
Bekendtgørelse om beregningen af foranstaltningstidens ophør m.v.
I medfør af kriminallovens § 183, § 187 og § 193, stk. 2, i

kriminallov for Grønland, jf. lov nr. 306 af 30. april 2008,
fastsættes:

Kapitel 1
Indledende bestemmelser

Definitioner

§ 1. Ved foranstaltningstiden forstås i denne bekendtgørelse
det tidsrum, hvor en dømt er anbragt i anstalt (anstaltstiden)
eller er undergivet tilsyn (tilsynstid og eventuelt længstetid).
Anstaltstiden ophører ved døgnets begyndelse på datoen for
endt udståelse. Udløbet af tilsyns- og længstetid sker ligeledes
ved døgnets begyndelse.

§ 2. Ved førtidsløsladelse forstås i denne bekendtgørelse
prøveløsladelse eller endelig førtidsløsladelse. Prøveløsladel-
se kan normalt tidligst finde sted, når to tredjedele af anstalts-
tiden er forløbet, dog mindst 4 måneder, jf. kriminallovens §
149. Er foranstaltningen udmålt til 4 måneder eller derunder,
kan endelig førtidsløsladelse ske, når to tredjedele af anstalts-
tiden er forløbet, jf. kriminallovens § 151.

§ 3. Ved fuldbyrdelsesdatoen forstås i denne bekendtgørel-
se den dag, hvorfra beregningen af anstaltstidens ophør og
datoen for førtidsløsladelse begynder.

Stk. 2. Er den dømte (fortsat) tilbageholdt efter endelig dom,
er fuldbyrdelsesdatoen dagen, hvor retten afsiger den endelige
dom i sagen.

Stk. 3. Er den dømte på fri fod efter endelig dom, er fuld-
byrdelsesdatoen den dag, den dømte møder eller anholdes til
udståelse af foranstaltningen.

Stk. 4. Ved genindsættelse er fuldbyrdelsesdatoen den dag,
den pågældende møder eller anholdes til udståelse af restan-
staltstiden.

§ 4. Er anbringelsen i anstalt udmålt i dage, er hver dag lig
med en kalenderdato.

Stk. 2. Er anbringelsen udmålt i måneder, er hver måned en
kalendermåned, således at der fra en bestemt dato er forløbet
en måned på den tilsvarende dato i den efterfølgende måned.
Hvis den tilsvarende dato ikke findes, fordi måneden er kor-
tere, erstattes den med den sidste dag i måneden.

Stk. 3. Er anbringelsen udmålt i år, er hvert år lig med et
kalenderår, der er gået på den tilsvarende dato i et senere ka-
lenderår. Hvis den tilsvarende dato (den 29. februar) ikke
findes, erstattes den med den 28. februar.

Kapitel 2
Beregningen umiddelbart efter iværksættelse af

anstaltsanbringelse
Indledende bestemmelser

§ 5. Anstalten skal beregne anstaltstidens ophør (datoen for
endt udståelse) og datoen for førtidsløsladelse hurtigst muligt,
efter at kriminalforsorgen har iværksat anbringelsen. Er den
dømte idømt anstalt og tilsyn, skal anstalten kun beregne da-
toen for endt udståelse, jf. kriminallovens § 145, stk. 2.

Stk. 2. Anstalten skal snarest muligt gøre den dømte bekendt
med den foretagne beregning, jf. stk. 1, samt adgangen til at
klage til direktøren for Kriminalforsorgen, jf. kriminallovens
§ 245, og adgangen til at indbringe den endelige administra-
tive afgørelse for retten, jf. kriminallovens § 246. Anstalten
skal notere den dato, hvor den dømte er gjort bekendt hermed.

§ 6. Beregningen skal begynde på fuldbyrdelsesdatoen, jf.
§ 3.

Stk. 2. Har den dømte i anledning af sagen været anholdt,
tilbageholdt eller indlagt til mentalundersøgelse mindst 24 ti-
mer, skal anstalten først foretage afkortning (§§ 7-10) og
fortsætte beregningen derfra.

Stk. 3. Herefter skal anstalten beregne datoen for endt ud-
ståelse af foranstaltningen (§§ 11-13) og datoen for førtids-
løsladelse (§§ 14-19).

