i embeds medfør.

1. Lovforslag
Der er ikke i perioden fremsat lovforslag vedrørende retten til effektive
retsmidler. 

2. Domme fra de danske domstole

Højesteret: 
U.2005.523H 
Kommune ikke erstatningsansvarlig over for borger, der efter langvarig be-
handling af en byggetilladelsessag havde pådraget sig et kronisk belast-
ningssyndrom.

I maj 1987 fik C af kommunen K tilladelse til at opstille en vindmølle på
sin ejendom. Efter at C havde ladet møllen opstille, klagede en nabo N over
møllens placering, og under klagesagen viste det sig, at møllen - bl.a. efter
anvisning fra amtet A - var blevet opstillet på et andet sted på C’s grund
end det, der oprindeligt var blevet ansøgt om. Møllen var derved blevet op-
stillet i strid med bygningsreglementet, fordi den var kommet for tæt på
skellet til N’s ejendom. A og Boligministeriet besluttede derpå i henholds-
vis marts og juni 1988 at hjemvise sagen til K til fornyet behandling. Der
gik derefter i alt 13 år, før møllen i 2001 med samtykke fra en ny ejer af N’s
ejendom blev lovliggjort ved dispensation. Under en sag mod K fik C til-
lagt erstatning for sit rentetab i anledning af sagens langvarige behandling
hos K. Derefter anlagde C en ny sag mod K med påstand om erstatning for
mén og erhvervsevnetab, der ifølge Arbejdsskadestyrelsen skyldtes et kro-
nisk belastningssyndrom, og som var blevet vurderet til henholdsvis 15 %
og 50 %. Subsidiært påstod C godtgørelse for tort, jf. erstatningsansvarslo-
vens § 26 og Menneskerettighedskonventionens art. 6, stk.1. C henviste her-
ved til, at det var K’s langvarige sagsbehandling m.v., der havde været år-
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handlet ansvarspådragende, men frifandt K under henvisning til, at be-
lastningssyndromet ikke havde været påregneligt for K, og at der ikke var
grundlag for tortgodtgørelse. Højesteret stadfæstede landsrettens dom

Note:
U.2005.523H omtales i Ugeskrift for Retsvæsen (U.2005B.133) i artikel ”Det offentliges kom-
pensationsansvar for krænkelser af internationale menneskerettigheder” af adjunkt Jonas
Christoffersen, Københavns Universitet. I artiklen drøftes visse principielle aspekter af for-
holdet mellem dansk erstatningsret og retten til effektive retsmidler over for krænkelser af in-
ternationale menneskerettigheder. Det konkluderes, at dansk rets almindelige regler om det
offentliges erstatningsansvar formentlig ikke er tilstrækkelig strengt, dels at adgangen til
godtgørelse for ikke-økonomisk skade formentlig er for snæver. 

Østre og Vestre Landsret: 
Der er ikke i perioden offentliggjort domme vedrørende retten til effektive
retsmidler. 

3. Udtalelser fra Folketingets Ombudsmand
Der er ikke i perioden offentliggjort udtalelser vedrørende retten til effek-
tive retsmidler.

4. Domme fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol
Der er ikke i perioden offentliggjort domme vedrørende retten til effektive
retsmidler med Danmark som sagspart. 

5. Udtalelser og konkrete sager fra komitéerne 

Relevante komitéer: 
FN’s Menneskerettighedskomité 

Udtalelser: 
FN’s Menneskerettighedskomité:
Der har ikke i perioden været en evaluering af Danmark fra komitéen.

Konkrete sager: 
Der har ikke i perioden været behandlet sager mod Danmark for krænkelse
af retten til effektive retsmidler. 

6. Regeringsinitiativer 
Der er ikke i perioden iværksat regeringsinitiativer vedrørende retten til ef-
fektive retsmidler. 
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Konventionsbestemmelser: EMRK art. 14, ICCPR art. 2 og art. 26, ICERD
art. 5 Rådets Direktiv 2000/43/EF af 29. juni 2000 om gennemførelse af
princippet om ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse, Rå-
dets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2003 om generelle ramme-
bestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv.
ILO-Konvention Nr. 111 om Afskaffelse af diskrimination, hvad angår
ansættelse og beskæftigelse. Den Europæiske Unions Charter om Grund-
læggende Rettigheder art. 20, art. 21 og art. 25. Tillægsprotokol nr. 12 til
EMRK (Hverken undertegnet eller ratificeret af Danmark). Den Euro-
pæiske Konvention om Statsborgerskab. Grundlovens § 70.  
Europarådets Tillægsprotokol til Konventionen om IT-kriminalitet (Cyber
Crime) vedrørende kriminalisering af racistiske og xenofobiske handlinger
begået via computersystemer.
Lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af race mv. 
Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv.
Lov om etnisk ligebehandling
Lov om ligestilling af mænd og kvinder. 
Straffelovens § 266 b. 

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention artikel 14: Nydelsen af de i denne
konvention anerkendte rettigheder og friheder skal sikres uden forskel på grund af
køn, race, farve, sprog, religion, politisk eller anden overbevisning, national eller
social oprindelse, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, formueforhold, fødsel el-
ler ethvert andet forhold. 
Grundlovens § 70: Ingen kan på grund af sin trosbekendelse eller afstamning be-
røves adgang til den fulde nydelse af borgerlige og politiske rettigheder eller und-
drage sig opfyldelsen af nogen almindelig borgerpligt. 
Se også kapitlerne under Rettigheder vedrørende særlige grupper, for så
vidt angår kvinder, børn, personer med funktionsnedsættelse, etniske
minoriteter, nationale mindretal og flygtninge.

1. Lovforslag

Titel:
Forslag til lov om ændring af lov om registreret partnerskab
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Det er forslagsstillernes opfattelse, at der siden vedtagelsen af lov om regi-
streret partnerskab i foråret 1989, er der sket en almindelig samfundsmæs-
sig anerkendelse af ligestillingen mellem samlevende af modsat køn og
samlevende af samme køn. Siden 1995 har der været en grundig drøftelse
inden for folkekirken af holdningen til vielse i forbindelse med et registre-
ret partnerskab, og biskopperne har på grundlag af et udvalgsarbejde gen-
tagne gange drøftet emnet. 

Det foreslås, at § 2, stk. 1 i lov om registreret partnerskab ændres således,
at ægteskabsloven finder tilsvarende anvendelse på registrering af part-
nerskab. Dermed åbnes der mulighed for, at trossamfund kan medvirke
ved indgåelse af registreret partnerskab. Der indsættes et pkt. 2 i bestem-
melsen, der understreger, at ingen præst har pligt til at medvirke ved ind-
gåelse af registreret partnerskab. Lovforslaget indfører derfor ikke en for-
pligtigelse for trossamfundene til at forestå en registrering af partnerskabet,
men gør det muligt for præsterne inden for folkekirken eller inden for an-
dre trossamfund at medvirke ved indgåelse af registreret partnerskab.

Menneskeretten: 
Lovforslaget har relation til det grundlæggende menneskeretlige ligestil-
lingsprincip.  

Instituttets vurdering: 
Instituttet har ikke afgivet høringssvar. 

Note: 
B 7 Forslag til folketingsbeslutning om fjernelse af lovmæssige hindringer for folkekirken og
andre trossamfund for at medvirke ved indgåelse af registreret partnerskab fremsat den 7. ok-
tober 2004 blev forkastet med 61 stemmer mod 42 den 12. december 2004. 
Lovforslag L 150 er en genfremsættelse af lovforslag L 133 fra Folketingsåret 2004-05 (1. sam-
ling), der bortfaldt som følge af afholdelse af folketingsvalg. 

Reference:
L 130, skriftlig fremsættelse den 18. marts 2005: Tillæg A 5460.
Forslag til lov om ændring af lov om registreret partnerskab. (Mulighed for folkekirken og an-
dre trossamfund for at medvirke ved indgåelse af registreret partnerskab).
Lovforslaget blev henvist til behandling i Retsudvalget efter 1. folketingsbehandling. 

Titel:
Forslag til lov om ændring af lov om danskuddannelse til voksne ud-
lændinge m.fl., integrationsloven og udlændingeloven
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I efteråret 2003 foretog Integrationsministeriet en analyse af kvoteflygtnin-
genes uddannelses- og beskæftigelsessituation i Danmark. Analysen viste
bl.a., at selv om 61 procent af kvoteflygtningene er i den erhvervsaktive al-
der, er kun 7 procent af disse i beskæftigelse, og 90 procent modtog over-
førselsydelser. På baggrund af bl.a. denne undersøgelse og en undersøgelse
fra Ankestyrelsen fra år 2004, hvoraf det fremgår, at der er en mindre del af
udlændinge, der ikke reagerer på kommunens danskuddannelsestilbud, er
det regeringens målsætning at indføre tiltag til fremme af integrationen på
arbejdsmarkedet og i det danske samfund. Herunder at alle udlændinge
får tilbudt danskuddannelse og aflægger en afsluttende prøve. Der fores-
lås tiltag til styrkelse af selvforsørgende, familiesammenførte udlændinges
danskindlæring, indførelse af obligatorisk, fremrykket og styrket dan-
skuddannelse for flygtninge samt, ændret udvælgelsen af og styrket inte-
grationsindsats over for kvote-flygtninge.

Menneskeretten: 
Efter det menneskeretlige princip om ikke-diskrimination er staterne for-
pligtede til at ligebehandle og til at sikre lige muligheder for alle. Endvi-
dere gælder de menneskeretlige retssikkerhedsmæssige krav om forudsi-
gelighed, gennemsigtighed og proportionalitet ikke blot ved indgreb i
beskyttede rettigheder, men også i relation til den lovgivning, der skal sikre
en effektiv menneskeretlig beskyttelse. Udover disse menneskeretlige
grundsætninger er FN’ s konvention om civile og politiske rettigheder,
FN’s konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, FN’s
Verdenserklæring samt FN’s Flygtningekonvention relevante i forhold til
lovforslagene. 

Instituttets vurdering: 
Det bemærkes, at alle udlændinge i Danmark bør have lige adgang til og
mulighed for at deltage i og gennemføre danskuddannelse, og dermed til-
egne sig viden om det danske sprog og viden om den danske kultur og sam-
funds-forhold.

Et krav om obligatorisk sprog- og samfundsundervisning kan efter Insti-
tuttets opfattelse stilles i lovgivningen, uden at det giver anledning til men-
neskeretlige krænkelser. Tilsvarende er der ikke noget til hinder for et krav
om, at ansøgere om ægtefællesammenføring samt de herboende personer
skal underskrive en erklæring om aktiv deltagelse i danskuddannelse og
integration i det danske samfund som betingelse for at kunne opnå ægte-
fællesammenføring. 
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underskrivelse af en erklæring står i et rimeligt forhold til problemets til-
syneladende omfang, idet de fleste selvforsørgende, familiesammenførte
udlændinge, der er omfattet af integrationsloven, deltager i danskuddan-
nelse. Dette er også bekræftet af den stikprøveundersøgelse foretaget af
Ankestyrelsen i august 2004. Det må ligeledes tages i betragtning, at 1/3 af
dem, der er påbegyndt danskundervisning, ophører med undervisningen
efter 1-1? år på grund af sygdom, barsel, beskæftigelse eller fordi de er flyt-
tet til en anden kommune. 

Desuden er det Instituttets opfattelse, at de nævnte problemer med mang-
lende deltagelse, utilstrækkelige danskkundskaber m.v. kan løses på en
mere hensigtsmæssig måde, der både hjælper i den konkrete situation og
generelt bidrager til at skabe effektiv beskyttelse af ligebehandlingsprin-
cippet fx ved at kommunerne via opsøgende aktiviteter afdækker årsagen
til den manglende reaktion og/eller interesse, eller i tilfælde af barsel eller
sygdom at kommunen medvirker til at sikre, at personen genoptager ud-
dannelsen, når tilstanden er normaliseret. 

Instituttet påpeger, at det ikke fremgår af lovforslaget, hvordan kravene om
aktiv deltagelse i ansøgerens børns danskindlæring og integration ”efter
bedste evne” og villighed til at arbejde aktivt for selvforsørgelse ”hurtigst
muligt” skal vurderes. Dette skaber usikkerhed med hensyn til de admini-
strative myndigheders skønsudøvelse. 

Den udenlandske ægtefælle skal endvidere bl.a. erklære, at man ikke vil af-
straffe børnene fysisk. Instituttet finder kravet problematisk, idet det sig-
nalerer en antagelse om, at kun udenlandske forældre ikke respekterer bør-
nenes rettigheder. Et sådan signal vil kunne medvirke til at etnificere
problemerne, hvorved der er en øget risiko for at overse de sociale og øko-
nomiske dimensioner, der knytter sig til problemer med vold mod børn.

Instituttet finder det positivt, at man fremskynder flygtninges mulighed for
at deltage i danskundervisning ved, at der tilbydes undervisning i perio-
den indtil den enkelte flygtning anvises en bopælskommune.

Instituttet bifalder, at der skabes hjemmel til at udvide kredsen af de kvo-
teflygtninge, der kan få opholdstilladelse og blive genbosat i Danmark, til
også at omfatte udlændinge, der ved en tilbagevenden risikerer overgreb
samt flere andre udsatte grupper. Disse to kategorier vil ofte reelt have
samme beskyttelsesbehov som konventionsflygtninge. 
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der Instituttet det beklageligt, at man fremover alene vil modtage kvote-
flygtninge “fra udvalgte geografiske områder – f.eks. Asien og Afrika”.
Dette begrundes med, “at Danmark ikke på forhånd binder sig til at tage
bestemte grupper af flygtninge.” Men konsekvensen af denne justering er
netop en (nationalitetsmæssig) binding “til at tage bestemte grupper af
flygtninge”. Instituttet savner en forklaring på denne tilsyneladende mod-
sætning i begrundelsen for den foreslåede justering.

Det bemærkes, at ud fra det grundlæggende princip om international be-
skyttelse, asylinstituttet hviler på, ikke virker ganske overbevisende, at
personer, der ville kunne få opholdstilladelse efter princippet i Udl. § 9 a,
stk. 1 (jobkort-ordningen), skal prioriteres særskilt. Det kan endvidere stil-
les spørgsmålstegn ved, om det er foreneligt med samme grundlæggende
princip, at f.eks. “analfabeter som udgangspunkt ikke (bør) tilbydes gen-
bosætning”. Efter Instituttets vurdering havde det været mere naturligt at
fokusere på beskyttelsesbehov frem for faglige færdigheder. 

Instituttet finder det ganske problematisk, at det foreslås at nedlægge det
hidtil eksisterende kvoteudvalg til fordel for, “at den overordnede forde-
ling af kvoten på forskellige kategorier fremover besluttes politisk”, dvs. af
integrationsministeren.  Det nuværende kvoteudvalg sikrer i højere grad
en objektiv og saglig udvælgelse af kvoteflygtninge uden inddragelse af
usaglige politisk prægede kriterier. 

Reference:
Lov nr. 402 af 1. juni 2005 og lov nr. 403 af 1. juni 2005. 
Ikrafttrædelse: 1. juli 2005.
L 79 A og B, skriftlig fremsættelse den 23. februar 2005: Tillæg A 1411.
Lovforslag som vedtaget: Tillæg C 134 og 137
Forslag til lov om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., integra-
tionsloven og udlændingeloven. (Styrkelse af familiesammenførtes danskindlæring og frem-
rykket og intensiveret danskuddannelse til flygtninge m.v.)
Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Ændret udvælgelse af og styrket integrati-
onsindsats over for kvoteflygtninge) og 
Afstemningsresultat: L 79 A blev vedtaget med 97 stemmer. 18 stemte hverken for eller imod.
L 79 B blev vedtaget med 98 stemmer. 18 stemte hverken for eller imod. 
Instituttets høringssvar af 5. november 2004, udarbejdet af Kim U. Kjær og Birgitte Kofod Ol-
sen. 

Note:
De to lovforslag blev fremsat samlet som L 97 i Folketingsåret 2004-05, 1. samling. Lovforsla-
get bortfaldt ved udskrivelse af valg til Folketinget den 8. februar 2005. De senere fremsatte
lovforslag er i væsentligt grad identisk med lovforslag nr. L 97. 
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Lov om ændring af lov om almene boliger samt støttede private andels-
boliger m.v. og lov om kommunal anvisningsret

Baggrund:
Forslaget indgår som et led i udmøntningen af regeringens strategi mod
ghettoisering, som blev fremlagt i maj 2004. Med strategien præsenterede
regeringen en række initiativer, som har til formål at vende udviklingen i
de mest problemramte boligområder og at bidrage til at forebygge, at nye
opstår. 
Lovforslagets hovedindhold er en begrænsning af bestemte gruppers mu-
lighed for at opnå en bolig, som de står på venteliste til. I lovforslaget fo-
reslås således indsat i en ny regel, § 51 b, i lov om almene boliger samt støt-
tede private andelsboliger. Efter stk. 1 i § 51 b kan kommunalbestyrelsen
beslutte, at en boligorganisation skal afvise boligsøgende på ventelisten,
dvs. boligsøgende, der er nået så langt på ventelisten, at de opfylder betin-
gelserne for at opnå en bestemt bolig, når: 1) boligen ligger i et område med
“særlig høj andel af personer udenfor arbejdsmarkedet” og 2) den bolig-
søgende ikke allerede har bolig i afdelingen, dvs. en “udefrakommende”,
og 3) den boligsøgende og dennes ægtefælle/samlever i 6 sammenhæn-
gende måneder har modtaget kontanthjælp eller starthjælp efter lov om ak-
tiv socialpolitik eller introduktionsydelse efter lov om integration af ud-
lændinge i Danmark. 
Reglen i stk. 1 skal sammenholdes med bestemmelsens stk. 8, hvorefter
kommunalbestyrelsen skal anvise en anden passende bolig til bolig-
søgende, som er blevet afvist efter stk. 1, og som er registreret som bolig-
søgende i boligorganisationen senest på datoen for kommunalbestyrelsens
beslutning om, at boligorganisationen skal afvise boligsøgende efter stk. 1.
Anvisning skal så vidt muligt ske senest 6 måneder efter den dato, hvor
den boligsøgende modtager meddelelse om afvisning. 

Menneskeretten: 
Den relevante menneskeretlige regulering findes i ICERD i art. 1 (defini-
tion af racediskrimination), jf. art. 5, stk. 1( ret til lighed for loven bl.a. med
hensyn til retten til bolig jf. litra e) i ICERD, art. 11 (retten til bolig) og art.
2 (forbud mod diskrimination) i ICESCR og art. 8 (retten til respekt for fa-
milieliv mv.) og art. 14 (forbud mod diskrimination) i EMRK, samt art. 1 i
tillægsprotokol nr. 1 til EMRK (ejendomsretten) og grundlovens § 73 (ejen-
domsretten).  
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På grund af den korte høringsfrist har Instituttet ikke haft mulighed for at
foretage en tilbundsgående gennemgang af de problemstillinger, forslaget
rejser.

Som følger af FN’s Konvention om Økonomiske, Sociale og Kulturelle Ret-
tigheder (ICESCR artikel 11) er Danmark forpligtet til at anerkende ethvert
menneskes ret til en levefod, som er tilstrækkelig for vedkommende selv
og vedkommendes familie, herunder passende bolig etc., og skal efter kon-
ventionens art. 2, stk. 1 træffe forholdsregler i videst mulig udstrækning og
ved alle egnede midler med henblik på den fremadskridende fulde virke-
liggørelse af blandt andet retten til bolig.  Dette indebærer blandt andet, at
staten skal afholde sig fra at gøre indgreb i den enkeltes ret til at opnå en
passende bolig. Bestemmelsen indebærer en ret til at opnå en bolig, hvis en
sådan er til rådighed. Når en person står på venteliste til en bolig, og er nået
dertil på ventelisten, hvor boligen faktisk er til rådighed, må det som ud-
gangspunkt anses som et indgreb i denne rettighed, hvis den pågældende
ikke kan opnå boligen og heller ikke kan opnå en anden bolig i stedet.
Såfremt ordningen administreres således, at den enkelte, der er berettiget
til en bolig, anvises en anden passende bolig i medfør af stk. 8, er der der-
imod ikke tale om et indgreb i retten til en bolig.
Det bemærkes, at det følger af ICESCR artikel 2, stk. 2 sammenholdt med
artikel 11, at Danmark har en forpligtelse til at respektere individets ret til
en bolig, samt til ikke at diskriminere ved administrationen af denne ret.
Den danske stat har i den forbindelse en forpligtelse til at sikre, at hverken
offentlige myndigheder, for eksempel kommunale myndigheder, eller pri-
vate, for eksempel boligorganisationer, administrerer den ret til bolig, som
konventionen sikrer, på en diskriminerende måde. 

Det påpeges, at Danmark i henhold til FN’s Konvention om afskaffelse af
alle former for racediskrimination (ICERD) artikel 1 jf. artikel 5 har pligt til
at sikre, at der ikke diskrimineres på baggrund af race, hudfarve eller nati-
onal eller etnisk oprindelse med hensyn til retten til bolig. Såfremt de fo-
reslåede regler administreres således, at der indirekte sker en diskrimina-
tion på baggrund af race, hudfarve eller national eller etnisk oprindelse, vil
en sådan administration derfor stride mod de nævnte regler i ICERD.

Det kan ikke udelukkes, at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol
vil anse afvisning fra en bolig for at være et indgreb efter Den Europæiske
Menneskerettighedskonvention (EMRK) art. 8, stk. 1, såfremt loven admi-
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baggrund af deres placering på ventelisten havde en berettiget forventning
om at få adgang til, og de samtidigt ikke opnår anden bolig. 
Såfremt der foreligger et indgreb, vil dette kun kunne legitimeres efter be-
stemmelsens stk. 2, såfremt det er “nødvendigt i et demokratisk samfund”.
Betingelsen indebærer, at indgrebet skal være proportionalt i forhold til det
formål, der søges opnået. Instituttet er ikke i besiddelse af oplysninger om
omfanget af den “ghettoisering”, lovforslaget henviser til, eller oplysnin-
ger om i hvilket omfang denne “ghettoisering” faktisk giver anledning til
problemer, som kan begrunde mulige indgreb af den karakter, som lovfor-
slaget lægger op til.
Instituttet understreger endvidere forbudet mod diskrimination i EMRK
art. 14. 

Såfremt der er personer, der ikke får adgang til en bolig, de på baggrund
deres placering på ventelisten havde en berettiget forventning om at få ad-
gang til, og som heller ikke bliver anvist en bolig i medfør af den foreslåede
bestemmelses stk. 7, kan det videre ikke udelukkes, at der under særlige
omstændigheder kan være tale om ekspropriation efter Grundlovens § 73
og tillægsprotokol 1, art. 1 til EMRK. Det afgørende ved vurderingen af, om
bestemmelsen finder anvendelse er, om en plads på en venteliste kan an-
ses som “ejendom” i bestemmelsens forstand. Det bemærkes, at Den Eu-
ropæiske Menneskerettighedsdomstolen i sin praksis har anlagt en meget
vid fortolkning af ejendomsbegrebet. 

Note: 
Lovforslag L 32 er en genfremsættelse af lovforslag L 135 fra Folketingsåret 2004-05 (1. sam-
ling), der bortfaldt som følge af afholdelse af folketingsvalg. 

Reference:
Lov nr. 328 af 18. maj 2005. 
Ikrafttrædelse: 1. juni 2005. 
L 32, skriftlig fremsættelse den 23. februar 2005: Tillæg A 865. 
Lovforslag som vedtaget: Tillæg C 55. 
Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v.
og lov om kommunal anvisningsret. (Indsats mod ghettoisering). 
Afstemningsresultat: Lovforslaget blev vedtaget med 111 stemmer mod 3. 
Instituttets høringssvar af 1. december 2004, udarbejdet af Marianne Nørregaard. 

Titel:
Forslag til lov om ændring af lov om registreret partnerskab og forslag
til lov om ændring af adoptionsloven
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I 1999 blev stedbarnsadoption mulig for homoseksuelle par, der har ind-
gået registreret partnerskab. Forslagsstillernes lovforslag har til hensigt at
sikre fuld ligestilling mellem homoseksuelle par, der har indgået registre-
ret partnerskab, og heteroseksuelle ægtepar dels med hensyn til fremmed-
adoption af danske og udenlandske børn, og dels tidspunktet for sted-
barnsadoption. Stedbarnsadoption kan først efter 3 måneder ske for
registrerede partnere efter de nugældende regler. 

Det foreslås derfor i L 142, at § 4, stk. 1 i lov om registreret partnerskab ænd-
res således, at adoptionslovens regler om ægtefæller fremover finder an-
vendelse på det registrerede partnerskab. Dog kan et registreret par kun
adoptere udenlandske børn, såfremt der foreligger en bilateral aftale mel-
lem det pågældende donorland og adoptionsmyndighederne i Danmark
om adoption til par i registreret partnerskab. 
Desuden foreslås i L 150, at § 8, stk. 2, 2. pkt. i adoptionsloven ændret, så
der skabes adgang for en registreret partner til at stedbarnsadoptere fra bar-
nets fødsel. 

Menneskeretten: 
Lovforslagene vedrører det grundlæggende menneskeretlige ligestillings-
princip og har til formål at hindre forskelsbehandling på grund af seksuel
orientering. 

Instituttets vurdering: 
Instituttet har endnu ikke modtaget høringsanmodninger. 

Note:
Den 2. marts 2005 blev der fremsat et forslag til folketingsbeslutning om ligestilling med hen-
syn til fremmedadoption af danske og udenlandske børn (B 6). Forslaget opfordrer regerin-
gen til at fremsætte lovforslag, som giver registrerede partnere adgang til at adoptere danske
og udenlandske børn efter samme procedurer og godkendelseskrav, som gælder for ægte-
fæller og enlige, under forudsætning af, at der med hensyn til adoption af udenlandske børn
foreligger en bilateral aftale mellem de pågældende donorlande og Danmark om adoption til
par i registreret partnerskab. 

Reference:
L 142, skriftlig fremsættelse den 5. april 2005: Tillæg A 6478.
Forslag til lov om ændring af lov om registreret partnerskab. (Ligestilling mellem registrerede
partnerskaber og heteroseksuelle ægteskaber med hensyn til fremmedadoption af danske og
udenlandske børn).
Afstemningsresultat: Lovforslaget blev forkastet, idet 46 stemte for og 60 imod. 

L 150, skriftlig fremsættelse den 12. april 2005: Tillæg A 6298.
Forslag til lov om ændring af adoptionsloven. (Adgang til stedbarnsadoption for registreret
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Efter 1. behandling i folketinget blev forslaget henvist til behandling i Retsudvalget. 

Titel:
Forslag til lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere
og funktionærer

Baggrund:
Forslaget til ændring af funktionærloven har til formål at gennemføre dele
af forbudet mod forskelsbehandling på grund af alder i Rådets direktiv
2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om li-
gebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv (beskæftigelsesdi-
rektivet) samt dele af Rådets direktiv 1999/70/EF af 28. juni 1999 om ram-
meaftalen vedrørende tidsbegrænset ansættelse, der er indgået af EFS,
UNICF og CEEP i dansk ret. 

Som led i gennemførelsen af beskæftigelsesdirektivet foreslås det at op-
hæve 18 års-grænsen i funktionærlovens § 2b, stk. 1, idet der for funktio-
nærer under 18 år ikke er hjemmel til at tilkende godtgørelse for usaglig af-
skedigelse. 
Der ligger hverken beskyttelses- eller beskæftigelseshensyn bag aldersg-
rænsen, hvorfor der ikke er grundlag for at undtage denne form for ulige
behandling på grund af alder i medfør af beskæftigelsesdirektivets artikel
6. 

Menneskeretten: 
Lovforslaget har relation til det menneskeretlige ligebehandlingsprincip.
Beskæftigelsesdirektivet er en del af Europa-kommissionens anti-diskri-
minationspakke, der blev fremsat den 25. november 1999 med hjemmel i
EF-traktatens artikel 13, hvorefter der kan træffes hensigtsmæssige foran-
staltninger til bekæmpelse af forskelsbehandling. Direktivet fastlægger
rammen for forbudet mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet og ved-
rører kriterierne religion, tro, alder, handicap og seksuel orientering. 18 års-
grænsen i funktionærloven vurderes at være i strid med beskæftigelsesdi-
rektivets forbud mod aldersdiskrimination. 

Instituttets vurdering:
Instituttet afgav ikke høringssvar i forbindelse med lovforslagets behand-
ling. 
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Lov nr. 1416 af 22. december 2004.
Ikrafttrædelse: Dagen efter bekendtgørelse i Lovtidende. 
L 91, skriftlig fremsættelse den 11. november 2005: Tillæg A 2685.
Lovforslag som vedtaget: Tillæg C 124.
Forslag til lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer. (Op-
hævelse af 18-års-grænsen i § 2 b).
Afstemningsresultat: Lovforslaget blev vedtaget enstemmigt med 101 stemmer. 

2. Domme fra de danske domstole

Højesteret: 
U.2005.1265H
Afskedigelse af kvinde for at bære religiøst begrundet hovedtørklæde i
strid med beklædningsregler om delvis uniformering indebar ikke ulovlig
forskelsbehandling.
Se under afsnittet om Retten til religionsfrihed 

U.2005.2086H
Afslag på opholdstilladelse med henblik på familiesammenføring med her-
boende udlænding ikke tilsidesat
Se under afsnittet Retten til respekt for privatliv, familieliv, hjem og korre-
spondance. 

U.2005.1741H
Ankestyrelsens afgørelse om anvendelse af supplerende erhverv som be-
dømmelsesgrundlag i pensionssag ikke i strid med reglerne om ligebe-
handling af mænd og kvinder.

I 1995 tilkendte et revaliderings- og pensionsnævn A forhøjet almindelig
førtidspension på grund af følgerne efter en diskusprolapsoperation. A
indbragte afgørelsen for Ankestyrelsen S, idet hun ønskede mellemste før-
tidspension. Afgørelsen blev stadfæstet af S, der i 1997 og 2000 fastholdt sin
afgørelse, hvoraf fremgik, at bedømmelsesgrundlaget var, at A havde haft
erhvervsmæssigt deltidsarbejde og husligt arbejde i hjemmet, således at
hun skulle bedømmes som værende i supplerende erhverv og ikke i fuldt
erhverv. A indbragte sagen for domstolene med påstand om, at S’ afgørelse
var ugyldig. Hun henviste herved til, at bedømmelsesgrundlaget supple-
rende erhverv var i strid med ligestillingslovens § 2 og EU-direktivet om li-
gebehandling af mænd og kvinder med hensyn til social sikring. Højeste-
ret udtalte bl.a., at det ikke var udtryk for en indirekte forskelsbehandling
på grund af køn i strid med direktivet og loven, at der ved vurderingen af
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teten reducerede A’s mulighed for at passe sit arbejde i hjemmet, når hun
før invaliditeten havde valgt at udnytte sin arbejdsevne helt eller delvis på
denne måde. Da der endvidere ikke var grundlag for at tilsidesætte S’ vur-
dering af, at grundlaget for bedømmelsen af A’s erhvervsevnenedsættelse
var supplerende erhverv, og af, hvor meget erhvervsevnen var nedsat, blev
S frifundet. Det kunne ikke føre til andet resultat, at Socialministeriet tidli-
gere havde undladt at indbringe en sag for domstolene, hvor Ligestillings-
nævnet havde truffet afgørelse om, at bedømmelsesgrundlaget supple-
rende erhverv var i strid med ligestillingslovens § 2. 

U.2005.2111H
Aftaler mellem forvaltningsmyndighed og den forhandlingsberettigede
organisation om fordeling af lokallønsmidler ikke afgørelser omfattet af
forvaltningsloven. Aftalerne ikke udtryk for forskelsbehandling som følge
af fagforeningsforhold m.v. og derfor ikke ugyldige.

A, der var medlem af Kristelig Fagforening, K, og som var ansat i Skov- og
Naturstyrelsen, S, blev fra 1992 til 1998/99 af sin lokale chef indstillet til lo-
kallønstillæg, men først i 1998/99 fik hun tildelt tillægget. K anlagde på A’s
vegne sag mod S med en række påstande, herunder om, at beslutningerne
om ikke at tildele A lokallønstillæg i en årrække var ugyldige. Landsretten
udtalte, at grundlaget for tildelingen af lokallønsmidlerne var aftaler mel-
lem S og de forhandlingsberettigede organisationer - hvortil K ikke hørte -
og således var af aftaleretlig karakter. De beslutninger, S havde truffet i for-
bindelse med lokallønsaftalerne, kunne derfor ikke anses for afgørelser, der
var omfattet af forvaltningslovens § 2, stk. 1. Beslutningerne kunne endvi-
dere ikke anses for ugyldige som følge af manglende partshøring eller be-
grundelse efter reglerne i forvaltningslovens § 19 og § 22. Der var endvi-
dere ikke grundlag for at antage, at S ved sin administration af
lokallønsordningen ikke generelt havde levet op til lighedsgrundsætnin-
gen, herunder pligten til at påse, at der ikke skete forskelsbehandling som
følge af fagforeningsforhold. De kriterier, S havde anlagt for tildelingen af
lokalløn, måtte anses for saglige, og S havde foretaget en konkret vurde-
ring af begrundelserne for tildelingerne i hvert enkelt tilfælde. Landsretten
frifandt derfor S. Højesteret stadfæstede dommen i henhold til grundene.  

