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FORORD 
Dette er Institut for Menneskerettigheders statusrapport for menneskerettighedssituationen i 
Danmark i 2010. Rapporten gennemgår væsentlige afgørelser, lovforslag, rapporter, udtalelser mm. af 
menneskeretlig relevans for Danmark.  
Nedenfor findes et kort resume af nogle af rapportens væsentlige afsnit. En uddybning kan findes 
inde i selve rapporten. For en nærmere gennemgang og beskrivelse af rapportens opbygning henvises 
til læsevejledningen.  
 
Styrket overvågning af Handicapkonventionen 
Den 17. december 2010 vedtog Folketinget en folketingsbeslutning, hvorved Institut for 
Menneskerettigheder fik til opgave at fremme, beskytte og overvåge, gennemførelsen af FN's 
konvention om rettigheder for personer med handicap. Beslutningsforslaget er en konsekvens af, at 
Danmark den 24. juli 2009 ratificerede FN's konvention om rettigheder for personer med handicap. 
Folketingets beslutning medførte desuden, at Center for Ligebehandling af Handicappede blev 
nedlagt pr. 31. december 2010.  
 
Kritik fra HRC, CERD & CAT 
FN’s komitéer behandlede en række af sager mod Danmark i 2010. Tre af sagerne medførte kritik af 
Danmark.  
 
FN’s Menneskerettighedskomité (HRC) fandt i sagen Mohamed El-Hichou mod Danmark, at de danske 
myndigheders afslag på familiesammenføring var i strid med retten til respekt for familieliv. Sagen 
vedrørte en marokkansk statsborger født i 1990. Hans forældre blev skilt inden han blev født, og 
faderen flyttede til Danmark. Mohamed El-Hichou boede sammen med sin mors forældre indtil deres 
død i 2000. Moderen kunne ikke forsørge ham, og han ansøgte flere gange forgæves om at blive 
familiesammenført med sin far i Danmark. HRC fandt, at afslaget på familiesammenføring var i strid 
med retten til familieliv, da der ikke blev taget tilstrækkeligt hensyn til M’s rettigheder som 
mindreårig. Komitéen fandt således, at Danmark havde en pligt til at foretage de fornødne 
foranstaltninger til at sikre, at M kunne genforenes med sin far i Danmark.  
 
FN’s Komité mod tortur (CAT) udtalte kritik af Danmark i sagen Said Amini mod Danmark. Sagen 
vedrørte en iransk statsborger, som var flygtet til Danmark efter at være blevet udsat for tortur i Iran. 
Said Amini blev i 2004 nægtet asyl i Danmark, da de danske myndigheder fandt hans forklaring 
usandsynlig og ikke overensstemmende med tilgængeligt baggrundsmateriale om Iran. CAT vurderede 
ud fra de lægelige undersøgelser, som var blevet foretaget, at det var sandsynligt, at Said Amini var 
blevet udsat for tortur. Komitéen vurderede desuden at S risikerede at blive udsat for tortur på ny, 
hvis han vendte tilbage til Iran. Komitéen fandt således, at Danmark ville krænke FN’s konvention mod 
tortur, ved at tvangsudsende Said Amini til Iran.  
 
FN’s komité til udryddelse af racediskrimination (CERD) udtalte kritik af Danmark i sagen Saada 
Mohamad Adan mod Danmark. Sagen vedrørte en radioudsendelse fra 2006 hvor forbud mod 
kvindelig omskæring blev diskuteret. I udsendelsen udtalte Søren Espersen fra Dansk Folkeparti 
blandt andet: “Hvorfor skulle man da spørge somalierne om, hvad de mener om det, når flertallet af 
somalierne gør det som noget helt naturligt?” Saada Mohamad Adan politianmeldte Søren Espersen 
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for overtrædelse af straffelovens § 266 b om racistiske ytringer, men anmeldelsen blev afvist af 
Københavns Politi og Statsadvokaten i København. CERD fandt, at Danmark havde tilsidesat sin pligt til 
at foretage en effektiv efterforskning for at fastslå, om der var tale om en overtrædelse af 
straffelovens § 266 b. Danmark havde derfor krænket FN’s Konvention om afskaffelse af alle former 
for racediskrimination.  
 
CERD’s concluding observations  
CERD afgav i 2010 en række anbefalinger (concluding observations) til Danmark. CERD fremhævede 
en række positive tiltag siden komitéens sidste eksamination, som for eksempel  udarbejdelsen af en 
handlingsplan om etnisk ligebehandling og inddragelsen af civilsamfundet i forbindelse med 
forberedelsen af Danmarks rapport til CERD. CERD gav desuden en række anbefalinger til, hvordan 
Danmark kan øge beskyttelsen mod racediskrimination. For eksempel anbefalede CERD, at Danmark 
inkorporerer FN’s racediskriminationskonvention; at Danmark opretter en uafhængig og multikulturel 
institution til at holde opsyn med anklagemyndighedens tiltalerejsning i sager om racistiske ytringer; 
at Danmark undersøger, hvorfor  en stor andel af ansøgere med anden etnisk baggrund end dansk 
dumper politiets optagelsesprøve og dropper ud af politiskolen, og at Danmark styrker 
ligebehandlingsnævnets klageprocedure ved blandt andet at tillade mundtlige vidneberetninger. 
 
Politiets indsats under klimatopmødet i København 
Politiets indsats til klimatopmødet i København i 2009, særligt i forbindelse med masseanholdelserne 
til en demonstration, blev behandlet af både Københavns byret og Folketingets Ombudsmand i 2010.  
 
250 demonstranter havde indbragt et erstatningskrav for Københavns byret, med påstand om at 
politiet havde krænket den Europæiske Menneskerettighedskonvention i  forbindelse med syv 
forskellige aktioner under klimatopmødet, herunder masseanholdelsen den 12. december. Byretten 
fandt, at alle syv tilfælde udgjorde en krænkelse af EMRK artikel 5 om den personlige frihed, mens 
frihedsberøvelserne af sagsøgerne d.12.12.2009 tillige blev anset for stridende mod EMRK artikel 3 
om forbud mod tortur og umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf. 
 
Folketingets Ombudsmand kritiserede i en redegørelse Københavns Politis behandling af anholdte 
under klimatopmødet i København i december 2009. Under klimatopmødets største demonstration 
lørdag den 12. december 2009 med ca. 100.000 deltagere tilbageholdt politiet ca. 900 personer. De 
tilbageholdte blev med hænderne bagbundet sat i ”tog” på Amagerbrogade. Temperaturen var 
omkring frysepunktet, og de tilbageholdte sad på jorden i op til 4½ timer fordi politiets 
transportvogne var forsinkede. Ombudsmanden kritiserede politiets generelle procedurer ved 
masseanholdelser og anbefalede, at politiet iværksatte en række tiltag for at forebygge umenneskelig 
eller nedværdigende behandling af tilbageholdte.  
 
Nedsat og kompensation ved for lang sagsbehandlingstid i retssager 
Østre og Vestre Landsret afsagde en række domme i 2010, hvor retterne fandt, at 
sagsbehandlingstiden udgjorde en krænkelse af retten til en rimelig rettergang inden for en rimelig 
frist efter blandt andet artikel 6 i den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Domstolenes 
praksis viser, at sagens parter ydes kompensation, hvis retterne konstaterer, at sagsbehandlingstiden 
er for lang. I straffesager kan en bøde for eksempel nedsættes eller en fængselsstraf kan gøres 
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betinget. I civile sager kan parterne blive kompenseret ved for eksempel af blive fritaget fra at betale 
sagsomkostninger. Denne danske domstolspraksis må siges at være positiv, da det forhåbentlig kan 
medvirke til at mindske antallet af klager til den Europæiske Menneskerettighedsdomstol vedrørende 
for lang sagsbehandlingstid.  
 
Gillan og Quinton mod Storbritannien 
I sagen Gillan og Quinton mod Storbritannien fandt Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, at 
Storbritannien havde krænket artikel 8 i EMRK om retten til respekt for privatliv. Sagen omhandlede 
de engelske regler om visitation af personer for at undersøge, om de besidder genstande, som kan 
anvendes til en terroraktion, den såkaldte section 44 i the Terrorism Act 2000. De britiske regler har 
en væsentlig lighed med den danske politilovs regler om oprettelsen af visitationszoner. Domstolen 
fremhævede, at den engelske lovgivning gav politiet et meget bredt mandat til at visitere personer 
uden krav om mistanke. Det gjorde det nærmest umuligt for borgere at undgå indgrebet. Desuden var 
det meget vanskeligt at få efterprøvet indgrebets lovlighed, da politiet ikke behøvede at begrunde en 
visitation med et konkret mistankekrav. Domstolen fremhævede også, at der var en stor risiko for 
vilkårlighed og dermed diskrimination i anvendelsen af visitation på grund af det brede mandat til at 
visitere.   
 
Nedsættelse af den kriminelle lavalder 
Folketinget vedtog i 2010 en lov, som blandt andet nedsætter den kriminelle lavalder fra 15 år til 14 
år. Desuden ændredes straffelovens bestemmelse om at personer under 18 år, højst kan straffes med 
otte års fængsel således at personer under 18 år ikke kan idømmes livstidsstraf. Institut for 
Menneskerettigheder finder det stærkt beklageligt, at lovforslaget ikke i langt højere grad følger 
Ungdomskommissionens anbefalinger, som specifikt fraråder at sænke den kriminelle lavalder. En 
nedsættelse af den kriminelle lavalder til 14 år, vil efter alt at dømme medføre international kritik for 
eksempel fra FN’s Børnekomité.  
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LÆSEVEJLEDNING 
Statusrapporten 2010 er inddelt i seks kapitler.  
 
Første kapitel vedrører retten til ligebehandling og forbud mod diskrimination. I det materiale, som 
indgår i kapitlet er ligebehandling på grund af race og etnisk oprindelse, køn og handicap mest 
forekommende. De tre ligebehandlingsområder nyder en større international beskyttelse end andre 
grunde. Inden for EU-retten er der vedtaget ligebehandlingsdirektiver vedrørende  race og etnisk 
oprindelse samt køn, og FN har vedtaget en konvention som beskytter mod diskrimination på grund af 
race, køn og handicap. I praksis findes der desuden flere lovforslag, afgørelser, regeringsinitiativer osv. 
inden for de nævnte ligebehandlingsområder. I kapitlet om ligebehandling er materialet i hvert 
underafsnit sorteret i rækkefølgen race og etnisk oprindelse, køn, handicap og øvrige 
diskriminationsgrunde.   
 
Andet kapitel hedder absolutte rettigheder og vedrører retten til livet, forbud mod tortur og anden 
grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf samt forbud mod slaveri og 
tvangsarbejde. Disse tre rettigheder er rettigheder som staten under ingen omstændigheder kan 
afvige fra.  
 
Tredje kapitel hedder retfærdighed i retssystemet. Kapitlet omhandler generelt forhold omkring 
domstolene, retten til en retfærdig rettergang, den personlige frihed forbud mod straf uden en 
retsregel og retten til effektive retsmidler.  
 
Fjerde kapitel vedrører en række grundlæggende frihedsrettigheder. Kapitlet omfatter således retten 
til ytringsfrihed, forenings- og forsamlingsfrihed, retten til respekt for privatliv, familieliv, hjem og 
korrespondance samt retten til at tænke frit og til samvittigheds- og religionsfrihed. 
 
Femte kapitel vedrører økonomiske sociale og kulturelle rettigheder.  
 
Sjette kapitel vedrører særlige grupper. I kapitlet behandles rettigheder, som enten ikke passer ind i 
et af ovenstående kapitler eller grupper som med fordel kan behandles i et kapitel for sig. Dette kan 
for eksempel være børn, flygtninge og indvandrere, statsløse, indsatte, nationale mindretal, 
oprindelige folk eller prostituerede.  
 
Hvert kapitel i statusrapporten er inddelt i seks afsnit:  
 
Første afsnit indeholder relevante lovforslag og et kortfattet uddrag af instituttets høringssvar til 
lovforslagene. Instituttets høringssvar kan læses i deres fulde længde på www.menneskeret.dk. 
 
Andet afsnit indeholder relevante afgørelse fra danske domstole. Afgørelser, hvor Danmarks 
menneskeretlige forpligtelser behandles, er medtaget samt afgørelser, der i øvrigt vurderes at have 
en menneskeretlig relevans.  
 
Tredje afsnit indeholder afgørelser og udtalelser fra danske administrative organer. Dette kan for 
eksempel være Folketingets Ombudsmand, Ligebehandlingsnævnet, Datatilsynet, Pressenævnet eller 

http://www.menneskeret.dk/
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Radio- og tv-nævnet. Statusrapporten indeholder ikke en udtømmende liste over administrative 
afgørelser af menneskeretlig relevans. Det er i stedet tilstræbt at medtage et repræsentativt udvalg af 
afgørelser fra de forskellige organer. Afgørelserne i statusrapporten skal derfor ses som en 
eksemplificering af, hvilke typer af sager af menneskeretlig karakter, som kan forekomme ved de 
administrative organer.   
 
Fjerde afsnit vedrører domme fra den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og EU-domstolen. Alle 
domme og admisibilitetsafgørelser fra den Europæiske Menneskerettighedsdomstol vedrørende 
Danmark er medtaget i statusrapporten. Desuden er domme fra EU-domstolen mod Danmark, som 
vurderes af have menneskeretlig relevans inddraget. Endelig er enkelte domme fra de to domstole 
mod andre lande inkluderet, i det omfang afgørelserne vurderes af have betydning for Danmark.    
 
Femte afsnit vedrører konkrete sager og udtalelser fra internationale komiteer. Afsnittet vedrører 
særligt FN’s menneskerettighedskomitéer, FN’s menneskerettighedsråd og relevante Europaråds-
komitéer. Afsnittet vedrører både individuelle afgørelser vedrørende Danmark og generelle 
anbefalinger såsom konkluderende bemærkninger fra FN’s komitéer.  
 
Sjette afsnit vedrører relevante regeringsinitiativer såsom handlingsplaner, vejledninger kampagner 
osv. Afsnittet indeholder ikke en udtømmende liste over initiativer, men blot enkelte eksempler, som 
vurderes at have en særlig relevans.  
 
Det materiale, som udgør grundlaget for Status 2010, omfatter udelukkende lovforslag, domme, 
initiativer osv. fremsat januar til og med december 2010. Statusrapporten kan derfor ikke ses som en 
komplet evaluering af hele den danske lovgivnings overensstemmelse med 
menneskerettighedskonventionerne, men alene som en status over periodens aktiviteter. 
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1. LIGEBEHANDLING  
Dette kapitel omhandler ligebehandling og forbud mod diskrimination, og er inddelt i fire 
undergrupper: 

• race og etnisk oprindelse, 
• køn,  
• handicap og  
• andre diskriminationsgrunde. 

 
1.1. Lovforslag og bekendtgørelser 
 
Lovforslag vedrørende kønsligestilling 
Forslag til lov om ændring af lov af lov om ligestilling af kvinder og mænd 
Baggrund: Lovforslaget ophæver revisionsbestemmelsen i lov om ligestilling af kvinder og mænd. 
Dette medfører, at de nuværende regler i ligestillingslovens kapitel 4 om kønssammensætningen i 
offentlige råd, nævn m.v. ikke ændres, og at forpligtelsen til at indberette via 
ligestillingsredegørelserne hvert andet år bibeholdes. 
 
Instituttets bemærkninger: Institut for Menneskerettigheder bifalder, at indstillingsprocedurerne til 
offentlige udvalg mv. bliver styrket, og at indberetningspligten i ligestillingslovens § 13, stk. 1, 
skærpes, således at der fremover skal ske indberetning hvert andet år. For at styrke og opprioritere 
området opfordrer instituttet generelt til, at ligestillingsredegørelserne i en periode afleveres med 
kortere tidsintervaller end hvert andet år og med mere detaljerede oplysninger end anført i bestem-
melserne, herunder om eventuelle positive særforanstaltninger. 
 
Instituttet finder det af stor vigtighed, at ligestillingen mellem mænd og kvinder med hensyn til 
deltagelse i beslutningsprocesser mv. i samfundet styrkes og opprioriteres, ligesom der vedvarende 
bør være fokus herpå. Instituttet opfordrer til, at forpligtelsen til at udarbejde en 
ligestillingsredegørelse udbredes til ikke alene at omfatte Folketinget, statslige, kommunale og regi-
onale organisationer, men til også at omfatte private virksomheder af en vis størrelse. Til illustration 
kan nævnes, at private virksomheder i Sverige med ti ansatte eller derover årligt skal udarbejde en 
ligestillingesredegørelse.  
 
Reference: 
Forslag til lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd  
L 88 af 1. december 2010, Folktingsåret 2010-11  
Lovforslaget blev udsat til folketingsåret 2012/2013 
Instituttets høringssvar af 24. september 2010 udarbejdet af Helle Schaumann & Nanna Margrethe Krusaa 
 
Lovforslag vedrørende handicap 
Folketingsbeslutning om fremme, beskyttelse og overvågning af gennemførelsen af FN's konvention 
om rettigheder for personer med handicap 
 
Baggrund: Beslutningsforslaget medfører, at Folketinget giver sit samtykke til, at Institut for 
Menneskerettigheder varetager opgaven med at fremme, beskytte og overvåge, gennemførelsen af 

http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/A20100155230-REGL
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FN's konvention om rettigheder for personer med handicap i overensstemmelse med 
Handicapkonventionens artikel 33. Desuden giver Folketinget sit samtykke til, at Center for 
Ligebehandling af Handicappede nedlægges pr. 31. december 2010. Centeret blev oprettet ved 
Folketingsbeslutning B 43 fra 2. april 1993 om ligebehandling af handicappede og ikke-handicappede 
borgere. Beslutningsforslaget er en konsekvens af, at Danmark den 24. juli 2009 ratificerede FN's 
konvention om rettigheder for personer med handicap. 
 
Reference: 
Folketingsbeslutning om fremme, beskyttelse og overvågning af gennemførelsen af FN's konvention om rettigheder for 
personer med handicap  
Vedtaget af Folketinget 17. december 2010  
B 15, 2009-10 
Afstemningsresultat: Beslutningsforslaget blev vedtaget med 114 stemmer for forslaget 
Instituttets høringssvar af 30. september  2010 udarbejdet af Nanna Margrethe Krusaa 
 
Udkast til ændrede bekendtgørelsesregler om Det Centrale Handicapråd  
Baggrund: Socialministeriet har udarbejdet et udkast til nye bekendtgørelsesregler om Det Centrale 
Handicapråd, jf. § 87 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. 
Bekendtgørelsesreglerne indebærer en fornyelse af Det Centrale Handicapråd, så det i højere grad 
bliver et forum for dialog mellem centrale aktører på handicapområdet. Samtidig bliver der en 
bredere sammensætning af Rådet, således at blandt andet arbejdsmarkedets parter og 
forskningsverdenen fremover bliver medlemmer. Der skal fremover ikke være repræsentanter fra 
ministerierne i Rådet, men de vil efter behov kunne indkaldes som særligt sagkyndige. Udkastet er 
fremsat på baggrund af folketingsbeslutning B 15 om fremme, beskyttelse og overvågning af FN’s 
handicapkonvention. 
  
Instituttets bemærkninger: Instituttet foreslår, med henblik på at Det Centrale Handicapråd på bedste 
vis kan bidrage til og understøtte fremme, beskyttelse og overvågning af Handicapkonventionen, at 
det gøres obligatorisk for rådet at indsamle, dokumentere og offentliggøre erfaringer fra arbejdet 
med personer med handicap i kommunerne i samarbejde med de kommunale handicapråd.   
 
Reference: 
Udkast til ændrede bekendtgørelsesregler om Det Centrale Handicapråd  
Bekendtgørelse nr. 1635 af 22. december 2010  
Ikrafttrædelse: Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. januar 2011 og den 24. december 2010 fsva. § 1, nr. 16, og § 
22,nr.13,i. 
Instituttets høringssvar af 6. oktober 2010 udarbejdet af Sara Westergaard Guldagger.  
 
Lovforslag vedrørende seksuel orientering 
Forslag til lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love samt 
ophævelse af lov om registreret partnerskab (Ægteskab mellem to personer af samme køn)  
 
Baggrund: Formålet med lovforslaget er at lave en ægteskabslovgivning, som ligestiller homoseksuelle 
med heteroseksuelle par. Samtidig skal loven sikre ligestilling i retsvirkningerne af et indgået 
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ægteskab, uanset om der er tale om homoseksuelle eller heteroseksuelle. Baggrunden for forslaget 
bygger på en sammenligning af loven om registreret partnerskab og ægteskabslovgivningen, hvor der 
er en række rettigheder, som registrerede partnere ikke opnår sammenlignet med ægtefolk. Det er 
f.eks. ikke muligt at indgå registreret partnerskab i en kirke. Med lovforslaget ophæves de 
lovgivningsmæssige forhindringer, der er for ligestilling af ægtefolk, uanset om der er tale om 
heteroseksuelle eller homoseksuelle ægtepar.  
 
Instituttets bemærkninger: Instituttet bifalder intentionerne bag lovforslaget, hvorefter lovgivningen 
på ægteskabsområdet gøres kønsneutral. Flere lande såvel i som uden for Europa har allerede 
gennemført en ligestilling af homoseksuelle med heteroseksuelle par i denne henseende. Der kan 
herved peges på, at Norge allerede i sommeren 2008 indførte en sådan ligestilling med hensyn til at 
indgå ægteskab. Institut for Menneskerettigheder finder, at en udvikling i retning af fuld ligestilling af 
homo- og heteroseksuelle par ud fra et ligebehandlingsmæssigt synspunkt er ønskelig, og at en sådan 
ligebehandling bør søges gennemført med fornøden respekt for trossamfundenes indre anliggender. 
 
Reference: 
Forslag til lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love samt ophævelse af lov om 
registreret partnerskab (Ægteskab mellem to personer af samme køn). 
Lovforslag L123, foletingsåret 2009-10 
Afstemningsresultat: Lovforslaget blev forkastet, med stemmer 52 for og 57 imod. 
Instituttets høringssvar af 24. maj 2010 udarbejdet af Stephanie Lagoutte, Jonas Christoffersen & Helle Schaumann 
 
Forslag til lov om ændring af lov om registreret partnerskab, lov om en børnefamilieydelse og lov om 
børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag. (Udvidet adgang for registrerede partnere til 
adoption og overførsel af forældremyndighed m.v.)  
Baggrund: Formålet med lovforslaget er, at sidestille registrerede partnere med ægtefæller i 
adoptionsmæssig henseende, således at registrerede partnere får mulighed for at gennemføre 
fremmedadoption, familieadoption og stedbarnsadoption efter de samme regler, som gælder for 
ægtefæller. 
 
Instituttets vurdering: Instituttet finder det generelt positivt, at registrerede partnere ligestilles med 
ægtefæller i lovgivningsmæssig henseende. Instituttet finder dog anledning til at bemærke, at 
lovforslagets ændring af § 5, stk. 1 i lov om en børnefamilieydelse medfører, at registrerede partnere 
ikke sidestilles med ægtefæller for så vidt angår udbetaling af børnefamilieydelse. Lovforslaget vil 
medføre, at registrerede partnere skal ansøge kommunalbestyrelsen om børnefamilieydelse, mens 
ægtefæller vil få ydelsen udbetalt til barnets moder uden ansøgning.  
 
Lov nr. 537 af 26. maj 2010 om ændring af lov om registreret partnerskab, lov om en børnefamilieydelse og lov om 
børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag (Udvidet adgang for registrerede partnere til adoption og overførsel 
af forældremyndighed m.v.) 
Lovforslag L 146, folketingsåret 2009-10 
Ikrafttrædelse: Loven trådte i kraft den 1. juli 2010 
Instituttets høringssvar af 16. februar 2010 udarbejdet af Martin Futtrup 
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1.2. Domme fra danske domstole 
 
1.2.1. Højesteret 
Højesteretsdomme vedrørende race og etnisk oprindelse  
 
U.2010.1035H 
Et afslag på familiesammenføring under henvisning til 28-års-reglen og tilknytningskravet var ikke 
ugyldigt, og hverken EMRK eller Statsborgerretskonventionen var krænket. 
 
Den danske statsborger B giftede sig i 2003 med den ghanesiske statsborger A. B var født i 1971 i 
Togo, men kom til Danmark i 1993 og blev efter 9 års ophold her i landet dansk statsborger i 2002. 
Umiddelbart efter ægteskabets indgåelse i Ghana indgav A og B ansøgning om at blive ægtefælle-
sammenført i Danmark, men fik i august 2004 endeligt afslag herpå, under henvisning til at deres 
samlede tilknytning til Danmark ikke var større end deres samlede tilknytning til Ghana, jf. 
udlændingelovens § 9, stk. 7. Integrationsministeriet, I, havde ved afgørelsen bl.a. lagt vægt på, at A 
altid havde boet i Ghana og havde familie dér, samt at B havde nogen tilknytning til Ghana, hvor han 
havde gået i skole i 10 år, og at familien lovligt kunne bosætte sig i Ghana, såfremt B fik beskæftigelse 
dér.  
 
Efter afslaget anlagde A og B retssag mod I og anførte, at afslaget var ugyldigt, fordi det var i strid med 
EMRK artikel 8 om retten til respekt for familielivet. I anden række gjorde de gældende, at det var i 
strid med diskriminationsforbuddet i artikel 14, jf. artikel 8, og at de derfor havde ret til 
familiesammenføring i Danmark uden at skulle opfylde tilknytningskravet i lovens § 9, stk. 7. A og B 
anførte i den forbindelse tillige, at udlandsdanskere ikke behøvede at have reel tilknytning til 
Danmark, og at en sammenligning mellem udlandsdanskere og danske statsborgere, som først 
erhvervede statsborgerskab på et senere tidspunkt i deres liv, viste, at 28-årsreglen i 
udlændingelovens § 9, stk. 7, medførte en ikke sagligt begrundet forskelsbehandling. 28-års-reglen 
indebar således, at B først ville blive fritaget for at opfylde tilknytningskravet i 2030, når han var 59 år.  
 
Bl.a. under henvisning til at EMRK artikel 8 ikke pålægger de kontraherende stater en generel 
forpligtelse til at respektere indvandreres valg af opholdsland i forbindelse med indgåelse af ægteskab 
eller i øvrigt til at give tilladelse til familiesammenføring, og til at der ikke var grundlag for at 
tilsidesætte I's afgørelse om, at ægteparrets samlede tilknytning til Ghana var større end til Danmark, 
fandt Højesteret, at ministeriets afslag på opholdstilladelse til A ikke var i strid med artikel 8. 
Højesteret fandt endvidere, at I's afgørelse ikke kunne tilsidesættes som ugyldig som stridende mod 
artikel 14, jf. artikel 8, idet der på baggrund af den foreliggende praksis fra Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstol (EMD), herunder EMD’s dom af 28. maj 1985 i sagen Abdulaziz, Cabales 
og Balkandali mod UK, ikke fandtes grundlag for at fastslå, at 28-års-reglen havde indebåret en 
konventionsstridig diskrimination i forhold til A, jf. konventionens artikel 14 om saglighed og 
proportionalitet. Højesteret udtalte tillige, at Den Europæiske Konvention af 6. november 1997 om 
Statsborgerret (artikel 5, stk. 2), ikke kunne føre til, at diskriminationsforbuddet i EMRK artikel 14, jf. 
artikel 8, skulle gives et videregående indhold end det, der følger af den nævnte dom.  
Tre ud af syv dommere stemte for at give A og B medhold.  
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U.2010.1415H 
Afskedigelse af hollænder begrundet i sprogkrav var ikke usaglig. 
 
A, der var hollænder, var ansat i en afdeling i virksomheden V, der betjente det engelske marked. I 
forbindelse med nedlæggelse af denne afdeling blev A og afdelingens øvrige medarbejdere 
afskediget, bortset fra afdelingslederen og en medarbejder, der talte flydende dansk. A's faglige 
organisation anlagde sag mod V med påstand om godtgørelse til A, under henvisning til at 
afskedigelsen var usaglig og i strid med forskelsbehandlingslovens § 7 eller funktionærlovens § 2b. Sø- 
og Handelsretten frifandt V, og Højesteret stadfæstede dommen. Højesteret udtalte herved blandt 
andet, at A ikke var blevet afskediget på grund af sin hollandske oprindelse. Under hensyn til de nye 
arbejdsopgaver med telefonsalg, der skulle varetages på det danske marked, var V's sprogkrav sagligt 
begrundet. Der var endvidere ikke grundlag for at tilsidesætte det skøn, V i så henseende havde 
foretaget ved at foretrække en anden medarbejder frem for A til at varetage den nye opgave. 
 
Højesteretsdomme vedrørende køn 
U.2010.508H 
Arbejdsgivers betaling af pensionsbidrag til en ansat i dennes barselsperiode blev anset for løn, 
således at den ansatte - i den periode, hvor indbetalingen fandt sted - optjente ret til betalt ferie efter 
ferieloven. 
 
A modtog under den sidste del af sin barselsorlov ikke løn, men alene barselsdagpenge. I denne 
periode valgte hun at benytte sig af en bestemmelse i overenskomsten mellem Finansforbundet og 
Finanssektorens Arbejdsgiverforening, C, hvorefter en medarbejder, der holder orlov uden løn, kan få 
indbetalt fuldt pensionsbidrag af arbejdsgiveren. Der opstod herefter tvist om, hvorvidt 
arbejdsgiverens indbetaling af pensionsbidrag i den del af orlovsperioden, der i øvrigt var uden løn, 
betød, at A optjente ret til ferie med løn også i denne periode. C henviste under sagen bl.a. til, at 
lønbegrebet i ferielovens § 7, stk. 2, nr. 2, alene angår udbetaling af løn for udført arbejde, hvorfor 
pensionsbidrag ikke kan anses for løn i denne bestemmelses forstand.  
 
Højesteret pegede på, at et sådant arbejdsgiverbetalt pensionsbidrag indgår i den »sædvanlige og fast 
påregnelige« løn, som en lønmodtager i henhold til ferielovens § 23, stk. 2, oppebærer under afvikling 
af optjent ferie. Højesteret udtalte bl.a., at det må være udgangspunktet, at begrebet løn i ferielovens 
§ 7, stk. 2, nr. 2, skal forstås på samme måde som begrebet løn i § 23, idet begge bestemmelser 
vedrører retten til løn under ferie for den lønmodtager, der i ferieåret fortsat er ansat hos 
arbejdsgiveren. Efter lovens § 26, stk. 2, medregnes arbejdsgiverens pensionsbidrag ikke ved 
beregning af feriegodtgørelse og ferietillæg for lønmodtagere, der ikke fortsat er ansat hos 
arbejdsgiveren, og disse lønmodtagere har alene ret til feriegodtgørelse beregnet på grundlag af den 
udbetalte løn, men denne særregel gav ikke tilstrækkeligt grundlag for at fravige det nævnte 
udgangspunkt. På den baggrund fandt Højesteret, at betalingen af pensionsbidrag i barselsperioden 
indebar, at A i den periode, hvor indbetalingen fandt sted, optjente ret til betalt ferie.  
 
Højesteretsdomme vedrørende handicap 
 
U.2010.2125H 
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Sø- og Handelsrettens udtalelse om, hvorvidt to sagsøgere var handicappede i 
forskelsbehandlingslovens forstand, indeholdt ikke en retskraftig afgørelse, der var til hinder for 
præjudiciel forelæggelse af spørgsmålet for EF-domstolen.  
 
A og B, der af deres arbejdsgivere, C, var blevet afskediget på grund af sygefravær, anlagde sag mod C 
ved Sø- og Handelsretten. De gjorde gældende, at opsigelserne var i strid med 
forskelsbehandlingsloven, fordi deres sygefravær var en følge af, at de var handicappede.  
Efter hovedforhandlingen afsagde Sø- og Handelsretten kendelse om, at sagerne skulle udsættes på 
grund af forelæggelse af to præjudicielle spørgsmål for EF-domstolen. Af afgørelsen fremgik, at A og B 
efter rettens opfattelse måtte anses for handicappede i forskelsbehandlingslovens forstand. C kærede 
kendelserne om præjudiciel forelæggelse til Højesteret og anmodede om, at der i forbindelse med 
den forelæggelse, der var besluttet, tillige skulle stilles spørgsmål om forståelsen af handicapbegrebet 
i EU-direktivet herom. Heroverfor påstod A og B kæresagerne afvist, under henvisning til at Sø- og 
Handelsretten havde truffet en retskraftig delafgørelse om, hvorvidt de var handicappede.  
 
Højesteret fastslog, at Sø- og Handelsrettens udtalelse om, hvorvidt A og B var handicappede i lovens 
forstand, var et led i en procesledende beslutning og ikke en retskraftig afgørelse. A's og B's 
afvisningspåstand blev derfor ikke taget til følge. Endvidere bestemte Højesteret, at der skulle ske 
forelæggelse af C's yderligere spørgsmål. 
 
Højesteretsdomme vedrørende alder 
 
U.2011.417H 
Overtrædelse af forskelsbehandlingsloven udløste ikke krav på godtgørelse. 
 
I 2004 blev forskelsbehandlingsloven ændret, således at alder blev tilføjet som mulig 
diskriminationsgrund. Kabinepersonalet i SAS, S, hvor A, B og C var ansat, havde indtil da haft en 
pligtig afgangsalder på 60 år. Efter lovændringen blev kabinepersonalet tilbudt at fortsætte deres 
ansættelse, men S ville ophøre med pensionsindbetalingen ved det fyldte 60. år. A, B og C valgte at 
fortsætte. S og Cabin Attendants Union, U, drøftede S' overenskomstmæssige forpligtelse med hensyn 
til at fortsætte pensionsbidragsbetalingen.  
 
Da parterne ikke kunne nå til enighed, blev sagen indbragt for faglig voldgift. I august 2008 afsagde 
opmanden kendelse om, at S i henhold til den mellem parterne gældende overenskomst var forpligtet 
til at indbetale pensionsbidrag til de ansatte, der fortsatte deres ansættelse efter det fyldte 60. år. S, 
der havde standset indbetalingen, indtil spørgsmålet var afklaret, efterbetalte de skyldige 
pensionsbidrag til A, B og C.  
 
FTF, F, anlagde efterfølgende sag ved domstolene med påstand om, at S skulle betale en godtgørelse 
til A, B og C for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven i medfør af lovens § 7, stk. 1. Landsretten 
gav A, B og C medhold og tilkendte dem hver 50.000 kr.  
 
Højesteret tiltrådte, at S' manglende betaling af pensionsbidrag til medarbejdere, blot fordi de var 
fyldt 60 år, udgjorde en direkte aldersbetinget forskelsbehandling. Højesteret udtalte endvidere, at 
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idet S' arbejdsmarkedspension var fastlagt i en kollektiv overenskomst indgået med U, og idet 
parterne var enige om, at der ikke heri var fastlagt en aldersgrænse, var S' ensidige håndhævelse af 
aldersgrænsen på 60 år ikke omfattet af undtagelsen i lovens § 6 a. Højesteret fandt imidlertid ikke 
grundlag for at pålægge S at betale godtgørelse. Højesteret lagde vægt på, at der var tale om et 
tvivlsomt fortolkningsspørgsmål vedrørende S' overenskomstmæssige forpligtelser efter 
lovændringen, som fra starten havde været lagt åbent frem for og forhandlet med U under den 
udtrykkelige tilkendegivelse fra S' side, at der i givet fald ville ske regulering med tilbagevirkende kraft, 
at A, B og C alle var bekendt med drøftelserne med U, og at de alle efter opmandskendelsen var 
blevet stillet, som om S løbende havde betalt pensionsbidrag. Højesteret frifandt herefter S. 
 
1.2.2.  Landsretterne 
Landsretsdomme vedrørende race og etnisk oprindelse 
 
Østre Landsrets dom af 09.02.2010 
M hjalp den 8. oktober 2008 sin ven med at flytte. M kørte sammen med to andre personer i bil 
gennem Vollsmose i Odense, mens en patruljevogn fulgte efter. Da de parkerede ved vennens mor 
steg tre betjente ud af patruljevognen og bad om lov til at ransage bilen for stoffer. Derpå bad en 
betjent M om at vende sig mod køleren, så han kunne kropsvisitere ham. Kropsvisitationen fik 
betjenten til at mistænke, at M skjulte et våben under tøjet og kastede M ned på jorden og lagde ham 
i benlås. Det viste sig efterfølgende, at M ikke havde et skjult våben, men en USB-nøgle. Ifølge 
anmeldelsen fra skadestuen fik M to knæspark i ryggen og brækket en arm, mens han lå ned. M blev 
anholdt uden at få oplyst, hvad sigtelsen lød på. Det fik han først at vide, da han sad på politistationen 
og blev beskyldt for at være i besiddelse af stoffer. Politiet fandt dog ingen stoffer, og senere blev 
sigtelsen ændret til vold mod tjenestemand, idet betjenten i forbindelse med anholdelsen var blevet 
ramt af et spark. M blev derfor i byretten dømt for bl.a. vold mod tjenestemand og for at råbe 
skældsord mod politiet. Straffen lød på 30 dages ubetinget fængsel. 
 
Østre Landsret frifandt enstemmigt M og erklærede anholdelsen af ham ulovlig, idet landsretten 
fandt betjentenes forklaring utroværdig. Betjentene, blev efterfølgende anmeldt for vold og for at 
have løjet om forløbet. Efter at have undersøgt sagen afviste statsadvokaten anklagerne mod 
betjentene, idet der ikke fandtes noget bevis for, at politiassistenterne havde afgivet falsk forklaring 
for retten eller i øvrigt havde begået strafbare handlinger i sagen.  
 
Landsretsdomme vedrørende køn 
 
U.2010.2282V 
Ligebehandlingsloven var ikke overtrådt ved undladelse af at fastansætte midlertidigt ansat, der var i 
fertilitetsbehandling.  
 
F havde 1. oktober 2006 påbegyndt en tidsbegrænset vikarstilling i en Føtex-forretning. Vikariatet 
skulle udløbe senest ultimo august 2007. F's ønske om fastansættelse ved vikariatets udløb blev ikke 
imødekommet. F anlagde sag mod Dansk Supermarked, S, med påstand om tilkendelse af en 
godtgørelse efter ligebehandlingslovens § 14 svarende til 9 måneders løn, idet F, der ikke under 
ansættelsen havde modtaget kritik, mente, at den manglende ansættelse skyldtes hendes deltagelse i 



 15 

fertilitetsbehandling. S påstod frifindelse, under anbringende af at F ikke var blevet tilbudt fast 
ansættelse, fordi F manglede evner og kompetence til at bestride stillingen.  
 
Byretten gav F medhold, idet S ikke havde bevist, at den manglende ansættelse i en fast stilling ikke 
skyldtes fertilitetsbehandlingen, da der var blevet ansat adskillige personer under F's ansættelse, og F 
havde ikke fået en begrundelse for, hvorfor hendes ønske om fastansættelse var blevet afvist.  
 
Landsretten frifandt S. Landsretten lagde vægt på, at der var tale om en virksomhed, som på grund af 
sin størrelse og med mange kvindelige ansatte var vant til at håndtere ansattes graviditet, og der 
var ikke påvist omstændigheder, som kunne give anledning til at formode, at det var på grund af 
fertilitetsbehandlingen, at F ikke havde fået tilbudt en af de ledige stillinger. Der blev endvidere lagt 
vægt på, at F ikke var blevet tilbudt en stilling, fordi der ikke havde været tilfredshed med hendes 
indsats. Da bevisbyrden i medfør af ligebehandlingslovens § 16 a ikke var blevet vendt, havde F 
herefter ikke bevist, at ligebehandlingsloven var overtrådt. 
 
U.2010.657V 
Afskediget ejendomsmægler ikke berettiget til godtgørelse efter ligebehandlings- eller 
funktionærloven for afskedigelse få dage efter tilbagevenden fra barselsorlov. 
 
Få dage efter tilbagevenden fra barselsorlov blev ejendomsmægler F i november 2007 opsagt fra sin 
stilling hos et ejendomsmæglerfirma, D. Det fremgik af opsigelsesbrevet, at der siden ansættelsen af 
hende i 2005 var sket en markant ændring i markedet, der nødvendiggjorde personalereduktion. F 
anlagde sag mod D, idet hun gjorde gældende, at opsigelsen var i strid med ligebehandlingslovens § 9, 
da der var en nær tidsmæssig sammenhæng mellem barselsorloven og opsigelsen. Hun havde derfor 
krav på en godtgørelse efter § 16, stk. 2, svarende til 9 måneders løn, eller i hvert fald en godtgørelse 
efter funktionærlovens § 2b, da opsigelsen ikke havde været saglig.  
 
D blev frifundet for at betale godtgørelse efter de nævnte bestemmelser, idet det var godtgjort, at der 
allerede i efteråret 2007 var indtrådt en afmatning på ejendomsmarkedet, som gjorde en nedsættelse 
af D's omkostninger påkrævet, og det var også godtgjort, at afskedigelsen af F i stedet for en af de 
andre medarbejdere havde været rimeligt begrundet i virksomhedens forhold, og F havde derfor 
heller ikke krav på en § 2bgodtgørelse. 
 
U.2010.982V 
Arbejdsgiver havde godtgjort, at afskedigelsen af ansat ikke var begrundet i hendes graviditet. 
 
A, der i april 2007 var blevet ansat i en guldsmedebutik, blev ultimo 2008 opsagt, efter at hun havde 
fortalt indehaveren, at hun var gravid. A krævede herefter godtgørelse efter ligebehandlingslovens § 
9, jf. § 16. Det var for landsretten oplyst, at omsætningen i butikken næsten var uændret fra 
regnskabsåret 2006/2007 til 2007/2008, at vareforbruget i perioden var steget, og at selskabets 
bruttoavance var faldet fra 65 % til 52 %. Det var endvidere oplyst, at selskabets ejer havde foretaget 
en reduktion af egen gagering. Herefter og efter det oplyste om ansatte i selskabet før og efter 
afskedigelsen af A, virksomhedens karakter og størrelse samt oplysningerne om selskabets resultat i 
2007/2008 blev det lagt til grund, at det havde været nødvendigt at omstrukturere virksomheden ved 
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afskedigelse af personale, og det var herefter godtgjort, at afskedigelsen af A ikke var begrundet i 
hendes graviditet. Virksomheden blev herefter frifundet for A's krav. 
 
Landsretsdomme vedrørende handicap 
 
U.2010.2610V 
Godtgørelse på 180.000 kr. efter forskelsbehandlingsloven til afskediget kontorassistent, der havde 
været udsat for forskelsbehandling. 
 
F var i 2006 blevet ansat som kontorassistent i selskab R. Efter ansættelsen fik F's søn, som hun var 
alene med, konstateret en alvorlig uhelbredelig sygdom, og dette påvirkede F meget. F havde en 
samtale med R's direktør, og dagen efter blev hun afskediget uden begrundelse. F mente, at hun 
havde været udsat for forskelsbehandling, at opsigelsen havde været urimelig, og endvidere var 
hendes ansættelsesbevis mangelfuldt, hvorfor hun anlagde sag mod R med krav om godtgørelser. 
 