Afkortning

§ 7. Anstalten skal begynde med at opgøre antallet af dage,
den dømte har været anholdt, tilbageholdt eller indlagt til
mentalundersøgelse. Er foranstaltningen fastsat som en fælles
foranstaltning med en tidligere betinget anstaltsdom, skal op-
gørelsen også omfatte frihedsberøvelse eller indlæggelse til
mentalundersøgelse i anledning af den tidligere sag. Opgø-
relsen skal ske på grundlag af oplysningerne i dommene.

§ 8. Antallet af afkortningsdage tælles fra og med dagen for
anholdelsen, tilbageholdelsen eller indlæggelsen og til og med
den dag, den dømte løslades, indlæggelsen ophører, eller til
dagen før fuldbyrdelsesdatoen, jf. § 3.

§ 9. Hvis den dømte har været isoleret efter rettens bestem-
melse, medfører dette følgende tillæg til antallet af afkort-
ningsdage:
1) et tillæg på 1 dag for den dag, den tilbageholdte bliver

anbragt i isolation, og
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2) dernæst et tillæg på yderligere én dag for hver efterføl-
gende 3-dages periode, den pågældende har været an-
bragt i isolation.

§ 10. Efter at samtlige afkortningsdage er optalt, skal an-
stalten fra fuldbyrdelsesdatoen, jf. § 3, gå et antal dage tilbage
svarende til det samlede antal afkortningsdage. Den således
fremkomne dato skal bruges som udgangspunkt for beregning
af datoen for endt udståelse (§§ 11-13) og førtidsløsladelse (§§
14-19).

Beregning af datoen for endt udståelse

§ 11. Anstalten skal, hvis afkortning har fundet sted efter
reglerne i §§ 7-10, fra datoen i § 10 og ellers fra fuldbyrdel-
sesdatoen, jf. § 3, gå et antal år, måneder eller dage frem
svarende til dommens udmåling af anstaltsanbringelsen.

Stk. 2. Den fremkomne dato ved beregningen i stk. 1 er da-
toen for endt udståelse, jf. dog §§ 12 og 13.

§ 12. Skal den dømte samtidig udstå anstaltsanbringelse i
stedet for én eller flere bøder, jf. kriminallovens § 128, stk. 4,
indgår dette i en samlet beregning.

Stk. 2. Fra datoen, der er fremkommet ved beregningen i §
11, skal anstalten gå yderligere et antal dage frem, svarende
til den fastsatte anstaltsanbringelse i stedet for bøder. Den
herefter fremkomne dato er datoen for endt udståelse.

§ 13. Skal den dømte tillige udstå fængselsstraf omsat til
anbringelse i anstalt, jf. kriminallovens § 256, indgår dom-
mene i en samlet beregning. Dommene inddrages i beregnin-
gen én ad gangen i den rækkefølge, de er idømt.

Stk. 2. Anstalten skal først beregne den dato, der ville være
endt udståelse, hvis den dømte kun skulle udstå foranstaltnin-
gen eller straffen fastsat i den først afsagte dom, jf. frem-
gangsmåden i § 11.

Stk. 3. Har den dømte i anledning af den senest pådømte sag
været anholdt, tilbageholdt eller indlagt til mentalundersøgel-
se mindst 24 timer, skal anstalten efter den fremkomne dato i
stk. 2 foretage afkortning efter reglerne §§ 7-10.

Stk. 4. Fra datoen, der er fremkommet ved beregningen i
stk. 2 og 3, skal anstalten herefter gå et antal år, måneder eller
dage frem svarende til udmålingen af foranstaltningen eller
straffen i den senest afsagte dom. Den herefter fremkomne
dato er datoen for endt udståelse.

Førtidsløsladelse
Beregning af datoen for en eventuel førtidsløsladelse

§ 14. Anstalten skal gå et antal år, måneder eller dage
frem svarende til to tredjedele af dommens udmåling af an-
staltsanbringelsen, der, hvis afkortning har fundet sted, be-
regnes fra datoen i § 10 og ellers fra fuldbyrdelsesdatoen, jf.
§ 3.

Stk. 2. En fremkommen rest ved deling af et antal måneder
deles således, at to tredjedele af 2 måneder sættes til 1 måned
og 10 dage, og to tredjedele af 1 måned sættes til 20 dage. En
fremkommen rest på en brøkdel af en dag medtages ikke i
beregningen.