Østre og Vestre Landsret: 
U.2005.2269V
Godtgørelse svarende til 6 måneders løn til mand for afskedigelse i strid
med ligebehandlingslovens § 9.
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18. september 2002, afskediget til fratræden den 18. oktober 2002. B havde
nogen tid forinden tilkendegivet, at han ønskede at afholde 14 dages bar-
selsorlov, men tidspunktet for afviklingen var ikke nærmere fastlagt. Bar-
net blev født den 15. september 2002, og B meddelte, da han var på arbejde,
den 18. september, at han gerne ville starte med barselsorloven den 23. sep-
tember. Da B den 18. september ikke havde påbegyndt afvikling af bar-
selsorlov, sammenholdt med at han ville være indforstået med først at
påbegynde barselsorlov den 23. september, var opsigelsen den 18. septem-
ber ikke sket under sådanne omstændigheder, at ligebehandlingslovens §
16, stk. 4, fandt anvendelse. Da B mundtligt blev fyret den første dag efter
fravær i forbindelse med barnets fødsel, og spørgsmålet om afholdelse af
barselsorlov tidligere havde været drøftet mellem parterne, havde B påvist
omstændigheder, der gav anledning til at formode, at der var udøvet for-
skelsbehandling omfattet af lovens § 9. Da A ikke havde bevist, at der ikke
var sket overtrædelse af bestemmelsen, havde B krav på godtgørelse i med-
før af lovens § 16, stk. 2. Godtgørelsen fastsattes til et beløb svarende til 6
måneders løn.

3. Udtalelser fra Folketingets Ombudsmand og Klagekomitéen for Et-
nisk Ligebehandling 

Klagekomitéen for Etnisk Ligebehandling - Klagesager
Afgørelse af 4. februar 2005 (j.nr. 770.11) 
En person klagede over Føtex’ salg af sandaler med et tryk, der ifølge kla-
ger betyder Allah. En retshjælpsorganisation, der repræsenterede klager,
anførte, at sandalerne er stødende for muslimer samt for andre personer
med oprindelse i Mellemøsten, og at salget derfor var i strid med lov om
etnisk ligebehandling § 2, stk. 1, om levering af varer og tjenesteydelser
sammenholdt med § 3, stk. 4, om chikane. Klagekomitéen udtalte, at hvis
et varehus sælger et produkt, der kan virke stødende på en gruppe kunder
på grund af deres etniske oprindelse, kan dette ikke anses for at være chi-
kane rettet mod enkeltpersoner i forbindelse med salg af en vare. På det
grundlag vurderede komitéen, at salg af et produkt, der kan virke stødende
på kunder med en bestemt etnisk baggrund, ikke kunne anses for at være
omfattet af chikanebestemmelsen. Føtex’ salg af de pågældende sandaler
ansås derfor ikke for at være i strid med forbudet mod forskelsbehandling
i lov om etnisk ligebehandling. 
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En lægekonsulent ved Roskilde Kommune havde i forbindelse med kom-
munens behandling af klagers førtidspensionssag blandt andet udtalt, at
det for klager var en ”nærmest religiøs umulighed i at indordne sig lønar-
bejde”, at klager havde ”personlighedsproblematik med dissonans i for-
hold til almindelig dansk underdanighedskultur”, og at klager derfor ud
fra ”en lokal, dvs. dansk normativ vurdering” af helbredsmæssige årsager
var afskåret fra selvforsørgelse. 
Klager klagede på grundlag heraf til Det Sociale Nævn for Roskilde Amt,
hvor han blandt andet anførte, at han havde været udsat for forskelsbe-
handling på grund af etnisk oprindelse. Det Sociale Nævn stadfæstede
kommunens afgørelse. Klager indgav herefter en klage til Klagekomitéen
over kommunen og Det Sociale Nævn. Klager indgav endvidere en klage
til Den Sociale Ankestyrelse over Det Sociale Nævns afgørelse. 
Kommunens afgørelse om at tildele klager førtidspension lå forud for lov
om etnisk ligebehandlings ikrafttræden 1. juli 2003. Klagekomitéen kunne
derfor ikke behandle den del af klagen, der vedrørte kommunens afgørelse,
herunder lægekonsulentens vurdering. 
Det fremgik af Det Sociale Nævn for Roskilde Amts afgørelse, at nævnet
ikke havde inddraget vurderingen fra kommunens lægekonsulent i sin af-
gørelse. Komitéen fandt på det grundlag, at Det Sociale Nævn ikke kunne
anses for at have handlet i strid med forbudet mod forskelsbehandling på
grund af race eller etnisk oprindelse, jf. lov om etnisk ligebehandling § 3,
stk. 1.  Den Sociale Ankestyrelse fandt ved sin afgørelse i sagen, at betin-
gelserne for, at Roskilde Kommune kunne påbegynde en sag om eller træffe
afgørelse om at tilkende klager førtidspension, ikke var til stede. Ifølge af-
gørelsen havde Ankestyrelsen blandt andet lagt vægt på en vurdering fra
styrelsens lægekonsulent, hvorefter der hos klager ikke findes at foreligge
nogen egentlig psykisk sygdom. Endvidere vurderedes det ikke, at klagers
anden kulturelle baggrund udelukker tilknytning til arbejdsmarkedet. Kla-
gekomitéen udtalte hertil, at Ankestyrelsen så lidt som Det Sociale Nævn
havde lagt vægt på udtalelsen fra kommunens lægekonsulent, og da An-
kestyrelsen på samme måde som nævnet kun behandler klager over af-
gørelser og ikke over isolerede sagsbehandlingsskridt hos de underord-
nede myndigheder, var der intet grundlag for at antage, at Ankestyrelsen
havde handlet i strid med forbudet imod forskelsbehandling på grund af
race eller etnisk oprindelse. 
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Afgørelse af 19. september 2005 (j.nr. 780.8)

Klagekomitéen fandt det ikke dokumenteret, at et boligselskab havde over-
trådt lov om etnisk
ligebehandlings forbud mod forskelsbehandling på grund af etnisk oprin-
delse ved at have oplyst
længere ventetid til en fiktiv person med et udenlandskklingende navn end
til en fiktiv person med et
danskklingende navn.

Klagekomitéen for Etnisk Ligebehandling blev gennem en artikel bragt i
URBAN og DR’s Online Nyheder den 10. september 2004 opmærksom på,
at bl.a. Boligforeningen VIBO angav længere ventetid på boliger til en per-
son med et udenlandskklingende navn, end til en person med et dansk-
klingende navn. Boligselskabet oplyste en ventetid på 10-15 år til personen
med det udenlandskklingende navn og en ventetid på min. 5 år til perso-
nen med det danskklingende navn. 
I forbindelse med Klagekomitéens behandling af sagen oplyste boligfore-
ningen og Københavns Kommune, at de forskellige oplysninger på vente-
tid skyldtes en fejl, der var blevet udløst af, at boligforeningen i sit karto-
tek havde et medlem med et navn, der var identisk med navnet på
personen med det udenlandskklingende navn. Boligforeningen oplyste
herefter længere ventetid til personen med det udenlandskklingende navn,
da foreningen troede, at denne var skrevet op til en 2-3 værelses lejlighed.
Komitéen fandt, at forespørgslerne var indholdsmæssigt identiske, og at
forespørgslen fra personen med det udenlandskklingende navn ikke un-
derbyggede, at der skulle være grundlag for at antage, at denne person var
opskrevet til lejligheder i foreningen. 
På grundlag af de i sagen frembragte oplysninger, var det imidlertid Kla-
gekomitéens opfattelse, at der ikke var frembragt oplysninger, der dannede
grundlag for at antage, at Boligforeningen VIBO havde overtrådt lov om
etnisk ligebehandlings forbud mod direkte forskelsbehandling på grund af
race eller etnisk oprindelse, ved at have oplyst længere ventetid til en per-
son med et udenlandskklingende navn end til en person med et dansk-
klingende navn. Komitéen lagde særligt vægt på, at boligforeningen oply-
ste, at der var tale om en fejl, der opstod, fordi en person med et identisk
navn var oprettet i foreningens kartotek.
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Klagekomitéen blev gennem en artikel bragt i Ekstra Bladet den 5. decem-
ber 2004 opmærksom på, at visse vikarbureauer ifølge det oplyste var vil-
lige til at efterkomme virksomheders krav om alene at få vikarer, der er
hvide i huden, sendt ud. I artiklen var blandt andet en afdelingschef i et
navngivet vikarbureau citeret for at have udtalt, at ”mange af vores kun-
der vil ikke have en tyrker eller en pakistaner. Hvis vi ikke kunne garan-
tere ”hvide” vikarer, ville vi ikke overleve i denne her branche.” Klageko-
mitéen besluttede på grundlag heraf at tage sagen om vikarbureauets
praksis ved levering af vikarer op af egen drift. I forbindelse med Klage-
komitéens behandling af sagen oplyste vikarbureauet, at såfremt virksom-
heden måtte være blevet mødt med forespørgsler om ”hvide” vikarer, ville
forespørgslen være blevet afvist. Ifølge vikarbureauet var hudfarve ikke et
søgekriterium hos virksomheden. Med henvisning til avisartiklen bragt i
Ekstra Bladet anmodede en retshjælpsorganisation efterfølgende om, at
Klagekomitéen tog sagen op af egen drift. Retshjælpsorganisationen gjorde
i den forbindelse gældende, at vikarbureauet havde imødekommet diskri-
minerende krav fremsat af virksomheder.
På baggrund af de indhentede udtalelser fra vikarbureauet konstaterede
Klagekomitéen, at der forelå uoverensstemmelser mellem vikarbureauets
udtalelser til komitéen og vikarbureauets udtalelser i Ekstra Bladets arti-
kel. Komitéen havde ikke mulighed for nærmere at undersøge, om udta-
lelsen citeret i Ekstra Bladet var udtryk for, at vikarbureauet havde været
villig til at efterkomme arbejdsgiveres krav om alene at modtage ”hvide”
vikarer, da dette ville kræve bevisførelse i form af parts- og vidneforkla-
ringer. Komitéen lagde derfor til grund, at det ikke kunne anses for do-
kumenteret, at vikarbureauet havde haft en generel praksis om at kunne
garantere ”hvide” vikarer. Klagekomitéen udtalte om den generelle pro-
blemstilling, at det ville medfører direkte forskelsbehandling mellem et
vikarbureaus ansatte med dansk etnisk baggrund og ansatte med anden et-
nisk baggrund, hvis en virksomheds anmodning om kun at få sendt vika-
rer, der er hvide i huden, blev efterkommet, medmindre der var givet mi-
nisteriel dispensation hertil.

Afgørelse af 6. april 2005 (j.nr. 780.2) 
En retshjælpsorganisation påstod, at en privat rengøringsvirksomhed, som
yder hjemmehjælp efter aftale med Københavns Kommune, var villig til at
efterkomme kunders anmodning om kun at blive betjent af ansatte med
dansk etnisk baggrund. På baggrund af sagens oplysninger lagde Klage-
komitéen til grund, at rengøringsvirksomheden ikke kunne anses for at
have handlet i strid med forbudet mod direkte forskelsbehandling efter lov
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gen gav Klagekomitéen anledning til generelt at udtale, at en virksomhed
handler i strid med forbudet mod forskelsbehandling på grund af race el-
ler etnisk oprindelse, hvis virksomheden efterkommer en kundes anmod-
ning om kun at blive betjent af ansatte med dansk etnisk baggrund.

Afgørelse af 4. februar 2005 (j.nr. 780.5) 
Klagekomitéen udtalte, at komitéen på baggrund af det i sagen oplyste ikke
havde mulighed for at fastslå om en kommune havde anvendt generelle
oplysninger om sociale og/eller kulturelle karakteristika for en bestemt et-
nisk gruppe i sin sagsbehandling. Klagekomitéen udtalte i forbindelse med
den generelle problemstilling, at en offentlig myndighed ikke må inddrage
eller lægge vægt på sådanne oplysninger under behandlingen eller ved af-
gørelsen af en sag, med mindre det er objektivt begrundet i et sagligt for-
mål, og midlerne til at opfylde det er hensigtsmæssige og nødvendige. På
baggrund af kommunes oplysninger om, at generelle oplysninger om som-
aliske kulturelle og sociale forhold ikke burde indgå under behandling af
konkrete sager, at der ikke forelå oplysninger om andre sager, hvor kom-
munen havde inddraget sådanne oplysninger, og på baggrund af, at kom-
munen havde frafaldet kravet om tilbagebetaling af boligstøtte i den
pågældende sag, foretog Klagekomitéen sig ikke yderligere.

Afgørelse af 4. februar 2005 (j.nr. 780.3) 
En retshjælpsorganisation oplyste Klagekomitéen, at Vejle Kommune have
oprettet en skoleklasse alene for elever med anden etnisk baggrund end
dansk. Endvidere oplyste retshjælpsorganisationen, at Albertslund Kom-
mune placerede elever i særlige klasser på baggrund af en sprogtest. Kla-
gekomitéen tog på grundlag af henvendelsen sagen op af egen drift.
Klagekomitéen udtalte, at placering af elever i særlige klasser på baggrund
af elevernes etniske oprindelse udgør direkte forskelsbehandling i strid
med lov om etnisk ligebehandling. Endvidere udtalte komitéen, at place-
ring af elever i særlige klasser på baggrund af sproglige eller pædagogiske
kriterier efter omstændighederne kan udgøre indirekte forskelsbehandling
på grund af etnisk oprindelse. Elever kan alene placeres i særlige klasser,
hvis de kriterier, der lægges til grund for placeringen, er objektivt begrun-
det i et sagligt formål, og midlet (placeringen) til at opfylde det er hen-
sigtsmæssigt og nødvendigt. Endelig gjorde komitéen opmærksom på ar-
tikel 3 i FN’s Racediskriminationskonvention, der forbyder alle former for
raceadskillelse. Som understreget i Racediskriminationskomitéens gene-
relle anbefaling nr. XIX, forbyder artikel 3 ikke alene officielle raceadskil-
lelsespolitikker, men omhandler også den raceadskillelse, der finder sted
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nsom resultat af private handlinger. Racediskriminationskomitéen har gen-

tagne gange udtrykt bekymring over den de facto raceadskillelse, som fin-
der sted i mange lande på for eksempel bolig- og skoleområdet. I 2004 ud-
trykte Komitéen eksempelvis bekymring over den de facto raceadskillelse,
der var situationen i visse hollandske skoler.

Afgørelse af 10. august 2005 (j.nr. 780.17)
Klagekomitéen fandt det dokumenteret, at et boligselskab havde overtrådt
lov om etnisk
ligebehandlings forbud mod forskelsbehandling på grund af etnisk oprin-
delse, ved at have oplyst
længere ventetid til en fiktiv person med udenlandskklingende navn end
til en fiktiv person med
danskklingende navn.

Afgørelse af 2. september 2005 (j.nr. 780.11)
Klagekomitéen fandt, at en ordning indført af Struer Kommune, hvorefter
tosprogede børn med behov for udvikling af danskkundskaber, der opta-
ges i kommunens daginstitutioner, fordeles således, at andelen af disse
børn i de enkelte daginstitutioner højst udgør 30 procent, ikke var i strid
med lov om etnisk ligebehandlings forbud mod indirekte forskelsbehand-
ling på grund af etnisk oprindelse.
Komitéen anbefalede kommunen at fastsætte skriftlige retningslinjer for
identifikation af tosprogede børn og for den faglige pædagogiske vurde-
ring, der danner grundlag for at vurdere, hvor børnene skal placeres.

Sagerne kan læses i deres fulde længde på: http://www.klagekomite.dk/ 

4. Domme fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol
Der er ikke i perioden offentliggjort domme vedrørende forbudet mod di-
skrimination med Danmark som sagspart. 

5. Udtalelser og konkrete sager fra komiteerne 

Relevante komitéer: 
FN’s Komité vedrørende afskaffelse af racediskrimination, FN’s Menne-
skerettighedskomité. 

Udtalelser: 
FN’s komité vedrørende afskaffelse af racediskrimination:
Der har ikke i perioden været evalueringer af Danmark fra komitéen
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Der har ikke i perioden været evalueringer af Danmark fra komitéen.

Konkrete sager: 
FN’s komité vedrørende afskaffelse af racediskrimination:

Afgjorte sager:
E.S mod Danmark nr. 32/2003
Artikel 2, stk. 1 (d) samt artikel 5 og 6

Sagens omstændigheder:
Klager var bosnisk statsborger men bosat i Danmark, hvor klager havde
midlertidig opholdstilladelse og arbejdstilladelse. Klager blev afvist af et
forsikringsselskab ved køb af en bilforsikring på baggrund af klagers
manglende danskkundskaber. Klager indgav politianmeldelse mod forsik-
ringsselskabet. Anmeldelsen blev afvist på baggrund af det modtagne ma-
teriale, da det blev vurderet, at sprogkravet ikke var i strid med forbudet
mod racediskrimination i § 1 i Lov om forbud mod Racediskrimination.
Statsadvokaten fandt ligeledes efter påklage, at sprogkravet var sagligt be-
grundet og afviste derfor klagen på det foreliggende grundlag. 
Klager påstod, at manglen på effektive retsmidler for krænkelse af rettig-
heder efter artikel 5 udgjorde en krænkelse af Konventions artikel 2, stk. 1
(d), samt artikel 6, der indeholder en positive forpligtelse for staten til at
tage effektive skridt ved klager om racediskrimination, herunder at fore-
tage en grundig undersøgelse af klagen. Klager gjorde gældende, at et krav
om danske sprogkundskaber som forudsætning for anskaffelse af en bil-
forsikring ikke var sagligt begrundet, og at den danske stat ikke kunne af-
gøre dette spørgsmål alene på baggrund af det skriftlige materiale i sagen,
men var forpligtet til at en indlede en formaliseret undersøgelse af, om
sprogkravet var udtryk for racediskrimination. 
Staten påstod sagen afvist på baggrund af ikke-udtømte nationale rets-
midler, idet klager kunne have anlagt civilt søgsmål mod forsikringssel-
skabet. I forhold til sagens realitet mente staten ikke, at sagen var blevet af-
gjort på utilstrækkeligt grundlag. Staten mente endvidere, at sprogkravet
var sagligt begrundet i hensynet til forsikringsselskabets få personale-
mæssige ressourcer.

Komitéens vurdering:
Nationale retsmidler ansås for at være udtømt. Det var ikke bestridt, at kla-
ger ikke talte dansk. Klagers påstand samt det af det klager tilvejebragte
bevismateriale og informationerne om årsagerne til forsikringsselskabets
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nsprogpolitik var blevet undersøgt af såvel den lokale politimyndighed som

statsadvokaten. Statsadvokaten vurderede, at sprogkravet ikke var be-
grundet i kundens race eller etniske oprindelse, men derimod i hensynet
til kommunikationen mellem selskabet og dets kunder. Komitéen vurde-
rede, at de af forsikringsselskabet anførte grunde for sprogkravet, herun-
der muligheden for kommunikation med klager, manglen på ressourcer for
et mindre selskab til ansættelse af personale med forskellige sprogkund-
skaber samt det forhold, at selskabet primært var telefonbaseret, var rime-
lige og objektive, og vurderede endvidere at yderligere undersøgelse af kla-
gen var ikke påkrævet. Under disse omstædigheder konkluderede
Komitéen, at statens undersøgelse af klagers påstand ikke udgjorde en
krænkelse af Konventions artikel 2, stk. 1 (d) sammenholdt med artikel 6.  

K.Q. mod Danmark nr. 33/2003
Artikel 2, stk. 1 (d) samt artikel 4 og 6. 

Sagens omstændigheder: 
Klager var dansk statsborger og medlem af Folketinget for det Socialistisk
Folkeparti. Efter at have set en gengivelse af Fremskridtspartiets årsmøde
i oktober 2001 på TV, anmodede klager Dokumentations- og rådgivnings-
centret om Racediskrimination (DRC) om at indgive politianmeldelse mod
seks af talerne på årsmødet for at have fremsat ytringer, der var omfattet af
straffelovens § 266 b, samt mod partiets bestyrelsesmedlemmer for at have
godkendt ytringerne. Der blev meddelt fire påtaleopgivelser, idet sagerne
ikke kunne antages at føre til domfældelse, to af talerne på partikonferen-
cen blev dømt for overtrædelse af straffelovens § 266 (b). 

Klager påstod, at Danmark havde krænket Konventionens artikel 2, stk. 1
(d) samt artikel 4, dels ved ikke at have opfyldt sin positive forpligtelse til
foretage en effektiv undersøgelse af indgivne klager om racediskrimine-
rende handlinger og dels ved statsadvokatens beslutning om påtaleopgi-
velse, idet generelle ytringer vedrørende ”udlændinge” faldt uden for an-
vendelsesområdet i straffelovens § 266 b. Klager påstod endvidere på
baggrund af Justitsministeriets afgørelse af klagers manglende klagead-
gang af påtalespørgsmålet, at staten havde krænket artikel 6, idet klager,
der tilhørte den gruppe af personer som ytringerne var rettet mod, ikke
havde retsmidler overfor de racediskriminerende ytringer.

Staten påstod sagen afvist på baggrund af ikke-udtømte nationale retsmid-
ler, idet klager alene havde påklaget statsadvokatens beslutning i relation til
én påtale og anførte desuden, at klager havde mulighed for at anlægge ci-
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n vilt søgsmål mod Justitsministeriet og statsadvokaten efter grundlovens §

63. Staten henviste endvidere til klagers mulighed for at rejse privat påtale
for æreskrænkelse efter straffelovens § 267. Med hensyn til sagen realitet
påstod staten, at den grundigt udførte undersøgelse på baggrund af de ind-
givne klager var i overensstemmelse med Konventions krav, hvilket bl.a.
gav sig til udtryk ved det forhold, at tiltale var rejst to tilfælde. Staten påpe-
gede endvidere, at straffelovens § 266 (b) alene beskytter klart identificer-
bare persongrupper på baggrund race, farve, national eller etnisk oprin-
delse. Staten fandt ikke, at begrebet ”udlændinge” vedrørte en sådan
identificerbar gruppe. Det anførtes fra statens side, at retspraksis efter straf-
felovens § 266 (b), opfylder statens forpligtelser efter Konventions artikel 2,
stk. 1 (d) til at forbyde alle former for racediskrimination.  

Komitéens vurdering:
Nationale retsmidler ansås for at være udtømt og der var ikke grundlag for
at afvise realitetsbehandling på andet grundlag. Komitéen bemærkede
vedrørende stødende ytringer om ”udlændinge” på partikonferencen, at
en generel henvisning til udlændinge ikke var omfattet af definitionen på
racediskrimination i Konventions artikel 1, hvortil kræves en identificerbar
gruppe af personer på baggrund af race, farve, national eller etnisk oprin-
delse.  Generelle ytringer udgjorde ikke en overtrædelse af straffelovens §
266 (b). Komitéen fandt, at klager havde mulighed for at udøve sin ret til
effektive retsmidler i tilfælde af racediskriminerende handlinger i relation
til denne ytring. Dog fandt Komitéen sig forpligtet til at henlede statens op-
mærksomhed på den hadske natur i ytringen vedrørende udlændinge,
samt sagens alvor taget i betragtning at ytringerne var fremsat af en politi-
ker. 
På den baggrund konkluderende Komitéen, at der ikke forelå en krænkelse
af Konventionens artikel 2, stk. 1 (d) eller artikel 4 og 6. 

FN’s Menneskerettighedskomité:
Der har ikke i perioden været behandlet sager mod Danmark af komitéen.

6. Regeringsinitiativer

Andet
National strategi for implementering af Ligebehandling
Institut for Menneskerettigheder publicerer i efteråret 2005 en en rapport
om National strategi for implementering af Ligebehandling, hvor Instituttet i
samarbejde med Ikke-statslige aktører beskriver udviklingen af imple-
menteringen af princippet om ikke-diskrimination og ligebehandling i re-
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funktionsnedsættelse, tro og seksuel orientering. Rapporten kommer  med
bud på tilgange til bekæmpelsen af diskrimination og strategier for at
fremme ligebehandling, herunder gevinsterne ved en horisontal tilgang og
mulighederne for opmærksohedsskabende initiativer og udviklingen af ju-
ridiske og ikke-juridiske instrumenter.

Praktisk implementering af EU’s ligebehandlingsdirektiver (MIA-projektet) 
Et tiltag finansieret af EU og iværksat af Institut for Menneskerettigheder
på diskriminationsområdet er projektet: Mangfoldighed i Arbejdslivet
(MIA-projektet). Projektet har til formål at skabe dialog og sætte fokus på
mangfoldighed og ligebehandling på arbejdspladserne og derved følge op
på implementeringen af ligebehandlingsdirektiverne, der skal sikre, at alle
behandles lige uanset etnisk oprindelse, religion, handicap, alder og sek-
suel orientering. MIA-prisen blev indstiftet af Institut for Menneskerettig-
heder i 2003 og uddelt første gang marts 2004. H.K. H. kronprinsesse Mary
overrakte i 2005 MIA-prisen, der blev uddelt til Experimentarium, Novo
Nordisk, Sønderborg Kommune og rengøringsvirksomheden Dansk Clea-
ning Service. 
Læs mere om priskonkurrencen på: http://www.miapris.dk/ 

Natteliv for alle
Københavns Kommune lancerede den 23. februar 2005 en to måneder lang
kampagne i samarbejde med bl.a. Klagekomitéen for Etnisk Ligebehand-
ling en kampagne til bekæmpelse af diskrimination i nattelivet fx hvor ad-
gang nægtes til en bar, natklub eller diskotek på grund af etniske oprin-
delse. Hovedformålet var at oplyse om klagemuligheder i tilfælde af
oplevet diskrimination i nattelivet samt at vejlede om hensigtsmæssig ad-
færd i nattelivet. Den 25.-26. februar og 4.-5. marts tog Kampagnen mod
Forskelsbehandling del i det københavnske natteliv via pjecer, plakater og
et aktivt ambassadørkorps, der var til stede på diverse københavnske be-
værtninger. Derudover indsatte Københavns Politi to patruljevogne i de
pågældende weekender, som udelukkende helligede sig afvisningssager.

Se http://www.humanrights.dk/nyheder/feature/Nattelivsdiskrimination_feature/  og
http://www.kk.dk/afvist/om_kampagnen.htm for yderligere oplysninger om baggrunden
for kampagnen og om diskopatruljernes oplevelser og observationer i nattelivet. 

Publikationen: ”Ligebehandlingslovtjek: Sikrer du dine ansatte mod diskrimina-
tion?”
Ved uddelingen af MIA-prisen 2005 - for Mangfoldighed i Arbejdslivet lan-
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n cerede Institut for Menneskerettigheder mangfoldighedsværktøjet: ”Lige-

behandlingslovtjek: Sikrer du dine ansatte mod diskrimination?”. Ligebe-
handlingslovtjekket er et værktøj, som offentlige og private virksomheder
kan anvende for at sikre sig, at de overholder lovgivningens krav om lige-
behandling på arbejdspladsen. Værktøjet er udformet som en tjekliste, og
det gennemgår de krav, som diskriminationslovgivningen stiller til ar-
bejdspladsen, når en ny medarbejder rekrutteres, under selve ansættelsen
og i forbindelse med en uansøgt afskedigelse. Finder en virksomhed at der
er behov for at ændre praksis, giver værktøjet også forslag til, hvad ar-
bejdspladsen kan gøre for at forbedre sin adfærd. 

Lovtjekket er gratis og kan bestilles eller downloades via www.miapris.dk. 

EU Kommissionens meddelelse om Det Europæiske År for Lige Muligheder for
Alle
Meddelelsen fra Kommissionen indeholder forslag til beslutning om af-
holdelse af et Europæisk År for Lige Muligheder for Alle i året 2007. Helt
konkret skal projektet tjene fire konkrete formål: 1) Rettigheder: øge civil-
samfundets bevidsthed om retten til ligebehandling og ikke-diskrimina-
tion; 2) Repræsentation: stimulere debat om måder at øge deltagelse og re-
præsentation af udsatte grupper i samfundet på; 3) Anerkendelse: øge
bevidstheden i befolkningen om de positive bidrag, som personer uanset
deres køn, race eller etniske oprindelse, religion eller tro, handicap, alder
og seksuelle orientering har tilført samfundet; og 4) Respekt og tolerance. 

Medlemslandene skal i den forbindelse udpege et nationalt koordine-
ringsorgan bestående af repræsentanter fra regeringen, arbejdsmarkedets
parter, berørte befolkningsgrupper og repræsentanter fra andre dele af ci-
vilsamfundet. Det er bl.a. koordineringsorganets opgave at udarbejde en
national handlingsplan for implementering af det Europæiske År. 

Instituttet hilser EU Kommissionens beslutning om at udnævne 2007 til Eu-
ropæisk år for Lige Muligheder for Alle velkommen. Instituttet har ingen
kommentarer til Kommissionens meddelelse, men vil gerne benytte sig af
lejligheden til at foreslå Regeringen at overveje udpegelse af Instituttet til
nationalt koordineringsorgan for det Europæiske År. 
Baggrunden for forslaget er, at Instituttet i kraft af sit mandat, hidtidige ar-
bejde og erfaringer har mulighed for at koordinere en effektiv indsats for
at gøre de Danske bestræbelser i det Europæiske År succesrige.

Ligebehandlingsudvalget, nedsat af Instituttets Råd for Menneskerettighe-
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et rådgivende organ for Instituttet i spørgsmål vedrørende det nationale ar-
bejde med at fremme ligebehandling og ligestilling samt forebygge diskri-
mination. Siden sin oprettelse har udvalget bidraget til Instituttets arbejde
med at udvikle en Dansk ligebehandlingsstrategi og til Instituttets udred-
ning om ligebehandling: Status og fremtidsperspektiver i Danmark. Ud-
redningen indeholder blandt andet en handlingsplan, hvor hovedfokuset
er på aktiviteter, som vil øge befolkningens kendskab til og bevidsthed om
rettigheder, repræsentation, anerkendelse og respekt ved aktiv inddragelse
af civilsamfundet på tværs af alle seks diskriminationsområder. Med ud-
redningen samt samarbejdet i Ligebehandlingsudvalget er Instituttet alle-
rede på forkant med udarbejdelse af en Dansk handlingsplan for imple-
mentering af det Europæiske År. Instituttet har tidligere vist at have
kapacitet og ekspertise til at udføre lignende opgaver, f.eks. i forbindelse
med FN-Året for Oprindelige Folk, 1993, og EU-Året imod Racediskrimi-
nation, 1997. På denne baggrund håber Instituttet at komme i betragtning
under overvejelserne om udpegning af det nationale koordineringsorgan. 

Reference: 
Instituttets høringssvar af 19. juli 2005, udarbejdet af Mandana Zarrehparvar. 

Nordisk rundbordsmøde om tillægsprotokol 12 
Protokol 12 til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention indehol-
der et generelt forbud mod diskrimination og sikrer således den enkelte en
bedre beskyttelse end efter den nuværende accessoriske bestemmelse i
EMRK art. 14.
I december 2004 organiserede Institut for Menneskerettigheder i samar-
bejde med de øvrige nordiske menneskerettighedsinstitutioner et rund-
bordsmøde om status for ratifikation af protokol 12 i de nordiske lande.
Finland, Island og Norge har på nuværende tidspunkt undertegnet men
ikke ratificeret protokollen, hvorimod Danmark og Sverige end ikke un-
dertegnet den. 
Målet med seminariet var at analysere og diskutere de fem nordiske lan-
denes holdninger til protokollen og nå en forståelse af årsagen til landenes
forskellige tilgange til protokollen. 
Som grundlag for diskussionerne gennemgik de deltagende eksperter in-
denfor diskriminationsområdet nuværende problemer i relation til diskri-
mination de deres respektive lande. Endvidere blev der redegjort for de nu-
værende redskaber til bekæmpelse af diskrimination, nemlig ICCPR art. 26,
ICERD, EMRK art. 14. Afslutningsvis blev status for ratifikation af proto-
kollen i de fem nordiske lande gennemgået og diskuteret. 
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n Se også kapitlet Status for menneskerettighedskonventionernes gennem-

førelse i dansk ret. 

