
 
 

Respons 

Tsjetsjenia: Besøk av ektefelle i fengsel 

 

Problemstilling/spørsmål: 

• Har personer som soner en dom i tsjetsjenske fengsler og er tiltalt etter §§ 208 og 
209, mulighet for å motta besøk av ektefelle og samtidig praktisere ekteskapelig 
samliv? 

Besøk av ektefelle i fengsel 
Ifølge en representant for en russisk menneskerettighetsorganisasjon i Moskva har innsatte i 
russiske fengsler rett til å motta besøk. Den innsatte har rett til å tilbringe tid sammen med sin 
ektefelle (og andre familiemedlemmer) uten tilsyn av ansatte.  Dette gjelder også for personer 
som er dømt for opprørvirksomhet i henhold til §§ 208 og 209 i den russiske straffeloven (e-
post, desember 2009). 

Retten til å motta besøk gjelder ikke hvis den innsatte har blitt plassert i straffeisolat. 
Representanten for ovennevnte menneskerettighetsorganisasjon påpeker at tsjetsjenere ofte 
blir straffet og plassert i straffeisolat for mindre betydningsfulle forhold.   

Mange tsjetsjenere soner sine dommer i fengsler som ligger langt fra hjemstedet. Dette gjør 
det vanskelig for slektninger å besøke dem (e-post fra menneskerettighetsorganisasjon i 
Moskva, desember 2009; intervju med International Confederation of Red Cross i Nord-
Kaukasus (ICRC), juni 2009). Rettigheten til besøk er imidlertid til stede selv om soningen 
foregår langt fra hjemstedet, og ICRC driver et eget finansieringsprogram for 
familiemedlemmer av fengslede for at disse skal kunne besøke sine slektninger i fengsel. 
ICRC betaler opp til fire billetter i året pr. familie for at disse skal kunne få besøke sine 
slektninger (intervju med ICRC i Nord-Kaukasus, juni 2009).   

Varigheten på familiebesøk i fengslene varierer. Noen besøk kan være på 1-2 timer, mens 
andre besøk kan strekke seg over flere dager, avhengig av den enkeltes sak. For de som har 
begått lettere kriminalitet, er besøksordningene bedre enn for de som har begått alvorlig 
kriminalitet, ifølge en representant for en internasjonal organisasjon (A) i Nord-Kaukasus (e-
post, oktober 2009). Enkelte fanger kan motta regelmessige besøk, mens andre kan ha rett til 
kun ett besøk pr. år. Rettigheter til å motta besøk kan også bli midlertidig fjernet. Enkelte 
innsatte har rett til å motta ekteskapelige besøk i fengslet, ifølge en annen internasjonal 
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organisasjon (B) i Nord-Kaukasus. Organisasjonen kunne ikke redegjøre nærmere for i hvilke 
tilfeller ekteskapelige besøk tillates (e-post, desember 2009).   

 

 

En respons er et svar på konkrete spørsmål og problemstillinger som saksbehandlere i 
utlendingsforvaltningen har stilt Landinfo. Responser er ikke ment å være utfyllende 
redegjørelser for et tema eller et spørsmål, men skal gi svar på de konkrete spørsmålene som 
er stilt, og ellers inneholde det som til enhver tid trengs av bakgrunnsinformasjon. 
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