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Besvarelse af spørgsmål nr. 5 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. 5 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). 
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Spørgsmål nr. 5 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, i hvilket omfang alvorligt fysisk 

syge vil kunne undtages fra ordningen om afsoning i Kosovo?” 

 

Svar: 

 

Som det fremgår af lovforslagets pkt. 2.1.3.3, jf. Folketingstidende 2021-

22, tillæg A, L 180 som fremsat side 41 f., foreslås det, at der indsættes en 

bestemmelse i straffuldbyrdelseslovens § 1 a, stk. 2, hvorefter justitsmini-

steren kan fastsætte regler om, at fuldbyrdelse af fængselsstraf eller forva-

ring skal ske i de fængselsfaciliteter, som er omfattet af traktaten mellem 

Danmark og Kosovo. Det forudsættes med bestemmelsen, at justitsministe-

ren vil fastsætte regler om, at Direktoratet for Kriminalforsorgen kan be-

stemme, at fuldbyrdelse af fængselsstraf eller forvaring skal ske i de fæng-

selsfaciliteter, som er omfattet af traktaten med Kosovo, jf. den foreslåede 

bestemmelse i § 1 a, stk. 1. 

 

Bestemmelsen indebærer desuden, at justitsministeren vil kunne fastsætte 

regler om målgruppen for afsoning i Kosovo. Det forudsættes i den forbin-

delse, at der – i overensstemmelse med traktatens artikel 16, stk. 4 – vil blive 

fastsat nærmere regler om, at personer, som er dømt for terror eller krigsfor-

brydelser, ikke vil skulle afsone i fængslet i Kosovo, ligesom personer, som 

er terminalt syge eller har en alvorlig psykisk lidelse med behov for behand-

ling uden for fængslet, ikke vil skulle afsone i fængslet. Som det fremgår af 

pkt. 2.1 i den kommenterede høringsoversigt til lovforslaget (Folketingets 

Retsudvalg 2021-22, L 180, Bilag 1), vil alvorlig somatisk sygdom efter 

omstændighederne også kunne indebære, at den pågældende ikke vil skulle 

afsone i Kosovo.  

 

Der vil i hvert tilfælde skulle foretages en konkret vurdering af, om den på-

gældende indsatte kan afsone i fængslet i Kosovo, med henblik på at afso-

ning i fængslet vil ske inden for rammerne af Danmarks internationale for-

pligtelser, herunder den indsattes ret til privat- og familieliv. Da der er tale 
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om udvisningsdømte, hvor domstolene på tidspunktet for dommen har vur-

deret, at det er muligt at udvise den pågældende inden for rammerne af Dan-

marks internationale forpligtelser, herunder retten til respekt for privatliv og 

familieliv efter Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8, 

må det antages, at udvisningsdømte som udgangspunkt vil kunne overføres 

til afsoning i Kosovo.  
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