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Spørgsmål nr. 671 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Det fremgår af punkt 92 i "Report to the Danish Government 

on the visit to Denmark carried out by the European Committee 

for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treat-

ment or Punishment (CPT) from 3 to 12 April 2019" at personer, 

der indsættes i observationscelle, som regel kun er iført under-

tøj. Komiteen betegner dette som "fuldkommen upassende" og 

anbefaler, at en indsats tøj kun fjernes, når det er påkrævet ud 

fra en individuel risikovurdering, og at den indsatte i sådanne 

tilfælde udstyres med tøj og sko, der ikke kan rives i stykker. 

Vil ministeren sikre, at denne anbefaling følges?" Spørgsmålet 

bedes besvaret 2 dage før besvarelsen af REU alm. del - samrå-

dsspm. O.

Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en 

udtalelse fra Direktoratet for Kriminalforsorgen, der har oplyst følgende, og 

hvortil jeg kan henholde mig:

”Direktoratet for Kriminalforsorgen kan oplyse, at der er stort 

fokus i kriminalforsorgen på at forebygge selvbeskadigende ad-

færd hos de indsatte. En indsat kan således i medfør af straffuld-

byrdelseslovens § 64, stk. 1, anbringes i observationscelle, så-

fremt der er behov for særlig observation. Dette kan ske blandt 

andet med henblik på at forebygge selvbeskadigelse.

 

Såfremt der efter en konkret vurdering i det enkelte tilfælde 

skønnes at være risiko for, at en indsat, som anbringes i obser-

vationscelle, vil gøre skade på sig selv, kan der i medfør af § 20, 

stk. 2, i bekendtgørelse om udelukkelse fra fællesskab foretages 

omklædning af den indsatte, således at tøjet ikke kan anvendes 

til selvbeskadigende adfærd. Den indsatte skal i givet fald an-

modes om selv at foretage omklædningen. Omklædning inde-

bærer, at den indsatte som minimum skal have institutionens un-

derbenklæder eller tæppe på. Hvis den indsatte kun er iført un-

dertøj, vil den indsatte blive tilbudt at få et tæppe udleveret.

Når risikoen for selvbeskadigelse er aftaget tilstrækkeligt, skal 

den indsatte igen have sit eget tøj udleveret.

På baggrund af komiteens rapport har direktoratet indskærpet 

over for de besøgte institutioner, at der i overensstemmelse med 

reglerne kun må foretages omklædning, når det vurderes påkræ-

vet i det enkelte tilfælde.

Kriminalforsorgen har ikke aktuelle planer om at indføre nye 

tiltag på dette område, herunder tøj, der ikke kan rives i stykker. 
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Kriminalforsorgen følger imidlertid løbende med i erfaringerne 

på dette område i relevante lande med sigte på, om disse erfa-

ringer eventuelt vil kunne benyttes i den danske kriminal-

forsorg.”
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