R gjorde gældende, at der ikke var sket forskelsbehandling, da afskedigelsen var sket som følge af en 
omsætningsnedgang. På grund af den nære sammenhæng mellem konstateringen af sønnens 
handicap og afskedigelsen  fandt domstolen, at R ikke havde løftet bevisbyrden for, at der ikke var 
tale om forskelsbehandling. Forskelsbehandlingsloven var derfor overtrådt. F fik tilkendt en 
godtgørelse på 180.000 kr. Manglerne i ansættelsesbeviset i form af manglende oplysning om 
arbejdsstedets beliggenhed og manglende oplysninger om ferierettigheder og opsigelsesvarsel, hvor 
der alene var en henvisning til overenskomsten, blev fastsat til 1.000 kr. 
 
U.2010.1748V 
Godtgørelse til ansat, hvis handicap var omfattet af forskelsbehandlingsloven. 
 
A blev ansat i advokatvirksomheden L i 1975. I 2004 var hun udsat for et voldsomt trafikuheld, 
hvorved hun pådrog sig kraniebrud og fik en hjerneskade, der bl.a. medførte, at hun fik 
hukommelsessvækkelse, koncentrationsbesvær og problemer med at overskue komplicerede og 
multiple problemstillinger samt træthed og psykisk ændring. I 2006 blev hun bevilget fleksjob som 
følge af en varig begrænsning af arbejdsevnen, og L indvilgede i at etablere en fleksjob-ordning, 
hvorefter A alene skulle arbejde 20 timer ugentligt. I 2008 blev A opsagt, under henvisning til at hun 
på trods af fleksjob-ordningen ikke havde kunnet udfylde jobbet som advokatsekretær på 
tilfredsstillende vis. A fremsatte herefter krav om godtgørelse, idet hun gjorde gældende, at 
afskedigelsen var i strid med lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 
(forskelsbehandlingsloven).  
 
Landsretten anførte, at A's hjerneskade havde medført en varig funktionsnedsættelse, hvorfor hendes 
handicap var omfattet af loven. Efter § 2 a skal arbejdsgiveren træffe de foranstaltninger, der er 
hensigtsmæssige i betragtning af de konkrete behov for at give en person med handicap adgang til at 
udøve beskæftigelse. L havde opretholdt A's ansættelse efter ulykken og havde etableret fleksjob, 
men det var ikke efter bevisførelsen godtgjort, at L i tilstrækkeligt omfang havde imødekommet A's 
konkrete behov, herunder for eksempel tilpasset arbejdsmønstre og arbejdsfordelingen for en 
advokatsekretær til A's situation. Det var endvidere ikke godtgjort, at A ikke ville være kompetent, 
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egnet og disponibel, såfremt arbejdsopgaverne havde været tilpasset hendes konkrete situation. 
Opsigelsen var derfor sket i strid med forskelsbehandlingsloven., hvorfor L skulle betale en 
godtgørelse til A efter lovens § 7. Godtgørelsen blev fastsat til 250.000 kr., idet der navnlig blev lagt 
vægt på A's lange ansættelsesperiode. L blev endvidere tilpligtet at betale pensionsbidrag til A for den 
periode, hvor hun havde været ansat i fleksjob, ligesom L skulle betale 10.000 kr. i godtgørelse for 
mangelfuldt ansættelsesbevis. 
 
Landsretsdomme vedrørende alder 
 
Østre Landsrets dom af 30. juni 2010 
Ikke aldersdiskrimination i forbindelse med aflønning og afskedigelse af en ung medarbejder.  
 
A var ansat som servicemedarbejder i Irma A/S (I) fra han var 16-17 år. Under ansættelsen modtog 
han lavere løn end voksne ansatte, idet han var under 18 år. Da han fyldte 18 år, blev han afskediget.  
Der var mellem parterne enighed om, at aflønningen og afskedigelsen af sagsøgeren var i 
overensstemmelse med den gældende overenskomst, og at forskelsbehandlingen er forenelig med 
forskelsbehandlingsloven på grund af lovens § 5 a, stk. 5, hvorefter forbuddet mod forskelsbehandling 
på grund af alder ikke gælder for unge under 18 år, hvis arbejdsgiveren er omfattet af en kollektiv 
overenskomst, der indeholder særlige bestemmelser om aflønning af unge under 18 år, i relation til 
ansættelse, aflønning og afskedigelse.  
 
Landsretten skulle derfor tage stilling til, om forskelsbehandlingen var omfattet af undtagelsen i 
Beskæftigelsesdirektivets (Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle 
rammebestemmelser om ligestilling med hensyn til beskæftigelse og erhverv) artikel 6, og dermed var 
forenelig med direktivet.  Beskæftigelsesdirektivets artikel 6 giver mulighed for ulige behandling af 
unge med hensyn til ansættelse, aflønning og afskedigelse, forudsat at forskelsbehandlingen 
varetager et legitimt formål (”objektivt og rimeligt begrundet”) og de anvendte midler er 
proportionale (”hensigtsmæssige og nødvendige”), og som eksempel på et legitimt formål nævner be-
stemmelsen ”erhvervsmæssig integration” af unge.  
 
Landsretten lagde til grund, at forskelsbehandlingen af sagsøgeren varetog et legitimt formål, nemlig 
at støtte unges erhvervsmæssige integration gennem mulighed for at få arbejdserfaring.  
Landsretten lagde endvidere til grund, at de anvendte midler var proportionale. Landsretten lagde 
blandt andet vægt på, at arbejdsgivere ved ansættelse af nye medarbejdere ville foretrække voksne 
personer, hvis unge under 18 år skulle have samme løn som voksne. Ved at give mulighed for lavere 
løn til ansatte under 18 år og adgang til afskedigelse af sådanne medarbejdere, når de fylder 18 år, får 
unge mulighed for at få arbejdserfaring og stifte bekendtskab med arbejdsmarkedet og de krav, der 
stilles. Efter landsrettens opfattelse er det nødvendigt for at opnå dette formål, at der er mulighed for 
afskedigelse, når den unge fylder 18 år, idet dette giver plads til andre unge, der kan få 
erhvervserfaring, ligesom arbejdsgivere i modsatte fald ville være mindre tilbøjelige til at ansætte 
medarbejde under 18 år.  
 
Landsretten frifandt derfor I. 
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Reference:  
Østre Landsrets dom af 30. juni 2010 
www.domstol.dk/oestrelandsret/nyheder/Pressemeddelelser/Pages/aldersdiskriminationiforbindelsemedafloenningogafs
kedigelseafenungmedarbejder.aspx 
 
 
U.2010.1525V 
Arbejdsmarkedsstyrelsen havde ikke overtrådt forskelsbehandlingsloven på grund af alder ved at 
opsige ældre medarbejder i forbindelse med omstrukturering af arbejdsformidlingen. 
 
I forbindelse med kommunalreformen skulle der ske en omstrukturering af AF-systemet ved 
Arbejdsformidlingen i det tidligere Ribe Amt. Medarbejderen F, der er født i 1943, havde været ansat 
ved arbejdsformidlingen siden 1973. F havde en seniorordning og arbejdede på nedsat tid, og efter et 
sygdomsforløb arbejdede F, der tidligere havde været AF-konsulent, med mindre kundevendte 
opgaver. F, der bor i Esbjerg, fik i maj 2006 varsel om, at hun skulle have en ny placering i 
beskæftigelsessystemet og flytte fra det tidligere arbejdssted ved AF-region Ribe til et nyt jobcenter, 
der skulle etableres i Ringkøbing/Skjern Kommune. I brevet var det angivet, at der var tale om en så 
væsentlig ændring af F's arbejdsvilkår, at F kunne vælge mellem at tiltræde på det nye arbejdssted 
eller blive opsagt. F fremkom med indsigelser med henvisning til transporttiden, hvorved hendes 
seniorordning ville blive udhulet. Efter partshøring fastholdt arbejdsformidlingen forflyttelsen, og det 
endte med, at F valgte at blive opsagt.  
 
Under anbringende af at der var sket en forskelsbehandling på grund af alder, anlagde F sag mod 
Arbejdsmarkedsstyrelsen med krav om en godtgørelse svarende til 18 måneders løn, eller godt 
373.000 kr. Arbejdsmarkedsstyrelsen bestred, at der var sket forskelsbehandling på grund af alder, og 
henviste til, at der havde været foretaget en konkret og individuel vurdering af hver enkelt 
medarbejder, hvor alderen ikke var kommet nogen til skade. Arbejdsmarkedsstyrelsen blev frifundet, 
idet det efter bevisførelsen kunne lægges til grund, at F's alder ikke havde haft betydning for den 
placering, hun fik tilbudt i det nye beskæftigelsessystem. Det var godtgjort, at formålet med 
omplaceringerne ikke havde været afskedigelser, men fordeling af medarbejderne fra større enheder 
til nye mindre enheder, og der havde alene været en beskeden forskel på gennemsnitsalderen for de 
medarbejdere, der fik opfyldt deres prioriteter, og de medarbejdere, der blev varslet forflytning. 
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1.3. Administrative afgørelser og udtalelser  
 
1.3.1. Sager fra Ligebehandlingsnævnet 
Ligebehandlingsnævnets årsrapport 
I 2010 modtog Ligebehandlingsnævnet 286 sager hvilket er en tilgang på 92 i forhold til 2009. Nævnet 
afgjorde 122 sager, mens 124 blev afvist af sekretariatet. Såfremt Ligebehandlingsnævnets afgørelser 
ikke efterleves overføres sagen til kammeradvokaten, som fører sagen ved domstolene. Syv af 
ligebehandlingsnævnets afgørelser fra 2010 verserer således nu ved domstolene, fordi indklagede 
ikke efterlevede nævnets afgørelse og betalte den tilkendte godtgørelse til klager. 
 
Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på arbejdsmarkedet på grund af 
race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, 
social eller etnisk oprindelse efter forskelsbehandlingsloven. Størsteparten af sagerne omhandler 
fortsat forskelsbehandling pga. køn der i 2010 udgjorde mere end halvdelen af de afgjorte sager, 
hvorimod der er sket en markant tilgang både reelt og forholdsmæssig i antallet af sager i gruppen 
”alder og handicap mv.”. Antallet af sager om etnicitet er kun vokset ganske lidt siden 2009 og der er 
således sket en forholdmæssig nedgang i antallet af sager om etnicitet fra at udgøre 34 procent af 
sagerne i 2009 til at udgøre 21 procent i 2010. 
 
I forhold til antallet af sager vedrørende race og etnisk oprindelse, er der tale om en forholdsvis lille 
andel af klagere, som får medhold svarende til ca. 25 procent af de sager der blev behandlet af 
nævnet på dette område. Årsagen til, at så relativt få klagere får medhold på dette område er 
primært, at klagerne ofte er diffuse, og at der i sagen er meget få konkrete holdepunkter for, at der er 
sket forskelsbehandling på grund af etnicitet. Klager kan ofte ikke dokumentere sin påstand om 
forskelsbehandling.  
 
Nævnet har i løbet af 2010 fastsat en praksis for godtgørelsesniveauet indenfor nogle sagsområder, 
hvor der ikke tidligere administrativt har været adgang til at give godtgørelse. Ved afslag på 
jobansøgning begrundet i ulovlig diskrimination, har nævnet i de sager, som er blevet forelagt i 2010, 
fundet det passende med en godtgørelse på 25.000 kr. I afskedigelsessager på grundlag af alder, er de 
kriterier, nævnet har lagt vægt på anciennitet og løn, ligesom det ses ved afskedigelse i forbindelse 
med graviditet, barsel- forældre- og fædreorlov. Herudover har nævnet givet godtgørelse i nogle 
sager om etnicitet udenfor arbejdsmarkedet, hvor niveauet blev fastsat konkret. 
 
I 2010 besluttede ligebehandlingsnævnet at tilkende procesrenter i sager om godtgørelse fra den dag, 
hvor sagen bliver indbragt for Ligebehandlingsnævnet.  
 
Reference: 
Ligebehandlingsnævnets årsberetning 2010 
www.ligebehandlingsnaevnet.dk/page_pic/pdf/Årsberetning_2010_09_08_2011_15_17.pdf  
 
Sager fra Ligebehandlingsnævnet vedrørende etnisk oprindelse 
 

http://www.ligebehandlingsnaevnet.dk/page_pic/pdf/Årsberetning_2010_09_08_2011_15_17.pdf
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Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 54 / 2010  
Ligebehandlingsnævnet kunne ikke behandle en sag om forskelsbehandling på grund af etnisk 
oprindelse i forbindelse med adgang til en bar. 
  
K klagede til Ligebehandlingsnævnet over, at hun sammen med 3 andre personer, alle fra Litauen og 
Ungarn, blev nægtet adgang til en bar på J-dag 2009. På J-dag stod de i kø ved indgangen til baren. De 
talte engelsk med hinanden. Da de kom hen til dørmanden, blev de bedt om at vise ID. De var gamle 
nok til at komme ind, og de havde både ID-kort og sygesikringskort. Dørmanden spurgte, hvor mange 
år de havde boet i Danmark. Deres svar var forskellige men omkring 2 år. Derefter spurgte 
dørmanden, om de havde permanent opholdstilladelse, hvilket de ikke havde. Da en af dem sagde, at 
han havde permanent opholdstilladelse i Danmark, bad dørmanden om at se den. Han sagde, at J-dag 
er en speciel dag i Danmark, og kun folk med permanent opholdstilladelse kunne komme ind.  
 
Indklagede, I, oplyste, at hverken vagten eller deres vagtselskab, kunne genkende klagers historie. 
Baren accepterer hverken sygesikringsbevis eller studiekort som gyldig ID, fordi der ikke er billede på 
sygesikringsbeviserne, og der er for mange falske studiekort i omløb. Der accepteres derimod pas, 
kørekort eller opholdstilladelse som gyldigt billede ID, hvilket kunne være grunden til, at klageren var 
blevet bedt om at fremvise en af føromtalte ID-kort. 
   
Ligebehandlingsnævnet udtalte, at det ville være udtryk for direkte forskelsbehandling, at nægte en 
person adgang til en bar alene på grund af etnisk oprindelse. En sådan forskelsbehandling ville 
foreligge, hvis det ved adgangen til en bar kræves, at der vises permanent opholdstilladelse som den 
eneste mulige dokumentation for den pågældendes alder. 
  
Da der imidlertid var uenighed om hændelsesforløbet fandt nævnet det betænkeligt at statuere, at 
klager havde påvist sådanne faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at der var 
udøvet forskelsbehandling i den konkrete situation. Ligebehandlingsnævnet fandt derfor, at sagen 
kun kunne afklares efter en bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer. Da sådan bevisførelse 
ikke kunne ske ved nævnet, men ved domstolene, kunne Ligebehandlingsnævnet ikke behandle 
sagen. 
  
Reference: 
Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 54 / 2010  
Afgørelse af 13. august 2010  
J.nr. 2500226-09 
 
Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 56 / 2010  
Der var ikke handlet i strid med lov om forskelsbehandling på arbejdsmarkedet i forbindelse med, at 
indklagede under en telefonsamtale med klager vedrørende et stillingsopslag stillede spørgsmål til 
klagers etniske baggrund og accent. 
  
K klagede til Ligebehandlingsnævnet over, at indklagede, A, i forbindelse med en telefonsamtale med 
klager om et stillingsopslag til en stilling som jurist spurgte, om klager havde en anden etnisk 
baggrund end dansk, og hvilken accent hun talte med. K svarede, at hun talte med århusiansk accent. 
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Derefter spurgte A til K’s navn. K spurgte, om det var et problem, at hun havde et anderledes navn, 
hvortil A svarede nej. Klager valgte på baggrund af samtalen ikke at søge stillingen som jurist hos 
indklagede. 
 
Ligebehandlingsnævnet fandt ikke, at klager havde påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning 
til at formode, at klager blev udsat for forskelsbehandling på grund af etnicitet ved, at indklagede 
under telefonsamtalen omkring den opslåede stilling stillede spørgsmål til klagers etniske baggrund 
og accent. Ligebehandlingsnævnet lagde vægt på, at den omstændighed, at indklagede stillede 
spørgsmål til K’s etniske baggrund og accent, ikke i sig selv var tilstrækkeligt til at formode, at der 
udøves forskelsbehandling. 
 
Reference: 
Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 56 / 2010  
Afgørelse af 13. august 2010  
J.nr. 2500078-10 
 
Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 68 / 2010 
Det var i strid med lov om etnisk ligebehandling, at indklagede udtalte, at klager "kan tage tilbage til 
det forpulede land han kommer fra". 
  
K klagede til Ligebehandlingsnævnet over forskelsbehandling på grund af etnisk oprindelse fra ejeren 
af en vinforretning under et beboerrepræsentantmøde i en vinforretning. Der var kun tre 
mødedeltagere, værten ved mødet, en anden beboer og K. K forklarede, at forretningens ejer, A, 
under mødet afbrød samtalen mellem mødedeltagerne og begyndte at råbe af K: "Det er min 
business, I har bestilt lokalet og I lovede, at der ville komme 10-20 personer". A råbte blandt andet til 
K: "Hold din kæft" i en truende tone og: "Du kan bare tage tilbage til det forpulede land du kommer 
fra". 
  
Ligebehandlingsnævnet lagde på baggrund af de skriftlige forklaringer til grund, at A havde udtalt: "Du 
kan bare tage tilbage til det forpulede land du kommer fra". Ligebehandlingsnævnet fandt at denne 
udtalelse var klart etnisk begrundet og havde skabt et nedværdigende klima for K. 
Ligebehandlingsnævnet lagde vægt på, at udtalelsen var sket uprovokeret, og K havde derfor kunnet 
føle sin værdighed krænket. Ligebehandlingsnævnet vurderede, at udtalelsen var udtryk for chikane i 
strid med lov om etnisk ligebehandling. Klager fik tilkendt en godtgørelse på 1.000 kr.  
  
Reference: 
Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 68 / 2010  
Afgørelse af 17. september 2010  
J.nr. 2500067-10 
 
Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 70 / 2010 
Ikke i strid med lov om etnisk ligebehandling, at skolebørn sprogscreenes og skolehenvises ved 
skolestart. 
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I forbindelse med indskrivning af et barn på en distriktsskole i en kommune, A, afklares det mellem 
skoleledelse og forældre hvilket/hvilke sprog, der er talt med barnet siden fødslen. Sprogscreeningen 
af børn med dansk som andetsprog foretages for at vurdere børnenes sprogstøttebehov. Kommunen 
har en 20 procent-regel, således at der maksimalt må være 20 procent børn pr. årgang med 
sprogstøttebehov. Det fører efter kommunens opfattelse til et bedre skoletilbud. Hvis et barn 
vurderes at have et sprogstøttebehov, kan der derfor blive tale om, at barnet bliver henvist til en 
anden skole end distriktsskolen. 
 
Byrådspolitiker fra Enhedslisten, K, klagede til Ligebehandlingsnævnet over at forældre fratages deres 
frie skolevalg, herunder valg af distriktsskole i forbindelse med kommunens sprogscreening og 
skolehenvisning af børn forud for skolestart. Dette var efter K’s opfattelse forskelsbehandling på 
grund af etnisk oprindelse. K påstod, at kommunens anvendelse af sprogtest er med til at udelukke 
tosprogede børn fra at vælge deres nærmeste distriktsskole eller en anden skole i nærmiljøet. A 
henviste til, at Klagekomitéen for Etnisk Ligebehandling tidligere har behandlet en lignende sag mod 
kommunen, hvor Klagekomitéen ikke fandt, at sprogscreeningen var i strid med lov om etnisk 
ligebehandling. 
  
Ligebehandlingsnævnet fandt, at indklagedes sprogscreening af børn med dansk som andetsprog og 
deraf følgende skolehenvisning i højere grad rammer børn med anden etnisk herkomst end dansk.  
Afgørende for om der herved forekom indirekte forskelsbehandling var, om der var tale om et sagligt 
formål, og om midlerne til at opnå det var nødvendige og hensigtsmæssige. Nævnet fandt, at 
kommunen forfulgte et sagligt formål ved at forsøge at sikre børnene den bedste skolegang og bedre 
danskfærdigheder. Nævnet fandt endvidere, at de af kommunen valgte midler til at opnå dette formål 
måtte anses for både nødvendige og hensigtsmæssige. A havde derfor ikke overtrådt lov om etnisk 
ligebehandling. 
 
Reference: 
Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 70 / 2010  
Afgørelse af 17. september 2010  
J.nr. 2500123-09  
 
Sager fra Ligebehandlingsnævnet vedrørende køn  
 
Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 40 / 2010  
Det var ikke i strid med lov om ligestilling af mænd og kvinder, at en virksomhed i forbindelse med 
afholdelse af en IT-konference tillod, at betalende deltagere gratis kunne invitere en deltager af det 
modsatte køn. 
  
Indklagede, A, solgte efteruddannelse til IT-branchen i form af kurser, seminarer og konferencer og 
havde på baggrund af kønsfordelingen ved deres arrangementer en klar formodning om, at 
efteruddannelse i højere grad tildeles mænd end kvinder. Der var typisk 5 procent kvinder ved 
arrangementerne. A indledte derfor en kampagne for at skabe debat om emnet og at få medierne til 
at interessere sig for problemstillingen. Kampagnen bestod i et tilbud om "lige adgang" til en 



 23 

konference i oktober, idet enhver deltager uanset køn kunne medbringe en person af det modsatte 
køn gratis til én af en konferences fire dage. 
 
Klager, K, påstod, at A overtrådte ligestillingsloven, idet selskabet anvendte køn som kriterium for 
gratis adgang til en planlagt konference. K mente, at A forsøgte at omgå ligestillingslovens forbud mod 
direkte forskelsbehandling på grund af køn, og at tilbuddet havde den forudsigelige og ønskede effekt 
at yde positiv særbehandling af kvinder. 
 
Ligebehandlingsnævnet fandt, at klager havde påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til 
at formode, at der forelå indirekte forskelsbehandling på grund af køn. Nævnet lagde vægt på, at der 
sædvanligvis var omkring 5 procent kvindelige deltagere til A’s arrangementer, og at A forventede en 
meget lav deltagelse af kvinder til den aktuelle IT-konference. Tilbuddet omfattede således næsten 
udelukkende kvinder. Da formålet med tilbuddet var at fremme ligestillingen mellem kvinder og 
mænd ved at øge IT-branchens lave repræsentation af kvinder, fandt Ligebehandlingsnævnet, at  det 
var tilladt at føre den pågældende kampagne. 
 
Reference:  
Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 40 / 2010  
Afgørelse af 25. juni 2010  
J.nr. 2500174-09 
 
Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 96 / 2010 
Det var i strid med ligebehandlingsloven, at klager på grund af graviditet fik afslag på en stilling som 
sygeplejerske. 
  
K, en gravid sygeplejerske, søgte i februar 2009 en stilling på et sygehus, S. K var til samtale om jobbet 
og modtog efterfølgende et afslag pr. e-mail. Afslaget var begrundet i, at der skulle bruges tid på 
oplæring, hvorefter K ville gå fra på barselorlov. Afdelingen ville derfor ikke få glæde af hende i 
sommerferieperioden. I de efterfølgende måneder var stillingen ubesat.  
 
K klagede til Ligebehandlingsnævnet over, at hun fik afslag på stillingen på grund af graviditet. K 
henviste til, at hun til jobsamtalen blev spurgt om parforhold og børn. K oplyste, at hun ikke var gift, 
men at hun var tre måneder henne i sin graviditet. S beklagede, at K fik et usagligt argument for afslag 
i forbindelse med hendes ansøgning. S påtalte afslaget over for afdelingssygeplejersken. 
 
Ligebehandlingsnævnet lagde til grund, at klagers graviditet ifølge oplysningerne til sagen var det 
afgørende kriterium for, at klager ikke blev ansat. Nævnet fandt derfor, at der forelå direkte 
forskelsbehandling i strid med ligebehandlingsloven. K fik tilkendt en godtgørelse på 25.000 kr. 
 
Reference:  
Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 96 / 2010 
Afgørelse af 12. november 2010  
J.nr. 2500024-10 
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Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 101 / 2010  
Det var i strid med ligebehandlingsloven, at klageren blev afskediget fra stillingen som lineleader 
under afholdelse af barselsorlov. 
  
K blev ansat i et pakkeri, P, den 29. maj 2000 og 1. september 2008 blev K udnævnt lineleader. Den 
26. august 2009 blev K opsagt med virkning fra 28. februar 2010. Klagers barselsorlov sluttede den 16. 
december 2009 og hun skulle være startet på arbejde den 10. februar 2010 efter, at hun havde 
afholdt sin restferie. K blev fritstillet i den resterende del af opsigelsesperioden. K blev ikke tilbudt 
deltagelse i den fratrædelsesgodtgørelse svarende til en måneds løn, som blev givet til medarbejdere 
med lavt sygefravær i opsigelsesperioden. K klagede til Ligebehandlingsnævnet over 
forskelsbehandling på grund af sit køn fordi hun på opsigelsestidspunktet var på barselsorlov, og fordi 
hun blev udelukket fra den fratrædelsesgodtgørelse, som blev givet til medarbejdere med lavt 
sygefravær. 
 
P henvist til, at P havde været i en vanskelig økonomisk periode og således havde været nødsaget til 
at afskedige omkring 118 medarbejdere siden efteråret 2008, hvilket svarede til omkring halvdelen af 
alle virksomhedens ansatte. Efterfølgende blev der afskediget omkring 20 medarbejdere. P gjorde 
gældende, at en virksomhed, der var i så akutte og alvorlige økonomiske vanskeligheder, som P var på 
tidspunktet for afskedigelse af K, måtte have endog meget vide rammer for udøvelsen af det 
ledelsesmæssige skøn over hvilke medarbejdere, der bedst kunne undværes. 
  
Ligebehandlingsnævnet udtalte, at da K blev opsagt, mens hun var på barselsorlov, påhvilede det P at 
godtgøre, at opsigelsen ikke var begrundet i afholdelsen af barselsorlov. Ligebehandlingsnævnet 
vurderede, at P ikke havde løftet denne bevisbyrde. Nævnet lagde vægt på, at P ikke havde fremlagt 
dokumentation for de kriterier, som var afgørende for, at K blev afskediget. Ligebehandlingsnævnet 
vurderede desuden, at K blev udsat for forskelsbehandling på grund af sit køn ved ikke at blive 
omfattet af den fratrædelsesgodtgørelse, som blev givet til medarbejdere med lavt sygefravær. 
 
K blev tilkendt en godtgørelse på 250.000 kr., svarende til ca. 9 måneders løn med tillæg af beløb for 
manglende fratrædelsesgodtgørelse svarende til en måneds løn. 
 
Reference: 
Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 101 / 2010  
Afgørelse af 12. november 2010  
J.nr. 2500080-10   
Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 102 / 2010  
Det var ikke i strid med ligebehandlingsloven, at klager blev afskediget efter afholdt forældreorlov i 
forbindelse med en kollektiv afskedigelse på virksomheden, hvor han var ansat. 
  
K blev den 17. november 2007 ansat som legal consultant og advokatfuldmægtig i A’s juridiske 
afdeling. Den 26. maj 2008 gik K på 10 ugers forældreorlov. Den 26. september 2008 blev K opsagt 
med virkning fra den 31. december 2008 sammen med 1/3 af de ansatte hos indklagede. Ifølge A var 
grundlaget for afskedigelsen rationalisering af virksomheden.  
 



 25 

I et informationsmemorandum til de ansatte havde A oplyst, at der ved udvælgelsen af de 
afskedigede blev lagt vægt på "professional skills and main competencies, job flexibility and language 
skills". K blev i modsætning til andre afskedigede legal consultants ikke tilbudt genansættelse. I 
forbindelse med afskedigelsen fik K en godtgørelse på 40.000 kr. og en pæn udtalelse fra A. K klagede 
til Ligebehandlingsnævnet da han følte, at han blev afskediget, fordi han udnyttede sin ret til 
forældreorlov.  
 
Da afskedigelsen af K ikke var sket under afholdelse af orlov, men først efter at K genoptog arbejdet 
fandt Ligebehandlingsnævnet ikke grundlag for at antage, at beslutningen om afskedigelserne blev 
truffet under klagers afholdelse af orlov. Nævnet lagde til grund, at det på grund af økonomiske 
vanskeligheder var nødvendigt, at A afskedigede et større antal medarbejdere, og at klager således 
blev afskediget som en ud af mange. Nævnet fandt ikke, at K var fremkommet med oplysninger, der 
skabte en formodning for, at han var blevet forskelsbehandlet på grund af afholdelse af 
forældreorlov.  
 
Ligebehandlingsnævnet fandt derfor, at afskedigelsen ikke var i strid med ligebehandlingsloven. 
  
Reference: 
Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 102 / 2010  
Afgørelse af 12. november 2010  
J.nr. 2500113-09 
 
Sager fra Ligebehandlingsnævnet vedrørende handicap 
 
Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 19 / 2010  
En mand søgte i september 2009 job som it-supporter i en kommune. Han havde i påsken 2009 haft 
et epileptisk anfald og skulle herefter være anfaldsfri i et år, før han kunne tage kørekort. Kommunen 
lagde ved afslag på ansættelse vægt på, at det var nødvendigt at have kørekort for at kunne bestride 
stillingen. Nævnet lagde vægt på, at klager forventede at være anfaldsfri, og at der således var tale 
om en midlertidig tilstand. Nævnet fandt derfor ikke grundlag for at betegne klagerens sygdom og 
dens følger som et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand. 
 
Reference: 
Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 19 / 2010  
Afgørelse af 24. marts 2010 
J.nr. 2500201-09 
 
Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 104 / 2010  
Det var i strid med forskelsbehandlingsloven, at indklagede afskedigede klager. 
  
K blev efter mange år som privatkunderådgiver i en bank, B, ansat i fleksjob i samme bank. 
Fleksjobbet blev etableret pr. 7. oktober 2006 og overgangen til fleksjob skyldtes en medfødt 
rygdeformitet. K blev sygemeldt den 21. september 2007 på grund af stress og depression.  28. april 
2008 blev hun afskediget på grund af sygdom. Der blev i opsigelsen henvist til, at hun gennem de 
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sidste 6 måneder havde været uafbrudt sygemeldt, samt at der også før denne periode havde været 
længere sygeperioder. 
 
K klagede til Ligebehandlingsnævnet over forskelsbehandling på grund af handicap. K påstod desuden, 
at hun blev udsat for chikane under ansættelsen hos B. 
  
Ligebehandlingsnævnet vurderede, at K led af et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand, da K 
havde en funktionsnedsættelse, som medførte et kompensationsbehov. Afskedigelsen blev begrundet 
med tidligere sygdomsperioder samt aktuel sygdom gennem de sidste 6 måneder. De tidligere 
sygeperioder skyldtes K’s handicap. Nævnet fandt, at K havde påvist faktiske omstændigheder der gav 
anledning til at formode, at hun havde været udsat for forskelsbehandling i forbindelse med 
afskedigelsen. Da indklagede ikke havde løftet sin bevisbyrde for, at ligebehandlingsprincippet ikke 
var blevet krænket tilkendte Ligebehandlingsnævnet K en godtgørelse på 275.000 kr., svarende til ca. 
9 måneders løn. Ligebehandlingsnævnet så sig ikke i stand til at afgøre spørgsmålet om chikane, da 
det ville forudsætte bevisførelse i form af forklaringer fra parter og vidner.  
 
Reference: 
Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 104 / 2010  
Afgørelse af 01. december 2010  
J.nr. 2500236-09  
 
Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 46 / 2010  
Det var ikke i strid med forskelsbehandlingsloven, at klager blev afskediget fra sit fleksjob. 
  
K blev den 1. september 1996 ansat som pædagog på en boenhed for udviklingshæmmede voksne. 
Arbejdet indebar blandt andet tunge løft af enhedens plejekrævende beboere. Som følge af en 
medfødt ryglidelse blev K langtidssygemeldt i februar 2002. Fra 1. september 2002 blev K ansat i 
boenheden på fleksjobvilkår 35 timer om ugen med 50 procents tilskud fra klagers bopælskommune. I 
2004 blev timetallet sat ned til 30 timer om ugen på grund af rygproblemerne. På grund af følger efter 
en blodprop i hjernen blev timetallet i 2007 sat ned til 20 timer om ugen, og kommunens tilskud blev 
øget til 2/3. Fleksjobbet blev ændret igen i september 2008 til 12 ¾ time om ugen. Den 1. april 2009 
sendte kommunen, A, en agterskrivelse om påtænkt opsigelse til klager på grund af 
budgetbesparelser. K var ansat i et fleksjob, som indebar, at tunge løft ikke var hensigtsmæssige for 
hende, og på boenheden arbejdede man for mennesker med mange fysiske handicap, som havde 
brug for meget hjælp. K blev opsagt til fratræden den 31. oktober 2009. 
 
K klagede til Ligebehandlingsnævnet over forskelsbehandling på grund af såvel handicap som alder. K 
gjorde gældende, at A havde tilsidesat sin forpligtelse til, at træffe foranstaltninger, der muliggjorde 
hendes beskæftigelse. A gjorde gældende, at der ikke var tale om et handicap, da K ikke i 
fleksjobstillingen skulle fungere på lige fod med sine kollegaer, og at der derfor heller ikke i denne 
stilling forelå et kompensationsbehov. 
 
Ligebehandlingsnævnet vurderede, at der forelå et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand. 
Nævnet fandt desuden, at K havde påvist faktiske omstændigheder, som gav anledning til at formode, 
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at K havde været udsat for indirekte forskelsbehandling på grund af handicap og alder. 
Ligebehandlingsnævnet fandt, at A havde godtgjort, at afskedigelsen var objektivt begrundet i et 
sagligt formål, idet der var behov for nedskæringer, og nævnet fandt ikke grundlag for at tilsidesætte 
indklagedes prioritering, hvorefter kommunen valgte at beholde de ansatte, der kunne udføre 
rygbelastende arbejdsopgaver. Indklagede havde derfor ikke handlet i strid med lov om forbud mod 
forskelsbehandling på arbejdsmarkedet. 
 
Reference: 
Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 46 / 2010 
Afgørelse af 30. juni 2010  
J.nr. 2500162-09 
 
Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 82 / 2010  
Det var ikke i strid med forskelsbehandlingsloven, at indklagede undlod at indkalde til jobsamtale. 
 
K var 39 år og uddannet cand. mag i historie og medieveidenskab. I 2009 søgte K ansættelse som AC-
medarbejder hos virksomheden A. I forbindelse med ansøgningen oplyste K, at han ønskede at 
benytte sig af reglerne om fortrinsadgang for personer med handicap. Efterfølgende modtog K et 
standardafslag fra A. K klagede til beskæftigelsesankenævnet og fik medhold i sin påstand om, at A 
som en offentlig arbejdsgiver havde pligt til at anvende reglerne om fortrinsadgang for personer med 
handicap. K blev derefter indkaldt til en samtale hos indklagede, men fik ikke ansættelse. K klagede 
herefter til Ligebehandlingsnævnet over forskelsbehandling på grund af handicap. 
 
A påstod frifindelse da A efter at have læst K’s ansøgning vurderede at K ikke var lige så kvalificeret til 
jobbet, som de ansøgere, der blev indkaldt til samtale og den ansøger, der efterfølgende blev valgt til 
jobbet.  
 
Uanset om det måtte kunne lægges til grund, at klager var handicappet i forskelsbehandlingslovens 
forstand, lagde Ligebehandlingsnævnet til grund, at A søgte en medarbejder med viden om, og 
erfaring med, et bestemt område for at kunne deltage i arbejdet. På baggrund af samtalen med K var 
det ikke indklagedes indtryk, at klager kunne redegøre for, hvordan han kunne bidrage til dette. Da 
indklagede samtidig havde ansøgere, der var langt bedre kvalificeret til indklagedes konkrete opgaver, 
fik klager afslag på sin ansøgning. K havde ikke havde påvist faktiske omstændigheder, der gav 
anledning til at formode, at A udøvede direkte eller indirekte forskelsbehandling i forbindelse med 
den oprindelige beslutning om ikke at indkalde klager til samtale. Ligebehandlingsnævnet fandt 
derfor, at A ikke havde handlet i strid med ligebehandlingsloven i forbindelse med beslutningen om 
ikke at tilbyde klager ansættelse. 
 
Reference: 
Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 82 / 2010  
Afgørelse af 22. september 2010  
J.nr 2500235-09  
 
Sager fra Ligebehandlingsnævnet vedrørende alder 
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Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 76 / 2010  
Det var i strid med lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet, at klager blev 
afskediget som pilot.  
 
Til og med den 18. januar 2005 blev piloter, der blev ansat i samme "rekrutteringsomgang", regnet 
som en samlet gruppe i forbindelse med deres anciennitet. Internt i denne gruppe blev de ældre 
piloter placeret foran de yngre piloter på listen. Med "rekrutteringsomgang" menes den gruppe af 
"flystyrmanskandidater", der skulle påbegynde deres interne uddannelse i perioden fra 1. juni til 30. 
juni det følgende år. Fra og med den 18. januar 2005 blev piloterne placeret på senioritetslisten efter 
deres ansættelsesdato. Såfremt to piloter har samme ansættelsesdato, vil den ældre pilot fortsat 
blive placeret foran den yngre pilot. Senioritetslisten finder også anvendelse i afskedigelsessager. 
  
Klager påstod, at han var blevet opsagt i strid med forskelsbehandlingsloven.  
Det fremgik af den overenskomst, der var gældende på tidspunktet for klagers ansættelse, at han blev 
indplaceret på senioritetslisten primært efter sin anciennitet, sekundært efter sin alder. Indklagede, 
A, havde i forbindelse med afskedigelsen kun afskediget en del af de piloter, der var en del af klagers 
rekrutteringsår. Da A havde afskediget de medarbejdere, der stod nederst på listen, idet de var de 
yngste medarbejdere indenfor det pågældende rekrutteringsår, havde alderskriteriet indgået i 
vurderingen. Ligebehandlingsnævnet vurderede, at klager herved var blevet udsat for direkte 
forskelsbehandling på grund af alder.  
Klager blev tilkendt en godtgørelse, der henset til længden af hans ansættelse og det i øvrigt oplyste i 
sagen blev fastsat til 525.000 kr. 
 
Ligebehandlingsnævnets afgørelser nr. 21-23, 51,52, 77-79 og 113, alle fra 2010 vedrører ligeledes 
afskedigelse af piloter.  
 
Reference: 
Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 76 / 2010  
Afgørelse af 22. september 2010  
J.nr. 2500054-10 
 
Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 80 / 2010  
Det var i strid med forskelsbehandlingsloven, at klager fik afslag på sin ansøgning med den 
begrundelse, at indklagede havde et meget ungt hold. 
 
K, en 35-årig kvinde, ansøgte i april 2010 en stilling som receptionistelev på et hotel. Hun modtog 
afslag med begrundelsen: "En af de mest betydningsfulde ting for at få en reception til at fungere er 
det team, som lederen har sat. Derfor er det vigtigt at finde de rigtige profiler at sætte ind i det hold. 
Din profil vil ikke passe ind i mit hold, da jeg har et meget ungt hold med mange års erfaring i 
hotelbranchen." K klagede til Ligebehandlingsnævnet, da hun følte sig forskelsbehandlet på grund af 
sin alder.  
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Ligebehandlingsnævnet lagde til grund, at det afgørende kriterium i afslaget var, at indklagede havde 
et meget ungt hold. Nævnet fandt, at der herved forelå direkte forskelsbehandling i strid med lov om 
forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet. Klager fik tilkendt en godtgørelse på 25.000 kr.  
 
Reference: 
Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 80 / 2010  
Afgørelse af 22. september 2010  
J.nr. 2500115-10  
 
1.3.2. Sager fra Folketingets Ombudsmand 
 
Sager fra Folketingets Ombudsmand vedrørende handicap 
 
Rapport om Folketingets Ombudsmands arbejde med ligebehandling af mennesker med handicap – 
2010 
I sin rapport ”Folketingets Ombudsmands arbejde med ligebehandling af mennesker med handicap – 
2010”, har ombudsmanden redegjort for regeringens handicappolitiske initiativer som er iværksat på 
de enkelte ministerområder. Redegørelsen er så vidt muligt disponeret efter de enkelte artikler i FN’s 
handicapkonvention, efter det enkelte ministeriums skøn. 
 
Rapporten kan hentes på: 
http://www.ombudsmanden.dk/publikationer/redegoerelse_2010_ligebehandling_af_mennesker_m
ed_handicap/  
 
Reference: 
Folketingets Ombudsmand 
J. nr. 2011-1024-9899/LF 
 
Udtalelse - Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen 
I denne sag fik en person med handicap afslag af sin kommune på tilskud til udskiftning af et 
udstødningsrør på sin bil. Det sociale nævn godkendte afslaget. Borgeren havde tidligere fået bevilget 
lån til køb af bil og tilskud til særlig indretning af bilen i form af bl.a. en lift. For at liften kunne 
monteres, skulle bilen ombygges. Ombygningen omfattede en specialtilvirkning af udstødningsrøret 
idet liften ellers ikke kunne monteres. Da udstødningsrøret senere skulle udskiftes, mente 
myndighederne ikke at der var tale om en særlig indretning, der efter bilbekendtgørelsen kunne ydes 
tilskud til. Der var ikke tale om en ændring af bilens funktion på grund af borgerens handicap. 
Desuden var et udstødningsrør en almindelig indretning på enhver bil.  
 
Ombudsmanden udtalte at en særlig indretning ikke behøvede være en indretning der tjente til at 
lette den handicappede borgers placering i bilen. Det kunne – som tilfældet var i sagen – også være 
en indretning der tjente til at lette placeringen af nødvendige hjælpemidler i bilen. Efter at 
udstødningsrøret var blevet specialtilvirket, kunne det ikke længere karakteriseres som 
standardudstyr. Ombudsmanden mente derfor med henvisning til bl.a. kompensationsprincippet at 
det var tvivlsomt om kommunen havde kunnet afvise at yde borgeren hjælp til i hvert fald den 

http://www.ombudsmanden.dk/publikationer/redegoerelse_2010_ligebehandling_af_mennesker_med_handicap/
http://www.ombudsmanden.dk/publikationer/redegoerelse_2010_ligebehandling_af_mennesker_med_handicap/
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meromkostning som fulgte af specialtilvirkningen af udstødningsrøret. Ombudsmanden henstillede til 
det sociale nævn at genoptage sagen eller hjemvise sagen til fornyet behandling hos kommunen. Det 
sociale nævn hjemviste sagen til kommunen, der på baggrund af ombudsmandens udtalelse traf en ny 
afgørelse og bevilgede tilskud til udskiftning af udstødningsrøret.  
 
Reference:  
Folketingets Ombudsmands udtalelse 
Udtalelse af 14. januar 2010 
http://www.ombudsmanden.dk/sager/udtalelser/beretningssager/alle_bsager/2010_14-1/ 
 
Egen drift - Fradrag i ledighedsydelse for tilskadekomstpension 
K klagede til ombudsmanden over, at en kommune havde truffet afgørelse om, at der skulle ske 
fradrag i hans ledighedsydelse for den tilskadekomstpension som han modtog fra en anden 
kommune. Grunden til at han fik tilskadekomstpension, var at han havde været udsat for en 
arbejdsskade, mens han arbejdede i den anden kommune. Kommunens afgørelse var blevet 
stadfæstet af beskætigelsesankenævnet.  
 
Ombudsmanden kunne ikke kritisere kommunens og beskæftigelsesankenævnets afgørelser. Det 
skyldtes at afgørelserne var i overensstemmelse med administrativ praksis, som var meldt ud i en 
principafgørelse fra Ankestyrelsen om spørgsmålet. Ombudsmanden rejste dog samtidig en egen 
drift-sag over for Ankestyrelsen om principafgørelsen.  
 
