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Spørgsmål nr. 69 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Kan ministeren bekræfte, at de danske myndigheder har mod-

taget udleveringsbegæringer fra USA vedrørende den ameri-

kanske statsborger Edward Snowden, sådan som det er beskre-

vet i dette afsnit i artiklen ”At blive whistleblower handler ikke 

om, hvem man er. Det handler om, hvad man har set” (Politi-

ken, den 8. november 2015): ”De dokumenter, der blev sendt 

til de nordiske lande fra de amerikanske myndigheder, lader til 

at være blevet skrevet i en fart. I det ene stod der: »Godmorgen 

- jeg håber, I alle har det godt. Jeg videresender oplysninger, 

som vi stiller til rådighed for flere af vores samarbejdspartnere 

angående den nuværende status af den amerikanske statsborger 

Edward Snowden. Disse oplysninger stilles til rådighed i til-

fælde af, at han skulle forsøge at rejse ind i jeres land fra Mo-

skva. Henvend jer gerne per telefon eller per mail, hvis I har 

spørgsmål. Tak«. I en noget mere formel begæring, der blev 

sendt separat (i hvert fald til Norge og sikkert også til de øvrige 

nordiske nabolande), kunne man læse, at den amerikanske am-

bassade udtrykte agtelse for det norske udenrigsministerium, 

for efterfølgende at bede dem om øjeblikkeligt at underrette 

ambassaden og gennemføre udleveringen af Snowden til USA, 

såfremt han dukkede op”?” 

 

Svar: 

 

Justitsministeriet oplyser i almindelighed ikke, hvorvidt Danmark i kon-

krete tilfælde har modtaget en begæring om udlevering af en person, der er 

eftersøgt med henblik på retsforfølgning i et andet land. 

 

Justitsministeriet er således meget tilbageholdende med at afgive nærmere 

oplysninger om konkrete sager om internationalt strafferetligt samarbejde, 

idet oplysninger og anmodninger i sådanne sager normalt udveksles under 

en underliggende forudsætning om fortrolighed. 

 

Af hensyn til udenlandske samarbejdspartneres efterforskning af strafbare 

forhold finder Justitsministeriet således ikke inden for rammerne af en fol-

ketingsbesvarelse at kunne afgive oplysninger af den i spørgsmålet efter-

spurgte art. 

 

Der kan i øvrigt henvises til Justitsministeriets besvarelse af 3. december 

2013 af spørgsmål nr. 183 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg og til 

ministeriets besvarelser af 10. september 2014 af spørgsmål nr. 190 (Alm. 

del) og spørgsmål nr. 191 (Alm. del) fra Folketingets Udenrigsudvalg. 