Stk. 3. Skal den dømte samtidig udstå anstaltsanbringelse i
stedet for én eller flere bøder, jf. kriminallovens § 128, stk. 4,
skal anstalten fortsætte som anført i § 15.

Stk. 4. Skal den dømte tillige udstå fængselsstraf omsat til
anbringelse i anstalt, jf. kriminallovens § 256, skal anstalten
fortsætte som anført i § 16.

§ 15. Skal den dømte samtidig udstå anstaltsanbringelse i
stedet for én eller flere bøder, jf. kriminallovens § 128, stk. 4,
indgår udståelsen i en samlet beregning.

Stk. 2. Fra datoen, der er fremkommet ved beregningen
nævnt i § 14, stk. 1, skal anstalten gå yderligere et antal dage
frem, svarende til to tredjedele af den fastsatte anstaltsanbrin-
gelse i stedet for bøder. En fremkommen rest på en brøkdel af
en dag medtages ikke i beregningen.

§ 16. Skal den dømte tillige udstå fængselsstraf omsat til
anbringelse i anstalt, jf. kriminallovens § 256, indgår udstå-
elsen af dommene i en samlet beregning. Dommene inddrages
i beregningen én ad gangen i den rækkefølge, de er idømt.
Beregningen for så vidt angår den først afsagte dom foretages
som anført i § 14, stk. 1 og 2.

Stk. 2. Har den dømte i anledning af den senest pådømte sag
været anholdt, tilbageholdt eller indlagt til mentalundersøgel-
se mindst 24 timer, skal anstalten efter den fremkomne dato i
§ 14, stk. 1, foretage afkortning efter reglerne i §§ 7-10.

Stk. 3. Fra datoen, der er fremkommet ved beregningen i
stk. 2, skal anstalten gå yderligere et antal år, måneder eller
dage frem svarende til to tredjedele af foranstaltningen eller
straffen i den senest afsagte dom.

Prøveløsladelsesdatoen

§ 17. Er den samlede anstaltstid over 4 måneder, vil den
fremkomne dato ved beregningerne i §§ 14-16 være prøvel-
øsladelsesdatoen. Det er dog en forudsætning for prøveløsla-
delse, at frihedsberøvelsen, inklusive den tid, der er afkortet,
har varet mindst 4 måneder. Er dette ikke tilfældet, vil prø-
veløsladelsesdatoen være den dag, hvor den samlede friheds-
berøvelse har varet 4 måneder.

Datoen for en eventuel endelig førtidsløsladelse

§ 18. Er den samlede anstaltstid 4 måneder eller derunder,
vil den fremkomne dato ved beregningerne i §§ 14-16 være
datoen for en eventuel endelig førtidsløsladelse.

Andre datoer

§ 19. Anstalten kan ved anvendelse af en tilsvarende frem-
gangsmåde som anført i §§ 14-16 samtidig foretage bereg-
ningen af andre brøkdele af anstaltstiden i det omfang, det kan
forventes at få betydning for afgørelser under anstaltsophol-
det.

Kapitel 3
Beregninger under anstaltsopholdet

Omberegning

§ 20. Anstalten skal foretage en omberegning (rettelse) af
anstaltstiden, hvis beregningen viser sig at være behæftet med
fejl.
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§ 21. Anstalten skal endvidere foretage en omberegning,
hvis den dømte under anstaltsopholdet anholdes, tilbagehol-
des eller indlægges til mentalundersøgelse i en anden sag, og
påtale opgives, eller den pågældende frifindes. Omberegnin-
gen sker ved at
1) tillægge den dømte yderligere et antal afkortningsdage

svarende til antallet af dage, frihedsberøvelsen har varet,
opgjort fra og med den dag, anstaltsopholdet blev af-
brudt, jf. § 25, til og med den dag, fuldbyrdelsen genop-
tages, jf. § 27, og

2) forhøje de tillagte afkortningsdage med 50% og oprundet
til det nærmeste hele antal dage.

Stk. 2. Det samlede antal ekstra afkortningsdage opgjort ef-
ter stk. 1 lægges sammen med eventuelt øvrige afkortnings-
dage beregnet efter reglerne i §§ 7-10.