I bekendtgørelse om fradrag i arbejdsløshedsdagpenge var der fastsat en særlig regel om, at der ikke 
skulle ske fradrag for tilskadekomstpension. På det tidspunkt K’s sag blev afgjort, fandtes der ikke en 
tilsvarende bestemmelse i bekendtgørelse om fradrag i ledighedsydelse. En sådan bestemmelse blev 
først indsat senere.  
 
I forbindelse med egen drift-sagen udtalte Ankestyrelsen og Beskæftigelsesministeriet at reglerne om 
fradrag i ledighedsydelse ved forskellige indtægter skulle følge reglerne om fradrag i 
dagpengesystemet. Ankestyrelsen og Beskæftigelsesministeriet mente at man også kunne nå frem til 
denne retstilstand før der blev indsat en bestemmelse i bekendtgørelsen om fradrag i ledighedsydelse 
om, at der ikke skulle ske fradrag for tilskadekomstpension. Det skyldtes at bekendtgørelsens 
bestemmelser ikke skulle forstås som værende udtømmende, og at det manglende fradrag for 
tilskadekomst-pension kunne rummes i bekendtgørelsens ordlyd om at der ikke skulle ske fradrag for 
"arbejdsfri indtægter", herunder erstatning efter arbejdsskadeforsikringsloven.  
 
Ombudsmanden erklærede sig i en udtalelse af 4. november 2010 enig med Ankestyrelsen og 
Beskæftigelsesministeriet og henstillede i det lys til Ankestyrelsen at genoptage principafgørelsen. 
Den 29. marts 2011 traf Ankestyrelsen en ny afgørelse i den sag der lå til grund for den tidligere 
principafgørelse. Principafgørelsen blev samtidig kasseret. Den 18. april 2011 oplyste Ankestyrelsen at 
styrelsen ville offentliggøre en ny principafgørelse i begyndelse af maj 2011 og samtidig ville orientere 
kommunerne og beskæftigelsesankenævnene om den nye afgørelse. Ankestyrelsen oplyste at 
styrelsen i den forbindelse ville bede kommunerne og beskæftigelsesankenævnene om at tage stilling 

http://www.ombudsmanden.dk/sager/udtalelser/beretningssager/alle_bsager/2010_14-1/
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til eventuelle sager der måtte være afgjort i tidsrummet mellem den nye og den gamle 
principafgørelse.  
 
Den 6. maj 2011 offentliggjorde Ankestyrelsen et nyhedsbrev på sin hjemmeside i overensstemmelse 
med det, som var oplyst i brevet af 18. april 2011.” 
 
Reference: 
Folketingets Ombudsmand, egen drift-sag 
Den konkrete sag er en ikke-offentliggjort sag, refereret i ”Folketingets Ombudsmands arbejde med ligebehandling af 
mennesker med handicap – 2010” s.82-83  
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1.4. Domme fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og EU-Domstolen 
 
1.4.1. Domme fra den Europæiske Menneskerettighedsdomstol  
 
Domme fra den Europæiske Menneskerettighedsdomstol vedrørende Handicap 
 
Farcas mod Rumænien  
Sagen angik en person som lider af muskelsvind. Han var blevet afskediget mod sin vilje fra et 
telekommunikationsværksted og anførte, at han på grund af sit handicap havde vanskeligt ved at 
varetage sine interesser i en klagesag på grund af manglede handicaptilgængelighed til offentlige 
myndigheder. Menneskerettighedsdomstolen fandt at bestemmelsen i artikel 8 i Den Europæiske 
Menneskerettighedskonvention (Ret til respekt for privatliv) kan finde anvendelse i tilfælde, hvor 
manglende tilgængelighed forhindrer en person i at udnytte sin ret til personlig udvikling og til at 
etablere og udvikle sit forhold til omverdenen. Imidlertid fandt domstolen at artikel 8 ikke finder 
anvendelse som en generel regel, hver gang en persons hverdagsliv påvirkes af manglende 
tilgængelighed til offentlige bygninger. På denne baggrund afviste domstolen sagen, da der ikke 
konkret var godtgjort en tilstrækkelig sammenhæng mellem ansøgerens privatliv og den manglende 
adgang til offentlige bygninger.  
 
Reference: 
Farcas v. Rumænien  
Beslutning af 14. september 2010  
Application no. 32596/04 
 
Domme fra den Europæiske Menneskerettighedsdomstol vedrørende seksuel orientering 
 
Kozak mod Polen  
Den Europæiske Menneskeretsdomstol fandt at Polen krænkede artikel 14 sammenholdt med artikel 
8 i den Europæiske Menneskeretskonvention, ved at nægte ansøgeren Piotr Kozak, retten til at 
succedere i lejekontrakten for sin afdøde partner, med hvem han havde levet i et homoseksuelt 
forhold. Retten afviste under sagen statens påstand om, at definitionen af ægteskab, som en forening 
af mand og kvinde i den Polske forfatning, kunne retfærdiggøre nægtelsen af visse familie-rettigheder 
for homoseksuelle par.  
 
Det blev lagt til grund at sikringen af beskyttelsen af familien forstået som foreningen af mand og 
kvinde som beskrevet i den polske forfatning, havde været det essentielle mål med de nationale 
domstoles forskelsbehandlingen af ansøgeren. Selvom retten accepterede, at denne begrundelse i 
princippet var legitim og måske kunne retfærdiggøre forskelsbehandling, fastslog domstolen, at når 
beskyttelsen af familien under konventionen skal afvejes overfor beskyttelsen af seksuelle 
minoriteter, kan en blank eksklusion af homoseksuelle fra retten til succession i lejekontrakter ikke 
accepteres som nødvendig for beskyttelsen af familie-enheden som beskrevet i den polske forfatning.  
 
Retten fandt, at staten, når den skal vælge midler til at beskytte familien og sikre respekten for 
familieliv som beskrevet i artikel 8, må inddrage udviklingen i samfundet samt forandringer i 
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forståelsen af sociale, ægteskabelige- og partnerskabsforhold, inklusive det faktum at der ikke kun er 
en vej eller et valg i sfæren, indenfor hvilken man kan leve sit familie- eller privatliv. På denne 
baggrund fandt retten at der var sket en krænkelse af artikel 14 sammenholdt med artikel 8. 
 
Reference: 
Kozak v. Poland 
Afgørelse af 2. marts 2010 
Application no. 13102/02 
 
J. M. mod Storbritannien 
Ansøgeren klagede over at hun som enlig forsørger til to børn, der boede hos deres far, skulle betale 
mere i børnebidrag fordi hun var indgået i et partnerskab med en kvinde, og dermed ikke fik samme 
fradrag for husholdningsudgifter, som hvis hun havde været i parforhold med en person af modsat 
køn. På denne baggrund påstod ansøgeren sine rettigheder efter artikel 14 sammenholdt med artikel 
8 og artikel 1 i tillægsprotokol 1 krænket på grund af hendes seksuelle orientering. 
 
Domstolen fandt, at ansøgeren var i en sammenlignelig situation som en forælder som havde indgået 
partnerskab med en person af det modsatte køn, med den ene forskel at hendes 
børnebidragsforpligtigelser blev beregnet forskelligt pga. hendes seksuelle orientering. Da staten ikke 
kunne begrunde denne forskelsbehandling, fandt domstolen, at ansøgeren var offer for 
diskrimination, og at der følgelig var sket en krænkelse af konventionen. På denne baggrund mente 
domstolen ikke at det var nødvendigt tillige at undersøge om der var sket diskrimination i forhold til 
artikel 8 (retten til respekt for familieliv). Ansøgeren fik tilkendt 3.000 € i godtgørelse for ikke 
økonomisk skade.  
 
Reference: 
J. M. v. The United Kingdom 
Dom af 28. September 2010 
Application no. 37060/06 
 
1.4.2. Afgørelser fra EU-Domstolen 
 
Afgørelser fra EU-Domstolen vedrørende alder 
 
C-499/08 
Sagen handlede om, hvorvidt funktionærlovens § 2a, stk. 3, er i overensstemmelse med EU’s direktiv 
2000/78 artikel 2 og 6 om forbud mod diskrimination på baggrund af alder. EU-domstolen fandt den 
danske anvendelse af bestemmelsen i stridende med direktivet. 
Funktionærlovens § 2a, stk. 3, havde den virkning, at alle arbejdstagere, der på tidspunktet for deres 
afskedigelse havde ret til en alderspension fra deres arbejdsgiver, og er indtrådt i denne 
pensionsordning før det fyldte 50. år, afskæres fra at modtage fratrædelsesgodtgørelse. 
Udelukkelsen hvilede på den opfattelse, at arbejdstagerne normalt fratræder arbejdsmarkedet, så 
snart de er berettiget til at få en alderspension udbetalt af deres arbejdsgiver og er indtrådt i denne 
pensionsordning før det fyldte 50. år. En arbejdstager, der selv om vedkommende opfylder 
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betingelserne for at kunne få udbetalt pension fra sin arbejdsgiver midlertidigt, ønsker at give afkald 
herpå med henblik på at forfølge sin erhvervsmæssige karriere, kan som følge af denne 
aldersrelaterede vurdering ikke få udbetalt fratrædelsesgodtgørelse, uagtet at denne godtgørelse er 
bestemt til at beskytte ham. 
 
Domstolen fandt, at funktionærlovens § 2a, stk. 3 forfølger et legitimt formål om at undgå, 
fratrædelsesgodtgørelse udbetales til personer, der ikke søger anden beskæftigelse, men som vil få 
udbetalt en erstatningsindkomst i form af en alderspension fra en erhvervstilknyttet ordning. 
Domstolen fandt imidlertid, at den omhandlede foranstaltning afskar visse afskedigede arbejdstagere, 
der ønsker at forblive på arbejdsmarkedet, fra at modtage fratrædelsesgodtgørelse alene med den 
begrundelse, at de bl.a. som følge af deres alder kan få udbetalt pension. 
 
Domstolen fandt endvidere at funktionærlovens § 2a, stk. 3 var til hinder for, at en hel kategori af 
arbejdstagere, som er defineret på grundlag af alderskriteriet, midlertidigt giver afkald på at få 
udbetalt alderspension fra deres arbejdsgiver til gengæld for udbetaling af en 
fratrædelsesgodtgørelse, der er bestemt til at hjælpe dem til at finde anden beskæftigelse. 
Funktionærlovens § 2a, stk. 3 kunne således tvinge disse arbejdstagere til at acceptere en 
alderspension af en størrelse, der er mindre end den, som de kan gøre krav på, hvis de forbliver 
erhvervsaktive, indtil de når en mere fremskreden alder, hvilket på længere sigt medfører et 
væsentligt indtægtstab for dem. 
 
Som følge heraf fandt domstolen, at funktionærlovens § 2a, stk. 3 gjorde et for vidtgående indgreb i 
de legitime interesser for de arbejdstagere, der befinder sig i en sådan situation, og således går ud 
over det, der er nødvendigt for at opnå de socialpolitiske formål, der forfølges med denne 
bestemmelse. 
 
Reference: 
EU-domstolens afgørelse af 12. oktober 2010 
Sag nr. C-499/08 
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1.5. Udtalelser og konkrete sager fra internationale komitéer 
 
1.5.1. FN’s Menneskerettighedskomite  
 
Fatima Andersen mod Danmark 
Den 29. april 2007 udtalte Dansk Folkepartis formand, Pia Kjærsgaard, sig i fjernsynet og 
sammenlignede det muslimske tørklæde med det nazistiske hagekors. Klageren, som er muslim og 
bærer tørklæde, anmeldte Pia Kjærsgaard til politiet, for overtrædelse af straffelovens § 266 b om 
forbud mod racistiske ytringer. Både statsadvokaten og efterfølgende Rigsadvokaten undlod at rejse 
tiltale i sagen. Da Rigsadvokatens afgørelse er endelig, var det ikke muligt at rejse privat påtale ved 
domstolene.  
 
Klager indsendte derefter en klage til FN’s Menneskerettighedskomité og påstod, at Danmark havde 
handlet i strid med ICCPR artikel 2, 20 (2) og 27 ved at undlade at retsforfølge Pia Kjærsgaard. Klager 
anførte, at udtalelsen var led i en række af udtalelser fra ledende medlemmer af Dansk Folkeparti, 
som udgjorde et klart mønster af islamofobiske udtalelser. 
 
Danmark stat påstod sagen afvist, da klager ikke havde udtømt nationale retsmidler. Selvom det ikke 
var muligt for klager at føre en privat påtale efter straffelovens § 266 b, ville det have været muligt, at 
føre en privat påtale for ærekrænkelse efter straffelovens § 267. FN’s Menneskerettighedskomité 
fandt det imidlertid urimeligt at kræve, at en person fører en privat påtale efter § 267 efter at 
Rigsadvokaten har afvist at rejse tiltale efter § 266 b. Komitéen konstaterede derfor, at nationale 
retsmidler var udtømt.  
 
Til gengæld fandt komitéen ikke, at klageren havde godtgjort, at Pia Kjærsgaards udtalelser vedrørte 
klageren specifikt, eller at udtalelserne havde en individuel konsekvens for klageren. Komitéen fandt 
derfor ikke, at klageren udgjorde et offer i konventionens forstand og afviste derfor sagen.  
 
Reference: 
UN Human Rights Committee 
Fatima Andersen v. Denmark 
7 September 2010 
Communication No. 1868/2009 
CCPR/C/99/D/1868/2009 
 
1.5.2. Komitéen til afskaffelse af Racediskrimination 
 
Saada Mohamad Adan mod Danmark 
Saada Mohamad Adan (S),  klagede til CERD over en radioudsendelse sendt den 23. august 2006, hvor 
følgende udsagn fra Dansk Folkepartis leder, Pia Kjærsgaard, blev diskuteret:  
“…hvorfor skal Dansk-Somalisk Forening have indflydelse på en lovgivning, der vedrører en 
forbrydelse, som hovedsageligt begås af somaliere? Og er det meningen, at somalierne skal vurdere, 
om forbuddet mod kvindelig lemlæstelse overtræder deres rettigheder eller krænker deres kultur? I 
mine øjne svarer det til at spørge de pædofiles forening, om de har noget at indvende overfor et 
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forbud mod sex med børn. Eller at spørge voldtægtsmændene om de har noget imod at straffene for 
voldtægt forhøjes…”. 
Under diskussionen i studiet udtalte et andet medlem af Dansk Folkepart, Søren Espersen, med 
henvisning til kvindelig omskæring følgende: “Hvorfor skulle man da spørge somalierne om, hvad de 
mener om det, når flertallet af somalierne gør det som noget helt naturligt? Jeg er fuldstændig enig 
med hende. Helt præcist. Helt præcist sagt.” 
 
S politianmeldte Søren Espersen for overtrædelse af straffelovens § 266 b om racistiske ytringer, men 
anmeldelsen blev afvist af Københavns Politi og Statsadvokaten i København. S påklagede afslaget til 
Rigsadvokaten, som udtalte at S ikke kunne påklage Statsadvokatens afgørelse, da S ikke havde en 
individuel og retlig interesse og derfor ikke kunne være part i en straffesag. S klagede derefter til FN’s 
Komité mod racediskrimination over, at Danmark havde tilsidesat sin pligt til at retsforfølge hadefulde 
ytringer.  
 
Komitéen fandt, at de pågældende udtalelser var stødende ytringer om somaliere, som kunne 
opfattes som en negativ generalisering af en gruppe af mennesker baseret udelukkende på gruppens 
etniske eller nationale oprindelse og uden hensyntagen til den enkeltes individuelle holdning til 
kvindelig omskæring. Komitéen lagde desuden vægt på, at anklagemyndigheden havde afvist at 
retsforfølge Søren Espersen efter straffelovens § 266 b, uden at basere denne afvisning på en grundig 
undersøgelse af sagens faktiske omstændigheder. Udtalelserne var blevet fremsat som led i en 
offentlig debat, men dette fritog ikke staten fra sin forpligtelse til at undersøge, om en udtalelse er 
strafbar efter den danske straffelov. Komitéen fremhævede endelig, at ytringsfriheden medfører 
pligter og ansvar og særligt pligten til ikke at udbrede racistiske udtalelser.   
 
Komitéen fandt, at Danmark havde tilsidesat sin pligt til at foretage en effektiv efterforskning for at 
fastslå, om der var tale om en overtrædelse af straffelovens § 266 b. Danmark havde således krænket 
FN’s konvention om afskaffelse af alle former for racediskrimination.  
 
Reference: 
Committee on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 
Saada Mohamad Adan v. Denmark 
13 August 2010 
Communication No. 43/2008 
CERD/C/77/D/43/2008 
 
Hermansen, Edrich og Vilstrup mod Danmark 
Danmarks Radio sendte den 3. januar 2006 et afsnit af programmet “Kontant”, hvor en journalist med 
skjult kamera foregav at ville købe en flybillet hos Thai Travel i København. Journalisten spurgte, om 
han som thailænder kunne få rabat på en flybillet til Thailand. Sælgeren forklarede, at de ifølge en 
aftale med Thai Airways kunne tilbyde en rabat på 1.000 kr. til etniske thailændere.  
 
Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination (DRC) repræsenterede en række Thai 
Travel kunder, som følte sig udsat for diskrimination, da de ikke havde modtaget en lignende rabat. 
DRC politianmeldte Thai Travel og Thai Airways til politiet for overtrædelse af lov om forbud mod 
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forskelsbehandling på grund af race mv. Statsadvokaten for København og efterfølgende 
Rigsadvokaten afviste at indlede en straffesag, da klagerne ikke havde en retlig interesse i sagen.  
På vegne af tre personer, Hermansen, Edrich og Vilstrup, klagede DRC til FN’s Racismekomité over de 
var diskrimineret og var blevet nægtet adgang til domstolsprøvelse.  
 
FN’s Racismekomité afviste klagen, da de tre klagere ikke kunne betragtes som ofre. Den ene klager 
havde købt en flybillet med Thai Airways fra København til Australien, men den rabat som hun 
hævdede at være blevet nægtet vedrørte kun fly til Thailand. Det var derfor komitéens opfattelse, at 
hun ikke var blevet forskelsbehandlet. De to andre klagere havde købt billetter til Thailand til en pris, 
som var lavere end den pris man kunne få, med den såkaldte etniske rabat, hvorfor de heller ikke 
kunne betragtes som ofre.  
 
Komitéen lagde desuden vægt på, at rabatordningen var blevet afskaffet som følge af kritik fra 
Klagekomitéen for Etnisk Ligebehandling. De tre klagere kunne derfor heller ikke betragtes som 
potentielle ofre. Komitéen afviste således klagen.  
 
Reference: 
Committee on the Elimination of Racial Discrimination 
Nicolai Hermansen, Signe Edrich and Jonna Vilstrup v. Denmark 
Communication No. 44/2009 
13 August 2010 
CERD/C/77/D/44/2009 
 
CERD’s concluding observations til Danmark 2010 
CERD afgav i 2010 en række anbefalinger (concluding observations) til Danmark.  
 
CERD fremhævede en række positive udviklinger i Danmark siden komitéen sidste gang afgav 
anbefalinger til Danmark. Blandt andet fremhævede CERD: 

• Etableringen af en division for demokratisk sammenhæng og forebyggelse af radikalisering 
under flygtninge- immigrations- og integrationsministeriet, som har mandat til at koordinere 
implementeringen af handlingsplanen ”En fælles og sikker fremtid”, om forebyggelse af 
radikalisering og ekstremistiske synspunkter blandt unge. 

• Udarbejdelsen af en handlingsplan om etnisk ligebehandling og respekt for den enkelte.  
• Offentliggørelsen af en vejledning til lov om forbud mod forskelsbehandling på 

arbejdsmarkedet, som har til formål at hjælpe organisationer, arbejdsgivere, arbejdstagere og 
andre til at forstå reglerne for arbejdsmarkedet på dette område. 

• Inddragelse af civilsamfundet i forbindelse med forberedelsen af sin periodiske rapport til 
CERD.  

 
CERD fremhævede også en række bekymringer vedrørende udviklingen i Danmark og afgav 
anbefalinger. Blandt andet anbefalede komitéen at Danmark: 

• inkorporerer konventionen om udryddelse af alle former for racediskrimination for at sikre 
konventionens direkte anvendelse for danske domstole. 
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• nedsætter en uafhængig og multikulturel institution til at bedømme og holde opsyn med 
anklagemyndighedens beslutninger vedrørende tiltalerejsning i sager om straf for racistiske 
ytringer efter straffelovens § 266 b.  

• undlader at afskaffe straffelovens § 266 b om forbud mod racistiske ytringer. 

• tager de nødvendige skridt til at fastslå antal og juridisk status for de Romaer der opholder sig I 
landet.  

• fastslår hovedårsagerne til, at ansøgere med anden etnisk baggrund end dansk dumper 
politiets optagelsestest og dropper ud af politiskolen.  Danmark bør styrke indsats med henblik 
på at opnå en racemæssigt  balanceret fordeling I politiet.  

• sikrer at implementeringen af det nye point-system for permanent opholdstilladelse ikke 
ekskluderer ansøgere på baggrund af fattigdom, afhængighed af statsstøtte, 
uddannelsesniveau eller personer under international beskyttelse som på grund af alder, 
traumer eller andre sårbare omstændigheder ikke kan gennemføre point-systemets 
integrationsmål. 

• adresserer problemerne for de juridisk faderløse der, som følge af at være født udenfor 
ægteskab, bliver negativt påvirket af forskellige love inklusive lovene på områderne for 
familieliv, ejendomsret og arveret. 

• styrker ligebehandlingsnævnets klageprocedure ved at tillade mundtlige vidneberetninger og 
reviderer klageproceduren således, at sekretariatet ikke kan afvise klager før de har været 
bedømt af nævnet. 

 
Reference: 
Committee on the Elimination of Racial Discrimination 
Concluding observations to Denmark 
27. august 2010 
CERD/C/DNK/CO/18-19 
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1.6. Regeringsinitiativer 
 
Regeringsinitiativer vedrørende race og etnisk oprindelse 
 
Handlingsplan om etnisk ligebehandling 
Regeringen offentliggjorde den 5. juli 2010 en handlingsplan om etnisk ligebehandling og respekt for 
den enkelte Handlingsplanen indeholder en række initiativer, der bl.a. skal give plads til forskellighed 
og udbrede kendskabet til og respekten for grundlæggende demokratiske værdier og rettigheder i det 
danske samfund. Handlingsplanen er desuden første led i en række initiativer, der skal sætte fokus på, 
at mangfoldighed på arbejdsmarkedet kan skabe grundlag for vækst. 
 
I handlingsplanen sættes der således fokus på syv indsatsområder: 

1. Enhver skal kende og respektere de grundlæggende demokratiske værdier og rettigheder i det 
danske samfund. 

2. Forskelsbehandling og fordomme skal bekæmpes med oplysning og bedre viden om den eller 
de grupper af mennesker, som fordommene vedrører. 

3. Antisemitisme og intolerance skal bekæmpes. Jødernes historie må aldrig glemmes, og den 
fælles lærdom, der bør drages heraf, skal formidles til alle, herunder også til nye medborgere. 

4. Borgernes kendskab til deres rettigheder skal styrkes. Det er afgørende, at kendskabet til hvor 
og i hvilke tilfælde man kan klage, hvis man føler sig krænket, udbredes.  

5. Omfanget og karakteren af forskelsbehandling i Danmark skal søges afdækket.  

6. Mangfoldighed på arbejdsmarkedet skal fremmes, således at alle kan udnytte sit potentiale og 
sine evner. Samtidig skal offentlige og private virksomheder rustes til at udnytte 
mangfoldigheden. 

7. Der skal i et ligebehandlingsperspektiv rettes fokus på øget deltagelse i samfundslivet. Der er 
foreslået initiativer til fremme af ligebehandling uanset etnisk oprindelse inden for områderne 
bolig, kultur- og fritidsliv. 

 
Reference: 
Handlingsplan om etnisk ligebehandling og respekt for den enkelte 
Regeringen 
Juli 2010 
www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/20BA8169-7806-416F-B412-
48DA175799DB/0/handlingsplan_etnisk_ligebehandling_2010.pdf  
 
Regeringsinitiativer vedrørende køn 
Vejledning om ligestillingslovens kap. 4 om kønssammensætning af offentlige udvalg, kommissioner 
og lign. 
 

http://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/20BA8169-7806-416F-B412-48DA175799DB/0/handlingsplan_etnisk_ligebehandling_2010.pdf
http://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/20BA8169-7806-416F-B412-48DA175799DB/0/handlingsplan_etnisk_ligebehandling_2010.pdf
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I forbindelse med lov nr. 484 af 12. juni 2009 om ligestilling af kvinder og mænd, der trådte i kraft pr. 
1. september 2009 har Ligestillingsministeriet udarbejdet en vejledning til lovens kapitel 4 om 
kønssammensætningen af offentlige udvalg, kommissioner og lignende.  
 
Reference: 
Vejledning om ligestillingslovens kap. 4 om kønssammensætning af offentlige udvalg, kommissioner og lign. 
Forslag sendt i høring af 19. maj 2010. 
Instituttets høringssvar af 8. juni 2010 udarbejdet af Mandana Zarrehparvar & Helle Schaumann 
 
Regeringsinitiativer vedrørende handicap 
 
Handicapkonventionen – på let dansk 
FN’s Konvention om rettigheder for personer med handicap (Handicapkonventionen) blev blev 
vedtaget af FN’s Generalforsamling den 13. december 2006. Konventionen trådte i kraft den 3. maj 
2008 og blev ratificeret af Danmark den 24. juli 2009. I forbindelse med ratificeringen blev 
konventionen oversat til dansk. Den danske tekst kan ses i bekendtgørelse nr. 35 af 15. september 
2009 af FN-konvention af 13. december 2006 om rettigheder for personer med handicap.  
 
I 2010 blev Handicapkonventionen desuden udgivet i en letlæst dansk version og på dansk tegnsprog. 
Begge versioner kan bestilles hos Socialministeriet.  
 
Reference: 
FN’s konvention om rettigheder for personer med handicap – på let dansk 
Udgivet af Socialministeriet, 2010 
Publikationen kan bestilles hos Socialministeriet og findes på www.sm.dk 
 
 
 
 
 

http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/A20100155230-REGL
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2. ABSOLUTTE RETTIGHEDER 
Kapitlet omhandler de absolutte rettigheder som er inddelt i: 

• Retten til liv;  
• Forbud mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller 

straf; og 
• Forbud mod slaveri og tvangsarbejde. 

 
2.1. Lovforslag og bekendtgørelser 
I 2010 vedtog Folketinget to lovforslag af relevans for forbuddet mod tortur og anden grusom, 
umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf. Det ene lovforslag vedrører andvendelse 
af peberspray som magtmiddel over for indsatte, og det andet lovforslag vedrører reduktion af 
anvendelse af tvang i psykiatrien.  
 
Lovforslag vedrørende tortur  
 
Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (anvendelse af peberspray som 
magtmiddel, undersøgelse af den indsattes person og opholdsrum og udvidelse af 
behandlingsgarantien for indsatte i fængsler og arresthuse) 
 
Baggrund: Med lovforslaget indføres peberspray som magtanvendelsesmiddel over for indsatte i 
Kriminalforsorgens institutioner. Endvidere foreslås behandlingsgarantien for indsatte stofmisbrugere 
udvidet, således at også personer, som afsoner korte fængselsstraffe og varetægtsarrestanter, bliver 
omfattet. Endelig udvides muligheden for at foretage personundersøgelser mv. med henblik på at 
opspore ulovlige stoffer i Kriminalforsorgens institutioner. 
 
Instituttets vurdering: Det er instituttets opfattelse, at brugen af peberspray som magtmiddel bør 
minimeres, da det er tale om et magtmiddel udviklet med henblik på at påføre fysisk smerte i ikke 
ubetydelig grad, og at dette magtmiddel kan medføre alvorlige personskader.Ved vurderingen af 
forsvarligheden af brugen af peberspray er det af betydning, at anden – mere indgribende – 
magtanvendelse begrænses. 
 
Kriminalforsorgens statistik for 20091 viser, at der alene var tale om 3 tilfælde af brug af peberspray 
for perioden 1. oktober 2009 til 31. december 2009, sammenholdt med 24 tilfælde af anvendelse 
peberspray for perioden 1. oktober til 15. september 2010. Det er instituttets opfattelse, at der bør 
være et særligt fokus på, at peberspray forbeholdes situationer, hvor der reelt er tale om et alternativ 
til anden alvorlig magtanvendelse.  
 
FN´s Torturkomite har bifaldet et forbud mod tvangsmidler i form af sprays, som irriterer eller 
hæmmer åndedrættet, i forbindelse med fangetransporter mv. En sådan begrænsning bør efter 
instituttets opfattelse fortsat overvejes i dansk ret. Brug af peberspray kan falde inden for 
anvendelsesområdet af Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 3, såfremt 
magtanvendelsen har været uforholdsmæssig. Hvis peberspray eksempelvis anvendes på personer, 
som er under indflydelse af narkotika, er der grund til at overveje, om brugen af peberspray kan 
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udløse andre og mere alvorlige bivirkninger end de skitserede, og om magtanvendelsen af den grund 
må anses for uforholdsmæssig. 
 
Reference: 
Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Anvendelse af peberspray som magtmiddel, undersøgelse af den 
indsattes person og opholdsrum og udvidelse af behandlingsgarantien for indsatte i fængsler og arresthuse) 
Lov nr.183 af 8. marts 2011 
L 93, folketingsåret 2010-11 
Ikrafttrædelse: Loven trådte i kraft den 1. juni 2011 
Afstemningsresultat: Lovforslaget blev vedtaget med 115 stemmer for og 2 stemmer imod 
Instituttets høringssvar af 25. november 2010 udarbejdet af Helle Schaumann  
 
Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien og lov om rettens pleje 
(Betænkningstid forud for tvangsbehandling, oppegående tvangsfiksering på Sikringsafdelingen, 
udvidet eksternt tilsyn med tvangsfikseringer m.v.) 
 
Baggrund: Lovforslaget har til formål at styrke psykiatriske patienters retssikkerhed og at medvirke til 
at reducere anvendelsen af anden tvang, herunder især udstrækningen og antallet af 
tvangsfikseringer.  Endvidere har lovforslaget til formål at forebygge negative legemlige, sociale og 
adfærdsmæssige følger af langvarig isolation eller tvangsfiksering af visse ekstraordinært farlige 
patienter.  
 
Lovforslaget indfører en maksimal betænkningstid på 3 dage forud for beslutning om 
tvangsbehandling. Derudover indføres der hjemmel til oppegående tvangsfiksering på 
Sikringsafdelingen under Retspsykiatrisk Afdeling, Region Sjælland, i en forsøgsperiode på 4 år. Der 
indføres også en pligt til en ugentlig uvildig lægelig vurdering af tvangsfikseringer, der strækker sig ud 
over 48 timer. Endelig etableres der adgang til at få det psykiatriske patientklagenævns afgørelser 
vedrørende oppegående tvangsfiksering indbragt for retten. 
 
Instituttets vurdering: Tvangsmæssig lægelig behandling, herunder tvangsfikseringer, udgør et indgreb 
i individets ret til privatliv og ret til selvbestemmelse, som beskyttes efter EMRK’s artikel 8 og artikel 
5. Samtidig kan der rejses spørgsmål i relation til EMRK’s artikel 3, idet tvangsmæssig lægelig 
behandling under visse omstændigheder rejser spørgsmål i relation til denne bestemmelse, se herved 
også den kritik, som Europarådets komité til forebyggelse af tortur har rejst i relation til ulovlig 
tvangsfiksering af oppegående patienter. Handicapkonventionens artikel 1 angiver, at personer med 
handicap omfatter personer, der har en langvarig fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk 
funktionsnedsættelse, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre dem i fuldt og effektivt at 
deltage i samfundslivet på lige fod med andre. 
 
Instituttet noterer intentionerne bag lovforslaget om at styrke patienternes retssikkerhed og 
nedbringe antallet af tvangsforanstaltninger mest muligt, ligesom instituttet noterer den styrkelse af 
inddragelse af uafhængige eksperter, herunder eksterne tilsyn, som lovforslaget indeholder. 
Omfanget af brugen af langvarige fikseringer i Danmark har gentagne gange været internationalt 
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kritiseret og instituttet finder det som udgangspunkt hensigtsmæssigt, at antallet forsøges nedbragt 
med forskellige alternativer. 
 
Reference: 
Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien og lov om rettens pleje (Betænkningstid forud for 
tvangsbehandling, oppegående tvangsfiksering på Sikringsafdelingen, udvidet eksternt tilsyn med tvangsfikseringer m.v.) 
Lov nr.708 af 25. juni 2010 
L 198, folketingsåret 2009-10 
Ikrafttrædelse: Loven trådte i kraft den 1. oktober 2010 
Afstemningsresultat: Lovforslaget vedtaget med 88 stemmer mod 20  
Instituttets høringssvar af 29. april 2010 udarbejdet af Helle Schaumann 
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2.2. Domme fra danske domstole 
 
2.2.1.  Landsretterne 
 
Landsretsdomme vedrørende tortur  
 
U.2010.615Ø 
Forhold, hvorunder T var varetægtsfængslet, var ikke i strid med EMRK art. 3  
 
T, der blev frihedsberøvet 24. december 2008 sigtet for røveri, og som tidligere i forløbet havde været 
varetægtsfængslet i isolation, kærede retten i Glostrup, kendelse om fortsat varetægtsfængsling.  
 
T bestred ikke, at fængslingsgrundlaget var til stede, men påstod løsladelse under henvisning til, at T 
var blevet udsat for en række overtrædelser af EMRKs artikel 3 om forbud mod tortur. Subsidiært 
krævede T, at landsretten ophævede isolationensfængslingen. T mente desuden, at byretten fejlagtigt 
havde anset sig uden kompetence til at behandle hans indsigelse herom, da enhver myndighed i 
Danmark, der bliver opmærksom på en overtrædelse af menneskerettighederne, skal skride ind. T 
gjorde gældende, at T reelt var fængslet i isolation, da han ikke siden fængslingen havde talt med 
andre indsatte, haft besøg eller havde talt i telefon med andre end sin advokat.  
 
Under henvisning til Højesterets dom UfR2002.55H, fandtes vurderingen af forholdene under T's 
varetægtsfængsling kunne prøves af domstolene i medfør af grundlovens § 63, stk. 1. Landsretten 
fandt ikke, at den fortsatte varetægtsfængsling af T var i strid med EMRK artikel 3 da fængslet havde 
bestræbt sig på at kompensere for foranstaltningerne under varetægtsfængslingen. Desuden havde T 
selv i vidt omfang søgt at undgå tæt kontakt med personalet. Da landsretten ikke kunne tage den 
subsidiære påstand under påkendelse, stadfæstedes byrettens kendelse, i det omfang den var kæret. 
 
U.2011.726Ø 
Udvisning ophævet, da domfældtes helbredsmæssige tilstand talte afgørende imod. 
 
D, født 1982 og kurdisk iraner, blev i 2006 fundet skyldig i overtrædelse af straffelovens § 245, stk. 1, 
og § 123, og dømt til anbringelse i psykiatrisk afdeling uden fastsættelse af længstetid. D var kommet 
til Danmark i 1998, og blev udvist med indrejseforbud i 10 år. I juni 2009 ændredes den idømte 
foranstaltning til behandling på psykiatrisk afdeling med tilsyn af Kriminalforsorgen, som sammen 
med overlægen kunne træffe bestemmelse om genindlæggelse.  
 
Anklagemyndigheden indbragte i februar 2010 sagen for retten med påstand om opretholdelse af den 
idømte udvisning. D påstod udvisningsbestemmelsen ophævet. Østre Landsret anførte, at retten 
skulle påse, om udsendelse af en udlænding med et fortsat behandlingsbehov ville være i strid med 
EMRK artikel 3. Udsendelse af en udlænding med et fortsat behandlingsbehov ville kun i helt særlige 
tilfælde rejse spørgsmål i forhold til artikel 3, når der forelå tvingende humanitære hensyn, der talte 
imod udsendelse. Det lagdes til grund bl.a., at D var skizofren og havde et vedvarende 
behandlingsbehov, og at han i øjeblikket var velbehandlet, så han var uden åbenlyse psykotiske 
symptomer. Det var ikke afgørende, om D ved udsendelse til Iran kunne opnå den samme behandling 
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som i Danmark, eller en behandling på tilsvarende niveau, men det havde betydning, om D havde 
adgang til relevant behandling i hjemlandet. Også efter oplysningerne for landsretten måtte det 
lægges til grund, at det henstod som uvist, om D i sin situation ved udsendelse til Iran havde reel 
mulighed for relevant psykiatrisk behandling. På den baggrund fandt landsretten, at D's 
helbredsmæssige tilstand afgørende talte imod, at udsendelse fandt sted, hvorfor byrettens kendelse 
stadfæstedes. 
 
2.2.2. Domme fra Byretterne: 
 
Byretsdomme vedrørende retten til liv 
 
Københavns byrets dom om terrorfinansiering fra ”Foreningen Oprør” 
Sagen omhandlede ”Foreningen Oprør”, der var sigtet for terrorfinansiering. Finansieringen bestod i 
indsamling og overdragelse af midler (og forsøg herpå) til grupper, der begår eller har til hensigt at 
begå terrorhandlinger, herunder FARC (Colombias væbnede revolutionshær) og PFLP (Folkefronten til 
Palæstinas Befrielse). 
 
Københavns byret anså sigtede, en talsmand for Foreningen Oprør, som hovedmanden bag 
indsamlingerne og idømte ham seks måneders betinget fængsel, da det blev lagt til grund, at FARC og 
PFLP er organisationer, som er omfattet af straffelovens § 114 om terrororganisationer jf. Højesterets 
dom af 25. marts 2009 i straffesagen mod Fighters and Lovers , samt at tiltalte forsøgte at støtte disse 
organisationer. Selv om motivet efter tiltaltes forklaring var at skabe debat om terrorlovgivningen, 
tilsidesatte retten hans forklaring om, at der ikke var realiteter bag indsamlingerne. 
 
Tiltalte blev endvidere dømt for at stå bag en appel på Foreningen Oprørs hjemmeside, hvori man 
opfordrede til indsamling af midler med henblik på, at der under en planlagt konference i 2005 for en 
række organisationer, blev offentliggjort en kollektiv overførsel af midlerne til bevægelser, som er 
omfattet af straffelovens § 114 om terrororganisationer.  
 
Reference: 
Københavns byret  
Afgørelse af 15. marts 2010 
www.domstol.dk/KobenhavnsByret/nyheder/domsresumeer/Pages/domisagomterrorfinansiering.aspx  
 
2.3. Administrative afgørelser og udtalelser 
 
2.3.1. Folketingets Ombudsmand 
 
Udtalelser fra Folketingets Ombudsmand vedrørende tortur 
 
Folketingets Ombudsmands vurdering af politiets indsats under klimatopmødet i København 
Folketingets Ombudsmand udtalte i sin redegørelse af 20. december 2010, kritik af Københavns Politis 
behandling af anholdte under klimatopmødet i København i december 2009. Konkret fandt 

http://www.domstol.dk/KobenhavnsByret/nyheder/domsresumeer/Pages/domisagomterrorfinansiering.aspx
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ombudsmanden, at politiets aktion d.12. december 2009 udgjorde nedværdigende behandling af ca. 
900 personer i strid med EMRK artikel 3. 
 
Sagen udspringer af politiets håndtering af tilbageholdte ved demonstrationerne under 
klimatopmødet i København i december 2009. Lørdag den 12. december 2009 løb den største 
demonstration af stablen med ca. 100.000 deltagere. Politiet tilbageholdt ved den lejlighed ca. 900 
personer.  
   
De 900 tilbageholdte blev med hænderne bagbundet sat i ”tog” på Amagerbrogade. Temperaturen 
var på frysepunktet, og de tilbageholdte sad på jorden i op til 4½ timer fordi politiets transportvogne 
ikke kom. Kun ganske få af de tilbageholdte fik mulighed for at komme på toilettet i løbet af 4½ timer, 
og der var ikke siddeunderlag, vand eller mad. Politiet havde heller ikke sørget for lægetilsyn. Politiet 
løslod i denne periode kun ganske få.  
 
På baggrund af en gennemgang af forholdene omkring masseanholdelserne den 12. december 2009 
var det ombudsmandens opfattelse at politiet burde tage de generelle procedurer ved 
masseanholdelser op til overvejelse. For at forebygge umenneskelig eller nedværdigende behandling, 
var det ombudsmandens opfattelse, at politiet burde tilrettelægge procedurerne, således at:  

• tilbageholdte personer inden for rimelig tid får adgang til toiletfaciliteter;  

• det er fast praksis at vand og siddeunderlag medbringes til aktioner, hvor det kan blive aktuelt 
at foretage masseanholdelser; 

• at sundhedsfaglige kompetence er til stede ved masseanholdelser, så risikoen for at de 
tilbageholdte lider helbredsmæssig overlast minimeres;   

• at politiet ved sådanne aktioner foretager de fornødne afhøringer hurtigst muligt, så 
varigheden af tilbageholdelsen bliver kortest mulig. 

 
Folketingets Ombudsmand udtalte, at overholdelse af menneskerettighederne er en nødvendig del af 
den professionalisme som politiet skal udvise. Man kan derfor ikke gå på kompromis med 
menneskerettighederne, uanset at masseanholdelser efter omstændighederne kan være vanskelige 
at håndtere for politiet.  
   
Reference: 
Folketingets Ombudsmands redegørelse j.nr. 2009-4432-618/EDS/LU 
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2.4. Domme fra den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og EU-Domstolen 
 
2.4.1. Domme fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol  
 
Domme vedrørende slaveri 
Rantsev mod Cypern og Rusland 
Sagen omhandlede Cypern og Ruslands ansvar I forbindelse med drabet på en 20 årig russisk 
prostitueret, Oxana Rantseva, der var blevet handlet til Cypern.  
 
Den Europæiske Menneskeretsdomstol fastslog enstemmigt, at menneskehandel (human trafficking) 
generelt falder indenfor EMRK artikel 4, der forbyder slaveri, trældom og tvangsarbejde. Retten fandt 
det unødvendigt at fastslå, hvorvidt forholdet i klagen omhandlede slaveri, trældom eller 
tvangsarbejde, og konkluderede i stedet, at menneskehandel i sig selv falder inden for EMRK artikel 4.  
 
Domstolen fastslog endvidere, at stater har en positiv pligt til at efterforske mistanker om 
menneskehandel, at implementere systemer til at forhindre menneskehandel og til at beskytte 
individer mod menneskehandel. For eksempel er medlemslandene til EMRK underlagt en positiv 
forpligtelse til: 

• at have en lovgivningsmæssig og administrative ramme, der forbyder og straffer 
menneskehandel;  

• at tage skridt til at beskytte ofre eller potentielle ofre for menneskehandel, hvor 
omstændighederne giver anledning til begrundet mistanke om menneskehandel; 

• at efterforske menneskehandel nationalt, og samarbejde effektivt med andre berørte stater.     
 
Domstolen fandt at Cypern havde krænket EMRK, ved ikke blot at have undladt at beskytte Rantseva 
fra at blive handlet og ulovligt tilbageholdt før hendes død, men også ved at undlade at foretage 
tilstrækkelig efterforskning af dødsfaldet. Domstolen fandt at Rusland havde krænket EMRK ved ikke 
at foretage tilstrækkelig efterforskning i, hvordan Rantseva var blevet handlet fra landet. Cypern og 
Rusland blev herefter idømt at betale henholdsvis 40.000 og 2.000 euro i ikke-økonomisk skade til 
Rantsevas efterladte far, der havde indsendt klagen. 
 
