
Bekendtgørelse om den administrative behandling af sager om benådning m.v.
(benådningsbekendtgørelsen)

I medfør af § 192, stk. 1, i kriminallov for Grønland, jf. lov
nr. 306 af 30. april 2008, fastsættes:

Kapitel 1
Indledende bestemmelser

Anvendelsesområdet

§ 1. Bekendtgørelsens §§ 6-20 omfatter benådning for dom
til anbringelse i anstalt. Benådning sker ved kongelig resolu-
tion efter ansøgning fra den dømte og efter indstilling fra
Justitsministeriet.

§ 2. Bekendtgørelsens § 21 omfatter udsættelse med fuld-
byrdelsen af anbringelse i anstalt i visse tilfælde, der indtil
videre træder i stedet for benådning.

Den administrative behandling

§ 3. Direktøren for Kriminalforsorgen forestår den admin-
istrative behandling af sager om benådning.

Stk. 2. Der træffes afgørelse om afslag på benådning i til-
fælde, hvor der ikke antages at foreligge sådanne særlige
omstændigheder, som kan begrunde, at der søges udvirket be-
nådning, jf. stk. 3 og 4. Samtidig hermed træffes afgørelse om
udsættelse med fuldbyrdelsen, hvis der tillige er ansøgt herom.

Stk. 3. Der foretages en helt individuel vurdering af, hvor-
vidt der bør søges udvirket benådning, f.eks. i tilfælde
1) hvor iværksættelse af anstaltsanbringelsen skønnes at

ville medføre en væsentlig risiko for alvorlig helbreds-
forringelse,

2) hvor humanitetshensyn i øvrigt, f.eks. ægtefælles eller
børns alvorlige sygdom og behov for pleje, med vægt
taler for benådning,

3) hvor anstaltsanbringelsen må antages at blive særligt be-
lastende på grund af den dømtes høje alder og helbreds-
tilstand, eller

4) hvor der skønnes at foreligge andre helt særlige omstæn-
digheder, som findes at kunne ligestilles hermed.

Stk. 4. Direktøren for Kriminalforsorgen kan efter indstil-
ling fra politiet søge udvirket benådning i tilfælde, hvor for-
anstaltningen afkortes i stedet for udbetaling af erstatning,
fordi den dømte uforskyldt har været tilbageholdt i en anden
sag, eller i øvrigt hvor der er begået fejl i forbindelse med
udmåling af foranstaltningen.

Adgangen til at søge benådning

§ 4. En dømt har adgang til at søge benådning for anbrin-
gelse i anstalt, når der er afsagt endelig dom i sagen. Der kan
ikke søges benådning for en betinget anstaltsdom.

Stk. 2. Er anbringelsen endnu ikke iværksat, indgives an-
søgningen til politiet.

Stk. 3. Efter iværksættelsen kan en ansøgning om benådning
for den resterende del af anbringelsen indgives til institutio-
nens ledelse.

§ 5. Ansøgeren skal bidrage til at oplyse sagen, herunder
ved at
1) lade sig afhøre om sine personlige forhold,
2) vedlægge eller på opfordring fremskaffe erklæringer el-

ler skriftlig dokumentation i øvrigt, eller eventuelt ved at
3) give sit samtykke til, at politiet og direktøren for Krimi-

nalforsorgen kan indhente udtalelser fra andre om ar-
bejds-, uddannelses-, helbreds- eller familiemæssige
forhold, der kan være af betydning for afgørelsen.

Stk. 2. Opfylder ansøgeren ikke pligten efter stk. 1, kan det
medføre, at de oplysninger, der vil være tilgængelige, viser sig
utilstrækkelige til at begrunde, at der søges udvirket benåd-
ning.

Kapitel 2
Behandling af ansøgninger om benådning

Opsættende virkning

§ 6. Er en ansøgning fra en dømt på fri fod modtaget senest
3 uger før den dag, den pågældende er indkaldt til fuldbyrdelse
af foranstaltningen, skal fuldbyrdelsen udsættes, indtil der er
truffet afgørelse i sagen, jf. dog §§ 7 og 8.

§ 7. Har den dømte tidligere fået fuldbyrdelsen udsat eller
har fået afslag på en ansøgning om benådning eller udsættelse,
skal fuldbyrdelsen dog kun udsættes under behandlingen af
den nye ansøgning, hvis denne indeholder nye væsentlige op-
lysninger.

Stk. 2. Enhver oplysning, der ikke tidligere er indgået i sag-
en, betragtes som ny, men oplysningen vil normalt kun kunne
anses for væsentlig, hvis den må antages at have en sådan be-
tydning for sagen, at den kan begrunde benådning eller ud-
sættelse.
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Stk. 3. Rigtigheden af nye oplysninger skal så vidt muligt
være godtgjort.

§ 8. Fuldbyrdelsen skal ikke udsættes, hvis den dømte al-
lerede udstår en anden foranstaltning i anstalt.

§ 9. Det kan undtagelsesvis bestemmes, at fuldbyrdelsen
udsættes under behandlingen af en ansøgning, hvis der er i
øvrigt efter en konkret vurdering er særlig grund til at afvente
afgørelsen.

Politiets sagsbehandling

§ 10. Politiet optager rapport i anledning af ansøgningen,
så vidt muligt vedlagt dokumenterede oplysninger om den
dømtes aktuelle bruttoindkomst.

