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Kapitel 1

Menneskerettighedernes historie, 
idé og anvendelsesområde
Den moderne idé om menneskerettigheder har rødder i oplysningstiden. Via 
frihedsrevolutionerne i USA (1776) og Frankrig (1789) kom tanken om 
liberalt demokrati og grundlæggende rettigheder til Danmark med Grundlo-
ven af 1849. Menneskerettighedernes store betydning i dag skyldes dog frem 
for alt den internationale udvikling efter 1945: FNs Verdenserklæring om 
Menneskerettigheder (1948), som i Europa blev fulgt op af Den Europæiske 
Menneskerettighedskonvention (1950). Også inden for EU sikres individets 
menneskerettigheder, bl.a. med EUs Charter om Grundlæggende Rettigheder 
(2000). Menneskerettighederne hviler ideologisk på tanken om det enkelte 
menneskes frihed og værdighed som en forudsætning for et retfærdigt og fre-
deligt samfund og som en modvægt til det uhæmmede politiske flertalsstyre. 
Menneskerettigheder beskytter som udgangspunkt ethvert menneske. Menne-
skerettighederne forpligter grundlæggende staten, det vil sige enhver offentlig 
myndighed. Menneskerettighederne forpligter staten inden for dens jurisdik-
tion – i første række på statens territorium; de internationale menneskerettig-
heder gælder dog i visse tilfælde også uden for territoriet.

1.  Rids af menneskerettighedernes historie – i et 
dansk perspektiv

Ideen om menneskerettigheder har eksisteret i filosofien siden Oldti-
den. Først fra slutningen af 1700-tallet blev menneskets grundlæggen-
de rettigheder imidlertid anerkendt som forfatningsretlige normer; i 
Danmark med Grundloven af 1849. Rettighedstanken fik en ny di-
mension og fornyet gennemslagskraft efter 1945 med internationalise-
ringen af menneskerettighederne gennem vedtagelse af en række glo-
bale og regionale menneskerettighedskonventioner. Navnlig EMRK 
fra 1950 har drevet den europæiske rettighedsudvikling, men også 
EU’s grundlæggende rettigheder har stigende betydning. Også i Dan-
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mark har menneskerettighederne således i kraft af den internationale 
udvikling fået øget betydning. I de senere år er menneskerettighederne 
og den måde, de har udviklet sig på, imidlertid blevet genstand for øget 
kritik, både i og uden for Danmark.

Menneskerettighedstankens rødder i Oldtiden
Tanken om, at det enkelte menneske har nogle medfødte rettigheder, 
har årtusindgamle europæiske rødder. Rettighedstanken kan spores til-
bage til Oldtidens Grækenland, hvor den blandt andet finder udtryk i 
Aristoteles’ statslære og i stoikernes forestillinger om en naturgiven lov 
for alle mennesker og dyr og heraf følgende naturlige rettigheder for 
mennesket. Ideen om en naturgiven retsorden blev overtaget af Ro-
merretten og videreført i kristendommens tanke om gudgivne rettighe-
der og en grundlæggende humanistisk samfundsetik. Rettighedstanken 
har således rødder i religiøse og naturretlige (metafysiske) forestillinger 
om, at mennesket alene i kraft af at være menneske er bærer af visse 
umistelige rettigheder. Datidens samfund var imidlertid ikke præget af 
respekten for menneskerettigheder, men derimod af fyrster, konger og 
kejsere, som på vegne af en lille elite herskede over og undertrykte 
masserne, som måtte leve i ufrihed og fattigdom. Menneskerettigheder 
var således i denne periode overvejende blot en filosofisk og moralsk 
vision.

Tidlige forløbere i Middelalderen
Menneskerettighederne blev først til ret langt senere. Forløbere for ret-
tighedernes gennembrud i 1700-tallet kan findes i Middelalderen. Fra 
England kendes det berømte Magna Carta (1215) – et frihedsbrev fra 
kongen til lokale baroner, der garanterede adelsstanden visse friheder 
og rettigheder over for kongen. Nok så vigtige er de senere engelske 
Habeas Corpus Acts (1640/1679) – med retssikkerhedsgarantier ved 
indgreb i den personlige frihed og den private ejendomsret, samt Bill 
of Rights (1689) – den engelske konges håndfæstning (et dokument, 
hvori kongen afgiver visse løfter for sin regeringstid), der ikke blot 
grundfæstede parlamentets suverænitet, men også rummede den ny 
konges løfte om ikke at krænke folkets »sande, gamle og uomtvistelige 
rettigheder og friheder«, herunder religionsfrihed og forbud mod gru-
somme eller uforholdsmæssige straffe. Også rettighederne i Grundlo-
ven af 1849 har historiske forløbere i de håndfæstninger, som Middel-
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alderens valgkonger gav til adelen ved bestigelse af tronen. Berømt er 
Erik Klippings Håndfæstning (1282), som bl.a. rummer løfter om ikke 
at foretage vilkårlige fængslinger, straffe uden lovhjemmel eller pålæg-
ge bønder tvangsarbejde, samt respektere næringsfriheden og den pri-
vate ejendomsret, beskytte kirkens frihed og kun stævne folk for de 
retmæssige domstole.

Forfatningssikrede rettigheder
Den moderne menneskeret siges at være blevet født i forbindelse med 
de demokratiske frihedsrevolutioner i slutningen af 1700-tallet. Oplys-
ningstidens tanker om det enkelte menneskes krav på frihed og andel i 
statsstyret inspirerede til revolte mod undertrykkende regimer. Da de 
nordamerikanske kolonier i 1776 i Guds navn erklærede deres løsrivel-
se fra den Britiske Krone og siden vedtog en uafhængig forfatning 
(1787) med et katalog af rettigheder (1789/1791), satte dette en fri-
hedsbølge i bevægelse, som snart også nåede Europas kyster. Den blo-
dige franske revolution fulgte efter i 1789, og man proklamerede her 
Erklæringen om Menneskelige og Borgerlige Rettigheder (1789). 
Dønningerne fra Frankrig bredte sig i de følgende årtier til det øvrige 
Europa og nåede Danmark i 1849.

Danmarks Riges Grundlov af 1849
Danmark havde siden 1661 haft enevælde – en styreform, hvor kongen 
anses som suveræn og derfor principielt har uindskrænket magt. Ind-
flydelsen fra omvæltningerne ude i Europa og den bagvedliggende li-
berale-demokratiske idé gjorde sig imidlertid gældende fra slutningen 
af 1700-tallet. Op gennem første halvdel af 1800-tallet øgedes util-
fredsheden med den enevældige styreform, og et stigende krav om en 
fri og demokratisk forfatning efter udenlandsk forbillede voksede frem. 
For at tage dampen af kedlen havde Frederik VI i 1835 etableret fire 
rådgivende stænderforsamlinger med folkelig repræsentation. Men det 
var ikke tilstrækkeligt til at tilfredsstille befolkningen. Da en (ny) revo-
lution brød ud i Paris tidligt i 1848, spirede oprørsstemningen også i 
Danmark. Danmark undgik dog en blodig revolution. I 1848 beslutte-
de den nytiltrådte Kong Frederik VII at indkalde en Grundlovgivende 
Rigsforsamling, som skulle formulere udkast til en ny, demokratisk for-
fatning for Danmark. Et udkast blev færdigforhandlet, godkendt af 
kongens regering og endeligt underskrevet af kongen som Danmarks 
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Riges Grundlov den 5. juni 1849. Som i andre europæiske lande blev 
menneskerettigheder grundfæstet som et centralt element i den nye 
demokratiske forfatning. Selv om Grundloven siden er blevet revideret 
tre gange (i 1866, 1915 og 1953), er store dele af dens nutidige indhold 
næsten identisk med Grundloven af 1849. Det gælder også Grundlo-
vens rettighedsbestemmelser, hvis indhold derfor i vidt omfang er be-
stemt af datidens problemer og behov.