Reference: 
Rantsev v. Cyprus and Russia  
Application no. 25965/04 
Afgørelse af 7. January 2010 
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2.5. Udtalelser og konkrete sager fra internationale komitéer 
 
Udtalelser og sager vedrørende tortur 
 
FN’s Special Rapporteur om tortur – opfølgning på anbefalinger til Danmark 
FN’s Special Rapporteur om tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling 
eller straf, Manfred Nowak, anmodede den 23. oktober 2009 den danske regering om at oplyse, 
hvilke initiativer Danmark havde foretaget som reaktion på rapporteurens anbefalinger fra 2008. Den 
18. november 2009 leverede Danmark en rapport vedrørende opfølgningen på rapporturens 
anbefalinger.  
 
FN’s Special Rapporteur roste, at Danmark havde fulgt op på hans anbefalinger for så vidt angår 
menneskehandel og vold i nære relationer. Desuden er brugen af isolationsfængsel mindsket.  
Rapporteuren udtrykte til gengæld bekymring vedrørende brugen af diplomatiske forsikringer, og 
opfordrede Danmark til at udvise særlig forsigtighed ved brugen af disse. Vedrørende ulovlige CIA 
fangetransporter over dansk luftrum (rendition flights) roste rapporteuren den danske indsats med at 
fordømme ulovlige fangetransporter og afkræve garantier fra den amerikanske regering.  
 
Reference: 
Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, Manfred 
Nowak 
Follow-up to the recommendations made by the Special Rapporteur Visits to Azerbaijan, Brazil, Cameroon, China (People’s 
Republic of), Denmark, Georgia, Indonesia, Jordan, Kenya, Mongolia, Nepal, Nigeria, Paraguay, the Republic of Moldova, 
Romania, Spain, Sri Lanka, Uzbekistan and Togo 
26 February 2010 
A/HRC/13/39/Add.6 
 
FN’s Komité mod tortur (CAT) - Said Amini mod Danmark 
Said Amini (S), en iransk statsborger, var født og opvokset i Iran, var ugift og havde ikke børn. Hans 
forældre og ni brødre bor alle i Iran. I juli 2002 blev han aktiv i en monarkistisk gruppe kaldet 
“Refrondom Komite”. Sammen med to andre gruppemedlemmer delte S flyveblade ud, skrev slogans 
og hængte plakater op. I 2002 blev de tre gruppemedlemmer omringet og tilbageholdt af civilklædte 
myndighedsrepræsentanter. S blev frihedsberøvet i en isolationscelle og tortureret. Han blev blandt 
andet udsat for trusler, spark, slag, elektrisk tortur og vandtortur. Som følge af torturen blev S 
hospitalsindlagt i 2003. Med hjælp fra sin familie lykkedes det ham at flygte fra hospitalet, hvorefter 
han flygtede til Danmark og søgte asyl.  
 
I 2004 blev han nægtet asyl af både Udlændingeservice og Flygtningenævnet, som fandt hans 
forklaring usandsynlig da den ikke stemte overens med tilgængeligt baggrundsmateriale om Iran og 
da S’s politiske viden virkede meget begrænset. I December 2004 blev S undersøgt af Amnesty 
Internationals lægehold, som konkluderede, at S’s fysiske og psykologiske men stemte overens med 
den tortur han angiveligt havde været udsat for.  
 



 49 

I 2006 og 2007 forsøgte S uden held at få genoptaget sin asylsag. 16. april 2008 klagede han til FN’s 
komité mod tortur og hævdede, at en udvisning til Iran ville være en krænkelse FN’s Konvention mod 
tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf.  
 
CAT anmodede Danmark om, ikke at udvise S, så længe hans sag blev behandlet af komitéen. Baseret 
på de lægelige undersøgelser, som var blevet foretaget fandt Torturkomitéen det sandsynligt, at S var 
blevet udsat for tortur, som han havde beskrevet. Komitéen fandt desuden at S risikerede at blive 
udsat for tortur, hvis han blev tvangsudsendt til Iran. Komitéen lagde særligt vægt på, at monarkister 
for nyligt var blevet forfulgt i Iran, og at menneskerettighedssituationen i Iran generelt var forværret 
siden juni 2009.  
 
Komitéen fandt således, at det ville være en krænkelse af Danmarks forpligtelser efter artikel 3 i FN’s 
konvention mod tortur, hvis S blev tvangsudsendt til Iran.  
 
Reference: 
Committee against Torture 
Said Amini v. Denmark 
Communication No. 339/2008 
15 November 2010 
CAT/C/45/D/339/2008 
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2.6. Regeringsinitiativer 
 
Regeringsinitiativer vedrørende tortur  
 
Ændret praksis for politiet ved masseanholdelser 
Justitsministeriet har erklæret sig enig i Folketingets Ombudsmands kritik af masseanholdelserne 
under COP-15 og vil som følge heraf ændre politiets praksis med henblik på at efterleve Danmarks 
menneskeretlige forpligtelser. 
 
Politiet skal ved fremtidige demonstrationer som minimum sikre:    

• at tilbageholdte personer inden for rimelig tid kan få mulighed for at komme på toilettet;  

• at det bliver fast praksis at medbringe vand og siddeunderlag ved aktioner, hvor det kan blive 
aktuelt at foretage masseanholdelser;  

• at der ved sådanne aktioner er sundhedsfaglig kompetence til stede, så risikoen for at de 
tilbageholdte lider helbredsmæssig overlast minimeres; og  

• at politiet ved sådanne aktioner foretager de fornødne afhøringer hurtigst muligt, så 
varigheden af tilbageholdelsen bliver kortest mulig.  

Reference: 
Folketingets Ombudsmands redegørelse j.nr. 2009-4432-618/EDS/LU 
 
FN’s Menneskerettighedsråd vedtog dansk resolution mod tortur 
FN’s Menneskerettighedsråd vedtog den 26. marts 2010 ved konsensus en resolution fremlagt af 
Danmark mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf.  
 
Dommere, anklagere og andre jurister spiller en væsentlig rolle i bekæmpelsen af tortur, og de har 
også et særligt ansvar i forbindelse med bekæmpelse af tortur. På forslag af Danmark har FN’s 
Menneskerettighedsråd nu fastlagt retningslinjer for, hvad staterne skal gøre for at sikre, at jurister 
udøver deres rolle og lever op til deres ansvar i forbindelse med bekæmpelse af tortur.  
 
Resolutionen fordømmer enhver form for tortur og fastslår, at domstolene og justitsvæsenets 
uafhængighed er en forudsætning for beskyttelsen af menneskerettighederne, herunder frihed for 
tortur. Staterne opfordres til at vedtage, gennemføre og overholde retlige og proceduremæssige 
værn mod tortur og sikre, at domstole og anklagemyndigheden sikrer overholdelsen af disse regler. 
Resolutionen understreger også betydningen af internationalt samarbejde, herunder økonomisk 
bistand til staternes nationale indsats for at styrke retsplejen. 
 
Reference: 
Human Rights Council 
Torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment: the role and responsibility of judges, 
prosecutors and lawyers 
19 March 2010 
A/HRC/13/L.19 
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http://www.icj.org/img/Tortureresolution.pdf  
 
 

http://www.icj.org/img/Tortureresolution.pdf
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3. RETFÆRDIGHED I RETSSYSTEMET  
 
Kapitlet omhandler retten til en retfærdig rettergang, forbuddet mod straf uden retsregel, retten til 
effektive retsmidler og retten til personlig frihed.  
 
3.1. Lovforslag og bekendtgørelser 
 
Lovforslag vedrørende retfærdig rettergang 
 
Titel: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ret til information under straffesager 
Baggrund: Direktivforslaget opstiller minimumsregler vedrørende mistænktes og tiltaltes ret til 
information under en straffesag. Forslaget indeholder bl.a. regler om: 

• retten til generel mundtlig information om mistænktes og tiltaltes rettigheder inden for 
strafferetsplejen;  

• retten til skriftlig information om rettigheder i forbindelse med anholdelse;  

• retten til skriftlig information om rettigheder, der følger af en sag vedrørende fuldbyrdelsen af 
europæisk arrestordre; og 

• retten til information om tiltalen og adgang til aktindsigt i sagens akter.  
 
Forslaget er omfattet af Danmarks forbehold vedrørende retlige og indre anliggender, og forslaget har 
derfor ikke lovgivningsmæssige og statsfinansielle konsekvenser for Danmark. Der ses ikke at foreligge 
offentlige tilkendegivelser om de øvrige medlemsstaters holdninger til forslaget. Fra dansk side er 
man generelt positivt indstillet over for forslaget. 
 
Reference: 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ret til information under straffesager 
KOM (2010) 392 
Instituttets høringssvar af 25. Oktober 2010 udarbejdet af Helle Schaumann 
 
Lovforslag vedrørende forbud mod straf uden retsregel 
 
Titel:  Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om den europæiske efterforskningskendelse 
Baggrund: Forslaget til direktiv om den europæiske efterforskningskendelse i straffesager har til 
formål at indføre et samlet system til indsamling og fremskaffelse af bevismateriale, der befinder sig i 
en anden medlemsstat, i forbindelse med straffesager. Forslaget er baseret på princippet om gensidig 
anerkendelse og indebærer, at en medlemsstat (udstedelsesstaten) kan anmode en anden 
medlemsstat (fuldbyrdelsesstaten) om at foretage bestemte efterforskningsskridt. Der indføres som 
udgangspunkt en pligt for medlemsstaterne til at anerkende og fuldbyrde en europæisk 
efterforskningskendelse uden yderligere formaliteter, medmindre bestemte afslagsgrunde foreligger.  
 
Forslaget giver endvidere mulighed for i visse situationer at foretage et andet efterforskningsskridt 
end det, der anmodes om. Forslaget er omfattet af Danmarks forbehold vedrørende retlige og indre 
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anliggender, og forslaget har derfor ikke lovgivningsmæssige konsekvenser. Danmark er umiddelbart 
positiv over for forslaget. 
 
Instituttets bemærkninger: Med henblik på at sikre, at medlemsstaterne opfylder betingelserne for 
lovlige indgreb i beskyttede rettigheder, herunder retten til respekt for privatlivet, jf. artikel 7 i EU-
chartret og artikel 8 i EMRK, anbefaler instituttet, at der indsættes en artikel i direktivet, hvorefter 
medlemsstaterne skal træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at en europæisk 
efterforskningsskendelse kun udstedes, når udstedelsesmyndigheden blandt andet har sikret, at der 
er lovhjemmel til at udstede efterforskningskendelsen, og at det konkrete efterforskningsskridt er 
nødvendigt og proportionalt i forhold til den retssag, som efterforskningsskridtet knytter sig til. 
 
Instituttet anbefaler på den baggrund, at det tilføjes til artikel 10 i det foreslåede direktiv om grunde 
til at afslå anerkendelse eller fuldbyrdelse af en efterforskningskendelse, at en 
efterforskningskendelse kan afvises af fuldbyrdelsesstaten, hvis efterforskningskendelsen strider mod 
EU-chartret, EMRK eller fuldbyrdelsesstatens forfatningsregler om foreningsfrihed, pressefrihed og 
ytringsfrihed i andre medier.  
 
Instituttet anbefaler endvidere, at det tilføjes til artikel 10, at en efterforskningskendelse kan afvises 
af fuldbyrdelsesstaten, hvis der er grund til at formode, at kendelsen er udstedt med det formål at 
retsforfølge eller straffe en person på grund af den pågældendes køn, race, etniske baggrund, religion, 
nationalitet, sprog, politiske overbevisning eller seksuelle orientering. 
 
Med henblik på at sikre borgerne adgang til en uafhængig og upartisk prøvelse af en 
efterforskningskendelse om ransagning, beslaglæggelse, edition m.v. – herunder i de tilfælde, hvor en 
efterforskningskendelse er udstedt af en ikke-judiciel myndighed som anklagemyndighed eller politi – 
anbefaler instituttet, at artikel 13 i det foreslåede  direktiv ændres således, at det fremgår 
udtrykkeligt af bestemmelsen, at en efterforskningskendelse skal kunne prøves ved en uafhængig og 
upartisk domstol i udstedelsesstaten. 
 
Instituttet anbefaler endvidere, at der i dansk ret i forbindelse med en eventuel parallelaftale om 
tiltrædelse af direktivet vedtages en bestemmelse om, at en efterforskningskendelse, som er udstedt 
af en ikke-judiciel myndighed, og som ikke kan påklages til en domstol i udstedelsesstaten, alene kan 
fuldbyrdes i Danmark, efter en dansk domstol har anerkendt efterforskningskendelsen.  
 
Særligt om forudsigelighed: Med det foreslåede direktiv vil Danmark som udgangspunkt være 
forpligtet til at anerkende og fuldbyrde en europæisk efterforskningskendelse uden yderligere 
formaliteter, jf. ovenfor. Der stilles ikke krav om dobbelt strafbarhed for så vidt angår det forhold, der 
ligger til grund for udstedelsesstatens anmodning om bistand, ligesom de gældende danske krav til 
gennemførelse af ransagning, beslaglæggelse, edition m.v. er uden betydning i forhold til spørgsmål 
om Danmarks anerkendelse og fuldbyrdelse af en efterforskningskendelse. 
 
Da medlemsstaternes nationale regler for efterforskningsskridt ikke er de samme, vil en borger i 
Danmark kunne blive udsat for et indgreb i sin ret til respekt for privatlivet (i form af ransagning m.v.) 
på grundlag af en kendelse afsagt i en anden medlemsstat efter denne stats lovgivning, som er 
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forskellig fra den danske lovgivning. Det kan derfor efter instituttets opfattelse blive vanskeligt for en 
borger i Danmark (eller en anden medlemsstat) at forudsige sin retsstilling i forhold til indgreb 
foretaget på grundlag af en europæisk efterforskningskendelse. 
 
Reference: 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om den europæiske efterforskningskendelse  
Europaudvalget 2010 COD (2010) 0817 
Udkastet er sendt I høring af justitsministeriet 16. september 2010 
Instituttets høringssvar af 25. oktober 2010 udarbejdet af Sara Westengaard Guldagger 
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3.2. Domme fra de danske domstole 
 
3.2.1. Højesteret  
 
Højesteretsdomme vedrørende retfærdig rettergang 
 
U.2010.1027H  
Retssikkerhedsgarantierne for tiltalte skulle iagttages i sag om parkeringsafgift. 
Parkeringsmyndigheden havde ikke godtgjort, at invalideskilt ikke var anbragt synligt i forruden på en 
bil. 
 
A blev af kommunen K pålagt en parkeringsafgift for at have parkeret sin bil på en parkeringsplads, 
der var reserveret for handicappede. A var berettiget til at parkere på en handicapplads, men ifølge 
parkeringsvagterne var bilens invalideskilt ikke anbragt synligt i forruden. A nægtede at betale, og 
pantefogdens beslutning om at foretage udlæg for afgiften blev indbragt for fogedretten. Her 
forklarede A, at invalideskiltet havde været fæstnet til bilens solskærm, der havde været slået ned, 
således at skiltet havde været synligt gennem bilens forrude. Efter denne forklaring, sammenholdt 
med at de pågældende parkeringsvagter ikke kunne huske den konkrete sag, men alene henholdt sig 
til den normale procedure for pålæggelse af afgift, ophævede fogedretten pantefogdens beslutning 
om udlæg. Landsretten ophævede fogedrettens kendelse og stadfæstede pantefogedens beslutning.  
 
Højesteret udtalte, at Den Europæiske Menneskerettighedskommission ved afgørelse af 14. 
september 1998 i sagen Flemming Petersen mod Danmark har fastslået, at en sag om parkeringsafgift 
til det offentlige indebærer stillingtagen til en ”anklage for en forbrydelse”, således som dette udtryk 
er anvendt i EMRK's artikel 6. Ved behandlingen af en sådan sag skulle retten derfor iagttage de 
retssikkerhedsgarantier, der i medfør af artikel 6 gælder for tiltalte i straffesager. Reglen i 
retsplejelovens § 863 om, at den tiltalte ikke har pligt til at afgive forklaring, skulle derfor også have 
været anvendt i fogedretten. Af de grunde, der var anført af fogedretten, og da parkeringsvagterne 
havde haft mulighed for at sikre sig bevis ved fotografering, havde K ikke godtgjort, at invalideskiltet 
ikke var anbragt synligt i forruden. Højesteret stadfæstede derfor fogedrettens kendelse. 
 
U.2010.1380H  
Byretsdommer var ikke inhabil. Anklagemyndighedens anmodning om at pålægge to udenlandske 
banker edition af kontooplysninger samt beslaglæggelse taget til følge. 
 
Efter at SKAT havde konstateret, at T havde anvendt et udenlandsk betalingskort i Danmark ved 248 
hævninger i perioden fra oktober 2003 til juni 2005, blev T anmeldt til Statsadvokaten for særlig 
økonomisk kriminalitet for overtrædelse af skattekontrolloven. Byretten afsagde den 23. april 2007 
kendelse om ransagning på T's bopæl, og under ransagningen viste det sig, at T var i besiddelse af 
andre udenlandske betalingskort, og at de samlede hævninger på de forskellige kort var opgjort til ca. 
1 mio. kr. På begæring af anklagemyndigheden afsagde byretten ved dommer D kendelse om, at bl.a. 
to udenlandske banker skulle meddeles pålæg om edition for så vidt angår T's konti i disse banker. 
Desuden blev der truffet bestemmelse om beslaglæggelse af det materiale, der ville fremkomme til 
opfyldelse af editionspålægget.  
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Byrettens kendelser blev ophævet af landsretten med den begrundelse, at T's forsvarer, F, ikke var 
blevet underrettet om det retsmøde, hvori anklagemyndigheden havde fremsat sine begæringer om 
edition og beslaglæggelse. Sagerne blev derfor hjemvist til fornyet behandling ved byretten.  
 
Efter at F havde haft lejlighed til at udtale sig, afsagde D, der havde afsagt de tidligere kendelser, nye 
kendelser med samme resultat. De blev indbragt for landsretten, der stadfæstede kendelserne. For 
Højesteret gjorde F gældende, at D ved afsigelsen af de nye kendelser havde været inhabil, idet han 
allerede havde taget stilling til det foreliggende materiale ved de første afgørelser. Endvidere gjorde F 
gældende, at betingelserne for edition og beslaglæggelse ikke var opfyldt. Højesteret stadfæstede 
landsrettens kendelse og bemærkede herved, at fejlen i forbindelse med byrettens stillingtagen ved 
de første afgørelser ikke havde været af en sådan karakter, at D var inhabil ved sagens fornyede 
afgørelse. I øvrigt havde landsrettens afgørelse indebåret en fuldstændig ny behandling af sagens 
materielle spørgsmål om edition m.v. Endvidere tiltrådte Højesteret, at betingelserne efter 
retsplejeloven for at meddele pålæg om edition og for beslaglæggelse som grundlag for en 
international retsanmodning i overensstemmelse med anklagemyndighedens påstande herom var 
anset for opfyldt, og at byrettens begrundelse herfor opfyldte retsplejelovens krav til en begrundelse.  
 
U.2010.1389H  
Kæremål om forelæggelse for EU-Domstolen afvist. 
 
I 1997-98 anlagde fire virksomheder, V, sager mod Skatteministeriet, S, med påstand om, at S skulle 
anerkende, at S' afslag på tilbagebetaling af arbejdsmarkedsbidrag (ambi) betalt til staten i årene 
1988-1992 var ugyldige. Københavns Byret frifandt S ved dom af 16. december 2002. Ved en samtidig 
afsagt kendelse afviste byretten V's anmodning om præjudiciel forelæggelse af spørgsmål for EF-
Domstolen. V ankede dommen og anmodede landsretten om præjudiciel forelæggelse. Den 12. 
oktober 2009 afsagde landsretten kendelse om at anmode Domstolen om at besvare fire 
præjudicielle spørgsmål om fællesskabsrettens krav til national lovgivning om tilbagebetaling af 
afgifter, som er opkrævet i strid med fællesskabsretten.  
 
S kærede landsrettens forelæggelsesbeslutning til Højesteret og påstod kæren tillagt opsættende 
virkning. Højesteret udtalte bl.a., at det fremgår af EU-Domstolens dom i sag C-210/06 (Cartesio), at 
art. 267, stk. 2, i EUF-Traktaten (tidligere art. 234, stk. 2, i EF-Traktaten) ikke er til hinder for, at en 
afgørelse om at forelægge spørgsmål for EU-Domstolen, som er truffet af en ret, hvis afgørelser kan 
appelleres, fortsat er underlagt den nationale lovgivnings normale retsmidler, men at appelinstansen 
ikke kan omgøre forelæggelsesbeslutningen med den konsekvens, at den underordnede ret er 
forpligtet til at ændre, undlade eller tilbagekalde forelæggelsen. Højesteret antog, at disse principper 
også gælder, hvor forelæggelsesbeslutningen er truffet af en national ret, hvis afgørelser ikke kan 
appelleres, jf. EUF-Traktatens art. 267, stk. 3. Højesteret fandt, at en ordning, hvorefter kære af en 
afgørelse om at forelægge spørgsmål for EU-Domstolen ikke kan føre til, at appelinstansen omgør 
afgørelsen med bindende virkning for underinstansen, ville være vanskeligt forenelig med den danske 
proces- og instansordning. Højesteret fandt heller ikke noget væsentligt behov for en sådan 
særordning.  
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Højesteret fandt herefter, at konsekvensen af Domstolens dom i Cartesio-sagen sammenholdt med 
den danske proces- og instansordning måtte være, at kæremålet ikke kunne realitetsbehandles, og 
kæremålet blev derfor afvist. 
 
U.2010.1441H  
Anklagemyndighedens kontraanke var rettidig, selv om ankemeddelelsen først 17 dage efter 
ankefristens udløb blev udleveret til T. 
 
Ved byrettens dom af 24. juli 2009 blev T idømt fængsel i 6 måneder. Ved domsafsigelsen ankede T 
med påstand om frifindelse, og byretten bestemte, at han skulle varetægtsfængsles under anken. Ved 
ankemeddelelse af 4. august 2009 kontraankede anklagemyndigheden, og ankemeddelelsen blev 
modtaget i landsretten den 5. august. Ankemeddelelsen af 4. august blev sendt til T i Vestre Fængsel, 
hvor han var anbragt. Den 20. august oplyste fængslet, at det ikke havde modtaget ankemeddelelsen, 
og at T den 17. august var blevet overflyttet til Køge Arrest. Fornyet ankemeddelelse blev den 20. 
august sendt til T, der fik den udleveret den 24. august. Landsretten fandt, at anklagemyndighedens 
kontraanke var for sent iværksat, og afviste den. 
 
For Højesteret påstod anklagemyndigheden ophævelse af landsrettens dom og hjemvisning til fornyet 
behandling i landsretten, under henvisning til at landsretten fejlagtigt havde afvist kontraanken. T 
påstod stadfæstelse. Højesteret lagde til grund, at ankemeddelelsen den 4. august 2009 - ud over til 
landsretten - tillige blev sendt som almindeligt brev til blandt andre Vestre Fængsel og den beskikkede 
forsvarer. Højesteret udtalte, at når tiltalte er varetægtsfængslet, er det efter retsplejelovens § 907, 
stk. 1, 3. pkt., en betingelse for ankens rettidige iværksættelse, at underretningen af tiltalte sendes 
inden for ankefristen som almindeligt brev til det varetægtsfængsel (arresthus), hvor tiltalte er 
anbragt. Derimod er det hverken efter lovens ordlyd eller forarbejder en betingelse, at tiltalte inden 
en bestemt frist får udleveret ankemeddelelsen. På den baggrund - og da resultatet ikke fandtes at 
være i strid med EMRK’s artikel 6 - fandt Højesteret, at anklagemyndighedens anke over for T var 
rettidig. Højesteret ophævede landsrettens dom og hjemviste sagen til fornyet behandling i 
landsretten. 
 
U.2010.1547H  
Ikke søgsmålsret i sag om prøvelse af lovligheden af Danmarks deltagelse i Irak-krigen. Forståelsen af 
grundlovens § 19, stk. 2, og spørgsmålet om overladelse af beføjelser i grundlovens forstand. 
 
Ved beslutning af 21. marts 2003 om dansk militær deltagelse i en multinational indsats i Irak gav 
Folketinget i henhold til grundlovens § 19, stk. 2, samtykke til, at en dansk militærstyrke blev stillet til 
rådighed for en multinational, amerikansk ledet indsats, som skulle gennemtvinge Iraks efterlevelse af 
resolutioner vedtaget af FN's Sikkerhedsråd. 
 
En række borgere anlagde sag mod statsministeren om lovligheden af den danske deltagelse i krigen. 
Sagsøgerne anførte, at folketingsbeslutningen var i strid med grundlovens § 19, stk. 2, fordi krigen 
mod Irak i foråret 2003 var ulovlig efter folkeretten. Ifølge sagsøgerne indebar beslutningen om at 
stille danske styrker til rådighed for en multinational indsats under USA's centralkommando endvidere 
en suverænitetsafgivelse i strid med grundloven, jf. herved dennes § 20.  
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Landsretten fandt, at sagsøgerne ikke havde fornøden retlig interesse i at få taget deres påstande 
under pådømmelse, og afviste at realitetsbehandle sagen. Højesteret fastslog, at appellanterne ikke 
havde en sådan retlig interesse i sagen, at de havde søgsmålsret. Højesteret udtalte bl.a., at der ikke 
forelå nogen konkret retlig tvist, som ville blive afgjort ved at tage påstandene under pådømmelse, og 
ingen af appellanterne var særligt eller anderledes berørt af folketingsbeslutningen end befolkningen i 
almindelighed. Dette gjaldt også den appellant, der havde lidt et alvorligt personligt tab ved, at hans 
søn blev dræbt under militærtjeneste i Irak, hvorved Højesteret yderligere bemærkede, at sønnen 
deltog på grundlag af en senere folketingsbeslutning og i henhold til en aftale om frivillig 
militærtjeneste i Irak. Ingen af appellanterne opfyldte således dansk rets almindelige krav til 
søgsmålskompetence, hvorefter de skal have en retlig interesse i sagens afgørelse, som udspringer af, 
at der foreligger en konkret retstvist.  
 
Højesteret fandt heller ikke grundlag for alligevel - som det skete i Højesterets dom af 12. august 1996 
om søgsmålskompetence vedrørende Maastricht-traktaten (U 1996.1300 H) - at give appellanterne 
adgang til at få en realitetsprøvelse af deres påstande. Højesteret lagde bl.a. vægt på, at der var tale 
om en beslutning på det udenrigspolitiske område, hvor regeringen i grundloven er tillagt den 
umiddelbare kompetence til at handle på rigets vegne. Højesteret lagde endvidere vægt på, at 
folketingsbeslutningen ikke indebar retlige pligter for danske borgere i almindelighed, og ikke - i 
relation til spørgsmålet om søgsmålsret - kunne anses for at være af indgribende betydning for den 
danske befolkning i almindelighed. Højesteret tilkendegav også, at der ikke forelå nogen særlig 
uklarhed om forståelsen af grundlovens § 19, stk. 2, som en procedureregel, der regulerer forholdet 
mellem regering og folketing. Højesteret bemærkede endvidere, at der ikke var nogen særlig uklarhed 
om, at der ikke forelå overladelse af beføjelser i grundlovens forstand ved udsendelsen af danske 
militære styrker i den pågældende situation. Herudover henviste Højesteret til, at artikel 6 i EMRK 
ikke giver en part, som ikke har en retlig interesse deri, krav på at få en anlagt sag 
 
U.2010.1942H  
Internetdomæneloven ikke grundlovsstridig. 
 
Den 27. april 2005 fremsatte Videnskabsministeriet, V, forslag til lov om internetdomæner, der særligt 
tildeles Danmark. Forslaget blev vedtaget og trådte i kraft den 1. juli 2005. Da forslaget blev fremsat, 
verserede der en tvist mellem selskabet S og den selvejende institution Foreningen Dansk 
Internetforum, F, der havde meddelt S, at der ville blive taget skridt til inddragelse af S' domæne 
»co.dk«, idet det ikke kunne udelukkes, at man under .dk-domænet på et senere tidspunkt agtede at 
anvende det inddragede domæne til registrering af tredjeordens domæner. S og dettes direktør, D, 
anlagde derpå sag mod V med en række påstande, herunder om, at V skulle anerkende, at 
internetdomæneloven var i strid med grundlovens § 3, 3. pkt., idet der ved loven var blevet foretaget 
indgreb med virkning for den verserende sag mellem S og F. Desuden påstod S og D, at loven var i 
strid med EMRK artikel 6, stk. 1, og med EU-reglerne om fri konkurrence og frit leverandørvalg, og at 
loven indebar en ekspropriation af S' rettigheder. S og D gjorde desuden gældende, at 
internetdomæneloven krænkede den negative foreningsfrihed beskyttet af EMRK artikel 11 da 
sagsøgerne tvangstilknyttes den selvejende institution DIFO, som administrerer domænenavne under 
.dk. 
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Landsretten frifandt V og afviste i øvrigt en række af S' og D's påstande. Højesteret stadfæstede 
dommen. Højesteret udtalte, at internetdomæneloven fastsatte generelle rammer for 
administrationen af internetdomænet .dk og andre domæner, der tildeles Danmark, og at loven 
derfor ikke indebar en afgørelse af en konkret retstvist. Endvidere var der ikke ved loven sket nogen 
ekspropriation af S' rettigheder. Højesteret stadfæstede herefter landsrettens dom, idet også 
Højesteret afviste flere af S' og D's påstande som værende for upræcise. 
 
U.2010.1976H  
Anklagemyndighedens kontraanke ved fremsendelse af ankemeddelelse ved almindeligt brev til 
fængsel var rettidig, selv om den tiltalte først blev bekendt med anken ca. 1 måned senere. 
 
Ved byrettens dom blev T for overtrædelse af straffelovens § 191 idømt fængsel i 8 år og udvist for 
bestandig. I et brev af 6. august 2009, der blev modtaget af politiet den 7. august 2009, ankede T 
dommen, hvorefter anklagemyndigheden, A, ved ankemeddelelse af 19. august 2009 kontraankede til 
skærpelse. Samme dag blev ankemeddelelsen sendt ved almindeligt brev til det fængsel, hvor T var 
varetægtsfængslet med anmodning om, at fængslet snarest udleverede ankemeddelelsen til T. Først 
den 17. september 2009 blev A ved henvendelse til fængslet bekendt med, at dette ikke havde 
modtaget ankemeddelelsen, hvorefter et nyt eksemplar den 22. september 2009 blev sendt til 
fængslet, der to dage senere udleverede den til T.  
 
T påstod sagen afvist af landsretten, der imidlertid admitterede anken, jf. retsplejelovens § 910. 
Højesteret udtalte, at det kunne lægges til grund, at ankemeddelelsen var blevet sendt ved 
almindeligt brev til statsfængslet, og at fremsendelsen måtte anses for dokumenteret ved den 
fremlagte brevkopi. A's anke opfyldte derfor kravene i såvel retsplejelovens § 907, stk. 1, 1. pkt. som 
3. pkt., og anken var derfor rettidig. Med denne begrundelse tiltrådte Højesteret, at landsretten tog 
anklagemyndighedens kontraanke under realitetsbehandling. 
 
U.2010.2109H  
Sag mod Kulturministeriet om fortolkning af ophavsretslovens § 19 kunne ikke afvises ud fra et 
retskraftsynspunkt, da en tidligere sag om samme spørgsmål var blevet hævet, uden at der var blevet 
truffet en retskraftig afgørelse. Sagen afvist som følge af manglende retlig interesse. 
 
A var eneindehaver af anpartsselskabet S, der blandt andet beskæftigede sig med salg af udgivne 
eksemplarer af videofilm m.v. Hovedområdet for virksomheden var at tilbyde filmsamlere film eller 
udgaver af film, der adskilte sig fra de almindelige danske udgivelser. I 2003 anlagde S sag mod 
Kulturministeriet, K, med påstand om, at K skulle anerkende, at opretshavsloven ikke fandt 
anvendelse på S' import og salg af dvd-produkter, der var lovligt markedsført i lande uden for EØS. 
Sagen blev imidlertid hævet, uden at der blev truffet afgørelse i sagen. I 2007 anlagde A personligt en 
ny sag mod K om samme spørgsmål, der angik fortolkningen af opretshavslovens § 19. K påstod sagen 
afvist, under henvisning til at den tidligere sag i 2003 havde retskraft i forhold til den nye sag, og at A 
manglede retlig interesse i søgsmålet. A påstod desuden, at det ville være i strid med EMRK  artikel, 6, 
stk. 1, at afvise retssagen, da A havde krav på en rettergang i den foreliggende situation, hvor der er 
tvist om omfanget af sagsøgerens borgerlige forpligtelser. 
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Landsretten afviste sagen på grund af manglende retlig interesse. Højesteret fandt, at der ikke var 
grundlag for at afvise søgsmålet ud fra et retskraftsynspunkt, da den tidligere sag var blevet hævet, 
uden at der var blevet truffet en retskraftig afgørelse om fortolkningen af ophavsretslovens § 19. 
Højesteret fandt endvidere ligesom landsretten, at sagens spørgsmål ikke ville kunne give anledning 
til en konkret tvist mellem A og K, men alene mellem A og tredjemand, herunder f.eks. 
rettighedshavere til værker, som A havde viderespredt inden for EØS-området. Herefter, og da S' 
påstand alene vedrørte abstrakt lovfortolkning uden baggrund i en konkret, aktuel retstvist, havde A 
ikke retlig interesse i at få prøvet påstanden i en sag mod K. Da A ikke havde nogen retlig interesse i at 
få prøvet sin påstand ved domstolene, ville en afvisning af retssagen hverken være i strid med EMRK 
artikel 6, stk. 1, eller med EU-rettens retssikkerhedsprincip. Højesteret stadfæstede derfor 
landsrettens dom.  
 
U.2010.2910H  
Nye procesregler i udlændingeloven skulle anvendes på allerede verserende retssag. Beskikkelse af 
særlig advokat for udlænding var sket i overensstemmelse med udlændingeloven.  
 
A, der ved administrativ beslutning var blevet udvist af Danmark som værende til fare for statens 
sikkerhed, havde i januar 2009 anlagt retssag mod Integrationsministeriet, I, bl.a. med henblik på 
ændring af denne afgørelse. Ved lov nr. 487 af 12. juni 2009 med ikrafttræden den 1. juli 2009 
indførtes nye regler i udlændingelovens kapitel 7 b om domstolsbehandling af visse beslutninger om 
administrativ udvisning mv. Af lovens ikrafttrædelsesbestemmelse fremgik, at reglerne også fandt 
anvendelse på sager, der var anlagt før lovens ikrafttræden. 
 
Østre Landsret afsagde kendelse om, at sagen skulle behandles efter de nye procesregler i 
udlændingeloven. Endvidere besluttede landsretten i medfør af de nye regler at beskikke en »særlig« 
advokat for A.  
 
A indbragte kendelserne for Højesteret og anførte bl.a., at de nye procesregler ikke fandt anvendelse i 
hans sag, og at beskikkelsen af den særlige advokat var sket, uden at A forinden var blevet hørt. 
Højesteret fastslog, at det udtrykkeligt fremgår af ændringsloven, at de nye regler i udlændingelovens 
kapitel 7 b også skal anvendes på allerede verserende sager. Endvidere fastslog Højesteret med 
henvisning til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom af 19. februar 2009 i sagen A m.fl. 
mod Storbritannien, at den ordning, der er gennemført ved de nye regler, som sådan må anses for at 
være forenelig med EMRK. I dommen, som angik frihedsberøvelse, udtalte Domstolen bl.a., at den 
frihedsberøvede gennem det åbne materiale skal modtage tilstrækkelige oplysninger om 
beskyldningerne mod ham til, at han på effektiv måde kan give instruktioner til den særlige advokat. 
Tilsvarende måtte efter Højesterets opfattelse gælde i sager om domstolsprøvelse af en udvisning 
efter udlændingelovens § 25, nr. 1. Højesteret bemærkede imidlertid, at der ikke under kæremålet på 
forhånd kunne tages stilling til, om de forudsætninger for en sådan ordning, som i praksis er opstillet 
af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, var iagttaget under sagen om domstolsprøvelse af 
udvisningen af A. Anvendelsen af de nye procesregler på en allerede verserende sag var hverken i 
strid med grundloven eller EMRK. Beskikkelsen af den særlige advokat var endvidere sket i 
overensstemmelse med udlændingeloven. Højesteret stadfæstede dermed landsrettens afgørelser. 
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U.2011.456H  
Afgørelse om dørlukning stadfæstet i sag om erstatningsansvar anlagt mod Forsvarsministeriet. 
Editionspålæg ikke meddelt. 
 
En afghansk statsborger, A, anlagde i 2007 sag mod Forsvarsministeriet, F, blandt andet med påstand 
om, at F var ansvarlig for, at danske soldater i Afghanistan i marts 2002 udleverede ham til 
amerikanske styrker, som udsatte ham for overgreb. Forud for sagsanlægget havde pressen bragt 
artikler om en dansk tolk, B, der hævdede at have overværet krænkende behandling af fanger, da han 
i januar og februar 2002 var udlånt til amerikanske styrker i Afghanistan. Efter en undersøgelse 
udarbejdede Forsvarets Auditørkorps en fortrolig rapport herom. A begærede auditørrapporten samt 
akterne i en arbejdsskadesag, som B havde rejst efter sin tjeneste i Afghanistan, fremlagt for 
landsretten. Endvidere begærede han B samt flere andre personer fra forsvaret afhørt. A anførte bl.a., 
at der var en betydelig offentlig interesse om sagen, der vedrørte øvrighedsmyndighedens grænser og 
overholdelse af basale folkeretlige regler. Der var derfor ikke grundlag for at fravige hovedreglen om 
offentlighed i retsplejen, jf. også grundlovens § 65 og EMRK artikel 6 og 10. 
 
F tilkendegav, at rapporten ville blive fremlagt, hvis det skete for lukkede døre. I modsat fald ville den 
uanset et eventuelt editionspålæg ikke blive fremlagt. F protesterede mod editionsbegæringen i B's 
arbejdsskadesag, bl.a. fordi denne fremlæggelse ville være overflødig. F begærede ligeledes 
dørlukning i forbindelse med vidneafhøringerne.  
 
Ved en afvejning mellem de af Forsvarsministeriet påberåbte hensyn og A's krav på effektiv 
domstolsprøvelse efter EMRK artikel 6, samt hensynet til offentlighed i retsplejen, fandt landsretten, 
at editionspålæg alene kunne meddeles under samtidig bestemmelse om, at dørene skulle lukkes i 
retsmøder, hvori auditørrapportens oplysninger om B's observationer blev fremlagt, omtalt eller 
citeret, og under vidneforklaringer om rapporten. Endvidere skulle dørene lukkes under B's og to 
menige soldaters vidneforklaringer. Landsretten afslog begæringen om editionspålæg med hensyn til 
B's arbejdsskadesag.  
 
Landsrettens kendelse om dørlukning blev kæret af A samt en række medierepræsentanter.  
Højesteret tiltrådte, at der ikke var grundlag for at tilsidesætte F's vurdering af, at fremlæggelse af 
auditørrapporten kunne være til skade for Danmarks forhold til fremmede magter, jf. retsplejelovens 
§ 169, stk. 2, 3. pkt. Højesteret lagde endvidere til grund, at rapporten tillige indeholdt 
personfølsomme oplysninger vedrørende B, som ikke burde være omfattet af edition. Højesteret 
fandt ikke grundlag for at tilsidesætte F's oplysning om, at det ikke var muligt at udskille de 
oplysninger, der enten var af fortrolig karakter omfattet af retsplejelovens § 169, stk. 2, 3. pkt., eller 
var af personfølsom karakter, fra de øvrige dele af rapporten, således at den på en anvendelig måde 
kunne fremlægges i ekstraheret form.  
 
Højesteret fandt herefter ikke grundlag for at pålægge F at fremlægge auditørrapporten. Højesteret 
tiltrådte, at der ikke var grundlag for at pålægge F at fremlægge B's arbejdsskadesag. Endvidere fandt 
Højesteret, at retsplejelovens § 29 c, stk. 2, ikke gav grundlag for at antage, at det var udelukket på 
forhånd at træffe afgørelse om dørlukning i et senere retsmøde, når der forelå særlige hensyn, under 
forudsætning af at pressen har haft adgang til at varetage sine interesser. Højesteret fandt disse 
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betingelser opfyldt. Højesteret tiltrådte, at betingelserne for dørlukning i retsplejelovens § 173, stk. 2, 
og § 29, stk. 1, nr. 2 og 3, var opfyldt under behandlingen af auditørrapporten, herunder når der skulle 
afgives vidneforklaringer om denne. Endelig tiltrådte Højesteret, at dørene skulle lukkes under hele 
vidneafhøringen af B og af de to menige soldater.  
 
Højesteret stadfæstede landsrettens kendelse og bemærkede, at resultatet ikke kunne anses at stride 
mod grundlovens § 65 eller EMRK artikel 6 og 10. Sagen blev hjemvist i forhold til en del af A's 
editionsbegæring, som landsretten ikke havde taget stilling til. 
 
Højesteretsdomme vedrørende forbud mod straf uden retsregel 
 
U.2010.119H  
Udgangspunktet ved fastsættelse af straf for drab på ægtefælle eller samlever forhøjet til fængsel i 12 
år svarende til udgangspunktet i andre drabssager.  
 
T var i byretten og landsretten dømt for i november 2007 at have dræbt sin samlever, A, og for 
brandstiftelse efter straffelovens § 181, stk. 1. T, der på gerningstidspunktet var 42 år, og som ikke 
tidligere var straffet, havde kendt A i ca. fire år, og de havde samlevet siden 2006. T havde - efter at 
have skudt A i hovedet med en boltpistol med dødelig hjernelæsion til følge - sat ild til ejendommen, 
hvori A, der fortsat var i live, stadig opholdt sig.  
 
Højesteret fastslog enstemmigt, at en straf af fængsel i 12 år bør være udgangspunktet også i sager 
om drab på ægtefælle eller samlever, og at det herefter beror på en konkret bedømmelse efter 
straffelovens §§ 80-82, om dette udgangspunkt kan fraviges i formildende retning under hensyn til en 
særlig følelsesmæssig belastning. Højesteret bemærkede herved, at den angivne justering af 
udgangspunktet for strafudmålingen også med virkning for allerede begåede forhold ikke gav 
anledning til retssikkerhedsmæssige betænkeligheder ud fra principperne i straffelovens § 3 og i Den 
Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 7 om ingen straf uden retsregel. Højesteret 
udtalte endvidere, at der ved udmålingen af straffen for ægtefælle- og samleverdrab - som ved andre 
drab - med et udgangspunkt på 12 år skal ganske meget til, for at straffen kan nedsættes eller 
forhøjes med 2 år til henholdsvis 10 og 14 år. Der bør derfor efter en konkret bedømmelse også 
kunne ske nedsættelse eller forhøjelse til henholdsvis 11 og 13 år, når der foreligger ikke uvæsentlige 
formildende eller skærpende omstændigheder, som kan begrunde en sådan mellemposition.  
 
Højesteret fandt, at der ikke var oplyst omstændigheder, som kunne begrunde en lempelse af 
straffen. Et flertal fandt ikke fuldt tilstrækkeligt grundlag for at forhøje straffen til fængsel i 13 år. 
Højesteret stadfæstede dermed landsrettens dom på fængsel i 12 år. 
 
