
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Side 1/2 

 

 

Besvarelse af spørgsmål nr. 655 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg 

 

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 655 (Alm. del), som Folketin-

gets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 12. februar 2021. Spørgs-

målet er stillet efter ønske fra ikkemedlem af udvalget (MFU) Morten Mes-

serschmidt (DF). 
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Spørgsmål nr. 655 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Vil ministeren vurdere, om den danske tiggerlov også er i strid med 
Menneskerettighedskonventionen, på baggrund af at Den Europæiske 

Menneskerettighedsdomstol i starten af året fastslog, at en kvindelig 

tigger i Schweitz havde fået krænket sine menneskerettigheder, da hun 

var blevet idømt en bøde på 500 euro for at tigge på gaden, jf. artiklen 

”Dansk tiggerlov er efter al sandsynlighed i strid med menneskeret-
tighederne” fra Advokatsamfundet. dk den 11. februar 2021?” 

 

Svar: 

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD) afsagde den 19. januar 

2021 dom i sagen Lăcătuş mod Schweiz (14065/15) om den tiggerilovgiv-

ning, der er gældende i Genève-kantonen i Schweiz. 

 

Dommen er endnu ikke endelig, idet Schweiz indtil den 19. april 2021 vil 

kunne anmode om tilladelse til at indbringe sagen for EMD’s Storkammer. 
Hvis sagen tillades indbragt for Storkammeret, vil regeringen anmode om 

tilladelse til at afgive tredjepartsindlæg til støtte for Schweiz.  

 

Justitsministeriet vil i den kommende tid foretage en vurdering af, hvilke 

konsekvenser dommen – hvis den bliver endelig – eventuelt måtte have for 

straffelovens § 197 om betleri. Justitsministeriet vil orientere Folketingets 

Retsudvalg, når der foreligger en nærmere vurdering af dommens konse-

kvenser. 

 

Der henvises i øvrigt til Justitsministeriets besvarelse af 12. februar 2021 af 

spørgsmål nr. 592 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg.  
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