Artikel om seminariet og link til protokol 12: 
http://www.humanrights.dk/news/nordicpro12/  

(Se endvidere side 261).
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mRETTEN TIL RESPEKT FOR EJENDOM

Konventionsbestemmelser: EMRK tillægsprotokol 1, art. 1.
Den Europæiske Unions Charter om Grundlæggende Rettigheder art. 17.
Grundloven § 73. 

EMRK tillægsprotokol 1, artikel 1:
Enhver fysisk eller juridisk person har ret til respekt for sin ejendom. Ingen må be-
røves sin ejendom undtagen i samfundets interesse og i overensstemmelse med de
betingelser, der er fastsat ved lov og følger af folkerettens almindelige principper.
Foranstående bestemmelser skal imidlertid ikke på nogen måde begrænse statens
ret til at håndhæve sådanne love, som den anser for nødvendige for at overvåge, at
ejendomsretten udøves i overensstemmelse med almenhedens interesse, eller for at
sikre betaling af skatter, andre afgifter og bøder.

Grundloven § 73:
Stk. 1. Ejendomsretten er ukrænkelig. Ingen kan tilpligtes at afstå sin ejendom,
uden hvor almenvellet kræver det. Det kan kun ske ifølge lov og mod fuldstændig
erstatning.
Stk. 2. Når et lovforslag vedrørende ekspropriation af ejendom er vedtaget,kan en
trediedel af folketingets medlemmer indenfor en frist af tre søgne dage fra forsla-
gets endelige vedtagelse kræve, at det først indstilles til kongelig stadfæstelse, når
nyvalg til folketinget har fundet sted, og forslaget påny er vedtaget af det derefter
sammentrædende folketing.
Stk. 3. Ethvert spørgsmål om ekspropriationsaktens lovlighed og erstatningens
størrelse kan indbringes for domstolene. Prøvelsen af erstatningens størrelse kan
ved lov henlægges til domstole oprettet i dette øjemed.

1. Lovforslag

Der er ikke i perioden fremsat lovforslag vedrørende retten til respekt for
ejendom. 

2. Domme fra de danske domstole

Højesteret: 
Der er ikke i perioden offentliggjort domme vedrørende retten til respekt
for ejendom.
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m Østre og Vestre Landsret: 
Der er ikke i perioden offentliggjort domme vedrørende retten til respekt
for ejendom. 

3. Udtalelser fra Folketingets Ombudsmand

Der er ikke i perioden offentliggjort udtalelser vedrørende retten til respekt
for ejendom. 

4. Domme fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Der er ikke i perioden offentliggjort domme vedrørende retten til respekt
for ejendom med Danmark som sagspart. 

5. Udtalelser og konkrete sager fra komiteerne 

Relevante komitéer: 
Respekt for retten til ejendom er ikke indeholdt i FN-konventionerne. FN
komitéerne har derfor ikke kompetence til at behandle sager om krænkelse
af denne rettighed. Der er heller ingen Europarådskomité med kompetence
til at overvåge respekt for retten til ejendom. 

6. Regeringsinitiativer
Der er ikke i perioden iværksat regeringsinitiativer vedrørende retten til re-
spekt for ejendom. 
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KULTURELLE RETTIGHEDER

Konventionsbestemmelser: FN’s Konvention om Økonomiske, Sociale og
Kulturelle Rettigheder (ICESCR), Den Europæiske Socialpagt.
Den Europæiske Unions Charter om Grundlæggende Rettigheder kapitel
IV. 

1. Lovforslag

Titel:
Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen

Baggrund:
Efter de hidtil gældende regler er det frivilligt for kommunerne at tilbyde
hel eller delvis friplads til familier med børn i skolefritidsordning. Oplys-
ninger fra kommunerne viser, at der i 2005 vil være 46 kommuner, der ikke
yder fripladstilskud til børn i skolefritidsordninger. Det forhold, at det er
frivilligt for kommunerne, om de vælger at yde fripladstilskud, indebærer,
at der mellem kommunerne kan være ganske betydelige forskelle i SFO-be-
talingen for familier med lave indkomster, ligesom familier med lave ind-
komster kan opleve en relativt stor stigning i betalingen ved overgang fra
børnehave til SFO. Med lovforslaget forpligtes derfor alle kommuner til at
yde hel eller delvis fritagelse for egenbetaling til familier med børn opta-
get i en SFO svarende til, hvad der gælder for børn i dagtilbud. Herefter gi-
ves der hel eller delvis fritagelse for egenbetalingen, når forældrenes årlige
indkomst er under 387.400 kr. i 2004, eller hvor sociale eller pædagogiske
forhold gør sig gældende. 

Menneskeretten: 
Lovforslaget har relation til økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder.

Instituttets vurdering: 
Institut for Menneskerettigheder havde ingen bemærkninger af menne-
skeretlig art. 

Reference:
Lov nr. 1457 af 22. december 2004. 
Ikrafttrædelse: 1. januar 2005. 
L 118, skriftlig fremsættelse den 17. november 2004: Tillæg A 3115.
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er Lovforslag som vedtaget: Tillæg C 289. 

Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen. (Fripladstilskud i skolefritidsordninger af
økonomiske, sociale eller pædagogiske grunde).
Afstemningsresultat: Lovforslaget blev vedtaget enstemmigt med 95 stemmer. 
Instituttets høringssvar af 22. november 2004, udarbejdet af Christoffer Badse. 

Titel:
Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv
socialpolitik, lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel, lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats, lov om retssikkerhed og administration på det so-
ciale område og lov om integration af udlændinge i Danmark

Baggrund:
Lovforslagets hovedformål er at bekæmpe misbrug af sociale ydelser mv. i
de tilfælde, hvor personer uberettiget modtager dagpenge mv., samtidig
med at personerne arbejder. 
Derfor foreslås det, at de administrative sanktioner ved misbrug af dag-
penge og andre ydelser efter arbejdsløshedsforsikringsloven sættes op.
Desuden indføres med lovforslaget nye sanktioner ved misbrug af ydelser
efter lov om aktiv socialpolitik og ved misbrug af arbejdsgiveres dagpen-
gerefusion efter lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel. I lov om inte-
gration af udlændinge i Danmark indføres der nye sanktioner for udlænd-
inge, der uberettiget får udbetalt introduktionsydelse, samtidig med at de
arbejder. På disse områder er der i dag ikke administrative sanktioner ved
misbrug af reglerne. Endvidere foreslås en hurtig beskæftigelsesindsats for
personer, der under en kontrolaktion træffes som ansat, og som samtidig
uberettiget får udbetalt dagpenge eller sociale ydelser, eller hvor der kan
rejses tvivl om pågældendes generelle rådighed. Endelig foreslås det, at Ar-
bejdsdirektoratets og kommunernes kontrolbeføjelser udvides bl.a. ved at
udvide de ansattes oplysningspligt. 

Menneskeretten: 
Lovforslaget vedrører retten til sociale ydelser, der sikrer den enkelte et for-
sørgelsesgrundlag. Desuden berøres retten til respekt for sit privatliv på
grund af de udvidede kontrolbeføjelser, herunder oplysningspligt og ar-
bejdsgivernes registreringspligt mv., der kan virke indgribende overfor de
berørte. Lovforslaget er desuden rettet mod udlændinges introduktionsy-
delser, og dermed berøres også denne persongruppes rettigheder. 

Instituttets vurdering: 
Instituttet så sig ikke i stand til at afsætte ressourcer til udarbejdelse af be-
mærkninger til forslaget på grund af den korte svarfrist.
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erReference:

Lov nr. 304 af 2. maj 2005. 
Ikrafttrædelse: den 9. maj 2005. 
L 20, skriftlig fremsættelse den 23. februar 2005: Tillæg A 688. 
Lovforslag som vedtaget: Tillæg C 48. 
Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv socialpoli-
tik, lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om
retssikkerhed og administration på det sociale område og lov om integration af udlændinge
i Danmark. (Bekæmpelse af misbrug af sociale ydelser m.v., udvidelse af kontrolbeføjelser,
indførelse af sanktioner, hurtig beskæftigelsesindsats m.v.).
Afstemningsresultat: Lovforslaget blev vedtaget med 102 stemmer mod 10. 
Instituttets høringssvar af den 25. oktober 2004, udarbejdet af Birgitte Kofod Olsen. 

Beslutningsforslag:
Den 7. juni 2005 blev der fremsat forslag til folketingsbeslutning om en handlingsplan for be-
kæmpelse af hjemløshed, herunder ratificering af den reviderede socialpagt, med henblik på
afskaffelse af hjemløshed i Danmark inden udgangen af 2010 (B 98).

2. Domme fra de danske domstole

Højesteret: 
Der er ikke i perioden offentliggjort domme vedrørende økonomiske, so-
ciale og kulturelle rettigheder. 

Østre og Vestre Landsret: 
Der er ikke i perioden offentliggjort domme vedrørende økonomiske, so-
ciale og kulturelle rettigheder.  

3. Udtalelser fra Folketingets Ombudsmand
J.nr.: 2003-0244-658 – Udtalelse af 20. maj 2005

Sagen vedrørte fastsættelse af en betalingsordning i henhold til inddrivel-
sesloven for børnebidragsrestance. Den 30. maj 2001 stadfæstede Det Soci-
ale Nævn en kommunes afgørelse om fastsættelse af en betalingsordning
på 700 kr. om måneden til dækning af X’s børnebidragsrestance. Nævnet
henviste bl.a. i sin afgørelse til, at Nævnet ikke var forpligtet til at medind-
drage den børnepligtiges henvisninger til Den Europæiske Menneskeret-
tighedskonvention (EMRK). 

Uddrag af Ombudsmandens vurdering: 
Ombudsmanden bad Nævnet om at redegøre for forståelsen af denne del
af Nævnets afgørelse og for retsgrundlaget. I brevet til ombudsmanden ud-
talte Nævnet, at Nævnet måtte kunne gå ud fra, at en vedtaget lov er i over-
ensstemmelse med gældende love. Herved fandt ombudsmanden, at Næv-
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er net gav udtryk for, at Nævnet generelt ikke anser sig for forpligtet til ved

afgørelser af enkelt sager at påse om afgørelsen ligger inden for rammerne
af fx EMRK. Ombudsmanden anså denne forståelse i strid med forvalt-
ningsmyndighedernes almindelige pligt til at medvirke til opfyldelse af de
internationale forpligtelser, som staten har pådraget sig. Som følge af til-
trædelsen af EMRK skal forvaltningsmyndighederne ex officio inddrag
menneskeretlige forpligtelser ved retsanvendelsen i konkrete sager. Næv-
net skal således ved sine afgørelser inddrage konventionens bestemmelser,
hvis det er relevant for sagen. I den konkrete sag var EMRK ikke relevant. 

4. Domme fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol
Der er ikke i perioden offentliggjort domme vedrørende økonomiske, so-
ciale og kulturelle rettigheder med Danmark som sagspart. 

5. Udtalelser og konkrete sager fra komiteerne 

Komitéen for Økonomiske, Sociale og Kulturelle Rettigheder (CESCR)
Den 26. november 2004 fremsatte Komitéen for Økonomiske, Sociale og
Kulturelle Rettigheder sine afsluttende bemærkninger angående status for
implementering af konventionen i dansk ret på baggrund af den 4. danske
periodiske rapport afleveret marts 2003 samt efter afholdelse af en eksami-
nation af Danmark den 10. og 11. november 2004. 
Komitéen finder det positivt, at Institut for Menneskerettigheder har fået
kompetence til at behandle individuelle klager vedrørende racediskrimi-
nation, og anbefaler at der iværksættes tiltag til styrkelse af Instituttets ar-
bejde, herunder tilførelse af passende ressourcer samt eventuelt udvidelse
af Instituttets klagebehandlingskompetence, således at der bl.a. vil kunne
behandles klager vedrørende krænkelser af økonomiske, sociale og kultu-
relle rettigheder. 
Komitéen finder det positivt, at der vedtaget lovgivningsmæssige tiltag til
bekæmpelse af racisme og fremmedhad, samt iværksat en national strategi
til fremme af ligebehandling. Det findes dog bekymrende, at der kan kon-
stateres en stigende negativ og fjendtlig indstilling over for flygtninge og
indvandrere, samt tilfælde af handlinger motiveret af fremmedhad, og an-
befaler at sådanne tilfælde overvåges nøje samt det er iværksættes effek-
tive skridt til implementering af ligebehandlingsstrategien. Det findes så-
ledes bekymrende, at lovændring i 2002 af Udlændingeloven hævede
alderen til 24 år for indvandres ret til ægtefællesammenføring, idet denne
hindrer opfyldelse af statens forpligtelse til at garantere opfyldelse af ret-
ten til et familieliv. Det anbefales i den sammenhæng bl.a., at 24-års reglen
ændres, og at der overvejes alternative skridt til bekæmpelse af tvangsæg-
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erteskaber. Komitéen er endvidere bekymret over tilfælde af mishandling af

særligt indvandre kvinder begået af deres ægtefæller eller samlivspartnere,
der ofte ikke anmeldes på grund af økonomisk afhængighed af partneren
eller frygt for udvisning. Situationen synes forværret af ændringen af Ud-
lændingeloven i 2002, der forøgede det antal af år for ophold i Danmark,
der er påkrævet for at indvandrekvinder, der er gift med en dansk stats-
borger, kan få tildelt permanent opholdstilladelse. 
Endvidere findes det positivt, at kønsligestillingen er blevet fremmet via
tiltag som udpegelse af en Minister for Ligestilling samt vedtagelse af Lov
nr. 388 om Kønsligestilling. Dog findes det utilfredsstillende, at der fortsat
er ulighed mellem kønnene særligt på lønområdet. Komitéen beklager, at
der ikke findes nationale straffebestemmelser til kriminalisering af vold i
hjemmet, særligt rettet mod kvinder.  Komitéen anerkender de politiske til-
tag til bekæmpelse af børnepornografi og trafficking men bemærker, at der
fortsat kan konstateres problemer indenfor disse områder.
Det findes positivt, at arbejdsløshedsprocenten er faldende, men der ud-
trykkes bekymring i forhold til den høje andel af arbejdsløshed blandt frem-
mede, kvinder, nyuddannede, samt langtidsledigheden der særligt rammer
mænd i alderen 55-59 år. Endvidere findes det positivt, at antallet af rygere
er reduceret, men Komitéen er bekymret over det høje niveau for alkohol-
misbrug samt ulovlig indtagelse af narkotika, og over forholdene for de per-
soner, der er blevet psykisk syge som følge af disse former for misbrug.  
Komitéen beklager, at der i statsrapporten mangler statiske opgørelser over
udbredelse af fattigdom, særlig blandt flygtninge og indvandrer, og er be-
kymret over fraværet af lovbestemmelser, der garanterer retten til en bolig.
I relation til lejeboliger mv. findes det også bekymrende, at en diskrimine-
rende praksis i visse tilfælde hindrer udsatte gruppers – særligt indvan-
drers – adgang hertil. 
Det anbefales endvidere, at staten overvejer ratifikation af ILO Konvention
nr. 117 fra 1962 vedrørende social politik (grundlæggende målsætninger og
standarder) samt konvention nr. 174 fra 1993 vedrørende hindring af store
industrielle ulykker. 

6. Regeringsinitiativer

Afrapportering fra arbejdsgruppen om indsamling af oplysninger om virkning af
introduktionsydelse på starthjælpsniveau/starthjælp
Ifølge rapporten fra Integrationsministeriet og Beskæftigelsesministeriet er
en tredjedel af de indvandrere og flygtninge, der er på starthjælp, blevet
selvforsørgende. Det er flere end blandt de indvandrere, der var på kon-
tanthjælp, hvor hver fjerde er blevet selvforsørgende.
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er Rapporten er tilgængelig på: http://www.inm.dk/publikationer/Rapport_starthjaelp.pdf 

7. Andet

Evaluering af loftet over ydelser til kontanthjælpsmodtagere - Socialforskningsin-
stituttet: 05:04
I 2004 blev der gennemført en række ændringer i reglerne for beregningen
af den økonomiske hjælp til kontanthjælpsmodtagere for at øge disses øko-
nomiske incitament til at finde et arbejde. Ca. 18.000 familier har fået re-
duceret den økonomiske hjælp i første kvartal 2004. Undersøgelsen viser
at få af dem, der har været på kontanthjælp i mere end 6 måneder er kom-
met i arbejde inden for det efterfølgende år. Det gælder både dem, der har
fået reduceret kontanthjælpen og de øvrige kontanthjælpsmodtagere. De,
der får mindre udbetalt, er heller ikke væsentlig mere aktive med at søge
job. Undersøgelsen er bestilt og finansieret af Arbejdsdirektoratet.

Rapporten er tilgængelig på:  http://www.sfi.dk/graphics/SFI/Pdf/Rappor-
ter/2005/0504_Loft_over_ydelser.pdf 

Rapport: Børnefattigdom i Danmark 2002
Se under afsnittet om Barnets Rettigheder. 
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erRETTIGHEDER VEDRØRENDE SÆRLIGE GRUPPER: 

KVINDERS RETTIGHEDER 

Konventionsbestemmelser: FN’s Konvention til Afskaffelse af Alle Former
for Diskrimination mod Kvinder (ICEDAW).
ILO Konventionerne Nr. 100 om Lige Betaling for Lige Arbejde og Nr. 111
om Afskaffelse af Diskrimination, Hvad Angår Ansættelse og Beskæfti-
gelse.
Den Europæiske Unions Charter om Grundlæggende Rettigheder art. 23.
Protokol til FN-konventionen om grænseoverskridende kriminalitet ved-
rørende bekæmpelse af handel med mennesker, herunder særlig kvinder
og børn
EU-rammeafgørelse om menneskehandel
Europarådets konvention om menneskehandel (endnu ikke undertegnet af
Danmark).
Straffelovens § 262 a (forbud mod menneskehandel)

1. Lovforslag

Titel: 
Forslag til lov om ændring af retsplejeloven

Baggrund:
Lovforslaget bygger delvist på Strafferetsplejeudvalgets betænkning nr.
1458/2005 om forbedringer af voldtægtsofres retsstilling og er en udmønt-
ning af Folketingsbeslutning B 82 (Folketingsåret 2003-04) om forbedring
af voldtægtsofres retsstilling før og under retssagen. Formålet med lovfor-
slaget er således at styrke retsstillingen for forurettede i voldtægtssager og
andre grove sædelighedssager. Den bedre beskyttelse omfatter forurettede
i voldtægtssager samt i meget alvorlige sædelighedssager, det vil sige sa-
ger om incest, voldtægt, anden tvang, forsvarsløse, forurettede under 18 år
ved betroelsesforhold mv. 
Der foreslås indført nye bestemmelse i retsplejeloven om adgangen til bi-
standsadvokat og bistandsadvokatens medvirken under efterforskningen
i voldtægtssager, hvorefter der som udgangspunkt skal ske beskikkelse af
en bistandsadvokat til den forurettede. Desuden skal den forurettede som
udgangspunkt have lejlighed til en samtale med en bistandsadvokat inden
den første egentlige politiafhøring, og politiafhøring af forurettede skal ske
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er under tilstedeværelse af en beskikket advokat. 
Det foreslås endvidere, at bistandsadvokaten har ret til at gøre indsigelse
mod en bevisførelse i strid med retsplejelovens § 185, stk. 2 vedrørende be-
visførelse om den forurettedes tidligere seksuelle adfærd.

Menneskeretten: 
Lovforslaget har særlig relation til kvinders rettigheder, men berører gene-
relt retssikkerhedsmæssige garantier og beskyttelse af sårbare personer i
straffeprocessen. 

Instituttets vurdering: 
Institut for Menneskerettigheder havde ingen bemærkninger af menne-
skeretlig art, hverken til Strafferetsplejeudvalgets betænkning nr.
1458/2005 eller til det fremsendte udkast til bestemmelser om bistandsad-
vokat for nære pårørende til afdøde forurettede. 

Reference:
Lov nr. 558 af 24. juni 2005 
Ikrafttrædelse: 1. juli 2005. 
L 160, skriftlig fremsættelse den 27. april 2005: Tillæg A 6814.
Lovforslag som vedtaget: Tillæg C 442
Forslag til lov om ændring af retsplejeloven (Forbedring af voldtægtsofres retsstilling m.v. og
beskikkelse af bistandsadvokat for pårørende til afdøde i straffesager mod politipersonale)
Afstemningsresultat: 114 stemte for og 1 stemte imod. 
Instituttets høringssvar af 11. april 2005, udarbejdet af Marianne Nørregaard.  

Beslutningsforslag:
Den 15. marts 2005 blev der fremsat Forslag til folketingsbeslutning om flere kvinder på top-
poster (B 22) og den 19. maj 2005 blev der fremsat forslag til folketingsbeslutning om køns-
opdelt lønstatistik m.v. (B 92). 
Den 1. april 2005 blev der fremsat forslag til folketingsbeslutning om voldsramte udenland-
ske kvinder (B 54).  Forslagsstillerne opfordrer bl.a. regeringen til at præcisere retningslinjerne
for meddelelse af en fornyet opholdstilladelse til kvinder, som har forladt et voldeligt ægte-
skab med en dansk ægtefælle, og som følge deraf mister opholdsgrundlag i Danmark. 
Den 1. april 2005 blev der fremsat forslag om folketingsbeslutning om styrket indsats mod
tvangsægteskaber (B 55).  

Titel:
Forslag til lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse
med lægelig behandling, diagnostik og forskning m.v. 

Baggrund:
Efter den gældende lovs § 3 må kunstig befrugtning i dag kun tilbydes
kvinder, som er gift, eller som lever sammen med en mand i et ægteskabs-
lignende forhold. Lovforslaget tilsigter med ophævelse af § 3 at åbne mu-
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erlighed for, at alle kvinder, der i øvrigt opfylder lovens betingelser, kan få
foretaget kunstig befrugtning af en læge eller under en læges ansvar. For-
målet med lovforslaget er således, at der opnås fuld ligestilling for alle
kvinder, således at behandlingen foretages uafhængigt af, om vedkom-
mende er gift, ugift samboende, har indgået registreret partnerskab eller
bor alene. 

Menneskeretten: 
Lovforslaget sikrer ligebehandling af kvinder med hensyn til kunstig be-
frugtning uanset deres valg af samlivsform. 

Instituttets vurdering:
Instituttet er ikke blevet hørt i forbindelse med fremsættelsen af lovforsla-
get. 

Reference:
L 115, skriftlig fremsættelse den 1. marts 2005: Tillæg A 4832.
Forslag til lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behand-
ling, diagnostik og forskning m.v. (Ophævelse af krav om ægteskab m.v. i forbindelse med
kunstig befrugtning).
Lovforslaget blev henvist til Sundhedsudvalget efter 1. folketingsbehandling.

2. Domme fra de danske domstole

Højesteret: 
U.2005.602H
Ikke i strid med ligebehandling mellem mænd og kvinder eller med prin-
cipperne for børnepasningsorlov at beregne sygedagpenge under orloven
på grundlag af orlovsydelsen.

To kvinder, A og B, der i 1998 og 1999 havde fået børnepasningsorlov, op-
pebar under orloven orlovsydelse på 60 % af arbejdsløshedsdagpengenes
højeste beløb. I 1999 blev de syge, og under sygemeldingen fik de syge-
dagpenge beregnet på grundlag af orlovsydelsen. Dette var i overensstem-
melse med en bekendtgørelse om dagpenge ved sygdom eller fødsel efter
en ændring, som trådte i kraft den 1. august 1998. Tidligere var sygedag-
pengene blevet beregnet på grundlag af lønindtægten før orloven. Kvin-
deligt Arbejderforbund, F, anlagde på vegne af A og B sag mod Beskæfti-
gelsesministeriet med påstand om, at sygedagpengene skulle beregnes på
grundlag af lønindtægten før orloven. F henviste bl.a. til, at 93 % af perso-
ner på børnepasningsorlov er kvinder, og at dagpengereglerne derfor var
i strid med et forbud mod indirekte forskelsbehandling på grundlag af køn
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er i direktiv 79/7 EØF om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn
til social sikring. Højesteret anførte, at det er et grundprincip i lov om dag-
penge ved sygdom, at dagpenge beregnes på grundlag af indkomsten
forud for sygdommens indtræden. Bekendtgørelsens bestemmelse om be-
regning af sygedagpenge for personer på børneorlov var i overensstem-
melse med dette grundprincip og således ikke udtryk for, at personer, der
blev syge under børnepasningsorlov, blev forskelsbehandlet ved at blive
stillet ringere end andre, der blev syge. Reglerne stred derfor ikke mod for-
buddet i direktiv 79/7 EØF mod indirekte forskelsbehandling på grundlag
af køn eller mod FN’s konvention af 18. december 1979 om afskaffelse af
alle former for diskrimination imod kvinder. F havde endvidere henvist til,
at bekendtgørelsen om sygedagpenge var i modstrid med reglerne om bør-
nepasningsorlov, idet det er en betingelse for at oppebære orlovsydelse, at
orlovspersonen tilbringer orloven sammen med barnet. Højesteret gav ikke
F medhold heri, allerede fordi princippet om, at børnepasningsorlov skal
tilbringes sammen med barnet, ikke indebar, at enhver sygdom medfører,
at orloven straks skal afbrydes. Beskæftigelsesministeriet blev derfor fri-
fundet. 

U.2005.1741H
Ankestyrelsens afgørelse om anvendelse af supplerende erhverv som be-
dømmelsesgrundlag i pensionssag ikke i strid med reglerne om ligebe-
handling af mænd og kvinder.
Se under afsnittet Forbud mod Diskrimination. 

Østre og Vestre Landsret: 
U.2004.2607V
Ej omstødelse af ægteskab, da det ikke var bevist, at det var indgået under
tvang.

H og M, der begge var irakiske kurdere, og som var søskendebørn, indgik
i april 2002 ægteskab her i landet for borgerlig myndighed. Ægteskabet
skulle følges op af en muslimsk bryllupsfestlighed. Umiddelbart før denne
bryllupsfest flygtede H og tog ophold på krisecenter. H anlagde den 7. no-
vember 2002 sag mod M med påstand om omstødelse af ægteskabet i med-
før af ægteskabslovens § 24, stk. 1, nr. 2, under anbringende af at ægteska-
bet var indgået under tvang, subsidiært skilsmisse i medfør af samme lovs
§ 34, da M havde øvet vold mod H, mere subsidiært separation. M påstod
frifindelse for den principale og subsidiære påstand, men tilsluttede sig se-
parationspåstanden. For byretten protesterede M ikke mod, at H afgav for-
klaring uden hans tilstedeværelse. Byretten anså det under fremhævelse af
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eren række konkrete omstændigheder for bevist, at H havde indgået ægte-
skabet under tvang fra sin familie, og at hun havde været underlagt dette
tvingende pres, indtil hun flygtede umiddelbart før det muslimske bryllup.
Da såvel de tidsmæssige som de materielle betingelser for omstødelse var
opfyldt, tog byretten påstanden herom til følge. For landsretten proteste-
rede M mod, at H fik lejlighed til at afgive forklaring, uden at han var til
stede, og landsretten afslog herefter en begæring fra H om, at hun fik lej-
lighed til at afgive forklaring et andet sted, uden at M var til stede eller fik
kendskab til tidspunktet. Landsretten afslog endvidere en begæring fra H
om førelse af et vidne, der kunne forklare om parternes forhold og om de
trusler, H hævdede at være blevet udsat for. Det pågældende vidne ville
kun afgive forklaring, på betingelse af at M ikke fik kendskab til hans fulde
navn. Under ankesagen blev der herefter kun afgivet forklaring af M.
Landsretten anså det ikke for bevist, at ægteskabet var indgået under
tvang, eller at M havde udøvet vold mod H. Påstanden om separation blev
herefter taget til følge.

3. Udtalelser fra Folketingets Ombudsmand
Der er ikke i perioden afgivet udtalelser vedrørende kvinders rettigheder. 

4. Domme fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol
Der er ikke i perioden offentliggjort domme vedrørende kvinders rettighe-
der med Danmark som sagspart. 

5. Udtalelser og konkrete sager fra komiteerne 
Danmark er ikke i perioden blevet evalueret og der er ikke offentliggjort
konkrete sager vedrørende kvinders rettigheder.

6. Regeringsinitiativer

Betænkning om forbedring af voldtægtsofres retsstilling 
Marts 2005 afgav Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg betænkning nr.
1458 om forbedring af voldtægtsofres retsstilling. 
I betænkningen behandles en række spørgsmål vedrørende voldtægtsofres
retsstilling i forbindelse med efterforskningen og sagens behandling i ret-
ten, herunder om muligheden for at få beskikket en bistandsadvokat. End-
videre stilles forslag om ændring af retsplejelovens § 841 om muligheden
for at træffe afgørelse om dørlukning, referatforbud og om, at tiltalte skal
forlade retslokalet, mens et vidne afhøres m.v.. Udvalget foreslår, at den
bedre beskyttelse som udgangspunkt skal gælde forurettede i voldtægts-
sager samt i de i øvrigt meget alvorlige sædelighedssager.
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er Reference:
Betænkning nr. 1458/2005 er tilgængelig på: www.jm.dk 

Note:
Den 27. april 2005 blev der fremsat forslag til lov om ændring af retsplejeloven (Forbedring af
voldtægtsofres retsstilling m.v. og beskikkelse af bistandsadvokat for pårørende til afdøde i
straffesager mod politipersonale) (L 160). Lovforslaget byggede på betænkning nr. 1458/2005. 

Handlingsplan til bekæmpelse af mænds vold mod kvinder og børn i familien 2005-
2008. 
Hvert år udsættes 65.000 kvinder for fysisk vold. I to ud af tre tilfælde er
volden begået af en nuværende eller tidligere partner, og hver uge bliver
en kvinde udsat for drabsforsøg og i hvert andet tilfælde dør kvinden. Til
bekæmpelse af voldsproblemet har regeringen fremsat en ny handlings-
plan, der blev offentliggjort april 2005. Den indeholder en beskrivelse af de
aktiviteter, der alle skal bidrage til at forebygge vold mod kvinder, støtte
ofrene og hindre gentagelser bl.a. med behandlingstilbud til voldsudøve-
ren, styrkelse af myndighedernes tværfaglige indsats, og ved øget viden-
sindsamling om volden. Handlingsplanen har et bredt sigte; kvinder, børn,
voldsudøverne og fagfolk samt oplysningskampagner rettet mod befolk-
ningen. Det anslås, at ca. 20.000 børn i alderen 5-14 år årligt oplever vold
mod deres mor. Ca. 2.000 børn flytter hvert år med deres mor på krisecen-
ter. Unge kvinder har ca. tre gange større risiko for at blive udsat for vold
end kvinder generelt. Der prioriteres derfor en særlig indsats rettet mod de
etniske minoritetskvinder samt børn og unge. Der er afsat 64 millioner kro-
ner i alt til indsatsen de næste fire år. 

Handlingsplanen er tilgængelig på: www.lige.dk

Perspektiv- og handlingsplan
Den nye handlingsplan blev offentliggjort april 2005. Regeringen har til
hensigt at fokusere i 2005 på områderne: flere kvinder på toppen, målret-
tet integration i et kønsperspektiv, bekæmpelse af vold mod kvinder og
handel med kvinder, fokus på kønsroller og ungdomskulturer og lige mu-
ligheder på arbejdsmarkedet. 

Handlingsplanen er tilgængelig på: www.lige.dk

Rapport: Mænds Vold mod Kvinder - omfang, karakter og indsats mod vold 
Rapporten, der kortlægger omfanget af mænds vold mod kvinder i Dan-
mark, er udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed og udgivet i et
samarbejde mellem Det Nationale Voldsobservatorium samt ligestillings-
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erministeren. Rapporten er lavet på baggrund af en samkøring af en række
forskellige registerdata bl.a. med henblik på at tegne en mere nuanceret
profil af voldsofre og voldsudøvere. Af rapportens statistiske materiale
fremgår bl.a., at én kvinde bliver udsat for drabsforsøg hver uge året rundt,
og at knap 10.000 kvinder bliver udsat for seksuelle overgreb og 65.000
kvinder bliver udsat for vold hvert år. 

Rapporten blev offentliggjort den 25. november 2004 og er tilgængelig på www.lige.dk

Sociologisk undersøgelse om prostitutionskunder
Undersøgelse “Det skal ikke bare være en krop mod krop-oplevelse...” om
danske mænd, der betaler for sex. Undersøgelsen fra Videns- og Formid-
lingscenter for Socialt Udsatte, er sociologisk og baseret på spørgeskemaer
fra 6.350 mænd med og uden erfaring med at købe sex, samt 20 interview
med prostitutionskunder. 

