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Om: Udtalelse om retsgrundlaget for initiativet med henblik på vedtagelse af 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om den europæiske beskyttelsesordre

Kære kolleger

Forslaget om et direktiv om en europæisk beskyttelsesordre bygger på et initiativ fra tolv EU-
medlemsstater1, som blev indgivet i januar 20102. Formålet med direktivet er at lette og styrke 
beskyttelsen af faktiske eller potentielle ofre for kriminalitet, der flytter fra én EU-
medlemsstat til en anden, navnlig i forbindelse med kriminalitet, der kan bringe de 
pågældendes liv, fysiske, psykiske eller seksuelle integritet eller personlige frihed i fare. Det 
endelige mål er at undgå nye kriminelle handlinger og afbøde følgerne af tidligere kriminelle 
handlinger.

Det foreslåede retsgrundlag for udkastet til direktiv er artikel 82, stk. 1, litra d), i TEUF, der 
vedrører samarbejde i straffesager.

                                               
1 De pågældende medlemsstater er Belgien, Bulgarien, Estland, Spanien, Frankrig, Italien, Ungarn, Polen, 
Portugal, Rumænien, Finland og Sverige.
2 Se dokument PE-CONS 2/10 af 22. januar  2010.
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Med skrivelse af 7. oktober anmodede De Retsudvalget om en udtalelse om retsgrundlaget for 
dette forslag. Ifølge det oplyste blev der under et fælles møde mellem Deres to udvalg, jf. 
forretningsordenens artikel 51, afholdt en vejledende afstemning med henblik på indledningen 
af forhandlinger med Rådet, hvor man vedtog et ændringsforslag om tilføjelse af et 
supplerende retsgrundlag i form af artikel 82, stk. 1, litra a), i TEUF, der vedrører 
anerkendelse af domme og retsafgørelser.

I. Baggrund

Med Lissabontraktaten afskaffedes det hidtidige søjlesystem, og nu skal praktisk taget al 
lovgivning, der henhører under området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, herunder 
tiltag vedrørende retligt samarbejde i straffesager baseret på afsnit V, kapitel 4, artikel 82 i 
TEUF, vedtages efter den almindelige lovgivningsprocedure. 

Der resterer på dette område kun en enkelt begrænset undtagelse fra hovedreglen om, at 
Kommissionen alene har retten til at foreslå lovgivning, nemlig bestemmelsen i artikel 76 i 
TEUF om, at en fjerdedel af medlemsstaterne kan tage initiativ til lovgivning på områderne 
retligt samarbejde i straffesager og politisamarbejde (samt vedrørende administrativt 
samarbejde på disse områder).

Rådet fremlagde den 5. januar 2010 sit første forslag til et direktiv om en europæisk 
beskyttelsesordre for ofre1. Forslaget er siden da blevet ændret og revideret mange gange af 
Rådet. Meget af indholdet i og fastlæggelsen af retsgrundlaget for Rådets forslag byggede på 
et spørgeskema, der blev besvaret af 20 medlemsstater i oktober 20092.

Initiativet sigter på indførelse af en europæisk beskyttelsesordre for voldsofre, hvorved 
beskyttelsesforanstaltninger truffet af én medlemsstat kan blive anerkendt, forvaltet og 
håndhævet af en anden medlemsstats domstole. Med en sådan ordning vil en beskyttet person 
ikke længere skulle tage parallelle retlige skridt i en ny medlemsstat, som den pågældende er 
flyttet eller agter at flytte til. 

Rationalet bag forslaget er, at ofre for kriminalitet ikke kun har ret til at blive respekteret og 
opnå erstatning for den lidte skade samt til at få gerningsmanden straffet ved en retfærdig 
rettergang med fuld retssikkerhed for alle parter, men også ret til at blive beskyttet mod at 
blive udsat for en ny forbrydelse, navnlig fra den samme gerningsmands side.

Der bør følgelig være passende mekanismer til rådighed, som kan gøre det muligt at 
forhindre, at samme forbrydelse begås igen, eller at en ny forbrydelse, som måske er endnu 
mere alvorlig end den første, begås af samme gerningsmand mod samme offer. Sådanne 
gentagne lovovertrædelser er særligt hyppige i forbindelse med kønsbestemt vold, selv om de 
også forekommer i andre former for kriminalitet såsom menneskehandel eller seksuel 
udnyttelse af mindreårige.