3.2.2. Landsretterne 
 
Landsretsdomme vedrørende retfærdig rettergang 
 
Østre Landsret: B-686-09 af 21. december 2010   
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Sagen handlede om hvorvidt SC, der stammer fra Tunesien, måtte anses for en fare for statens 
sikkerhed, og om han givet fald med rette var administrativt udvist af Danmark med indrejseforbud 
for bestandig. 
 
Landsrettens flertal tilsidesatte integrationsministerens afgørelse af 6. februar 2008 om, at SC må 
anses for en fare for statens sikkerhed, og Integrationsministeriets afgørelse af 13. marts 2008 om 
udvisning af SC med indrejseforbud for bestandig. Begrundelsen herfor var, at domstolsprøvelsen af 
afgørelserne ikke levede op til de krav, der stilles efter EMRK. 
 
Landsretten fandt endvidere, at SC’s ret til familieliv efter EMRK artikel 8, var blevet krænket, fordi 
han som følge af udvisningen var blevet pålagt daglig meldepligt i Asylcenter Sandholm. Meldepligten 
indebar et ulovligt indgreb i SC’s muligheder for at udøve sit familieliv med sin samlever og deres 
fællesbarn, der er bosat i Århus. Landsretten tilkendte SC 35.000 kr. i godtgørelse samt erstatning for 
de udgifter, han havde afholdt til navnlig transport som følge af meldepligten. 
 
Reference: 
Østre Landsrets dom af 21. december 2010 
Journal nr. B-686-09 
Pressemeddelelsen findes på: www.kammeradvokaten.dk/media/587529/000670.domstol.pdf 
http://www.domstol.dk/oestrelandsret/nyheder/Pressemeddelelser/Pages/Pressemeddelelse(Domisagom,hvorvidtenper
son,derif%C3%B8lgePET%C2%B4sopfattelsehavdeplanlagtatdrabetegnerenKurtVestergaard,ertilfarefo.aspx 
 
U.2010.53Ø  
Tillægsbøde efter straffelovens § 50, stk. 2, ikke nedsat trods krænkelse af EMRK. 
 
T blev fundet skyldig bl.a. i overtrædelse af momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, ved forsætligt at have 
afgivet urigtige eller vildledende oplysninger i sine momsangivelser, hvorved statskassen blev 
unddraget 1.781.826 kr. i moms.  
 
Der var enighed om, at sagsbehandlingstiden udgjorde en krænkelse af EMRK art. 6, stk. 1, da der var 
forløbet ca. 7 år, fra T blev sigtet og næsten 3 år fra anklageskriftets indgivelse. På grund af den lange 
sagsbehandlingstid gjorde byretten T’s fængselsstraf betinget og fastsatte en tillægsbøde efter 
straffelovens § 50, stk. 2, til 1.200.000 kr. trods anklagemyndighedens påstand om en tillægsbøde på 
1.775.000 kr. Landsretten fastsatte tillægsbøden til 1.775.000 kr. Landsretten fandt også en krænkelse 
af EMRK artikel 6 og stadfæstede den betingede fængselsstraf. Landsretten fandt imidlertid ikke 
grundlag for også at lade tillægsbøden bortfalde eller nedsætte. 
 
U.2010.3059Ø  
10.000 kr. i bøde for overtrædelse af varemærkeloven under skærpende omstændigheder. 
Strafnedsættelse som følge af lang sagsbehandlingstid. 
 
T, som er født 1984, blev fundet skyldig ved den 30. oktober 2005 at have krænket enerettigheder til 
varemærker under særlig skærpende omstændigheder ved erhvervsmæssig brug, idet T uden 
fornødent samtykke udbød kopier af 211 forskellige varemærkebeskyttede effekter. Straffen blev af 

http://www.kammeradvokaten.dk/media/587529/000670.domstol.pdf
http://www.domstol.dk/oestrelandsret/nyheder/Pressemeddelelser/Pages/Pressemeddelelse(Domisagom,hvorvidtenperson,derif%C3%B8lgePET%C2%B4sopfattelsehavdeplanlagtatdrabetegnerenKurtVestergaard,ertilfarefo.aspx
http://www.domstol.dk/oestrelandsret/nyheder/Pressemeddelelser/Pages/Pressemeddelelse(Domisagom,hvorvidtenperson,derif%C3%B8lgePET%C2%B4sopfattelsehavdeplanlagtatdrabetegnerenKurtVestergaard,ertilfarefo.aspx


 64 

landsretten nedsat til en bøde på 10.000 kr. med forvandlingsstraf af fængsel i 10 dage. Den idømte 
bødestraf var lavere end den bødestraf, som normalt måtte forventes udmålt i en sag af denne 
karakter, idet det langvarige sagsforløb, som anklagemyndigheden ikke havde godtgjort skyldtes T's 
forhold, var tillagt betydning som strafnedsættende omstændighed, jf. straffelovens § 82, nr. 13. Der 
var herved tillige taget hensyn til, at der på grund af sagens samlede varighed fandtes at foreligge en 
overtrædelse af bestemmelsen i Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 6, stk. 1, om 
rettergang inden rimelig tid. 
 
U.2010.2080Ø  
Idømt fængselsstraf gjort betinget pga. krænkelse af EMRK art. 6, stk. 1. 
 
28-årige T havde den 31. maj 2007 gjort sig skyldig i overtrædelse af straffelovens § 266 ved på 
Øresundsmotorvejen to gange at have truet en medtrafikant med en pistol. T blev idømt fængsel i 20 
dage. Under henvisning til at sagens enkle karakter, sagsforløbet og sagsbehandlingstiden frem til 
byrettens dom den 29. januar 2010 indebar en krænkelse af EMRK art. 6, stk. 1, blev straffen gjort 
betinget. 
 
U.2010.2302Ø  
Skema med ventilkontroldata var i sag om parkeringsafgift ikke i sig selv tilstrækkeligt som bevis for, 
at afgiften var pålagt med rette. 
 
Kommunen K pålagde A en parkeringsafgift for at have parkeret en trailer i strid med bekendtgørelsen 
om standsning og parkering i Københavns Kommune af 27. maj 2005. Det fremgik af sagen, at der var 
foretaget ventilkontrol 9. juli 2007 kl. 20.09 og 10. juli 2007 kl. 20.52. Kontrollen var gennemført, ved 
at man ved første observation havde tegnet to blå streger som udtryk for ventilernes placering på 
traileren og ved anden observation små røde streger. Da det konstateredes, at hjulene ikke havde 
rykket sig, blev afgiften pålagt den 10. juli 2007 kl. 20.53.55.  
 
Landsretten henviste til Højesterets kendelse i UfR.2010.1027, hvoraf det fremgik, at retten ved 
behandling af en sag om parkeringsafgift til det offentlige skal iagttage de retssikkerhedsgarantier, der 
i medfør af EMRK artikel 6 gælder for tiltalte i straffesager. Dette indebærer bl.a., at de beviskrav, der 
gælder i straffesager, finder anvendelse. Da det fremlagte skema med ventilkontroldata ikke var 
underbygget ved fotografier, forklaring fra parkeringsvagten eller andre bevisligheder, og da dette 
skema ikke i sig selv kunne udgøre tilstrækkeligt bevis for, at parkeringsafgiften var pålagt med rette, 
stadfæstede landsretten fogedrettens afgørelse, hvorefter A ikke blev pålagt parkeringsafgift. 
 
U.2010.1008V  
Ægtefælleskifte var ikke behandlet inden en rimelig frist. Statskassen betalte kompensation for 
overtrædelse af EMRK ved at friholde parterne for sagsomkostninger. 
 
Ægtefællerne H og M blev separeret i januar 2002, og skifteretten tog boet under offentligt skifte i 
december 2002. Det væsentligste aktiv var en fast ejendom tilhørende M's bodel, der før det 
offentlige skifte var blevet vurderet til 1.485.000 kr. H kunne ikke acceptere vurderingen. Skifteretten 
bestemte i juni 2004, at der ikke skulle foretages omvurdering, men den oprindelige ejendomsmægler 
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skulle afgive en supplerende udtalelse om værdien på udlægstidspunktet. Da den oprindelige 
ejendomsmægler var gået på pension, afgav en anden mægler den supplerende udtalelse. Udtalelsen 
fremkom den 30. december 2004. Parternes advokater fremsatte indsigelser mod værdien af 
ejendommen. M gjorde gældende, at han havde udtaget ejendommen pr. 9. januar 2002, subsidiært 
pr. 30. december 2004, men i begge tilfælde til den oprindelige vurdering. 
 
Skifteretten udskilte i 2007 spørgsmålet om udlægstidspunktet og udlægsprisen til delforhandling, og 
der blev afsagt dom den 28. februar 2008, hvorefter ejendommen skulle udlægges til M pr. 30. 
december 2004 til en værdi af 1.850.000 kr.  
 
H og M gjorde endvidere gældende, at ægtefælleskiftet havde trukket uforholdsmæssigt ud, og der 
var sket krænkelse af EMRK artikel 6. Skifteretten erkendte, at sagens behandling ikke var blevet 
afsluttet inden rimelig tid i overensstemmelse med EMRK art. 6, stk. 1. Landsretten tiltrådte, at der 
var sket en krænkelse af parternes rettigheder efter EMRK artikel 6, stk. 1. Landsretten tiltrådte 
endvidere, at det som delvis kompensation for krænkelsen var bestemt, at parterne, der begge havde 
haft fri proces, ikke skulle godtgøre statskassen nogen andel af de meget betydelige beløb, der var 
afholdt i salærer til de beskikkede advokater. Endvidere fandt landsretten, at parterne som yderligere 
kompensation for krænkelsen hverken skulle godtgøre statskassen de positive udgifter, der havde 
været forbundet med skiftebehandlingen, eller skifteafgiften, jf. herved artikel 13 i EMRK 
sammenholdt med princippet i retsplejelovens § 320. 
 
Landsretsdomme vedrørende retten til effektive retsmidler 
 
Østre Landsrets dom B-1663-09 af 9. december 2010  
Sagen handlede om hvorvidt sagsøgeren AS, der stammer fra Irak, måtte anses for en fare for statens 
sikkerhed og om han i givet fald med rette, var udvist fra Danmark for bestandigt. 
 
Landsretten fandt ikke grundlag for at tilsidesætte Integrationsministeriets afgørelse af 21. december 
2007, om at AS var til fare for statens sikkerhed, idet afgørelsen ansås for overensstemmende med 
loven og ansås for nødvendig i et demokratisk samfund og derfor i overensstemmelse med EMRK 
artikel 8. Landsretten fandt endvidere at der ikke var grundlag for at tilsidesætte PET’s beskyldning, 
der lå til grund for vurderingen, om at AS i 2006 var en helt central person i et internationalt netværk 
der koordinerede indsættelse af terrorister i Irak. Landsretten lagde i denne forbindelse vægt på 
materiale, der var gennemgået under den åbne del af hovedforhandlingen. Selvom Landsretten i sin 
vurdering var bestyrket af den lukkede del af materialet, fandt Landsretten at AS havde modtaget 
tilstrækkelige oplysninger til, at han på effektiv måde kunne give instruktioner til den særlige advokat. 
 
Landsretten fandt ikke, at det var i strid med EMRK artikel 13 om ret til effektive retsmidler, at AS 
først kunne blive bekendt med disse oplysninger under sagen. Oplysningerne var undtaget reglerne 
om partshøring, begrundelse og kontradiktion, og beslutningen om, at AS var en fare for statens 
sikkerhed, var truffet administrativt og denne beslutning kunne gøres til genstand for 
domstolsprøvelse. 
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Landsretten fandt på denne baggrund ikke grundlag for at tilsidesætte integrationsministerens skøn af 
21. december 2007, hvorefter det blev vurderet, at AS må anses for en fare for statens sikkerhed.  
 
3.2.3. Byretterne 
 
Byretsdomme vedrørende den personlige frihed 
 
Københavns byrets dom i sag nr. 4B-333/2010 af 16. december 2010  
Underkendelse af 250 præventive anholdelser under COP 15 i København. 
 
Politiets administrative frihedsberøvelser af 250 personer i syv forskellige aktioner i perioden 11.-16. 
december 2009 under COP 15 i København, blev af Københavns Byret fundet ulovlige ved dom af 16. 
december 2010. Alle syv tilfælde vurderet som krænkelse af EMRK artikel 5, mens 
frihedsberøvelserne af sagsøgerne d.12.12.2009 tillige blev anset for stridende mod EMRK artikel 3. 
Byretten fandt i forbindelse med sagen ikke anledning til at tage stilling til hvorvidt 
frihedsberøvelserne var i strid med grundlovens § 79 eller EMRK artikel 8, 10 og 11.  
 
Politiets indgreb skete for at hindre yderligere uro i de enkelte situationer, men retten fandt det ikke i 
nogen af tilfældene bevist, at sagsøgerne ville eller havde tilsluttet sig urolighederne eller i øvrigt gav 
anledning til fare for forstyrrelse af den offentlige orden eller fare for enkeltpersoners eller den 
offentlige sikkerhed.  
 
De tre dommere fastslog på denne baggrund, at de 250 sagsøgere var blevet udsat for et ulovligt 
indgreb og tildelte samtlige sagsøgere godtgørelse for tort. Frihedsberøvelserne under den store 
folkelige demonstration d.12.december blev, som oven for nævnt tillige anset for nedværdigende og i 
strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention artikel 3, da sagsøgerne havde fået strips 
på håndleddene bag på ryggen og var blevet sat ned i såkaldte ”tog” på den frostkolde jord i op til 4½ 
timer under pressens bevågenhed, stort set uden adgang til toilet eller drikkevand, inden de blev 
transporteret til et midlertidigt fængsel. De 178 sagsøgere der var blevet frihedsberøvet under disse 
forhold blev hver tilkendt 9000 kroner i godtgørelse for tort, mens de øvrige sagsøgere blev tilkendt 
5000 kroner hver.  
 
Under de urolige dage i forbindelse med topmødet, frihedsberøvede politiet i alt cirka 1900 
mennesker, hvoraf 250 valgte at deltage i sagsanlægget mod politiet. Den samlede godtgørelse for de 
ulovlige frihedsberøvelser udgør for de 250 sagsøgere knap to mio. kr. med tillæg af procesrente. 
 
Dommen blev anket til Østre Landsret. 
 
Reference: 
Københavns Byret 
Dom af 16. december 2010 
Journal nr. 4B-333/2010 
www.domstol.dk/KobenhavnsByret/nyheder/domsresumeer/Pages/DomiCOP15sag.aspx 
 

http://www.domstol.dk/KobenhavnsByret/nyheder/domsresumeer/Pages/DomiCOP15sag.aspx
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3.3. Administrative udtalelser og afgørelser  
 
3.3.1. Udtalelser fra Folketingets Ombudsmand  
 
Udtalelser vedrørende retten til en retfærdig rettergang 
 
J.nr. 2010-4940-6140 om parkeringsafgift  
Sagen vedrører en klage til Folketingets Ombudsmand over en parkeringsafgift fra Center for 
Parkering i København. Sagen omhandlede navnlig et bevisspørgsmål; hvorvidt A havde A et 
parkeringsskilt for personer med handicap i vinduet, da A parkerede, således at A ikke skulle stille sin 
p-skive på en strækning med (2 timers) tidsbegrænset parkering.  
 
Som bilag til A's klage havde A bl.a. vedlagt afgiftsdata og 2 fotos fra sagen. A gjorde gældende over 
for centeret, at p-vagten kun havde taget billede af bilen og af p-skiven men ikke af hele forruden. A 
henviste endvidere til en kendelse afsagt af Højesteret den 12. januar 2010 og anførte, at centeret 
ikke havde løftet bevisbyrden i sagen.  
 
Ombudsmanden henviste til det i kendelsen anførte om beviskrav og artikel 6, stk. 2, i Den 
Europæiske Menneskerettighedskonvention og bad Center for Parkering om en udtalelse. 
 
Ombudsmanden modtog Center for Parkerings udtalelse i december 2010. I udtalelsen havde Center 
for Parkering ikke redegjort nærmere for centerets generelle forståelse af Højesterets kendelse af 12. 
januar 2010. Ombudsmanden noterede sig centerets konstatering af at centeret havde indrettet sin 
praksis efter kendelsen. Ombudsmanden gik således ud fra at de beviskrav, der følger af Højesterets 
kendelse af 12. januar 2010, indgår i Center for Parkerings egne retningslinjer, som centeret henviste 
til i udtalelsen. I forhold til den konkrete sag havde Center for Parkering i udtalelsen oplyst at centeret 
efter en fornyet vurdering af sagen havde besluttet at annullere A's parkeringsafgift. Centeret 
henviste til, at dokumentationen for parkeringsafgiften i A's sag ikke var tilstrækkelig og ikke levede 
op til Center for Parkerings egne retningslinjer. 
 
Centeret beklagede herefter, at parkeringsafgiften ikke var blevet annulleret tidligere. 
 
Ombudsmanden bemærkede hertil at A over for Center for Parkering tydeligt havde gjort gældende, 
at p-vagten kun havde taget billede af bilen og af p-skiven men ikke af hele forruden. Endvidere havde 
centeret ikke løftet bevisbyrden i sagen. Det af A anførte, som er af afgørende betydning for sagen, 
tog Center for Parkering ikke tilstrækkelig højde for med sit brev til A i november 2010. Det skete først 
ved en fornyet gennemgang af sagen. 
 
Reference: 
Foketingets Ombudsmand 
J.nr. 2010-4940-6140 
 
3.4. Domme fra den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og EU-Domstolen 
Der er ikke i perioden afsagt domme mod Danmark vedrørende retfærdighed i retssystemet. 
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3.5. Udtalelser og konkrete sager fra internationale komitéer 
Der har ikke været evaluering af Danmark i perioden eller behandlet sager mod Danmark vedrørende 
retfærdighed i retssystemet. 
 
3.6. Regeringsinitiativer 
Der er ikke i perioden blevet iværksat initiativer vedrørende retfærdighed i retssystemet. 
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4. FRIHEDER  
Kapitlet omhandler ytringsfrihed, forenings- og forsamlingsfrihed, retten til respekt for privatliv, 
familieliv, hjem og korrespondance samt retten til at tænke frit og til samvittigheds- og 
religionsfrihed. 
 
4.1. Lovforslag og bekendtgørelser 
 
Lovforslag vedrørende privat- og familieliv 
 
Forslag til lov om ændring af lov om tv-overvågning (Udvidelse af adgangen til tv-overvågning for 
boligorganisationer m.v. og idrætsanlæg) 
 
Baggrund: Formålet med lovforslaget er at give boligorganisationer mv. og idrætsanlæg mulighed for 
efter nærmere fastsatte betingelser at foretage tv-overvågning af visse områder, der benyttes til 
almindelig færdsel. Efter tilladelse fra politidirektøren kan boligorganisationer mv. i udsatte 
boligområder tv-overvåge boligområdet og arealer i direkte tilknytning hertil f.eks. stiarealer og 
parkeringspladser, når overvågningen er væsentlig af hensyn til kriminalitetsbekæmpelse. Endvidere 
kan idrætsanlæg efter tilladelse fra politidirektøren tv-overvåge egne facader, indgange, indhegninger 
m.v. samt arealer i direkte tilknytning til idrætsanlægget f.eks. adgangsveje og parkeringspladser, når 
overvågningen er væsentlig af hensyn til kriminalitetsbekæmpelse. 
 
Instituttets bemærkninger: Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD) har i en række 
afgørelser udtalt sig om staters mulighed for at foretage indgreb i borgeres privatliv ved at opsætte 
tv-overvågningskameraer. Som udgangspunkt vil anvendelsen af overvågningskameraer uden 
billedoptagelse på offentlige steder ikke udgøre et indgreb i retten til privatliv. Systematisk optagelse 
ved hjælp af videoovervågning og opbevaring af optagelser vil imidlertid udgøre et indgreb i retten til 
privatliv. Tilladelser til at foretage videoovervågning med billedoptagelse skal således opfylde EMRK 
artikel 8, stk. 2, som fastslår, at et indgreb i retten til privatliv skal have hjemmel i lov, forfølge et 
legitimt formål, og være nødvendigt i et demokratisk samfund. 
 
En udvidelse af adgangen til at foretage tv-overvågning bør efter instituttets opfattelse kun tillades, 
hvis det efter en forudgående analyse vurderes at have en kriminalpræventiv effekt. Samtidigt tilsiger 
proportionalitetsprincippet, at andre foranstaltninger, der ikke medfører billedoptagelse, skal have 
vist sig at være utilstrækkelige. Der bør efter instituttets opfattelse direkte i lovteksten opstilles helt 
klare og specifikke kriterier, som skal inddrages ved vurderingen af, om der konkret kan gives 
tilladelse til den udvidede brug af videoovervågning. Instituttet anbefaler, at borgere sikres en effektiv 
mulighed for at klage over en tilladelse til at foretage tv-overvågning, og at oplysninger om denne 
klageadgang videreformidles til berørte personer. 
 
Reference: 
Lov om ændring af lov om tv-overvågning (Udvidelse af adgangen til tv-overvågning for boligorganisationer m.v. og 
idrætsanlæg) 
Lov nr.713 af 25. juni 2010 
L 185, folketingsåret 2009-10 
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Ikrafttrædelse: Loven trådte i kraft den 1. juli 2010. 
Afstemningsresultat: Lovforslaget vedtaget med 100 stemmer mod 6 
Instituttets høringssvar af 8. april 2010 udarbejdet af Martin Futtrup og Helle Schaumann 
 
Bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Politiets Efterforskningsstøtte Database (PED) 
Baggrund: Ved bekendtgørelsen oprettes Politiets Efterforskningsstøtte Database (PED), som er et 
internt arbejdsredskab for politiet. Databasen består af en persondel og en hændelsesdel. I 
persondelen kan der optages relevante oplysninger om personer, der er dømt, sigtet eller mistænkt 
for at have begået eller ville begå et strafbart forhold, og meddelere, politiagenter og personer, der er 
undergivet vidnebeskyttelsesforanstaltninger. I hændelsesdelen kan der optages relevante 
oplysninger om hændelser.  
 
Oplysninger i persondelen om bestemte personer slettes, når der ikke er indlagt oplysninger om den 
pågældende inden for de seneste 10 år. Rigspolitiet opbevarer og fører som dataansvarlig myndighed 
PED. Behandling af personoplysninger i PED kan alene finde sted i det omfang, det er nødvendigt i 
forbindelse med løsningen af politimæssige opgaver inden for de områder, som er undergivet 
systematisk, politimæssig monitering. 
 
Instituttets bemærkninger: Offentlige myndigheders, herunder politiets, registrering, behandling og 
opbevaring af personoplysninger er omfattet af retten til respekt for privatlivet efter EMRK artikel 8. 
Et indgreb i privatlivet skal ske ifølge lov, forfølge et legitimt formål samt være nødvendigt i et 
demokratisk samfund. I modsat fald vil indgrebet være en krænkelse af EMRK artikel 8. Europarådets 
Konvention om Persondatabeskyttelse fra 1981 opstiller desuden kriterier for, hvornår persondata i 
almindelighed må registreres, behandles og videregives. Det er afgørende, at der anlægges en 
proportionalitetsbetragtning ved vurderingen af i hvilket omfang personoplysninger kan registreres og 
opbevares.  
 
Den menneskeretlige beskyttelse af personoplysninger indeholder det grundlæggende krav for 
optagelse/registrering, opbevaring mv. af sådanne oplysninger, at oplysningerne er nødvendige, 
relevante og præcise i forhold til det formål, som danner grundlag for optagelsen eller opbevaringen. 
Der bør derfor fastsættes klare og detaljerede regler for registrering, opbevaring og sletning, 
herunder minimumsbeskyttelsesregler, ikke mindst når dette gælder data, som bliver anvendt til 
politimæssige formål. Det er instituttets opfattelse, at en helt generel regel om, at oplysninger 
vedrørende bestemte personer slettes, når der ikke er indlagt oplysninger om den pågældende inden 
for de seneste 10 år, er for unuanceret. Der bør anlægges en mere konkret vurdering af, i hvilket 
omfang det må anses for nødvendigt at opbevare registrerede personoplysninger i persondelen i 
mindst 10 år. Kun hvis hensynet til dette nødvendighedskrav kan anses at overstige hensynet til den 
registrerede selv, er en fortsat opbevaring efter instituttets opfattelse proportional. 
 
Reference: 
Bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Politiets Efterforskningsstøtte Database (PED) 
Bekendtgørelse nr. 921 af 2. juli 2010  
Ikrafttrædelse: Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. september 2010 
Instituttets høringssvar af 15. januar 2010 udarbejdet af Helle Schaumann 
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Forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Dna-profil-register, retsplejeloven og lov om 
registrering af køretøjer 
 
Baggrund: Prüm-traktaten fra 2008 indebar, at hver EU-medlemsstat blev givet adgang til søgning i 
andre medlemsstaters dna- og fingeraftryksregistre med henblik på at få oplyst, om en dna-profil eller 
et fingeraftryk er kendt i en anden medlemsstat (en ”hit/no hit”-søgning). For motorkøretøjer betyder 
Prüm-traktaten, at medlemsstaterne har online-adgang til oplysninger i hinandens køretøjsregistre. 
Prüm-samarbejdet er endnu ikke trådt i kraft. 
 
Formålet med lovforslaget er at give lande uden for EU adgang til at søge i de danske registre over 
dna-profiler, fingeraftryk og køretøjer i forbindelse med samarbejdet om kriminalitetsbekæmpelse.  
Adgangen til registrene skal bygge på en aftale mellem Danmark og det enkelte land uden for EU.  
Ordningen indebærer, at der kan gives adgang til såkaldte referencedata, dvs. dna-profilen eller 
fingeraftrykket og et referencenummer. Det vil således ikke umiddelbart være muligt at identificere 
den pågældende person, som er optaget i de danske registre.  
 
Ordningen ventes i første omgang anvendt i forhold til USA i forbindelse med en aftale mellem 
Danmark og USA om styrket samarbejde om forebyggelse og bekæmpelse af terrorisme og anden 
alvorlig kriminalitet. Det er fra amerikansk side en forudsætning for det fortsatte arbejde om 
visumfritagelse mellem Danmark og USA. 
 
Instituttets bemærkninger: Det er instituttets opfattelse, at der fortsat er retssikkerhedsmæssige 
betænkeligheder forbundet med, at andre landes myndigheder kan hente oplysninger direkte i 
danske registre. Der bør derfor efter instituttets opfattelse indgås aftaler om en fælles international 
databeskyttelsesregulering til betryggelse af international udveksling mv. af persondata. En udvidelse 
af kredsen af lande, som kan søge i danske databaser, bør ikke foretages, førend erfaringerne 
vedrørende Prüm-samarbejdet er vurderet. 
 
Det er instituttets opfattelse, at der forudgående bør sker en nærmere fastlæggelse af, efter hvilke 
kriterier, der kan søges i danske databaser. Samtidigt bør der opstilles brugbare kontrolmekanismer, 
således at der kun foretages søgning i overensstemmelse med disse forud fastlagte kriterier. 
 
USA anses ikke for at være et sikkert tredjeland i forhold til persondatalovens § 27 vedrørende 
overførsel af oplysninger til tredjelande. Der bør derfor efter instituttets opfattelse opstilles 
udtrykkelige krav til databeskyttelseslovgivningen i USA, inden der tillades en online-adgang til danske 
elektroniske databaser.  
 
Ifølge lovforslaget bemyndiges Justitsministeriet til at indgå bilaterale aftaler om søgning i danske 
databaser. Instituttet finder det af retssikkerhedsmæssige årsager betænkeligt med en så vid 
bemyndigelse, når henses til at der internationalt åbnes for en omfattende dataudveksling af 
følsomme oplysninger vedrørende den enkelte borger.  
Instituttet foreslår endelig, at der udformes retningslinjer med henblik på at imødegå diskriminerende 
”ethnic profiling” i forbindelse med indsamling og udveksling af information. 
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Reference: 
Lov om ændring af lov om Det Centrale Dna-profil-register, retsplejeloven og lov om registrering af køretøjer (Udveksling 
af oplysninger om dna-profiler, fingeraftryk og køretøjer med stater uden for Den Europæiske Union) 
Lov nr.715 af 25. juni 2010 
L 152, folketingsåret 2009-10 
Justitsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden  
Afstemningsresultat: Lovforslaget blev vedtaget med 91 stemmer mod 2; 16 stemte hverken for eller imod 
Instituttets høringssvar af 25. marts 2010 udarbejdet af Helle Schaumann 
 
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om pas m.v. 
Baggrund: Indtil den 1. juli 2009 var der i Danmark alene mulighed for at få udstedt pas med F for 
female (kvinde) eller M for male (mand), da betegnelsen af køn i pas automatisk dannes på baggrund 
af ansøgerens cpr-nummer. I juli 2009 fik transseksuelle, som ikke har gennemgået en 
kønsskifteoperation, mulighed for at få udstedt pas, hvor deres biologiske køn ikke er angivet med 
den sædvanlige kønsbetegnelse F eller M men i stedet markeret med et X for unspecified (Ikke 
præcist oplyst). Udkastet til ændring af bekendtgørelse om pas udvider den eksisterende mulighed for 
at benytte kønsbetegnelsen X i danske pas, således at ikke blot transseksulle – men også personer, 
der ganske ligestilles med transseksuelle – får mulighed for at få udstedt et pas med denne 
kønsbetegnelse. 
 
Instituttets bemærkninger: Ifølge Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom i sagen Christine 
Goodwin mod Storbritannien, er en stat positivt forpligtet til at sikre, at en kønsskifteopereret 
transseksuels kønsskifte anerkendes i retlige sammenhænge, herunder i dennes 
identifikationsdokumenter. 
 
Yogyarkarta-principperne opstiller standarder for et ønsket beskyttelsesniveau under anvendelsen af 
internationale menneskerettighedskonventioner på området for seksuel orientering og kønsidentitet. 
Det fremgår blandt andet af princip nr. 3, at enhver persons selv-definerede seksuelle orientering og 
kønsidentitet er uløseligt knyttet til dennes personlighed, og er et af de mest grundlæggende aspekter 
af selvbestemmelse, værdighed og frihed. Yogyarkarta-principperne er ikke bindende for Danmark, 
men indeholder retningslinjer for, hvordan der bedst muligt tages hensyn til transseksuelle personer. 
Samtidigt kan henvises til anbefalinger udformet af Europarådets Menneskerettighedskommissær, 
Thomas Hammarberg, hvorefter der bl.a. bør udvikles hurtige og transparente procedurer vedrørende 
skifte af køn og navn på fødselsattester, identitetspapirer, pas mv. 
 
Instituttet bifalder, at der ved forslaget sker en udvidelse af den kreds, som fremover kan vælge at 
angive køn med ”X”. Instituttet har tidligere foreslået, at der foretages en nærmere vurdering af, 
hvorledes der i Danmark i højere grad kan tages hensyn til den transseksuelle persons opfattelse af sit 
køn, f.eks. således at et nyt personnummer kan tildeles efter Rigshospitalets Sexologisk Kliniks 
anerkendelse af transseksualiteten. På denne baggrund vil der efterfølgende kunne udstedes pas med 
denne kønsangivelse.  Dette skal også ses på baggrund af, at der ved den løbende indførsel af 
biometriske pas efterhånden skabes en høj grad af sikkerhed for identifikation af den enkelte person, 
uafhængigt af biologisk status. 
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Reference: 
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om pas m.v. 
Bekendtgørelse nr. 931 af 15. juli 2010 
Ikrafttrædelse: Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. august 2010 
Instituttets høringssvar af 12. maj 2010 udarbejdet af Helle Schaumann 
 
Forslag til lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven (Skærpede straffe for hæleri og etablering 
af tæt samarbejde om udveksling af oplysninger mellem kriminalforsorgen, de sociale myndigheder 
og politiet i forbindelse med dømtes løsladelse (KSP-samarbejdet)) 
Baggrund: Lovforslaget skal gennemføre dele af regeringens indbrudspakke fra april 2010. Det drejer 
sig om strengere straffe for hæleri og tættere koordinering af indsatsen ved udslusning fra fængsel. 
Lovforslaget skærper straffen for overtrædelse af straffelovens § 290, stk. 2, om hæleri af særlig grov 
beskaffenhed i sager om hæleri af mere professionel karakter med en tredjedel i forhold til i dag. Man 
foreslår også, at bødestraffen for overtrædelse af straffelovens § 303 om groft uagtsomt hæleri bliver 
skærpet markant.  
Lovforslaget etablerer desuden et mere systematiseret samarbejde mellem kriminalforsorgen, de 
sociale myndigheder og politiet om udslusning fra fængsel - det såkaldte KSP-samarbejde. 
Samarbejdet skal bl.a. sikre, at de involverede myndigheder regelmæssigt, hurtigt og smidigt kan 
udveksle alle nødvendige oplysninger. Det sker ved, at man i retsplejelovens § 115 indsætter en 
udtrykkelig hjemmel til denne udveksling. 
 
Instituttets bemærkninger: En udvidelse af adgangen til at udveksle oplysninger om borgeres rent 
private forhold, rejser som udgangspunkt betænkeligheder. Dette gælder også udveksling af 
personfølsomme oplysninger mellem myndigheder, og uanset videregivelsen skønnes ”nødvendig af 
hensyn til samarbejdet mellem kriminalforsorgen, de sociale myndigheder og politiet som led i 
indsatsen over for personer, der løslades fra institutioner under kriminalforsorgen (KSP-
samarbejdet)”. Udgangspunktet for udveksling af oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold 
bør være, at der søges indhentet et samtykke til udveksling af disse oplysninger fra den berørte 
borger. Det må kunne antages, at et sådant samtykke som oftest vil blive givet, såfremt borgeren 
informeres, om hvad oplysningerne skal bruges til i den resocialiserende indsats.  
 
Såfremt der dokumenteres et egentligt behov for en udvidelse af adgangen til at udveksle disse 
oplysninger, er det instituttets opfattelse, at der i lovforslaget bør indsættes en betingelse om, at der 
foretages en indgående konkret vurdering af oplysningerne, førend sådan videregivelse kan finde sted 
uden samtykke fra den berørte borger.  
 
Reference: 
Lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven (Skærpede straffe for hæleri og etablering af tæt samarbejde om 
udveksling af oplysninger mellem kriminalforsorgen, de sociale myndigheder og politiet i forbindelse med dømtes 
løsladelse (KSP-samarbejdet)) 
Lov nr.1549 af 21. december 2010 
L 3, folketingsåret 2010-11 
Ikrafttrædelse: Lovens § 1 trådte i kraft den 1. januar 2011, og § 2 træder i kraft den 1. april 2011 
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Afstemningsresultat: Lovforslaget blev vedtaget med 104 stemmer for og 2 stemmer imod 
Instituttets høringssvar af 1. september 2010 udarbejdet af Jonas Christoffersen og Helle Schaumann 
 
Forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Forordning om ændring af konventionen om 
gennemførelse af Schengenaftalen og forordning, hvad angår bevægelighed for indehavere af visum 
til længerevarende ophold, afskaffelse af garantiordningen i visumsager m.v.) 
Baggrund: Lovforslaget indeholder forslag til ændringer af udlændingeloven med henblik på, at 
Danmark kan gennemføre Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 265/2010 om ændring 
af konventionen om gennemførelse af Schengen-aftalen og forordning (EF) nr. 562/2006, hvad angår 
bevægelighed for indehavere af visum til længevarende ophold. Med lovforslagets § 1, nr. 11 foreslås 
indført hjemmel til, at der uden samtykke fra visumansøgeren kan indhentes og videregives 
personoplysninger i visumsager ud fra hensynet til ”en smidig ansøgningsprocedure”. 
 
Instituttets bemærkninger: Offentlige myndigheders registrering og udveksling af personoplysninger 
udgør et indgreb EMRK artikel 8 om borgeres ret til respekt for privatliv og skal ske i 
overensstemmelse med de betingelser, som er nævnt i artikel 8, stk. 2. Registrering og udveksling skal 
derfor efter national ret underlægges betingelser, der gør det muligt at påse og kontrollere 
overholdelsen af artikel 8. 
 
Europarådets konvention nr. 108 af 28. januar 1981 om persondatabeskyttelse indeholder i art. 6 en 
begrænsning i adgangen til at videregive personoplysninger om bl.a. helbredsmæssige og strafbare 
forhold. Beskyttelsen af personoplysninger er også omfattet af EU’s Persondatadirektiv (95/46/EC). 
Afgørende er, at indsamling og registrering sker til udtrykkeligt angivne og saglige formål. Formålet 
skal således defineres med en vis præcision, således at der skabes klarhed og åbenhed omkring 
behandlingen af relevante persondata.  
 
Efter lovforslagets § 1, nr. 11, kan oplysninger om visumansøgerens rent private forhold og 
personoplysninger indhentes af Integrationsministeriet fra relevante myndigheder uden samtykke fra 
ansøgeren ”i det omfang indhentelsen af oplysningen kan have betydning for behandlingen af sagen”. 
Der er ingen afgrænsning af, hvilke oplysninger det er muligt at indhente, samt fra hvilke 
myndigheder sådanne oplysninger kan indhentes. 
 
Institut for Menneskerettigheder finder, at en vedtagelse og efterfølgende anvendelse af lovforslagets 
§ 1, nr. 11, som forudsat i lovforslagets bemærkninger – afhængig af hvilke oplysninger der konkret er 
tale om – vil stride imod EMRK artikel 8, Europarådets Persondatabeskyttelseskonventions artikel 6 
samt EU’s Persondatadirektivs artikel 8. 
 
Reference: 
Lov om ændring af udlændingeloven (Forordning om ændring af konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen og 
forordning, hvad angår bevægelighed for indehavere af visum til længerevarende ophold, afskaffelse af garantiordningen i 
visumsager m.v.) 
Lov nr.1542 af 21. december 2010 
L 18, folketingsåret 2009-10 
Ikrafttrædelse: Loven trådte i kraft den 1. januar 2011 
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Afstemningsresultat: Lovforslaget blev vedtaget med 84 stemmer for, 20 stemmer imod og 6 stemmer hverken for eller 
imod forslaget 
Instituttets høringssvar af 28.september 2010 udarbejdet af Jonas Christoffersen og Helle Schaumann 
 
Forslag til lov om ændring udlændingeloven (Gebyr for at indgive ansøgninger og klager på 
familiesammenførings-, studie- og erhvervsområdet) 
Baggrund: Med lovforslaget indføres der blandt andet gebyrer for indgivelse af ansøgninger om 
opholdstilladelse på familiesammenførings-, studie- og erhvervsområdet. Det foreslås således, at 
indgivelse af ansøgninger om opholdstilladelse på familiesammenførings-, studie- og 
erhvervsområdet, medmindre Danmarks internationale forpligtelser eller EU-reglerne kan tilsige 
andet, betinges af, at udlændingen har betalt et gebyr for behandling af ansøgningen, og at 
ansøgningen skal afvises, hvis gebyret ikke er indbetalt. Der skal betales gebyrer for både 
førstegangsansøgninger, ansøgninger om forlængelse af opholdstilladelse og ansøgninger om 
tidsubegrænset opholdstilladelse. Gebyret for indgivelse af en ansøgning om ægtefællesammenføring 
foreslås at koste 5.950 kr.  
 
Instituttets bemærkninger: Instituttet anbefaler, at det overvejes nærmere, om virkningerne af kravet 
om gebyr på 5.950 kr. for indgivelse af ansøgning om familiesammenføring er proportionale, jf. EMRK 
artikel 8 og 14, herunder at der tilvejebringes nærmere oplysninger om, hvor mange personer der må 
antages at blive udelukket herfra på grund af de samlede omkostninger ved ægtefællesammenføring.  
 
Instituttet anbefaler, at det meget nøje overvejes at indføre adgang til dispensation fra gebyrkravet 
alene på grund af indkomst- og formueforhold, idet en ren økonomisk selektion er meget lidt 
stemmende med et almindeligt ligheds- og ikke-diskriminationsprincip, herunder efter FN’s 
Handicapkonvention. 
 
Reference: 
Lov om ændring af udlændingeloven (gebyr for at indgive ansøgninger og klager på familiesammenførings-, studie- og 
erhvervsområdet) 
Lov nr.1604 af 22. december 2010 
L 66, folketingsåret 2010-11 
Ikrafttrædelse: Loven trådte i kraft den 1. januar 2011 
Afstemningsresultat: Lovforslaget vedtaget med 57 stemmer mod 51 
Instituttets høringssvar af 25. november 2010 udarbejdet af Sara W. Guldagger 
 
Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om leje 
(Styrket indsats i ghettoområder og anvendelse af den almene boligsektors midler) 
Baggrund: Lovforslaget indebærer blandt andet, at kommuner og boligorganisationer får en række 
nye redskaber til mere præcist at styre beboersammensætning og tilflytning i almene boliger. Det 
foreslås blandt andet, at kommuner fremover skal kunne beslutte, at boligorganisationer skal afvise at 
udleje boliger i områder med en høj andel af personer uden for arbejdsmarkedet til personer, som 
modtager førtidspension, og personer, som i seks sammenhængende måneder har modtaget 
arbejdsløshedsdagpenge eller sygedagpenge, hvis der er andre på ventelisten. En kommune skal ved 
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afvisning af de pågældende anvise en anden passende bolig, og anvisning skal så vidt muligt ske 
senest seks måneder efter den dato, hvor den boligsøgende modtager meddelelse om afvisning. 
 
Instituttets bemærkninger: Forslaget rejser blandt andet spørgsmål i forhold til retten til en bolig. 
Lægges det til grund, at de omhandlede personer ved afvisning fra en ledig bolig anvises en anden 
bolig inden for de seks måneder, konflikter forslaget efter instituttets opfattelse ikke med ØSKR 
artikel 11, stk. 1 (og ved afvisning af personer med varig nedsat funktionsevne tillige 
Handicapkonventionens artikel 28), eller EMRK artikel 8. Såfremt der ikke anvises en anden bolig 
inden for en rimelig frist, kan forholdet muligvis anses for et uberettiget indgreb i retten til en bolig 
som beskyttet i ØSKR artikel 11, stk. 1 (og ved afvisning af personer med varig nedsat funktionsevne 
tillige Handicapkonventionens artikel 28), ligesom det ikke kan udelukkes, at forslaget vil kunne 
udgøre et indgreb i retten til privatliv som beskyttet i EMRK artikel 8, hvis lovlighed i så fald skal 
vurderes nærmere, jf. EMRK artikel 8, stk. 2.  
 
Forslaget rejser endvidere spørgsmål om diskrimination, idet forslaget indebærer forskelsbehandling 
på grund af modtagelse af sociale ydelser. Lægges det til grund, at de personer, der er omfattet af 
forslaget, ved afvisning af en bolig anvises en anden bolig inden for seks måneder, må det efter 
instituttets opfattelse antages, at forslaget ikke indebærer ulovlig forskelsbehandling (diskrimination). 
Anvises der ikke en anden bolig inden for en rimelig frist, kan det efter instituttets opfattelse ikke 
udelukkes, at den forskelsbehandling, som forslaget indebærer, ikke vil blive anset for proportional. 
Det bemærkes i den forbindelse, at modtagere af førtidspension, arbejdsløshedsdagpenge eller 
sygedagpenge ofte er økonomisk eller socialt dårligt stillede eller har særlige behov, og at disses 
muligheder for selv at tilvejebringe en anden passende bolig kan være begrænsede.  
 