Voldtægtsofrets partner – Hvordan går det ham? 
Rapporten fra Center for Voldtægtsofre, Rigshospitalet, beskriver hvordan
en voldtægt opleves fra en pårørendes side.

7. Andet 

Afgørelser fra Ligestillingsnævnet 

Afgørelse nr. 22/2005 af 6. juli 2005 
Ikke godtgjort at afskedigelse af en kvinde ikke var begrundet i hendes gra-
viditet. Godtgørelse fastsat til kr. 100.000 kr..

En kvinde, ansat som køkkensælger hos indklagede, klagede over, at hun
var blevet opsagt efter meddelelse om hendes graviditet. Indklagede an-
førte, at opsigelsen var begrundet i manglende salgsevner. Nævnet lagde
vægt på, at opsigelse fandt sted efter kun en måneds ansættelse og i tæt
tidsmæssig sammenhæng med, at klageren havde oplyst indklagede om,
at hun var gravid. Under disse omstændigheder havde indklagede ikke
godtgjort, at afskedigelsen ikke var begrundet i klagerens graviditet. Kla-
geren blev tilkendt en godtgørelse på 100.000 kr.

Afgørelser fra Forbrugerombudsmanden 
Afgørelse af 31. december 2004 – sagsnummer  11131/5-41
Reklame for svineavl. Køns- og aldersdiskriminerende
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er I bladet ”Svineproducenten” var der indrykket en annonce med overskrif-
ten ”Træt af den gamle So?” og teksten ”- nu er det tid til at skifte hende ud
med en ny!”. Halvdelen af annoncen viste et billede af en ældre, meget ryn-
ket dame. Teksterne og billedet i reklamen var efter Forbrugerombuds-
mandens opfattelse nedværdigende og krænkende i forhold til ældre
mennesker og dermed i strid med god markedsføringsskik, jf. markeds-
føringslovens §1.

I et andet nummer af samme blad var der indrykket en annonce med over-
skriften ”Du kender hende godt…”. Herefter vises et billede af en kvinde-
barm iklædt en rød, nedringet bluse med påskriften ”Super So”. Nedenfor
billedet er det anført ”…Tænk hvis alle var som hende”. 
Reklamen var efter Forbrugerombudsmandens opfattelse i strid med mar-
kedsføringslovens §1 om god markedsføringsskik samt punkt 2 i Forbru-
gerombudsmandens retningslinier om kønsdiskriminerende reklame. Hu-
mor og ironi i reklamer er som udgangspunkt ikke problematisk set i
forhold til markedsføringslovens bestemmelser. De to reklamer havde
imidlertid efter Forbrugerombudsmandens opfattelse langt overskredet
grænsen for, hvad der kan accepteres som humor i reklamer.

Afgørelse af 2. december 2004 - Sagsnummer 2004-11131/5-39
Reklame for Næstved Ejendomsselskab. Kønsdiskriminerende

Et ejendomsselskab markedsførte et lejemål af en ejendom i en avisan-
nonce, på internettet og i en brochure, der blev sendt til virksomheder. An-
noncen, brochurens forside og hjemmesiden viste en lettere påklædt, ung
kvinde med et hjortekid i snor. En herrearm havde et godt tag i kvindens
jakke. Den ledsagende tekst understøttede en opfattelse af, at kvinden står
til rådighed og bliver udnyttet. Forbrugerombudsmanden fandt, at der for-
elå en overtrædelse af god markedsføringsskik, jf. markedsføringslovens §
1 og af retningslinierne om kønsdiskriminerende reklame, bl.a. fordi kvin-
den i reklamen bliver reduceret til et sexobjekt, der passivt står til rådighed
og til fri afbenyttelse.
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rBARNETS RETTIGHEDER

Straffelovens § 245 a (forbud mod kønslig omskæring af piger), Straffelo-
vens kapitel 24. 
Konventionsbestemmelser: FN’s Konvention om Barnets Rettigheder
(ICRC), ICCPR art. 24. Rådets Direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000
om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til be-
skæftigelse og erhverv. ILO konventionerne Nr. 138 og Nr. 182 om Forbud
mod Børnearbejde. Den Europæiske Unions Charter om Grundlæggende
Rettigheder art. 24 og art. 32. 

1. Lovforslag 

Titel:
Forslag til lov om ændring af lov om forældremyndighed og samvær, lov
om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love

Baggrund:
Lovforslaget er en del af den lovgivningsmæssige gennemførelse af kom-
munalreformen. Forslaget har til formål at udmønte den del af aftalen om
kommunalreformen, der indebærer, at alle sager om separation, skilsmisse
og forældremyndighed fremover begynder i de nye statsforvaltninger, som
fra 2007 overtager de fleste af statsamternes nuværende opgaver. Over-
ordnet indebærer lovforslaget, at parterne i ægteskabs-, forældremyndig-
heds- og samkvemssager ved tilvejebringelsen af et enstrenget og mere
overskueligt system kan få en samlet løsning på de problemer, som kan op-
stå ved og efter en samlivsophævelse.

Menneskeretten:
Lovforslaget har relation til Børnekonventionens artikel 12, idet denne be-
stemmelse stiller to krav til høringer af børn. Artikel 12 fastslår dels, at et
barn, der er i stand til at udtrykke sine synspunkter, skal sikres retten her-
til (i alle forhold, der vedrører det), og dels, at barnets synspunkter skal til-
lægges passende vægt i overensstemmelse med dets alder og modenhed.

Instituttets vurdering: 
Instituttet har bemærkninger i forhold til lovforslagets § 28 og § 29 b.
Efter lovforslagets § 28 om sagsbehandlingen i forbindelse med anmod-
ninger om afgørelse om forældremyndighed og samvær m.v. indkalder
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r statsforvaltningen parterne til et møde, ”medmindre anmodningen alene
vedrører § 18” om bestemmelser om anden kontakt med barnet for den af
forældrene, der ikke har barnet boende, i form af telefonsamtaler, bre-
vveksling og lignende. Begrundelsen for denne undtagelse fra mødereglen
fremgår ikke klart af bemærkningerne til lovforslaget. I sager om foræl-
dremyndighed og samvær etableres møder mellem forældre i et forsøg på
at forlige parterne. Instituttet finder anledning til at rejse spørgsmålet, om
ikke der også kan være behov for møder mellem parterne ved afgørelser
om modtagelse af breve og telefonsamtaler, som kan være et alternativ til
samvær?
Det andet forhold, Instituttet har hæftet sig ved, er formuleringen af lo-
vforslagets § 29 b om samtaler med børn. Bestemmelsen, der viderefører
den gældende lovs § 29, er ikke formuleret i overensstemmelse med Bør-
nekonventionens artikel 12.  

Ud over, at bestemmelsen i lovforslagets § 29 b alene omhandler hørings-
retten og ikke retten til efter omstændighederne at få lagt vægt på de til-
kendegivne synspunkter, er det et problem, at dens stk. 2 lader barnets
”modenhed og sagens omstændigheder” afgøre, om barnet (under 12 år)
skal høres, medens barnets ”alder og modenhed” som nævnt efter Børne-
konventionens artikel 12 er afgørende for den vægt, der skal lægges på bar-
nets synspunkter.

Instituttet er opmærksomt på, at den arbejdsgruppe, som har afgivet den
til grund for lovforslaget liggende redegørelse, har peget på spørgsmålet
om en revision af § 29 som en problemstilling, det enten ikke har været di-
rekte nødvendigt eller tidsmæssigt muligt at tage stilling til som led i struk-
turaftalen, men som senere bør tages op. Instituttet bemærker dog, at det i
allerede i 1999 anbefalede, at der snarest blev taget initiativ til en ændring
af § 29, jf. herved Alternativ rapport til Danmarks anden rapport til FN’s
Børnekomité vedrørende FN-konventionen om Barnets Rettigheder, s. 19.
En påbegyndelse af de nærmere overvejelser om en ændret udformning af
bestemmelsen om høring af børn synes således ikke at burde udskydes.

Reference:
Lov nr. 525 af 24. juni 2005.
Ikrafttrædelse: 1.januar 2007. 
L 28, skriftlig fremsættelse den 24. februar 2005: Tillæg A 1991. 
Lovforslag som vedtaget: Tillæg C 410. 
Forslag til lov om ændring af lov om forældremyndighed og samvær, lov om ægteskabs ind-
gåelse og opløsning og forskellige andre love (udmøntning af kommunalreformen på det fa-
milieretlige område). 
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rAfstemningsresultat: Lovforslaget blev vedtaget med 109 stemmer. Tre stemte hverken for el-
ler imod. 
Instituttets høringssvar af 7. januar 2005, udarbejdet af Eva Ersbøll. 

Note: 
Forslag til folketingsbeslutning om en børneombudsmand (B3) blev fremsat 17. oktober 2004.
Hensigten med forslaget er, at sikre en bedre og mere tilgængelige klagemulighed. FN’s Bør-
nerettighedskomité har anbefalet, at Danmark udvider Børnerådets mandat til at omfatte in-
dividuelle sager og klager fra børn eller at oprette et fokusområde for børns rettigheder inden
for Ombudsmandens hverv.
Den 6. april 2005 blev der fremsat forslag til folketingsbeslutning om en styrkelse af børns rets-
stilling (B 62).  Formålet med beslutningsforslaget er at sikre en gennemgang af relevant lov-
givning i lyset af FN’s Konvention om Barnets Rettigheder artikel 12 om barnets ret til at blive
hørt.  
Den 12. april 2005 blev der endvidere fremsat forslag til folketingsbeslutning om børns ret (B
70). Forslaget pålægger regeringen inden udgangen af 2005 at oprette organisationen Børns
Ret, der bl.a. skal have til opgave at være en obligatorisk høringsinstans og at foreslå foran-
staltninger, der styrker børns retssikkerhed, samt påtale og føre kontrol med, om der infor-
meres tilstrækkeligt om børns rettigheder. 

Titel:
Lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og ad-
ministration på det sociale område 

Baggrund:
Baggrunden for lovændringen er, at forskning har vist, at indsatsen over-
for udsatte børn ikke er tilfredsstillende. Indsatsen over for børn, der har
særlige støtte behov og børn, der har været anbragt eller bliver anbragt
uden for hjemmet, ønskes derfor styrket, således at disse sikres samme mu-
ligheder som andre børn og unge med hensyn til uddannelse, arbejde og
familieliv. 
Anbringelsesreformen skal sikre en tidligere indsats bl.a. ved at kommu-
nerne forpligtes til at udarbejde en børnepolitik, mere fokus på skolegan-
gen, styrket inddragelse af de berørte parter, samt forbedret udslusning ef-
ter en anbringelse. Det understreges endvidere, at usaglige økonomiske
hensyn ikke må inddrages i afgørelsesgrundlaget, og kravene til under-
søgelser efter lovens § 38 rettet mod børn med særlige støttebehov præci-
seres. Desuden foreslås en bedre forberedelse af plejefamilierne via kurser.  

Menneskeretten: 
Barnets rettigheder beskyttes af ICRC. Særligt relevant er hensynet til ”bar-
nets bedste”.  De generelle menneskerettigheder efter EMRK og andre ge-
nerelle konventioner omfatter også børn. 
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r Reference:
Lov nr. 1442 af 22. december 2004.
Ikrafttrædelse: 1. januar 2006.
L 8, skriftlig fremsættelse den 6. oktober 2004: Tillæg A 293.
Lovforslag som vedtaget den 17. december 2004: Tillæg C 170.
Forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration
på det sociale område (Anbringelsesreform).
Afstemningsresultat: Lovforslaget blev vedtaget med 100 stemmer mod 1. 
Instituttet afgav ikke høringssvar i forbindelse med lovforslaget. 

Titel:
Lov om ændring af lov om folkeskolen

Baggrund:
Lovforslagets overordnede formål er at sikre, at tosprogede elever klarer
sig bedre i uddannelsessystemet end hvad tilfældet er i dag, herunder at de
får de fornødne læsefærdigheder til at kunne gennemføre en ungdomsud-
dannelse. Med forslaget ønsker regeringen at give kommunerne og sko-
lerne de nødvendige redskaber hertil, nemlig ved udvidet mulighed for
henvisning til anden skole end distriktsskolen. Hidtil har det alene været
muligt at henvise tosprogede elever med behov for basisundervisning i
dansk som andetsprog til de såkaldte modtagelsesklasser samt til særlige
klasser for 8 – 10. klassetrin. Med den i lovforslaget opstillede bemyndi-
gelsesbestemmelse i § 5, stk. 8 kan Undervisningsministeren fravige den
sædvanlige regel om, at barnet skal optages på distriktsskolen, hvis det ved
optagelsen vurderes, at eleven har et ikke uvæsentligt behov for sprogs-
tøtte, og det vurderes at være pædagogisk påkrævet at henvise eleven til
en anden skole end distriktsskolen. Denne vurdering skal foretages ud fra
en individuel vurdering af elevens sproglige behov. Dermed udvides mu-
ligheden for henvisning til andre skoler end distriktsskolen til også at
gælde elever, der ud fra en pædagogisk vurdering har et ikke uvæsentligt
behov for undervisning i dansk som andetsprog og hvor det vurderes at
være pædagogisk påkrævet at henvise eleven til en anden skole end di-
striktsskolen.

Menneskeretten: 
Efter Børnekonventionens art. 12, har et hvert barn, der er i stand til at ud-
forme sine egne synspunkter, ret til frit at udtrykke disse synspunkter i alle
forhold, der vedrører barnet. 
Bestemmelsen medfører, at barnets synspunkter skal inddrages i beslut-
ninger, der vedrører barnet, således at barnets stillingtagen til en given for-
anstaltning eller et givet indgreb indgår i den besluttende myndigheds
oplysningsgrundlag, såfremt barnet ønsker at udtale sig. Beskyttelsen ved-
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og/eller umodne barn er beskyttet i en vis udstrækning, hvis det er i stand
til at tilkendegive et synspunkt. Der ikke kan derfor ikke fastsættes alder-
sgrænser på for eksempel 12 år som undergrænse for, hvornår et barn skal
inddrages i en myndigheds behandling af en sag. Når barnets synspunkter
foreligger, skal de tillægges vægt således, at der sker en graduering i over-
ensstemmelse med barnets alder og modenhed. 

Instituttets vurdering: 
Det forudsættes, at henvisningsreglerne ikke administreres i strid med de
krav om ikke-diskriminering, som følger af Danmarks internationale for-
pligtelser. 

Det fremgår af bemærkningerne til den foreslåede henvisningsbestem-
melse, at en beslutning om henvisning af en elev til en anden skole end di-
striksskolen er en forvaltningsafgørelse, hvorfor forældrene skal have lej-
lighed til at udtale sig herom. Lovforslaget indeholder derimod ikke regler
om barnets mulighed for at udtale sig om en påtænkt afgørelse om opta-
gelse af barnet på en anden skole end distriktsskolen. Heller ikke folke-
skoleloven indeholder generelt regler om barnets mulighed for at tilken-
degive sin mening om påtænkte afgørelser af betydning for barnet.

I forbindelse med afgørelser vedrørende barnets skolegang finder Børne-
konventionens artikel 12 anvendelse. Det er Instituttets opfattelse, at det
følger af art. 12 i Børnekonventionen, at der, før der træffes afgørelse om
optagelse af et barn på en anden skole end distriktsskolen, skal foreligge
oplysninger om barnets stillingtagen til spørgsmålet om, hvilken skole bar-
net skal optages på, således at disse oplysninger kan indgå i kommunens
overvejelser om udfaldet af sagen.
Instituttet finder, at disse krav til dansk ret bør fremgå udtrykkeligt, enten
således at lovforslaget indeholder regler herom, eller således at den be-
kendtgørelse, der forudsættes udstedt i medfør af de foreslåede regler, in-
deholder regler herom.

Note:
Lovforslag L 135 er en genfremsættelse med enkelte ændringer af lovforslag L 161 fra Folke-
tingsåret 2004-05 (1. samling), der bortfaldt som følge af afholdelse af folketingsvalg.  
Reference:
Lov nr. 594 af 24. juni 2005
Ikrafttrædelse: Loven træder i kraft den 1. oktober 2005, dog således, at § 1, nr. 2-4, alene gæl-
der for optagelse i folkeskolen til skoleåret 2006/07 og senere, herunder for skoleskift fra den
1. august 2006. 
L 135, skriftlig fremsættelse den 1. april 2005: Tillæg A 6450.
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Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen. (Styrket undervisning i dansk som andets-
prog, herunder ved udvidet adgang til at henvise tosprogede elever til andre skoler end di-
striktsskolen).
Afstemningsresultat: Lovforslaget blev vedtaget med 90 stemmer mod 21. 
Instituttets høringssvar af 3. februar 2005, udarbejdet af Marianne Nørregaard. 

Titel:
Forslag til lov om ændring af kriminallov for Grønland

Baggrund:
Formålet med lovforslaget er at indføre regler (§ 56 a) i den grønlandske
kriminallov, der forbyder produktion, besiddelse og udbredelse af børne-
pornografisk materiale og anvendelse af børn som pornomodeller. Be-
tænkning nr. 1442/2004 fra Den Grønlandske Retsvæsenskommission in-
deholder et forslag til en ny kriminallov med bl.a. en bestemmelse om
børnepornografi og anvendelsen af børn som pornomodeller. overens-
stemmelse med Den Grønlandske Retsvæsenskommissions anbefaling er
lovforslaget udarbejdet med udgangspunkt i de gældende danske regler,
jf. straffelovens §§ 230 og 235.

Menneskeretten:
Lovforslaget sigter til at beskytte børn mod seksuel udnyttelse mv. Lo-
vforslaget er på linie med de forskellige nationale og internationale tiltag,
der sigter til at bekæmpe udnyttelse af børn jf. bl.a. Nordisk Råds rekom-
mandation fra 1996 om afskaffelse af seksuel udnyttelse af børn samt ILO-
konvention nr. 182 om afskaffelse af og omgående indsats mod de værste
former for børnearbejde. 

Note: 
Betænkning nr. 1442/2004 blev behandlet i Status 2004 side 171-176. 

Reference:
Lov nr. 1186 af 7. december 2004. 
Ikrafttrædelse: 1. januar 2005. 
L 4, skriftlig fremsættelse den 6. oktober 2004: Tillæg A 34.
Lovforslag som vedtaget: Tillæg C 5. 
Forslag til lov om ændring af kriminallov for Grønland. (Børnepornografi).
Afstemningsresultat: Lovforslaget blev vedtaget enstemmigt med 114 stemmer. 
Institut blev ikke hørt i forbindelse med behandlingen af lovforslaget. 
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Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen

Lovforslaget, der blev behandlet i Status 2004 side 155, er vedtaget den 28.
april 2005. 

Note: 
Lovforslag L 104 er en genfremsættelse af lovforslag L 80 fra Folketingsåret 2004-05 (1. sam-
ling), der bortfaldt som følge af afholdelse af folketingsvalg. 

Reference:
Lov nr. 335 af 18. maj 2005.
Ikrafttrædelse: 1. august 2005.
L104, skriftlig fremsættelse den 23. februar 2005: Tillæg A 1710.
Lovforslag som vedtaget: Tillæg C 82. 
Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen. (Mere frit skolevalg inden for og over kom-
munegrænser).
Afstemningsresultat: Lovforslaget blev vedtaget med 98 stemmer mod 20. 

2. Domme fra de danske domstole

Højesteret: 
Der er ikke i perioden offentliggjort domme vedrørende børns rettigheder. 

Østre og Vestre Landsret: 
Der er ikke i perioden offentliggjort domme vedrørende børns rettigheder. 

3. Udtalelser fra Folketingets Ombudsmand og Datatilsynet

Datatilsynet
J.nr. 2003-321-024
Vejledende udtalelse om oplysningspligt i forhold til børn og unge af 19. marts 2005

Datastyrelsen blev af Familiestyrelsen og Den Sociale Ankestyrelse anmo-
det om en udtalelse om fortolkning af reglerne om oplysningspligt i rela-
tion til børn og unge under 18 år i henhold til persondatalovens (PDL) § 29
i de sociale og familieretlige sager, som statsamterne behandler fx sager om
børnebidrag, udøvelse af samvær og sager om forældremyndighed. Årsa-
gen til henvendelse var, at mange i statsamterne er betænkelige ved at un-
derrette børn efter PDL på grund af den mulige skadevirkning det kan have
at give barnet eller den unge underretning fx i tilfælde hvor forældrene har
forsøgt at holde barnet eller den unge uden for deres indbyrdes konflikt om
børnebidragets størrelse osv. 
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r Datatilsynet udtalte, at vurdering af, hvornår der er oplysningspligt over
for børn og unge, foretages på grundlag af en konkret vurdering af om der
skal gives meddelelse efter § 28, stk. 1, eller § 29, stk. 1, eller om situationen
er omfattet af en undtagelsesbestemmelse.. Selv om der skal udøves for-
sigtighed ved anvendelsen af undtagelsesbestemmelsen i persondatalo-
vens § 30, bemærkede tilsynet, at der i visse sociale og familieretlige sager
kan foreligge sådanne afgørende hensyn, at de kan begrunde en fravigelse
af oplysningspligten over for børn og unge.

Datatilsynet fandt, at meddelelse efter § 28, stk. 1, og § 29, stk. 1, som ho-
vedregel først skal gives til børn og unge selv, når de er fyldt 15 år. Datatil-
synet lagde vægt på, at det almindeligvis må antages at forudsætte en vis
alder at forstå indholdet af en sådan meddelelse, samt at alene sådanne
større børn og unge har en interesse i at modtage oplysninger, der sætter
dem i stand til at varetage egne interesser og eventuelt gøre brug af andre
rettigheder i PDL i forlængelse heraf. I de tilfælde, hvor det vurderes, at
børn og unge selv skal have meddelelse kan der ikke gøres undtagelse her-
fra, under henvisning til, at forældremyndighedsindehaveren allerede er
bekendt med relevante oplysninger. Endvidere udtalte tilsynet, at i forbin-
delse med opfyldelse af oplysningspligten over for en person, der er fyldt
15 år, skal der som altovervejende hovedregel også gives meddelelse til fo-
rældremyndighedsindehaveren. Dog må det konkret vurderes, om det er
nødvendigt, at også forældremyndighedsindehaveren har viden om be-
handlingen af oplysninger om børn og unge. 
Med hensyn til børn og unge under 15 år fandt Datatilsynet, at oplys-
ningspligten skal opfyldes i forhold forældremyndighedsindehaveren. Da-
tatilsynet bemærkede, at der undtagelsesvis i konkrete tilfælde kan være
forhold, som taler for at give særskilt meddelelse til børn og unge også un-
der 15 år. Dette må bero på statsamternes konkrete vurdering, hvor ek-
sempelvis det forhold, at barnet skal høres i sagen bl.a. i henhold til lov om
forældremyndighed og samvær § 29 og børnekonventionen artikel 12, kan
føre til, at det forekommer
hensigtsmæssigt samtidig at give meddelelse efter persondataloven til den
pågældende.

4. Domme fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol
Der er ikke i perioden offentliggjort domme vedrørende børns rettigheder
med Danmark som sagspart. 

5. Udtalelser og konkrete sager fra komiteerne 
Afsluttende bemærkninger fra FN’s Komité om Børns Rettigheder
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til Danmarks 3. periodiske rapport og første indrapportering om Den Valg-
fri Protokol om Inddragelse af Børn i Væbnede Konflikter. Institut for Men-
neskerettigheder har sammen med visse ikke-statslige organisationer afgi-
vet en supplerende rapport til komitéen. 

Komitéen fandt igen anledning til at rejse bekymring om de facto diskri-
minationen af og xenofobi og racistiske holdninger overfor etniske mino-
riteters børn, flygtninge- og asylansøgeres børn og børn i immigrationsfa-
milier. Komitéen udtrykte bekymring over, at aldersgrænsen for
familiesammenføring af børn er blevet sænket fra 18 år til 15 år ved en æn-
dring af udlændingeloven og over at etniske minoriteters børn er over-re-
pæsenterede i alternative pasningstilbud.   
Endvidere rejste forholdene i modtagelsescentrene bekymring, samt det
forhold at et antal uledsagede flygtningebørn forsvinder fra modtagelse-
scentrene, og komitéen anbefalede at staten rekrutterer adoptivfamilier og
ansatte med anden etnisk oprindelse end dansk og styrker indsatsen mod
racemæssig ulighed i uddannelsessystemet ved bl.a. at yde særlig op-
mærksomhed på fremmelse af uddannelsen af etniske minoriteter. 

Komitéen anbefalede at staten sikrer, at børn, der har et narkotika- eller al-
koholmisbrug, behandles som ofre og ikke som kriminelle og at staten gen-
nemfører en fuldstændig implementering af internationale standarder for
børn i kriminalforsorgen, særligt i relation til den administrative praksis
om isolationsfængsling. 

I relation til seksuel udnyttelse af børn opfordres staten til at udvikle en na-
tional handlingsplan om kommerciel seksuel udnyttelse af børn og til at be-
kæmpe børnepornografi, herunder en kriminalisering af erotiske billeder
af børn.  

I relation til den valgfrie protokol om børns rettigheder i væbnede konflik-
ter anmodede komitéen staten om at tilvejebringe informationer i sin næste
rapport om flygtninge og indvandrerbørn inden for sin jurisdiktion, der
kan have været involveret i væbnede konflikter i hjemlandet, og om den
assistance der ydes for at imødekomme deres fysiske og psykiske behand-
lingsbehov og deres sociale reintegration. 

Komitéens bemærkninger er i sin helhed tilgængelig på:
http://www.humanrights.dk/frontpage/RogM/reports/UNcommittee/ 
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Genopdragelsesrejser
Regeringen tog i 2004 initiativ til at få undersøgt omfanget af, hvor mange
udenlandske børn der er på længerevarende udlandsophold, herunder
genopdragelsesrejser. Baggrunden for undersøgelsen er, at der i de senere
år er konstateret tilfælde, hvor forældre har sendt deres børn på længere-
varende ophold i forældrenes oprindelsesland med det formål, at børnene
opdrages i overensstemmelse med forældrenes oprindelige kultur.
To undersøgelser blev offentliggjort i foråret 2005. Undersøgelserne viser
at 50 kommuner har kendskab til 554 børn, der er eller har været på læn-
gerevarende udlandsophold siden 1. juli 2002. Det har siden 1. juli 2002
været muligt for kommunerne at stoppe udbetaling af bl.a. forsørgersats,
hvis barnet ikke opholder sig i Danmark. Undersøgelserne viste endvidere
at der tale om fire typer af udlandsophold: (1) social genopdragelse, (2) kul-
turel eller religiøs genopdragelse, (3) identitetsdannelse og afklaring af til-
hørsforhold samt (4) ferie eller familiebesøg. Undersøgelsen viser, at ferie
og familiebesøg udgør hovedparten af de længerevarende udlandsophold.

NIRAS rapport: Undersøgelse af længerevarende udlandsophold blandt børn med ikke-vest-
lig baggrund og Ankestyrelsens undersøgelser Ikke-vestlige børns længerevarende udlands-
ophold, er tilgængelige på Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations hjemme-
side, http://www.inm.dk/ 

Undersøgelse af videoafhøring af børn i sædelighedssager
Til brug for en redegørelse om, hvordan de nye retningslinier for gennem-
førelse af videoafhøring af børn, der blev fastsat i 2003, fungerer i praksis,
har Rigsadvokaten anmodet politimestrene og politidirektøren om, at der
for samtlige videoafhøringer af børn, der er gennemført i perioden 1. ok-
tober 2003 til 1. juli 2004, udfyldes et særligt oplysningsskema. Under-
søgelsen af videoafhøring af børn i sædelighedssager er baseret på oplys-
ninger, der fremgår af disse skemaer og blev foretaget af Justitsministeriets
forskningsenhed. Undersøgelsen blev offentliggjort marts 2005. Under-
søgelsen behandler bl.a. forløbet af videoafhøringerne. 

7. Andet

Børnefattigdom i Danmark 2002
Rapporten blev offentliggjort november 2004 og er resultatet af en under-
søgelse fra Socialforskningsinstituttet foretaget for Red Barnet. Under-
søgelsen beskriver, hvor mange børn, der var berørt af fattigdom i Dan-
mark i år 2002 og hvor længe de var udsat for fattigdom. Der benyttes tre
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rmål for beskrivelsen af børnefattigdom: Et barn klassificeres som fattig,
hvis familiens disponible indkomst er mindre end kontanthjælpsniveauet
(implicit fattigdom), eller hvis den korrigerede disponible indkomst er
mindre end hhv. 50 og 60 procent. af det midterste indkomstniveau i lan-
det (relativ fattigdom). Hertil kommer andelen af børn i familier, som har
modtaget kontanthjælp. Modtagelse af kontanthjælp tolkes ikke i det føl-
gende som udtryk for fattigdom, men som en indikator for, at en familie
har haft økonomiske problemer i kortere
eller længere perioder af året.

Det fremgår af rapporten, at knap 8 pct. af børnene, dvs. omkring 90.000
børn, levede i familier, der enten er implicit fattige eller relativt fattige. Om-
kring 40.000 børn levede i familier, der havde en disponibel indkomst på
under halvdelen af medianindkomsten. Endelig var knap 11? pct. af bør-
nene, svarende til godt 130.000 børn, i familier med kontanthjælp i år 2002.
Etniske minoriteter havde i år 2002 en langt højere risiko for at havne un-
der
en af de tre nævnte fattigdomsgrænser (15-30 procent for indvandrere og
7-19 procent for efterkommere) eller på kontanthjælp (47 procent for ind-
vandrere og 49 procent for efterkommere). Mens børn med dansk bag-
grund har haft en næsten uændret risiko fra 2001 til 2002, så har specielt
indvandrere og til dels efterkommere dog haft et tydeligt fald i risikoen for
fattigdom.

Rapporten er tilgængelig på www.redbarnet.dk 

Det Kriminalpræventive Råd: Fængsledes børn – en udsat gruppe
Arbejdsgruppen nedsat af Det Kriminalpræventive Råd afgav rapporten
”Fængsledes Børn – en udsat gruppe” i februar 2005. Børn af indsatte fo-
rældre er en sårbar gruppe og de er i risiko for at indlede en kriminel løbe-
bane. Som det fremgår af rapporten havde den 1. januar 2002 i alt 44.200
børn og unge under 18 år været berørt af, at mindst en af deres forældre
havde været væk hjemmefra for at afsone en kortere eller længere friheds-
straf. Rådet ønsker på sigt via øget opmærksomhed på børnenes situation
og tidlig indsats at reducere antallet af børn eller unge, som indleder en kri-
minel løbebane. Arbejdsgruppens kommissorium bestod i at identificere
problemstillinger og målgrupper blandt fængsledes børn på baggrund af
eksisterende litteratur og erfaringer fra Kriminalforsorgen, kommunerne,
politiet, samt indsatte og deres børn mv., samt at udarbejde indsatser, der
forventes at have en kriminalpræventiv virkning og der kan modvirke den
tabuisering, som fængsledes børn ofte mødes med. Rapporten viser, at pro-
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r blemstillingerne afhænger af barnets eller den unges alder, af de involve-
rede
personers personlige ressourcer og indstilling, samt af fængslingens art og
varighed.
Problemerne kan have psykisk eller praktisk karakter f.eks. begrænsede be-
søgsmuligheder, brev- eller besøgskontrol mv.  

Rapporten er tilgængelig på: http://crimprev.inforce.dk/graphics/krimprevsite/filer/fa-
engsledesboern.pdf 

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om frivillige foranstaltninger - servicelovens
§ 40. 
Undersøgelsen om frivillige foranstaltninger til børn og unge efter servi-
celovens § 40 blev udgivet i februar 2005. Ankestyrelsen vurderer i under-
søgelsen, om kommunernes og de sociale nævns afgørelser var i overens-
stemmelse med lovgivningen og Ankestyrelsens praksis. Formålet med
undersøgelsen var at belyse kommunernes anvendelse af støtteforanstalt-
ningerne i servicelovens § 40, stk. 2, og hvorledes betingelsen i § 40, stk. 1
”må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barn eller en
ungs særlige
behov for støtte” bliver administreret.  Med hensyn til afholdelse børne-
samtale efter servicelovens § 58 konkluderes, at børnesamtalerne ikke ses
at være en fast indarbejdet sagsbehandlingsdel. Kun i 42 procent af sagerne
havde kommunen ført en samtale med barnet/den unge. Ankestyrelsen
har vurderet sagerne ud fra de foreliggende skriftlige oplysninger og såle-
des ikke har kendskab til, om der har været talt med barnet/den unge, hvis
det ikke var noteret i sagen i overensstemmelse med reglerne om notatpligt.
Ankestyrelsen anbefaler i undersøgelsen, at samtale med barnet/den unge
bør være en fast procedure i forbindelse med sagsbehandlingen om støtte-
foranstaltninger efter § 40 og fremgå af særskilt akt i sagen, og hvis der ikke
er talt med barnet/den unge, bør dette også fremgå med en begrundelse
herfor. Det er endvidere vigtigt under samtalen, at barnet/den unge orien-
teres om, hvad der skal ske og hvorfor. 

