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Besvarelse af spørgsmål nr. 12 vedrørende forslag til lov om ændring af 

lov om fuldbyrdelse af straf m.v., straffeloven, retsplejeloven og forskel-

lige andre love (Opfølgning på flerårsaftalen om kriminalforsorgens 

økonomi 2022-2025, herunder leje af fængselspladser i udlandet, revi-

sion af disciplinærstraffesystemet, udstationering til eget hjem med fod-

lænke eller udslusningsfængsel m.v.) (L 180) fra Folketingets Retsud-

valg 

 

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 12 vedrørende forslag til lov om 

ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v., straffeloven, retsplejeloven og 

forskellige andre love (Opfølgning på flerårsaftalen om kriminalforsorgens 

økonomi 2022-2025, herunder leje af fængselspladser i udlandet, revision 

af disciplinærstraffesystemet, udstationering til eget hjem med fodlænke el-

ler udslusningsfængsel m.v.) (L 180), som Folketingets Retsudvalg har stil-

let til justitsministeren den 4. maj 2022. Spørgsmålet er stillet efter ønske 

fra Karina Lorentzen Dehnhardt (SF). 

 

 

 

Mattias Tesfaye 

/ 

Anders Lotterup  

  

  

Folketinget  

Retsudvalget 

Christiansborg 

1240 København K 

  

   

   

 

 

Dato: 16. maj 2022 
Kontor: Straffuldbyrdelseskonto-

ret 

Sagsbeh: Kenneth Schmidt Ras-
mussen 

Sagsnr.: 2022-0037-0150 

Dok.: 2428591 

Slotsholmsgade 10 

1216 København K. 
 

T +45 3392 3340 

F +45 3393 3510 
 

www.justitsministeriet.dk 

jm@jm.dk 

Offentligt
L 180 - endeligt svar på spørgsmål 12

Retsudvalget 2021-22



 

 Side 2/2 

 

Spørgsmål nr. 12 vedrørende forslag til lov om ændring af lov om fuld-

byrdelse af straf m.v., straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre 

love (Opfølgning på flerårsaftalen om kriminalforsorgens økonomi 

2022-2025, herunder leje af fængselspladser i udlandet, revision af di-

sciplinærstraffesystemet, udstationering til eget hjem med fodlænke el-

ler udslusningsfængsel m.v.) (L 180) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Vil ministeren redegøre for, om det er foreneligt med menne-

skerettighederne at sende folk i fængsel i et andet land?” 

 

Svar: 

 

Som det fremgår af lovforslagets pkt. 3, jf. Folketingstidende 2021-22, til-

læg A, L 180 som fremsat side 111 f, hvor der redegøres for Danmarks in-

ternationale forpligtelser efter Den Europæiske Menneskerettighedskonven-

tion (EMRK) og de bestemmelser i EMRK, der navnlig må antages at være 

af betydning for afsoning i fængslet i Kosovo, er det vurderingen, at afso-

ningsordningen kan udformes inden for rammerne af EMRK.  
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