Alle medlemsstater råder over foranstaltninger, der har til formål at beskytte ofres liv og 

                                               
1 Se dokument 17513/09 af 5. januar 2010.
2 Se dokument 5002/10 af 6. januar 2010.
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fysiske, psykiske eller seksuelle integritet og frihed, men de har i øjeblikket kun virkning i 
den stat, der har truffet dem, hvorved ofret står uden den beskyttelse, disse foranstaltninger 
giver, hvis vedkommende bevæger sig ud over grænserne. Den beskyttelse, som et offer for 
en kriminalitet er sikret i en medlemsstat, bør derfor ikke være begrænset til dennes område, 
men derimod følge ofret overalt i EU.

Med udgangspunkt i de forhåndenværende tal og kun for så vidt angår kønsbaseret vold, 
fremgår det, at der trods en nedadgående tendens, er mere end 100 000 kvinder i EU, der er 
omfattet af beskyttelsesforanstaltninger af forskellig art, som en medlemsstat har truffet på 
grund af denne form for vold. Disse tal tager ikke højde for ofre for menneskehandel og andre 
lovovertrædelser.

I betragtning af, hvor let det er for kriminelle at bevæge sig inden for EU, synes det kun ret og 
rimeligt, at det bør være muligt at udvide rækkevidden af beskyttelsesforanstaltninger truffet i 
én medlemsstat til også at gælde i en anden for at beskytte et offer, der ønsker at udøve sin ret 
til fri bevægelighed. I mangel heraf vil ofrene stå i den grelle situation, at de skal vælge 
mellem at give afkald på deres ret til fri bevægelighed som unionsborgere eller give afkald på 
deres ret til beskyttelse. Dette er uacceptabelt.

Parlamentet har gentagne gange opfordret medlemsstaterne til at tage administrationen af 
retlige procedurer op til revision og træffe foranstaltninger til at fjerne barrierer, som 
forhindrer kvinder i at opnå retsbeskyttelse1.

Det må endvidere påpeges, at EU-lovgiveren ikke har været inaktiv på området for 
beskyttelse af ofre. Der er f.eks. rammeafgørelse 2001/220/RIA om ofres stilling i 
straffesager, der behandler spørgsmålet om ofrenes proceduremæssige rettigheder2, og Rådets 
direktiv 2004/80/EF om erstatning til ofre for forbrydelser3.

Faktisk er beskyttelse af ofrene et af EU’s vigtigste mål for området med frihed, sikkerhed og 
retfærdighed, og i Stockholmprogrammet for styrkelse af friheden, sikkerheden og 
retfærdigheden, som Det Europæiske Råd godkendte på sit møde den 10.-11. december 2009, 
hedder det, at ofre for forbrydelser eller vidner, som er i fare, bør tilbydes særlige 
beskyttelsesforanstaltninger med virkning inden for EU.

Den 17. februar 2010 afgav Rådets Juridiske Tjeneste på Rådets anmodning en udtalelse4, 
hvori den konkluderede, at artikel 82, stk. 1, litra d), i TEUF kan benyttes som retsgrundlag 
for direktivforslaget, men at det for fuldt ud at afspejle initiativets karakter af instrument for 
anerkendelse af retsafgørelser ville være hensigtsmæssigt også at referere til samme traktats 
artikel 82, stk. 1, litra a).

II. De kompetente udvalgs holdning

                                               
1 Se Parlamentets beslutning af 16. september 1997 om behovet for at igangsætte en kampagne på EU-plan om 
nultolerance over for vold mod kvinder (EFT C 304 af 6.10.1997. s. 55). Se også dets beslutning af 2. februar 
2006 om status over bekæmpelsen af volden mod kvinder og den fremtidige indsats (EUT C 288 E af 
25.11.2006, s. 66).
2 EFT L 82 af 22.3.2001, s. 1.
3 EUT L 261 af 06.8.2004, s. 15.
4 Se rådsdokument 6516/10 af 17. februar 2010.
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På ovennævnte fælles møde den 29. september 2010 mellem Udvalget om Kvinders 
Rettigheder og Ligestilling og Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 
Anliggender vedtoges et stort antal ændringsforslag til direktivforslaget efter en vejledende 
afstemning, der havde til formål at fastlægge ordførernes mandat til at forhandle med Rådet 
med henblik på at nå til et kompromis ved førstebehandlingen.

Ændringsforslag 1 går ud på at indføje artikel 82, stk. 1, litra a), i TEUF om anerkendelse af 
alle former for domme og retsafgørelser som et supplerende retsgrundlag. Der tænkes 
naturligvis her på domme og retsafgørelser i straffesager.

