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Besvarelse af spørgsmål nr. 805 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg 

 

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 805 (Alm. del), som Folketin-

gets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 16. marts 2021. Spørgs-

målet er stillet efter ønske fra Peter Skaarup (DF). 
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Spørgsmål nr. 805 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Vil ministeren redegøre for, om der har været nogen form for 

kontakt om spørgsmålet om tiltalerejsning i sagen om den 30-

årige kvinde, der har deltaget i en Men In Black-demonstration 

den 9. januar 2021, mellem anklagemyndigheden, statsadvoka-

ten, rigsadvokaten og justitsministeren i sagen, og hvad denne 

kontakt har angået?” 

 

Svar: 

 

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en 

udtalelse fra Rigsadvokaten, som har oplyst følgende:    

 

”Rigsadvokaten har til brug for udtalelsen indhentet en udtalelse 

fra Statsadvokaten i København, der har oplyst følgende: 

 

”Indledningsvis bemærkes, at det fremgår af Rigs-

advokatmeddelelsen, afsnittet om forelæggelse og 

indberetning, pkt. 3.3.7, at tiltalespørgsmålet i sager 

om overtrædelse af straffelovens § 119, stk. 1, § 119 

a, § 119 b og § 121, hvor forurettede er ansat ved 

politiet, skal forelægges for den regionale statsadvo-

kat.  

 

Endvidere er straffelovens § 81 d udpeget som et an-

klagerfagligt fokusområde for at få afklaret strafni-

veauet i sager om covid-19-relateret kriminalitet. 

Det betyder, at politikredsene skal forelægge alle sa-

ger vedrørende covid-19-relateret kriminalitet, hvor 

strafskærpelsen kan finde anvendelse, for den regi-

onale statsadvokat inden tiltalerejsning med udkast 

til anklageskrift samt strafpåstand.  

 

Politikredsene skal endvidere forelægge sager, hvor 

anklagemyndigheden ikke har fået medhold i straf-

påstanden, for den regionale statsadvokat inden an-

kefristens udløb. 

 

Det kan herefter oplyses, at Københavns Politi den 

9. februar 2021 skriftligt forelagde den i spørgsmå-

let nævnte konkrete sag for Statsadvokaten i Køben-

havn i overensstemmelse med de gældende forelæg-

gelsesregler. I forbindelse med forelæggelsen blev 

udformningen af anklageskriftet, herunder spørgs-

målet om anvendelsen af straffelovens § 81 d, stk. 

1, samt strafpåstanden, telefonisk drøftet mellem 
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Københavns Politi og Statsadvokaten i Køben-

havn.” 

 

Rigsadvokaten kan henholde sig til udtalelsen fra Statsadvoka-

ten i København”.  

 

Justitsministeriet kan i øvrigt oplyse, at der ikke har været kontakt mellem 

ministeriet og anklagemyndigheden vedrørende spørgsmålet om tiltalerejs-

ning i den konkrete sag.  
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