International beskyttelse af menneskerettigheder
I 1945 blev FN-pagten undertegnet i San Francisco. Pagten gør frem-
me af menneskerettigheder til et centralt formål for verdenssamfundet, 
jf. artikel 1(3). Vigtig er også Nürnberg-processen i 1946, hvor ledende 
nazister blev dømt for forbrydelser mod menneskeheden på det grund-
lag, at folkeretten forbyder umenneskelighed, uanset indholdet af nati-
onal ret. Det egentlige internationale gennembrud for menneskerettig-
hederne var dog FNs Generalforsamlings vedtagelse i 1948 af Ver-
denserklæringen om Menneskerettigheder. Her var for første gang et 
internationalt dokument, som proklamerede en udførlig liste af men-
neskerettigheder gældende for ethvert menneske. Verdenserklæringen 
er godt nok formelt ikke juridisk bindende, men har haft enorm betyd-
ning for den senere menneskerettighedsudvikling, ikke mindst som 
grundlaget for de senere vedtagne – juridisk bindende – menneskeret-
tighedskonventioner. I FNs regi er siden Verdenserklæringen vedtaget 
to centrale Konventioner om Civile og Politiske Rettigheder (1966) 
henholdsvis Økonomiske, Sociale og Kulturelle rettigheder (1966); 
hertil kommer en række specielle FN konventioner, der er rettet mod 
at beskytte en speciel rettighed eller en særligt udsatte gruppe, herun-
der: Konventionen om afskaffelse af alle former for racediskrimination 
(1965), Konventionen om afskaffelse af alle former for diskrimination 
mod kvinder (1979), Konventionen mod tortur og anden umenneske-
lig eller nedværdigende behandling eller straf (1984), Konventionen 
om børns rettigheder (1989), Konventionen til beskyttelse af alle per-
soner mod tvangsmæssige forsvindinger (2006), Konventionen om ret-
tigheder for personer med handicap (2006).

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention
I Europa dannede man i 1949 Europarådet som et forum for europæ-
isk samarbejde mellem stater, der bekender sig til demokrati, retsstats-
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principper og beskyttelsen af menneskerettigheder. Det bredere formål 
med Europarådet var at sikre en tættere forening af de europæiske lan-
de, som kort forinden næsten havde udslettet hinanden i en altomfat-
tende verdenskrig. Efter intenst forarbejde i årene 1949-50 kunne 
Europarådets medlemmer den 4. november 1950 i Rom underskrive 
Den Europæiske Konvention til Beskyttelse af Menneskerettigheder 
og Grundlæggende Frihedsrettigheder – som oftest benævnt Den 
Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK). EMRK trådte i 
kraft den 3. september 1953; Danmark var med fra begyndelsen. 
EMRK er en retligt bindende traktat, som forpligter deltagerstaterne 
til at sikre EMRKs rettigheder for individer omfattet af statens juris-
diktion, jf. EMRK artikel 1. Konventionens præambel henviser til FNs 
Verdenserklæring som sit direkte forbillede og bekræfter demokrati, 
retsstat og menneskerettigheder som fælleseuropæiske værdier. Kon-
ventionen beskytter primært de klassiske retsgarantier og friheder. 
EMRK har haft afgørende betydning for udviklingen af rettighedsbe-
skyttelsen i Danmark og i mange andre europæiske lande. Det skyldes 
ikke mindst, at man fra starten knyttede et effektivt kontrolapparat til 
Konventionen: Individet fik adgang til at indbringe klager over statens 
menneskerettighedskrænkelser, i sidste instans til Menneskerettig-
hedsdomstolen i Strasbourg (EMD), hvis afgørelser er folkeretligt bin-
dende.

Europarådet har også vedtaget Den Europæiske Socialpagt (1961), 
der beskytter økonomiske og sociale rettigheder. Socialpagten savner 
dog et effektivt kontrolsystem og har ikke haft nær samme gennem-
slagskraft og betydning som EMRK. Noget tilsvarende gælder andre, 
mere specielle menneskerettighedskonventioner vedtaget i Europarå-
dets regi.

EU og menneskerettigheder
Den Europæiske Union (EU) er politisk-økonomisk den centrale orga-
nisation for Danmark som stat og for Europa som helhed, men den har 
traditionelt ikke haft beskyttelse af menneskerettigheder som sit for-
mål. Fra starten i 1957 var EU (dengang EF) kun et praktisk økono-
misk samarbejde, om end med en langsigtet ambition om at blive en 
slags føderalstat som USA. Siden 1969 har EUD (dengang EF-Dom-
stolen) imidlertid anerkendt europæiske menneskerettigheder, således 
som de garanteres i EMRK og følger af medlemsstaternes fælles forfat-
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ningsretlige traditioner, som generelle retsprincipper i EU-retten. I be-
stræbelserne på at danne en europæisk føderalstat proklamerede med-
lemsstaterne i 2000 EUs Charter om Grundlæggende Rettigheder 
(EUC) som en politisk erklæring. Chartret indeholder langt flere ret-
tigheder end EMRK, herunder også økonomiske og sociale rettighe-
der. Vigtigt i denne sammenhæng er imidlertid, at EUC i artikel 52(3) 
fastslår, at de rettigheder i Chartret, som svarer til EMRKs rettigheder, 
har samme betydning og omfang som rettighederne i EMRK, idet EU 
dog kan give en bedre beskyttelse. EU underkaster sig således EMRK 
og navnlig EMDs fortolkning heraf som udtryk for en bindende mini-
mumsstandard. I udkastet til en egentlig EU-forfatningstraktat fra 
sommeren 2003, indgik EUC som forfatningens Anden Del. Efter at et 
stort flertal af befolkningerne i Frankrig og Holland vragede forfat-
ningstraktaten ved folkeafstemninger i foråret 2005, er tanken om en 
EU forfatning dog foreløbig blev opgivet. I stedet vedtog EU i 2007 
Lissabon-traktaten, som i vidt omfang indeholder de samme elementer 
som den vragede forfatningstraktat. Med Lissabon-traktatens ikraft-
træden den 1. december 2009, er EUC blevet retligt bindende med 
samme status som EU-traktaterne, jf. Traktaten om Den Europæiske 
Union (TEU), artikel 6(1). Samtidig har man dog bibeholdt den dom-
stolsskabte beskyttelse af grundlæggende rettigheder som generelle 
(uskrevne) principper i EU-retten, jf. TEU artikel 6(3). På nuværende 
tidspunkt er der således to kilder til grundlæggende rettigheder i 
EU-retten: EUC og de uskrevne generelle principper. EUC er dog 
hurtigt blevet den foretrukne kilde, når EUD skal fastlægge de grund-
læggende rettigheder inden for EU-rettens område. Med Lissa-
bon-traktaten blev det yderligere besluttet, at EU skal tiltræde EMRK, 
så EU bliver forpligtet til at overholde EMRK på samme måde som 
staterne, jf. TEU artikel 6(2). EU’s tiltræden til EMRK hænger imid-
lertid i en tynd tråd, efter at EU-domstolen i 2014 fandt, at de forelig-
gende vilkår for tiltræden på flere punkter strider imod EU’s traktat-
grundlag og egenart.1

EUs grundlæggende rettigheder skal ikke alene overholdes af EU’s 
organer, men binder desuden medlemsstaterne, når de handler inden 
for EU-rettens område.

1 EU-domstolens udtalelse 2/13 af 18. december 2014. 
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National styrkelse af menneskerettighedsbeskyttelsen efter 1945
Ikke kun inter- og overnationalt har menneskerettighederne fået ny 
vitalitet efter 1945. Læren fra Anden Verdenskrig og inspirationen fra 
FNs Verdenserklæring om Menneskerettigheder slog også igennem i 
mange europæiske landes forfatninger. Det ødelagte Tyskland fik i 
1949 en helt ny grundlov med et overordentligt moderne og udførligt 
katalog af grundrettigheder og en effektiv kontrolinstans i Forfatnings-
domstolen. En tilsvarende udvikling fandt sted i en række andre lande. 
Menneskerettighedernes autoritet blev yderligere styrket med murens 
fald i 1989. I dagens Europa sikres individets rettighedsbeskyttelse så-
ledes i et samspil mellem de nationale forfatninger på den ene side og 
EMRK (og i stigende omfang også EUs grundlæggende rettigheder) 
på den anden.

Menneskerettigheder i dansk ret efter 1945
Ved den danske grundlovsrevision i 1953 skelede man også til Ver-
denserklæringen, men Grundlovens rettigheder blev dog kun revideret 
og udvidet på enkelte punkter. Derfor fremstår Grundlovens rettig-
hedskatalog i dag som både delvist forældet og ufuldstændigt.

