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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0965/2011 af Tammy Nørgård, amerikansk statsborger, om de 
danske myndigheders påståede krænkelser af menneskerettighederne

1. Sammendrag

Andrageren er en amerikansk statsborger, der bor og arbejder i Danmark. Hun lever adskilt 
fra sin danske ægtefælle, som regelmæssigt har udøvet fysisk og psykisk vold mod 
andrageren og parrets to mindreårige børn, hvilket bl.a. har medført, at andrageren har måttet 
søge tilflugt i et krisecenter for voldsudsatte kvinder og børn. Andrageren hævder, at de 
danske myndigheder, og navnlig de kompetente domstole, ikke har handlet uvildigt i 
behandlingen af sagen, og at hun har været udsat for forskelsbehandling på grundlag af 
nationalitet. Hun påpeger, at hendes mand, selv om han beviseligt har været fysisk voldelig og 
har fået polititilhold i henhold til straffelovens paragraf 265, fortsætter han med at chikanere 
hende, uden at myndighederne griber effektivt ind. Andrageren mener, at de danske 
myndigheder konsekvent tilsidesætter udenlandske statsborgeres interesser i sager som denne, 
og under henvisning til den voldsomme kritik, som FN's Menneskerettighedsråd for nylig har 
fremsat mod Danmark, og ikke mindst dette råds markante anbefalinger til Danmark på 
børneområdet, anmoder hun Europa-Parlamentet om at tage sagen op.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 16. december 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 18. december 2012

"Principielt er Kommissionens beføjelser vedrørende medlemsstaternes handlinger og 
undladelser begrænset til at føre tilsyn med gennemførelsen af EU-retten under Den 
Europæiske Unions Domstols kontrol (jf. artikel 17, stk. 1, i Traktaten om Den Europæiske 
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Union).

På grundlag af de af andrageren forelagte oplysninger ser det i den her omhandlede sag ikke 
ud til, at den berørte medlemsstats handlinger havde noget at gøre med gennemførelsen af 
EU-retten.

Rigtignok hedder i artikel 18, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, at 
al forskelsbehandling, der udøves på grundlag af nationalitet, er forbudt, men Den Europæiske 
Unions Domstol har præciseret, at denne bestemmelse vedrører situationer, der henhører 
under EU-rettens anvendelsesområde, og hvori en statsborger i en medlemsstat udsættes for 
forskelsbehandling i forhold til statsborgere i en anden medlemsstat alene på grundlag af sin 
nationalitet, og ikke kan finde anvendelse i tilfælde af en eventuel forskellig behandling af 
statsborgere i medlemsstater og statsborgere i tredjelande (se navnlig dom af 4. juni 2009 i 
Vatsouras-sagen, sag C-22/08, præmis 51 og 52).

Det er derfor op til de nationale myndigheder at foretage den af andrageren ønskede vurdering 
på grundlag af sagens omstændigheder og konteksten og i overensstemmelse med relevant 
national og international ret. Mere specielt med hensyn til de spørgsmål om grundlæggende 
rettigheder, som andrageren rejser, ønsker Kommissionen at henlede opmærksomheden på, at 
bestemmelserne i chartret om grundlæggende rettigheder i henhold til chartrets artikel 51, stk. 
1, kun er rettet til medlemsstaterne, når de gennemfører EU-retten. I de af andrageren rejste 
spørgsmål er det derfor alene op til medlemsstaterne at sikre, at deres forpligtelser med 
hensyn til grundlæggende rettigheder – således som de følger af internationale aftaler og 
staternes egen nationale lovgivning – overholdes.

Inden for rammerne af EU’s beføjelser er Kommissionen stærkt engageret i beskyttelsen af 
ofre for kriminalitet, herunder ofre for vold i hjemmet.

