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Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 5 vedrørende forslag til lov om 

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

lov om folkeskolen (Forhold for indsatte i kriminalforsorgens institutioner, 

varetægtssurrogat m.v.) (L 21), som Folketingets Retsudvalg har stillet til 

justitsministeren den 13. november 2018. Spørgsmålet er stillet efter ønske 

fra Rosa Lund (EL).
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Spørgsmål nr. 5 vedrørende forslag til lov om ændring af lov om fuld-

byrdelse af straf m.v., retsplejeloven, straffeloven og lov om folkesko-

len (Forhold for indsatte i kriminalforsorgens institutioner, varetægts-

surrogat m.v.) (L 21):

”Kan ministeren bekræfte, at Den Europæiske Torturforebyg-

gelseskomité (CPT) i sin 24. generelle rapport (2015) har udtalt, 

at isolation af mindreårige som disciplinærstraf kun bør anven-

des i meget korte tidsrum og under ingen omstændigheder i 

mere end tredage, og at komitéen i senere rapporter vedrørende 

besøg bl.a. i Frankrig (2015), Tyskland (2015) og Letland 

(2016) har skærpet denne holdning ved at udtale støtte til Man-

dela-reglernes totale forbud mod isolation af mindreårige, og vil 

ministeren i bekræftende fald oplyse, hvilke overvejelser der har 

ført til, at lovforslag L 21 på trods af CPT’s anbefalinger fortsat 

hjemler mulighed for som disciplinærstraf at isolere mindre-

årige indsatte – i visse tilfælde i op til fire uger?”

Svar:

Udenrigsministeriet har til brug for besvarelsen oplyst, at Europarådets Ko-

mité til Forebyggelse af Tortur og Umenneskelig eller Nedværdigende Be-

handling eller Straf (CPT) i deres 24. rapport fra 2015 har udtalt som anført 

i spørgsmålet, og at CPT i landerapporterne for Tyskland og Frankrig (2015) 

samt Letland (2016) henviser til Mandela-reglerne.

Om baggrunden for fremsættelsen af lovforslaget samt om de gældende og 

de foreslåede regler om anvendelse af strafcelles overensstemmelse med 

Danmarks internationale forpligtelser henvises til den samtidige besvarelse 

af spørgsmål nr. 4 vedrørende forslag til lov om ændring af lov om fuldbyr-

delse af straf m.v., retsplejeloven, straffeloven og lov om folkeskolen (For-

hold for indsatte i kriminalforsorgens institutioner, varetægtssurrogat m.v.) 

(L 21) fra Folketingets Retsudvalg.
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