Hertil kommer, at den danske rets- og forfatningstradition ikke har 
været befordrende for en effektiv domstolsbeskyttelse af individets ret-
tigheder. Dansk retstradition er præget af en positivistisk tilgang, hvor 
der ikke indfortolkes mere indhold i en bestemmelse, end ordlyden 
utvivlsomt kan bære, og hvor dommerskabt ret derfor anses som pro-
blematisk. Dansk forfatningstradition domineres desuden af princip-
pet om demokratisk flertalsstyre, hvilket tilsiger, at domstolene skal 
være tilbageholdende med at tilsidesætte lovgivningsmagtens vurderin-
ger under hensyn til Folketingets særlige folkelige mandat.2 Denne tra-
dition har groft sagt betydet, at hvad den restriktive grundlovsfortolk-
ning måtte lade tilbage af rettighedsbeskyttelse, blev kvalt i den tilba-
geholdende domstolsprøvelse.

Den tilbageholdende danske tradition harmonerer dårligt med den 
generelle europæiske menneskerettighedsudvikling efter 1945. De fæl-
leseuropæiske domstole i Strasbourg og Luxembourg fortolker gene-
relt menneskerettighederne dynamisk og formålsorienteret og er ikke 

2 Se nærmere Jens Elo Rytter, Grundrettigheder, 2000, s. 43 ff og nedenfor kapitel 3, afsnit 
2.1.
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bange for at tilsidesætte lovgivning, der strider imod menneskerettig-
hederne. Det er denne europæiske udvikling, som rammende er blevet 
kaldt for en »stille revolution«.3

Først i 1989 fik Danmark og danske domstole for alvor øjnene op 
for betyningen af den europæiske menneskerettighedsudvikling. Det 
var det år, EMD for første gang dømte Danmark for at have krænket 
EMRK. Herefter begyndte domstolene at bruge EMRK mere, og lov-
giver valgte i 1992 at inkorporere Konventionen i dansk ret. Denne 
udvikling har udfordret dansk retstradition og har navnlig betydet en 
vis styrkelse af domstolenes forfatningsretlige rolle.4 Der er dog langt 
fra tale om nogen omvæltning. Overvejelser om inkorporering af yder-
ligere menneskerettighedskonventioner i dansk ret5 er desuden hidtil 
strandet på manglende politisk vilje i Folketinget.

For Danmark kan det med rette siges, at det skyldes den internatio-
nale menneskerettighedsudvikling, og frem for alt EMRK og EMDs 
praksis, at individets rettigheder i dag indtager en så central plads i 
dansk ret. Mens Grundlovens rettigheder fortsat spiller en relativt be-
grænset rolle, har navnlig EMRK i dag stor praktisk betydning på en 
lang række retsområder. Også EUs grundlæggende rettigheder får sti-
gende betydning (inden for EU-rettens område).

Kritik af menneskerettighedsudviklingen
Det er naturligt, at menneskerettighederne og udviklingen i menneske-
retsbeskyttelsen til stadig er genstand for debat: Menneskerettigheder 
begrænser den politiske handlefrihed, og internationale menneskeret-
tigheder rejser desuden spørgsmål om forholdet mellem national selv-
bestemmelse og international kontrol. I de senere år ses imidlertid – 
både i Danmark og flere andre europæiske lande – en stærkere og un-
dertiden også mere fundamental kritik af menneskerettighederne og 
deres udvikling end tidligere. Kritikken kommer både fra politikere og 
fra jurister. Kritikken har dog langt fra altid samme baggrund og ræk-

3 Robert Badinter TfR 1990, s. 181.
4 Se Jens Elo Rytter, Grundrettigheder, 2000, s. 61 ff. Se også Jens Peter Christensen, Hø-

jesteret og statsmagten, i Per Magid m.fl. (red.), Højesteret – 350 år, 2011, s. 211 ff. 
(259).

5 Se Betænkning 1407 (2001) om Inkorporering af menneskerettighedskonventioner i 
dansk ret; Betænkning 1546 (2014) om Inkorporering m.v. inden for menneskeretsom-
rådet.
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kevidde. Man kan formentlig identificere tre forskellige bevæggrunde 
for kritikken (som undertiden optræder i kombination):

Den første går på, at menneskerettighederne – som de er blevet for-
tolket – (i for høj grad) forhindrer stater i selv at bestemme, hvem der 
skal have lov at opholde sig i landet, idet de begrænser staternes frihe-
den til at udsende (kriminelle) udlændinge til deres oprindelsesland. 
Denne kritik har været meget dominerende i den danske og udenland-
ske politiske debat om EMRK.

Den anden er en mere principiel modvilje mod en stærk internatio-
nal kontrol med staters overholdelse af menneskerettigheder. Den ud-
mønter sig i et krav om, at internationale konventioner som EMRK 
skal fortolkes mere forsigtigt og navnlig, at en international domstol 
som EMD skal være tilbageholdende med at tilsidesætte nationale po-
litiske og juridiske vurderinger. Denne kritik er også blevet fremført i 
Danmark, både af politikere og flere jurister, herunder højesteretsdom-
mere.6 Nogle kritikere ønsker ligefrem, at Danmark skal opsige sin del-
tagelse i EMRK.

Den tredje og mest fundamentale kritik udfordrer selve den liberale 
grundtanke, som menneskerettighederne udspringer af: at det politiske 
flertals magt bør begrænses af rettigheder, der sikrer invider og min-
dretals grundlæggende frihed og retssikkerhed. Den udmønter sig i et 
krav om mere eller mindre absolut flertalsstyre, hvor befolkningsfler-
tallet bestemmer, hvad der er acceptabelt, og hvor afvigende mindretal 
må indordne sig. Et sådant mere principielt opgør med menneskeret-
tighederne ser man foreløbig kun få ansatser til i Danmark. I lande som 
Polen, Ungarn, Rusland og Tyrkiet vinder det illiberale demokrati 
imidlertid frem med anslag mod minoriteter, den frie presse og uaf-
hængige domstole.

Den del af kritikken, som angår beskyttelsen af udlændinge og in-
tensiteten af EMDs menneskerettighedskontrol, har fundet mere offi-
cielt udtryk i de senere års politiske erklæringer fra Europarådets stater 
om EMDs fremtidige rolle. Her har staterne bl.a. udtrykt ønske om, at 
EMD i højere grad respekterer de nationale beslutninger i udlændin-

6 Se f.eks. Børge Dahl, Hvad skal vi med Højesteret? i B. Dahl m.fl. (red.), Festskrift til 
Jens Peter Christensen, s. 619 ff. (634); bidragene i Juristen 2017, nummer 3, Tema-
nummer: Menneskerettighedsdomstolens retsanvendelse. 
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gesager,7 og udviklingen i EMDs behandling af sager om udvisning af 
kriminelle udlændinge tyder på, at EMD har lyttet.8 Staterne har des-
uden gentagne gange udtrykt et mere generelt ønske om, at EMD 
overlader staterne et passende spillerum – en skønsmargin – ved vur-
deringen af, om EMRK er overholdt,9 og staternes skønsmargin skri-
ves nu ind i EMRKs præambel;10 også på dette punkt er der tegn på, at 
EMD har hørt staternes signal.11

2.  Menneskerettighedernes værdigrundlag
Fra Nordamerika til Danmark havde den revolutionære frihedsbølge 
fra og med slutningen af 1700-tallet sit ideologiske udspring i oplys-
ningstidens politiske naturretsfilosofi – navnlig værker af John Locke, 
Charles Montesquieu og Jean-Jacques Rousseau – som på rationelt 
grundlag fomulerede teorier om, hvordan man med udgangspunkt i 
alle menneskers frihed og lighed kunne sikre den mest retfærdige og 
hensigtsmæssige indretning af samfundet. Englænderen John Lockes 
liberale politiske filosofi har måske i højere grad end nogen anden 
medvirket til at forme datidens – og eftertidens – syn på menneskeret-
tighedernes idégrundlag og betydning for den politiske magts legitimi-
tet. Locke skriver i hovedværket Two Treaties of Government, Bind II 
(1690) blandt andet:

»Chapter 2. Of the state of Nature
§ 4. To understand political power aright, and derive it from its original, 
we must consider what estate all men are naturally in, and that is a state 
of perfect freedom to order their actions, and dispose of their possessions 
and persons as they think fit, within the bounds of the law of Nature, 
without asking leave or depending upon the will of any other man.