Der vedtoges samtidig andre ændringsforslag (ændringsforslag 18 og 84), som udtrykkeligt 
fastslår, at direktivforslaget ikke vil berøre anvendelsen af, eller ændre eller erstatte de 
eksisterende instrumenter om gensidig anerkendelse på det civilretlige område.

Udvalgenes ordførere erklærer i begrundelsen til udkastet til betænkning af 20. maj 2010, at 
de "i vidt omfang [er] enige i Rådets udkast", og fremhæver samtidig, at initiativets 
anvendelsesområde bevidst er åbent, og at en europæisk beskyttelsesordre bør "finde 
anvendelse på alle ofre for forbrydelser, såsom ofre for menneskesmugling, ofre for kvindelig 
omskæring, tvangsægteskaber, æresdrab, incest, kønsbestemt vold, vidner, ofre for terrorisme 
samt ofre for organiseret kriminalitet, uanset alder eller køn, hvis gerningsmanden er 
identificeret". Det anføres desuden, at ændringsforslagene sigter mod at forbedre den 
foreslåede tekst ved at sikre kontinuitet i retsbeskyttelsen og begrænse grundene til at nægte at 
anerkende, eller til at forkaste, en europæisk beskyttelsesordre. 

III. Det foreslåede retsgrundlag

Det foreslåede retsgrundlag for det foreslåede direktiv er artikel 82, stk. 1, litra d), i TEUF. 
Udvalgene foreslår, at man supplerer retsgrundlaget med stk. 1, litra a) i samme artikel.

Artikel 82 TEUF1

(tidl. artikel 31 i TEU)

1. Det retlige samarbejde i straffesager i Unionen bygger på princippet 
om gensidig anerkendelse af domme og retsafgørelser og omfatter 
indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative 
bestemmelser på de områder, der er nævnt i stk. 2 og i artikel 83.
Europa-Parlamentet og Rådet vedtager efter den almindelige lovgivningsprocedure 
foranstaltninger med henblik på:
a) at fastlægge regler og procedurer, der skal sikre anerkendelse af alle 
former for domme og retsafgørelser i hele Unionen
b) at forebygge og løse konflikter mellem medlemsstaterne om retternes 
kompetence
c) at støtte uddannelse af dommere og anklagere samt andet personale i 
retsvæsenet

                                               
1 Forfatterens fremhævelser.
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d) at fremme samarbejdet mellem judicielle eller tilsvarende myndigheder i medlemsstaterne i 
forbindelse med strafforfølgning og fuldbyrdelse af afgørelser.

2. ...

3. ...

IV. Analyse af formål og indhold

Som bekræftet af Domstolen1, skal valget af retsgrundlag for en EU-retsakt bygge på 
objektive forhold, som gør det muligt at foretage en domstolskontrol, herunder især af 
retsaktens formål og indhold.

I betragtning af omfanget af det spørgsmål, der skal besvares, er det nødvendigt først at 
undersøge, hvordan den europæiske beskyttelsesordre tænkes at fungere.

Hvad er en europæisk beskyttelsesordre?

En europæisk beskyttelsesordre er en retlig afgørelse, der vedrører en 
beskyttelsesforanstaltning udstedt af en medlemsstat, og som tager sigte på at gøre det lettere 
for en anden medlemsstat, hvor det er relevant, at træffe en beskyttelsesforanstaltning i 
henhold til sin egen nationale lovgivning med henblik på beskyttelse af en persons liv, fysiske 
og psykiske integritet, frihed eller seksuelle integritet2.

En europæisk beskyttelsesordre kan følgelig kun udstedes, såfremt udstedelsesstaten på 
forhånd har truffet en beskyttelsesforanstaltning.

En beskyttelsesforanstaltning er en afgørelse truffet af en kompetent myndighed i en 
medlemsstat, hvorved en person, der forårsager fare, pålægges en eller flere af de i artikel 2, 
stk. 2, omhandlede forpligtelser eller forbud, forudsat at overtrædelse af sådanne forpligtelser 
eller forbud udgør en strafbar handling i henhold til lovgivningen i den pågældende 
medlemsstat eller på anden måde kan straffes med en frihedsstraf i denne medlemsstat.

De i artikel 2, stk. 2, omhandlede forpligtelser eller forbud er følgende: 

a) en forpligtelse til ikke at opholde sig på bestemte lokaliteter eller steder eller i definerede 
områder, hvor den beskyttede person opholder sig, eller som vedkommende besøger

b) en forpligtelse til at blive på et bestemt sted, eventuelt i bestemte perioder

c) en forpligtelse, der består i begrænsninger i muligheden for at forlade udstedelsesstatens 
område

d) en forpligtelse til at undgå kontakt med den beskyttede person, eller

e) et forbud mod at komme tættere på den beskyttede person end en nærmere angivet afstand.