Instituttet anbefaler, at kommunerne i forbindelse med deres administration af reglerne samt staten i 
forbindelse med sit tilsyn af kommunerne er opmærksomme på ovenstående. Instituttet anbefaler i 
den forbindelse, at der iværksættes systematisk overvågning af reglernes virkning i praksis. Instituttet 
foreslår endvidere, at Socialministeriet over for Folketingets Socialudvalg nærmere redegør for 
hidtidig kommunal praksis, således at Folketinget bedre kan vurdere konsekvenserne af at udvide den 
gældende ordning. 
 
Reference: 
Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om leje (Styrket indsats i 
ghettoområder og anvendelse af den almene boligsektors midler) 
Lov nr.1611 af 22. december 2010 
L 61, folketingsåret 2010-11 
Ikrafttrædelse: Loven trådte i kraft den 31. december 2010 med virkning fra den 1. januar 2011 
Afstemningsresultat: Lovforslaget vedtaget med 61 stemmer for, 2 stemmer imod og 43 stemmer hverken for eller imod 
Instituttets høringssvar af 30. november 2010 udarbejdet af Sara W. Guldagger 
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Lovforslag om religionsfrihed 
 
Forslag til lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven (Skærpelse af straffen for ulovlig tvang i 
forbindelse med brug af ansigtstildækkende beklædning samt ansigtstildækkende beklædning under 
vidneforklaring). 
 
Baggrund: Lovforslaget er en opfølgning på rapporten fra regeringens arbejdsgruppe om burka, niqab 
og lignende beklædning fra januar 2010. Formålet med loven er at sikre, at strafferammen for at 
tvinge nogen til at bære en beklædningsgenstand, der skjuler vedkommendes ansigt, afspejler, at 
denne særlige form for ulovlig tvang indebærer et alvorligt indgreb i den personlige frihed, der vil 
kunne have væsentlige konsekvenser for den pågældende. Lovforslaget fordobler således 
strafferammen for at tvinge nogen til at bære en beklædningsgenstand, der skjuler vedkommendes 
ansigt, i forhold til den almindelige strafferamme på indtil 2 år, således at straffen i sådanne tilfælde 
kan stige til fængsel i indtil 4 år.  
 
Formålet med lovforslaget er desuden at undgå, at der i konkrete sager ved domstolene opstår tvivl 
om rettens adgang til at kræve at et vidne ikke bærer en beklædningsgenstand, der skjuler 
vedkommendes ansigt. Lovforslaget indsætter således en bestemmelse i retsplejeloven, som 
udtrykkeligt fastsætter, at et vidne - medmindre retten undtagelsesvist tillader det - ikke under 
forklaringen må bære en beklædningsgenstand, der skjuler vedkommendes ansigt. 
 
Instituttets bemærkninger: Religionsfriheden er menneskeretligt beskyttet af EMRK art. 9 og FN´s 
konvention om borgerlige og politiske rettigheder (ICCPR) art. 18. Retten til at manifestere sin religion 
gennem brug af religiøse symboler, herunder fx tørklæde eller anden hovedbeklædning, forskrifter, 
skikke m.v. er beskyttet af religionsfriheden. Strafskærpelsen for ulovlig tvang medfører efter 
instituttets opfattelse ikke begrænsninger i retten til religionsfrihed, idet strafskærpelsen ikke retter 
sig imod den person, som bærer den religiøse påklædning, men mod den person, der tvinger til 
brugen af den nævnte religiøse beklædning. Instituttet finder imidlertid, at den foreslåede 
strafskærpelse hverken er nødvendig eller i overensstemmelse med det almindelige 
proportionalitetsprincip inden for strafferetten, idet der allerede efter den gældende lovgivning er 
mulighed for at straffe ulovlig tvang.  
 
Såfremt en person tvinges til at tage sin burka eller niqab af, må dette karakteriseres som et indgreb i 
religionsfriheden, som skal følge betingelserne i EMRK artikel 9, stk. 2. Det er instituttets vurdering, at 
rettens adgang til at kræve at et vidne ikke tildækker sit ansigt må antages at være i 
overensstemmelse med artikel 9, stk. 2, da retten har mulighed for at foretage en afvejning af, om det 
i den konkrete sag kan tillades et vidne at bære en beklædningsgenstand, der skjuler vedkommendes 
ansigt.  
 
Det bør imidlertid overvejes, om lovforslaget vil medvirke til en udvikling i ønsket retning. 
Med den nugældende - ikke detaljerede - retstilstand på området, kan domstolene foretage løbende 
justeringer og nuanceringer, hvis der måtte være behov. En detaljeret regulering på en mindre del af 
et område kan modvirke en sådan hensigtsmæssig smidighed, således at der opstår en risiko for, at 
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situationer, som i dag håndteres på en pragmatisk måde af dommerstanden, nu bliver ramt af 
fortolkningstvivl. Dette på trods af, at formålet har været at skabe klarhed på området. 
 
Reference: 
Lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven (Skærpelse af straffen for ulovlig tvang i forbindelse med brug af 
ansigtstildækkende beklædning samt ansigtstildækkende beklædning under vidneforklaring) 
Lov nr.651 af 15. juni 2010 
L 181, folketingsåret 2009-10 
Ikrafttrædelse: Loven trådte i kraft den 1. juli 2010 
Afstemningsresultat: Lovforslaget vedtaget med 80 stemmer mod 12.16 stemte hverken for eller imod 
Instituttets høringssvar af 6. april 2010 udarbejdet af Stephanie Lagoutte & Helle Schaumann 
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4.2.Domme fra de danske domstole 
 
4.2.1. Højesteret 
 
Højesteretsdomme vedrørende ytringsfrihed 
 
U.2010.1427H 
Forudgående offentlig omtale i artikler på internettet af T's navn i forbindelse med en straffesag 
forhindrede ikke, at der kunne nedlægges navneforbud.  
 
Den 31. juli 2009 blev T fremstillet i grundlovsforhør i Københavns Byret som sigtet for overtrædelse 
af straffelovens § 191. Ekstra Bladet, A, og andre medier havde kort tid inden grundlovsforhøret 
offentliggjort T's navn i artikler på internettet og kædet hende sammen med en mulig straffesag om 
narkotikakriminalitet. Artiklen på A's hjemmeside blev ifølge avisen læst af 27.902 personer, inden 
den senere samme dag blev fjernet fra internetavisen. T anmodede under grundlovsforhøret om 
navneforbud. Byretten fandt betingelserne for nedlæggelse af navneforbud opfyldt. Byretten afsagde 
på anklagemyndighedens begæring også kendelse om dørlukning af hensyn til sagens oplysning. A og 
to af avisens journalister kærede afgørelserne til Østre Landsret. Den 24. august 2009 stadfæstede 
Østre Landsret byrettens afgørelser. Begge spørgsmål blev af A og journalisterne indbragt for 
Højesteret.  
 
De kærende anførte vedrørende navneforbuddet bl.a., at det ikke ville være en unødvendig krænkelse 
af T at omtale hendes navn, eftersom offentligheden allerede inden nedlæggelsen af navneforbuddet 
havde fået kendskab til sagens omstændigheder, herunder T's navn. Højesteret udtalte, at et 
navneforbud uanset den forudgående offentliggørelse af T's navn i bl.a. aviser på internettet kunne 
være af væsentlig betydning for T. Højesteret tiltrådte derfor, at den forudgående omtale ikke i sig 
selv kunne medføre, at der ikke kunne nedlægges et navneforbud. Der var ikke grundlag for at antage, 
at navneforbuddet var i strid med EMRK artikel 10 om ytringsfrihed. Herefter, og da Højesteret 
tiltrådte, at betingelserne for dørlukning var opfyldt, stadfæstede Højesteret landsrettens kendelse. 
 
U.2010.1859H 
Ikke grundlag for fogedforbud over for Danmarks Radio mod visning af tv-optagelser med skjult 
kamera. 
 
Til brug for et tv-indslag om indskrivningsproceduren på et privat behandlingshjem for 
alkoholmisbrugere havde to journalister fra Danmarks Radio (DR), som udgav sig for at være 
alkoholmisbrugere, foretaget skjulte optagelser i en bil, i hvilken den ene journalist var blevet 
afhentet og var på vej mod behandlingshjemmet, samt på og ved behandlingshjemmet. Tv-indslaget 
skulle bringes i nyhedsprogrammet ”21 Søndag”. De fotograferede personer, som også omfattede en 
ikke-identificeret patient på behandlingshjemmet, havde ikke givet samtykke hertil. Fogedretten 
nedlagde forbud over for DR mod at bringe tv-indslaget. Landsretten ophævede forbuddet, hvilket 
Højesteret stadfæstede.  
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Højesteret udtalte, at et fogedforbud mod et nyhedsmedies offentliggørelse af optagelser er et 
indgreb i ytrings- og informationsfriheden, som kun kan foretages, såfremt tungtvejende grunde taler 
herfor, jf. herved principperne bag grundlovens § 77 samt EMRK artikel 10. I afvejningen af hensynet 
til ytringsfriheden over for andre hensyn, herunder hensynet til privatlivets fred, bør det tillægges 
betydning, at der ikke opstilles begrænsninger, som hindrer medierne i på rimelig måde at udfylde 
rollen som offentlighedens kontrol- og informationsorgan. Det forhold, at en offentliggørelse kan 
medføre en krænkelse, er derfor ikke tilstrækkeligt til, at et fogedforbud kan nedlægges, medmindre 
krænkelsen er af en sådan grovhed, at hensynet til den krænkede overstiger hensynet til ytrings- og 
informationsfriheden.  
 
Højesteret fandt, at optagelserne med skjult kamera i bilen, der indgik i tv-indslaget, ikke var en 
overtrædelse af straffelovens § 264 a og § 264 c, allerede fordi disse optagelser ikke viste personer. 
Ved bedømmelsen af, om fotograferingen på og ved behandlingshjemmet havde været berettiget, 
lagde Højesteret vægt på, at optagelserne var sket til brug for en tv-udsendelse om spørgsmål af 
væsentlig samfundsmæssig interesse, at de kærende var tilknyttet behandlingshjemmet, at 
optagelserne vedrørte deres arbejde på hjemmet, at de kærende kun blev vist i korte passager, der 
ikke indeholdt situationer, som i sig selv kunne anses for krænkende, og at de kærende og andre 
personer, der blev vist i de skjulte optagelser, ville være effektivt slørede i udsendelsen, og deres 
stemmer ville være forvrængede.  
 
Efter en samlet bedømmelse fandt Højesteret herefter, at det ikke havde været uberettiget at 
foretage optagelserne med henblik på det planlagte tv-indslag, jf. straffelovens § 264 a, og at det 
derfor heller ikke efter § 264 c ville være uberettiget at bringe indslaget. Der kunne heller ikke med 
henvisning til medieansvarslovens § 34 nedlægges forbud mod en udsendelse, der endnu ikke havde 
været vist. 
 
U.2010.2448H 
Ansvarshavende redaktør af ugeblad dømt til at betale godtgørelse på 75.000 kr. for offentliggørelse 
af billeder af studievært. Frifundet for straf. 
 
S, der var studievært ved en tv-kanal, anlagde sag mod den ansvarshavende redaktør, R, ved 
ugebladet Se og Hør, i anledning af at bladet i 2006 havde vist billeder af S, der topløs og i gravid 
tilstand badede på en offentlig, men næsten mennesketom strand. Desuden drejede sagen sig om en 
udgivelse i 2007, hvor der på forsiden af bladet var et tidligere offentliggjort foto af S og et billede af 
sengen i hendes soveværelse med blandt andet teksten ”I seng med S”. I en artikel inde i bladet var 
der en række billeder af de forskellige værelser i S og hendes tidligere kærestes fælles lejlighed. Forud 
for videregivelsen af billederne i bladet var billederne af lejligheden blevet offentliggjort på 
internettet. S nedlagde påstand om, at R skulle idømmes straf efter straffelovens § 264 d vedrørende 
artiklen i 2006, og at han skulle betale godtgørelse for de to artikler.  
 
Byretten idømte R en straf og pålagde ham at betale godtgørelse. Landsretten udtalte, at der i 
straffesagen måtte foretages en afvejning af S’ ret til respekt for sit privatliv, jf. blandt andet artikel 8 i 
EMRK, og R’s ret til ytringsfrihed, jf. blandt andet artikel 10 i EMRK. Billederne af S vedrørte ikke en 
debat om politiske forhold eller et emne af offentlig interesse. S var imidlertid radio- og tv-vært og 
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kendt i offentligheden. Hun havde optrådt i radio og tv i flere udsendelser i udfordrende påklædning 
og havde besvaret spørgsmål af seksuel karakter direkte og personligt. Hun måtte derfor tåle en vis 
nærgående behandling af sin person. På baggrund heraf, og henset til at S selv havde bragt sig i 
situationen, hvor hun på en offentlig og frit tilgængelig strand badede topløs i højgravid tilstand og 
derved udsatte sig for at kunne blive fotograferet, fandt landsretten det overvejende betænkeligt at 
anse billederne for at vedrøre et forhold eller i øvrigt at være taget under omstændigheder, der 
åbenbart kan forlanges unddraget offentligheden, jf. straffelovens § 264 d. Landsretten frifandt derfor 
R for straf.  
 
Efter en samlet vurdering af karakteren af de offentliggjorte meddelelser og billeder, fandt 
landsretten, at S havde været udsat for en retsstridig krænkelse, der berettigede hende til en 
godtgørelse efter erstatningsansvarslovens § 26. Blandt andet var billederne af den højgravide S blev 
taget med telelinse uden hendes viden og samtykke, da hun befandt sig i en intim situation med sin 
kæreste på en næsten mennesketom strand. I bladets opsætning var et af billederne blev bragt på 
forsiden med overskriften ”Topløs” og ”Se alle billederne - 4 sider”. Efter krænkelsens karakter og 
omstændighederne i øvrigt fandtes godtgørelsen at burde fastsættes til 50.000 kr. 
 
Højesteret fandt, at en offentliggørelse af et billede af en karakter som billederne i 2006 udgjorde en 
retsstridig krænkelse af S, der berettigede hende til en godtgørelse for tort efter 
erstatningsansvarslovens § 26. Derimod fandt Højesteret ikke grundlag for at tillægge godtgørelse for 
artiklen i 2007. I overensstemmelse med S' påstand fastsatte Højesteret godtgørelsen til 75.000 kr. 
 
Højesteretsdomme vedrørende foreningsfrihed 
 
U.2010.1658/2H 
Bekendtgørelse med regler om fodterapeuters maksimale honorarer havde hjemmel i lov og kunne 
heller ikke anfægtes ud fra grundlovens § 73 og § 74, EMRK art. 11 eller på aftaleretligt grundlag.  
 
Landsforeningen af statsautoriserede Fodterapeuter, L, organiserer ca. 1.200 privatpraktiserende 
fodterapeuter i Danmark, som bl.a. tilbyder en række tilskudsberettigede behandlinger. Den seneste 
overenskomst af 24. februar 2002 mellem L og Sygesikringens Forhandlingsudvalg ophørte med 
udgangen af maj 2005. Indenrigs- og Sundhedsministeriet, I, udstedte bekendtgørelse nr. 390 af 30. 
maj 2005 med ikrafttræden den 1. juni 2005, som indeholdt regler om maksimale honorarer til 
fodterapeuter med ydernummer for udførelse af tilskudsberettigede behandlinger og om bødestraf til 
de fodterapeuter, der opkrævede højere honorarer end tilladt efter bekendtgørelsen. 
Bestemmelserne er med visse ændringer videreført i senere bekendtgørelser.  
 
L anlagde sag mod I og gjorde bl.a. gældende, at der ikke i loven - tidligere sygesikringsloven og nu 
sundhedsloven - var hjemmel til at fastsætte regler om maksimale honorarer og bødestraf. 
Landsretten frifandt I.  
 
For Højesteret nedlagde I bl.a. påstand om afvisning for en del af L's medlemmer pga. af manglende 
retlig interesse. Højesteret, der ikke tog I's afvisningspåstand til følge, lagde til grund, at det efter 
overenskomstens ophør stod den enkelte fodterapeut frit for at afvise at udføre de 
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tilskudsberettigede behandlinger, og at den enkelte fodterapeut også havde mulighed for at frasige 
sig sit ydernummer og derefter virke uden for tilskudsordningen. Højesteret fandt, at bestemmelserne 
i bekendtgørelserne om maksimale honorarer og straf havde hjemmel i lov, dog at der ikke i 
bekendtgørelsen med ikrafttræden den 1. juni 2005 var hjemmel til at fastsætte størrelsen af 
fodterapeuters honorar for ydelser til gruppe 2-sikrede. Dette kunne imidlertid ikke føre til, at 
landsforeningen skulle have medhold i de generelt formulerede påstande for Højesteret. Herefter, og 
da der heller ikke kunne gives L medhold i anbringender om ugyldighed mv. baseret på bl.a. 
grundlovens § 73 og § 74, EMRK’s artikel 11, aftalelovens § 33 og § 36 samt den aftaleretlige 
forudsætningslære, stadfæstede Højesteret dommen. 
 
U.2010.2386H 
Kolonihaveforening ikke berettiget til at melde sig ud af Kolonihaveforbundet. 
 
En kolonihaveforening, A, fik i 1957 overdraget en ejendom fra staten. Det fremgik af skødet, at A 
skulle være medlem af Kolonihaveforbundet, B, så længe arealet anvendes til kolonihaver, og B 
eksisterer. Denne bestemmelse var tinglyst som servitut på ejendommen med B som påtaleberettiget. 
I 2006 ønskede A at melde sig ud af B for at undgå at skulle overholde B's vurderingsregler i 
forbindelse med salg af havehusene og for derved i forbindelse med salg at kunne få dækket 
investerede midler. B afviste at meddele samtykke til udmeldelsen. A anlagde herefter sag mod B med 
påstand om, at B skulle anerkende, at A lovligt havde udmeldt sig. A anførte bl.a., at B ved sit afslag 
havde tilsidesat en foreningsretlig lighedsgrundsætning og krænket den negative foreningsfrihed, jf. 
EMRK artikel 11.  
 
Under henvisning til vedtægterne for B og den tinglyste skødebestemmelse fandt landsretten og 
Højesteret, at A ikke kunne melde sig ud af B uden B's samtykke. Det fandtes ikke godtgjort, at B ved 
sit afslag havde tilsidesat en foreningsretlig lighedsgrundsætning, ligesom EMRK artikel 11 ikke kunne 
føre til et andet resultat. B blev derfor frifundet. 
 
4.2.2. Landsretterne 
 
Landsretsdomme vedrørende forsamlings- og foreningsfrihed 
 
U.2011.673V 
Kommunes beslutninger om gårdforbedringer i to karréer ikke ugyldige. Deklarationer pålagt de 
berørte ejendomme ikke i strid med EMRK artikel 11. 
 
En kommune, Å, havde efter orientering af ejere og lejere truffet beslutninger om gårdforbedring i to 
karréer. E, der ejede en ejendom i hver af karréerne, var utilfreds med de indskrænkninger i hans 
eksklusive ret til at råde over friarealerne ved de to ejendomme, som gårdforbedringerne medførte. 
For eksempel blev hegn mellem ejendommene fjernet, og der blev skabt adgang for alle beboerne til 
at færdes i hele området. E anlagde derfor sager mod Å ved boligretten og efterfølgende Vestre 
Landsret med påstand om, at Å's beslutninger var ugyldige.  
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E anførte til støtte for sine påstande, at både byrådets beslutninger og de gennemførte projekter var 
mere vidtgående, end der er hjemmel til i byfornyelsesloven. Endvidere forelå der ikke nogen 
lokalplan og beslutningerne var ikke sagligt begrundet. E gjorde desuden gældende, at beslutningerne 
var så indgribende, at der reelt var tale om ekspropriation i strid med grundlovens § 73 og EMRK 
artikel 1. Beslutningerne indebar også, at E skulle betale til den fælles drift af gårdarealerne, hvilket 
måtte ligestilles med en pligt til at være medlem af gårdlavet. Dette hævdede E, var i strid med EMRK 
artikel 11 om forsamlings- og foreningsfrihed. 
 
Hverken Boligretten eller Vestre Landsret fandt, at Å's beslutninger var ulovlige. De fandt ikke, at der 
var grundlag for at tilsidesætte Å's skøn om behov for gårdforbedring i de to karréer. Det fornødne 
plangrundlag havde foreligget, og der var ikke tilsidesat procedureregler af kommunen. Retterne 
fandt heller ikke, at E’s pligter ifølge deklarationerne var omfattet af EMRK’s artikel 11. 
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4.3. Administrative afgørelser og udtalelser  
 
4.3.1 Pressenævnet 
 
Pressenævnets udtalelser vedrørende ytringsfrihed 
 
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2009-6-0933 
K klagede til Pressenævnet over artiklen ”Tvind-leder pågrebet i London” bragt i Jyllands-Posten den 
27. december 2009. Artiklen vedrørte K’s afsoning af en fængselsstraf og politiets eftersøgning af 
resten af Tvindskolernes ledelse. K anførte, at det ikke havde offentlig interesse, hvor afsoningen af 
hans fængselsstraf fandt sted, og at offentliggørelsen heraf var en krænkelse af privatlivets fred. 
Jyllands-Posten anførte, at K gennem flere år havde optrådt i medierne som Tvindskolernes officielle 
talsmand. Allerede af den grund havde klagers gøren og laden almen interesse. 
 
Pressenævnet fremhævede, at det fremgår af de vejledende regler for god presseskik, at meddelelser, 
der kan krænke privatlivets fred, skal undgås, medmindre klar almen interesse kræver offentlig 
omtale. Det enkelte menneske har krav på beskyttelse af sin personlige anseelse, jf. punkt B.1. 
Offentlige personer i forhold til andre må tåle en mere nærgående og kritisk omtale af deres person 
og de handlinger, de foretager. K havde fungeret som talsmand for Tvindskolerne, ligesom retssagen 
mod medlemmerne af styregruppen bag Tvindskolerne havde været indgående omtalt i medierne. 
Nævnet fandt derfor, at Tvindskolernes placering i samfundsdebatten og klagers stilling inden for 
organisationen bevirkede, at oplysningen om hans afsoningssted ikke var tilstrækkeligt til at udtale 
kritik af Jyllands-Posten. 
 
Reference: 
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2009-6-0933 
Kendelse nr. 10130  
22. februar 2010 
 
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2010-6-1046 
K klagede til Pressenævnet over forsiden ”Løkkes bror fører krig på Facebook” og artiklen ”Lars Løkkes 
bror hetzer S-top” bragt i Ekstra Bladet den 4. juli 2010. K mente, at Ekstra Bladet havde handlet i strid 
med god presseskik. Artiklen indeholdt citater, som K havde skrevet på sin lukkede Facebook-profil, 
hvor han havde 390 venner. Blandt det 390 var flere journalister. K havde blandt andet haft en 
disclaimer på forsiden af sin profil, der fortalte, at profilen var privat og, at man ikke kunne citere fra 
den. Ekstra Bladet anførte, at K som bror til landets statsminister måtte være klar over, at hans 
deltagelse i den politiske debat og hans fremsættelse af kontroversielle udsagn om statsministerens 
politiske modstandere, påkaldte sig offentlig interesse og med rette måtte forventes omtalt i pressen. 
De af Ekstra Bladet offentliggjorte oplysninger angik således alene K’s politiske holdninger. 
 
Pressenævnets fandt, at oplysninger på lukkede Facebook-profiler er forbeholdt de personer, der har 
fået tilladelse til at have adgang til profilen. Derfor havde medierne som udgangspunkt ikke adgang til 
at bruge disse informationer, medmindre materialet fra den lukkede profil har så stor 
samfundsmæssig interesse, at offentliggørelsen overstiger hensyn til indehaveren af profilen. 



 85 

Facebook-kommentarerne var hentet fra K’s profil og offentliggjort uden samtykke. K havde indstillet 
sin profil, så han skal acceptere udefrakommende som ”ven” for, at disse kan læse kommentarerne. 
Informationerne var således ikke frit tilgængelige for alle. 
 
Pressenævnet fandt, at K’s kommentarer på sin lukkede Facebook-profil om blandt andet 
oppositionspolitikere ikke havde en sådan almen interesse eller nyhedsværdi, at der var grundlag for 
at fravige udgangspunktet og offentliggøre kommentarerne uden samtykke fra K. Nævnet udtalte 
derfor kritik af Ekstra Bladet for at offentliggøre indlæg fra klagers private Facebook-profil. 
Pressenævnet pålagde den ansvarshavende redaktør af Ekstra Bladet at offentliggøre et 
kendelsesresume. 
 
Reference: 
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2010-6-1046 
Kendelse nr. 9559  
11.oktober2010 
 
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2010-6-1001 
K klagede til Pressenævnet over en udsendelse sendt i TV 2 den 8. maj 2010 kl. 19.00 i Nyhederne. 
Indslaget ”Chikane kan betale sig” vedrørte fraskilte mænd, der følte sig urimeligt beskyldt af deres 
ekskoner for vold og incest mod deres fælles børn og måtte undvære at se sine børn, selv om 
anklagerne var afvist af politiet. Indslaget fokuserede særligt på K’s eksmand, hvis samvær med 
børnene var suspenderet 8. maj 2010. K anførte, at TV2 havde tilsidesat god presseskik, da TV2’s 
journalist var forudindtaget og reelt ikke interesseret i hendes version. K anførte desuden, at TV2 
brugte hendes lukkede Facebook-profil i indslaget.  
 
Pressenævnet udtalte, at det følger af de vejledende regler for god presseskik, at angreb og svar, hvor 
det er rimeligt, bør bringes i sammenhæng og på samme måde, jf. punkt A.4. Pressenævnet lagde 
vægt på, at TV 2 både via Facebook og e-mail henvendte sig til K for at give hende mulighed for at 
udtale sig. K besvarede imidlertid ikke henvendelserne før indslaget blev offentliggjort, og 
efterfølgende afviste hun, at medvirke i et interview under sædvanlige forudsætninger. Pressenævnet 
fandt derfor, at TV 2 i fornødent omfang havde forsøgt at indhente klagers kommentarer, og loyalt 
refereret K’s  synspunkter som gengivet på Facebook. Da indlægget på Facebook var hentet fra en 
åben Facebook-gruppe, og da TV 2 havde sløret K’s identitet fandt Pressenævnet ikke, at TV2 havde 
tilsidesat god presseskik ved at offentliggøre indlægget uden klagers samtykke. 
 
Reference: 
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2010-6-1001 
Kendelse nr. 9527  
21.septeber 2010 
 
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2010-6-1066 
Forsikringsselskabet Brandkassen G/S (B) klagede til Pressenævnet over en artikelserie i Jyllands-
Posten (J) fra den 29. juni til den 22. september 2010, idet selskabet mente, at god presseskik var 
tilsidesat.  
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J’s artikelserie vedrørte forholdene i B og omtalte blandt andet Finanstilsynets afgørelse af 27. maj 
2010, hvor tilsynet havde vurderet, at selskabets direktør ikke havde den fornødne erfaring og 
finansielle indsigt til at bestride hvervet som direktør i B. J omtalte desuden bestyrelsens honorar, at 
B’s vedtægter reelt afskar medlemmernes indflydelse på selskabets bestemmende organer, og at B’s 
egenkapital på 53 millioner kroner kunne blive fordelt blandt medlemmer med mindst ti års 
anciennitet, hvis to tredjedele af generalforsamlingen stemte for et sådant forslag.  
 
J anførte, at B var et lukket selskab, og at det derfor var nødvendigt at tage ekstraordinære 
researchmetoder i brug for at kunne beskrive forholdene korrekt. A, som var journalist hos J, købte 
derfor en forsikring hos B med det ene formål at sikre sig adgang til selskabets generalforsamling og 
høre formandens udlægning af tilstanden i B. B anførte, at J havde fået den forhenværende direktør 
til at misbruge sin nuværende stilling hos Lokal Forsikring G/S til at tegne forsikringer hos B. B mente, 
at det var i strid med god presseskik, at A udnyttede en forhenværende direktør i B til at sikre, at en 
forsikringspolice blev tegnet, vel vidende at den pågældende ikke havde mandat hertil. 
 
Pressenævnet fandt ikke grundlag for at kritisere avisen for at lade journalisten tegne en 
forsikringspolice. Pressenævnet fandt i øvrigt heller ikke grundlag for at udtale kritik af avisen som 
følge af, at A beskrev forholdene i forsikringskassen.  
 
Reference: 
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2010-6-1066 
Kendelse nr. 9606  
2. november 2010  
 
4.3.2. Radio- tv-nævnets udtalelser 
 
Udtalelser vedrørende ytringsfrihed 
 
Antisemitiske udtalelser og trusler mod danske jøder i udsendelse på Radio Karen 
Det Mosaiske Troessamfund (K) henvendte sig i september 2009 til Radio- og tv-nævnet vedrørende 
antisemitiske udtalelser og trusler i et radioprogram sendt den 7. september 2009 på lokalradioen 
Radio Karen (R).  
 
Det pågældende program byggede på live debat med lyttere, der ringede ind til R og diskuterede med 
programværten. I udsendelse den 7. september 2009 kritiserede en lytter den ”globale 
proprietarisme” og dens lighed med Nazi-Tyskland. Lytteren udtalte i den forbindelse:  
 
” […] jeg mener, at jøderne burde have været fjernet væk fra jordklodens overflade, sådan som de 
opfører sig overfor araberne.” 
 
Næste dag ringede den samme lytter ind igen men fik at vide, at han havde fået det røde kort, hvilket 
betød, at han havde opført sig på en måde som ikke kunne accepteres af R, og derfor ikke måtte ringe 
ind i en periode på tre måneder. Efterfølgende blev det røde kort af R’s bestyrelse byttet med et sort, 
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der betød, at den pågældende lytter var uønsket hos R, og aldrig måtte ringe ind til en udsendelse 
igen.  
 
Radio- og tv-nævnet fastslog, at lokalradioprogrammer ikke på nogen måde må tilskynde til had på 
grund af race, køn, religion, nationalitet eller seksuel observans. Radio- og tv-nævnet udtalte, at den 
pågældende bemærkning uden tvivl kunne opfattes som en ringeagtende og truende bemærkning 
overfor jøder. Udtalelsen skulle dog ses i lyset af udsendelsens samlede karakter og i sammenhæng 
med lytterens øvrige argumentation. Nævnet konstaterede, at resten af udsendelsen ikke indeholdt 
lignende udsagn. Set i sammenhæng med lytterens andre udtalelser fandt nævnet, at udtalelsen ikke 
virkede som en agitation med det formål at fremme had eller voldelige tiltag overfor jøder. Nævnet 
udtalte desuden, at stationer generelt er i en særlig vanskelig situation med hensyn til uredigerede 
programmer, hvor lyttere kan ringe og bidrage til en live debat. I denne programtype kan det ikke 
altid undgås, at lyttere fremkommer med uønskede og evt. lovstridige udtalelser. Radio- og tv-nævnet 
bemærkede, at programværten efter nævnets vurdering håndterede den konkrete situation 
hensigtsmæssigt, idet lytteren blev afbrudt og samtalen afsluttet.  
 
Radio- og tv-nævnet fandt således ikke, at udsendelsen indeholdt tilskyndelser til had på grund af 
race, religion eller nationalitet. 
 
Reference: 
Radio- og tv-nævnet 
Sagsnr: 2009-12932 
10. februar 2010 
 
4.3.3. Datatilsynet 
 
Datatilsynets udtalelser vedrørende retten til respekt for privatliv 
 
Datatilsynet vedrørende monitorering og logning af 1-1 kommunikation på www.arto.com 
Arto ansøgte den 25. maj 2009 Datatilsynet om tilladelse til at lagre 1-1 kommunikation på 
www.arto.com. 1-1 kommunikation er beskeder mellem to brugere, som kun kan læses af afsender og 
modtager. Formålet med logningen er blandt andet at kunne bistå politiets efterforskning af 
hændelser, som til dels er foregået på Artos site. Det er ofte trusler, seksuel krænkelse eller direkte 
grooming. Arto har endvidere oplyst, at information om en bruger kun udleveres, såfremt der 
foreligger editionskendelse. Da politiet ofte har lang sagsbehandlingtid finder Arto det nødvendigt at 
kunne hente samtaler mellem brugere flere måneder efter, at hændelsen er sket, selv hvis brugeren 
har slettet beskeden fra sin indbakke.  
 
Vedrørende 1-1 kommunikation fandt Datatilsynet, at sådan data kan monitoreres og lagres under 
forudsætning af, at der foreligger et klart og tydeligt udtrykkeligt samtykke fra brugerne. 
Samtykkeerklæringen skal være placeret og formuleret, så de unge brugere af tjenesten kan forstå, 
hvad de siger ja til. I lyset af persondatalovens krav om saglighed, proportionalitet, dataminimering og 
sletterutiner fandt Datatilsynet, at de omhandlede 1-1 beskeder kun må lagres i maksimalt 3 
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måneder. 
 
Reference: 
Datatilsynets afgørelse 
Journalnummer: 2007-42-0049 
 
Datatilsynet vedrørende klage over ikke at have modtaget kopi af optagelser fra tv-overvågning 
K havde i forbindelse med en konkret sag ved Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme (herefter 
Ankenævnet) fået kendskab til, at virksomheden V var i besiddelse af tv-overvågningsoptagelser af 
ham ved hans besøg på Café C den 6. december 2008. K anmodede om indsigt i optagelserne, men V 
besvarede ikke hans anmodning. K rettede i april 2009 henvendelse til Datatilsynet og klagede over, at 
han ikke på anmodning modtog kopi af optagelser fra tv-overvågning af ham selv fra Café C. K anførte 
endvidere, at V opbevarede optagelserne i længere tid end 30 dage uden at oplyse ham om dette.  
 
V oplyste til Datatilsynet, at overvågning skete af sikkerhedsmæssige årsager, herunder til sikkerhed 
for personale og kunder, og at V ikke var i besiddelse af videooptagelser af K. V oplyste desuden, at 
sagen drejede sig om en episode, hvor bl.a. K blev bortvist fra C.  
 
Datatilsynet udtalte, at den dataansvarlige efter begæring fra en person skal give meddelelse om, 
hvorvidt der behandles oplysninger om vedkommende. Behandles sådanne oplysninger, skal der på 
en let forståelig måde gives meddelelse om, hvilke oplysninger der behandles, behandlingens formål, 
kategorierne af modtagere af oplysningerne og tilgængelig information om, hvorfra disse oplysninger 
stammer. På baggrund af det til sagen oplyste, lagde Datatilsynet til grund, at der på tidspunktet for 
K’s anmodning om indsigt i optagelserne den 7. januar 2009 ikke længere forelå optagelser fra den 6. 
december 2008. Efter Datatilsynets opfattelse burde V dog som svar på K’s indsigtsanmodning have 
oplyst K om, at optagelserne fra den pågældende dag ikke længere fandtes. Datatilsynet indskærpede 
overfor V, at en anmodning om indsigt efter persondataloven skal besvares også i de tilfælde, hvor 
der ikke behandles oplysninger om den pågældende person.  
 
Reference: 
Datatilsynets afgørelse 
Journalnummer: 2009-219-0304 
 
Svar på ansøgning om tilladelse til ”Whistleblower System” 
Den 19. marts 2010 anmeldte virksomheden Euprin (E) behandlingen af personoplysninger i det 
såkaldte ”Whistleblower System” til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 48, og ansøgte om tilladelse 
til at anvende systemet i henhold til lovens § 50, stk. 1, nr. 1.  
 
”Whistleblower System” er et elektronisk rapporteringssystem, som skal sikre, at medarbejdere, 
bestyrelsesmedlemmer og leverandører har mulighed for, at oplysninger om mulige lovovertrædelser 
og uregelmæssigheder i forhold til virksomhedens etiske principper og forretningsgange kommer til 
ledelsens kundskab. Mindre alvorlige forseelser som eksempelvis mobning, samarbejdsvanskeligheder 
og overtrædelse af retningslinjer for f.eks rygning ville ikke kunne indberettes. For personer hos E, der 
indberettes via whistleblower systemet, omfattede behandlingen af personoplysninger 
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identifikationsoplysninger samt oplysninger om mulige strafbare forhold eller andre rent private 
forhold.  
 
Datatilsynet meddelte tilladelse til, at E anvendte ”Whistleblower System”, forudsat at det skete i 
overensstemmelse med en række sikkerhedsregler fastsat i et bilag til afgørelsen. Datatilsynet udtalte 
blandt andet, at der som altovervejende hovedregel ikke måtte behandles oplysninger om 
racemæssig eller etnisk baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige 
tilhørsforhold og oplysninger om helbredsmæssige og seksuelle forhold eller oplysninger om 
væsentlige sociale problemer. Der ville kunne ske indberetning til ”Wistleblower System” ved 
alvorlige forseelser – eller mistanke herom – der kunne få betydning for koncernen som helhed, eller 
som kan have afgørende betydning for enkeltpersoners liv eller helbred. Det kunne f.eks. være 
tilfældet ved mistanke om alvorlig økonomisk kriminalitet. Systemet måtte alene være indrettet med 
henblik på indberetning af personer med tilknytning til E. Det skulle endvidere være tydeligt for 
personer, der foretager indberetning, hvilke forhold der må indberettes via whistleblower systemet. 
Hvis der alligevel blev  indberettet forhold, som ikke faldt inden for området for whistleblower 
systemet, skulle denne del af indberetningen slettes straks.   
 
Reference: 
Datatilsynets afgørelse 
Journalnummer: 2010-42-1941 
 
4.3.4. Folketingets Ombudsmand 
 
Besøgsrestriktioner på plejehjem - J.nr. 2008-2199-063 
Sagen vedrører en klage til Folketingets Ombudsmand i april 2008 over at Tårnby Kommune havde 
fastsat retningslinjer for borgeren A, dennes mand B og deres datter C, når de skulle besøge A's far D 
på plejehjem. 
 
Retningslinjerne fastsatte en besøgstid mellem klokken 14.00-15.00 alle ugens dage, bortset fra 
tirsdage og torsdage hvor besøgstiden var kl. 16.00-17.00. De besøgende skulle gå direkte til D's bolig 
uden ophold andre steder på plejehjemmet og besøgene måtte kun foregå i D's bolig. Alle 
henvendelser skulle foretages enten til førsteassistent eller plejehjemslederen. Besøg hos D kunne 
kun finde sted efter forudgående aftale, og der ville altid være en ansat fra Sundhedsforvaltningen til 
stede. Kommunen havde gjort familien opmærksom på, at besøg på plejehjemmet forudsatte, at 
retningslinjerne blev overholdt. 
 
Ombudsmanden vurderede om der forelå et indgreb i EMRK artikel 8 og om indgrebet i givet fald 
kunne legitimeres efter artikel 8, stk. 2. 
 
Det var ombudsmandens opfattelse, at en kommune kan fastsætte begrænsninger i adgangen til at 
besøge en beboer på et af kommunens plejehjem, herunder fastsætte begrænsninger i besøg. 
Sådanne besøgsrestriktioner kan f.eks. iværksættes hvis det er nødvendigt for at beskytte personalet 
og dermed sikre plejehjemmets drift. Kommunen skal inddrage hensynet til beboerens og de 
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pårørendes ret til privatliv og familieliv i vurderingen, herunder hensynet til at beboeren og dennes 
pårørende skal have mulighed for at opretholde kontakten til hinanden.  
 
De fastsatte retningslinjer for familiens besøg indebar, at familien principielt fortsat kunne have 
dagligt med D og følge med i udviklingen af hans tilstand. Men det fremgik ikke af sagen, hvilket 
sagligt grundlag der var, for at besøgene skulle ligge på netop de tidspunkter. Retningslinjerne 
forhindrede ikke familien i at tage kontakt til plejehjemmet hvis familien ønskede forhold omkring D 
drøftet.  
 
I betragtning af kommunens oplysninger om de tiltag kommunen iværksatte i forhold til de ansatte, 
sammenholdt med det indtryk ombudsmanden – trods alt - havde af familiens forhold til 
plejehjemmets ledelse og ansatte, mente ombudsmanden at kunne lægge til grund at der var et 
modsætningsforhold og et højt konfliktniveau mellem familien på den ene side og plejehjemmets 
ansatte på den anden. Ombudsmanden mente også at kunne lægge til grund, at de ansatte på 
plejehjemmet følte sig mistænkeliggjort og udsat for beskyldninger fra familien, som de ofte mente 
var urimelige. Ombudsmanden havde derfor forståelse for, at kommunen af hensyn til personalet 
mente, at familiens adgang til at besøge plejehjemmet måtte begrænses. 
 
Det var vanskeligt for ombudsmanden at vurdere om besøgsrestriktionernes tidsmæssige placering 
var proportional med restriktionernes formål. Ombudsmanden kendte ikke kommunens eller 
plejehjemmets bevæggrunde for at lægge besøgene på disse tidspunkter, og ombudsmanden vidste 
ikke om disse tidspunkter var mere ubelejlige for familien end andre tidspunkter på døgnet. Ud fra 
ombudsmandens indtryk af problemets omfang for plejehjemspersonalet forekom det ikke 
uproportionelt at kommunen begrænsede familiens besøgsmuligheder kvantitativt så familien kun 
havde mulighed for at besøge A's far en time dagligt. 
 
Med andre ord var ombudsmanden ud fra oplysningerne i sagen og kommunens sparsomme 
dokumentation tøvende over for uden videre at anse besøgsrestriktionernes tidsmæssige placering 
for at stå i rimeligt forhold til formalet med restriktionerne. Ombudsmanden mente således på 
baggrund af dokumentationen fra kommunens side i sagen at det var tvivlsomt om indgrebet i denne 
henseende kunne anses for legitimeret efter artikel 8,stk. 2, i Den Europæiske 
Menneskerettighedskonvention. 
 
Ombudsmanden måtte således på det foreliggende grundlag anse det for usikkert om Tårnby 
Kommunes retningslinjer for familien når de skulle besøge A's far på plejehjemmet, var i 
overensstemmelse med artikel 8 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. 
 
Reference: 
Folketingets Ombudsmand 
J.nr. 2008-2199-063 
 
Opholdstilladelse - J.nr. 2010-1386-6430 
Sagen vedrørte en klage til Folketingets Ombudsmand over Udlændingeservices og senere 
Integrationsministeriets afslag på opholdstilladelse. A der er serbisk statsborger, fik opholdstilladelse i 



 91 

Danmark i januar 2007. Opholdstilladelsen der blev forlænget i december 2007 og juni 2008. 1. januar 
2009 fik A en datter - der fik dansk indfødsret - og A indgik ægteskab med en dansk statsborger. I 
samme måned søgte A om opholdstilladelse på baggrund af ægteskabet. A's ægtefælle afgik ved 
døden i februar 2009. 1. marts 2009 ansøgte A om familiesammenføring med sin datter. 
 
Udlændingemyndighederne havde vurderet, at A ikke kunne meddeles opholdstilladelse efter 
udlændingelovens § 9 c, stk.1, under henvisning til hendes og hendes afdøde ægtefælles fælles 
datter. 
 
Ministeriet havde begrundet afslaget med, at der ikke forelå omstændigheder, der kunne medføre 
opholdstilladelse efter § 9 c, stk. 1. Ministeriet henviste i den forbindelse bl.a. til, at der ikke forelå 
omstændigheder, der af hensyn til Danmarks forpligtelser efter EMRK artikel 8 gav A ret til 
opholdstilladelse. Desuden vurderede ministeriet, at A gennem et ophold i Danmark som au pair 
siden januar 2007  ikke havde opnået en sådan særlig selvstændig tilknytning til Danmark, at dette 
kunne begrunde opholdstilladelse. 
 
