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24-01-2011 - Det er ikke en EU-dom!

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg (Foto: echr.coe.int)Selv
de klogeste blandt de kloge blander fra tid til anden de to kendte domstole i Europa
sammen.
Fredag afgjorde Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, at en afghansk
asylansøger ikke må sendes tilbage til Grækenland, fordi deres overbelastede
asylsystem er rabundus og behandler asylansøgerne dårligt. Det var altså ikke
EU-Domstolen, tidligere kendt som EF-domstolen, i Luxembourg, der afsagde en
dom. Det var domstolen i Strasbourg under Europarådet ? der ikke har noget med
Den Europæiske Union at gøre. Europarådet blev oprettet i 1949, altså en del år før
EU, og har 47 lande som medlemmer, deriblandt fjerntliggende lande som Rusland
og Georgien. De har alle tiltrådt Konventionen til beskyttelse af
menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, og domme fra
Strasbourg er derfor bindende.

DR tog fejl
Den kloge kanals flagskib, DR2 Deadline, kaldte sagen for en "EU-dom" i en
overskrift ? dog med den rigtige forklaring i omtalen. Også et andet sted kalder DR
dommen for en EU-dom. Andre medier, eksempelvis Kristeligt Dagblad, har mere
korrekte overskrifter: "Strasbourg-dom er en bombe under EU's asylpolitik".

Dom har konsekvens for EU-lande
Hvorfor kalder folk ofte Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol for en
EU-domstol? Tager folk fejl eller er det en bevidst misforståelse? I denne specifikke
sag er det nemt at tage
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EU-Domstolen i Luxembourg (Foto: Den Europæiske Unions Domstol)fejl, fordi
domstolens afgørelse handler om et sæt EU-regler, Dublin-forordningen.
Asylansøgere har ret til et værdigt liv og ret til at få deres sag behandlet ordentligt ?
derfor er det i strid med Den Europæiske Menneskerettighedserklæring, når en
række EU-lande i henhold til forordningen sender asylansøgere tilbage til
asylsystemet i Grækenland. Sagen fik også konsekvens for Danmark. Sent søndag
aften afgjorde integrationsminister Birthe Rønn Hornbech (V), at omtrent 340
asylansøgere i Danmark ikke skal sendes tilbage til Grækenland, men få deres sag
behandlet i Danmark. Dommen har altså konsekvens for EU-lande, derfor er det
nemt at antage, at der er tale om en EU-dom. Men det er det ikke.
Det rykker ikke voldsomt ved kernen i historien, om dommen er afsagt af en
institution under EU eller under Europarådet. Ikke desto mindre er der ikke grund til
at misinformere.
Her kan interesserede læse en wiki om henholdsvis EU-Domstolen og Den
Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