                                               
1 Dom af 3. september 2009 I sag C-166/07, Parlamentet mod Rådet, endnu ikke offentliggjort i Samlingen.
2 Artikel 1 i direktivforslaget.
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Udstedelse af en europæisk beskyttelsesordre 

En europæisk beskyttelsesordre kan udstedes på ethvert tidspunkt, når den beskyttede person 
agter at forlade eller har forladt udstedelsesstaten for at tage til en anden medlemsstat. En 
europæisk beskyttelsesordre er betinget af, at der tidligere er truffet en 
beskyttelsesforanstaltning i udstedelsesstaten. 

En europæisk beskyttelsesordre kan kun udstedes af en retlig eller anden kompetent 
myndighed1 i udstedelsesstaten efter anmodning fra den beskyttede person.  (Den beskyttede 
person kan fremsætte anmodningen til den kompetente myndighed i fuldbyrdelsesstaten, men 
denne myndighed skal derefter sende anmodningen til den kompetente myndighed i 
udstedelsesstaten.)

Myndigheder, der træffer en beskyttelsesforanstaltning i henhold til direktivet, er forpligtet til 
at informere den beskyttede person om muligheden af at få udstedt en europæisk 
beskyttelsesordre, såfremt den pågældende agter at flytte til en anden medlemsstat. De skal 
også råde den pågældende person til at anmode om en europæisk beskyttelsesordre inden 
afrejsen.

Beskyttelsesordrens udformning

En standardformular er vedføjet som bilag til direktivforslaget.  Den skal indeholde 
oplysninger om den beskyttede persons identitet og nationalitet2; eventuelle teknologiske 
instrumenter, der måtte være stillet til den beskyttede persons rådighed; oplysninger om 
udstedelsesstatens kompetente myndighed; identifikation af den beskyttelsesforanstaltning, på 
grundlag af hvilken den europæiske beskyttelsesordre er udstedt; et resumé af de faktiske 
forhold og omstændigheder, der har ført til udstedelsen af beskyttelsesforanstaltningen; de 
forpligtelser eller forbud, som er pålagt i beskyttelsesforanstaltningen, deres varighed og en 
udtrykkelig angivelse af, at overtrædelse heraf udgør en strafbar handling i henhold til 
lovgivningen i udstedelsesstaten eller på anden måde kan straffes med frihedsstraf; identitet 
og nationalitet af den person, der forårsager en fare; enhver anden omstændighed, der kan 
have betydning for vurderingen af faren, samt, hvor det er relevant, en udtrykkelig angivelse 
af, at en dom, som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/947/RIA, eller en 
afgørelse om tilsynsforanstaltninger, som defineret i artikel 4 i Rådets rammeafgørelse 
2009/829/RIA, allerede er blevet fremsendt til en anden medlemsstat, og identifikation af den 
myndighed, der er kompetent med henblik på fuldbyrdelse af en sådan dom eller afgørelse.

Er fuldbyrdelsesstaten forpligtet til at anerkende en europæisk beskyttelsesordre?

Ifølge artikel 3 har medlemsstaterne pligt til at anerkende alle europæiske beskyttelsesordrer 
udstedt  i overensstemmelse med direktivets bestemmelser, og det bør endvidere bemærkes, at 
direktivet i henhold til samme artikels stk. 2  "ikke [indebærer] nogen ændring af pligten til at 
respektere de grundlæggende rettigheder og grundlæggende retsprincipper, således som de er 
                                               
1 Ifølge artikel 4 skal medlemsstaterne meddeler Generalsekretariatet for Rådet, hvilken eller hvilke judicielle 
myndigheder, der har kompetence til at udstede europæiske beskyttelsesordrer. Medlemsstaterne kan udpege 
ikke-judicielle myndigheder som kompetente myndigheder, såfremt disse myndigheder har kompetence til at 
træffe afgørelser af lignende art i henhold til deres nationale ret og procedurer.
2 Samt den retlige repræsentants identitet og nationalitet, hvis den beskyttede person er mindreårig eller 
umyndiggjort.
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defineret i artikel 6 i traktaten om Den Europæiske Union".