Ombudsmanden valgte at koncentrere sin undersøgelse om ministeriets praksis for meddelelse af 
opholdstilladelse efter § 9 c, stk. 1, i den ganske særlige situation, hvor den danske ægtefælle 
(referencen) afgår ved døden under behandlingen af opholdssagen. 
 
Ministeriet redegjorde for sin praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter § 9 c, stk. 1. Ministeriet 
havde desuden oplyst, at ministeriet ved afgørelsen af sagen i december 2009 foretog en konkret 
vurdering af sagens faktiske omstændigheder. Ministeriet havde desuden uddybet begrundelsen for 
hvorfor sagens konkrete omstændigheder efter ministeriets opfattelse ikke gav grundlag for at 
meddele A opholdstilladelse. Ved afgørelsen af sagen var der blevet foretaget en selvstændig 
vurdering af, om A's forhold kunne føre til, at hun burde meddeles opholdstilladelse efter EMRK 
artikel 8. Ministeriet fandt i den forbindelse ikke, at det var i strid med bestemmelsen at give A afslag 
på ansøgningen om opholdstilladelse. 
 
På dette grundlag og efter ombudsmandens gennemgang af sagen i øvrigt mente ombudsmanden 
ikke at have anledning til at kritisere, at ministeriet havde meddelt A afslag på opholdstilladelse efter 
udlændingelovens § 9 c, stk. 1. Ombudsmanden kunne herunder ikke kritisere ministeriets vurdering 
af sagen i relation til EMRK artikel 8. 
 
Reference: 
Folketingets Ombudsmand 
J.nr. 2010-1386-6430 
 
Opholdstilladelse - J.nr. 2009-2282-643 
Sagen vedrørte en klage til Folketingets Ombudsmand over Udlændingeservices og senere 
Integrationsministeriets afslag på ansøgning om opholdstilladelse. A, der er opvokset og født i Kosovo 
i 1980, fik i 1999 opholdstilladelse i Danmark efter Kosovonødloven. I 2001 fik A opholdstilladelse 
efter udlændingelovens § 7, stk. 2, og i 2004 tidsubegrænset opholdstilladelse. I februar 2006 indgik A 
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i Kosovo ægteskab med B, der er født i Kosovo i 1977, og ligeledes opvokset der. B søgte 
Udlændingeservice om ægtefællesammenføring i juli 2006. 
 
Udlændingeservice afslog ægtefællesammenføring, da A og B's samlede tilknytning til Danmark ikke 
var større end deres samlede tilknytning til Kosovo. A og B klagede til Integrationsministeriet med 
henvisning til EMRK artikel 8. 
 
Integrationsministeriet fastholdt afslag og pålagde B at udrejse af Danmark straks. Få dage inden 
udrejsefristen fik parret et barn og A og B anmodede Integrationsministeriet om udsættelse af B’s 
udrejsefrist. De søgte ligeledes om familiesammenføring med B på vegne af barnet, og anmodede om 
opsættende virkning under sagens behandling. Integrationsministeriet opfattede henvendelsen som 
en anmodning om genoptagelse af sagen som blev afslået dagen før udrejsefristen med henvisning til 
at der ikke forelå nye, væsentlige oplysninger.  
 
I A's klage til ombudsmanden henviste A til at A havde fået asyl, og at A's tilknytning til Kosovo måtte 
anses for at vare afbrudt. A bemærkede at tilbagevenden til Kosovo ville medføre traumer som A 
havde fået behandling for gennem 10 år og stadig led under. A henviste endvidere til, at det ville være 
uproportionelt, at kræve at B skulle rejse tilbage til Kosovo for at indgive ansøgning. A bemærkede, at 
ansøgning enten kunne ske gennem den danske ambassade i Tirana, Albanien, eller repræsentationen 
i Beograd, Serbien. B talte ikke serbisk, og A havde været udsat for krigsforbrydelser fra serbernes 
side, og var derfor bange for at rejse til Beograd. 
 
Ombudsmanden mente ikke at der var tale om sådanne særlige omstændigheder, at ombudsmanden 
kunne kritisere udlændingemyndighedernes afgørelser og mente ikke, at der var grundlag for at 
fastslå at udlændingemyndighedernes afgørelser udgjorde en krænkelse af EMRK artikel 8. Afgørelsen 
fandtes heller ikke i strid med Højesterets UfR2008.701 H. 
 
Reference: 
Folketingets Ombudsmand 
J.nr. 2009-2282-643 
 
Ægtefællesammenføring - J.nr. 2010-0747-6431 
Sagen vedrørte en klage til Folketingets Ombudsmand over Udlændingeservices og senere 
Integrationsministeriets afslag på ægtefællesammenføring. A, der er fra Kosovo-provinsen i det 
daværende Jugoslavien, indrejste i Danmark i 1999 efter et ophold i en flygtningelejr i Makedonien. A 
indrejste med sin bror, svigerinde og parrets barn. A fik opholdstilladelse i medfør af Kosovonødloven 
og senere efter udlændingeloven. I juli 2004 indgik A ægteskab i Kosovo med B, der var bosiddende i 
Kosovo, og i 2005 fik A tidsubegrænset opholdstilladelse. I september 2008 ansøgte A om 
ægtefællesammenføring med B. 
 
Udlændingeservice afslog ægtefællesammenføring i juli 2009 under henvisning til, at A og B's samlede 
tilknytning til Danmark ikke var større end deres samlede tilknytning til Serbien eller Kosovo. A 
klagede til Integrationsministeriet under henvisning til A's helbredsoplysninger, og til at A og B havde 
ret til familiesammenføring efter EMRK artikel 8. I december 2009 godkendte Integrationsministeriet 
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Udlændingeservices afslag. Ministeriet henviste bl.a. til at EMRK artikel 8 ikke indebærer en generel 
og ubetinget ret til familiesammenføring, da ægtefæller ikke efter EMRK artikel 8 har en umiddelbar 
ret til at vælge det land, hvori de vil udøve deres familieliv. Ministeriet fandt ikke, at der i sagen forelå 
oplysninger om forhold, som bevirkede, at det ville være uproportionelt at henvise A og B til at tage 
ophold sammen i Serbien. Ministeriet havde lagt vægt på at begge ægtefæller er opvokset i Serbien, 
og at parret i juli 2004 blev gift i Serbien. 
 
Ombudsmanden fandt ikke, at der forelå særlige omstændigheder, der kunne medføre kritik af  
udlændingemyndighedernes afgørelser om afslag på A's ægtefælles ansøgning om opholdstilladelse. 
 
Ombudsmanden kunne heller ikke kritisere, at ministeriet havde vurderet, at afslaget på 
opholdstilladelse ikke udgjorde en krænkelse af EMRK artikel 8. 
 
Reference: 
Folketingets Ombudsmand 
J.nr. 2010-0747-6431 
 
Ægtefællesammenføring - J.nr. 2010-1342-6431 
Sagen vedrørte en klage til Folketingets Ombudsmand over Udlændingeservices og senere 
Integrationsministeriets afslag på ægtefællesammenføring. A og B er gifte og begge makedonske 
statsborgere. B fik opholdstilladelse i Danmark i august 1996 på baggrund af ægteskab med en dansk 
statsborger. I april 1999 fik B tidsubegrænset opholdstilladelse, og i august samme år blev B skilt fra 
sin danske ægtefælle. I henholdsvis 1994 og 1999 fik A og B børn sammen. I oktober 2000 indgik A og 
B ægteskab i Makedonien, og i 2002 fik A og B et tredje barn. 
 
Ministeriet gav i maj 2010 afslag på familiesammenføring, da A og B's samlede tilknytning til Danmark 
ikke var større end deres samlede tilknytning til Makedonien. Ministeriet lagde vægt på, at der ikke 
forelå oplysninger om personlige forhold, herunder helbredsmæssige forhold som forhindrede, at B 
kunne indrejse og tage ophold i Makedonien for der at udøve familielivet med A. 
 
Efter en gennemgang af sagen mente ombudsmanden ikke, at sagen indeholdt sådanne særlige 
omstændigheder, at ombudsmanden kunne kritisere udlændingemyndighedernes afgørelser. Det gav 
heller ikke anledning til bemærkninger, at ministeriet havde vurderet, at afgørelsen var i 
overensstemmelse med EMRK artikel 8. 
 
Reference: 
Folketingets Ombudsmand 
J.nr. 2010-1342-6431 
 
Ægtefællesammenføring - J.nr. 2010-2002-6436 
Sagen vedrørte Udlændingeservice og senere Integrationsministeriets afslag på 
ægtefællesammenføring. A, der er født i Kosovo, indrejste i Danmark og fik opholdstilladelse efter 
Kosovonødloven i 1999. I 2000 afslog udlændingemyndighederne at forny opholdstilladelsen. A indgik 
ægteskab med B i Kosovo i juni 2006. A og B fik et barn C sammen i juli 2007. A fik tidsubegrænset 
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opholdstilladelse og C fik opholdstilladelse i Danmark i september 2008. 1. november 2008 søgte B 
familiesammenføring med C.. 
 
I januar 2010 meddelte Udlændingeservice afslag på ansøgningen med henvisning til at C allerede 
havde faet opholdstilladelse og boede hos A. Udlændingeservice behandlede B’s ansøgning som en 
anmodning om familiesammenføring med A. Da A ikke havde haft tidsubegrænset opholdstilladelse i 
mere end de seneste 3 år, kunne B ikke meddeles opholdstilladelse. Integrationsministeriet fastholdt 
Udlændingeservices afgørelse. 
 
Ombudsmanden bemærkede i den forbindelse at ombudsmanden ikke havde grundlag for at fastslå 
at ministeriets afgørelse var i strid med EMRK artikel 8.  
 
Reference: 
Folketingets Ombudsmand 
J.nr. 2010-2002-6436
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4.4. Domme fra den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og EU-Domstolen 
 
4.4.1 Domme fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol 
 
Afgørelser vedrørende retten til respekt for privat- og familieliv 
 
Wulff mod Danmark (admisibilitet)  
Henrik Munkholm Wulff (K) klagede til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, da han mente, 
at den danske regering havde krænket EMRK artikel 8 om ret til respekt for familielivet, ved at nægte 
ham genoptagelse af en faderskabssag to dage før udløbet af tre-årsfristen i børnelovens § 24. Til 
brug for sagen havde K tilvejebragt dokumentation for, at han ikke var den biologiske far til barnet. K 
anførte, at afslaget krænkede artikel 8, idet der ikke var foretaget en fair afvejning af hensynene i 
sagen. Blandt andet havde moderens nye partner overvejet at adoptere barnet, barnet havde selv en 
interesse i at finde ud af, at K ikke var biologisk far, og statens skønsmargin var begrænset på grund af 
den rigide genåbningsproces, der de facto havde tvunget ham til at fremkomme med informationer, 
som moderen ellers egenhændigt besad. 
 
Domstolen påpegede, at den tidligere har accepteret tidsgrænser og andre forhindringer i 
faderskabssager for at opnå retlig sikkerhed og endelighed i familierelationer samt for at beskytte 
barnets interesser. Herefter fastslog domstolen, at de danske regler om genoptagelse af 
faderskabssager, ikke per se kan karakteriseres som ufleksibelt i forhold til vigtigheden af de private 
interesser i spil.  
 
Domstolen fremhævede blandt andet, at beviserne i sagen var kendt på tidspunktet for barnets 
fødsel, men først var indhentet ca. 2½ år efter. På tidspunktet for domsafsigelsen var barnet 7, og 
beskyttelseshensynet havde derfor havde mistet en del af sin vigtighed. Endelig fremhævede 
domstolen, at barnet ikke kunne forvente at blive accepteret af en anden far, hvis faderskabssagen 
skulle blive genåbnet. Derfor var det retfærdiggjort, at de nationale domstole vægtede barnets 
interesser højere end interesserne af en formodet far.  
 
Domstolen fandt, at der var blevet foretaget en fair afvejning af hensynene til at opnå retlig sikkerhed 
og endelighed i familierelationer overfor ansøgerens ret til at få genovervejet den retlige antagelse af 
hans status som fader i lyset af de biologiske beviser. Klagen blev herefter afvist som åbenlyst 
ugrundet. 
 
Reference: 
Wulff v. Denmark 
Beslutning af 9. marts 2010 
Application no. 35016/07  
 
Schalk og Kopf mod ØStrig  
Sagen omhandlede EMRK artikel 12 om statens pligt til at sikre retten til at indgå ægteskab samt 
EMRK artikel 8 og 14 om retten til ikke at blive diskrimineret i udøvelsen af retten til familieliv.  
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Ansøgerne, et homosexuelt par, klagede over at de efter dagældende nationale regler ikke kunne 
blive gift i Østrig og at et eventuelt ægteskab indgået i et andet land ikke ville blive anerkendt i Østrig. 
På denne baggrund påstod de at staten havde krænket deres rettigheder efter EMRK artikel 12, 8 og 
14. Ansøgerne henviste til, at EMRK er et dynamisk instrument, der skal fortolkes i lyset af nutidige 
forhold, og artikel 8 og 12 burde derfor i dag også burde omfatte par af samme køn. 
  
Med hensyn til retten til at indgå ægteskab fandt domstolen enstemmigt, at artikel 12 ikke omfattede 
nogen ret til at indgå ægteskab mellem parter af samme køn. Dette område er overladt til staternes 
nationale lovgivning. 
 
Med hensyn til retten til ikke at blive diskrimineret i retten til familieliv anerkendte domstolen for 
første gang, at ”familieliv” i artikel 8 også omfatter par af samme køn, der lever i et de facto 
parforhold. Ikke desto mindre konkluderede domstolen med fire stemmer mod tre, at artikel 14 i 
sammenstød med artikel 8 ikke indebar nogen pligt for staten til at anerkende ægteskab mellem par 
af sammen køn. Konventionen skal læses som en helhed med harmoni imellem bestemmelserne. Da 
artikel 12 ikke indebar nogen forpligtelse til at anerkende ægteskaber mellem par af samme køn, kan 
en sådan forpligtelse derfor ikke indeholdes i artikel 14 i sammenstød med artikel 8. 
 
Reference: 
Schalk and Kopf v.Austria  
Afgørelse af 24. Juni 2010 
Applikation nr. 30141/04 
 
Gillan og Quinton mod Storbritannien 
Sagen omhandler de engelske regler om visitation af personer for at undersøge, om de besidder 
genstande, som kan anvendes til en terroraktion, den såkaldte section 44 i the Terrorism Act 2000.  
Sagen drejede sig om to briter, der blev stoppet på gaden og kropsvisiteret af politiet, men uden der 
blev rejst sigtelse. Ansøgerne klagede over at perioderne i hvilke de var blevet tilbageholdt for 
visitation, på hhv. ca. 20 og 30 minutter, krænkede deres rettigheder efter artikel 5, 8, 10 og 11 i Den 
Europæiske Menneskerettighedskonvention.  
 
Domstolen slog i sagen fast, at politiets visitation er et indgreb i retten til respekt for privatliv – og at 
dette er en rettighed, der også beskytter den fysiske integritet i det offentlige rum i forbindelse med, 
at politiet undersøger en persons lommer, tasker, ejendele mv. I lyset af prøvelsen under artikel 8 
fandt domstolen det ikke nødvendigt at nå særskildte afgørelser i henhold til artiklerne 5, 10 og 11. 
 
Et indgreb kan efter EMRK artikel 8, stk. 2 retfærdiggøres, hvis det har til formål at bekæmpe 
kriminalitet, hvilket jo er tilfældet med visitationszoner. Desuden skal indgrebet have lovhjemmel og 
være nødvendigt i et demokratisk samfund. Kravet om lovhjemmel indeholder også et krav om 
lovkvalitet, herunder at muligheden for indgreb skal være afgrænset og forudsigeligt, så borgere har 
en mulighed for at efterleve loven og mulighed for at undgå indgrebet. 
 
Domstolen fremhævede, at den engelske lovgivning gav politiet et meget bredt mandat til at visitere 
personer uden krav om mistanke. Det gjorde det nærmest umuligt for borgere at undgå indgrebet. 
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Desuden var det meget vanskeligt at få efterprøvet indgrebets lovlighed, da politiet ikke behøvede at 
begrunde en visitation med et konkret mistankekrav. Domstolen fremhævede også, at der var en stor 
risiko for vilkårlighed og dermed diskrimination i anvendelsen af visitation på grund af det brede 
mandat til at visitere.   
 
Domstolen fandt derfor, at indgrebet ikke opfyldte kravet om lovhjemmel, og derfor var i strid med 
EMRK artikel 8 om retten til respekt for privatlivet. 
 
Reference: 
Gillan and Quinton v. UK 
Afgørelse af 12. Januar 2010 
Applikation nr. 4158/05 
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4.5. Udtalelser og konkrete sager fra internationale komitéer  
 
4.5.1. FN’s Menneskerettighedskomite  
 
Sager vedrørende privat- og familieliv 
 
Mohamed El-Hichou mod Danmark 
Afslag på familiesammenføring var i strid med retten til respekt for familieliv.  
 
Mohamed El-Hichou (M), er en marokkansk statsborger, som blev født i 1990. Hans forældre blev skilt 
inden han blev født, og faderen flyttede til Danmark, hvor han giftede sig på ny og fik to børn. M’s 
mor havde forældremyndighed over ham, og han boede sammen med sin mors forældre indtil deres 
død i 2000. Da moderen ikke kunne forsørge ham, kom han til at bo med sin farmor, som havde svært 
ved at forsørge ham. Siden M’s fødsel havde hans far støttet ham finansielt, tilbragt sommerferier 
sammen med ham og jævnligt haft kontakt med ham.  
 
Fra februar 2002 ansøgte M flere gange om at blive familiesammenført med sin far i Danmark. Først 
fik han afslag, fordi faderen ikke havde forældremyndighed over ham, og senere fordi faderen ikke 
havde dokumenteret, at han var i stand til at forsørge M. I september 2004 forværredes M’s 
leveforhold hos bedstemoderen, som ikke var i stand til at tage sig af ham. M flyttede derfor til 
Danmark og indbragte Integrationsministeriets afslag til Københavns Byret. M fik tilladelse til at blive i 
Danmark, indtil domstolene havde afgjort hans sag. M fik medhold af byretten, men fik efterfølgende 
afslag af Østre Landsret. M forsøgte forgæves at indbringe sagen for Højesteret. I april 2007 fik M 
besked på at forlade Danmark inden for en uge. 
  
M klagede til FN’s Menneskerettighedskomité, som anmodede Danmark om at undlade at udsende 
M, så længe komitéen behandlede sagen. Komitéen fandt, at afslaget på familiesammenføring 
udgjorde et indgreb i retten til familieliv i strid med konventionens artikel 23 og 24, da der ikke blev 
taget tilstrækkeligt hensyn til M’s rettigheder som mindreårig. Komitéen lagde vægt på, at M og hans 
far havde etableret et familieliv, allerede før han flyttede til Danmark hos sin far. Ved forældrenes 
skilsmisse fik moderen forældremyndigheden over M, men da M’s bedsteforældre ikke længere var i 
stand til at tage sig af ham, forsøgte M’s far at blive sammenført med sin søn. Komitéen fandt, at M 
ikke kunne stilles til ansvar for sine forældres beslutning om forældremyndighed, varetægt, 
opdragelse og opholdssted. Komitéen fandt således at Danmark havde en pligt til at foretage de 
fornødne foranstaltninger til at sikre, at M kunne genforenes med sin far, og at undgå lignende 
situationer i fremtiden.  
 
Reference: 
Human Rights Committee 
Mohamed El-Hichou v. Denmark 
Communication No. 1554/2007 
20 August 2010 
CCPR/C//99/D/1554/2007 
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4.6. Regeringsinitiativer 
Der er ikke i perioden blevet iværksat regeringsinitiativer vedrørende ytringsfrihed, forenings- og 
forsamlingsfrihed, privat- og familieliv samt religionsfrihed. 
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5. ØKONOMISKE, SOCIALE OG KULTURELLE RETTIGHEDER  
 
5.1. Lovforslag og bekendtgørelser 
Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om leje 
(Styrket indsats i ghettoområder og anvendelse af den almene boligsektors midler)  
 
Baggrund:  Lovforslaget indebærer blandt andet, at kommuner og boligorganisationer får en række 
nye redskaber til mere præcist at styre beboersammensætning og tilflytning i almene boliger. Det 
drejer sig om ændringer af udlejningsreglerne, herunder forslag der begrænser tilflytningen af 
personer uden arbejdsmarkedstilknytning og løsladte fra fængsler m.fl. og giver fortrinsret til 
ressourcestærke personer. Endvidere vil der med forslaget kunne ske en hurtigere udsættelse af 
beboere, der klart har overtrådt reglerne om god skik og orden i ejendommen. 
 
Instituttets bemærkninger: 
Ifølge artikel 2, stk. 1, sammenholdt med artikel 11, stk. 1, i FN’s konvention om økonomiske, sociale 
og kulturelle rettigheder (ØSKR) er Danmark forpligtet til i videst mulig udstrækning at træffe 
forholdsregler med henblik på den fremadskridende fulde virkeliggørelse af retten til bolig. Artikel 11 
er ikke en absolut ret til at opnå en hvilken som helst bolig, den enkelte måtte ønske, men 
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, kan det 
muligvis anses som et uberettiget indgreb i retten til en bolig som beskyttet i artikel 11, stk. 1, hvis 
den pågældende ikke kan opnå boligen og heller ikke kan opnå en anden bolig i stedet. Hvis den 
afviste er en person med varig nedsat funktionsevne (handicap), kan der på samme måde muligvis 
være tale om et uberettiget indgreb i retten til en bolig som beskyttet i artikel 28 i FN’s Konvention 
om rettigheder for personer med handicap (Handicapkonventionen).  
 
Endvidere kan det ikke udelukkes at afvisning fra en bolig kan være et indgreb i retten til respekt for 
privatlivet som beskyttet i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK) artikel 8. Staterne 
har ikke en generel positiv pligt til at skaffe boliger til personer, men kan i særlige situationer være 
forpligtet til at hjælpe en person med at opnå en passende bolig, se f.eks. Marzari mod Italien, 
afgørelse af 4. maj 1999. 
 

• Instituttet anbefaler, at der iværksættes systematisk overvågning af reglernes virkning i 
praksis.  

• Instituttet foreslår, at Socialministeriet over for Folketingets Socialudvalg nærmere redegør for 
hidtidig kommunal praksis, således at Folketinget bedre kan vurdere konsekvenserne af at 
udvide den gældende ordning. 

• Med henblik på at sikre forslagets overensstemmelse med diskriminationsforbuddet anbefaler 
instituttet, at de beslutninger, kommunerne vil træffe med hensyn til opstilling af kriterier for 
tildeling af bolig, samt måden hvorpå beslutningerne vil blive administreret i praksis, 
overvåges nøje.  
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Reference: 
Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om leje (Styrket indsats i 
ghettoområder og anvendelse af den almene boligsektors midler)  
Lov nr 1611 af 22. december 2010  
L 61, folketingsåret 2010-11 
Instituttets høringssvar af 30. november 2010 er udarbejdet af Sara Westengaard Guldagger 
Loven trådte i kraft den 31. december 2010 med virkning fra den 1. januar 2011. 
Afstemningsresultat: Lovforslaget vedtaget med 61 stemmer for mod 2. 43 stemte hverken for eller imod forslaget. 
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5.2. Domme fra de danske domstole 
 
5.2.1. Højesteret 
 
U.2011.221H 
Bekendtgørelser, hvori der fastsattes en kortere frist for påbegyndelsen af hoveduddannelsen som 
speciallæge end hidtil, havde hjemmel i lovgivningen. 
 
I henhold til § 32 i lov om autorisation og sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed 
fastsætter sundhedsministeren regler for bl.a. lægers videreuddannelse ud over den nødvendige 
kliniske basisuddannelse med henblik på udøvelse af nærmere bestemte lægelige funktioner 
(speciallægeuddannelsen), herunder virke i almen praksis. Gennem en årrække er de nærmere regler 
om uddannelsen blevet fastsat ved bekendtgørelser udstedt i henhold til 
bemyndigelsesbestemmelsen i § 32. I en rapport fra december 2005 fremgik det blandt andet, at det i 
en længere periode ikke havde været muligt at besætte alle opslåede hoveduddannelsesforløb. På 
grundlag heraf udstedte Indenrigs- og Sundhedsministeriet, I, og Sundhedsstyrelsen, S, i oktober 2007 
bekendtgørelser, hvori der fastsattes en kortere frist for påbegyndelsen af hoveduddannelsen som 
speciallæge end hidtil, således at denne skulle påbegyndes inden 4 år efter første ansættelsesdag i 
den kliniske basisuddannelse. 
 
Foreningen af Danske Lægestuderende, F, anlagde sag mod I og S med påstand om, at 
bekendtgørelserne var ulovlige og ugyldige i forhold til F's medlemmer. F gjorde navnlig gældende, at 
§ 32 kun gav mulighed for at fastsætte regler om de kvalitetsmæssige krav til videreuddannelsen til 
speciallæge, men ikke gav grundlag for, at ministeren kunne fastsætte regler med det formål at tvinge 
lægerne til at uddanne sig til speciallæger hurtigst muligt. F gjorde desuden gældende, at både den 
teoretiske og den praktiske del af speciallægeuddannelsen er en højere uddannelse i traditionel, 
menneskeretlig forstand. De omhandlede bekendtgørelser udgjorde indgreb i selve essensen af retten 
til uddannelse. F mente, at retten til at blive optaget på denne uddannelse er beskyttet af artikel 26 i 
Verdenserklæringen om menneskerettigheder, artikel 2 i tillægsprotokol nr. 1 til EMRK og artikel 13 
FN’s konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder. Ved at lægge vægt på et 
tidsmæssigt kriterium og ikke de ansøgende lægers faglige evner, var de omtvistede bestemmelser i 
strid med de nævnte regler om menneskerettigheder. Endvidere hævdede F, at 4-års-reglen var i strid 
med diskriminationsforbuddet i EMRK sammenholdt med retten til uddannelse, jf. tillægsprotokol 1, 
art. 2. Der forelå en forskelsbehandling mellem sammenlignelige situationer, som savnede den 
påkrævede saglighed og proportionalitet mellem det angivne formål med 4-års-reglen på den ene 
side og det ekskluderende indgreb på den anden side. 
 
I gjorde gældende, at det for så vidt angår artikel 2 i tillægsprotokol 1 til Den Europæiske 
Menneskerettighedskonvention, følger af konventionsorganernes praksis, at bestemmelsen sikrer 
»uddannelse på et vist minimalt grundskoleniveau«. Endvidere beskytter bestemmelsen mod 
diskriminerende begrænsninger i adgangen til eksisterende undervisningstilbud. Det er imidlertid 
også anerkendt, at retten til uddannelse forudsætter en nærmere regulering fra statens side. I 
bemærkede, at de øvrige internationale erklæringer, konventioner med videre, som under sagen er 
påberåbt, ikke var inkorporeret i dansk ret. I den udstrækning, der overhovedet var tale om for 
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Danmark folkeretligt bindende dokumenter, kunne de derfor ikke i sig selv danne grundlag for at 
tilsidesætte de omtvistede bestemmelser i bekendtgørelsen, hvilket er fastslået af Højesteret i 
UfR2006.770H. Verdenserklæringen om menneskerettigheder er desuden alene en 
programerklæring, der er uden juridisk bindende virkning. 
 
Østre Landsret udtalte, at både den teoretiske og den praktiske del af speciallægeuddannelsen er 
beskyttet af Den Europæiske Menneskerettighedskonventions bestemmelser om uddannelse. 
Landsretten fandt ikke, at den skete regulering af speciallægeuddannelsen var i strid med EMRK 1. 
tillægsprotokol, artikel 2, navnlig fordi reguleringen ikke er diskriminerende, ligesom den var sagligt 
begrundet og tjente et anerkendelsesværdigt formål. De øvrige internationale konventioner og 
erklæringer, som F havde påberåbt, var ikke direkte anvendelige i dansk ret, således at de kunne føre 
til en tilsidesættelse af 4-års-reglen. Landsretten frifandt I og S.  
 
Højesteret fandt som landsretten, at § 32 efter ordlyden måtte forstås således, at den tillige gav 
ministeren mulighed for at tilgodese behovet for tilgang af speciallæger på de forskellige områder 
inden for sundhedsvæsenet gennem fastsættelse af en frist som sket. Der var ikke i forarbejderne til 
bestemmelsen holdepunkt for en anden forståelse, og Højesteret stadfæstede dommen. 
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5.3. Administrative afgørelser og udtalelser  
Der er ikke i perioden offentliggjort administrative afgørelser eller udtalelser vedrørende økonomiske, 
sociale og kulturelle rettigheder. 
 
5.4. Domme fra den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og EU-Domstolen 
 
5.4.1 Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol 
 
Santos Hansen mod Danmark 
Ansøgeren, Lucianna Santos Hansen, er født i Brasilien og blev i 1999 og adopteret af Inge Hansen 
som enlig adoptant, via et dansk adoptionscenter. Siden 12. januar 2001 har Inge Hansen ansøgt om 
såkaldt særligt børnetilskud, som kan blive tildelt (i) når faderskabet til barnet ikke har kunnet 
fastslås; (ii) når barnet kun har én overlevende forælder; eller (iii) når barnet efter bortgang af 
forældremyndigheds-indehaveren, er blevet adopteret af den efterlevende ægtefælle eller af en 
enkeltperson. 
 
Ansøgeren klagede over at afslaget på at tildele hende særligt børnetilskud er et brud på hendes 
rettigheder under artikel 14 i konventionen i sammenstød med artikel 8 og med 1. tillægsprotokol 
artikel 1. 
 
Domstolen fandt, at klagen alene kunne undersøges på baggrund af konventionens artikel 14 i 
sammenstød med tillægsprotokol 1, artikel 1, og at der ikke opstod noget separat spørgsmål under 
konventionens artikel 14 i sammenstød med artikel 8. Domstolen behandlede herefter spørgsmålet 
om diskrimination i de foreliggende afslag, ved tildeling af særligt børnebidrag efter (i) og (iii). 
 
Med hensyn til (i) fandt domstolen, at der var mindst én signifikant forskel mellem ansøgeren, som 
adoptant, og de nævnte enlige mødre, idet Staten ikke har mulighed for før undfangelse at sikre, at 
sådanne enlige mødre besidder de menneskelige og økonomiske ressourcer, det kræver, at opfostre 
et barn på egen hånd. Endvidere er børnetilskudsordningen i mellemtiden blevet ændret, således at 
børn undfanget ved kunstig befrugtning efter 1. januar 2009 eller senere ikke længere er berettiget til 
særligt børnetilskud. I forbindelse med denne ændring understregede lovgiver, at enlige kvinder som 
bliver kunstigt befrugtede, selv har valgt at opfostre et barn på egen hånd og, før de træffer dette 
valg, må have overvejet, hvorvidt de besidder de menneskelige og økonomiske ressourcer det kræver 
at opfostre et barn på egen hånd. 
 
Med hensyn til (iii), fandt domstolen ud fra det fremførte, at lovgiver på intet tidspunkt har haft til 
hensigt at tildele særligt børnetilskud til børn adopteret af enlige forældre uden nogen tidligere 
forbindelse til barnet. Domstolen fandt herefter, at der var et objektivt og rimeligt formål med det 
specielle bidrag, nemlig at støtte forsørgere med tidligere tilknytning til barnet i at adoptere børn, der 
som følge af uforudsete hændelser står uden forældre,. En sådan politik fandtes at ligge inden for 
statens skønsmargin. 
 
Da afslaget, henset bidraget virkelig er et ”særligt” bidrag, i tillæg til adskillige bidrag til børn, som 
blev tildelt ansøgerens moder, fandt domstolen at afslaget på det særlige bidrag ikke udgjorde en 
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krænkelse af konventionens artikel 14 i sammenstød med tillægsprotokol 1, artikel 1. Klagen blev som 
følge heraf afvist som åbenlyst ubegrundet. 
 
Reference: 
Santos Hansen v. Denmark 
Application no. 17949/07 
Afgørelse af 9. marts 2010 
 
Artemi og Gregory mod Danmark og 21 andre stater  
Ansøgerne klagede over krænkelse af deres rettigheder efter EMRK artikel 2 og 3 i tillægsprotokol 4 
over uberettiget at være blevet begrænset i deres ret til fri bevægelighed og valg af bolig som følge af 
tilsidesættelse af gældende fællesskabsret i Nordcypern ved tiltrædelsestraktaten af 2003. Derudover 
klagede de over, at tilsidesættelsen krænkede fordrevne personers ret til hjemvenden samt at EU’s 
udvidelsespolitik diskriminerede dem i forhold til Græsk-cypriotiske borgere.  
Efter modparternes observationer var blevet tilsendt klagerne, ophørte korrespondancen som følge af 
deres passivitet, og klagen blev herefter slettet fra listen over sager. 
 
Reference: 
Michalis  Artemi and Panos Gregory v. Cyprus, Austria, Belgium, the Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, 
Germany, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Poland, Portugal, Slovakia, 
Slovenia and Sweden. 
(Application no. 35524/06) 
Afgørelse af 30. September 2010 
 
5.5. Konkrete sager og udtalelser fra internationale komitéer 
Der er ikke i perioden offentliggjort relevante sager vedrørende økonomiske, sociale og kulturelle 
rettigheder. 
 
5.6. Regeringsinitiativer 
Der er ikke i periode offentliggjort relevante initiativer vedrørende økonomiske, sociale og kulturelle 
rettigheder. 
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6. SÆRLIGE GRUPPER 
 
Dette kapitel omfatter forskellige ”særlige grupper” som enten har rettigheder, som ikke umiddelbart 
falder ind under et af de andre kapitler, eller som med fordel kan behandles i et særligt kapitel. Nogle 
af de grupper som kan være omfattet af dette kapitel er for eksempel: 

• Børn 
• Indsatte 
• Nationale mindretal  
• Oprindelige folk 
• Flygtninge  
• Indvandrere 
• Statsløse 
• Prostituerede 

 
6.1.Lovforslag og bekendtgørelser 
 
Lovforslag og bekendtgørelser vedrørende børn 
 
Forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og lov om erstatning fra staten til ofre for 
forbrydelser (Ungdomskriminalitet) 
Baggrund: Loven indeholder tre hovedelementer:  

• Nedsættelse af den kriminelle lavalder fra 15 til 14 år. Det betyder, at de 14-årige behandles 
efter de samme regler, som gælder for de 15-17-årige.  

• Skærpelse af straffen for medvirken til kriminalitet begået af børn under den kriminelle 
lavalder. Det betyder, at det i almindelighed skal indgå som en skærpende omstændighed, at 
gerningsmanden ved f.eks. trusler eller ved at stille redskaber til rådighed har medvirket til en 
kriminel handling begået af et barn under den kriminelle lavalder.  

• Ændring af bestemmelsen om et særlig lavt strafmaksimum på 8 års fængsel, når 
gerningsmanden er under 18 år på gerningstidspunktet. Der skal i stedet alene gælde den 
begrænsning, at personer, der er under 18 år på gerningstidspunktet, ikke kan idømmes 
livstidsstraf.  

Instituttets bemærkninger: Institut for Menneskerettigheder finder det stærkt beklageligt, at 
lovforslaget ikke i langt højere grad følger Ungdomskommissionens anbefalinger, som fremgår af 
betænkning nr. 1508/2009 om indsatsen mod ungdomskriminalitet. Instituttet noterer, at et flertal i 
Ungdomskommissionen fraråder at sænke den kriminelle lavalder. En nedsættelse af den kriminelle 
lavalder til 14 år, vil efter alt at dømme medføre international kritik, blandt andet fordi man i 
Danmark ikke på andre områder skelner mellem 13 og 14-åriges retsstilling. Internationale standarder 
anbefaler generelt, at medlemslandene ikke nedsætter den kriminelle lavalder, selvom lavalderen 
sættes til over 12 år. Tværtimod bør medlemslandene stræbe imod at sætte den kriminelle lavalder 
højere.  
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Den foreslåede nedsættelse af den kriminelle lavalder fra 15 til 14 år vil indebære, at to 14-årige, der 
frivilligt har samleje, begge vil kunne straffes. I sådanne tilfælde kan der imidlertid anvendes tiltale-
frafald, jf. retsplejelovens § 722. Dette giver efter instituttets opfattelse en risiko for vilkårlighed og 
manglende forudsigelighed over for den berørte gruppe af borgere. Det er instituttets opfattelse, at 
en retstilstand på det strafferetlige område ikke bør baseres på et muligt tiltalefrafald. Retsreglerne 
skal være klare og præcise, tilgængelige og forudsigelige.  
 
Instituttet anbefaler at bevare et strafmaksimum på 8 års fængsel for personer under 18 år. Selv om 
instituttet er opmærksomt på straffelovens § 82, nr. 1, hvoraf det fremgår, at det i almindelighed skal 
indgå som en formildende omstændighed ved straffastsættelsen, at gerningsmanden ikke er 18 år, er 
hensigten med lovforslaget efter instituttets vurdering ikke på linje med internationale standarder, 
hvor rehabiliterende hensyn og princippet om restorative justice generelt må prioriteres i forhold til 
strafferetlige sanktioner.  
 
Reference: 
Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser 
(Ungdomskriminalitet) 
Lov nr. 711 af 25. juni 2010. 
L 164, folketingsåret 2009-10 
Ikrafttrædelse: Loven trådte i kraft den 1. juli 2010 
Afstemningsresultat: Lovforslaget blev vedtaget med 58 stemmer for og 50 stemte imod 
Instituttets høringssvar af 19. februar 2010 udarbejdet af Christoffer Badse 
 
Forslag til lov om ændring af lov om social service (Skærpelse af reaktionsmuligheder over for 
kriminalitetstruede børn og unge) 
Baggrund: Formålet med loven er at skærpe reaktionsmulighederne over for kriminalitetstruede børn 
og unge. Loven indeholder fire hovedelementer:  

• kommunernes mulighed for at anvende elektronisk overvågning i forbindelse med et 
ungepålæg;  

• kommunernes foranstaltninger og politiets eventuelle bistand til at sikre overholdelse af 
ungepålæg;  

• lempelse af kriterierne for at anbringe unge på sikrede afdelinger; og  

• kommunal betaling for unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner. 
 
Instituttets bemærkninger: Instituttet finder, at lovforslaget indeholder en række positive initiativer, 
herunder forbedret udslusning og opfølgende støtte i forhold til løsladte unge, screening af børn og 
unge for psykiatriske problemer på sikrede afdelinger, udvidelse af Den nationale videns- og 
specialrådgivningsorganisation VISO´s rådgivningsforpligtelse og forslaget om, at Kriminalforsorgen 
knyttes formelt til SSP-samarbejdet.  
 
Udvekslingen af personfølsomme oplysninger mellem politi og Ankestyrelsen i medfør af § 65 a 
vedrørende barnet/den unge rejser efter instituttets opfattelse nogle datasikkerhedsmæssige 
betænkeligheder. 
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Instituttet finder ikke, at brugen af elektronisk fodlænke til børn og unge kan anbefales som 
socialpædagogisk redskab. Brugen af fodlænke – uanset intentionen om, at der er tale om et 
pædagogisk værktøj – vil blive opfattet som en straf. Desuden er det retssikkerhedsmæssigt 
betænkeligt at sammenblande kommunale opgaver med politimæssige opgaver. Endelig kan der 
rejses spørgsmål vedrørende frivilligheden af brugen af fodlænke, hvis der reelt ikke er noget valg, 
idet f.eks. en trussel om institutionsanbringelse ellers vil blive iværksat. 
 
Reference: 
Lov om ændring af lov om social service (Skærpelse af reaktionsmuligheder over for kriminalitetstruede børn og unge) 
Lov nr.627 af 11. juni 2010 
L 167, folketingsåret 2009-10 
Ikrafttrædelse: Loven trådte i kraft den 
Afstemningsresultat: Lovforslaget vedtaget med 59 stemmer mod 50 
Instituttets høringssvar af 16. marts 2010 udarbejdet af Helle Schaumann 
 
Forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det 
sociale område og forældreansvarsloven (Barnets Reform) 
Baggrund: Lovforslaget indeholder en række delforslag inden for hovedpunkterne tryghed i 
opvæksten, børn og unges klagerettigheder, tidlig indsats og kvalitet i indsatsen. I lovforslaget 
forbedres mulighederne for tidlig indsats, børn og unges rettigheder styrkes og det præciseres, at 
indsatsen altid skal tilrettelægges ud fra en vurdering af barnets eller den unges behov. Endvidere 
understreges det med reformen, at indsatsen over for den enkelte altid skal tilrettelægges med et 
klart formål, der tager afsæt i barnets eller den unges behov. Kontinuitet i indsatsen understøttes 
endvidere af et forslag om bedre samarbejdsmuligheder mellem myndigheder og nye tiltag om støtte 
til de 18-22 årige i form af efterværn. 
 
Det er et centralt princip i reformen, at alle børn skal have mulighed for nære og omsorgsfulde 
relationer. I de tilfælde, hvor forældrene ikke kan tilbyde dette, må der gives barnet en støtte, som 
sikrer, at barnet på anden vis vokser op i et trygt omsorgsmiljø. Der skal altid tages højde for, at 
barnet eller den unge samtidig får den specialiserede behandling, der er behov for. 
 
Et andet centralt princip er, at barnets bedste altid skal være i centrum for indsatsen, og at indsatsen 
altid skal målrettes barnets udvikling og trivsel. Endeligt har det været afgørende at rette fokus på 
kvaliteten i den indsats, der gives. Det er ikke tilstrækkeligt, at der træffes de rette afgørelser om 
børnene. Det er helt afgørende, at den støtte, der iværksættes, er af en sådan kvalitet, at barnet eller 
den unge udvikler sig og får opfyldt sine behov for nære, stabile relationer til voksne, opbygning af 
sociale relationer og netværk, skolegang, sundhed, trivsel og forberedelse til et selvstændigt 
voksenliv. 
 
Reference: 
Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og 
forældreansvarsloven (Barnets Reform) 
Lov nr.628 af 11. juni 2010 
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L 178, 2009-10 
Ikrafttrædelse: Loven trådte i kraft den 1. januar 2011 
Afstemningsresultat: Lovforslaget blev vedtaget med 104 stemmer mod 2; 6 stemte ved en fejl hverken for eller imod. 
Instituttets havde ingen bemærkninger af menneskeretlig karakter til lovforslaget 
 
Forslag til lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love 
(Vurdering af uddannelsesparathed, pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. og afbureaukratisering 
m.v.) 
Baggrund: Formålet med loven er at få flere unge til at vælge, påbegynde og gennemføre en 
ungdomsuddannelse. Lovforslagets hovedpunkter er: 

• at alle 15-17-årige får pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet i 
overensstemmelse med en fastlagt uddannelsesplan;  

• at kommunerne får pligt til at stille relevante tilbud til rådighed for de 15-17-årige, f.eks. i form 
af mentorstøtte;  

• at vejledningsindsatsen søges afbureaukratiseret, herunder i form af etablering og øget 
anvendelse af e-vejledning;  

• at der udvikles et system til samkøring af data; og endelig  

• at digitaliseringen søges forbedret.  
 
