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Spørgsmål nr. 1006 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Hvad er status i regeringens bestræbelser på at lave bilaterale 

aftaler med de øvrige EU-lande med henblik på afsoning i hjem-

landet straks efter domsafsigelse?” 

Svar:

Overførsel af domfældte til afsoning i andre EU-lande sker på grundlag af 

reglerne i Rådets rammeafgørelse 2008/909/RIA af 27. november 2008. 

Danmark har ikke indgået bilaterale aftaler med enkelte EU-lande om over-

førsel af dømte til afsoning i hjemlandet, jf. dog nedenstående om det sær-

lige nordiske samarbejde om overførsel af straffuldbyrdelse.

Overførsel af domfældte til afsoning i et af de andre nordiske lande (Fin-

land, Island, Norge og Sverige) sker på grundlag af konvention om overgi-

velse for strafbare forhold mellem de nordiske lande af 15. december 2005. 

Overførsel af domfældte til afsoning i lande, som er medlem af Europarå-

det, sker på grundlag af Europarådets konvention af 21. marts 1983 om over-

førsel af domfældte. Det bemærkes, at lande, som ikke er medlem af Euro-

parådet, kan tiltræde konventionen efter invitation fra Europarådets Mini-

sterkomité. Der er pt. i alt 66 lande, som har tiltrådt konventionen.  

For andre lande end EU-lande, de nordiske lande og de lande, som har tilt-

rådt Europarådets konvention af 21. marts 1983 om overførsel af domfældte, 

kan Danmark anmode hjemlandet om at modtage dømte til afsoning efter 

principperne i Europarådets konvention. Det forudsætter bl.a. modtagerlan-

dets accept og samarbejde.

I enkelte tilfælde har Danmark indgået bilaterale aftaler om overførsel til af-

soning i hjemlandet. Det er dog Justitsministeriets vurdering, at det interna-

tionale samarbejde inden for ministeriets ansvarsområde i videst muligt om-

fang bør foregå på grundlag af multilaterale aftaler. Indgåelsen af bilaterale 

samarbejdsaftaler vil have undtagelsens karakter, og der vil ved afgørelsen 

af, om sådanne aftaler bør indgås, blive lagt vægt på såvel det konkrete be-

hov for indgåelse af sådanne aftaler som aftalernes praktiske betydning. 

Endvidere vil udenrigspolitiske hensyn indgå i overvejelserne.

Hvilke vilkår og betingelser, der vil indgå som et forhandlingstema i for-

hold til eventuelt fremtidige bilaterale aftaler, vil afhænge af den konkrete 
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forhandlingssituation.  
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