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Spørgsmål nr. 33 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende forslag til lov 

om ændring af straffeloven (Initiativer mod fremmedkrigere og andre 

terrordømte) (L 130):

”Vil ministeren redegøre for, hvordan en person, der idømmes et 

kontaktforbud, bliver informeret om hvilke konkrete personer, 

der er omfattet af kontaktforbuddet, hvis forbuddet, som det er 

beskrevet i bemærkningerne, skal omfatte kontakt med alle per-

soner, der på ethvert givent tidspunkt er dømt for at overtræde de 

omfattede terrorbestemmelser i straffeloven?”

Svar:

Det følger af straffelovens § 19, at det er en forudsætning for at ifalde straf 

for overtrædelse af et kontaktforbud, at den dømte har det fornødne forsæt, 

herunder med hensyn til, at den person, som den dømte søger at kontakte, 

er dømt for en eller flere af de i den foreslåede § 79 b, stk. 1, nævnte terror-

bestemmelser.

Et sådant forsæt vil f.eks. kunne foreligge, hvis den terrordømte kontakter 

en person, der har medvirket til den terrorhandling, som har udløst kontakt-

forbuddet, eller hvis den terrordømte på anden vis ved, at den anden person 

er dømt for terror f.eks. fra medierne eller fælles bekendte.

Forsæt vil endvidere kunne foreligge, hvis politiet efter den foreslåede § 79 

b, stk. 8, har videregivet oplysninger om navn og billede mv. på en konkret 

terrordømt med henblik på at bringe den dømte i ond tro om, at den pågæl-

dende har søgt at kontakte en person omfattet af kontaktforbuddet. 

Hvis politiet således, som led i gennemførelsen af et tilsyn med et meddelt 

kontaktforbud, bliver bekendt med, at den dømte har kontakt med en person 

omfattet af forbuddet, vil politiet kunne give den dømte oplysninger herom 

med henblik på fremover at kunne håndhæve forbuddet effektivt.
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