Stk. 3. Anstalten skal herefter foretage en ny beregning som
anført i § 10 og efter reglerne i henholdsvis §§ 11-13 og §§
14-19.

Stk. 4. I det omfang der foretages omberegning efter stk. 1,
ydes der ikke erstatning i anledning af kriminalretlig forfølg-
ning efter retsplejelovens kapitel 42.

§ 22. Anstalten skal ligeledes foretage en omberegning,
hvis den dømte uforskyldt har været anbragt i enrum, i for-
hørscelle, observationscelle eller i sikringscelle, jf. kriminal-
lovens §§ 223, 225, 227 og 228. Omberegningen sker ved at
tillægge den dømte yderligere et antal afkortningsdage sva-
rende til halvdelen af det antal døgn, indgrebet har varet.
Halvdelen af en dag oprundes til en ekstra afkortningsdag.

Stk. 2. De ekstra afkortningsdage opgjort efter stk. 1 lægges
sammen med eventuelt øvrige afkortningsdage, beregnet efter
reglerne i §§ 7-10.

Stk. 3. Anstalten foretager en ny beregning som anført i §
10 og efter reglerne i henholdsvis §§ 11-13 og §§ 14-19.

Stk. 4. I det omfang der foretages omberegning efter stk. 1,
ydes der ikke erstatning i anledning af indgreb under fuldbyr-
delsen, jf. kriminallovens § 243.

§ 23. Anstalten skal endvidere foretage en ny beregning,
hvis retten fastsætter en samlet foranstaltning på grund af
domfældelse for yderligere kriminelt forhold, jf. kriminallo-
vens § 147, stk. 2 og 3.

§ 24. Anstalten skal snarest muligt gøre den dømte bekendt
med den foretagne omberegning samt adgangen til at klage til
direktøren for Kriminalforsorgen, jf. kriminallovens § 245, og
adgangen til at indbringe den endelige administrative afgø-
relse for retten, jf. kriminallovens § 246. Anstalten skal notere
den dato, hvor den dømte er gjort bekendt hermed.

Afbrydelse af fuldbyrdelsen

§ 25. Fuldbyrdelsen afbrydes den dag, den dømte undviger
eller undlader at vende rettidigt tilbage efter et tilladt fravær,
selvforskyldt unddrager sig fuldbyrdelsen, anholdes eller til-
bageholdes i mindst 24 timer eller løslades efter at have fået
tilladelse til en midlertidig afbrydelse, jf. kriminallovens §§
231 og 232. Anstalten skal notere den dato, afbrydelsen er
sket.

§ 26. Umiddelbart efter afbrydelsen skal anstalten endvi-
dere beregne den resterende anstaltstid ved at optælle det antal
hele dage, den dømte efter afbrydelsesdagen havde tilbage at
udstå til og med datoen for endt udståelse.

Stk. 2. Sker afbrydelsen inden tidspunktet for en eventuel
førtidsløsladelse, skal anstalten samtidig optælle antallet af
hele dage, den pågældende vil have tilbage at udstå til og med
prøveløsladelsesdatoen eller datoen for en eventuel endelig
førtidsløsladelse.

Genoptagelse af fuldbyrdelsen

§ 27. Fuldbyrdelsen anses for genoptaget den dag, den
dømte møder til fortsat udståelse eller pågribes, eller den dag,
tilbageholdelsen ophører. Hvis den dømte tilbageholdes i for-
bindelse med pågribelsen, genoptages fuldbyrdelsen ikke, før
tilbageholdelsen ophører.

Beregning af ændrede datoer

§ 28. Anstalten skal snarest efter genoptagelsen beregne de
ændrede datoer for endt udståelse og for eventuel førtidsløs-
ladelse og snarest muligt gøre den dømte bekendt med den nye
beregning.

Stk. 2. Fra den dato på kalenderen, hvor fuldbyrdelsen er
genoptaget, skal anstalten gå et antal dage frem svarende til
den noterede resterende anstaltstid, jf. § 26, stk. 1. Den frem-
komne dato er den ændrede dato for endt udståelse.

