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Besvarelse af spørgsmål nr. 6 vedrørende forslag til lov om ændring af 

lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Indskrænkning af livstidsdømtes og 

visse forvaringsdømtes rettigheder) (L 76) fra Folketingets Retsudvalg  

 

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 6 vedrørende forslag til lov om 

ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Indskrænkning af livstidsdøm-

tes og visse forvaringsdømtes rettigheder), som Folketingets Retsudvalg har 

stillet til justitsministeren den 26. november 2021. Spørgsmålet er stillet ef-

ter ønske fra Rosa Lund (EL). 

 

 

Nick Hækkerup 

/ 

Anders Lotterup 
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Spørgsmål nr. 6 vedrørende forslag til lov om ændring af lov om fuld-

byrdelse af straf m.v. (Indskrænkning af livstidsdømtes og visse forva-

ringsdømtes rettigheder) (L 76) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Kan ministeren bekræfte, at en livstids- og forvaringsdømt har 

ret til at indgå ægteskab med en person uden for fængslet efter 

reglerne herom i dansk ægteskabslovgivning, og at en konkret 

aftale om indgåelse af ægteskab (en forlovelse) i sig selv vil 

etablere en ”nærtstående” relation eller i det mindste være en 

sådan særlig omstændighed, som bør få Kriminalforsorgen til at 

tillade kontakt via besøg, brevveksling og telefonering efter de 

respektive undtagelsesbestemmelser?” 

 

Svar: 

 

Lovforslaget påvirker ikke livstidsdømte og de omfattede forvaringsdømtes 

ret til at indgå ægteskab efter de relevante regler herom.  

 

Som det fremgår bl.a. af punkt 2.3.3 i lovforslagets almindelige bemærknin-

ger, forstås der ved begrebet ”nærtstående” i lovforslaget ægtefæller eller 

samlevende, børn, børnebørn, forældre, søskende, bedsteforældre, oldefor-

ældre og andre personer, til hvem den indsatte har en sådan tilknytning, at 

den kan ligestilles med disse familiebånd.  

 

Som det ligeledes fremgår af punkt 2.3.3 i lovforslagets almindelige be-

mærkninger, foreslås det, at det enkelte kriminalforsorgsområde skal være 

kompetent til at meddele tilladelse til kontakt efter de foreslåede regler om 

indskrænkning af mulighed for besøg, brevveksling og telefoni.  

 

Således vil det i praksis være kriminalforsorgen, der vil skulle tage stilling 

til, om der er tale om kontakt til en ”nærtstående” i lovforslagets forstand, 

da kriminalforsorgen i sådanne tilfælde vil skulle meddele tilladelse til kon-

takt, jf. henholdsvis de foreslåede bestemmelser i § 51 a, stk. 2, § 55 a, stk. 

2, og § 57 a, stk. 2. Som det fremgår af definitionen af begrebet ”nærtstå-

ende” vil det ikke være en forudsætning for at udgøre en person, der er om-

fattet af begrebet, at der er indgået ægteskab. Således vil samlevende efter 

omstændighederne også kunne være omfattet.  

 

Lovforslaget giver desuden mulighed for, at der kan meddeles kontakt til 

andre end nærtstående eller personer, som den indsatte havde kontakt til før 
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varetægtsfængslingen, hvis særlige omstændigheder taler herfor. Denne be-

stemmelse er tiltænkt anvendt i de situationer, hvor det kan konstateres, at 

den indsatte ikke har familie eller i øvrigt kontakt med andre, eller hvis den 

indsattes familie eller sådanne kontakter ikke ønsker at være i kontakt med 

den indsatte.  

 

Bestemmelsen er desuden tiltænkt anvendt i de situationer, hvor en rets-

hjælpsorganisation eller lignende ønsker at komme i kontakt med den på-

gældende indsatte for at bistå denne.  

 

Bestemmelsen er endelig tiltænkt anvendt i de tilfælde, hvor den indsatte i 

øvrigt ønsker at opnå kontakt til medierne, f.eks. igennem brevveksling, for 

eksempelvis at gøre opmærksom på fængselsforholdene eller andre rele-

vante forhold.  
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