
Bekendtgørelse om undersøgelse af indsattes person og opholdsrum i
kriminalforsorgens institutioner (undersøgelsesbekendtgørelsen)

I medfør af § 221, stk. 5, i kriminallov for Grønland, jf. lov
nr. 306 af 30. april 2008, fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Undersøgelse af den indsattes person og opholdsrum
kan ske efter reglerne i kriminallovens § 221, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Over for pensionsanbragte må legemsbesigtigelse
efter kriminallovens § 221, stk. 1, ikke indebære afklædning,
og nærmere undersøgelse af den indsattes person (legemsun-
dersøgelse) efter kriminallovens § 221, stk. 2, kan ikke fore-
tages.

Legemsbesigtigelse og legemsundersøgelse af indsattes
person

§ 2. Der må ikke være andre indsatte til stede ved indgreb,
der indebærer afklædning.

§ 3. Legemsbesigtigelse efter kriminallovens § 221, stk. 1,
omfatter de former for indgreb, hvor der ikke sker nogen ind-
trængen i det menneskelige legeme eller nogen egentlig be-
føling af legemet i undersøgelsesøjemed.

§ 4. Før der gennemføres legemsbesigtigelse og legemsun-
dersøgelse af den indsatte, skal institutionen mundtligt orien-
tere den indsatte om baggrunden for, at indgrebet gennemfø-
res, medmindre særlige omstændigheder taler imod dette.

§ 5.  Der skal deltage mindst to ansatte ved indgrebet. Ind-
greb, der indebærer afklædning, må kun foretages og over-
væres af personer af samme køn som den indsatte, medmindre
der er tale om sundhedspersonale. Hvis særlige omstændig-
heder gør det nødvendigt, kan et indgreb dog gennemføres af
en enkelt ansat.

§ 6. Hvis den indsatte ikke vil medvirke til, at der gennem-
føres recto-vaginalundersøgelse, eller hvis undersøgelsen af
andre grunde ikke kan gennemføres, kan den indsatte i stedet
anbringes i enrum under observation af en vagt efter reglerne
i bekendtgørelse om anbringelse i enrum.

Undersøgelse af indsattes opholdsrum

§ 7. Der skal deltage mindst to ansatte ved undersøgelser af
indsattes opholdsrum. Hvis særlige omstændigheder gør det

nødvendigt, kan en undersøgelse dog gennemføres af en en-
kelt ansat.

§ 8. Når institutionen har gennemført en undersøgelse af
indsattes opholdsrum, skal den indsatte orienteres herom.

Stk. 2. Institutionen skal efter anmodning orientere den på-
gældende om grunden til, at undersøgelsen er gennemført.

Stk. 3. Hvis undersøgelsen indebærer en fuldstændig gen-
nemgang af den indsattes genstande i opholdsrummet, skal
institutionen enten lade indsatte overvære undersøgelsen eller
efter undersøgelsen give den indsatte tilbud om at få gennem-
gået undersøgelsen og dens resultat, medmindre særlige om-
stændigheder taler imod dette.

§ 9. Hvis undersøgelsen har medført uorden i opholdsrum-
met, skal institutionen sørge for en rimelig oprydning.

Fælles bestemmelser

§ 10. Der skal gøres notat om
1) legemsundersøgelse,
2) indgreb, der gennemføres af en enkelt ansat, fordi særlige

omstændigheder gør det nødvendigt, jf. § 5 og § 7,
3) indgreb, der indebærer afklædning og overværes af per-

soner af andet køn end den indsatte, jf. § 5.

§ 11. Hvis genstande, der tilhører en indsat, tilbageholdes,
skal institutionen udfærdige en liste over de genstande, der
tilbageholdes. Den indsatte skal orienteres om tilbageholdel-
sen og have udleveret en kopi af listen.

Stk. 2. Tilbageholdte genstande, som ikke konfiskeres, op-
bevares af institutionen efter reglerne i genstandsbekendtgø-
relsen.

Stk. 3. Hvis en genstand tilhører institutionen, kan den
umiddelbart inddrages.

Ikrafttræden

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