…

 7 High Level Conference on the Future of the European Court of Human Rights, Izmir 
Declaration, 24. juli 2011.

 8 Se nærmere nedenfor Kapitel 7, afsnit 8.1.
 9 Senest i High Level conference on the Future of the European Court of Human Rights, 

Copenhagen Declaration, 13. april 2018.
10 Jf. TP 15 (2013), som endnu ikke er trådt i kraft.
11 Se nærmere nedenfor Kapitel 4, afsnit 4.2.
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§ 6. But though this be a state of liberty, yet it is not a state of license; The 
state of Nature has a law of Nature to govern it, which obliges every one, 
and reason, which is that law, teaches all mankind who will but consult 
it, that being all equal and independent, no one ought to harm another 
in his life, health, liberty or possessions; Every one as he is bound to 
preserve himself, and not to quit his station willfully, so by the like rea-
son, when his own preservation comes not in competition, ought he as 
much as he can to preserve the rest of mankind, and not unless it be to 
do justice on an offender, take away or impair the life, or what tends to 
the preservation of the life, the liberty, health, limb, or goods of another.

…

Chapter 11. Of the Extent of the Legislative Power
§  135. Though the legislative, whether placed in one or more, be the 
supreme power in every commonwealth, yet, first, it is not, nor can pos-
sibly be, absolutely arbitrary over the lives and fortunes of the people. 
For it being but the joint power of every member of the society given up 
to that person or assembly which is legislator, it can be no more than 
those persons had in a state of Nature before they entered into society, 
and gave it up to the community. For nobody can transfer to another 
more power than he has in himself, A man, as has been proved, cannot 
subject himself to the arbitrary power of another; and having, in the state 
of Nature, no arbitrary power over the life, liberty, or possession of an-
other, but only so much as the law of Nature gave him for the preservation 
of himself and the rest of mankind, this is all he doth, or can give up to 
the commonwealth, and by it to the legislative power, so that the legisla-
tive can have no more than this. Their power in the utmost bounds of it 
is limited to the public good of the society. It is a power that hath no 
other end but preservation, and therefore can never have a right to de-
stroy, enslave, or designedly to impoverish the subjects; «

Lockes tanker om forholdet mellem individets frihed og statsmagtens 
legitimitet og begrænsninger genfindes i de amerikanske og franske 
rettighedserklæringer fra 1700-tallet, der således udspringer af et libe-
ralistisk ideal med frihed og lighed for loven i højsædet. Således hedder 
det i Den Amerikanske Uafhængighedserklæring fra 1776, at »all men 
are created equal … they are endowed by their Creator with certain 
inalienable Rights … among these are Life, Liberty and the pursuit of 
Happiness«. I den franske Erklæring om Menneskelige og Borgerlige 
Rettigheder fra 1789 fastslås, at »Menneskene fødes og forbliver frie og 
lige i rettigheder …« (artikel 1), samt at menneskets naturlige og umi-
stelige rettigheder omfatter: »Frihed, ejendomsret, sikkerhed og ret til 
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modstand mod undertrykkelse« (artikel 2). Den danske Grundlov af 
1849 skal ses som en forsinket dansk tilslutning til de samme idealer 
om frihed, lighed og demokrati.

Efter 1945 har den menneskeretlige ideologi fundet et bredere ide-
ologisk fundament i tanken om det enkelte menneskes værdighed – et 
begreb, der dækker andet og mere end oplysningstidens friheds- og 
lighedsidealer. Menneskets værdighed trådte i karakter som menneske-
rettens omdrejningspunkt efter 1945 som en reaktion på Nazisternes 
ubegribelige overgreb mod og fornedrelse af et helt folk. FNs Ver-
denserklæring om Menneskerettigheder fra 1948 fastslår således i arti-
kel 1, at: »Alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder. 
De er udstyret med fornuft og samvittighed og de bør handle mod 
hinanden i en broderskabets ånd«. Dette er i korthed ideologien bag 
den moderne menneskerettighedstanke. Det er da også med rette ble-
vet sagt, at hvis bare denne bestemmelse blev efterlevet, behøvede man 
ingen (andre) menneskerettigheder. EMRKs præambel henviser til 
Verdenserklæringen som sit inspirationsgrundlag. Selv om EMRK ikke 
udtrykkeligt omtaler den menneskelige værdighed, har også EMRK 
udspring i denne tanke. Som EMD har udtalt: »[T]he very essence of 
the Convention is respect for human dignity and human freedom«.12

Den menneskelige værdighed er på samme måde slået igennem som 
den centrale værdi i mange nye forfatninger vedtaget efter Verdenser-
klæringen. Tendensen er nu entydigt bekræftet i EUC, som i artikel 1 
proklamerer: »Den menneskelige værdighed er ukrænkelig. Den skal 
respekteres og beskyttes«. Om artikel 1 udtales i det uofficielle forkla-
ringsdokument til EUC bl.a.: »Den menneskelige værdighed er ikke 
blot en grundlæggende rettighed i sig selv, men udgør selve fundamen-
tet for de grundlæggende rettigheder«.13

For at forstå betydningen af menneskeværdigheden som menneske-
rettens fundament, kan man gå baglæns og spørge: Hvorfor må staten 
ikke udøve tortur? Hvorfor er det forkert, hvis en stat fængsler folk ef-
ter forgodtbefindende? Hvorfor må staten ikke vilkårligt behandle nog-
le grupper i samfundet bedre end andre, f.eks. mænd bedre end kvin-
der eller danskere bedre end udlændinge? Til det første kan vi svare, at 
tortur er en umenneskelig form for magtanvendelse, som krænker of-

12 Christine Goodwin (2002, para. 90).
13 Note fra Præsidiet, Bruxelles 11. oktober 2000, CHARTE 4473/00.
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rets fysiske og psykiske integritet. Til det andet, at vilkårlige fængslin-
ger krænker princippet om den personlige frihed. Til det tredje, at dis-
krimination strider imod et princip om ligebehandling. Man kan da 
fortsætte og spørge, hvorfor mennesker skal sikres integritet, frihed og 
ligebehandling? Svaret er, at integritet, frihed og ligebehandling udgør 
forudsætninger for den menneskelige værdighed.

Billedligt kan man betragte den moderne menneskeret som et hus. 
Husets fundament er idealet om menneskets værdighed. Husets grund-
piller er principperne om retten til liv, integritet, frihed, lighed, retssik-
kerhed og et minimum af velfærd. Byggestenene er de enkelte rettighe-
der, som konkret udmønter disse principper. Den enkelte rettighed må 
således forstås i lyset af fundamentet og de bærende principper for 
rettighedstanken som helhed. Ligeledes kan de enkelte rettigheder ikke 
anskues isoleret fra hinanden. Da de har udspring i samme menneske-
syn og værdigrundlag, er menneskerettighederne udelelige og gensi-
digt afhængige, med idealet om den menneskelige værdighed som det 
fælles, samlende omdrejningspunkt.

3.  Menneskerettighedernes begrundelse og funktion
Hvorfor skal vi overhovedet have menneskerettigheder, som beskytter 
det enkelte menneskes frihed og værdighed?

Menneskerettighederne har i første række en ideologisk begrundelse: 
at sikringen af det enkelte menneskes frihed og ligeværdighed i sig selv 
har værdi som en forudsætning for et retfærdigt samfund. I henhold til 
naturretstænkningen eksisterer den menneskelige frihed og værdighed 
som en medfødt ret for det enkelte menneske og kræver derfor ikke 
retlig anerkendelse – som det indledningsvis hedder i USAs uafhæn-
gighedserklæring »We hold these truths to be self-evident …«. Der er 
næppe tvivl om, at alle mennesker har en iboende trang til frihed og 
ligeværdighed. Menneskehedens historie har imidlertid været præget 
af, at magthavere undertrykte og forgreb sig mod hele befolkningers 
eller mindretals værdighed og frihed. Derfor forekommer det mere re-
alistisk at se menneskerettighedernes gennemslag siden slutningen af 
1700-tallet og med fornyet styrke efter 1945 som udtryk for en histo-
risk betinget moralsk og politisk anerkendelse af et bestemt værdisæt.
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Menneskerettighederne har dog også en mere praktisk begrundelse: 
at beskyttelsen af menneskerettigheder for alle uden forskel erfarings-
mæssigt forebygger konflikter og dermed befordrer fred og harmoni i 
det enkelte samfund og i verden. En lang række voldelige konflikter, 
ikke mindst i de senere årtier, er udsprunget af et befolkningsflertals 
undertrykkelse af bestemte religiøse, etniske eller nationale mindretal. 
Også før det når så vidt, bidrager sikringen af menneskerettigheder dog 
til at forebygge den utryghed, utilfredshed og de spændinger, som på 
længere sigt kan destabilisere et samfund.