Stk. 3. Fra den dato på kalenderen, hvor fuldbyrdelsen er
genoptaget, skal anstalten endvidere gå et antal dage frem
svarende til det antal dage, der ifølge anstaltens notat er tilbage
til tidspunktet for en eventuel førtidsløsladelse, jf. § 26, stk.
2. Den fremkomne dato er den ændrede prøveløsladelsesdato
eller dato for en eventuel endelig førtidsløsladelse.

Stk. 4. De fremkomne datoer ved beregningerne i stk. 2 og
3 erstatter datoerne beregnet efter reglerne i henholdsvis §§
11-13 og §§ 14-19.

Stk. 5. Ved domfældelse for nyt kriminelt forhold, der sker
under afbrydelsen eller efter genoptagelsen, finder § 23 til-
svarende anvendelse.

§ 29. Anstalten skal snarest muligt gøre den dømte bekendt
med de ændrede datoer samt adgangen til at klage til direktø-
ren for Kriminalforsorgen, jf. kriminallovens § 245, og ad-
gangen til at indbringe den endelige administrative afgørelse
for retten, jf. kriminallovens § 246. Anstalten skal notere den
dato, hvor den dømte er gjort bekendt hermed.

Kapitel 4
Beregning i forbindelse med prøveløsladelse og

genindsættelse
Resttiden efter prøveløsladelse

§ 30. Umiddelbart efter prøveløsladelse skal anstalten op-
gøre det antal hele dage, den prøveløsladte havde tilbage at
udstå til og med datoen for endt udståelse (resttiden).

Genindsættelse

§ 31. Efter genindsættelse til udståelse af resttiden, jf. kri-
minallovens § 150, stk. 2-4, skal anstalten beregne datoen for
endt udståelse.
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Stk. 2. Har den pågældende i forbindelse med genindsæt-
telsen været anholdt, tilbageholdt eller indlagt til mentalun-
dersøgelse mindst 24 timer, skal den, der udfører beregningen,
foretage afkortning efter reglerne i §§ 7-10.

Stk. 3. Anstalten skal, hvis afkortning har fundet sted, fra
datoen i § 10 og ellers fra fuldbyrdelsesdatoen, jf. § 3, gå et
antal dage frem svarende til den beregnede resttid.

Stk. 4. Den fremkomne dato ved beregningen i stk. 3 er da-
toen for endt udståelse.

§ 32. Anstalten skal snarest muligt efter genindsættelsen
gøre den pågældende bekendt med beregningen af datoen for
endt udståelse samt adgangen til at klage til direktøren for
Kriminalforsorgen, jf. kriminallovens § 245, og adgangen til
at indbringe den endelige administrative afgørelse for retten,
jf. kriminallovens § 246. Anstalten skal notere den dato, hvor
den dømte er gjort bekendt hermed.

Kapitel 5
Tilsynsdomme, dom til samfundstjeneste, vilkår for

prøveløsladelse eller benådning
Beregning af tilsynstid

§ 33. Har retten fastsat et tidsbestemt tilsyn, skal tilsyns-
myndigheden beregne tilsynstidens ophør.

Stk. 2. Tilsynstiden regnes fra datoen for endelig dom, med-
mindre andet er bestemt i dommen. Tilsvarende gælder andre
fastsatte vilkår.

§ 34. Har retten fastsat en længstetid, jf. kriminallovens §
141, skal tilsynsmyndigheden beregne længstetidens ophør.

Stk. 2. Længstetiden regnes fra datoen for den endelige
dom, medmindre andet er bestemt i dommen.

§ 35. Er der i forbindelse med prøveløsladelse eller betinget
benådning fastsat vilkår om tidsbestemt tilsyn, skal tilsyns-
myndigheden beregne tilsynstidens ophør.

Stk. 2. Tilsynstiden regnes fra den faktiske løsladelsesdato.
Er den dømte på fri fod, regnes tilsynstiden fra beslutningens
dato.

§ 36. Tilsynsmyndigheden skal ved beregningen af tilsyns-
tid eller længstetid gå et antal måneder eller år frem svarende
til den fastsatte tilsyns- eller længstetid.

Stk. 2. Tilsynsmyndigheden skal snarest muligt gøre den
dømte bekendt med beregninger efter stk. 1.

Kapitel 6
Ikrafttræden

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

Kriminalforsorgen i Grønland, den 7. december 2009

THOMAS NICOLAJSEN
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