Ifølge artikel 9 har en medlemsstat dog mulighed for at give et begrundet afslag på at 
anerkende en europæisk beskyttelsesordre.  De tilladte begrundelser for at give afslag er 
følgende:

a) den europæiske beskyttelsesordre er ufuldstændig eller er ikke blevet kompletteret inden 
for den frist, der er fastsat af den kompetente myndighed i fuldbyrdelsesstaten

b) kravene i artikel 2, stk. 21, er ikke opfyldt

c) beskyttelsen følger af fuldbyrdelsen af en straf eller en foranstaltning, der er omfattet af 
amnesti i henhold til fuldbyrdelsesstatens lovgivning, og den er knyttet til handlinger, der 
falder ind under denne stats kompetence i henhold til denne lovgivning

d) i henhold til fuldbyrdelsesstatens lovgivning tilkommer der den person, der forårsager fare, 
immunitet, hvilket gør det umuligt at træffe beskyttelsesforanstaltningerne.

Hvad sker der i fuldbyrdelsesstaten?

I henhold til direktivforslagets artikel 8 skal den kompetente myndighed i fuldbyrdelsesstaten 

a) anerkende den europæiske beskyttelsesordre og træffe alle de foranstaltninger, der ville 
være til rådighed i henhold til dens nationale lovgivning i et lignende tilfælde, for at sikre 
beskyttelsen af den beskyttede person (medmindre den beslutter at påberåbe sig en af 
grundene til at afslå anerkendelse)

b) underrette den person, der forårsager fare, om alle de foranstaltninger, den træffer

c) træffe enhver hastende og foreløbig foranstaltning, der er nødvendig for at sikre den 
fortsatte beskyttelse af den beskyttede person samt

d) straks underrette straks den kompetente myndighed i udstedelsesstaten om enhver 
overtrædelse af den beskyttelsesforanstaltning, der ligger til grund for den europæiske 
beskyttelsesordre (under anvendelse af en standardformular).

Den kompetente myndighed i fuldbyrdelsesstaten skal underrette den kompetente myndighed 
i udstedelsesstaten og den beskyttede person om de foranstaltninger, den træffer.

Skridt, der kan tages efter udstedelsen af en europæisk beskyttelsesordre

Kun udstedelsesstaten kan forny, revidere, ændre eller ophæve beskyttelsesforanstaltningen, 
udstede en arrestordre, osv. eller indlede en ny straffesag mod den person, der forårsager fare, 
hvilket den skal gøre i henhold til sin egen ret (artikel 10).

Den kompetente myndighed i fuldbyrdelsesstaten kan kun tilbagekalde anerkendelsen af en 
europæisk beskyttelsesordre, når der foreligger beviser for, at den beskyttede endeligt har 
forladt fuldbyrdelsesstatens område (artikel 11).

                                               
1 Se ovenfor.
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Afgørelser, som den kompetente myndighed i fuldbyrdelsesstaten træffer i henhold til 
direktivet, er underlagt dens nationale lovgivning (artikel 13).

V. Konklusion

På grund af karakteren af den foreslåede europæiske beskyttelsesordre, som fremgår af 
ovenstående analyse, er det absolut relevant, at man som retsgrundlag, ud over artikel 82, stk. 
1, litra d), som tager sigte på at lette samarbejdet mellem judicielle eller tilsvarende 
myndigheder i medlemsstaterne i forbindelse med strafforfølgning og fuldbyrdelse af 
afgørelser, også anvender artikel 82, stk. 1, litra a), der beskæftiger sig med regler og 
procedurer for at sikre "anerkendelse af alle former for domme og retsafgørelser".

Det må følgelig konkluderes, at artikel 82, stk. 1, litra a), i TEUF kan anvendes som 
retsgrundlag for direktivforslaget, men at det for at give initiativet sin rette vægt som 
instrument for anerkendelse af retsafgørelser vil være hensigtsmæssigt også at henvise til 
samme traktats artikel 82, stk. 1.

VI. Indstilling

Udvalget behandlede ovennævnte spørgsmål på mødet den 28. oktober 2010.

På dette møde vedtog Retsudvalget således enstemmigt1 at henstille følgende: det foreslåede 
direktiv bør vedtages på grundlag af artikel 82, stk. 1, litra a) og d), TEUF.

Med venlig hilsen

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Til stede ved den endelige afstemning: Raffaele Baldassarre (mødeformand), Sebastian Valentin Bodu 
(næstformand), Eva Lichtenberger (ordfører), Françoise Castex, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Daniel Hannan, Kurt Lechner, Bernhard Rapkay, Diana Wallis, Cecilia Wikström og Tadeusz 
Zwiefka..