Instituttets vurdering:
Børnesamtaler vedrører respekten for barnets mening som er beskyttet ef-
ter Børnekonventionens artikel 12.  I forbindelse med offentliggørelsen af
den Supplerende NGO-rapport – til den danske regerings 3. periodiske
rapport til FN’s Komité for Barnets Rettigheder i januar 2005, påpegede In-
stituttet sammen med en række danske NGO’er, at det alene er vægtningen
af barnets udsagn i forhold til alder og modenhed, myndighederne skal
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altid høres i forhold, der vedrører barnet (pr. 49 – 52).  

Supplerende rapportter til Danmarks 3. periodiske rapport til FN’s Børne-
komité
Institut for Menneskerettigheder udarbejdede i samarbejde med 7 andre or-
ganisationer en supplerende rapport til den danske regerings 3. periodiske
rapport til FN’s børnekomité. Ligeledes indgav  Børnerådet en supplerende
rapport. 

De supplerende rapport blev afgivet til komitéen i begyndelsen af 2005. I
det følgende fremhæves visse væsentlige hovedpunktet i rapporterne. 

Den manglende inkorporering af ICRC kritiseres i rapporten, idet den
manglende inkorporering bl.a. skaber uklarhed om, i hvilket omfang Bør-
nekonventionen kan anvendes i dansk ret. 

Det fremhæves endvidere, at der bør iværksættes et systematisk arbejde for
udbredelse af et bredt kendskab til Børnekonventionen, samt en strategi på
børneområdet og en samlet børnepolitik, der baseres på Børnekonventio-
nen. Det anbefales, at uddannelsesbekendtgørelser på alle relevante ud-
dannelser indeholder bestemmelse om, at der undervises i Børnekonven-
tionens indhold og betydningen i praksis, samt at Børnekonventionen
indføres i bindende læseplaner.

Rapporterne fremhæver på mange områder manglede efterlevelse af ret-
tigheder for børn af anden etnisk oprindelse end dansk. Bl.a. placeres børn
af efterkommere uden for hjemmet i mindre omfang end etniske danske
børn. Dette er bekymrende, idet manglen på de fornødne foranstaltninger
for etniske minoritetsbørn resulterer i, at situationen får lov til at udvikle
sig til skade for det etniske minoritetsbarn. Det anbefales, at det specifikt
sikres, at børnene ikke afskæres fra meningsfuld kontakt med deres foræl-
dre gennem manglende sprogudvikling.

Den øgede grad af hensyntagen til barnets mening er efter gruppens op-
fattelse en positiv udvikling. Alligevel ønsker Rapporteringsgruppen at
påpege den uensartethed, der eksisterer i dansk lovgivning med hensyn til
høring af børn. Rapporteringsgruppen mener, at børn, der er fyldt tolv år
samt de børn under tolv år, der har den fornødne alder og modenhed, skal
have partsstatus og ret til gratis advokat, aktindsigt og klageret. 

 



194

Ba
rn

et
s r

et
tig

he
de

r Det findes ikke  i overensstemmelse med artikel 1, at nedsætte aldersg-
rænsen for børns krav på familiesammenføring fra 18 år til 15 år.  Da der
bør være en hovedformodning om, at barnet kan blive familiesammenført. 

Endeligt kritiseres afsoningsforholdene for kriminelle børn, herunder især
isolationsfængsling og varetægtsfængsling af børn.

Rapporterne er tilgængelig på: 
http://www.humanrights.dk/frontpage/RogM/reports/Supplemen-
tary_reports/ 
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lseRETTIGHEDER FOR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÆTTELSE

Konventionsbestemmelser: EMRK art. 14
Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle rammebe-
stemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv.
FN’s standardregler for lige muligheder for personer med handicap.
Den Europæiske Unions Charter om Grundlæggende Rettigheder art. 26.

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention artikel 14:
Nydelsen af de i denne konvention anerkendte rettigheder og friheder skal sikres
uden forskel på grund af køn, race, farve, sprog, religion, politisk eller anden over-
bevisning, national eller social oprindelse, tilhørsforhold til et nationalt mindretal,
formueforhold, fødsel eller ethvert andet forhold.

1. Lovforslag

Titel: 
Høringssvar om FN-Konventionsudkast om Personer med Funktions-
nedsættelser

Baggrund:
FN’s generalforsamling vedtog den 19. december 2001 resolution 56/168
vedrørende nedsættelse af en ad hoc komite til udarbejdelse af en FN kon-
vention, der har til formål at beskytte og fremme rettigheder for personer
med funktionsnedsættelse. Konventionen er stadig under udarbejdelse. 

Menneskeretten: 
Instituttets udtalelse vedrører Ad-Hoc Komiteens udkast til UN Conven-
tion on Protection and Promotion of the Rights and Dignity of Persons with
Disabilities (FN’s Handicapkonvention) med fokus på art. 1-15 og art. 24.

Instituttets vurdering:
Instituttet finder, at det er helt nødvendigt, at der udformes en konvention
for personer med funktionsnedsættelser, som kan være med at sikre lige
muligheder for disse personer.
Det bemærkes, at FN’s menneskerettighedskonventioner gælder generelt,
og derfor også beskytter personer med funktionsnedsættelse. Af hensyn til
den effektive nydelse af menneskerettigheder er det derfor afgørende, at
handicapkonventionen ikke indskrænker de allerede gældende rettighe-
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lse der.  Desuden er det vigtigt, at konventionen konkret formulerer, hvorle-
des personer med funktionsnedsættelse sikres en effektiv nydelse af de ret-
tigheder, der gælder alle mennesker fx ved at fastslå, at forudsætningen for
opnåelse af lige muligheder er tilgængelighed til fysiske omgivelser, infor-
mation og kommunikationsstrukturer. Endvidere bør en definition af han-
dicapdiskrimination fastslås, herunder at manglende tilpasning i rimeligt
omfang vil kunne udgøre handicapdiskrimination. 
Instituttet understreger, at de monitoreringsmekanismer, der er indført til
at sikre andre FN-konventioners effektive implementering i national ret og
overvågning heraf, også bør indføres for at sikre, at handicapkonventionen
efterleves. Det er Instituttets opfattelse, at en effektiv menneskeretlig be-
skyttelse sikres i de nationale strukturer, hvorfor bestemmelserne om nati-
onal monitorering bør styrkes. 

Reference:
Udenrigsministeriets høringsanmodning fremsendt ved skrivelse modtaget den 9. december
2004
Instituttets høringssvar af 10. januar 2005, udarbejdet af Maria Ventegodt Liisberg

Titel:
Lov om ændring af lov om den lokale og regionale kollektive personbe-
fordring uden for hovedstadsområdet og lov om hovedstadsområdets
kollektive persontrafik

Baggrund:
Bestemmelserne om individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæm-
mede blev indført ved en lovændring i 1992, hvorved der blev fastsat en
lovmæssig pligt for amtskommunerne og Hovedstadsområdets Trafiksel-
skab til at etablere individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæm-
mede, som rækker ud over transport til behandling, terapi og lignende. I
1993 vedtog Folketinget beslutningsforslag nr. B. 43 af 2. april 1993 om li-
gestilling og ligebehandling af handicappede med andre borgere, og bad
ved beslutningsforslaget Folketingets Ombudsmand om at følge udviklin-
gen i ligebehandlingen og eventuelt meddele påtale, hvor dette var muligt
inden for ombudsmandens kompetence. Efterfølgende har Folketingets
Ombudsmand påtalt, at ligebehandlingsprincippet ikke i alle tilfælde blev
tilfredsstillende tilgodeset. Folketingets Ombudsmand har henstillet, at
lovgivningen præciseres. 

Et af hovedformålene med nærværende lovforslaget er at præcisere de mi-
nimumskrav, der kan stilles til individuel handicapkørsel for svært be-
vægelseshæmmede, herunder at tydeliggøre, hvilken kørselsydelse amts-
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lsekommunerne, trafikselskaberne og HUR skal stille til rådighed for de svært
bevægelseshæmmede. Der skal efter lovforslaget som minimum tilbydes
104 enkeltture årligt til den enkelte svært bevægelseshæmmede, kørselen
skal ske til gadedøren, køretøjerne skal være egnede og taksterne for indi-
viduel handicapkørsel ikke må ligge væsentligt højere end prisen for øvrig
kollektiv persontransport i amtet mv. Desuden foretages i lovforslaget en-
kelte justeringer baseret på de erfaringer, der er indhøstet i forbindelse med
de enkelte amtskommuner, trafikselskaber og Hovedstadens Udviklings-
råds (HUR) administration af handicapkørslen. 

Menneskeretten: 
Lovforslaget har til hensigt at ligestille svært bevægelseshæmmede bru-
gere i samfundet med borgere uden fysiske handicap for så vidt angår
transportmuligheder. 

Instituttets vurdering: 
Instituttet afgav ikke høringssvar i forbindelse med behandling af lovfor-
slaget. 

Reference:
Lov nr. 580 af 24. juni 2005. 
Ikrafttrædelse: Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. 
L 81, skriftlig fremsættelse den 23. februar 2005: Tillæg A 1452. 
Forslag til lov om ændring af lov om den lokale og regionale kollektive personbefordring uden
for hovedstadsområdet og lov om hovedstadsområdets kollektive persontrafik. (Individuel
handicapkørsel, rejsekort og rejseplan).
Afstemningsresultat: Lovforslaget blev vedtaget med 97 stemmer mod 9. 7 undlod at stemme.
Instituttets afgav ikke høringssvar.  

Titel:
Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det soci-
ale område mv. 

Baggrund:
Lovforslaget er en del af den lovgivningsmæssige gennemførelse af kom-
munalreformen. Det foreslås bl.a. med en ny bestemmelse i lovens § 37 a,
at der etableres et obligatorisk handicapråd i hver kommune. Handicaprå-
dene skal rådgive kommunalbestyrelsen om handicappolitiske spørgsmål
og høres om alle initiativer, som har betydning for mennesker med han-
dicap. Rådet skal desuden virke som forum for løbende dialog mellem
handicappede og deres organisationer og kommunen. Det er hensigten, at
handicaprådene sammensættes af repræsentanter fra såvel handicap-
organisationerne som de lokale myndigheder. Handicaprådet skal kun be-
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lse skæftige sig med generelle overordnede spørgsmål og må ikke behandle
personsager. 

Menneskeretten: 
Lovforslaget sikrer personer med funktionsnedsættelse demokratisk med-
indflydelse på relevante lokalpolitiske initiativer. 
Instituttets vurdering: 
Instituttet afgav ikke høringssvar i forbindelse med behandling af lovfor-
slaget. 

Reference:
Lov nr. 574 af 24. juni 2005. 
Ikrafttrædelse: 1. januar 2007. 
L 39, skriftlig fremsættelse den 24. februar 2005: Tillæg A 2232. 
Lovforslag som vedtaget: Tillæg C 556. 
Forslag til lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område
og andre love. (Konsekvensrettelser på det sociale område som følge af kommunalreformen).
Afstemningsresultat: Lovforslaget blev vedtaget med 97 stemmer mod 10. 
Instituttet afgav ikke høringssvar.  

Titel:
Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på
arbejdsmarkedet m.v. 

Lovforslaget, der blev behandlet i Status 2004 side 162, er vedtaget den 16.
december 2004. 

Reference:
Lov nr. 1417 af 22. december 2004. 
Ikrafttrædelse: Dagen efter bekendtgørelse i Lovtidende. 
L92, skriftlig fremsættelse den 11. november 2004: Tillæg A 2686.
Lovforslag som vedtaget: Tillæg C 740. 
Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v.
(Indsættelse af alder og handicap som kriterier i loven).
Afstemningsresultat: Lovforslaget blev vedtaget enstemmigt med 104 stemmer. 

2. Domme fra de danske domstole

Højesteret: 
Der er ikke i perioden offentliggjort domme vedrørende rettigheder for
personer med funktionsnedsættelse. 

Østre og Vestre Landsret: 
Der er ikke i perioden offentliggjort domme vedrørende rettigheder for
personer med funktionsnedsættelse. 
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lse3. Udtalelser fra Folketingets Ombudsmand
Der er ikke i perioden offentliggjort udtalelser vedrørende rettigheder for
personer med funktionsnedsættelse. 

4. Domme fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Der er ikke i perioden offentliggjort domme vedrørende rettigheder for
personer med funktionsnedsættelse med Danmark som sagspart. 

5. Udtalelser og konkrete sager fra komiteerne 
Der er ikke i perioden afgjort konkrete sager, hvor Danmark har været ind-
klaget, eller afgivet udtalelser vedrørende rettigheder for personer med
funktionsnedsættelse.

6. Regeringsinitiativer

Princip og virkelighed. Om sektoransvar i handicappolitikken
Socialforskningsinstituttet udgav rapporten om sektoransvar den 12. ok-
tober 2005. Rapporten diskuterer begrebet sektoransvar i lyset af forskel-
lige samfundsvidenskabelige teorier om handicap. Derudover fremlægges
resultaterne af en undersøgelse af, i hvilken grad sagsbehandlere og men-
nesker med handicap oplever, at samfundet er blevet mere åbent for men-
nesker med handicap. Det er en af konklusionerne i den rapport om sek-
toransvar, at sektoransvar kan realiseres ved, at de nødvendige netværk
etableres fra oven fx ved at etablere et netværk af kommunale handicapråd,
et netværk af lokale koordinationsudvalg og et samlet netværk for indsat-
sen i forhold til handicap i Danmark. Med hensyn til indsatsfelter må den
første prioritet være arbejdsmarkedet. Undersøgelsen er finansieret af So-
cialministeriet.

7. Andet

Udredning om Personer med funktionsnedsættelser i Danmark og i menneskeret-
ten
Instituttet udgiver november 2005 udredning nr. 4 med titlen “Personer
med funktionsnedsættelser i Danmark og i menneskeretten”. Udredningen
har haft til formål at undersøge, om Danmark lever op til sine menneske-
retlige forpligtelser til at sikre personer med funktionsnedsættelser lige
muligheder i det danske samfund. 
Det konkluderes, at Danmark i medfør af FN’s Konvention om Borgerlige
og Politiske Rettigheder art. 26 har pligt til at vedtage et lovgivningsmæs-
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lse sigt forbud mod diskrimination på grund af funktionsnedsættelser, som
også gælder uden for arbejdsmarkedet. Tilgængelighed til byggeri og an-
læg er en forudsætning for, at personer med funktionsnedsættelser kan
nyde lige muligheder for deltagelse i samfundslivet. Instituttet anbefaler
derfor, at der vedtages en lovfæstet ret til handicaptilgængelighed til alle
offentligt tilgængelige bygninger og anlæg. Udredningen konkluderer
endvidere, at den nugældende hjemmel i servicelovens § 92 til opførelse af
boliger til personer med funktionsnedsættelser af ringere standard og uden
lejerrettigheder for beboerne, krænker forbudet mod diskrimination i
EMRK art. 14 sammenholdt med art. 8 og FN’s Konvention om Borgerlige
og Politiske Rettigheder art. 26. Endelig anbefales tiltag til fremme af lige
muligheder for personer med funktionsnedsættelser på en række forskel-
lige områder, herunder f.eks. uddannelsesområdet.

Udredning om brug af særforanstaltninger over for psykisk syge kriminelle i et
menneskeretligt perspektiv
Institut for Menneskerettigheder udgiver januar 2006 denne udredning ud-
færdiget efter aftale med Rådet for Socialt Udsatte.

Formålet med udredningen har været at se på straffelovens regler om
særforanstaltninger over for psykisk syge efter lovændringen i 2000 og den
faktiske anvendelse heraf, set i lyset af de internationale menneskeretlige
standarder med henblik på at vurdere, om der er behov for yderligere ju-
steringer af reglerne. Herudover er der set på reglerne om særforanstalt-
ninger over for psykisk syge efter den grønlandske kriminallov og anven-
delse heraf, i lyset af internationale menneskeretlige standarder.

Instituttet konkluderer bl.a. i udredningen, at der foreligger forskelsbe-
handling, når en psykisk syg idømmes en retsfølge i form af særforanstalt-
ning eventuelt ved indlæggelse på en psykiatrisk afdeling, og en ikke-psy-
kisk syg idømmes en straf for samme kriminalitet. Instituttet finder, at
særforanstaltninger ikke er proportionale i sager om mild kriminalitet,
hvor retten ville idømme bøde, såfremt den pågældende ikke var psykisk
syg. Anvendelse af særforanstaltninger i disse sager er således i strid med
det menneskeretlige diskriminationsforbud indeholdt i bl.a. EMRK art. 14
og FN’s Konvention om Borgerlige og Politiske Rettigheder art. 26. An-
vendelsen af særforanstaltninger over for psykisk syge i de sager, hvor ret-
ten finder, at der ikke kan idømmes bøde, dvs. i tilfælde af grovere krimi-
nalitet,  finder Instituttet imidlertid ikke er uproportionalt, og findes det
ikke at stride mod  diskriminationsforbudet  i EMRK art. 14 og FN’s Kon-
vention om Borgerlige og Politiske Rettigheder art. 26.  
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lseInstituttet konkluderer endvidere, at straffelovens regler om længstetider
for særforanstaltninger og anvendelsen heraf i praksis er strid med det
menneskeretlige diskriminationsforbud indeholdt i bl.a. EMRK art. 14 og
FN’s Konvention om Borgerlige og Politiske Rettigheder art. 26. Psykisk
syge diskrimineres i forhold til ikke-psykisk syge, når de idømmes en
særforanstaltning med en uproportional længstetid for en forbrydelse, som
en ikke-psykisk syg idømmes en kortere og proportional straf for. Derfor
anbefaler instituttet, at man anvender en proportionalitetsmodel, hvorved
proportionalitetsprincippet anvendes ved fastsættelse af længstetiden for
en foranstaltning, som det er tilfældet når retten fastsætter en straf.

Rundbordsmøde
Institut for Menneskerettigheder deltog den 4. og 5. december 2004 i det
Andet Rundbordsmøde for europæiske og andre nationale menneskeret-
tighedsinstitutioner arrangeret af den svenske Handicapombudsman. Ved
mødet udformede deltagerne et udkast til en ny art. 7 om handicapdiskri-
mination og en ny art. 25 om monitorering på nationalt og internationalt
niveau. 
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MINDRETALS RETTIGHEDER 

Konventionsbestemmelser: Europarådets Rammekonvention om beskyt-
telse af nationale mindretal, Den Europæiske Pagt om regionale sprog el-
ler mindretalssprog, ICCPR art. 27; ILO Konventionen Nr. 169 om Op-
rindelige folks rettigheder; Den Europæiske Unions Charter om Grund-
læggende Rettigheder art. 22 
Se også afsnittet: Forbud mod diskrimination 

1. Lovforslag mv.
Notat vedrørende Betænkning nr. 1442/2004 om Det Grønlandske Retsvæsen
Den Grønlandske Retsvæsenskommission afgav i 2004 sin betænkt om Det
Grønlandske Retsvæsen. I forbindelse med overvejelserne om en nyord-
ning af retsvæsenet skulle det efter kommissoriet bl.a. påses, at det grøn-
landske retsvæsen lever op til de internationale forpligtelser, herunder
navnlig forpligtelserne på menneskerettighedsområdet.
Instituttet finder det generelt positivt og af afgørende vigtighed, at hensy-
net til menneskerettigheder har haft en særlig central placering i vurderin-
gen af den gældende retstilstand, samt ved vurderingen af behovet for en
reform af reguleringen af kriminalsagers behandling. Det styrker retssik-
kerheden, at kommissionen foreslår at en række fundamentale straffepro-
cessuelle principper skal fremgå direkte af lovteksten. Instituttet finder det
således positivt, at kommissionens har gjort sig særlige overvejelser med
henblik på at sikre principperne om mundtlighed, offentlighed og bevisu-
middelbarhedsprincippet i retsplejen. Også tiltagene med henblik på at
sikre kredsdommeres uafhængighed og upartiskhed er retssikkerheds-
mæssigt hensigtsmæssige.  

Endvidere finder Instituttet det positivt at der i reformovervejelserne tages
hensyn til de særlige grønlandske forhold, herunder de traditioner, der er
knyttet til det grønlandske retsvæsen. Dette fremgår således af ILO-kon-
vention nr. 169 af 28. juni 1989 om oprindelige folk og stammefolk i selvs-
tændige stater, som fastslår i artikel 8, at der skal tages behørigt hensyn til
de berørte folks egne sædvaner og institutioner ved anvendelse af natio-
nale love og forskrifter. 

I tilknytning til forbuddet mod tortur eller umenneskelig eller nedværdi-
gende behandling eller straf (EMRK artikel 3) finder Instituttet det positivt,
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delsen til Danmark på ubestemt tid, hvor der i konkrete tilfælde kan være
risiko for krænkelse af bestemmelsen. 

Afsoning vil i konkrete tilfælde kunne stride mod retten til familieliv
(EMRK artikel 8), såfremt besøg af familiemedlemmer umuliggøres eller
vanskeliggøres. Kommissionens understregning af proportionalitetskravet
i idømmelsen af tidsubestemte foranstaltninger i Danmark for grønland-
ske forvaringsdømte, finder Instituttet særligt positivt.  Instituttet er på den
baggrund enig i anbefalingen af etableringen af en lukket anstalt på Grøn-
land, således at nedsendelsen til Danmark kan ophøre. Instituttet bemær-
ker endvidere, at arbejdet med at bygge afsoningsanstalter i Grønland
burde være påbegyndt. Instituttet anbefaler, at der også udarbejdes initia-
tiver til på længere sigt at hjemtage personer anbragt ved Amtshospitalet i
Nykøbing Sjælland og de stærkt udviklingshæmmede patienter. 

I relation til børns rettigheder, finder Instituttet det positivt, at kommissio-
nen er opmærksom på ICRC artikel 37 b og 37 c, således at anholdelse, til-
bageholdelse eller fængsling af et barn kun ”bruges som en sidste udvej og
for det kortest mulige passende tidsrum”, og at børn som udgangspunkt
skal være adskilte fra voksne afsonere. 

Med henblik på at styrke forsvarets stilling efter princippet om ”equality
of arms” finder Instituttet det positivt med en egentlig forsvareruddan-
nelse af bisiddere. Balancen mellem forsvarer og anklager er et grund-
læggende princip i retten til retfærdig rettergang og en forudsætning er
derfor at bisidderne (forsvarene) kan opfylde de faglige krav.

Instituttet finder det endvidere positivt at sprogproblematikken - anven-
delsen af dansk sprog i det grønlandske retsvæsen - har været et gennem-
gående og centralt tema i kommissionens arbejde, idet dette er af funda-
mental retssikkerhedsmæssig betydning. Det findes derfor positivt, at det
fremgår af bemærkninger til lovudkastet, at underretningen af den an-
holdte skal ske på et sprog, som den anholdte forstår, samt at anklageskrift
og bevisfortegnelser skal udfærdiges på og i et sprog (eller oversættes), som
den tiltalte forstår, og at der er blevet oprettet en central tolketjeneste i po-
litiets regi. Det anbefales dog, at der opstilles klare retningslinier for, hvor-
når en tiltalt har behov for oversættelse. 

Instituttet ønsker dog at opfordre til flere initiativer og ressourcer for at af-
dække årsagen og på sigt begrænse denne statistiske overrepræsentation
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øget indsats over for forbrydelser og omsorgssvigt begået imod børn. 

Reference: 
Instituttets notat af 6. april 2005, udarbejdet af Christoffer Badse.

Titel:
Forslag til lov om Grønlands landsstyres indgåelse af folkeretlige afta-
ler samt Forslag til lov om Færøernes landsstyres indgåelse af folkeret-
lige aftaler 

Baggrund:
Lovforslaget er en del af regeringens overordnede politik om at moderni-
sere rigsfællesskabet, herunder inddrage Grønland og Færøerne i uden-
rigspolitiske beslutninger, som særligt vedrører dem hver især. Formålet
med lovforslaget er at give landsstyrene en udtrykkelig og generelt for-
muleret adgang til selv – på rigets vegne og uden Udenrigstjenestens med-
virken – at forhandle og indgå de i lovforslaget angivne typer af folkeret-
lige aftaler med fremmede stater og internationale organisationer inden for
sagsområder, der er overtaget fuldt ud af de grønlandske og færøske myn-
digheder. Fuldmagten vil derimod ikke omfatte folkeretlige aftaler, der be-
rører forsvars- og sikkerhedspolitikken, samt folkeretlige aftaler som skal
gælde for Danmark eller som forhandles inden for en mellemfolkelig or-
ganisation, hvoraf riget er medlem. 
Med henblik på at sikre, at rigets samlede interesser ikke tilsidesættes, er
landsstyrene forpligtet til at underrette regeringen forinden og under hele
forløbet i forbindelse med forhandling og indgåelse af aftaler i medfør af
ordningen. 

Menneskeretten: 
Lovforslaget har betydning for Grønlands og Færøernes selvbestemmel-
sesret på det folkeretlige plan. 

Instituttets vurdering: 
Instituttet er ikke blevet hørt i forbindelse med behandlingen af lovforslagene.

Note:
Lovforslag nr. L 99 (folketingsåret 2004-05, 2. samling) om forslag til lov om Grønlands lands-
styres indgåelse af folkeretlige aftaler blev efter anmodning fra Grønlands Hjemmestyre til-
bagetaget med ønske om fremsættelse af lovforslag nr. L 168. De dansk/færøsk/grønlandske
drøftelser efter fremsættelsen af L 99 har resulteret i enighed, der indebærer visse ændringer
i L 168 forhold til det tidligere fremsatte lovforslag. 
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Lov nr. 577 af 24. juni 2005.
Ikrafttrædelse: Dagen efter bekendtgørelse i Lovtidende. 
L 168, skriftlig fremsættelse den 4. maj 2005: Tillæg A 7394.
Lovforslag som vedtaget: Tillæg C 899. 
Forslag til lov om Grønlands landsstyres indgåelse af folkeretlige aftaler.
Afstemningsresultat: Lovforslaget blev vedtaget med 108 stemmer. 4 stemte hverken for eller
imod. 

Lov nr. 579 af 24. juni 2005. 
Ikrafttrædelse: 29. juli 2005. 
L 171, skriftlig fremsættelse den 17. maj 2005: Tillæg A 7476.
Lovforslag som vedtaget: Tillæg C 906. 
Forslag til lov om Færøernes landsstyres indgåelse af folkeretlige aftaler.
Afstemningsresultat: Lovforslaget blev vedtaget med 106 stemmer. 3 stemte hverken for eller
imod. 

Beslutningsforslag:
Den 30. marts 2005 blev der fremsat forslag til folketingsbeslutning om styrkelse af beskæfti-
gelsen blandt etniske minoriteter (B 35). Forslaget indeholder opfordringer til iværksættelse
af initiativer til at styrke aktiverings- og undervisningsudbuddene i asylperioden, særlige til-
tag i integrationsfasen, samt en bedre indsats for at flere flygtninge, indvandrere og efter-
kommere af indvandrere optages og fastholdes på uddannelsesinstitutionerne. Desuden fo-
reslås en række alternative veje ind på arbejdsmarkedet. Forslaget blev forkastet, idet 48
stemte for og 66 imod. 

2. Domme fra de danske domstole

Højesteret: 
U.2004.2424H
Anbringelse på ubestemt tid fortsat påkrævet. Fare kunne ikke imødegås
ved anbringelse i en anstalt i Grønland.
A, der er grønlænder, blev i perioden 1976-1987 dømt 5 gange for bl.a. sek-
suelle overgreb mod mindreårige piger, herunder voldtægt og forsøg
herpå. Ved dom af 9. december 1987 blev det bestemt, at han skulle an-
bringes på ubestemt tid i en psykiatrisk ledet anstalt under Kriminalfors-
orgen i Danmark. Han blev anbragt på Anstalten ved Herstedvester. Un-
der anbringelsen fik han 4 tiltalefrafald for vold mod medindsatte og
fængselspersonale. I juli 2001 blev han overført til en anstalt i Nuuk, men i
januar 2002 kom han efter eget ønske tilbage til Anstalten ved Hersted-
vester, idet han ikke trivedes i Nuuk, hvor han havde haft et misbrug af
hash og alkohol. I 2003 blev der for Nuuk Kredsret indbragt spørgsmål om
ændring af foranstaltningen, idet A, der da var 45 år, påstod bestemmelsen
i dommen af 9. december 1987 om anbringelse i Danmark ændret til an-
bringelse i en anstalt i Grønland. Kredsretten fandt, at A skulle tilbage til
Grønland, men at der ikke på nuværende tidspunkt forelå tilstrækkelig sik-

 



206

Et
ni

sk
e m

in
or

ite
te

rs
 o

g 
na

tio
na

le
 m

in
dr

et
al

s r
et

tig
he

de
r kerhed for, at han kunne anbringes i en anstalt i Grønland, da han ikke var

i en kønsdriftsdæmpende behandling. Grønlands Landsret stadfæstede
kredsrettens dom. A ankede dommen til Højesteret med påstand om løsla-
delse, subsidiært løsladelse på prøve, og mere subsidiært at foranstaltnin-
gen blev ændret til anbringelse i en anstalt i Grønland på ubestemt tid. Han
anførte bl.a., at den tid, han havde været anbragt i Anstalten ved Hersted-
vester, ikke stod i rimeligt forhold til de forbrydelser, han var dømt for, at
han var anbragt på en anstalt uden for Grønland, og at tiden for den sam-
lede anstaltsanbringelse langt oversteg den tid, som f.eks. drabsmænd nor-
malt afsoner i Grønland. Under hensyn til de alvorlige seksualforbrydelser
og de aktuelle lægelige oplysninger og vurderinger fandt Højesteret, at A,
der havde afvist at tage kønsdriftsdæmpende medicin, fortsat frembød en
sådan nærliggende fare, at anbringelse på ubestemt tid var påkrævet. Da
faren ikke med tilstrækkelig sikkerhed kunne imødegås ved anbringelse i
anstalt i Grønland, stadfæstede Højesteret dommen.

Østre og Vestre Landsret: 
Der er ikke i perioden afsat domme vedrørende etniske minoriteters og na-
tionale mindretals rettigheder. 

3. Udtalelser fra Folketingets Ombudsmand

Der er ikke i perioden afgivet udtalelser vedrørende etniske minoriteters
og nationale mindretals rettigheder. 

4. Domme fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Der er ikke i perioden offentliggjort domme vedrørende etniske minorite-
ters og nationale mindretals rettigheder med Danmark som sagspart. 

5. Udtalelser og konkrete sager fra komiteerne 

Relevante komiteer: 
ILO-Ekspertkomitéen for Konventioners og Anbefalingers Anvendelse
(CEACR) 
Ekspertkomitéen vedrørende Den Europæiske Pagt om Regionale Sprog el-
ler Mindretalssprog
Komitéen vedrørende Europarådets konvention om beskyttelse af natio-
nale mindretal
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Udtalelse fra Den Europæiske Komité til Beskyttelse af National Mindretal
Den 11. maj 2005 kom Den Europæiske Komité til Beskyttelse af National
Mindretal med deres anden udtalelse om Danmark.

Det bemærkes bl.a. i udtalelsen i relation til Institut for Menneskerettighe-
der, at de mange forpligtelser, som påhviler Instituttet, herunder særligt
den individuelle klagebehandling, vil få stigende betydning fremover. Der-
for vurderes det, at Instituttet vil have behov for at få tildelt flere ressour-
cer til håndtering af de stigende opgavekrav. Det anbefales endvidere, at
det Klagekomitéen indgår i et samarbejde med Ombudsmanden, således
at de samme sager ikke behandles ved begge institutioner. 
Komitéen anbefaler regeringen at være opmærksom på Instituttets fremti-
dige økonomiske behov, samt at det undersøges, hvorvidt Klagekomitéen
for Etniske Ligebehandling har behov for at kunne kræve bevismateriale
fremlagt samt kompetence til at behandle klager om direkte diskrimination
på baggrund af religion. 

Komitéen vurderer endvidere, at den nationale afdeling på Instituttet kan
have afgørende betydning for implementeringen af principperne i ramme-
konventionen i Danmark, særligt for de udsatte etniske og religiøse grup-
per, der er omfattes af konventions beskyttelse. 

