
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Side 1/2 

 

 

Besvarelse af spørgsmål nr. 12 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende 

forslag til lov om ændring af straffeloven, lov om politiets virksomhed, 

retsplejeloven og udlændingeloven (L 189).  

 

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 12 vedrørende forslag til lov om 

ændring af straffeloven, lov om politiets virksomhed, retsplejeloven og ud-

lændingeloven (Forbud mod deltagelse i nattelivet, tryghedsskabende op-

holdsforbud, udvidet adgang til beslaglæggelse af værdigenstande og udvis-

ning af udlændinge dømt for vanvidskørsel m.v.) (L 189), som Folketingets 

Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 23. marts 2021. Spørgsmålet 

er stillet efter ønske fra Kristian Hegaard (RV). 

 

 

Nick Hækkerup  

/ 

 

  Christian Fuglsang 
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Offentligt



 

 Side 2/2 

Spørgsmål nr. 12 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende forslag til lov 

om ændring af straffeloven, lov om politiets virksomhed, retsplejeloven 

og udlændingeloven (Forbud mod deltagelse i nattelivet, tryghedsska-

bende opholdsforbud, udvidet adgang til beslaglæggelse af værdigen-

stande og udvisning af udlændinge dømt for vanvidskørsel m.v.) (L 

189). 

 

”Vil ministeren oplyse, om regeringen er villig til at løbe en pro-

cesrisiko ved lovforslaget i henhold EMRK’s regler om forsam-

lingsfrihed?” 

 

Svar  

 

Der er i pkt. 3 i lovforslagets almindelige bemærkninger redegjort for lov-

forslagets forhold til bl.a. forsamlingsfriheden. Som det fremgår heraf, er 

det Justitsministeriets opfattelse, at de med lovforslaget foreslåede ændrin-

ger kan gennemføres inden for rammerne af grundloven og Danmarks inter-

nationale forpligtelser.  

 

Der henvises i øvrigt til den samtidige besvarelse af spørgsmål nr. 31 fra 

Folketingets Retsudvalg vedrørende forslag til lov om ændring af straffelo-

ven, lov om politiets virksomhed, retsplejeloven og udlændingeloven (For-

bud mod deltagelse i nattelivet, tryghedsskabende opholdsforbud, udvidet 

adgang til beslaglæggelse af værdigenstande og udvisning af udlændinge 

dømt for vanvidskørsel m.v.) (L 189).  
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