Begge begrundelser findes sammenflettet i den formulering, der 
indleder præamblen til Verdenserklæringen om Menneskerettigheder 
fra 1948:

»Da anerkendelse af den mennesket iboende værdighed og af de lige og 
ufortabelige rettigheder for alle medlemmer af den menneskelige familie 
er grundlaget for frihed, retfærdighed og fred i verden …«

Tilsvarende hedder det i EMRKs præambel, at »disse grundlæggende 
frihedsrettigheder … er grundlaget for retfærdighed og fred i verden«.

Menneskerettigheder udgør i dag en naturlig og central del af en 
moderne demokratisk forfatning.14 En forfatning er grundlaget for en 
retsorden. Forfatningen fastlægger, hvordan magten i samfundet kon-
stitueres og udøves, og opstiller retlige krav til og begrænsninger i mag-
ten. Menneskerettighedernes funktion i en demokratisk forfatning er at 
sikre friheder og rettigheder, der anses som grundlæggende for indivi-
det og/eller for opretholdelsen af en demokratisk styreform, og som er 
hævet over og derfor gælder uafhængigt af det politiske flertals (og re-
geringens) ønsker. Menneskerettighederne kan kun effektivt opfylde 
denne forfatningsretlige funktion, såfremt individets rettigheder kan 
påberåbes for og håndhæves ved uafhængige domstole.

Menneskerettighedernes funktion i forfatningsretten rejser spørgs-
målet om forholdet mellem menneskerettigheder og demokrati: Er 
kontrol med menneskerettigheder en begrænsning af demokratiet eller 
tværtimod et nødvendigt element i et demokrati? Svaret beror – når 
bortses fra de såkaldt politiske friheder, der udgør forudsætninger for 
en reel demokratisk proces – på, om man ved demokrati alene forstår 

14 Inden for forfatningsretten anvendes i stedet for menneskerettigheder ofte betegnelsen 
grundlæggende rettigheder (fundamental rights, Grundrechte, droits fondamentaux).
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en styreform (formelt demokrati) eller en styreform, der hviler på be-
stemte værdier (materielt demokrati). Herom er der skrevet mange hyl-
demeter. Men måske er det i sidste ende en temmelig ørkesløs diskus-
sion. Whats in a name? Det afgørende er, at menneskerettigheder i 
forfatningsretten ikke mindst udgør en modvægt til det uhæmmede 
flertalsstyre. De tjener herved både til at beskytte samfundets mindre-
tal og det enkelte individ. Som sådan har menneskerettigheder været 
anerkendt lige siden 1849 Grundloven, der således aldrig har været 
baseret på et grundprincip om lovgivers suverænitet. En demokratisk 
forfatning baseret på retsstatsprincipper og menneskerettigheder dan-
ner med andre ord ikke bare rammen om en politisk styreform, men 
betinger også denne styreforms legitimitet. Konstitutionelt demokrati 
indebærer, at det politiske flertalsstyre er underlagt forfatningens be-
grænsninger og krav. Hvis dét gør domstolskontrol med menneskeret-
tigheder »udemokratisk«, er det en begrænsning i demokratiet, som for 
Grundlovens vedkommende har haft Folketinget og folkets flertal bag 
sig, og som for EMRK og EUs vedkommende er blevet etableret, op-
retholdt og løbende udvidet med samtykke fra Folketingets flertal (og 
for EUs vedkommende desuden løbende er blevet bekræftet gennem 
folkeafstemninger).

4.  Hvem er beskyttet af menneskerettighederne?
Menneskerettigheder gælder som udgangspunkt for alle mennesker. 
Dog gælder visse rettigheder kun for statsborgere. Desuden kan en 
persons alder, situation, stilling m.v. efter omstændighederne begrun-
de særlige begrænsninger i vedkommendes rettigheder. Visse udsatte 
persongrupper nyder omvendt en særlig beskyttelse.

Udgangspunktet: Alle mennesker
Menneskerettighederne gælder som udgangspunkt for alle mennesker 
på lige fod. Det er derfor, de hedder menneskerettigheder. Det følger 
af selve menneskerettighedernes idégrundlag, at man alene i kraft af at 
være menneske har visse rettigheder og friheder.

Sprogbrugen i Grundlovens rettighedsbestemmelser er godt nok 
noget uensartet på dette punkt. Nogle rettigheder gælder efter ordly-
den for enhver, jf. Grl § 70, § 71, stk. 3, § 72, § 73, § 75, stk. 2, § 76 og 
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§ 77. Andre gælder efter ordlyden kun for »borgerne« jf. Grl § 67, § 78 
og § 79. Imidlertid antages også sidstnævnte rettigheder at gælde for 
såvel statsborgere som udlændinge, idet det ikke med formuleringen 
»borgerne« har været hensigten at afskære udlændinge fra beskyttelse.15 
Eneste undtagelse er bestemmelsen i Grl § 71, stk. 1, 2. pkt., om for-
buddet mod at frihedsberøve en person på grund af vedkommendes 
politiske eller religiøse overbevisning eller afstamning, som af histori-
ske grunde kun gælder for »danske borgere«.

EMRK gælder generelt for alle mennesker. Således fastslår artikel 1, 
at staten skal sikre EMRKs rettigheder og friheder for »enhver person« 
under statens jurisdiktion. Efter EMRK artikel 14 skal rettighederne 
sikres uden forskelsbehandling af nogen art.

Foruden fysiske personer tilkommer rettighederne også juridiske 
personer – firmaer, organisationer, trossamfund m.v. – i det omfang, 
dette giver mening. Juridiske personer kan selvsagt ikke frihedsberøves 
eller have et familieliv, mens der derimod er behov for at beskytte også 
juridiske personers privatliv (gode navn og rygte, lokaliteter og papi-
rer), ejendomsret og ytrings- og foreningsfrihed, ligesom juridiske per-
soner kan blive udsat for diskrimination.

Borgerrettigheder gælder kun for statsborgere
Visse rettigheder tilkommer alene statsborgere og betegnes derfor også 
som borgerrettigheder.

Hertil hører for det første retten til at stemme og opstille ved valg til 
parlamentet, som overalt er forbeholdt statsborgere i landet, jf. Grl 
§ 29 og EMRK TP 1, artikel 3.

For det andet er også kun statsborgere absolut sikret imod at blive 
udvist fra – eller at blive nægtet indrejse i – den stat, hvori de er stats-
borgere, jf. EMRK TP 4, artikel 3. Sådan har det også til stadighed 
været i Danmark, om end Grundloven ikke udtaler sig herom. Udlæn-
dinge kan derimod nægtes indrejse og ophold og kan udvises af landet, 
jf. også forudsætningsvis EMRK artikel 5(1), litra f. Adgangen til at 
afvise eller udvise udlændinge begrænses dog af torturforbuddet i 
EMRK artikel 3 (se kapitel 5) og retten til privat- og familieliv i EMRK 
artikel 8 (se kapitel 7).

