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Under henvisning til arrestordre afsagt af Appelretten i Rabat, Marokko, den 3. oktober 2003 
udsendte de marokkanske myndigheder den 11. oktober 2003 via Interpol en international efter-
lysning og anmodning om anholdelse af fire navngivne personer, herunder den svenske statsbor-
ger (navn), født (dato og sted) i Marokko. Af efterlysningen fremgik det, at denne vedrørte del-
tagelse i terroristvirksomhed, forberedelse af og tilskyndelse til terrorhandlinger, indsamling af 
midler til finansiering af terrorhandlinger, drabsforsøg og ulovlig våbenbesiddelse.  
 
Københavns politi foretog den 30. marts 2004 anholdelse af (navn) på baggrund af efterlysnin-
gen. Den 31. marts 2004 afsagde Københavns Byret kendelse om varetægtsfængsling af  (navn). 
Kendelsen blev stadfæstet af Østre Landsret den 1. april 2004.  
 
Ved brev af 2. april 2004 fremsendte de marokkanske myndigheder begæring om udlevering af 
(navn) til strafforfølgning i Marokko. Begæringen var ledsaget af Appelretten i Rabats arrestor-
dre af 3. oktober 2003. 
 
Ifølge arrestordren af 3. oktober 2003 er (navn) sigtet for at danne en kriminel organisation med 
det formål at forberede og begå terrorhandlinger og indsamle økonomiske midler til finansiering 
af terrorhandlinger, jf. §§ 218-1, stk. 9, og 218-4 i kongeligt dekret nr. 140.03 af 28. maj 2003 
vedrørende bekæmpelse af terrorisme, §§ 3 og 9 i kongelig edikt vedrørende forsamlinger på 
offentligt sted og §§ 5 og 8 i det dertil knyttede kongelige edikt af 15. november 1958, som ænd-
ret ved kongelig edikt af 10. april 1973 og 23. juli 2002.  
 
Som det fremgår, omfatter arrestordren af 3. oktober 2004 vedrørende (navn) kun en del af de 
forhold, der var anført som grundlag for den internationale efterlysning. 
 
Ved brev af 15. april 2004 meddelte Justitsministeriet de marokkanske myndigheder, at Justits-
ministeriet efter en foreløbig gennemgang af begæringen og det vedlagte materiale, herunder 
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arrestordren, ikke fandt at have tilstrækkelige oplysninger til, at ministeriet kunne træffe afgørel-
se om, hvorvidt (navn) ville kunne udleveres til Marokko. 
 
Justitsministeriet anmodede på den baggrund de marokkanske myndigheder om at modtage en 
mere detaljeret beskrivelse af den sigtelse, der er rejst mod (navn). Justitsministeriet anmodede i 
den forbindelse særligt om oplysninger om de nærmere omstændigheder, som ligger til grund for 
sigtelsen, herunder tid og sted for de handlinger, som (navn) er sigtet for i Marokko, den retlige 
beskrivelse af handlingerne, henvisning til de relevante lovbestemmelser og en afskrift heraf. 
 
Justitsministeriet modtog den 23. april 2004 yderligere materiale via Marokkos Ambassade i 
København.  
 
Justitsministeriet skal herefter udtale: 
 
Det følger af den danske udleveringslovs kapitel 2, at udlevering til strafforfølgning i stater uden 
for Den Europæiske Union er betinget af, at en handling, der svarer til den lovovertrædelse, for 
hvilken der søges udlevering, er strafbar efter dansk ret. 
 
De oplysninger, som Justitsministeriet modtog den 23. april 2004, svarer for (navn) vedkom-
mende i det væsentlige til de oplysninger, der blev fremsendt i forbindelse med udleveringsbe-
gæringen den 2. april 2004. Oplysningerne har en generel karakter og indeholder kun i meget 
begrænset omfang angivelse af specifikke handlinger foretaget af (navn). Justitsministeriet finder 
ikke grundlag for at anse de handlinger, der fremgår af det modtagne materiale, for strafbare ef-
ter dansk ret. 
 
Justitsministeriet finder på denne baggrund ikke, at udlevering kan finde sted på det foreliggende 
grundlag, og de marokkanske myndigheders anmodning om udlevering af (navn) til strafforfølg-
ning i Marokko kan således ikke imødekommes. 
 
Det bemærkes, at Justitsministeriet ikke har vurderet, om udleveringslovens øvrige betingelser 
for udlevering til strafforfølgning er opfyldt. 
 

Med venlig hilsen 

Jens Kruse Mikkelsen 
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