
Slotsholmsgade 10

1216 København K.

T +45 7226 8400

F +45 3393 3510

www.justitsministeriet.dk

jm@jm.dk

Hermed sendes endelig besvarelse af spørgsmål nr. 675 (Alm. del), som Fol-

ketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 20. januar 2020. 

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karina Lorentzen Dehnhardt (SF).

Nick Hækkerup

/

 Lars Solskov Lind

 

Folketinget 

Retsudvalget

Christiansborg

1240 København K

DK Danmark

Dato: 1. september 2020

Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret

Sagsbeh: David Carl Behrens

Sagsnr.: 2020-0030-3512

Dok.: 1371671

Retsudvalget 2019-20
REU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 675 

Offentligt



2

Spørgsmål nr. 675 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Hvad er ministerens juridiske vurdering af kritikken af Udrej-

secenter Ellebæk fra Europarådets Komité til Forebyggelse af 

Tortur?”

Svar:

1. Det følger af udlændingelovens § 37 b, stk. 1, at frihedsberøvede udlæn-

dingene ikke er undergivet andre indskrænkninger i deres frihed, end fri-

hedsberøvelsens øjemed og opretholdelse af orden og sikkerhed på anbrin-

gelsesstedet nødvendiggør. Det fremgår endvidere af udlændingeloven, at 

udlændinge er omfattet af reglerne i varetægtsbekendtgørelsen med de mo-

difikationer, der følger af udlændingeloven.

Det er Direktoratet for Kriminalforsorgens vurdering, at behandlingen af de 

frihedsberøvede udlændinge i Udlændingecenter Ellebæk sker i overens-

stemmelse med ovennævnte regelsæt.

2. Det er Justitsministeriets vurdering, at rammerne for Udlændingecenter 

Ellebæk er i overensstemmelse med Danmarks internationale forpligtelser, 

herunder Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 3 om for-

bud mod tortur og umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf.

Det bemærkes i den forbindelse, at anbefalingerne fra Den Europæiske Ko-

mité til Forebyggelse af Tortur og Umenneskelig eller Nedværdigende Be-

handling eller Straf (CPT) ikke er juridisk bindende. 

3. Formålet med at frihedsberøve udlændinge er bl.a. at sikre, at myndighe-

derne ved, hvor de er, hvis der opstår mulighed for at sende dem ud af landet. 

Som det fremgår af regeringens svar til CPT, kan formålet herudover også 

være at motivere udlændingene til at samarbejde om deres udrejse. Derfor 

står jeg også ved, at det ikke skal være rart at være frihedsberøvet i Udlæn-

dingecenter Ellebæk.  
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