Det fremgår endvidere af forslaget, at der skabes pligt for kommunerne til at stille særlige tilbud til 
rådighed for unge, som på grund af handicap, sygdom eller væsentlige sociale problemer ikke kan 
overholde en uddannelsesplan.  
 
Instituttets bemærkninger: Ifølge Handicapkonventionens artikel 1 bør det fremmes og sikres, at alle 
personer med handicap fuldt ud kan nyde alle menneskerettigheder og grundlæggende 
frihedsrettigheder på lige fod med andre. Instituttet finder det således af stor betydning, at der 
generelt ved vejledningen omkring og etableringen af sådanne tilbud, tages særlige hensyn til unge 
under 18 år med funktionsnedsættelser, således at det sikres, at denne gruppe får specielt målrettede 
tilbud og en vejledning, som sikrer det bedst mulige uddannelsesforløb.  
 
Instituttet finder, at lovforslaget på visse punkter rejser datasikkerhedsmæssige betænkeligheder. Da 
lovforslaget lægger op til en betydelig udvidelse af registrering og udveksling af oplysninger om unge 
finder instituttet, at der ved den øgede registrering og behandling af personoplysninger bør være 
fokus på beskyttelse af brugernes privatliv, jf. herved bl.a. EMRK artikel 8. Det fremgår af 
persondatalovens kap. 4, at personoplysninger, som behandles, skal være relevante og tilstrækkelige 
og ikke må omfatte mere, end hvad der kræves til opfyldelse af de formål, hvortil oplysningerne 
indsamles mv. Endvidere indeholder persondataloven i afsnit III. bestemmelser om den registreredes 
indsigtsret. 
 
Reference: 
Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love (Vurdering af 
uddannelsesparathed, pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. og afbureaukratisering m.v.) 
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Lov nr.641 af 14. juni 2010 
L 194, folketingsåret 2009-10 
Ikrafttrædelse: Loven trådte i kraft den 
Afstemningsresultat: Lovforslaget blev vedtaget med 109 stemmer mod 2 
Instituttets høringssvar af 19. marts 2010, udarbejdet af Helle Schaumann 
 
Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet 
Baggrund: Bekendtgørelsen medfører en udvidelse af brugen af magtanvendelse herunder 
frihedsberøvelse over for børn som led i en hurtigere, mere målrettet og klar reaktion over for unge, 
der er i fare for at slå ind på en kriminel løbebane eller allerede har begået kriminalitet. De ændringer, 
som bekendtgørelsen udmønter på området for magtanvendelse over for børn og unge anbragt uden 
for hjemmet, vil betyde en udvidelse af brugen af lukkede institutioner og kontrolforanstaltninger 
over for børn og unge, f.eks. i form af øgede muligheder for at foretage indgreb over for barnet/den 
unge, eksempelvis i form af fysisk tilbageholdelse, brev- og telefonkontroller, ransagninger og 
personundersøgelser.  
 
Instituttets bemærkninger: EMRK artikel 5 beskytter den personlige frihed og artikel 8 beskytter 
retten til privatliv, familieliv, hjem og korrespondance. Samme rettigheder er beskyttet ved 
Børnekonventionens artikel 16 og artikel 37. Af Børnekonventionens artikel 37 (b) fremgår, at intet 
barn ulovligt eller vilkårligt må berøves sin frihed. Tilbageholdelse af et barn skal følge lovens 
forskrifter og må kun bruges som sidste udvej og for det kortest mulige passende tidsrum. Det 
fremgår videre af artikel 37 (d), at ethvert barn, der er berøvet friheden har ret til hurtig juridisk og 
anden passende bistand samt til at få prøvet lovligheden af sin frihedsberøvelse ved en domstol eller 
anden kompetent, uafhængig og upartisk myndighed og til hurtig afgørelse af enhver sådan sag. 
Indgreb i beskyttede rettigheder kan foretages, forudsat at der er klar lovhjemmel hertil, at indgrebet 
er begrundet i et lovligt hensyn og er nødvendigt, herunder proportionalt, idet indgrebets intensitet 
skal stå i et rimeligt forhold til det angivne mål. Magtanvendelse over for især børn og unge bør 
begrænses til de tilfælde, hvor det er absolut nødvendigt, og skal ophøre så snart betingelserne for 
indgrebet ikke længere er til stede. Efter Børnekonventionens artikel 12 (1) skal barnet have mulighed 
for at udtale sig i alle forhold, som vedrører barnet, og barnets synspunkter skal tillægges passende 
vægt i overensstemmelse med dets alder og modenhed. 
 
Instituttet finder, at udkastet som minimum bør revurderes på følgende punkter: 

• Grundlaget for anbringelse på en delvist lukket institution bør præciseres, da det nuværende 
udkast ikke indeholder tilstrækkeligt klare og præcise regler til, at retstilstanden kan anses for 
at være forudsigeligt, i hvilke tilfælde denne anbringelsesform kan anvendes. 

• Grænsen mellem magtanvendelse og frihedsberøvelse bør tydeliggøres og præciseres. 

• Grundlaget for magtanvendelse bør præciseres, da det nuværende udkast ikke indeholder 
tilstrækkeligt klare og præcise regler til, at retstilstanden kan anses for at være forudsigelig 
med hensyn til, i hvilke tilfælde magt kan anvendes, og hvad denne tvang nærmere kan gå ud 
på. 

• Høring af barnet eller den unge bør sikres også ved en beslutning om anbringelse på en delvist 
lukket institution. 
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• Klagemulighederne bør tydeliggøres.  

 
Reference: 
Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet 
Bekendtgørelse nr. 1093 af 21. september 2010  
Ikrafttrædelse: Bekendtgørelsen trådte i kraft den 24. september 2010 
Instituttets høringssvar af 11. august 2010 udarbejdet af Eva Ersbøll og Helle Schaumann 
 
Forslag til lov om ændring af udlændingeloven og integrationsloven (Revision af reglerne om 
uledsagede mindreårige udlændinge m.v.) 
Baggrund: Lovforslaget indfører en række ændringer i forhold til, hvordan man i Danmark håndterer 
sager om uledsagende mindreårige udlændinge. Blandt andet vil lovforslaget betyde, at en 
udlænding, der har opholdstilladelse i Danmark som uledsaget mindreårig, fremover normalt vil skulle 
udrejse, når den pågældende fylder 18 år. Desuden vil Udlændingeservice med lovforslaget kun have 
pligt til et eftersøge en mindreårig udlændings familie, hvis den mindreårige samtykker. De danske 
myndigheders pligt til at lede efter den mindreåriges familie vil fremover heller ikke gælde, hvis der er 
etableret modtage- og omsorgscentre i den mindreåriges hjemland. Uledsagede mindreårige fra 
EU/EØS-lande vil heller ikke være omfattet af ordningerne om forberedt hjemsendelse og 
eftersøgning. Endelig vil regeringen styrke nærområdeindsatsen ved at etablere modtage- og 
omsorgsfaciliteter for i hjemlandene for uledsagede mindreårige, primært i Afghanistan.  
 
Instituttets bemærkninger: Det er Instituttets opfattelse, at forslaget om etablering af danske 
modtagelsescentre for uledsagede mindreårige udlændinge i andre lande rejser en række principielle 
retlige og folkeretlige spørgsmål, som ikke er tilstrækkeligt belyst i lovudkastet.  
 
Uledsagede mindreårige udlændinge, der sendes tilbage til et dansk kontrolleret og drevet 
modtagecenter beliggende i et andet land, må efter instituttets opfattelse antages fortsat at befinde 
sig under dansk jurisdiktion både i forhold til EMRK, FN’s Børnekonvention og FN’s Torturkonvention. 
Det er derfor tvivlsomt, om der ved overførslen til et andet land i retlig henseende reelt er sket en 
udsendelse efter § 31 i udlændingeloven og efter folkeretten. Det er muligt, at der i retlig forstand 
først er tale om en udsendelse efter § 31, når den mindreårige udlænding forlader det dansk 
kontrollerede og drevne modtagecenter i det pågældende land. Vurderingen af, om den uledsagede 
mindreårige udlænding risikerer tortur, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller 
forfølgelse, ville i så fald skulle foretages på dette tidspunkt - og ikke alene på tidspunktet, hvor den 
pågældende mindreårige udlænding bliver overført fra Danmark til et dansk kontrolleret og drevet 
modtagecenter i udlandet. 
 
Instituttet anbefaler videre, at danske myndigheders praksis om anvendelsens af Retslægerådets 
aldersundersøgelser dokumenteres og vurderes i lyset af Højesterets dom af 27. august 2009, således 
at risikoen for forkerte aldersvurderinger minimeres. 
 
Reference: 
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Lov om ændring af udlændingeloven og integrationsloven (Revision af reglerne om uledsagede mindreårige udlændinge 
m.v.) 
Lov nr.1543 af 21. december 2010 
L 37, folketingsåret 2009-10 
Ikrafttrædelse: Loven trådte i kraft den 1. januar 2011 
Afstemningsresultat: Lovforslaget blev vedtaget med 59 stemmer for og 50 stemmer imod 
Instituttets høringssvar af 10. september 2010 udarbejdet af Peter Vedel Kessing og Jonas Christoffersen 
 
Forslag til lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, 
diagnostik og forskning m.v. samt sundhedsloven (Egenbetaling for behandling med kunstig 
befrugtning, refertilisation og sterilisation i det offentlige sundhedsvæsen og justering af regler om 
vurdering af forældreegnethed ved behandling med kunstig befrugtning m.v.) 
Baggrund: Med lovforslaget justeres reglerne for vurdering af forældreegnethed i forbindelse med 
behandling med kunstig befrugtning, således at den ansvarlige læge – med samtykke fra det 
pågældende par eller den enlige kvinde – i de tilfælde, hvor der er begrundet tvivl om parrets eller 
den enlige kvindes evne til at drage omsorg for barnet efter fødslen, ud over at skulle inddrage anden 
sagkundskab i vurderingen af forældreegenethed fremover også skal inddrage en anden læge i 
vurderingen. Desuden indføres egenbetaling for behandling med kunstig befrugtning, refertilisationer 
og sterilisationer i det offentlige sundhedsvæsen samt øget egenbetaling for lægemidler, som 
anvendes til behandling mod barnløshed. 
 
Instituttets bemærkninger: Efter Børnekonventionens § 3, stk. 1, skal hensynet til barnets tarv komme 
i første række i alle foranstaltninger vedrørende børn. Dette må også gælde i spørgsmål om 
behandling med kunstig befrugtning. Behandling med kunstig befrugtning skal derfor afvises i tilfælde, 
hvor det behandlingssøgende par eller den behandlingssøgende enlige kvinde ikke vil evne at drage 
den fornødne omsorg for barnet efter fødslen. Det gældende regelsæt om 
forældreegnethedsvurdering i forbindelse med behandling med kunstig befrugtning er efter 
instituttets opfattelse i overensstemmelse med Børnekonventionens artikel 3, stk. 1, samt med 
menneskeretten i øvrigt. 
 
For så vidt angår egenbetaling bygger menneskeretten på et grundlæggende princip om ikke-
diskrimination. De foreslåede ændringer om egenbetaling i forbindelse med behandling mod 
barnløshed risikerer at ramme skævt, idet mindrebemidlede stilles ringere i forhold til at modtage 
behandling. 
 
Reference: 
Lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning m.v. samt 
sundhedsloven (Egenbetaling for behandling med kunstig befrugtning, refertilisation og sterilisation i det offentlige 
sundhedsvæsen og justering af regler om vurdering af forældreegnethed ved behandling med kunstig befrugtning m.v.) 
Lov nr.1546 af 21. december 2010 
L45, folketingsåret 2010-11 
Ikrafttrædelse: Loven trådte i kraft den 1. januar 2011 
Afstemningsresultat: Lovforslaget blev vedtaget med 60 stemmer for og 49 stemmer imod 
Instituttets høringssvar af 15 oktober 2010 udarbejdet af Sara Westengaard Guldagger 
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Lovforslag og bekendtgørelser vedrørende flygtninge  og indvandrere 
 
Forslag til lov om ændring af lov om social pension (Harmonisering af regler om opgørelse af 
bopælstid for ret til folkepension) 
Baggrund: Med lovforslaget ændres optjeningsreglerne for folkepension, idet flygtninges adgang til at 
medregne bopælstid i oprindelseslandet ved beregning af folkepension afskaffes. Dette indebærer, at 
flygtninge for overhovedet at kunne opnå folkepension skal have haft fast bopæl her i landet i mindst 
tre år mellem det fyldte 15. år og folkepensionistalderen. Der udbetales fuld folkepension, hvis 
flygtningen har haft fast bopæl her i landet i 40 år. Har flygtningen haft fast bopæl her i landet mindre 
end 40 år, udbetales en brøkpension svarende til forholdet mellem bopælstiden og 40 år. Flygtninge 
kan endvidere efter en konkret og individuel vurdering modtage personligt tillæg efter pensionsloven. 
 
Instituttets bemærkninger: Det er instituttets opfattelse, at den foreslåede formelle ligestilling mellem 
flygtninge og danske statsborgere formentlig ikke er i overensstemmelse med blandt andet 
Flygtningekonventionens artikel 24. Instituttet understreger, at fortolkningen er behæftet med 
usikkerhed, dels på grund af fraværet af autoritative fortolkningsbidrag fra navnlig internationale 
organer, dels på grund af manglende viden om, (i) hvor mange danske statsborgere der efter ophold i 
udlandet i dag er afskåret fra at opnå fuld pension på grund af optjeningsreglerne og (ii), hvordan 
andre lande behandler flygtningen i forhold til andre. 
 
Instituttet anbefaler, at det nærmere undersøges og oplyses, hvor mange danske statsborgere der 
efter ophold i udlandet i dag er afskåret fra at opnå fuld pension på grund af optjeningsreglerne, og 
hvordan andre lande behandler flygtninge i forhold til andre med midlertidigt ophold i udlandet. 
 
Reference: 
Lov om ændring af lov om social pension (Harmonisering af regler om opgørelse af bopælstid for ret til folkepension) 
Lov nr.1603 af 22. december 2010 
L 72, folketingsåret 2009-10 
Ikrafttrædelse: Loven trådte i kraft den 1. januar 2011 
Afstemningsresultat: Lovforslaget blev vedtaget med 57 stemmer for og 49 stemmer imod  
Instituttets høringssvar af 7. december 2010 udarbejdet af Jonas Christoffersen og Sara W. Guldagger 
 
Forslag til lov om ændring af integrationsloven m.v. 
Baggrund: Med loven ændres integrationslovens formålsbestemmelse, så den enkeltes ansvar for sin 
egen integration understreges. Personkredsen for integrationsindsatsen udvides til bl.a. at omfatte 
arbejdskraftindvandrere og deres medfølgende familiemedlemmer.  
 
Samtidig udvides det kommunale integrationstilbud til to spor: et integrationsprogram rettet mod 
flygtninge og familiesammenførte, som i hovedtræk viderefører det nugældende 
introduktionsprogram, og et introduktionsforløb rettet mod den typisk mere ressourcestærke gruppe 
af arbejdskraftsindvandrere m.v. Desuden indføres der et kursus i danske samfundsforhold og dansk 
kultur og historie og en medborgerskabsprøve, som får betydning for adgangen til at opnå 
tidsubegrænset opholdstilladelse.  Derudover får kommunerne pligt til at give udlændinge, der 
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forsørges af deres ægtefælle, beskæftigelsesrettede tilbud, så de pågældende får en målrettet hjælp 
til at opnå beskæftigelse. Endelig får herboende udlændinge – bortset fra nordiske og EU-statsborgere 
– fremover først kommunal og regional valgret og valgbarhed efter 4 års uafbrudt fast bopæl i 
Danmark mod tidligere 3 år. 
 
Instituttets bemærkninger: Instituttet kan tilslutte sig forslagets grundidé om at ligestille forskellige 
grupper af udlændinge, således at integrationspolitikken afspejler den indvandringspolitiske 
virkelighed, herunder ved at tilbyde EU borgere og deres medfølgende familiemedlemmer samme 
forhold som andre.  
 
Efter instituttets opfattelse er det meget positivt, at lovforslaget indeholder forslag som kan bidrage 
til, at udlændinge får en bedre modtagelse i lokalsamfundet. Netop sådanne forslag, der kan få 
udlændinge til at føle sig velkomne, efterlyses ofte som integrationsfremmende forslag. Instituttet 
bifalder ligeledes, at introduktions- og integrationsprogrammet skal tilpasses den enkelte udlændings 
forudsætninger, således at den enkelte udlænding hurtigst muligt kan gennemføre dette. 
 
I den forbindelse skal det dog påpeges, at der efter instituttets opfattelse kan være behov for at 
opbløde reglen om, at integrationsprogrammet skal have en varighed af højst 3 år regnet fra 
tidspunktet for kommunens overtagelse af ansvaret for udlændingen. Selv om 
danskuddannelselsestilbuddet skal forlænges ud over den 3-årige periode i visse nærmere angivne 
tilfælde, og de enkelte kommuner derudover kan beslutte at forlænge tilbuddet, kan der være behov 
for større fleksibilitet for visse grupper, som ikke kan nå at tage uddannelsen og afslutte den med en 
prøve inden for 3-års perioden.  
 
Instituttet er endvidere af den opfattelse, at kurset i danske samfundsforhold og dansk kultur og 
historie (medborgerskabsundervisningen) bør stå åbent for alle udlændinge, som stilles over for 
kravet om skulle bestå en medborgerskabsprøve som betingelse for at kunne opnå tidsubegrænset  
opholdstilladelse. Selv om der til medborgerskabsprøven vil blive udarbejdet særligt læremateriale 
(pensum), der kan danne grundlag for udlændinges forberedelse til prøven, har læringseksperter 
erfaret, at mange udlændinge uden et undervisningstilbud vil have meget vanskeligt ved at bestå 
prøverne.  
 
Instituttets påpeger, at forslaget om at ændre opholdskravet i den kommunale og regionale valglov 
fra 3 til 4 år kke er begrundet i faktiske forhold. Ifølge lovforslagsbemærkningerne sikrer forslaget, at 
tredjelandsstatsborgere ikke kan opnå kommunal og regional valgret, førend de tidligst efter de 
foreslåede regler  kan opnå tidsubegrænset opholdstilladelse. Netop i et lovforslag, der skal styrke 
indvandreres aktive medborgerskab, risikerer stramningen efter instituttets opfattelse at sende et 
modsat rettet signal. 
 
Reference:  
Lov om ændring af integrationsloven m.v. 
Lov nr.571 af 31. maj 2010. 
L 187, folketingsåret 2009-10 
Ikrafttrædelse: Loven trådte i kraft den 1. juli 2011. 

http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/A20100057130-REGL
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Afstemningsresultat: Lovforslaget vedtaget den 1. juni 2011med 102 mod; 1 stemte hverken for eller imod. 
Instituttets notat til lovforslaget af 12. maj 2010, er udarbejdet i maj af Eva Ersbøll og Jonas Christoffersen 
 
 
Institut for Menneskerettigheders indsigelse mod utilstrækkelige høringsfrister  
Baggrund: Integrationsministeriet fremsendte den 24. marts 2010 tre lovudkast til Institut for 
Menneskerettigheder med anmodning om at modtage instituttets eventuelle bemærkninger til 
lovudkastene senest den 8. april 2010. Lovudkastene var:  

• Udkast til forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse 
af personkredsen, styrket indsats over for ægtefælleforsørgede m.v.);  

• Udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Skærpede udvisningsregler, 
samkøring af registre med henblik på styrket kontrol, reform af reglerne om tidsubegrænset 
opholdstilladelse, inddragelse af studieopholdstilladelser ved ulovligt arbejde, skærpede regler 
om indgivelse af ansøgning om opholdstilladelse efter indrejse her i landet og opsættende 
virkning, m.v.); og 

• Udkast til forslag til Lov om ændring af integrationsloven, lov om danskuddannelse til voksne 
udlændinge m.fl. og udlændingeloven (Forenkling af regler om opfølgning på 
integrationskontrakter, om introduktionsydelse og om registrering af fravær fra 
danskuddannelse m.v.) 

 
De tre lovforslag blev fremsat for Folketinget den 26. marts 2010 som henholdsvis lovforslag L 187 (68 
sider), L 188 (138 sider) og L 189 (70 sider). 
 
Instituttet gjorde i et brev af 9. april 2010 Integrationsministeriet opmærksomt på, at instituttet finder 
det uacceptabelt, at der gives en så kort tidsfrist til at kommentere et så omfattende og indgribende 
lovgivningsinitiativ. Såfremt så omfattende lovændringer hastebehandles, vil lovgivningsmagten reelt 
ikke have mulighed for på et tilstrækkeligt oplysningsgrundlag at foretage en grundig behandling af de 
mange forskellige og meget komplekse ændringer, herunder fordi de hørte myndigheder og 
organisationer med sagkundskab inden for de forskellige felter ikke vil kunne nå at fremkomme med 
gennemarbejdede høringssvar. 
 
Instituttet anbefalede, at regeringen trak lovforslagene tilbage med henblik på genfremsættelse i 
næste folketingssamling. Såfremt lovforslagene behandles, ville det være nødvendigt at indrømme 
høringsparterne en rimelig høringsfrist, således at Folketinget kunne behandle lovforslagene på 
grundlag af rimeligt gennemarbejdede høringssvar. 
 
Instituttet besluttede derfor ikke at fortsætte arbejdet med høringssvaret og afventede en 
tilkendegivelse fra ministeriet og/eller Folketinget om den påtænkte videre behandling af 
lovforslagene, idet instituttet ikke ville anvende ressourcer på at udarbejde høringssvar, hvis den 
videre behandling af lovforslagene ikke levner plads til en passende behandling af dem og de 
indkomne høringssvar. 
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Reference: 
Instituttets brev af 9. april 2010 udarbejdet af Eva Ersbøll 
Journalnr. 540.10/22824 
 
Forslag til lov om ændring af udlændingeloven 
Baggrund: Lovforslaget var en konsekvens af regeringens  aftaler af 6. november 2009 og 15. marts 
2010 med Dansk Folkeparti. Med loven skærpes udvisningsreglerne, så adgangen til at udvise 
udlændinge, som idømmes ubetinget frihedsstraf for socialt bedrageri, grov forstyrrelse af den 
offentlige orden og hærværk, udvides.  
 
Reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse ændres, så meddelelse af tidsubegrænset 
opholdstilladelse knyttes til et pointsystem, der bl.a. består af nogle ufravigelige betingelser.  
Loven indeholder også en skærpelse af inddragelsesreglerne, således at en tidsubegrænset 
opholdstilladelse bland andet kan inddrages, hvis en udlænding, der er meddelt asyl, tager på ferie i 
sit hjemland. Herudover ændres reglerne for bortfald af opholdstilladelse i tilfælde, hvor en 
udlænding sendes på genopdragelsesrejse.  
 
Instituttets bemærkninger: Instituttet foreslår, at der i overensstemmelse med et almindeligt 
lighedsprincip tilvejebringes en retstilstand, hvor alle har reel mulighed for at opfylde lovgivningens 
krav til opnåelse af permanent ophold, således at lovens formål ikke modarbejdes af for strenge og 
demotiverende integrationskrav. Desuden bør det præciseres, hvordan personer med 
funktionsnedsættelse kan ansøge om undtagelse fra lovens krav. Desuden bør Folketingets 
indfødsretsudvalg ændre naturalisationscirkulærets bestemmelser om dispensation fra sprogkrav 
m.v., således at personer med posttraumatisk stress disorder fremover kan få forelagt deres 
dispensationsansøgninger for Folketingets Indfødsretsudvalg.  
 
De meget strenge betingelser for opnåelse af tidsubegrænset opholdstilladelse må forventes at 
afskære store grupper af udlændinge fra at opnå permanent opholdstilladelse i Danmark. Det må 
ligeledes tages i betragtning, at de foreslåede krav måske ikke er fuldt ud egnede til at opnå 
integrationsformålet, fordi personer, der ikke har evne til eller mulighed for at opfylde kravene, 
mister et vigtigt integrationsincitament.  

 
Instituttet foreslår, at sprogkravet lempes i forhold til det foreslåede, således at udlændinge, der yder 
en væsentlig indsats for at tilegne sig danskkundskaber, har en reel mulighed for at opnå 
tidsubegrænset opholdstilladelse. Dette kan f.eks. som efter den britiske ordning reguleres, således at 
fremskridt i sprogindlæringen (progressionen) anses for at være afgørende.  
 
Instituttet foreslår desuden, at børn og unge under 18 år får mulighed for selvstændigt at søge 
tidsubegrænset opholdstilladelse, jf. herved FN’s Børnekonventions artikel 2, stk. 1. 
 
For yderligere bemærkninger til lovforslaget henvises til instituttets høringssvar. 
 
Reference: 
Lov om ændring af udlændingeloven  
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Lov nr.572 af 31. maj 2010. 
L 188, folketingsåret 2009-10 
Lovforslaget vedtaget den 25. maj 2010, med 62 stemmer  mod 52. 
Instituttets notat til lovforslaget af 12. maj 2010, er udarbejdet i maj af Eva Ersbøll og Jonas Christoffersen 
 
Forslag til lov om ændring af integrationsloven m.v. 
Baggrund: Med loven gives kommunerne bedre tid til modtagelse af visse flygtninge m.v., der 
indføres en mere målrettet opfølgning på integrationskontrakten, og der gennemføres en forenkling 
af lovens regler om aktive tilbud og introduktionsydelse. Loven ændrer desuden 
danskuddannelsesloven, så der indføres en forenklet registrering af udlændinges fravær fra tilbuddet 
om danskuddannelse, ligesom opkrævningen af gebyr for deltagelse i danskuddannelse, der i praksis 
har vist sig at være administrativt krævende, afskaffes. Lovforslaget ere en konsekvens af regeringens 
aftale af 6. november 2009 med Dansk Folkeparti og Liberal Alliance og en opfølgning på regeringens 
plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner af 6. oktober 2009, "Mere tid til velfærd". 
 
Instituttets benærkninger: Instituttet finder det positivt for de enkelte udlændinges retssikkerhed, at 
regelforenkling samt øget samspil mellem forskellige dele af lovgivningen søges fremmet. Som det 
anføres i L 188 om ændring af udlændingeloven er hyppige regelændringer og manglende 
gennemskuelighed hverken til fordel for myndigheder eller borgere. Instituttet kan tilslutte sig 
regeringens forslag om at lempe fraværsregistreringen og afskaffe gebyr for deltagelse i 
danskundervisning. 
 
Reference: 
Lov om ændring af integrationsloven m.v. 
Lov nr.573 af 31. maj 2010. 
L 189, folketingsåret 2009-10 
Ikrafttrædelse: Loven trådte i kraft den 1. juli 2010. 
Afstemningsresultat: Lovforslaget vedtaget den 25. maj 2010, enstemmigt med 115 stemmer. 
Instituttets notat til lovforslaget af 12. maj 2010, er udarbejdet i maj af Eva Ersbøll og Jonas Christoffersen 
 
 

http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/A20100057230-REGL
http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/A20100057330-REGL
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6.2. Domme fra de danske domstole 
 
6.2.1 Højesteret  
 
Højesteretsdomme vedrørende børns rettigheder 
 
U.2010.1599H  
Ikke grundlag for at ændre Integrationsministeriets afslag til et barn på familiesammenføring med sin 
herboende far pga. manglende grundlag for en vellykket integration. Domstolsprøvelsen skulle ske på 
grundlag af forholdene på tidspunktet for ministeriets afgørelse. 
 
A blev født i Kina i 1992. Hendes forældre blev skilt i 1998, og kort tid efter flyttede A permanent til 
sin farmor og farfar. I 2001 indgik hendes far, F, ægteskab med en dansk statsborger og fik på dette 
grundlag opholdstilladelse i Danmark i 2002. Samme år indrejste F til Danmark sammen med A's 
storebror. I 2007 indgav A ansøgning om opholdstilladelse i Danmark. Ansøgningen om 
familiesammenføring blev indgivet efter udløbet af 2-års-fristen i udlændingelovens § 9, stk. 13, 2. 
pkt.  
 
Udlændingeservice meddelte afslag på opholdstilladelse, hvilket blev stadfæstet af 
Integrationsministeriet, I, der ikke fandt, at A havde eller havde mulighed for at opnå en sådan 
tilknytning til Danmark, at der var grundlag for en vellykket integration, jf. udlændingelovens § 9, stk. 
13. Ved afgørelsen lagde I bl.a. vægt på A's alder samt opvækst og skolegang i Kina og på, at A's mor 
og bedstemor boede i Kina. I lagde også vægt på en vurdering af F's tilknytning til det danske 
samfund.  
 
Afgørelsen blev indbragt for domstolene. Landsretten frifandt I. For Højesteret anførte A bl.a., at hun 
ikke havde kontakt med sin mor, der hverken havde evne eller vilje til at tage sig af hende. Højesteret 
udtalte, at domstolsprøvelsen efter grundlovens § 63 af I's afgørelse om afslag på tilladelse til 
familiesammenføring skal ske på grundlag af ansøgernes forhold på tidspunktet for I's afgørelse, og at 
der ikke kan lægges vægt på den yderligere tilknytning til Danmark, som hun senere måtte have 
opnået.  
 
Højesteret fandt, at de konkrete oplysninger, som I havde inddraget i sin afgørelse, bedømt ud fra 
forarbejderne til § 9, stk. 13, var saglige og tilstrækkelige, og fandt ikke grundlag for at tilsidesætte I's 
skønsmæssige vurdering af, om A havde eller havde mulighed for at opnå en sådan tilknytning til 
Danmark, at der var grundlag for en vellykket integration her i landet. Henset til at A på 
ansøgningstidspunktet var 14 ½ år og hidtil havde boet hos sine bedsteforældre i Kina, fandt 
Højesteret - selv om A ikke måtte kunne bo hos sin mor - ikke grundlag for at tilsidesætte I's 
vurdering, hvorefter der ikke forelå sådanne ganske særlige grunde, at der skulle ses bort fra 
betingelsen i § 9, stk. 13, 1. pkt., jf. herved bestemmelsens 2. pkt., sidste led.  
 
Endelig udtalte Højesteret, at resultatet ikke kunne antages at være i strid med Danmarks 
internationale forpligtelser, herunder Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og FN's 
Børnekonvention. 
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U.2010.1590H  
Ikke grundlag for at ændre Integrationsministeriets afslag til to børn på familiesammenføring med 
deres herboende far pga. manglende grundlag for en vellykket integration. Domstolsprøvelsen skulle 
ske på grundlag af forholdene på tidspunktet for ministeriets afgørelse. 
 
To søskende, A og B, er født i Tyrkiet i henholdsvis 1997 og 1993. Deres forældre blev skilt i 1997, og 
deres far, F, rejste samme år til Danmark. F indgik ægteskab med en tyrkisk kvinde med 
opholdstilladelse og fik i 2000 tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark. I 2001 blev F skilt fra sin 
ægtefælle og indgik samme år på ny ægteskab med A's og B's mor, M. A og B havde boet hos M i 
Tyrkiet og kom til Danmark sammen med M i 2006 og på ny i 2007. A og B fik i marts 2008 en lillebror, 
der har opholdsret i Danmark. Ansøgningen om familiesammenføring blev indgivet efter udløbet af 2-
års-fristen i udlændingelovens § 9, stk. 13, 2. pkt. Udlændingeservices afslag til A og B på 
familiesammenføring blev stadfæstet af Integrationsministeriet, I, der ikke fandt, at A og B havde eller 
havde mulighed for at opnå en sådan tilknytning til Danmark, at der var grundlag for en vellykket 
integration, jf. udlændingelovens § 9, stk. 13. Ved afgørelsen lagde I bl.a. vægt på A's og B's alder, 
opvækst, skolegang og familierelationer i Tyrkiet, på en vurdering af F's tilknytning til Danmark samt 
på det forhold, at A og B i Tyrkiet kunne bo sammen med M. Også M fik afslag på opholdstilladelse.  
 
Herefter indbragte A og B sagen for domstolene. Landsretten frifandt I. Højesteret udtalte, at 
domstolsprøvelsen efter grundlovens § 63 af I's afgørelse skulle ske på grundlag af A's og B's forhold 
på tidspunktet for I's afgørelse, og at der ikke kunne lægges vægt på den yderligere tilknytning til 
Danmark, som de senere måtte have opnået. Efter forarbejderne til § 9, stk. 13, skal 
udlændingemyndighederne ved vurderingen af, om der er udsigt til en vellykket integration her i 
landet, inddrage samtlige foreliggende oplysninger i sagen, herunder bl.a. længden og karakteren af 
barnets ophold i de respektive lande samt oplysninger om opvækst, skolegang og sprogkundskaber. 
Også oplysninger om, hvorvidt den herboende forælder er velintegreret i og har en stærk tilknytning 
til det danske samfund, kan inddrages. Højesteret anførte endvidere, at afslag på opholdstilladelse 
efter § 9, stk. 13, 1. pkt., ikke forudsætter, at det må lægges til grund, at årsagen til, at ansøgningen 
om opholdstilladelse først er indgivet efter udløbet af 2-års-fristen, er et ønske fra barnets forældre 
om, at barnet får en opvækst i overensstemmelse med hjemlandets kultur og skikke og ikke i sin 
barndom præges af danske normer og værdier.  
 
Højesteret fandt, at de konkrete oplysninger, som I havde inddraget i sin afgørelse, bedømt ud fra 
forarbejderne til § 9, stk. 13, var saglige og tilstrækkelige, og fandt ikke grundlag for at tilsidesætte I's 
skønsmæssige vurdering. Højesteret fandt heller ikke grundlag for at tilsidesætte I's vurdering, 
hvorefter der ikke forelå sådanne ganske særlige grunde, at der skulle ses bort fra betingelsen i § 9, 
stk. 13, 1. pkt., jf. herved bestemmelsens 2. pkt., sidste led. Endelig udtalte Højesteret, at resultatet 
ikke kunne antages at være i strid med Danmarks internationale forpligtelser, herunder Den 
Europæiske Menneskerettighedskonvention og FN's Børnekonvention. 
 
U.2010.1608H  
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Ikke grundlag for at ændre Integrationsministeriets afslag til tre børn på familiesammenføring med 
deres herboende far pga. manglende grundlag for en vellykket integration. Domstolsprøvelsen skulle 
ske på grundlag af forholdene på tidspunktet for ministeriets afgørelse. 
 
A, B og C, der er  søskende, er født i Tyrkiet i henholdsvis 1992, 1996 og 1997. I perioden 1997-2004 
boede de hos deres farmor i Tyrkiet. I 2004 flyttede de sammen med deres mor, M, i Tyrkiet. Deres 
far, F, indrejste i Danmark i 1997. I 1998 blev F meddelt opholdstilladelse i Danmark på baggrund af et 
ægteskab med en dansk statsborger. Efter skilsmisse i 2001 blev F samme år gift med M i Tyrkiet. 
Efter at have fået afslag på opholdstilladelse i Danmark indrejste A, B og C i Danmark sammen med M 
i 2005 og indgav på ny ansøgning om opholdstilladelse. I 2006 meddelte Udlændingeservice, U, afslag. 
Efter fornyet ansøgning meddelte U afslag for tredje gang i 2007, hvilket Integrationsministeriet, I, 
stadfæstede, da I ikke fandt, at A, B og C havde eller havde mulighed for at opnå en sådan tilknytning 
til Danmark, at der var grundlag for en vellykket integration, jf. udlændingelovens § 9, stk. 13. Også M 
fik afslag. Ansøgningen om familiesammenføring blev indgivet efter udløbet af 2-års-fristen i § 9, stk. 
13, 2. pkt. Afgørelsen blev indbragt for domstolene. Landsretten frifandt I. Højesteret stadfæstede 
dommen med samme begrundelse som i Højesterets dom U2010.1599H. 
 
6.2.2. Landsretterne  
 
Landsretsdomme vedrørende børns rettigheder 
 
U.2010.987V  
Pige, der som 14-årig med urette havde været tvangsmæssigt anbragt på institution i medfør af 
servicelovens § 51, ikke tilkendt tortgodtgørelse efter erstatningsansvarslovens § 26. 
 
Å Kommune orienterede i december 2007 i medfør af servicelovens § 153 O Kommune om, at en 
mand, som tidligere var straffet, og som nu var sigtet for overtrædelse af bl.a. straffelovens § 224, jf. § 
222, stk. 2, opholdt sig i kommunen hos en kvinde, V, der havde en teenagedatter, D. O Kommune 
kontaktede V, der gav samtykke til, at O kunne foretage en undersøgelse i medfør af servicelovens § 
50. Det var et krav fra O's side, at kæresten ikke opholdt sig i hjemmet, mens undersøgelsen fandt 
sted. Da O mente, at V ikke overholdt aftalen, traf formanden for Børn og Unge-udvalget den 6. marts 
2008 afgørelse om, at undersøgelsen af D skulle ske på en institution, jf. servicelovens § 51. D blev 
samme dag hentet på skolen og kørt til institutionen G, hvor hun opholdt sig til den 10. april 2008. 
Formandsbeslutningen blev godkendt af Børn og Unge-udvalget og senere af Ankestyrelsen. 
 
I oktober 2008 ophævede byretten beslutningen om tvangsmæssig undersøgelse. D v/værgen havde 
allerede i marts 2008 anlagt sag mod O og en kommunal medarbejder, B, og mod en af lederne i G, C, 
med påstand om tilkendelse af en tortgodtgørelse på 50.000 kr., idet D mente, at hun under den 
tvangsmæssige undersøgelse havde været udsat for retsstridige krænkelser bl.a. ved fratagelse af 
mobiltelefon og restriktioner m.h.t. samtaler med familien m.fl.  
 
O, B og C blev frifundet i byretten. Under anken var tortgodtgørelseskravet alene rettet mod O og C. 
Også landsretten frifandt O og C. Anbringelse efter servicelovens § 51 er ikke en anbringelse uden for 
hjemmet, og § 71 om ret til samvær og kontakt finder ikke anvendelse under en sådan anbringelse. 
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Der var ikke grundlag for at antage, at der på institutionen var handlet i strid med det 
forvaltningsretlige proportionalitetsprincip i forbindelse med beslutningerne, der var truffet for at 
gennemføre den tvangsmæssige undersøgelse af D, og beslutningerne var truffet ud fra almindelige 
anstaltsbetragtninger. Det kunne heller ikke lægges til grund, at C under udførelsen af sit arbejde på G 
havde udsat D for en retsstridig krænkelse, der kunne berettige D til en tortgodtgørelse efter EAL § 
26. Heller ikke O havde i forbindelse med fuldbyrdelsen af beslutningen om iværksættelse af 
undersøgelsen eller i forbindelse med orienteringerne fra G om de begrænsninger, som D var 
underlagt, udsat D for retsstridige krænkelser, der kunne føre til tilkendelse af en tortgodtgørelse. 
 
U.2011.714Ø 
Udgangspunktet i udlændingelovens § 52 om skriftlig behandling var ikke i strid med 
børnekonventionens art. 12, stk. 2. 
 
I forbindelse med at en 14-årig udlænding U havde indbragt en administrativ afgørelse om 
opholdstilladelse for retten, jf. udlændingelovens § 52, fremsatte U's advokat anmodning om 
mundtlig forhandling af sagen, således at U kunne fremsætte sine bemærkninger, og henviste til 
børnekonventionens art. 12. Landsretten udtalte, at det følger af art. 12, stk. 2, i FN-konventionen om 
Barnets Rettigheder, at barnets mulighed for at udtale sig skal ske i overensstemmelse med de i 
national ret foreskrevne fremgangsmåder, og at proceduren i udlændingelovens § 52, der har skriftlig 
behandling som udgangspunkt, ikke er i strid med konventionen. 
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6.3. Administrative afgørelser og udtalelser 
 
6.3.1. Folketingets Ombudsmand 
 
Udtalelser fra Folketingets Ombudsmand vedrørende indsatte 
 
Inspektion af Politigårdens fængsel - J.nr. 2009-3703-628 
Sagen vedrørte klager til Folketingets Ombudsmands inspektionsenhed fra indsatte under en 
inspektion i oktober 2009 af arrestafdelingen i Politigardens Fængsel over lang ventetid ved ønske om 
toiletbesøg. Sagen vedrørte også forhold taget op af egen drift ved samme besøg i forhold til 
forholdene generelt, herunder bl.a. spørgsmålet om psykiatrisk tilsyn, særligt med de indsatte 
der har været i Politigardens Fængsels arrestafdeling i lang tid. 
 
lnspektionsenheden havde fået oplysninger fra de indsattes talsmand og andre indsatte om, at det er 
normalt, at de indsatte skal vente 20-30 minutter på at komme på toilettet. Det var også blevet 
oplyst, at der kan gå 20 minutter, før de indsatte bliver hentet fra toilettet igen. En indsat oplyste, at 
han havde oplevet at skulle vente 45 minutter på at komme på toilettet. Ledelsen af arrestafdelingen i 
Politigardens Fængsel bekræftede, at der kan gå op til 20 minutter. 
 
Den Europæiske Komite til forebyggelse af Tortur og Umenneskelig eller Vanærende behandling eller 
Straf (CPT) besøgte Danmark fra den 11. til den 20. februar 2008 og besøgte bl.a. arrestafdelingen i 
Politigårdens Fængsel. 
 
Det fremgik af CPT’s rapport, at indsatte kunne risikere at skulle vente op til 20 minutter, før de kunne 
komme på toilettet, især hvis flere indsatte ringede samtidigt. Den typiske ventetid var mellem 2 og 
10 minutter. Ventetiderne ved toiletkald havde angiveligt medført, at nogle indsatte angiveligt havde 
været tvunget til at forrette deres nødtørft i plastikposer i cellerne. Det var komiteens opfattelse, at 
en sådan situation – såfremt det var sandt - anses for at vare nedværdigende behandling. CPT 
anerkendte, at forsinkelser kan forekomme, især i tilfælde hvor indsatte har udvist en truende eller 
voldelig adfærd og kræver særlige personalemæssige sikkerhedsforanstaltninger. 
 
Ombudsmanden noterede sig, at det følger af Danmarks svar til CPT’s bemærkninger, at Københavns 
Fængsler og Direktoratet for Kriminalforsorgen er opmærksomme på problemet og til stadighed 
prioriterer opgaven med at besvare toiletkald fra de indsatte. Ombudsmanden noterede sig 
endvidere, at det er opfattelsen hos ledelsen i Københavns Fængsler at toiletopkald besvares inden 
for få minutter, og at det er sjældent, at der går op til 10 minutter. 
 
Ombudsmanden havde ingen bemærkninger til at der i visse tilfalde kan gå mere end 10 minutter på 
grund af sikkerhedsmæssige og andre forhold, som f.eks. flere samtidige opkald. Ombudsmanden 
fandt, at det var kritisabelt, hvis der - i tilfælde hvor ingen særlige forhold gør sig gældende - kan gå 
mere end 20 minutter og op til 30-45 minutter, fra en indsat ringer, til at den indsatte ledsages til 
toilettet. Om forholdene er således, havde inspektionschefen ikke mulighed for at be- eller afkræfte. 
 
Reference: 
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Folketingets Ombudsmand 
Journal nr. 2009-3703-628 
 
6.4. Domme fra den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og EU-domstolen 
Der er ikke i perioden afsagt domme af relevans for Danmark vedrørede særlige grupper. 
 
6.5. Konkrete sager og udtalelser fra internationale komitéer 
Der er ikke i perioden offentliggjort sager af relevans for Danmark. 
 
6.6. Regeringsinitiativer 
Der er ikke i perioden offentliggjort relevante initiativer.  
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