Rundskriv
fra
RIKSADVOKATEN
R. 2478/73.

Statsadvokaten

Fullbyrdehe

Del II — nr. 4/1973.

Oslo, 7. november1973.

i

benådning.

Etter strpl. § 473, 1. ledd skal fullbyrdelse av straff iverksettes uten
opphold. Dette er innskjerpet i tidligere rundskriv, men jeg har brakt i
erfaring at dette i ikke liten utstrekning forsømrnes.Jeg minner derfor
om at fullbyrdelsesordreskal gis uten opphold straks dommen er rettskraftig, og gjenpart av fullbyrdelsesordrenskal sammen med utskrift
av dommen sendes vedkommende anstalt under fengselsvesenet til underretning.
Etter strpl. § 473, 2. ledd vil en benådningssøknad i alminnelighet
innebære at fulibyrdelse ikke kan finne sted før søknaden er avgjort.
Det er av betydning at den forberedende behandling av søknaden om
benådning skjer raskest mulig for å hindre at fullbyrdelsen treneres.
Men i de tilfelle hvor domfelte har stått under tilsyn vil det være ønskelig at det foreligger opplysninger om domfeltes forhold under tilsynstiden. Også andre opplysninger bør skaffes til veie hvis sakens karakter
tilsier det. Jeg gjør imidlertid oppmerksompå at Justisdepartementet1)
har gitt uttrykk for at politiavhør av den som søker benådning, må
kunne unnlates i tilfelle hvor vedkommende politimyndighet etter en
vurdering av forholdene i den enkelte sak finner det åpenbart at søknaden ikke vil vinne frem, og i tilfelle hvor det i søknaden ikke er angitt
særlig begrunnelse som bør søkes verifisert gjennom forklaring fra vedkommende.I saker hvor man unnlater å foreta avhør, bør politiet gjennom bruk av egne registre og av opplysninger fra folkeregister, trygdekasse m.m. skaffe til veie utførlige personalopplysninger for sakens
videre behandling.
Hvis søknaden om benådning avslås, skal fullbyrdelse i alminnelighet
iverksettes uten opphold. Unntak gjelder for de tilfelle hvor Justisdepartementet ikke har funnet å kunne anbefale benådning, men har
gitt uttrykk for at det ikke har noe å bemerke til at saken forelegges
på ny på et senere tidspunkt og med fyldige opplysninger om domfeltes
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