Det bemærkes, i relation til emnet tolerance, at Danmark har tradition har
at udvise tolerance og respekt for fremmede, og at der har været en positiv
udvikling i relation til vedtagelse af anti-diskriminationslovgivning i Dan-
mark, herunder vedtagelsen af Lov om Etnisk Ligebehandling (Lov nr. 374
af 28. Maj) 2003), samt etableringen af Klagekomitéen for Etnisk Ligebe-
handling. Derimod er det komitéens opfattelse, at der har udviklet sig en
stærk tendens henimod intolerance og xenofobi i det politiske liv som i me-
dierne – særligt overfor indvandrere og muslimer, og det anbefales, at der
skrides ind overfor sådanne manifestationer. Ændringerne af Udlændin-
geloven samt regeringens integrationspolitik bidrager efter komitéens op-
fattelse til skabelsen af en intolerant stemning overfor diverse etniske og
religiøse grupper, og anbefales derfor ændret med henblik på bekæmpelse
af diskrimination. 

I relation til det tyske mindretal i Danmark findes det positivt, at mindre-
tallet nyder en generel god beskyttelse gennem bl.a. tysk sprogundervis-
ning i minoritetsskoler og børnehaver i Sønder Jylland, men komitéen er
bekymret over visse foreslåede administrative reformer, der kan have be-
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mindretal på kommunalt og regionalt niveau. Det findes endvidere be-
kymrende, at det tyske sprog ikke nyder udbredelse i de lokale admini-
strative myndigheder, og at der findes meget få fjernsyns- og radioudse-
endelser på tysk. Det tyske mindretals samt andre etniske og religiøse
gruppers kultur, historie, sprog og religion bør endvidere reflekteres i
højere grad i skolernes pensum. 

I relation til konventions artikel 4 og artikel 8 bemærkes, at statsstøtten til
folkekirken bevirker en forskelsbehandling af andre religioner i strid med
bestemmelserne. Det anbefales, at regeringen ser nærmere på den danske
folkekirkes privilegerede stilling. Desuden nævner komitéen, at det kan
være problematisk, at personer, der ikke tilhører den danske folkekirke og
er bosat uden for Sønder Jylland, er forpligtet til at foretage navneregistre-
ring i folkekirkens regi. 

I relation til romaklasserne i Helsingør Kommune finder komitéen, at disse
rejser spørgsmål om deres overensstemmelse med rammekonventionen og
det anbefales, at der findes en løsning med henblik på afvikling af den til-
bageværende klasse. 

Komitéen bemærkede allerede i sin første udtalelse, at romaerne på bag-
grund af den mangeårige tilstedeværelse i Danmark, bør tillægges natio-
nal mindretalsstatus og er derfor omfattet af konventionens personelle an-
vendelsesområde. Komitéen finder det bevist, at de første romaer ankom i
Danmark allerede i det 16. århundrede.
Det findes positivt, at der siden den første udtalelse har været en diskus-
sion i Danmark angående anerkendelse af romaernes mindretalsstatus,
men der opfordres til yderligere dialog med romaerne. Komitéen bemær-
ker, at de danske myndigheder ikke er villige til at yde romaerne beskyt-
telse efter rammekonventionen. De fleste europæiske lande har anerkendt
romaerne som en et nationalt mindretal, der omfattes af beskyttelsen. Den
første monitorerings fase af rammekonventionen har klart vist, at romaerne
generelt i Europa udsættes for social diskrimination og har brug for kon-
ventionens beskyttelse. Komitéen finder det bekymrende, at de danske
myndigheder fortsat finder, at romaerne ikke er omfattet af konventionens
personelle anvendelsesområde. 
Myndighederne opfordres til at tage konventionens principper i betragt-
ning, når myndighedsudøvelsen vedrører romaer. 

For at opnå en bedre implementering af konventionen anbefales det, at
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entanter fra diverse etniske og religiøse grupper. 

Reference:
http://www.humanrights.dk/upload/application/a7df4336/pdf_2nd_op_denmark.pdf

6. Regeringsinitiativer
København-Bonn Erklæringerne
København-Bonn erklæringerne fra den 29. marts 1955 regulerer det tyske
og det danske mindretals status og rettigheder. København-erklæringen
har gyldighed for det tyske mindretal i Danmark, mens Bonn-erklæringen
gælder det danske mindretal i Tyskland. 

I udtalelsen om Danmark fra Den Europæiske Komité til Beskyttelse af Natio-
nal Mindretal den 11. maj 2005 bemærkede komitéen, at erklæringerne har
haft en afgørende betydning for den succesfulde udvikling af rettigheder
for mindretallene i det dansk-tyske grænseland. Det bemærkedes endvi-
dere, at erklæringerne er blevet løsningsmodeller for minoritetsproblemer
andre steder i Europa. 

I anledning af 50-året for København-Bonn erklæringerne afholdes en bred
vifte af arrangementer på begge sider af grænsen i løber af 2005.  Se den i
anledningen oprettede hjemmeside: www.kbh-bonn.um.dk. 

Skærpede afsoningsforhold for kriminelle indvandrere
Kriminalforsorgens ledelse blev anmodet om at udarbejde et samlet oplæg
til styrkelse af indsatsen over for den voksende gruppe af indsatte i danske
fængsler med anden etnisk baggrund end dansk efter at Justitsministeren
den 12. august 2005  havde modtaget Arbejdsgruppens rapport Under-
søgelse og anbefalinger vedrørende etniske minoriteter i Kriminalforsorgen 2005,
om håndteringen af etniske minoriteter i Kriminalforsorgen.
Arbejdsgruppen kommer i rapporten med en række anbefalinger, som skal
medvirke til at sprede navnlig de unge indvandrere i fængsler og arrest-
huse og derved modvirke negativ gruppedannelse. Herudover anbefales
en række tiltag som skal styrke resocialiseringen og de unges motivation
for at leve en kriminalitetsfri tilværelse som en aktiv del af det danske sam-
fund. 

Oplæget skal behandle tre elementer: større spredning af unge indvan-
drere, strengere afsoningsforhold for organiserede kriminelle indvandrere
og håndtering af negativt stærke indsatte med anden etnisk baggrund, som
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modarbejder fængselspersonalets håndhævelse af reglerne. Rapporten er
tilgængelig på Justitsministeriets hjemmeside.

Årbog om udlændinge i Danmark 2005 – Status og udvikling
Maj 2005 fremlagde regeringen integrationsplanen “En ny chance til alle”,
der med en lang række initiativer skal være med til at styrke integrations-
indsatsen i Danmark. Regeringen ønsker med planen at forbedre mulighe-
derne for indvandrere og efterkommere, såvel på arbejdsmarkedet, i ud-
dannelsesforløbet som i nærmiljøet. 
Det nye integrationsudspil har bl.a. sat fokus på en bedre integration af de
unge indvandrere og efterkommere og vil styrke indsatsen over for bør-
nene i folkeskolen, ligesom der skal være flere muligheder for unge mel-
lem 15 og 17 år, der har forladt skolen. 

Årbogen belyser andelen af indvandrere og efterkommere, der ikke indgår
i arbejdsstyrken, og sætter blandt andet fokus på de kvindelige indvan-
drere og efterkommere. Mange af de kvindelige indvandrere og efterkom-
mere, der i dag står uden for arbejdsstyrken, har ikke en dansk uddannelse. 
Der følges også i årbogen op på sidste års tema om kommunernes integra-
tionsindsats. Årbog viser endvidere, at sammensætningen af de personer,
der i dag er omfattet af integrationsloven, har ændret sig markant siden
1999, idet der i dag modtages væsentligt færre flygtninge end i 1999, hvil-
ket betyder, at kvoteflygtninge udgør en relativt større andel af de nyan-
komne flygtninge, der visiteres til kommunerne. Anderledes er det med an-
tallet af indvandrere, der får opholdholdstilladelse i forbindelse med
erhverv eller studieforløb. Denne gruppe er vokset. Regeringen finder der-
for, at det er vigtigt at være opmærksom på forskellen i sammensætningen
af udlændinge i Danmark, hvis integrationsindsatsen fremover skal lykkes. 

Vidensformidling og udvikling af indsatsen omkring socialt udsatte grønlændere
Projektet er en del af den styrkede indsats, der blev igangsat på baggrund
af hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark, udarbejdet af So-
cialministeriet i 2003. Projektet er iværksat af Styrelsen for Social Service og
varetages af Socialt Udviklingscenter SUS. Formålet med projektet er at for-
midle viden om indsatsen for socialt udsatte grønlændere til aktørerne på
området og at bringe aktørerne sammen og understøtte deres erfaringsud-
veksling for derigennem at videreudvikle indsatsen. Tiltag: Etablering og
drift af hjemmesiden www.udsattegroenlaendere.dk; Oprettelse af og
støtte til netværksgrupper; Planlægning og afholdelse af temadage; Tilret-
telæggelse og gennemførelse af informationskampagne. 
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Særlige klasser for roma børn
Byrådet i Helsingør Kommune vedtog den 18. oktober 2004 som følge af
Statsamtets udtalelse af 13. september 2004, hvoraf det fremgik, at de
særlige klasser i Helsingør Kommune for roma børn var i strid med folke-
skolelovgivningen, en beslutning om at søge undervisningsministeren om
dispensation, således at den eksisterende romaklasse kunne fortsætte til
sommeren 2007. 21 af de 23 fremmødte byrådsmedlemmer stemte for be-
slutningen. Der blev ikke tildelt dispensation og den sidste af de oprinde-
lige 3 klasser lukkede sommeren 2005. 
Romaklasserne blev som nævnt anset af undervisningsministeren for at
være i strid med folkeskolelovgivningen. Forinden var fremsat internatio-
nal kritik bl.a. fra Europarådets kommissær for menneskerettigheder i for-
bindelse med sit besøg i Danmark juli 2004 samt i OSCE’s rapport fra ok-
tober 2003.  Desuden blev klasser kritiseret for elevernes lave faglige
standpunkt samt for at hindre en vellykket integration. 

Note:
Se Status 2004 side 176 for flere oplysninger.

Afviste asylansøgere fra Balkan
Siden 2002 har det været praksis at romaer, der søgte om asyl i Danmark,
blev henvist til at vende tilbage til hjemlandet Balkan. Dette mødte kritik
fra FN, der ikke fandt Kosovo som værende et sikkert hjemrejseland for ro-
maer, hvor der bl.a. i foråret 2004 igen var etniske uroligheder. Romaerne
risikerer desuden som minoritetsgruppe at blive udsat for overgreb og for-
følgelser fra myndighederne og majoritetsbefolkningen i lande, som kan
være relative sikre at vende hjem til for majoritetsbefolkningen, hvilket skal
tages i betragtning ved asylafgørelser. 

Landsretten har ikke tidligere anset sig for kompetent til at prøve Flygt-
ningenævnets afgørelser på grund af dennes bevisbedømmelser. Dette blev
kritiseret af Europarådets kommissær for menneskerettigheder, Alvaro Gil-
Robles, i sin rapport om Danmark fra juli 2004, der mente, at asylsøgere
ikke kan være sikre på uvildige afgørelser i Flygtningenævnet, og anbefa-
lede, at asylsager skal kunne appelleres til almindelige domstole.

I September 2004 blev en enkel roma fra Kosovo tildelt politisk asyl - efter
først at have fået afslag - på baggrund en generel frygt for forfølgelse. 
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Konventionsbestemmelser: FN’s Flygtningekonvention.
Den Europæiske Unions Charter om Grundlæggende Rettigheder art. 18
og art. 19.

1. Lovforslag

Titel:
Forslag til lov om ændring af udlændingeloven, ægteskabsloven og re-
patrieringsloven

Baggrund:
Lovforslaget har bl.a. til formål at bekæmpe ulovligt arbejde, og at styrke
oplysningsgrundlaget i sager om helbredsbetinget humanitær opholdstil-
ladelse samt at præcisere spørgsmålet om betaling for at fremskaffe
sådanne oplysninger. Desuden tilsigter lovforslaget at imødekomme en del
af den kritik af udlændingelovgivningen, der blev rejst af Europarådets
menneskerettighedskommissær Alvaro Gil-Robles i sin rapport af 8. juli
2004 over et besøg i Danmark den 13.-16. april 2004, herunder Flygtninge-
nævnets uafhængighed og familiesammenføringsreglerne.  Lovforslaget
har endvidere til formål at realisere regeringens aftale indgået den 8. no-
vember 2004 med Dansk Folkeparti om en række initiativer på udlændin-
geområdet, herunder en udvidelse af repatrieringslovens personkreds. 

Lovforslaget indeholder bl.a. forslag om 1) en markant skærpelse af straf-
niveauet for udlændinge, der arbejder ulovligt, 2) senere tidsubegrænset
opholdstilladelse til udlændinge, der arbejder ulovligt, 3) straf for at udøve
bistand til, at en udlænding arbejder ulovligt her i landet, 4) afskaffelse af
madkasseordningen, der erstattes af den såkaldte kostpengeordning, 5)
styrkelse af oplysningsgrundlaget i sager om opholdstilladelse af hel-
bredsmæssige grunde – herunder at Integrationsministeriet uden udlænd-
ingens samtykke kan indhente allerede foreliggende helbredsoplysninger
i sager om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse, 6) præcisering af
Flygtningenævnets uafhængighed bl.a. ved en ændring af Udlændingelo-
ven (Udl.) § 53, stk. 3, således at kompetencen til at beskikke nævnsmed-
lemmer flyttes fra integrationsministeren til nævnets formandskab, 7) en
fremhævelse af hensynet til familiens enhed ved at det lovfæstes i de rele-
vante bestemmelser i relation til familiesammenføring, at der ved afgørel-
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samt 8) udvidelse af personkredsen, der kan få økonomisk støtte ved fri-
villig hjemvenden. 

Menneskeretten: 
Der er knyttet flere retssikkerhedsmæssige problemer til lovforslaget, og
det indebærer en potentiel de facto krænkelse af retten til at nyde familieli-
vet som bl.a. sikret i EMRK art. 8, samt risiko for overgreb omfattet af Flygt-
ningekonventionens art. 1 A og/eller EMRK art. 3 (tortur mv.).

Instituttets vurdering: 
Henset til udkastets betydelige omfang sammenholdt med den relativt
korte svarfrist har Instituttet udvalgt et par emner, der særligt rejser spørgs-
mål af menneskeretlig og/eller retssikkerhedsmæssig karakter, nemlig pro-
blemstillingerne vedrørende Flygtningenævnets status, betalingsforpligtel-
sen i forbindelse med ansøgninger om humanitære opholdstilladelser og
ægtefællesammenføring for flygtninge, der er blevet gift efter udrejsen.

Institut for Menneskerettigheder finder, at den foreslåede overflytning af
kompetencen til at beskikke medlemmer af Flygtningenævnet fra integra-
tionsministeren til nævnets formandskab kun i begrænset omfang sikrer
nævnets uafhængighed. Den foreslåede nyordning kan ikke siges fuldt ud
at sikre nævnets uafhængighed fra ministeriet hverken strukturelt eller
personelt.
Instituttet savner fortsat en holdbar begrundelse for den ændrede sam-
mensætning af nævnet, der skete med ”Udlændingepakken” i 1995 samt i
2002, hvorved nævnet blev reduceret til tre medlemmer, idet bl.a. det til-
bageværende medlem udpeget af Flygtningehjælpen gled ud. Det er Insti-
tuttets opfattelse, at Dansk Flygtningehjælps deltagelse i nævnet sikrer
nævnets alsidighed, samt inddragelse af folkelige og humanitære syns-
punkter i behandlingen af de enkelte sager. 

Forslaget om, at udgifter afholdt med henblik på at tilvejebringe oplys-
ninger til brug for behandlingen af en ansøgning om humanitær opholds-
tilladelse kun kan kræves betalt af myndighederne efter Udl. § 40, stk. 2,
såfremt udlændingen forinden har indhentet et skriftligt forhåndstilsagn
herom, indebærer efter Instituttets vurdering risiko for, at visse udlænd-
inge, som faktisk måtte opfylde betingelserne for at opnå en sådan tilla-
delse, alligevel ikke får imødekommet deres ansøgninger. At et afslag på
en anmodning om et sådant tilsagn ikke kan påklages gør selvsagt ikke
denne risiko mindre jf. den nye bestemmelse i Udl. § 46, stk. 3. 
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ingestyrelsens asylafdeling i forbindelse med behandlingen af sager om
ægtefællesammenføring med flygtninge, der har giftet sig efter udrejsen fra
hjemlandet, ud fra et retssikkerhedsmæssigt synspunkt er utilstrækkelig.
Der er således problemer knyttet til grundlaget for styrelsens vurdering,
høringssvarets retlige karakter (om der foreligger en afgørelse i forvalt-
ningslovens forstand eller ej), samt den procedure, høringen skal foretages
efter. Desuden er det et problem, at styrelsens asylretlige vurdering reelt
ikke kan efterprøves. 

Instituttet skal foreslå, at ordningen overvejes nok en gang med henblik på
at udarbejde en model, som ikke har de ovenfor nævnte meget uheldige
konsekvenser, herunder risiko for krænkelser af EMRK art. 8 i tilfælde hvor
parret beslutter at leve adskilt, idet en flygtning, der – med rette, men i strid
med vurderingen i høringssvaret – nærer en velbegrundet frygt for at blive
udsat for forfølgelse eller andre grove menneskerettighedskrænkelser ved
en tilbagevenden, ikke ønsker at vende hjem, sammenholdt med at ægte-
fællen ikke kan opnå opholdstilladelse her i landet, eller af EMRK art. 3. i
tilfælde hvor flygtningen vælger at vende tilbage for at leve sammen med
sin ægtefælle men risikere at blive udsat for tortur i hjemlandet. 

Note:
Lovforslag L 78 er en genfremsættelse af lovforslag L 149 fra Folketingsåret 2004-05 (1. sam-
ling), der bortfaldt som følge af afholdelse af folketingsvalg. L 78 er i al sin væsentlighed iden-
tisk med L 149. 

Reference:
Lov nr. 324 af 18. maj. 2005. 
Ikrafttrædelse: 1. juli 2005. 
L 78, skriftlig fremsættelse den 23. februar 2005: Tillæg A 1364. 
Lovforslag som vedtaget: Tillæg C 110. 
Forslag til lov om ændring af udlændingeloven, ægteskabsloven og repatrieringsloven (Skær-
pet straf for ulovlig beskæftigelse, afskaffelse af madpakkeordningen, styrkelse af oplys-
ningsgrundlaget i sager om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse, præcisering af
Flygtningenævnets uafhængighed, fremhævelse af hensynet til familiens enhed, udvidelse af
personkredsen, der kan modtage hjælp efter repatrieringsloven m.v.).
Instituttets høringssvar af 13. december 2004, udarbejdet af Kim U. Kjær. 

Beslutningsforslag: 
Den 12. april 2005 blev der fremsat forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af start-
hjælpen og forhøjelse af introduktionsydelsen til kontanthjælpsniveau (B 68). Forslaget be-
grundes bl.a. med, at starthjælpen flere gange har været genstand for international kritik og
beskyldninger om at være strid med Flygtningekonventionen. 
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r2. Domme fra de danske domstole

Højesteret: 
Der er ikke i perioden offentliggjort domme vedrørende flygtninges rettig-
heder. 
Østre og Vestre Landsret: 
Der er ikke i perioden offentliggjort domme vedrørende flygtninges rettig-
heder. 

3. Udtalelser fra Folketingets Ombudsmand 
J.nr. 2004-2600-649
Afgørelse om indkvartering i asylcenter for udlænding udvist ved dom.
Ikke fornøden hjemmel

En udvist udlænding havde gennem mere end to år boet hos sin hustru.
Udlændingestyrelsen traf afgørelse om at han skulle tage ophold i Center
Sandholm. Det skete efter en ændring af udlændingeloven hvorefter be-
stemmelser om at udlændinge med såkaldt tålt ophold skulle tage ophold
i Center Sandholm, også skulle gælde for udlændinge udvist ved dom. Ud-
lændingens advokat klagede til ombudsmanden over styrelsens afgørelse.
Ombudsmanden udtalte at Udlændingestyrelsens afgørelse savnede for-
nøden hjemmel. For at en myndighed kan træffe afgørelse af en så indgri-
bende karakter, kræves en forholdsvis klar hjemmel. En sådan klar hjem-
mel var der efter ombudsmandens mening ikke.
Ombudsmanden henstillede til styrelsen om at genoptage sagen og træffe
en ny afgørelse. Den 
9. november 2004 traf Udlændingestyrelsen afgørelse om at udlændingen
med tilladelse fra styrelsen kunne genindlogere sig hos sin hustru

4. Domme fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol
Der er ikke i perioden offentliggjort domme vedrørende flygtninges rettig-
heder med Danmark som sagspart. 

5. Udtalelser og konkrete sager fra komiteerne 

Der er ikke i perioden afgivet udtalelser eller offentliggjort konkrete sager
vedrørende flygtninges rettigheder.
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r 6. Regeringsinitiativer

Bedre undervisning til traumatiserede flygtninge 
Se under afsnittet om forbud mod tortur, umenneskelig eller nedværdi-
gende behandling eller straf. 

7. Andet

Datatilsynets undersøgelse af Rigspolitiets indberetninger af uønskede udlænd-
inge til SIS 
En undersøgelse af de 443 danske indberetninger til Schengen-informati-
ons-systemet (SIS) vedrørende uønskede udlændinge efter Schengen-kon-
ventionens artikel 96, har vist, at der er sket fejlagtig indberetning i 25
tilfælde. Herudover er der sket forskellige fejl i yderligere et antal tilfælde.
Indberetningerne til SIS vil kunne få alvorlige konsekvenser for den pågæl-
dende person, idet en person efter konventionens artikel 5 som hovedregel
ikke vil kunne få tilladelse til at indrejse i og opholde sig i Schengen-områ-
det.
Det er Datatilsynets opfattelse, at der er tale om et uacceptabelt højt antal
fejl, og tilsynet finder således resultatet af undersøgelsen kritisabelt.
Rigspolitiet har taget skridt til at rette de konstaterede fejl, og har taget ini-
tiativer med henblik på at sikre, at de oplysninger, der optages i SIS, er kor-
rekte og aktuelle.

Datatilsynets udtalelse til Rigspolitichefen af 10. juni 2005 kan læses på da-
tatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk 
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5UDVALGT LITTERATUR OM MENNESKERETTIGHE-

DER FRA PERIODEN OKTOBER 2004 TIL OKTOBER 2005 

Udvalgt menneskeretlig litteratur 

Abildgaard Kristensen, Rasmus
Corporate Codes of Conduct in Denmark – An Examination of their CSR
Content
Confederation of Danish Industries (DI) & Danish Institute for Human
Rights, 2005 (40 s.)

Anders, Erik André (red.); Lindsnæs, Birgit (red.); Ree, Stig (red.)
På vej mod nye globale strategier: Offentlige goder og menneskerettighe-
der 
København: Jurist- og Økonomforbundet, 2005 (500 s.) 

Benedek, Wolfgang; Yotopoulos-Marangopoulos, Alice
Anti-terrorist Measures and Human Rights 
Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2004 (394 s.) 

Dhundale, Lis, (red.); Andersen, Erik André (red.)
Revisiting the role of civil society in the promotion of human rights 
København: Institut for Menneskerettigheder, 2004 (344 s.)

Europakommissionen 
Guidelines on Human Rights
Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communi-
ties, 2005 (49 s.) 

Fallavollita, Alessandro mv.
The right to freedom of expression and the right to development 
København: Institut for Menneskerettigheder, 2004 (66 s.)

Gomien, Donna
Short guide to the European Convention on Human Rights 
Strasbourg: Council of Europe, 2005 (200 s.) 
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5 Henckaerts, Jean-Marie (red.); Doswald-Beck, Louise (red.)

Customary international humanitarian law – Vol. I og II 
Cambridge: Cambridge University Press, 2005 (621 s.) 

Koch, Ida Elisabeth (red.); Hatla Thelle (red.)
Sociale Menneskerettigheder
København: Akademisk Forlag, 2004 (280 s.)

Juhl Sørensen, Johnny (red.); Jepsen, Jørgensen (red.)
Juvenile justice in transition: Bringing the Convention on the Rights of the
Child to work in Africa and Nepal.
København: Institut for Menneskerettigheder, 2005 (299 s.)

Kofod Olsen, Birgitte (red.); Frank Jørgensen, Rikke (red.)
Overvågning eller omsorg: Privatlivets grænser
København: Thomson, 2005 (190 s.) 

Kjærum, Morten 
The right to development: a right-based approach
København: Institut for Menneskerettigheder, 2004 
The right to freedom of expression and the right to development/ Fallavollita,
Alessandro mv.
s. 55-60 

Kjølbro, Jon Fridrik
Den europæiske menneskerettighedskonvention – for praktikere
København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2005 (767 s.) 

Leach, Philip
Taking a Case to the European Court of Human Rights
Oxford: University Press, 2005 (500 s.) 

Linderoth, Jacob (red.); Cao Duc Thai (red.); Hoang Van Nghia (red.)
International and national law against torture – status, practices and ways
forward for Vietnam 
Hanoi: The Publishing House of Political Theory, 2004 (510 s.)
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5Lorenzen; Peer, Rehof, Lars Adam; Trier, Tyge; Holst-Christensen, Nina;

Vedsted-Hansen, Jens
Den Europæiske Menneskerettighedskonvention med kommentarer (art.
11-59 samt tillægsprotokollerne). 2. udgave.
København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2004 (560 s.)

Malloy, Tove H.
National Minority in Europe
Oxford: University Press, 2005 (400 s.) 

Nour, Susanne (red.)
Sikrer I jeres ansatte mod discrimination?: Ligebehandlingslovtjek
København: Institut for Menneskerettigheder, 2005 (34 s.) 

Nour, Susanne (red.); Nellemann Thisted, Lars
Mangfoldighed i arbejdslivet: Når vi er lige, men ikke ens
København: Børsen, 2005 (302 s.). 
English version: 
Diversity in the workplace – when we are equal but not the same
København: Børsen, 2005 (299 s.).

Nowak, Manfred
UN Convenant on Civil and Political Rights: CCPR commentary (2 nd rev.
ed.)
Kehl: N.P. Engel, 2005 (1277 s.) 

Nørregaard, Marianne
Menneskerettighedskonventionens anvendelse mellem private
København: Forlaget Thomsen, 2004 (428 s.)

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
Economic, Social and Cultural Rights - Handbook for National Human
Rights Institutions
United Nations publication Sales No. E.04.XIV.8, 2005 (148 s.)

Palmer Olsen, Henrik
Magtfordeling: En analyse af magtfordelingslæren med særligt henblik på
den lovgivende magt
København: Jurist- og Økonomforbundet, 2005 (645 s.) 
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5 Ramcharan, Bertrand G.

The Protection Role of National Human Rights Institutions
Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2005 (210 s.) 

Talbott, William J.
Which rights should be universal?
New York: Oxford University Press, 2005 (248 s.) 

Thio, Li-ann
Managing Babel: The international legal protection of minorities in the
twentieth centry
Leiden: Martinus Nijhoff, 2005 (360 s.) 

Ziemele, Ineta
Reservations to human right treaties and the Vienna Convention regime:
conflict, harmony or reconciliation 
Leiden: Martinus Nihoff Publishers, 2004 (319 s.) 

Menneskerettigheder og Virksomheder –  Institut for Menneskerettig-
heders HRCA Quick Check
Institut for Menneskerettigheder har med økonomisk støtte fra Udenrigs-
ministeriet og sammen med DI og Industrialiseringsfonden for Udvi-
klingslandene lanceret et værktøj, som skal bistå virksomhederne med at
få ”styr på menneskerettighederne”

Udvalgte menneskeretlige artikler

Badse, Christoffer Ulrik
Pejling bør reguleres
København: Lov og ret, vol. 8, december 2004, Advokatsamfundet. 

Christoffersen, Jonas
Ægtefællesammenføring 
København: EU og Menneskeret, vol. 6, december 2004. Jurist- og Øko-
nomforbundets Forlag. 

Christoffersen, Jonas
Det offentliges kompensationsansvar for krænkelser af internationale men-
neskerettigheder
Ugeskrift for Retsvæsen: U.2005B.133
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5Christoffersen, Jonas

Menneskerettighedsdomstolens praksis i 2004.
København: EU og Menneskeret, vol. 2, maj 2005. Jurist- og Økonomfor-
bundets Forlag. 

Danielsen, Svend
Menneskeretsdomstolens børneretspraksis
Tidsskrift for Familie- og Arveret, 2005, nr. 1

Jacobsen, Bjørn Dilou
Klagekomitéen for Etnisk Ligebehandling
København: EU og Menneskeret, vol. 6, december 2004. Jurist- og Økon-
omforbundets Forlag. 

