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Besvarelse af spørgsmål nr. S 938 fra medlem af Folketinget Kristian 

Hegaard (RV): 

 

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. S 938, som medlem af Folketin-

get Kristian Hegaard (RV) har stillet til justitsministeren den 15. februar 

2021. 

 

 

 

Nick Hækkerup    

/  

Helene Bendtsen 

  

Folketinget  

Christiansborg 

1240 København K 

DK Danmark  

  

   

   

 

 

Dato: 18. februar 2021 
Kontor: Straffuldbyrdelseskonto-

ret 

Sagsbeh: Malte Hansen 
Sagsnr.: 2021-0033-0316 

Dok.: 1845422 

Slotsholmsgade 10 

1216 København K. 
 

T +45 3392 3340 

F +45 3393 3510 
 

www.justitsministeriet.dk 

jm@jm.dk 

Retsudvalget 2020-21

Offentligt
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Spørgsmål nr. S 938 fra medlem af Folketinget Kristian Hegaard (RV):  

 

”I lyset af de seneste sager fra Holland, Tyskland og Irland har 

ministeren så nogle betænkeligheder ved at udlevere mistænkte 

til retsforfølgelse i lande som Polen og Ungarn, der de seneste 

år har fået hård kritik for deres manglende retssikkerhed?” 

 

Svar: 

 

Der er i udleveringsloven fastsat regler om udlevering til eller fra Danmark 

af personer, der er sigtet, tiltalt eller dømt for en strafbar handling i Danmark 

eller udlandet. 

 

For at udlevering kan finde sted, skal en række betingelser være opfyldt. Det 

gælder også udlevering til et andet EU-land. Udlevering kan ikke finde sted, 

hvis det strider mod Danmarks internationale forpligtelser. Dette indebærer 

bl.a., at udlevering skal være i overensstemmelse med reglerne i Den Euro-

pæiske Menneskerettighedskonvention om retten til retfærdig rettergang og 

EU’s Charter om Grundlæggende Rettigheder om adgangen til effektive 

retsmidler og til en upartisk domstol.  

 

Efter udleveringsloven er det i Danmark domstolene, som træffer afgørelse 

om, hvorvidt udlevering af en person fra Danmark til et andet land kan ske. 

Udlevering fra Danmark til retsforfølgning i andre EU-lande sker på bag-

grund af en europæisk arrestordre. Når Rigsadvokaten modtager en anmod-

ning om udlevering, herunder fra et andet EU-land, bliver anmodningen 

sendt til anklagemyndigheden i den politikreds, hvor den, som begæres ud-

leveret, bor eller opholder sig. Politiet iværksætter herefter den undersø-

gelse, som er nødvendig, for at afgøre, om betingelserne for udlevering er 

opfyldt. Herefter indbringes sagen for domstolene.  

 

Jeg har tillid til politiets sagsoplysning og til, at domstolene foretager en 

konkret og individuel vurdering af, om betingelserne for udlevering er op-

fyldt i den enkelte sag. 
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