15 Se nærmere Knud Berlin, Den Danske Statsforfatningsret I, 1937, s. 94.
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For det tredje åbner EMRK artikel 16 mulighed for særlige ind-
skrænkninger i udlændinges politiske virksomhed. Denne bestemmelse 
har endnu aldrig været anvendt af EMD, som har udtalt, at artikel 16 
kun vil kunne retfærdiggøre begrænsninger i forhold til aktiviteter, der 
direkte påvirker den politiske proces.16

Begrænsninger som følge af alder, situation, stilling m.v.
Det ligger i sagens natur, at ikke alle mennesker kan nyde samme ret-
tighedsbeskyttelse, uafhængigt af deres alder, situation, stilling m.v. De 
omstændigheder, rettighederne skal anvendes under, kan variere, og 
derfor må også beskyttelsens omfang og indhold variere. Undertiden 
kan det således være berettiget at gøre særlige begrænsninger i bl.a. 
børn, indsatte, soldater, politifolk og ansattes rettigheder. Særlige be-
grænsninger kan således bl.a. gælde for børn, indsatte og soldaters per-
sonlige frihed, for indsattes ret til privat- og familieliv og for børn, 
soldater og ansattes ytringsfrihed. Grundlovens § 85 fastslår udtrykke-
ligt, at soldaters ret til personlig frihed og forenings- og forsamlingsfri-
hed kun gælder med de begrænsninger, der følger af den militære lov-
givning. EMRK artikel 11(2) åbner i sidste punktum for at pålægge 
soldater, politifolk og statsansatte særlige begrænsninger med hensyn 
til forsamlings- og foreningsfrihed.

Da rettighederne imidlertid som udgangspunkt tilkommer alle uden 
forskel, kan en persons alder, situation, stilling m.v. ikke på forhånd 
afskære vedkommende fra at nyde rettighedsbeskyttelse. Sådanne for-
hold kan derimod efter omstændighederne retfærdiggøre særlige ret-
tighedsbegrænsninger, men alene i det omfang, dette kan begrundes i 
vedkommendes alder, særlige situation eller stilling m.v. og således 
konkret kan anses som nødvendigt i et demokratisk samfund.17

Særlig beskyttelse for visse udsatte grupper
Hverken Grundloven eller EMRK rummer krav om en særlig beskyt-
telse af bestemte samfundsgrupper. Dette udelukker imidlertid ikke, at 
domstolene kan se særligt strengt på rettighedsindgreb, der rammer 
svage og udsatte samfundsgrupper med et særligt beskyttelsesbehov – 

16 Perincek (2015, para. 121-122).
17 Se fra EMDs praksis f.eks. Golder (1975, para. 37ff) – om indsattes ret til privatliv; Vogt 

(1995, para. 53) – om offentligt ansattes foreningsfrihed; Konstantin Markin (2012, 
para. 135 f.) – om soldaters rettigheder.
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herunder visse etniske minoriteter, personer med handicap, børn og 
asylsøgere.18

En pligt til at yde en særlig beskyttelse af individer tilhørende sårba-
re eller udsatte samfundsgrupper følger desuden af specielle internati-
onale konventioner og af EUC. Krav på særlig beskyttelse har således 
bl.a.:
• racemæssige, etniske, kulturelle, religiøse og sproglige mindretal, jf. 

EUC artikel 22; FNs Konvention om afskaffelse af alle former for 
racediskrimination (1965) og FNs Konvention om borgerlige politi-
ske rettigheder (1966), artikel 27; se særligt om oprindelige folk 
ILOs konvention nr. 169 (1989) om Oprindelige folk og stammefolk 
i uafhængige lande;

• vinder, jf. EUC artikel 23, samt FNs Konvention om afskaffelse af 
alle former for diskrimination mod kvinder (1979);

• børn, jf. EUC artikel 24, samt FNs konvention om børns rettigheder 
(1989);

• personer med handicap, jf. EUC artikel 26, samt FNs Konvention 
om rettigheder for personer med handicap (2006);

• ældre personer, jf. EUC artikel 25.

5. Hvem er forpligtet af menneskerettighederne?
Menneskerettighederne forpligter staten – det vil sige enhver offentlig 
myndighed. Private kan derimod ikke gøres direkte ansvarlige for 
krænkelse af menneskerettighederne.

Staten – enhver offentlig myndighed – er forpligtet
Menneskerettigheder forpligter staten. Det gælder både Grundlovens 
rettighedsbestemmelser og rettighederne i EUC, EMRK og andre in-
ternationale konventioner. Mens det blot er forudsat i Grundloven, at 
det er staten, som er forpligtet, fremgår det mere eksplicit af internati-
onale konventioner, jf. således EMRK artikel 1, hvorefter det er staten 

18 Se fra EMDs praksis f.eks. Chapman (2001, para. 96) – om behovet for at tage særligt 
hensyn til romaers sårbare situation i byplanlægningen; X and Y v. Netherlands (1985, pr. 
21) – om behovet for at sikre en handicappet kvinde effektive retsmidler; A v. United 
Kingdom (1998, pr. 22) og Tarakhel (2014, para. 99) – om børns sårbarhed og krav på 
særlig beskyttelse; M.S.S. v. Belgium and Greece (2011, para. 251) – om asylsøgeres 
udsatte situation.
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– »de høje kontraherende parter« – som skal sikre Konventionens ret-
tigheder.

Rækkevidden af statens ansvar må fastlægges efter de almindelige 
principper herom. I forhold til EMRK og andre internationale konven-
tioner vil det sige i overensstemmelse med de almindelige folkeretlige 
regler om statsansvar.19 Ansvaret omfatter herefter enhver handling el-
ler undladelse, som kan henregnes til staten.

Statens ansvar omfatter således handlinger og forsømmelser fra en-
hver offentlig myndighed.20 I Danmark omfatter dette begreb bl.a. lov-
givningsmagten, domstolene, regeringen, statsadministrationen (her-
under politi og militær), regioner, kommuner og særlige forvaltnings-
organer.

Statens ansvar for enhver offentlig myndighed gælder, uanset i hvil-
ken egenskab den offentlige myndighed agerer, herunder hvor myndig-
heden indgår i aftaleforhold.

Staten er ansvarlig for handlinger udført af offentligt ansatte som led 
i deres ansættelse, selv om den ansatte herved måtte have overskredet 
sine beføjelser. I A. v. France (1993, para. 36) havde en politibetjent 
således foretaget en hemmelig optagelse af en privat telefonsamtale 
uden at indhente hverken tilladelse fra sine overordnede eller dommer-
kendelse; EMD fandt ikke desto mindre, at politibetjenten havde 
handlet på myndighedens – og dermed statens – vegne.

Staten er også ansvarlig, hvis en offentlig myndighed har været invol-
veret på kvalificeret måde i handlinger foretaget af private – har ydet »a 
crucial contribution«. I M.M. v. Netherlands (2003, para. 39f.) havde 
ansatte i politiet foreslået og givet teknisk bistand til en hemmelig op-
tagelse af en privat telefonsamtale, men optagelsen blev udført af den 
private selv, som også rådede over båndet; EMD fandt staten ansvarlig 
med bemærkning om, at politiet og dermed staten ellers ville kunne 
undgå ansvar ved at bruge private agenter til tvivlsomme/ulovlige akti-
viteter.

Staten kan ikke frigøre sig fra sit ansvar ved at uddelegere myndig-
hedsopgaver til private. I sådanne tilfælde vil staten således være an-
svarlig for den private parts handlinger og forsømmelser. Se fra EMDs 
praksis navnlig Costello-Roberts (1993, para. 27) og O’Keeffe (2014, pr. 

19 Jf. EMD i Wille (1999, para. 46).
20 Jf. EMD i Kurt Nielsen (2000, para. 25).
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150) om overgreb mod børn i privatskoler. Noget tilsvarende må anta-
ges at gælde, såfremt (traditionelle) myndighedsopgaver udliciteres til 
private, se herved UfR 2017.3272 Ø om overgreb mod børn anbragt i 
privat pleje, hvor det fandtes uden betydning for kommunens ansvar, 
at kommunen havde udliciteret tilsynet med anbragte plejebørn til et 
privat firma.

Staten er derimod ikke (i øvrigt) direkte ansvarlig for privates selv-
stændige handlinger og forsømmelser. I Appleby (2003, para. 41) afvi-
ste EMD således, at der forelå et indgreb i EMRK artikel 10, fordi et 
privatejet butikscenter havde begrænset ytringsfriheden inden for bu-
tikscentrets område. EMD tog i Hatton (2003, para. 119) ikke stilling 
til, om det faktum, at en privat lufthavn blev drevet med offentlig tilla-
delse og inden for offentligt afstukne rammer, var tilstrækkeligt til at 
gøre staten direkte medansvarlig for de støjgener, den lovlige lufthavns-
virksomhed medførte for naboerne. Problematikken er omtrent den 
samme, hvor offentlige myndigheder udliciterer faktiske forvaltnings-
opgaver til private.