Stk. 2. Politiet skal opfordre ansøgeren til at underskrive en
erklæring om samtykke til, at politiet og direktøren for Kri-
minalforsorgen til brug for sagens behandling kan indhente
oplysninger om den dømte i kriminalregisteret og fra institu-
tioner eller afdelinger under kriminalforsorgen, hvor den
dømte tidligere har været undergivet foranstaltning eller til-
syn.

Stk. 3. Hvis det ikke fremgår af ansøgningen, skal politiet
samtidig bede ansøgeren tage stilling til, om fuldbyrdelsen
søges udsat, hvis der gives afslag på benådning.

Stk. 4. Begrundes en ansøgning om benådning med hensy-
net til ansøgerens børn, skal politiet med ansøgerens samtykke
indhente erklæring fra de sociale myndigheder om børnenes
forhold.

§ 11. Politimesteren sender sagen til direktøren for Krimi-
nalforsorgen sammen med en udtalelse vedlagt sagens akter,
politirapport m.v.

Institutionens sagsbehandling

§ 12. Ansøger en indsat om benådning for den resterende
del af anstaltstiden, skal institutionen
1) behandle sagen som en ansøgning om førtidsløsladelse i

de tilfælde, hvor de tidsmæssige betingelser er opfyldt,
jf. kriminallovens §§ 149 og 151, og ellers

2) sende ansøgningen til direktøren for Kriminalforsorgen
sammen med en udtalelse.

Stk. 2. Begrundes en ansøgning om benådning med hensy-
net til ansøgerens børn, skal institutionen med ansøgerens
samtykke indhente erklæring fra de sociale myndigheder om
børnenes forhold.

Udsættelse med henblik på benådning

§ 13. Med henblik på eventuel efterfølgende benådning kan
der foreløbigt tillades udsættelse med vilkår om, at den dømte
i udsættelsesperioden skal være undergivet tilsyn af kriminal-
forsorgen. Der kan endvidere fastsættes andre vilkår, som
findes formålstjenlige.

Stk. 2. Den afdeling, der skal føre tilsynet, skal forkynde
tilladelsen for den dømte og vejlede den pågældende udførligt
om forståelsen af afgørelsen, herunder virkningen af vilkår-
sovertrædelser.

Stk. 3. Ca. 6 uger før udsættelsesperiodens udløb skal af-
delingen afgive en afsluttende udtalelse til direktøren for
Kriminalforsorgen om forløbet af udsættelsen.

Bøde som forudsætning for benådning

§ 14. Direktøren for Kriminalforsorgen kan som forudsæt-
ning for at søge udvirket benådning bestemme, at den dømte
inden en fastsat frist skal betale en bøde, der fastsættes til
1.000 kr. Hvis den dømtes årlige bruttoindkomst overstiger
150.000 kr., kan bøden forhøjes. Bøden indbetales til politiet.
Fastsættelse af bøde skal dog undlades, hvis benådning sker
som afkortning for uforskyldt tilbageholdelse eller udmå-
lingsfejl, jf. § 3, stk. 4.

Betinget benådning

§ 15. Hvis det findes, at benådning bør søges udvirket, sen-
des sagen til Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalfor-
sorgen, til videre foranstaltning.

§ 16. Benådning sker som en betinget eftergivelse af an-
staltsanbringelsen eller en del af denne, jf. dog § 19.

Stk. 2. Ved betinget benådning udsættes fuldbyrdelsen og
bortfalder ved udløbet af en prøvetid, hvis den dømte i prø-
vetiden ikke begår ny lovovertrædelse. Benådning kan i øvrigt
betinges af, at den dømte i prøvetiden overholder fastsatte vil-
kår, herunder undergiver sig tilsyn af kriminalforsorgen.

§ 17. Afgørelse om, at den dømte benådes, skal snarest mu-
ligt forkyndes for den pågældende.

Stk. 2. Er der fastsat tilsyn af kriminalforsorgen, forkyndes
afgørelsen af den afdeling, der skal føre tilsynet. Afdelingen
skal samtidig vejlede den pågældende udførligt om afgørel-
sens betydning, herunder om forståelsen af de fastsatte vilkår
og virkningen af vilkårsovertrædelser.

Stk. 3. I andre tilfælde end anført i stk. 2 sker forkyndelsen
ved politiets foranstaltning. Politiet skal samtidig vejlede den
pågældende udførligt om afgørelsens betydning.

Ubetinget benådning

§ 18. Hvis det findes, at benådning bør søges udvirket, sen-
des sagen til Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalfor-
sorgen, til videre foranstaltning.

§ 19. Benådning, der sker ved afkortning i stedet for erstat-
ning eller som følge af udmålingsfejl eller lignende, gøres ikke
betinget. Afgørelsen går da ud på, at fuldbyrdelsen af anbrin-
gelsen eller en del af denne bortfalder.

§ 20. Afgørelsen forkyndes for den pågældende af politiet
eller af institutionen, hvor den pågældende er indsat.

Kapitel 3
Udsættelse, der indtil videre træder i stedet for benådning

§ 21. Hvis den dømte er ramt af en alvorlig lidelse, kan det
bestemmes, at fuldbyrdelsen af anbringelse i anstalt skal ud-
sættes indtil videre.

Stk. 2. Afgørelse om, hvorvidt eller hvornår dommens be-
stemmelse om anbringelse i anstalt vil kunne fuldbyrdes,
træffes af direktøren for Kriminalforsorgen efter indhentet
lægeerklæring.
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Kapitel 4
Ikrafttræden

§ 22. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2010.

Kriminalforsorgen i Grønland, den 7. december 2009

THOMAS NICOLAJSEN

7. december 2009 3 Nr. 1150.




