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Spørgsmål nr. 9 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende forslag til lov 

om udlevering af lovovertrædere til og fra Danmark (udleveringsloven) 

(L 78):

”Vil ministeren redegøre for, om det er muligt for f.eks. Tys-

kland at kræve udlevering af en borger fra Danmark til straffor-

følgning for at have foretaget handlinger, som i Danmark er be-

skyttet af ytringsfriheden, men som i f.eks. Tyskland ville op-

fattes som strafbare, hvis disse ytringer består i opslag på Face-

book der stiller sig kritisk til masseindvandring i Danmark 

og/eller i EU?”

Svar:

Betingelserne for udlevering til andre medlemsstater i EU fremgår bl.a. af 

lovforslagets § 13, der er en videreførelse af udleveringslovens § 10 a, og 

som er en gennemførelse af EU-rammeafgørelsen om den europæiske arre-

stordre.

Hvis en ytring i en medlemsstat i EU må anses for omfattet af de handlin-

ger, der er nævnt i lovforslagets § 13, stk. 1, nr. 1-32 (positivlisten), herun-

der eksempelvis nr. 17, der omhandler ”racisme og fremmedhad”, og ytrin-

gen i den pågældende medlemsstat kan straffes med mindst 3 års fængsel, 

så er betingelserne for, at den pågældende person udleveres, som udgangs-

punkt opfyldt. Det er dermed uden betydning, om den konkrete ytring i Dan-

mark ville være beskyttet af ytringsfriheden.

I de tilfælde, hvor ytringen ikke er strafbar efter dansk ret, vil udlevering 

ikke kunne finde sted, hvis den pågældende handling helt eller delvis er fo-

retaget her i landet, jf. lovforslagets § 5.
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