Selv om rent private handlinger således ikke direkte kan henregnes 
til staten, vil staten ikke desto mindre i nogle tilfælde på et mere indi-
rekte grundlag blive holdt ansvarlig også for rent private indgreb i 
EMRK og EUCs rettigheder: et ansvar som følge af passivitet. Det 
følger nemlig af EMDs praksis, at staten ikke blot skal afstå fra selv at 
krænke EMRK, men desuden har en (vis) positiv forpligtelse til at be-
skytte EMRKs rettigheder mod indgreb fra private (se om statens po-
sitive forpligtelser nedenfor kapitel 3, afsnit 1.2).

Private er (generelt) ikke forpligtet
Der er ikke noget til hinder for, at menneskerettighederne også kunne 
forpligte private. Det vil imidlertid kræve et klart grundlag i rettighe-
dens ordlyd, eftersom menneskerettigheder traditionelt er blevet opfat-
tet som adresseret til staten og dens myndigheder. Typisk er private 
ikke direkte forpligtet af menneskerettighederne.21 Noget andet er, at 
menneskerettigheder kan indgå som hensyn i fortolkningen af lovgiv-
ning og dermed indirekte få betydning i sager mellem private.

21 Der ses her bort fra det individuelle strafansvar efter folkeretten for folkedrab, krigsfor-
brydelser og forbrydelser mod menneskeheden.

Individets_indhold.indd   40 09/01/2019   11.45



6. Hvor gælder menneskerettighederne?

41

Grundloven forpligter kun staten, det vil sige offentlige myndighe-
der. Dette er forudsat som en selvfølge i formuleringen af Grundlovens 
rettigheder. Private kan således eksempelvis ikke på grundlag af Grl 
§ 72 dømmes for at have krænket en persons privatliv eller på grundlag 
af Grl § 79 dømmes for at have forhindret andres adgang til at forsam-
le sig.

Også EMRK forpligter alene staterne, jf. EMRK artikel 1. EMD 
kan derfor ikke pådømme klager over krænkelse af Konventionen, som 
er rettet mod andre private, men kun klager, som er rettet mod staten, 
jf. EMRK artikel 33-34. Noget andet er, at EMRK indirekte kan få 
betydning i retsforhold mellem private som følge af, at staten antages 
at være forpligtet til aktivt at beskytte individets rettigheder, herunder 
mod indgreb fra andre private (se nedenfor kapitel 3, afsnit 1.2).

Også EUs menneskerettigheder forpligter som udgangspunkt kun 
EUs institutioner og staternes myndigheder, når de gennemfører 
EU-retten. EUD har imidlertid i visse tilfælde åbnet for, at EUs grund-
læggende rettigheder, herunder EUC, kan anvendes direkte i sager 
mellem private. EUD kan modtage præjudicielle spørgsmål fra stater-
nes domstole om, hvordan EU-retten skal fortolkes i forhold til den 
verserende sag, jf. TEUF, artikel 267. I denne forbindelse har EUD i 
flere tilfælde udtalt, at en national domstol havde pligt til at anvende 
den påberåbte EU-rettighed direkte ved afgørelse af en national retssag 
mellem to private parter.22 Realiteten er her, at den ene private part 
pålægges forpligtelser som følge af den andens EU-rettigheder, men 
det sker via den nationale domstols afgørelse af sagen i overensstem-
melse med EU-retten. 

6.  Hvor gælder menneskerettighederne?
Danske myndigheders pligt til at respektere og sikre Grundlovens ret-
tigheder gælder traditionelt (kun) inden for Danmarks territorium, og 
Grundlovens rettigheder kan derfor kun påberåbes af personer, der 
opholder sig på territoriet. Derimod gælder Danmarks forpligtelser ef-

22 Se bl.a. Defrenne, (1976), International Transport Workers Federation (2007), Mangold 
(2005) og Kücükdevici (2010).
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ter EMRK (og andre internationale menneskerettighedskonventioner) 
i visse tilfælde også uden for territoriet (ekstra-territorialt), når der ud-
øves dansk myndighed over udenlandsk territorium eller over perso-
ner, der befinder sig på udenlandsk territorium.

6.1. Grundlovens rettigheder
Grundlovens rettigheder antages traditionelt – i lighed med Grundlo-
ven i øvrigt – alene at gælde på dansk territorium og dermed også kun 
for personer, der opholder sig på territoriet. Grundlovens § 1 fastslår, 
at Grundloven gælder for alle dele af det danske rige. Formålet med 
indsættelse af denne bestemmelse i 1953 var dog i første række at be-
kræfte, at Grundloven nu også gjaldt for Grønland, efter at Grønland 
var ophørt som dansk koloni og i stedet var blevet integreret i det dan-
ske rigsfællesskab. Uafhængigt af Grl § 1 synes det dog til stadighed at 
have været forudsat som en selvfølge, at Grundloven (alene) finder 
anvendelse inden for dansk territorium, herunder dansk territorialfar-
vand og luftrum – samt danske skibe i udlandet, såkaldt »flydende ter-
ritorium«, se f.eks. UfR 2014.1044 Ø – eftersom Danmarks territori-
um traditionelt definerer grænsen for udøvelse af dansk statsmyndig-
hed (højhedsret). Således er det også kun personer, der opholder sig på 
dansk territorium og dermed er undergivet dansk myndighed (høj-
hedsret), som kan påberåbe sig Grundlovens rettigheder. Som Berlin 
anfører i 1937:

»Denne Højhedsret øver Staten derhos over alle Personer, der opholder 
sig paa Territoriet. Selv det blotte Ophold på dansk Territorium skaber 
derfor et undersaatligt Forhold til den danske Stat, idet selv den Frem-
mede, der blot midlertidigt opholder sig her, skylder de danske Love 
Lydighed, medens han til Gengæld også har Krav på den danske Stats-
magts Beskyttelse under sit Ophold her.«23

Senere teori synes ikke at anfægte, at Grundloven alene finder anven-
delse på dansk territorium og dermed (kun) kan påberåbes af personer 
med ophold på territoriet. Navnlig synes det end ikke overvejet, at 
Grundlovens rettigheder under visse omstændigheder skulle kunne 
finde anvendelse uden for dansk territorium. Hvor der tages principiel 

23 Knud Berlin, Den danske Statsforfatningsret, I, 1937, s. 87.
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stilling, bekræftes den territoriale begrænsning. Max Sørensen anfører 
generelt om Grundlovens rettigheder, at de gælder for

»enhver … der er undergivet den danske retsorden i kraft af varigt, eller 
måske blot midlertidigt, ophold her i landet.«24 

Store dele af den øvrige teori tilslutter sig indirekte samme standpunkt 
ved i forbindelse med omtalen af de enkelte rettigheder i Grundloven 
at anføre, at de ikke kun gælder for statsborgere, men også for udlæn-
dinge, der opholder sig i landet.

Formuleringen af Grundlovens rettighedsbestemmelser synes at be-
kræfte, at de som Grundloven i øvrigt (alene) er tiltænkt anvendelse 
inden for det danske riges grænser. Grl § 71 tilsigter at beskytte indivi-
det mod vilkårlig frihedsberøvelse, og det kunne give mening at tillæg-
ge en sådan bestemmelse virkning også uden for Danmarks grænser, 
f.eks. når danske myndigheder (soldater) tilbageholder personer i ud-
landet. Bestemmelsens formulering viser dog tydeligt, at Grl § 71 er 
forudsat kun at skulle anvendes inden for det danske riges grænser. Grl 
§ 71, stk. 1, 2. pkt., giver danske statsborgere en særlig beskyttelse mod 
frihedsberøvelse af bestemte grunde, og Grl § 71, stk. 3, sidst pkt., be-
stemmer, at reglen om domstolsprøvelse inden for 24-timer kan fravi-
ges for Grønlands vedkommende.

