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Besvarelse af spørgsmål nr. S 68 fra medlem af Folketinget Eva Flyv-

holm (EL): 

 

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 68, som medlem af Folketinget 

Eva Flyvholm (EL) har stillet til justitsministeren den 11. oktober 2021.  

 

 

 

Nick Hækkerup 

/ 

Anders Lotterup 

  

  

Folketinget  

Christiansborg 

1240 København K 

DK Danmark  

  

   

   

 

 

Dato: 15. oktober 2021 
Kontor: Straffuldbyrdelseskonto-

ret 

Sagsbeh: Mikkel Reenberg 
Sagsnr.: 2021-0033-0416 
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Spørgsmål nr. S 68 fra Folketinget Eva Flyvholm (EL): 

 

”Mener ministeren ikke, at det er på tide at få ro på sagen om 

Niels Holck og i tråd med de tidligere retsafgørelser fastslå, at 

han selvfølgelig ikke bør udleveres til Indien, hvor der er risiko 

for tortur?” 

 

Svar: 

 

Det følger af udleveringslovens § 35, at afgørelse om udlevering og om 

eventuelle vilkår herfor træffes af retten efter anklagemyndighedens anmod-

ning. 

 

Det følger af udleveringslovens § 6, at udlevering ikke kan finde sted, hvis 

der er fare for, at den pågældende efter udleveringen på grund af sin afstam-

ning, sit tilhørsforhold til en bestemt befolkningsgruppe, sin religiøse eller 

politiske opfattelse eller i øvrigt på grund af politiske forhold vil blive udsat 

for forfølgelse, som retter sig mod dennes liv eller frihed eller i øvrigt er af 

alvorlig karakter. Udlevering kan endvidere ikke finde sted, hvis der er fare 

for, at den pågældende efter udleveringen vil blive udsat for tortur eller an-

den umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf. Endvidere 

kan udlevering ikke finde sted, hvis det i øvrigt strider mod Danmarks in-

ternationale forpligtelser 

 

Jeg ønsker af principielle årsager ikke at forholde mig til den konkrete sag. 

Det skyldes, at jeg, ligesom tidligere justitsministre før mig, er yderst tilba-

geholdende med at komme med henstillinger til anklagemyndigheden ved-

rørende behandlingen af konkrete sager. Hertil kommer, at det ifølge udle-

veringsloven er retten, der efter anklagemyndighedens anmodning træffer 

afgørelse om udlevering og om eventuelle vilkår herfor. Jeg forventer dog, 

at sagen behandles med den prioritet og grundighed, som sådanne sager kræ-

ver. 
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