Jacobsen, Bjørn Dilou
Mere om Føtex-sagen 
Ugeskrift for Retsvæsen: 2005B.301

Ketscher, Kirsten
Etnisk ligebehandling, religionsfrihed og ligestilling mellem kvinder og
mænd - set i lyset af Føtex-sagen
Ugeskrift for Retsvæsen: 2005B.235

Kjær, Kim U., Rikke Frank Jørgensen, Peter Vedel Kessing, Hans-Otto
Sano og Peter Scharff Smith “Menneskeretssituationen i Danmark 1999-
2003” i Nordisk Tidsskrift for Menneskerettigheter (Nordic Journal of Hu-
man Rights) Vol. 22, Nr. 2, 2004 (“The Human Rights Situation in Denmark
1999-2003”)

Koch, Ida Elisabeth
Dichotomies, Trichotomies or Waves of Duties?
Human Rights Law Journal, Oxford Journals, Vol. 5  

Koch, Ida Elisabeth
Starthjælpen og menneskerettighederne
Lov & Ret Nr. 5, september 2004, Advokatsamfundet

Olsen, Henrik Palmer 
Påklædningskrav og religiøs diskriminering 
København: EU og Menneskeret, vol. 3, august 2005. Jurist- og Økonom-
forbundets Forlag.
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5 Scharff Smith, Peter

Varetægtsfængsling i isolation – en besynderlig skandinavisk tradition?
Social Kritik, nr. 99, juni 2005

Vedsted-Hans, Jens
Asyl og indvandring i EU – Harmonisering med forbehold 
København: Lov og ret, vol. 8, december 2004. Udgivet af Advokatsam-
fundet. 
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INSTITUT FOR MENNESKERETTIGHEDER 

Institut for Menneskerettigheder (IMR) 
Institut for Menneskerettigheder s hjemmeside findes i både en dansk og
en engelsk version. Hjemmesiden informerer om Instituttets arbejds-
områder, om Instituttets forskellige afdelinger, udgivelser, konferencer 
m.v.,. Hjemmesiden indeholder desuden en samling på engelsk af officielle
og supplerende rapporter, samt individuelle afgørelser fra FN og Europa-
rådets kontrolorganer og domme fra Den Europæiske Menneskerettig-
hedsdomstol:  http://www.humanrights.dk/ 

www.menneskeret.dk 
Hjemmesiden er produceret af Institut for Menneskerettigheder og infor-
merer om menneskerettigheder i Europa. På siden kan man bl.a. finde in-
formation om Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg,
samt få en lettilgængelig introduktion til forskellige temaer. En række af de
store dagblade samt Danmarks Radio bidrager med nyhedsindslag på si-
den. Se i øvrigt den omfattende alfabetiske oversigt over links: 
http://www.menneskeret.dk/links/alle/  http://www.menneskeret.dk

Mangfoldighedsledelse og ligebehandling på arbejdsmarkedet 
Formålet med mangfoldighed.dk er at formidle den brede vifte af aktivite-
ter Institut for Menneskerettigheder har i feltet mangfoldighedsledelse og
ligebehandling på arbejdsmarkedet. http://www.mangfoldighed.dk/ 

Mangfoldighed i arbejdslivet (MIA-projektet) 
MIA-prisen er en frontløberpris til private og offentlige virksomheder, der
aktivt fremmer mangfoldighed og forhindrer forskelsbehandling. MIA-
prisen blev indstiftet af Institut for Menneskerettigheder i 2003 og er blevet
uddelt i 2004 og i 2005 og bliver uddelt årligt. Prisen er finansieret af EU,
der har vedtaget to direktiver, der skal sikre, at alle behandles lige - uanset
etnisk oprindelse, religion, handicap, alder og seksuel orientering.
 http://www.miapris.dk/  

Human Rights and Business-projektet 
Human Rights and Business-projektet oplyser om virksomheders men-
neskeretlige ansvar. Herudover præsenteres en række indikatorer, der kan
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menneskeretlige standarder, der er fastlagt i konventionerne. Projektet er
baseret på et samarbejde mellem Institut for Menneskerettigheder, Dansk
Industri og Industrialiseringsfonden for Udviklingslande.
http://www.humanrightsbusiness.org

Human Rights Compliance Assessment – A tool for better Business Prac-
tices
HRCA (Human Rights Compliance Assessment) er et redskab, som er la-
vet for at hjælpe virksomhederne med at identificere eventuelle krænkel-
ser af menneskerettighederne, der opstår som følge af deres aktiviteter, og
som rammer ansatte, lokalbefolkningen eller andre interessenter.  Det in-
teraktive web baserede værktøj benytter 350 spørgsmål og over 1000 indi-
katorer til at identificere menneskeretlige problemstillinger og komme med
anbefalinger. https://hrca.humanrightsbusiness.org/

Nationale Menneskerettighedsinstitutioner (NHRI) 
Dette er den officielle hjemmeside for Nationale Menneskerettighedsin-
stitutioner (National Human Rights Institutions). Hjemmesiden informe-
rer om menneskerettighedsarbejde på både regionalt og nationalt niveau,
og er udviklet i et samarbejde mellem Institut for Menneskerettigheder og
sekretariatet for Højkommissæren for Menneskerettigheder.
http://www.nhri.net/
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Amnesty International 
Amnesty International er en menneskerettighedsorganisation, som arbej-
der for at Verdenserklæringen om Menneskerettigheder skal gælde for alle
mennesker. http://www.amnesty.dk/

Center for Ligebehandling af Handicappede (CHL) 
http://www.clh.dk/ 

Digital Rights 
Digital Rights beskytter borgernes rettigheder på internettet og i den øvrige
digitale verden. Organisationen fokuserer især på borgernes ret til ikke at
blive unødigt registreret og overvåget, og til frit at udtrykke sig og få in-
formation via digitale medier. http://www.digitalrights.dk/ 

Den Danske Helsinki Komité 
Den Danske Helsinki Komité For Menneskerettigheder er en uafhængig,
frivillig organisation som arbejder for styrkelse af demokrati, menneske-
rettigheder og mindretalsbeskyttelse i OSCE-landene.
http://www.helsinki-komitéen.dk/ 

De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI) 
http://www.handicap.dk/ 

Electronic Privacy Information Center (EPIC) 
EPIC er et forskningscenter med fokus på privatlivets fred og indgreb i de
civile rettigheder. http://www.epic.org/

Det Europæiske Netværk mod Racisme (ENAR) 
ENAR, et netværk af Europæiske NGO’er der kæmper mod racisme i EU-
medlemslandene. På hjemmesiden kan man læse om de seneste nyheder
om den Europæiske Unions lovgivning om anti-racisme og diskrimination.
http://www.enar-eu.org/ 

Foreningen for Etnisk ligestilling 
Foreningens formål er at arbejde for etnisk ligestilling og bekæmpelse af di-
skrimination. Foreningen skal arbejde for at sikre enhver - uanset etnisk
baggrund, race, nationalitet, tro eller religion - lige adgang til og lige mu-
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http://www.etniskligestilling.dk/

Human Rights Watch  
HRW undersøger og rapporterer om menneskerettighedskrænkelser over
hele verden. http://www.hrw.org

International Commission of Jurists (ICJ) 
ICJ arbejder for implementering og fremme af menneskerettigheder og den
internationale retsorden. http://www.icj.org/

Kvinderådet
http://www.kvinderaadet.dk

Privacy International 
Privacy International arbejder for beskyttelsen af privatlivets fred og for-
holder sig kritisk over for de overvågningstiltag og den registrering af bor-
gerne, der foretages af myndighederne i forbindelse med bekæmpelsen af
terrorisme, IT-kriminalitet og anden kriminalitet. 
http://www.privacyinternational.org/ 

Red Barnet 
Red Barnet er en del af Save the Children Alliancen og arbejder i Danmark,
Europa og verdens ulande for børns vilkår og rettigheder.
http://www.redbarnet.dk/ 

Romnet.dk 
En hjemmeside med nyheder og informationer om romaer i Danmark.
http://www.romnet.dk/

Romano 
En hjemmeside med nyheder og informationer om romaer i Danmark.
http:// www.romano.dk

Rådet for Etniske Minoriteter 
Rådet for Etniske Minoriteter har til opgave at rådgive integrationsmini-
steren i spørgsmål af betydning for flygtninge og indvandrere.
http://www.etniskeminoriteter.dk/ 
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RCT beskæftiger sig med at behandle torturoverlevere, belyse og doku-
mentere tortur samt indgår i internationalt projektarbejde med henblik på
at forebygge tortur og organiseret vold. http://www.rct.dk/

Socialt Udviklingscenter SUS 
Socialt Udviklingscenter SUS er en uafhængig almennyttig forening, der
løser opgaver i forhold til socialt udsatte mennesker - nationalt og interna-
tionalt. http://www.sus.dk/
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De Forende Nationer (FN) 
FN’s hjemmeside indeholder en stor mængde informationer om både med-
lemsstater, dokumenter, aktiviteter, konferencer mv. Man kan eksempelvis
holde sig opdateret via http://www.un.org/News/, eller man kan klikke ind
på: http://www.un.org/Depts/dhl/resguide/spechr.htm, hvis man vil vide mere
om opbygning og sammenhæng mellem konventioner og komitéer.
http://www.un.org

Højkommissariatet for Menneskerettigheder (UNHCHR) 
Hjemmesiden for FN’s Højkommissariatet for Menneskerettigheder giver
adgang til information FN’s Verdenserklæring om Menneskerettighederne,
om konventioner, konferencer, komitéafgørelser, generelle anbefalinger til
konventioner, afholdte og planlagte møder og en lang række andre emner,
som er relaterede til menneskerettigheder. 
http://www.ohchr.org/english/ 
Vil man læse om FN’s Menneskerettighedskommission, kan man gå ind på:
http://www.ohchr.org/english/bodies/chr/index.htm 

FN’s Overvågningskomitéer 
På FN’s Højkommissariatet for Menneskerettigheders hjemmeside kan
man finde information om FN’s overvågningskomiteer for de enkelte FN
konventioner, herunder generelle kommentarer, periodiske rapporter, kon
klusioner, samt individuelle afgørelser fra de komitéer, hvor der er indivi
duel klageadgang (HRC, CERD, CAT og CEDAW): 

Komitéen for Menneskerettigheder (HRC): 
http://www.ohchr.org/english/bodies/hrc/index.htm
Komitéen for Økonomiske, Sociale og Kulturelle rettigheder (CESCR):
http://www.ohchr.org/english/bodies/cescr/index.htm
Komitéen Vedrørende Afskaffelse af Racediskrimination (CERD):
http://www.ohchr.org/english/bodies/cerd/index.htm
Komitéen mod Tortur (CAT): 
http://www.ohchr.org/english/bodies/cat/index.htm
Komitéen vedrørende Barnets Rettigheder (CRC):
http://www.ohchr.org/english/bodies/crc/index.htm
Komitéen til Afskaffelse af Diskrimination mod Kvinder (CEDAW)
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/
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http://www.ohchr.org/english/bodies/cmw/index.htm 

FN’s Flygtningehøjkommissariat (UNHCR) 
Sekretariatets hjemmeside:
http://www.unhcr.ch/cgi-bin/texis/vtx/home

International Labour Organization (ILO) 
ILOlex-databasen indeholder information arbejdstageres rettigheder, om
ILO-konventionerne, Komitéen for Foreningsfrihed og Ekspertkomitéen
for Konventioners og Anbefalingers Anvendelse. 
http://www.ilo.org/ og http://www.ilo.org/ilolex/

Den Europæiske Union (EU) 
Den Europæiske Unions hjemmeside giver adgang til officielle EU-doku-
menter, information om EU’s institutioner, informationskilder, aktivitets-
områder mv. http://www.europa.eu.int se særligt om EU Charteret om
Grundlæggende Rettigheder og Forfatningstraktaten:
http://europa.eu.int/constitution/ og
http://europa.eu.int/futurum/index_da.htm 
Den Europæiske Unions aktiviteter, Menneskerettigheder: 
http://europa.eu.int/pol/rights/index_da.htm

De Europæiske Fællesskabers Domstol 
EF-Domstolen og Retten i Første Instans. 
http://curia.eu.int/da/plan/index.htm

Den Europæiske Unions Netværk af eksperter for Grundlæggende Ret-
tigheder 
Netværket af eksperter angående EU-Chartret om Grundlæggende Rettig
heder. 
http://europa.eu.int/comm/justice_home/cfr_cdf/index_en.htm

Det Europæiske Observatorium for Racisme og Fremmedhad (EUMC) 
Det Europæiske Observatorium for Racisme og Fremmedhad, EUMC’s pri-
mære opgave er at forsyne medlemsstaterne samt Fællesskabet med ob-
jektive, pålidelige og sammenlignelige oplysninger på europæisk plan om
fænomenerne racisme, fremmedhad og antisemitisme.
http://eumc.eu.int/eumc/index.php
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Europarådets hjemmeside indeholder information om rådets struktur, ak-
tiviteter og officielle dokumenter, herunder information om blandt andet
Den Europæiske Kommission mod Racisme og Intolerance (ECRI), der ta-
ger forskellige initiativer mod racisme, fremmedhad, antisemitisme og in-
tolerance. http://www.coe.int

Venedi Kommissionen 
Kommissionen rådgiver Europarådet i retlige, herunder særligt forfat-
ningsmæssige spørgsmål. 
http://www.venice.coe.int 

OSCE
Organisation for sikkerhed og samarbejde, herunder ODIHR. 
http://www.osce.org/ 

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol 
Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol på
 http://www.echr.coe.int/. 
Man kan søge blandt de domme, der relaterer sig til Den Europæiske Men-
neskerettighedskonvention på: http://www.echr.coe.int/Hudoc.htm 
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Folketinget 
http://www.ft.dk

Retsinformation 
http://www.retsinfo.dk

EUR-Lex 
EUR-Lex giver gratis adgang til EU-retten og information om traktater, lov-
givning, retspraksis og forberedende retsakter. 
http://europa.eu.int/eur-lex/da/index.html 

PreLex 
PreLex er en database med oplysninger om de interinstitutionelle proce-
durer. Databasen giver mulighed for, at man kan følge de vigtigste trin i be-
slutningsprocessen mellem Kommissionen og de andre institutioner: Pre-
Lex indeholder alle forslag (til f.eks. retsakter, budgetter og indgåelse af
internationale aftaler), og alle meddelelser fra Kommissionen. 
http://europa.eu.int/prelex/apcnet.cfm?CL=da

Udenrigsministeriet 
Udenrigsministeriets hjemmeside indeholder en oversigt over de vigtigste
organisationer på menneskerettighedsområdet (EU, FN, Europarådet og
OSCE), tillige med en oversigt over Danmarks rapportering til FN’s over-
vågningskomiteer. http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/Glo-
baleEmner/Menne-skerettigheder/

50 års dagen for København-Bonn erklæringernes underskrivelse fejres i år.
Erklæringerne regulerer det tyske og det danske mindretals status og ret-
tigheder. Udenrigsministeriet har i anledningen etableret hjemmesiden
www.kbh-bonn.um.dk , hvor man kan finde oplysninger om mindretal-
lene, erklæringerne og deres historiske baggrund, de mange forskellige ar-
rangementer samt mere generelle oplysninger om det dansk-tyske forhold. 
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Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration:
http://www.inm.dk Justitsministeriet: http://www.jm.dk
Minister for Ligestilling: http://www.lige.dk/ministeriet.asp
Beskæftigelsesministeriet: http://www.bm.dk
Indenrigs- og sundhedsministeriet:
http://www.im.dk  Socialministeriet: http://www.sm.dk og
http://www.social.dk. 

Danmark.dk 
I øvrigt henvises til danmark.dk er at give et hurtigt overblik over det of-
fentlige og skabe mulighed for at finde rundt i hele den offentlige sektor. 
Hjemmesiden viser vej til myndigheden eller de ønskede informationer
ved hjælp af korte, generelle beskrivelser. http://danmark.dk/

Børnerådet 
Børnerådet er et statsligt og uafhængig råd, der skal sikre børns rettighe-
der. Børnerådet behandler ikke konkrete klagesager. Eventuelle klager an-
gående børns rettigheder behandles af Folketingets Ombudsmand.
http://www.boerneraadet.dk/

Socialt udsatte grønlændere
På hjemmesiden finder man information om socialt udsatte grønlændere,
eller hvis man som privatperson har brug for oplysninger eller hjælp.
Hjemmesiden er del af projektet ’Vidensformidling og udvikling af indsat-
sen omkring socialt udsatte grønlændere’. Projektet er iværksat af Styrel-
sen for Social Service og varetages af Socialt Udviklingscenter SUS
http://www.udsattegroenlaendere.dk/
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Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, EF-Domstolen og FN’s
Overvågningskomitéer; såfremt nationale klagemuligheder er udtømt. 

Borgerrådgiveren
Borgerrådgiveren behandler klager over blandt andet Københavns kom-
munes sagsbehandling, udførelsen af praktiske opgaver og personalets op-
førelse, herunder diskrimination i forbindelse med kommunes behandling.
Borgerrådgiveren vejleder om klagesystemet og mægler i sager om diskri-
mination.
http://www2.kk.dk/kbhbase/service.nsf/url/borgerraadgiver 

Danmarks Domstole 
Hjemmesiden indeholder blandt andet gode råd og blanketter, om hvor-
dan man gør, hvis man som part, vidne eller i øvrigt skal i forbindelse med
Danmarks Domstole. Man kan også finde din retskreds eller finde oplys-
ninger om det danske retssystem, herunder information om offentlig rets-
hjælp. http://www.domstol.dk/

Datatilsynet 
Datatilsynet, fører tilsyn med enhver behandling, der er omfattet af lov om
behandling af personoplysninger, bortset fra behandlinger der foretages
for domstolene. Datatilsynet vejleder og rådgiver offentlige myndigheder
og private vedrørende behandling af oplysninger. Herudover kan Datatil-
synet behandle klagesager, egen driftsager, ansøgninger og anmeldelser.
Endelig kan Datatilsynet udføre inspektioner af offentlige myndigheder,
samt private virksomheder, der har fået tilladelse til behandling af per-
sonoplysninger. http://www.datatilsynet.dk/pc.asp 

Den Europæiske Ombudsmand 
Som statsborger eller som person eller virksomhed/organisation med bo-
pæl/hjemsted i en medlemsstat kan man klage til Ombudsmanden over
tilfælde af fejl eller forsømmelser, herunder handlinger i modstrid med EU
Chartret om Grundlæggende Rettigheder, foretaget af EU’s institutioner og
organer. http://www.euro-ombudsman.eu.int 
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Ombudsmanden skal kontrollere statslige og kommunale myndigheder og
andre offentlige forvaltningsmyndigheder. Ombudsmanden kan behandle
klager over forvaltningsmyndighedernes afgørelser og deres behandling af
borgerne og sagerne. Herudover kan Ombudsmanden tage principielle sa-
ger op på eget initiativ. Endelig kan Folketingets Ombudsmand inspicere
ethvert tjenestested der hører under hans virksomhed, herunder særligt
fængsler, arresthuse, detentioner, psykiatriske hospitaler og lignende.
http://www.ombudsmanden.dk/default.asp

Forbrugerombudsmanden 
Forbrugerombudsmandens rolle er bl.a. at føre tilsyn med, at markeds-
føringsloven bliver overholdt. Forbrugerombudsmanden behandler
blandt andet klager om diskriminerende markedsføring, idet reklamer og
anden form for markedsføring ikke må være diskriminerende for eksem-
pel med hensyn til race, nationalitet, religion, køn eller alder.
http://www.forbrug.dk/om/organisering/fo/godskik/hvadergods-
kik/emner/diskmark/

Flygtningenævnet 
Flygtningenævnet behandler, som administrativ klageinstans, klager over
afgørelser vedrørende asyl truffet af Udlændingestyrelsen. Flygtninge-
nævnets afgørelser er endelige. http://www.fln.dk/

Klagekomitéen for Etnisk Ligebehandling 
Klagekomitéen for Etnisk Ligebehandling er oprettet af Institut for Men-
neskerettigheder. Klagekomitéens opgave er at behandle konkrete klager
over forskelsbehandling på grund af race eller etnisk oprindelse. Klageko-
mitéen kan også behandle klager over, at en person er blevet udsat for uri-
melig behandling som følge af, at vedkommende har klaget over forskels-
behandling på grund af race eller etnisk oprindelse. På hjemmesiden findes
oplysninger om klagekomitéen arbejde, oplysninger om afgørelser og en
klagevejledning på forskellige sprog, tillige med en mulighed for at ud-
fylde klageskemaet på hjemmesiden. http://www.klagekomite.dk

Ligestillingsnævnet 
Ligestillingsnævnets opgave er at behandle konkrete klager over forskels-
behandling på grund af køn. Det er gratis at rejse en sag for nævnet. Hen-
sigten er at give den enkelte borger en gratis og lettere adgang til at få af-
gjort en sag om kønsdiskrimination. http://www.ligenaevn.dk/
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Under massemediernes adgang til at indsamle og offentliggøre informatio-
ner skal massemedierne samtidig anerkende hensynet til den enkelte bor-
gers krav på respekt for den personlige integritet og privatlivets fred og til
behovet for beskyttelse mod ubeføjet krænkelse i forhold til ytringsfrihe-
den. Pressenævnet kan be-handle spørgsmål om, hvorvidt god presseskik
er overtrådt og klager over, at et medie har afvist at bringe et genmæle.
http://www.pressenaevnet.dk/

Statsadvokaten 
En klage over politiet indgives til en af de seks statsadvokater i Danmark
som i første omgang behandler klager fra borgere angående politiets op-
førsel (adfærdsklager). Statsadvokaten udarbejder en redegørelse som sen-
des til det lokale politiklagenævn. Af Statsadvokatens afgørelse vil det
fremgå, hvorvidt politiklagenævnet har været enig i afgørelsens udfald.
Statsadvokatens afgørelse kan påklages til Rigsadvokaten..
http://www.politi.dk/polkreds/ankl.htm

Ankestyrelsen 
Ankestyrelsen er en uafhængig myndighed, der tager stilling i konkrete
klagesager. Ankestyrelsen er den øverste administrative klageinstans. An-
kestyrelsens væsentligste funktion er at garantere retssikkerheden og sikre
ensartet behandling af borgerne på det sociale område. Ankestyrelsen er
den centrale statslige klageinstans på det sociale område. Styrelsen er klag-
einstans for afgørelser truffet af Arbejdsskadestyrelsen. Desuden er styrel-
sen klageinstans for kommunernes afgørelser om foranstaltninger over for
børn uden forældrenes samtykke, samt for afgørelser af principiel eller ge-
nerel karakter truffet af de sociale nævn i statsamterne.
http://www.statsamt.dk/

Det Sociale Nævn 
Det Sociale Nævn behandler klager over kommunernes afgørelser om dine
rettigheder og pligter efter den sociale lovgivning. Man kan klage til Det
Sociale Nævn over de fleste af kommunens og amtskommunens afgørelser
i sociale sager.  Det Sociale Nævn træffer også afgørelse om magtanven-
delse overfor voksne med betydelig og varigt nedsat psykisk funktions-
evne. http://www.statsamt.dk/ 
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Hvis du i forbindelse med indlæggelse på psykiatrisk afdeling bliver ud-
sat for tvang, kan du klage til Det Psykiatriske Patientklagenævn,
http://www.statsamt.dk/

Det kommunale tilsyn 
Undersøger om kommunen overholder de pligter, som kommunen har
som offentlig myndighed. http://www.statsamt.dk/

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn 
Patientklagenævnet behandler klager over den faglige virksomhed i det
danske sundhedsvæsen. 
Patientklagenævnet er en selvstændig og uvildig forvaltningsmyndighed.
http://www.pkn.dk/
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Retshjælpsorganisationer 
Advokater, jurister og/eller jurastuderende yder gennem retshjælpsorga-
nisationerne, gratis juridisk bistand til alle, dog i visse tilfælde med be-
grænsninger i sagsområder og afhængig af husstandens indkomst. 

København 
Københavns Retshjælp: http://www.retshjaelpen.dk/
Kritisk Retshjælp: http://home19.inet.tele.dk/retten/
Kunstnernes Retshjælp: http://www.kunstnernesretshjaelp.dk/

Odense 
Retshjælpen i Vestergade: http://retshjaelpen.homepage.dk/ 

Århus 
Århus Retshjælp: http://www.aarhusretshjaelp.dk/
Studenterrådets retshjælp::
http://www.sr.au.dk/sr_services/retshjaelp.htm
Gellerupparkens Retshjælp: http://www.gpret.dk/ 

Andre 

Advokatvagten 
Advokatvagten yder gratis mundtlig rådgivning til alle - uanset deres ind-
tægtsforhold og uden begrænsninger i sagsområder. Advokatvagten åb-
ningstider og adresser: Se listen på: 
http://www.advokatsamfundet.dk/

Dansk Flygtningehjælp 
Flygtninge kan søge gratis og professionel rådgivning. Rådgivningerne er
bemandet med uddannede socialrådgivere, jurister og psykologer, der alle
arbejder på frivillig basis. I rådgivningerne kan man få besvaret spørgsmål
om familiesammenføring, opholdstilladelse, integrationslov og lov om ak-
tiv socialpolitik, forskellige juridiske spørgsmål, psykosociale forhold og
behandlingsmuligheder. Man kan også få hjælp til at forstå breve fra myn-
digheder m.m. 
http://www.flygtning.dk/ og
http://www.flygtning.dk/De_frivillige_raadgi.1285.0.html 
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DRC er en selvejende uafhængig institution, som med udgangspunkt i
menneskerettighedskonventionerne, arbejder mod racediskrimination.
DRC kortlægger racediskrimination og giver råd, vejledning samt juridisk
bistand til personer, der har været udsat for racediskrimination, eller som
har været vidner hertil. http://www.drcenter.dk/

Europa-Kommissionens repræsentation i Danmark 
Repræsentationen er Europa-Kommissionens officielle kontor i Danmark
og følger med i den generelle debat og virker som kontaktpunkt for politi-
ske, faglige, offentlige og private organisationer. 
http://www.europa-kommissionen.dk/

EURO-JUS - Europa-Kommissionens retshjælp 
EURO-JUS’ rådgivning omfatter sager/områder, der er reguleret af EU-ret-
ten. EURO-JUS informerer om de rettigheder man har som EU-borger, samt
giver en vejledende vurdering af en konkret sag og rådgiver om dens vi-
dere forløb. 
http://www.europa-kommissionen.dk/repraesentationen/eurojus/ 

Foreningen SR-Bistand (Social Rådgivning og Bistand) 
SR-Bistands arbejde udføres først og fremmest af frivillige, ulønnede soci-
alrådgivere, jurister, psykologer og igangsættere som blandt andet yder
gratis social juridisk og psykologisk rådgivning og vejledning.
http://www.sr-bistand.dk/Default.htm 

Institut for Menneskerettigheder 
Instituttet yder rådgivning til personer, der ønsker vejledning om klage-
muligheder, når de mener, de har været udsat for menneskerettigheds-
krænkelser. Instituttet oplyser om, hvordan man klager til Den Europæiske
Menneskerettighedsdomstol og FN’s Komitésystem, om betingelserne for
at få gratis retshjælp, om klageadgangen inden for det administrative sy-
stem, samt indbringelse af sager for domstolene. 
http://www.humanrights.dk/ og 
http://www.humanrights.dk/afdelinger/national/

Krim 
Krim tilbyder gratis retshjælp til personer, som føler sig dårligt eller uri-
meligt behandlet af politiet og domstolene. Derudover tilbyder Krim gra-
tis retshjælp til voldsramte kvinder, retshjælp og rådgivning til indsatte.
http://www.krim.dk/ 
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Ligestillingsrådet skal tilskynde og medvirke til oplysning for borgere og
myndigheder om ligestilling samt fungere som kontaktled til rådgivende
ligestillingsorganer i Norden. Ligestillingsrådet kan, på eget initiativ, eller
efter anmodning, undersøge forhold der vedrører ligestilling. Ligestil-
lingsrådet aflægger en årlig beretning til Landsstyret om arbejdet. Grøn-
lands Landsstyre har ved Landstingslov nr. 5 af 20. maj 1998 nedsat et Li-
gestillingsråd for at fremme Ligestillingen mellem mænd og kvinder.
http://www.nali.gl/dk/ 

Mødrehjælpen 
Mødrehjælpen rådgiver og vejleder gravide og børnefamilier om juridiske,
økonomiske og sundhedsmæssige forhold på det sociale, personlige og ud
dannelsesmæssige område.  http://www.mhj1983.dk/
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Akademiet for Migrationsstudier i Danmark (AMID) 
http://www.amid.dk/

Danmarks Statistik 
Danmarks Statistiks opgave er at indsamle, bearbejde og offentliggøre sta
tistiske oplysninger om samfundsforhold.
http://www.dst.dk/

Det Kriminalpræventive Råd 
Rådet har til formål at forebygge kriminalitet ved gennemførelse af sikker-
hedsfremmende foranstaltninger, ved oplysningsvirksomhed mv.
http://www.crimprev.dk/ 

Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA) 
CASA er et uafhængigt og tværfagligt analysecenter som udfører forsk-
ning, evalueringer, udredninger og rådgivning inden for fire hovedområ-
der: Arbejdsmarkedsforhold, arbejdsmiljø, miljø og sociale forhold.
http://www.casa-analyse.dk/

Organisation for økonomisk samarbejde og udvikling (OECD) 
Den regionale organisation OECD, er et forum hvor økonomisk og social
politik diskuteres og udvikles. OECD’s sekretariat er producere sammen-
lignelig statistik og analyser inden for det økonomiske og sociale område.
http://www.oecd.org/ 

Politiets hjemmeside 
De nyeste statistiske oplysninger om antallet af anmeldelser til politiet om
overtrædelser af straffeloven og udvalgte særlove.
http://www.politi.dk/information.htm 

Rockwool Fondens Forskningsenhed 
Rockwool Fondens Forskningsenhed har til formål på et at producere vi-
den om aktuelle samfundsproblemer samfundsmæssige forskningsprojek-
ter. http://www.rff.dk/
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Instituttets formål at belyse sociale forhold, herunder arbejdsmæssige, øko-
nomiske og familiemæssige forhold samt andre nationale og internationale
samfundsforhold og udviklingstræk af betydning for befolkningens leve-
vilkår. http://www.sfi.dk/

Udlændingestyrelsen 
Udlændingestyrelsens hjemmeside indeholder mange statistiske informa-
tioner om udlændinge i Danmark http://www.udlst.dk/

Videns- og Formidlingscenter for Socialt Udsatte (VFC Socialt Udsatte)
En selvejende institution under Socialministeriet, der indsamler, udvikler
og formidler viden og praksiserfaring om socialt udsatte grupper.
http://www.alkoholviden.dk/ 
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DOMME FRA DE DANSKE DOMSTOLE

U.2004.2424H 
U.2004.2536Ø
U.2004.2607V
U.2005.27/1V
U.2005.88Ø
U.2005.123Ø
U.2005.141Ø
U.2005.255H
U.2005.257H
U.2005.270H/A
U.2005.275H
U.2005.294H
U.2005. 383 H 
U.2005.403V
U.2005.523H
U.2005.602H
U.2005.1104Ø
U.2005.1118Ø
U.2005.1131Ø
U.2005.1145Ø
U.2005.1197H
U.2005.1265H
U.2005.1657V
U. 2005.1672Ø 
U.2005.1677Ø
U.2005.1741H
U.2005.1766H
U.2005.2086H
U.2005.2111H
U.2005.2269V
U.2005.2283V
U.2005.2287V
U.2005.2321/2Ø
U.2005.2578V
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Afgørelse af 4. februar 2005 (j.nr. 711.3) 
Afgørelse af 4. februar 2005 (j.nr. 770.11) 
Afgørelse af 6. april 2005 (j.nr. 780.2) 
Afgørelse af 6. april 2005 (j.nr. 860.2) 
Afgørelse af 4. februar 2005 (j.nr. 780.5) 
Afgørelse af 4. februar 2005 (j.nr. 780.3) 
Afgørelse af 10. august 2005 (j.nr. 780.17)
Afgørelse af 2. september 2005 (j.nr. 780.11)
Afgørelse af 19. september 2005 (j.nr. 780.8)

DOMME OG AFGØRELSER FRA DEN EUROPÆISKE MENNESKE-
RETTIGHEDSDOMSTOL

Afgjorte sager:
Pedersen og Baadsgaard mod Danmark nr. 49017/99, 

Dom afsagt den 17. december 2004.  

Rohde mod Danmark nr. 69332/01,
Dom afsagt den 21. juli 2005. 

Topp mod Danmark nr. 25907/02
Beslutning afsagt den 30. juni 2005. 

Afviste sager:
Ohlen mod Danmark nr. 63214/00,

Fjernet fra domslisten den 24. februar 2005. 

Jørgensen mod Danmark nr. 31260/03
Fjernet fra domslisten den 9. juni 2005. 

Wallin Karlsen mod Danmark nr. 23523/02, 
Afvist den 1. februar 2005. 
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FN’s komité vedrørende Afskaffelse af Racediskrimination

Afgjorte sager:
E. S. mod Danmark nr. 32/2003, afgjort den 10. marts 2005. 

K. Q. mod Danmark nr. 33/2003, afgjort den 10. marts 2005. 

FN’s Komité for Menneskerettigheder

Afgjorte sager:
J.R.B mod Danmark nr. 1222/2003, afgjort den 9. december 2004
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Lovforslagene er tilgængelige på http://www.ft.dk 

Forslag til lov om ændring af kriminallov for Grønland. (Børnepornografi).
Lov nr. 1186 af 7. december 2004.

Forslag til lov om ændring af lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psy-
kiatrien. (Indførelse af mulighed for personlige alarm- og pejlesystemer
og særlige dørlåse).
Lov nr. 1371 af 20. december 2004. 

Forslag til lov om undersøgelse af behandlingsforløb, hvor psykisk syge
begår alvorlig personfarlig kriminalitet.
Lov nr. 1372 af 20. december 2004. 

Forslag til lov om ændring af en række love på miljøområdet. (Ændring af
håndhævelsesbestemmelser m.v., herunder som opfølgning på lov om
retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og op-
lysningspligter). 
Lov nr. 1373 af 20. december 2004.

Forslag til lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og
funktionærer. (Ophævelse af 18-års-grænsen i § 2 b).
Lov nr. 1416 af 22. december 2004.

Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på ar-
bejdsmarkedet m.v. 
Lov nr. 1417 af 22. december 2004.

Forslag til lov om fuldbyrdelse af visse strafferetlige afgørelser i Den Euro-
pæiske Union
Lov nr. 1434 af 22. december 2004. 

Forslag til lov om ændring af lov om retsafgifter og retsplejeloven. (Ned-
sættelse og omlægning af retsafgifterne i civile retssager).
Lov nr. 1436 af 22. december 2004. 

Forslag til lov om ændring af radio- og fjernsynsloven. 
(Politiske reklamer og forlængelse af programtilladelser).

Lov nr. 1437 af 22. december 2004
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og administration på det sociale område (Anbringelsesreform).
Lov nr. 1442 af 22. december 2004. 

Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen. (Fripladstilskud i skole-
fritidsordninger af økonomiske, sociale eller pædagogiske grunde).
Lov nr. 1457 af 22. december 2004.

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om
aktiv socialpolitik, lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel, lov om en
aktiv beskæftigelsesindsats, lov om retssikkerhed og administration på
det sociale område og lov om integration af udlændinge i Danmark. (Be-
kæmpelse af misbrug af sociale ydelser m.v., udvidelse af kontrolbe-
føjelser, indførelse af sanktioner, hurtig beskæftigelsesindsats m.v.).
Lov nr. 304 af 2. maj 2005. 

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Tilknytning til Euroda-
cforordningen og Dublinforordningen på mellemstatsligt grundlag
m.v.).
Lov nr. 323 af 18. maj 2005.

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven, ægteskabsloven og repa-
trieringsloven (Skærpet straf for ulovlig beskæftigelse, afskaffelse af
madpakkeordningen, styrkelse af oplysningsgrundlaget i sager om hel-
bredsbetinget humanitær opholdstilladelse, præcisering af Flygtninge-
nævnets uafhængighed, fremhævelse af hensynet til familiens enhed,
udvidelse af personkredsen, der kan modtage hjælp efter repatrierings-
loven m.v.).
Lov nr. 324 af 18. maj. 2005. 

Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger samt støttede private
andelsboliger m.v. og lov om kommunal anvisningsret. (Indsats mod
ghettoisering).
Lov nr. 328 af 18. maj 2005.

Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen. (Mere frit skolevalg in-
den for og over kommunegrænser).
Lov nr. 335 af 18. maj 2005. 

Forslag til lov om ændring af straffeloven og visse andre love. (Berigelses-
kriminalitet rettet mod offentlige midler, kriminalitet i juridiske perso-
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Lov nr. 366 af 24. maj 2005.

Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Fuldbyr-
delse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol samt
begrænset fællesskab for »negativt stærke« indsatte m.v.).
Lov nr. 367 af 24. maj 2005.

Forslag til lov om ændring af retsplejeloven. (Underretnings- og formkrav
ved justitsministerens pålæg til anklagemyndigheden i straffesager).

Lov nr. 368 af 24. maj 2005.

Forslag til lov om ændring af lov om oprettelse af et centralt dna-profilre-
gister og retsplejeloven. (Udvidelse af dna-profil-registerets persondel,
indikationskrav ved legemsundersøgelse m.v.).
Lov nr. 369 af 24. maj 2005.

Forslag til lov om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlænd-
inge m.fl., integrationsloven og udlændingeloven. (Styrkelse af familie-
sammenførtes danskindlæring, fremrykket og intensiveret dansk-
uddannelse til flygtninge, ændret udvælgelse af og styrket
integrationsindsats over for kvoteflygtninge m.v.).
Lov nr. 402 af 1. juni 2005.

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Ændret udvælgelse af og
styrket integrationsindsats over for kvoteflygtninge).
Lov nr. 403 af 1. juni 2005.

Lov om ændring af lov om bortblevne. 
Lov nr.  451 af 13. juni 2005.

Forslag til lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse
af personale m.v.
Lov nr. 520 af 21. juni 2005.

Forslag til navnelov. 
Lov nr. 524 af 24. juni 2005.

Forslag til lov om ændring af lov om forældremyndighed og samvær, lov
om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love
Lov nr.525 af 24. juni 2005. 
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Lov nr. 530 af 24. juni 2005.

Forslag til lov om militær retsplejelov.
Lov nr. 531 af 24. juni 2005.

Forslag til lov om militær disciplinarlov.
Lov nr. 532 af 24. juni 2005.

Forslag til lov om forpligtende kommunale samarbejder.
Lov nr. 541 af 24. juni 2005. 

Forslag til lov om kommunale borgerservicecentre.
Lov nr. 544 af 24. juni 2005.

Forslag til lov om voldgift.
Lov nr. 553 af 24. juni 2005. 

Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Sag-
somkostninger, retshjælp og fri proces).
Lov nr. 554 af 24. juni 2005. 

Forslag til lov om ændring af færdselsloven og pasloven (Knallerter, køre-
og hviletid og nedsættelse af gebyret for børnepas m.v.).
Lov nr. 557 af 24. juni 2005. 

Forslag til lov om ændring af retsplejeloven (Forbedring af voldtægtsofres
retsstilling m.v. og beskikkelse af bistandsadvokat for pårørende til af-
døde i straffesager mod politipersonale).
Lov nr. 558 af 24. juni 2005. 

Forslag til lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på
det sociale område og andre love. (Konsekvensrettelser på det sociale
område som følge af kommunalreformen).
Lov nr. 574 af 24. juni 2005. 

Forslag til lov om Grønlands landsstyres indgåelse af folkeretlige aftaler.
Lov nr. 577 af 24. juni 2005.  

Forslag til lov om Færøernes landsstyres indgåelse af folkeretlige aftaler.
Lov nr. 579 af 24. juni 2005.
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sonbefordring uden for hovedstadsområdet og lov om hovedstadsom-
rådets kollektive persontrafik. (Individuel handicapkørsel, rejsekort og
rejseplan). 
Lov nr. 580 af 24. juni 2005. 

Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen. (Styrket undervisning i
dansk som andetsprog, herunder ved udvidet adgang til at henvise to-
sprogede elever til andre skoler end distriktsskolen).

Lov nr. 594 af 24. juni 2005. 

Forslag til lov om ændring af lov om beskyttelse mod afskedigelse på
grund af foreningsforhold
L 41, Folketingsåret 2004-2005, 1. samling. 

Forslag til lov om ændring af Lex Regia. (Konge-Lov). (Ophævelse af med-
lemmer af kongehusets immunitet).
L 142, Folketingsåret 2004-2005, 1. samling. 

Forslag til lov om ændring af straffeloven (Ophævelse af straffelovens blas-
femibestemmelse).
L 156, Folketingsåret 2004-2005, 1. samling. 

Forslag til lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med
lægelig behandling, diagnostik og forskning m.v. (Ophævelse af krav om
ægteskab m.v. i forbindelse med kunstig befrugtning).
L 115, Folketingsåret 2004-2005, 2. samling. 

Forslag til lov om ændring af lov om registreret partnerskab. (Mulighed for
folkekirken og andre trossamfund for at medvirke ved indgåelse af re-
gistreret partnerskab). 
L 130, Folketingsåret 2004-2005, 2. samling. 

Forslag til lov om ændring af straffeloven (Ophævelse af straffelovens blas-
femibestemmelse).
L 131, Folketingsåret 2004-2005, 2. samling. 

Forslag til lov om ændring af lov om registreret partnerskab. (Ligestilling
mellem registrerede partnerskaber og heteroseksuelle ægteskaber med
hensyn til fremmedadoption af danske og udenlandske børn).
L 142, Folketingsåret 2004-2005, 2. samling. 
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tion for registreret partner fra barnets fødsel).
L 150, Folketingsåret 2004-2005, 2. samling. 

Forslag til Danmarks Riges Grundlov
L 166, Folketingsåret 2004-2005, 2. samling.
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Forslag til Rådets fælles holdning vedrørende overførsel af bestemte op-
lysninger til Interpol (KOM(2004) 427 endelig).

Forslag til Rådets afgørelse om udveksling af oplysninger fra strafferegi-
stre
(KOM(2004) 664 endelig).

Forslag til rammeafgørelse om forenkling af udvekslingen af oplysninger
og efterretninger mellem medlemsstaternes retshåndhævende myndighe-
der, navnlig med hensyn til alvorlige lovovertrædelser, herunder terror-
handlinger. 

EU Kommissionens meddelelse om Det Europæiske År for Lige Mulighe-
der for Alle

 



252

O
ve

rs
ig

t o
ve

r m
od

ta
gn

e h
ør

in
gs

an
m

od
ni

ng
er OVERSIGT OVER MODTAGNE 

HØRINGSANMODNINGER 

1) Udkast til forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsik-
ring mv., lov om aktiv socialpolitik, lov om dagpenge ved sygdom el-
ler fødsel, lov om en aktiv socialpolitik, lov om dagpenge ved sygdom
eller fødsel, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om retssikker-
hed og administration på det sociale område og lov om integration af
udlændinge i Danmark. (Bekæmpelse af misbrug af sociale ydelser mv.,
udvidelse af kontrolbeføjelser, indførelse af sanktioner, hurtig beskæg-
tigelsesindsats mv.)
(Ingen bemærkninger på grund af manglende ressourcer.)  

2) Forslag til Lov om ændring af lov om danskuddannelse til voksne ud-
lændinge m.fl., integrationsloven og udlændingeloven (Styrkelse af fa-
miliesammenførtes danskindlæring, fremrykket og intensiveret dan-
skuddannelse til flygtninge, ændret udvælgelse af og styrket
integrationsindsats over for kvoteflygtninge m.v.) 
(Instituttets bemærkninger se side 142)

3) Udtalelse om udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven og
visse andre love (Berigelseskriminalitet rettet mod offentlige midler,
kriminalitet i juridiske personer, klagebegrænsning og hvidvaskning i
spillekasinoer mv.)
(Instituttets bemærkninger se side 73)

4) Forslag til Rådets fælles holdning vedrørende overførsel af bestemte
oplysninger til Interpol (KOM(2004) 427 endelig)
(Instituttets bemærkninger se side 84)

5) Forslag til Rådets afgørelse om udveksling af oplysninger fra straffere-
gistre (KOM(2004) 664 endelig)
(Instituttets bemærkninger se side 84)

6) Forslag til rammeafgørelse om forenkling af udvekslingen af oplysnin-
ger og efterretninger mellem medlemsstaternes retshåndhævende
myndigheder, navnlig med hensyn til alvorlige lovovertrædelser, her-
under terrorhandlinger
(Instituttets bemærkninger se side 84)
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er7) Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Fripladstilskud til

skolefritidsordninger af økonomiske, sociale eller pædagogiske
grunde)
(Ingen bemærkninger af menneskeretlig karakter) 

8) Udkast til forslag til lov om voldgift
(Ingen bemærkninger på grund af manglende ressourcer.)  

9) Forslag til lov om ændring af retsplejeloven (Underretnings- og form-
krav ved justitsministerens pålæg til anklagemyndigheden i straffesa-
ger)
(Ingen bemærkninger af menneskeretlig karakter) 

10) Lov om ændring af lov om almene boliger samt støttede private an-
delsboliger m.v. og lov om kommunal anvisningsret (Indsats mod ghet-
toisering)
(Instituttets bemærkninger se side 146)

11) Udkast til ny bekendtgørelse og vejledning om patientindflydelse på
psykiatriske sygehuse og afdelinger
(Ingen bemærkninger af menneskeretlig karakter) 

12) Forslag til Rådets afgørelse om oprettelse af Det Europæiske Politiaka-
demi (Cepol) som et EU-organ
(Ingen bemærkninger af menneskeretlig karakter) 

13) Udkast til Vejledning om obligatorisk sprogstimulering for tosprogede
småbørn, Folkeskolelovens § 4 a
(Ingen bemærkninger af menneskeretlig karakter) 

14) Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf mv.
(Instituttets bemærkninger se side 86)

15) Udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven, ægte-
skabsloven og repatrieringsloven (Skærpet straf for ulovlig beskæfti-
gelse, afskaffelse af madpakkeordningen, styrkelse af oplysnings-
grundlaget i sager om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse,
præcisering af Flygtningenævnets uafhængighed, fremhævelse af hen-
synet til familiens enhed, udvidelse af personkredsen, der kan modtage
hjælp efter repatrieringsloven m.v.)
(Instituttets bemærkninger se side 213)
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ministeriets område: Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen,
lov om specialundervisning for voksne, lov om forberedende voksen-
undervisning (FVU-loven) og forskellige andre love
(Ingen bemærkninger af menneskeretlig karakter) 

17) Udkast til forslag til lov om regioner og nedlæggelse af amtskommu-
nerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfælles-
skab
(Ingen bemærkninger af menneskeretlig karakter) 

18) Udkast til forslag til lov om revision af den kommunale inddeling
(Ingen bemærkninger af menneskeretlig karakter) 

19) Lovforslag til udmøntning af kommunalreformen på Indenrigs- og
Sundhedsministeriets område, udkast til forslag til lov om regional
statsforvaltning
(Ingen bemærkninger af menneskeretlig karakter) 

20) Udkast til forslag til lov om ændring af lov om forældremyndighed og
samvær, lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre
love (udmøntning af kommunalreformen på det familieretlige område)
(Instituttets bemærkninger se side 181)

21) Forslag til lov om kommunale borgerservicecentre
(Instituttets bemærkninger se side 81)

22) Forslag til forpligtende kommunale samarbejder
(Instituttets bemærkninger se side 78)

23) FN-Konventionsudkast om Personer med Funktionsnedsættelser
(Instituttets bemærkninger se side 81)

24) Den af Kommissionen fremlagte grønbog om gensidig anerkendelse af
ikke-frihedsberøvende
(Ingen bemærkninger på grund af manglende ressourcer.)  

25) Bestemmelse om kriminalisering af bestikkelse af voldgiftsmænd
(Ingen bemærkninger af menneskeretlig karakter) 
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er26) Rådets rammeafgørelse om visse proceduremæssige rettigheder i straf-

fesager i EU (KOM(2004) 328 endelig)
(Ingen bemærkninger på grund af manglende ressourcer.)  

27) Udkast til forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Styrket un-
dervisning i dansk som andetsprog, herunder ved udvidet adgang til
at henvise tosprogede elever til andre skoler end distriktsskolen)
(Instituttets bemærkninger se side 185)

28) Forslag til lov om ændring af færdsselsloven og pasloven (Knallerter,
køre- og hviletid og nedsættelse af gebyret for børnepas mv.)
(Ingen bemærkninger på grund af manglende ressourcer.)  

29) En af Kommissionen fremlagt hvidbog om udveksling af oplysninger
om straffedomme og om virkningen heraf i Den Europæiske Union
(KOM(2005) 10 endelig)
(Ingen bemærkninger på grund af manglende ressourcer.)  

30) Forslag til Rådets direktiv om visse aspekter af mægling på det civil-
og handelsretlige område (KOM(2004) 718 endelig)
(Ingen bemærkninger på grund af manglende ressourcer.)  

31) Udkast til EU’s narkotikahandlingsplan for 2005-2008
(Ingen bemærkninger på grund af manglende ressourcer.)  

32) Delbetænkning XI om behandlingen af større straffesager om økono-
misk kriminalitet 
(betænkning nr. 1454/2004)
(Instituttets bemærkninger se side 71)

33) Udkast til Rådets rammeafgørelse om den europæiske fuldbyrdelses-
ordre og overførelse af domfældte mellem EU-medlemsstaterne
(Ingen bemærkninger på grund af manglende ressourcer.)  

34) Udkast til forslag til lov om ændring af lov om borteblevne
Ved skrivelse af 9. marts 2005 fremsendte Justitsministeriet oven-
nævnte til Institut for Menneskerettigheder. Instituttet havde ingen be-
mærkninger af menneskeretlig art til udkastet, som det forelå på
høringstidspunktet.
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er 35) Betænkning nr. 1442/42 om Det Grønlandske Retsvæsen

(Instituttets bemærkninger se side 202)

36) Forslag til lov om ændring af tinglysningsloven, konkursloven, retsp-
lejeloven, tinglysningsafgiftsloven og høstpanteloven (nye regler om
virksomhedspant)
(Ingen bemærkninger på grund af manglende ressourcer.)  

37) Forslag til Rådets rammeafgørelse om bekæmpelse af organiseret kri-
minalitet (KOM (2005)6 endelig)
(Ingen bemærkninger på grund af manglende ressourcer.)  

38) Udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straf-
fen for uagtsomt manddrab og uagtsom betydelig legemsbeskadigelse
i forbindelse med særligt hensynsløs kørsel)
(Ingen bemærkninger på grund af manglende ressourcer.)  

39) Strafferetsplejeudvalgets betænkning nr. 1458/2005 om forbedring af
voldtægtsofres retsstilling samt om udkast til bestemmelser om bi-
standsadvokat for nære pårørende, hvor forurettede er afgået ved dø-
den som følge af politiets indgriben, eller mens den pågældende var i
politiets varetægt, som Justitsministeriet agter at indsætte i et kom-
mende forslag til lov om ændring af retsplejeloven
(Ingen bemærkninger af menneskeretlig karakter)

40) Det Dyreetiske Råds udtalelse om rituelle slagtninger
(Instituttets bemærkninger se side 117)

41) Forslag til Rådets rammeafgørelse om anerkendelse og fuldbyrdelse i
EU af forbud, der er en følge af dom for seksuelle lovovertrædelser be-
gået mod børn
(Ingen bemærkninger på grund af manglende ressourcer.)  

42) Udkast til forslag til Folketingsbeslutning om udkast til rammeaf-
gørelse om skærpelse af de strafferetlige rammer med henblik på hånd-
hævelse af lovgivningen til bekæmpelse af forurening fra skibe
(Ingen bemærkninger på grund af manglende ressourcer.)  

43) Forslag til rådsafgørelse om styrkelse af det grænseoverskridende po-
litiarbejde ved begivenheder, hvor et stort antal mennesker fra flere
medlemsstater forsamles, og hvor politiet primært har til opgave at op-
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strafbare handlinger
(Ingen bemærkninger på grund af manglende ressourcer.)  

44) Grønbog om lovvalg og kompetence i skilsmissesager udarbejdet af
Kommissionen for de Europæiske Fællesskaber
(Ingen bemærkninger på grund af manglende ressourcer.)  

45) Forslag til Rådets og Europa-Parlamentets forordning om indførelse af
en europæisk småkravsprocedure (KOM (2005) 87 endelig)
(Ingen bemærkninger på grund af manglende ressourcer.)  

46) Udkast til bekendtgørelse om gældssanering
(Ingen bemærkninger af menneskeretlig karakter)

47) Udkast til Skolebestyrelsesbekendtgørelse
(Ingen bemærkninger af menneskeretlig karakter)

48) Rapport om indgreb i meddelelseshemmeligheden ved børsstrafferet-
lige overtrædelser
(Ingen bemærkninger af menneskeretlig karakter)

49) Udkast til lovforslag om ændring af ligebehandlingsloven (Definitio-
ner af forskelsbehandling, chikane og seksuel chikane, ophævelse af
lofter for godtgørelse mv.)
(Ingen bemærkninger af menneskeretlig karakter)

50) Forslag til lov om ændring af lov om sygehusvæsenet og lov om æn-
dring af sundhedsloven (Frit sygehusvalg til RCT-København)
(Ingen bemærkninger af menneskeretlig karakter)

51) Udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven (Skærpede regler
om strafudmåling for forbrydelser begået med baggrund i den foru-
rettedes lovlige ytringer i den offentlige debat).
(Ingen bemærkninger af menneskeretlig karakter)

52) Forslag til Rådets rammeafgørelse om hensyntagen til straffedomme
afsagt i medlemsstater i den Europæiske Union i forbindelse med en ny
straffesag (KOM(2005)91 endelig).
(Ingen bemærkninger af menneskeretlig karakter)
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er 53) Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om et

rammeprogram om sikkerhed og beskyttelse af frihedsrettigheder for
perioden 2007-2013 (KOM (2005) 124 endelig)
(Ingen bemærkninger af menneskeretlig karakter)

54) Et af Det Forenede Kongerige og Nordirland fremsat forslag til Rådets
afgørelse om ændring af rådsafgørelse (2003/170/RIA) om fælles be-
nyttelse af forbindelsesofficerer udsendt af medlemsstaternes rets-
håndhævende myndigheder

55) Forslag til lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked (Bar-
selsudligningsloven)
(Ingen bemærkninger af menneskeretlig karakter) 
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CPT Den Europæiske Komité til Forebyggelse af Tortur og 
Umenneskelig eller Nedværdigende Behandling eller Straf 

ECRI Den Europæiske Komité mod Racisme og Intolerance 
EMD Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol 

EMRK Den Europæiske Menneskerettighedskonvention 
ESC Europarådets Sociale Komité 
EU Chartret Den Europæiske Unions Charter om Grundlæggende Ret-

tigheder (2000/C 364/01) 
H Højesteret  
HK Højesterets kendelse 
HRC FN’s Komité for Menneskerettigheder 
ICAT Den Internationale Konvention mod Tortur og Anden Gru-

som, Umenneskelig eller Nedværdigende Behandling eller 
Straf (1984) 

ICCPR Den Internationale Konvention om Civile og Politiske ret-
tigheder (1966) 

ICEDAW Den Internationale Konvention om Afskaffelse af Alle for-
mer for Diskrimination mod Kvinder (1979) 

ICERD Den Internationale Konvention om Afskaffelse af Alle for-
mer for Racediskrimination (1965) 

ICESCR Den Internationale Konvention om Økonomiske, Sociale 
og Kulturelle Rettigheder (1966) 

ICRC Den Internationale Konvention om Barnets Rettigheder 
(1989) 

Instituttet Institut for Menneskerettigheder 
U Ugeskrift for Retsvæsen 
UNHCR FN’s Flygtningehøjkommissær 
V Vestre Landsret 
Ø Østre Landsret 
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J.nr.: 2002-3762-812
Offentligt ansattes ytringsfrihed. Ret og pligt til at reagere over for ulovlige
ordrer

En overlæge medvirkede i et dokumentarprogram om apopleksibehand-
ling. Overlægen udtalte i programmet at apopleksipatienter burde be-
handles på specialafdelinger, og at det medførte en øget dødelighed hvis
de blev indlagt og behandlet på andre afdelinger. Hans medvirken og op-
tagelsen af en konkret patienthistorie som også indgik i programmet, var
forinden blevet godkendt af sygehusdirektionen.
Inden programmet blev bragt, forsøgte sygehusdirektionen at få over-

lægen til at lægge navn til en pressemeddelelse hvori han skulle udtale at
den patient som medvirkede i programmet, var blevet behandlet fagligt
forsvarligt. Overlægen nægtede dette og medvirkede i den forbindelse i en
nyhedsudsendelse hvor han bl.a. udtalte at hans ytringsfrihed var blevet
krænket ved forsøget på at få ham til at godkende pressemeddelelsen.
Overlægens arbejdsgiver, amtet, tildelte ham en irettesættelse på grund af
hans "samlede håndtering af mediebetjeningen" i sagen. Det var amtets op-
fattelse at han ikke havde udvist tilfredsstillende loyalitet over for sygehu-
sets bestræbelser på at give patienter med apopleksi en kvalificeret be-
handling, og at han havde overtrådt amtets informationspolitik ved at have
medvirket i nyhedsudsendelsen uden at give besked herom.
Overlægen klagede til ombudsmanden over amtets håndtering af sagen.

Uddrag af Ombudsmandens udtalelse:
Ombudsmanden udtalte i en foreløbig redegørelse at overlægens medvir-
ken i nyhedsudsendelsen skete som privatperson. Han var dermed be-
skyttet af reglerne om offentligt ansattes ytringsfrihed, og han havde såle-
des ikke pligt til hverken før eller efter interviewet at orientere sin
arbejdsgiver. Overlægens medvirken i dokumentarprogrammet skete der-
imod som led i tjenesten, hvorfor han ikke var beskyttet af ytringsfriheds-
reglerne. Det var imidlertid ombudsmandens vurdering at de udtalelser
som overlægen fremsatte i programmet, selv om de kunne opfattes som kri-
tiske over for sundhedssystemet som sådan, ikke kunne anses for at være
i strid med de rammer som amtet havde fastsat for hans medvirken i pro-
grammet. På den baggrund mente ombudsmanden ikke at der var grund-
lag for at tildele overlægen irettesættelsen. På baggrund af ombudsman-
dens foreløbige redegørelse trak amtet irettesættelsen tilbage.
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Statistik – Indberetning af racistisk motiveret kriminalitet
Rigspolitichefen iværksatte i 1992 en indberetningsordning, hvorefter po-
litikredsene til Politiets Efterretningstjeneste skal indberette kriminelle for-
hold og hændelser, der kan tænkes at have racistisk baggrund, og som er
rettet mod udlændige. Indberetningsordningen blev i 2001 udvidet til at
omfatte ethvert forhold med mulig racistisk eller religiøs baggrund, uanset
om det kriminelle forhold er rettet mod personer eller interesser af uden-
landsk eller dansk oprindelse. Begrundelsen for indberetningsordningen
er, at politiet skal have mulighed for at vurdere, om der kan konstateres
tegn på udøvelse af en mere organiseret og systematisk kriminel virksom-
hed, der udspringer af racisme og fremmedhad.

Frem til september 2005 har Politiets Efterretningstjeneste (PET) registreret
51 efterretninger om racistisk motiveret kriminalitet, mod 37 forhold og
hændelser med racistisk baggrund i 2004. I 39 af de 51 tilfælde i 2005 var
det etniske danskere, der forulempede mennesker af anden etnisk oprin-
delse end dansk, mens tallet for 2004 var 28 ude af 37.
(Information den 26. Oktober)

I samme periode af 2005 har danske politikredse ifølge PET registret 48 sa-
ger om racistisk motiveret vold, i forhold til 23 sager i samme periode i 2004.

Ifølge Rigspolitiets Årsstatistik fra 2004 blev der i år 2004 i alt anmeldt 27
tilfælde af overtrædelser af straffelovens § 266b og § 266c vedrørende ra-
cediskriminerende ytringer. Heraf blev der i alt rejst 15 sigtelser. 

Tallene fordeler sig på 12 politikredse:
København: 4 anmeldelser, heraf 3 sigtelser.
Lyngby: 2 anmeldelser, ingen sigtelser.
Helsingør: 1 anmeldelse, ingen sigtelser.
Hillerød: 1 anmeldelse, ingen sigtelser.
Holbæk: 1 anmeldelse, ingen sigtelser.
Vordingborg: 1 anmeldelse, 1 sigtelse.
Nykøbing F: 1 anmeldelse, 1 sigtelse.
Odense: 2 anmeldelser, ingen sigtelser.
Fredericia: 1 anmeldelse, 1 sigtelse.
Horsens: 1 anmeldelse, ingen sigtelser.
Århus: 1 anmeldelse, ingen sigtelser.
Ålborg: 11 anmeldelser, heraf 9 sigtelser.
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41tilfælde af overtrædelser af straffelovens § 266b og § 266c vedrørende
racediskriminerende ytringer. Heraf er der i alt rejst 15 sigtelser.

IntegrationsStatus første halvår 2005
I løbet af de seneste to år er der stadig flere indvandrere, som har oplevet
diskrimination. Andelen er i perioden steget fra 25 til 33 procent. Mens an-
delen af beskæftigede indvandrere steg fra 33 til 50 procent fra 2000 til 2004,
er den nu faldet til 43 procent.

IntegrationsStatus første halvår 2005 udarbejdet af Catinét Research
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Aktindsigt, s. 58, 62, 79-83, 97 123-126, 193 
Asylansøgere, s. 41, 112, 171, 180-181, 183,189, 211 
Blasfemi, s. 113-115
Børnepornografi, s. 27, 171, 186, 189, 245 
Chikane, s. 114, 152, 257
Dansk sprog mv., beherskelse af, s. 141-143, 147, 158-159, 184, 186, 247, 252
Den Europæiske Komité mod Racisme og Intolerance, s. 29 
Den Europæiske Komité til Beskyttelse af Nationale Mindretal, s. 24, 29,

207, 209 
Den Europæiske Komité til Forebyggelse af Tortur og Umenneskelig eller

Nedværdigende Behandling eller Straf, s. 29 
Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO), s. 27, 28, 171, 229
Digital forvaltning, rettigheder på Internettet mm., s. 106, 225
Diskrimination, forskelsbehandling
– generelt forbud, s. 33, 163
– ikke-diskrimination, princip om, s. 142, 160, 162
– indirekte, s. 26, 115, 150, 156, 157, 175-176
– beskæftigelse og erhverv, s. 28, 36-37, 149, 150-152
– køn, s. 20, 26, 150-152, 171, 175-176, 179, 180, 234
– alder, s. 37, 149, 161, 162, 179-180, 223, 234
– handicap, funktionsnedsættelse, s. 37, 149, 161, 162, 196, 199-201
– etnicitet og race, s. 19-20, 36, 109, 111, 145-147, 152-161, 189
– religion, s. 115-116, 150, 207, 208
Dødsstraf, s. 38 
Effektive retsmidler, ret til, s. 46, 138-139, 158, 160 
Ejendom, ret til respekt for, s. 165-166
Ekspertkomitéen vedrørende Den Europæiske Pagt om Regionale Sprog el-

ler Mindretalssprog, s. 30 
Europarådets Ministerkomité, s. 21 
Europarådets Sociale Komité, s. 28-29 
Europæiske Menneskerettighedsdomstol, Den, s. 21
Europæiske Pagt om Regionale Sprog eller Mindretalssprog, Den, s. 30
EU’s Beskæftigelsesdirektiv og Ligebehandlingsdirektiv, implementering

af, s. 36-37, 160-161
Familiesammenføring, s. 31, 40, 92-93, 98-99, 101-105, 108-109, 189, 212
Forenings- og forsamlingsfrihed, ret til, s. 131-137, 151 
Frihedsberøvelse, s. 50-54, 94-95 
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– rettigheder, s. 212-216
– traumatiserede, s. 47
– kvote, s. 141-142, 143-144, 210
Flygtningenævnet, s. 41, 45, 47, 211, 212-213
Forudsigelighed i retrsanvendelsen, s. 72-73, 77, 82, 87, 107, 142
Færøerne
– folkeretlig selvbestemmelse, s. 204-205
Grønland, s. 51
– retsvæsen, s. 17, 186, 200, 202-204
– folkeretlig selvbestemmelse, s. 204-205
– anbringelse i Danmark, s. 205-206
– socialt udsatte, s. 210, 232
– anvendelse af dansk sprog, s. 203-204
Handicappede, personer med funktionsnedsættelse, s. 19, 34-35, 195-201,

225, 249
Hvidvaskning i spillekasinoer, s. 72-74, 247, 252
Inkorporering af menneskerettighedskonventioner i dansk ret, s. 33-34, 193 
Integritet, personlig, s. 77, 82, 85, 235
Isolationsfængsling, s. 42-44, 53, 189, 194
Klagekomitéen for Etnisk Ligebehandling, s. 19-20, 152-157, 161, 234
Komitéen for Menneskerettigheder (HRC), s. 24, 228 
Komitéen for Økonomiske, Sociale og Kulturelle rettigheder (CESCR),  25,

170-171, 228
Komitéen mod Tortur (CAT), s. 25-26, 228 
Komitéen til Afskaffelse af Diskrimination mod Kvinder (CEDAW), 

s. 26, 228
Komitéen vedrørende Afskaffelse af Racediskrimination (CERD), s. 24, 25,

228 
Komitéen vedrørende Barnets Rettigheder (CRC), s. 26-27, 228 
Komitéen vedrørede Vandrende Arbejdstageres Rettigheder (CMW), s. 27,

229
Kontanthjælp, s. 102, 111, 145, 171-172, 191, 214 
Kunstig befrugtning, s. 174-175
Ligebehandlingsprincip, s. 143, 149
Ligebehandlingsudvalget, s. 162-163
Ligestillingsnævnet, s. 20, 151, 179, 234 
Livet, ret til, s. 38-39 
Menneskehandel, s. 33, 48, 171, 173 
Menneskerettighedskommissær, Europarådets, 30-32, 212
MIA-projektet, s. 161, 162, 223 
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erOpholdstilladelse, permanent, humanitær mm., s. 44-47, 66, 90, 91, 92-94,

98-104, 143-144, 171, 174, 212-214, 215, 246, 253
Patientklagenævn, s. 236 
Persondatabeskyttelse, s. 77, 80 
Personlig frihed, ret til, s. 50-54 
Personoplysninger, s. 20, 76, 77-85, 98, 126, 233 
Privatliv og familieliv, ret til respekt for, s. 76-112 
Proportionalitet (rimelig balance mellem formålet med et indgreb i en ret-

tighed og grundlaget og målet for indgrebet), s. 52, 87, 91, 94, 108, 129,
142, 201, 203 

Racistisk vold, holdninger, s. 164, 189 
Registreret partnerskab, s. 140-141, 147-148, 175, 249
Religionsfrihed, ret til, s. 113-119 
Retfærdig rettergang, ret til, s. 55-71, 203 
Rituelle slagtninger, s. 117-119
Romabørn, særlige klasser for, s. 208, 211, 226 
Romaer, s. 208, 211, 226
Seksuelle overgreb mod børn, s. 98, 186, 189, 205, 256 
Selvbestemmelse, individets ret til, s. 77, 82, 90 
Slaveri og tvangsarbejde, forbud mod, s. 48-49 
Starthjælp, introduktionsydelse, s. 171, 214
Statsborgerskab (28-års-reglen), s. 31, 109-111
Terrorangreb, terrorhandlinger, modvirkning af, s. 39, 83-85
– betydning for menneskerettighederne, s. 84-85
Tilknytning til Danmark, krav om ægtefællers, s. 31, 46, 92-93, 104-105, 108-

111
Tortur, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, forbud

mod, s. 19, 24, 25, 29, 40-47, 104, 202, 213, 214, 227, 228
Tvang i psykiatrien, s. 51, 245
Tvangsægteskab, s. 90, 109, 174
Tyske mindretal, det, s. 207-208, 209, 231
Udvisning, s. 40-41, 44-46, 63, 91-92, 93-96, 171
Varetægtsfængsling, s. 53, 64-65, 91, 92, 94-95, 133, 134
Vandrende arbejdstagere, s. 27, 28, 34, 229
Videoafhøring, s. 62, 190
Videoovervågning, s. 95
Visum, s. 90, 99-101, 102-103, 112
Voldtægt, s. 173-174, 177-178, 179, 205-206, 248, 256
Ytringsfrihed og informationsfrihed, ret til, s. 114, 120-130, 235
Ægtefællesammenføring, betingelser, s. 31-32, 92-93, 102-105, 108-114, 142-

143, 170-171, 212, 214
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er Økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, s. 24, 25, 146, 167-172

24-års-reglen, s. 31, 104-105, 108-109, 111, 112, 170
28-års-reglen, s. 109-110, 111

 