Den nugældende primære EU-lovgivning vedrørende rettighederne for ofre for kriminalitet er 
rammeafgørelsen fra 2001 om ofres stilling i forbindelse med straffesager1, hvori der 
fastsættes minimumsstandarder for ofres rettigheder. Denne rammeafgørelse er juridisk 
bindende for EU-medlemsstaterne, herunder Danmark. Imidlertid har Kommissionen ingen 
håndhævelsesbeføjelser for så vidt angår denne type retsakt (i modsætning til andre typer EU-
lovgivning såsom forordninger og direktiver) før den 1. december 2014 (udløbsdatoen for 
overgangsperioden efter Lissabontraktatens ikrafttræden). Derfor kan Kommissionen, selv om 
Danmark eventuelt ikke måtte overholde rammeafgørelsen, ikke i øjeblikket indlede en 
overtrædelsesprocedure mod landet. 

I maj 2011 forelagde Kommissionen en lovgivningsmæssig pakke om ofres rettigheder, 
herunder et forslag til direktiv om minimumsstandarder for ofres rettigheder og et forslag til 
forordning om gensidig anerkendelse af beskyttelsesforanstaltninger i civilretlige spørgsmål. 
Direktivet trådte i kraft den 15. november 2012 og erstatter rammeafgørelsen fra 2001 
(undtagen for Danmarks vedkommende, idet dette land i overensstemmelse med protokol nr. 
22 til traktaten om Den Europæiske Union ikke deltager i gældende EU-ret vedtaget på 
grundlag af Lissabontraktaten). Direktivet sikrer, at ofre for kriminalitet er omfattet af fælles 
minimumsstandarder for rettigheder for så vidt angår information, oversættelse, støtte og 
                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:082:0001:0004:en:PDF
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beskyttelse under politiets efterforskning af forbrydelser og under retsmøder. Selv om 
Danmark ikke er bundet af dette direktiv, er det ikke udelukket, at landet vil tage unilaterale 
skridt til at tilpasse sin nationale lovgivning til direktivets bestemmelser.

EU-lovgivningsmyndighedens to grene er også i gang med at lægge sidste hånd på den 
foreslåede forordning om gensidig anerkendelse af beskyttelsesforanstaltninger i civilretlige 
spørgsmål. Dette instrument vil sikre, at ofre for vold (navnlig vold i hjemmet) fortsat vil 
kunne sætte deres lid til polititilhold eller beskyttelsesordrer udstedt mod gerningsmanden i 
deres hjemland, selv om de rejser til, eller flytter til, en anden EU-medlemsstat. Den 
foreslåede forordning supplerer direktivet om den europæiske beskyttelsesordre, som finder 
anvendelse i straffesager, og som vedtoges i december 2011. Som det er tilfældet med andre 
civil- og strafferetlige instrumenter vedtaget af EU, deltager Danmark imidlertid ikke i denne 
forordning, og de øvrige medlemsstater vil således ikke kunne anvende disse instrumenter 
vedrørende gensidig anerkendelse i relation til Danmark. Hvis ofre, der er omfattet af en 
beskyttelsesordre i Danmark, rejser til, eller flytter til, en anden medlemsstat, vil de derfor 
skulle søge om en ny beskyttelsesordre i denne anden stat, da deres danske beskyttelsesordre 
ikke automatisk kan anerkendes.

For yderligere at støtte medlemsstaterne i deres bekæmpelse af alle former for vold mod 
kvinder er Kommissionen også i færd med at tage initiativer til bekæmpelse af 
forskelsbehandling af kvinder og styrkelse af deres indflydelse og status samt til 
bevidstgørelseskampagner, udveksling af god praksis og forbedret dataindsamling. Daphne 
III-programmet stiller også økonomisk støtte til rådighed for transnationale projekter på 
området for vold mod kvinder.

Ud fra de i klagen anførte elementer har Kommissionen ikke mulighed for at forfølge denne 
sag, da spørgsmålet falder uden for dens beføjelser. Andrageren kan indbringe sin sag for de 
nationale myndigheder, herunder domstolene, og hvis hun mener, at hendes grundlæggende 
rettigheder er blevet krænket, kan hun indbringe en klage for Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstol."