Den (traditionelle) territoriale begrænsning i anvendelsesområdet 
for Grundlovens rettigheder bekræftes af praksis. Før 1953 var Grøn-
land ikke en del af det danske rige, men en dansk koloni, hvor Grund-
loven ikke fandt anvendelse, hvorfor Grundlovens rettigheder således 
heller ikke kunne påberåbes over for danske myndigheders indgreb i 
Grønland.25 Højesteret bekræftede i »Thule-sagen« UfR 2004.382 H, 
at efterkommere af Thule-boerne, som i 1951 af den danske regering 
blev tvangsforflyttet for at give plads til en amerikansk militærbase på 
stedet, således ikke kunne påberåbe sig Grundlovens bestemmelse om 
beskyttelse af ejendomsretten (nu Grl § 73) som grundlag for deres 
krav mod den danske stat.

Det må også i dag antages, at Grundlovens rettigheder alene gælder 
for og kan påberåbes af personer på dansk territorium, men derimod 

24 Max Sørensen, Statsforfatningsret, 1973, s. 339.
25 Se hertil Poul Andersen, Dansk Statsforfatningsret, 1954, s. 93.
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ikke forpligter statens myndigheder, når de handler uden for dansk 
territorium.

6.2.  EMRK (og andre internationale 
menneskerettigheder)

Også Danmarks forpligtelser efter EMRK og andre internationale 
menneskerettighedskonventioner gælder i første række på Danmarks 
territorium. Imidlertid er det i praksis anerkendt, at statens menneske-
retlige forpligtelser i visse tilfælde også gælder uden for territoriet (eks-
tra-territorialt), såfremt staten udøver myndighed (jurisdiktion) dér. 
Det gælder også for EMRK.

Efter EMRKs artikel 1 er staterne forpligtet til at sikre Konventio-
nens rettigheder for enhver person »under deres jurisdiktion«. EMD 
har fastslået, at dette begreb skal forstås i overensstemmelse med al-
mindelige folkeretlige regler.

EMD har udtalt, at det heraf følger, at statens jurisdiktion som ud-
gangspunkt er begrænset til dens territorium:

»A State’s jurisdictional competence under Article 1 is primarily territo-
rial (…). Jurisdiction is presumed to be exercised normally throughout 
the State’s territory (…). Conversely, acts of the Contracting States per-
formed, or producing effects, outside their territories can constitute an 
exercise of jurisdiction within the meaning of Article 1 only in exceptio-
nal cases.«26

Spørgsmålet er så, hvornår der »undtagelsesvis« kan siges at være etab-
leret jurisdiktion for staten vedrørende handlinger foretaget uden for 
statens eget territorium (ekstra-territorial jurisdiktion). 

For det første er dette ifølge EMD tilfældet, såfremt staten effektivt 
kontrollerer et område uden for eget territorium, typisk som følge af en 
militær besættelse. Her vil statens menneskeretlige forpligtelse omfatte 
samtlige EMRKs rettigheder: 

»[A]n exception to the principle that jurisdiction under Article 1 is limi-
ted to a States own territory occurs when, as a consequence of lawful or 
unlawful military action, a Contracting State exercises effective control 
of an area outside that national territory. (…) The controlling State has 

26 Jf. Bankovic (2001, para. 62 og 67); Al-Skeini (2011, para. 131).
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the responsibility under Article 1 to secure, within the area under its 
control, the entire range of substantive rights set out in the Convention 
(…). It will be liable for any violations of those rights.«27

For det andet kan jurisdiktion etableres ved, at statens myndigheder på 
fremmed territorium udøver kontrol og myndighed over en person.28 I 
Hirsi Jamaa (2012) fandtes Italien således at have jurisdiktion over en 
gruppe migranter, som var blevet opsamlet af et italiensk krigsskib på 
åbent hav og sejlet tilbage til Libyen. Den typiske form for effektiv 
kontrol er frihedsberøvelse. Tidligere var det uafklaret, hvad der skulle 
til for at etablere denne form for jurisdiktion, idet visse udtalelser fra 
EMD kunne tyde på, at jurisdiktion forudsatte, at tilbageholdelsen 
skete på en udenlandsk lokation, som staten kontrollerede, f.eks. en 
ambassade, et krigsskib, et fly eller en militærbase,29 mens andre udta-
lelser blot syntes at kræve en fysisk kontrol med personen, uanset hvor 
denne fandt sted.30 Siden Al-Skeini (2011) ligger det dog nu fast, at det 
er tilstrækkeligt, at staten gennem sine myndighedspersoner udøver 
(fysisk) kontrol over en person på fremmed territorium, uanset den 
nærmere lokalitet for tilbageholdelsen:

»[I]n certain circumstances, the use of force by a State’s agents operating 
outside its territory may bring the individual thereby brought under the 
control of the State’s authorities into the State’s Article 1 jurisdiction. 
This principle has been applied where an individual is taken into the 
custody of State agents abroad … The Court does not consider that ju-
risdiction in the above cases arose solely from the control exercised by 
the Contracting State over the buildings, aircraft or ship in which the 
individuals were held. What is decisive in such cases is the exercise of 
physical power and control over the person in question.«31

Denne form for jurisdiktion over personer uden for territoriet omfatter 
også personer, som bliver genstand for en stats grænsekontrol, også 
selv om de får afslag på indrejse i landet. I Kebe (2017) fastslog Dom-
stolen således, at migranter ombord på et fremmed skib i ukrainsk 

27 Jf. Al-Skeini (2011, para. 138).
28 Jf. bl.a. Hirsi Jamaa (2012, pr. 74); Kebe (2017, pr. 74).
29 Bankovic (2001).
30 Issa (2004, para. 71).
31 Al-Skeini (2011, para. 136). Se også Hassan (2014, para. 74-76) og Jaloud (2014, para. 

139). 
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havn var kommet under ukrainsk jurisdiktion, da en ukrainsk grænse-
vagt gik ombord på skibet og afslog deres anmodning om at gå i land 
og søge asyl.32

EMD har udtalt, at statens forpligtelser i tilfælde af (midlertidig) 
fysisk kontrol med personer i udlandet kun omfatter de rettigheder, 
som er relevante i situationen.33 Relevante rettigheder i sådanne eks-
tra-territoriale situationer kan navnlig være retten til liv, forbuddet 
mod tortur, beskyttelsen mod vilkårlig frihedsberøvelse og kravet om 
en retfærdig rettergang.

Spørgsmålet er, hvor man skal sætte grænsen for staternes eks-
tra-territoriale menneskerettighedsforpligtelse. Det forekommer f.eks. 
tvivlsomt, om EMDs nuværende kriterium om »kontrol og myndighed 
over personer« vil kunne omfatte f.eks. overvågning af personer i ud-
landet. For så vidt kan kriteriet om kontrol med personer forekomme 
vilkårligt, når anerkendelsen af ekstra-territorial jurisdiktion grundlæg-
gende er baseret på det rationale, at det ville forekomme urimeligt, om 
en stats myndigheder i udlandet frit skulle kunne foretage handlinger, 
som på dens eget territorium ville udgøre en menneskerettighedskræn-
kelse.34 Ført til sin logiske konsekvens indebærer dette, at statens eks-
tra-territoriale jurisdiktion må omfatte enhver situation, som staten 
har kontrol over – hvilket EMD hidtil har afvist.35

Navnlig forpligtelsen til uden for eget territorium at overholde (rele-
vante dele af) EMRK som følge af fysisk kontrol over personer er rele-
vant for Danmark. Danmark har i de senere årtier deltaget i en række 
internationale militære operationer, som indebærer, at danske soldater 
undertiden tilbageholder personer på fremmed territorium. Danmark 
er i forbindelse med sådanne aktioner forpligtet til at overholde (rele-
vante dele af) EMRK, samt formentlig også andre relevante internati-
onale menneskerettighedskonventioner. Dette gælder dog kun i det 
omfang de menneskeretlige forpligtelser ikke fortrænges af den huma-
nitære folkerets bestemmelser om parternes beføjelser under væbnet 
konflikt.36

32 Kebe (2017, pr. 76). Se også M.A. and Others v. Lithuania (2018, para. 70).
33 Jf. Al-Skeini (2011, para. 137).
34 Jf. EMD i Issa (2004, para. 71 – med yderligere henvisninger).
35 Se nærmere om problematikken Marko Milanovic, Extraterritorial Application of Human 

Rights Treaties, Oxford University Press, Oxford 2011, navnlig s. 187 ff. og 207 ff. 
36 Se herom nærmere EMD i Hassan (2014, para. 96 ff.) vedrørende tilbageholdelse af 

krigsfanger/civile under en international væbnet konflikt.
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