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Formular til brug for klager over fængsler og arresthuse 

 
Sådan gør du: 

1. Udfyld formularen inden du udskriver den (på skærmen) og udskriv den bagefter ELLER udskriv formularen og 
udfyld den bagefter 

2. Skriv dato – husk at underskrive den 
3. Send den til Krims Retshjælp 

 
Med denne formular kan du bede Krims Retshjælp om hjælp mod en afgørelse truffet af et fængsel, for eksempel om 
udelukkelse fra fællesskab, nægtelse af udgang, nægtelse af prøveløsladelse eller nægtelse af besøg. Du kan også 
bruge formularen til at klage over personalets adfærd som for eksempel uhøflig tiltale, chikane, trusler eller vold. Sæt 
kryds i et felt – eller flere felter, hvis der klages over flere forskellige forhold. 
 
Når du har udfyldt formularen, skal du underskrive den og sende den til Krims Retshjælp, Fiskergade 33-37,  
8000  Århus C 
 

 

Klagers fulde navn  _________________________________________________ 

Cpr-nr.  ______________ - _____ 

Adresse (normalt fængselsadresse)    _________________________________________________ 

                                                           _________________________________________________ 

Navn på fængslet eller arresthuset,  

der klages over, hvis dette er for- 

skelligt fra adressen ovenfor – for  

eksempel på grund af løsladelse  

eller overførsel til anden institution.   ________________________________________________ 

Der klages over (sæt flere krydser, hvis der klages over mere end ét forhold. Klager du på vegne af andre, for 

eksempel hvis du hører eller ser personalet optræde ukorrekt, betragter vi dig som vidne): 

 Dårlig bygningsstandard, hygiejne, 

kost eller urimelige købmandspriser 

mv. 

  Ufrivillig overførsel til andet fængsel 

 Nægtelse af udgang   Nægtelse af overførsel til åbent fængsel 
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 Nægtelse af besøg  
(klage kan også indgives af pårørende) 

  Nægtelse af overførsel til pension 

 Nægtelse af ønsket beskæftigelse   Nægtelse af prøveløsladelse efter 2/3 af 

straffen er udstået 

 Nægtelse af ønsket undervisning   Vold fra personalemedlem 

 Visitation eller ransagning   Overdreven magtanvendelse fra 

personalemedlem 

 Nægtelse af besiddelse af egne 

penge eller genstande 

  Trusler fra personalemedlem 

 Visitation af person eller opholdsrum   Undladelse af at besvare cellekald 

- når der ringes på klokken 

 Disciplinærstraf  Vedvarende chikane fra 

personalemedlem 

 Nægtelse af aktiindsigt  Upassende sprogbrug hos 

personalemedlem 

 Hel eller delvis udelukkelse fra 

fællesskab 

 Anden upassende optræden fra et eller 

flere medlemmer af personalet 

 Ufrivillig overførsel til anden afdeling  Andet 

      

Du kan uddybe klagen i dette felt. Er der ikke plads, kan du skrive på bagsiden eller vedlægge 

løse ark. Er der tale om en episode, hvor personalet efter din mening har optrådt ukorrekt over for 

dig eller andre, bedes du så præcist, som det nu er muligt, angive tidspunktet og stedet for 

episoden. Du bedes også oplyse navne på de involverede personalemedlemmer eller beskrive 

dem, hvis det er muligt. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Søg hurtigst muligt læge eller skadestue, hvis du har mærker efter overgreb, så de kan blive 

registreret. 

Indsatte, der klager over vold i fængslet, har ret til kontakt med en uvildig læge straks. 







 

 

Sæt kryds her, hvis du giver rets-hjælpen ret til  

– på dine vegne – at opnå aktindsigt hos Kriminal-

forsorgen i dine sagsakter. 

  

________________________________ 

Personlig underskrift (sæt kryds i feltet til 

venstre, hvis du mener at Krims Retshjælp behøver 

adgang til aktier i din sag hos Kriminalforsorgen) 

 

Sådan får du fat i flere klageformularer: 

Denne klageformular kan bestilles gratis i et eller flere eksemplarer på Krims kontor på telefon 70 22 22 42 på hverdage 

mellem kl. 10.00 og 16.00. Har du adgang til en computer, kan den også udskrives fra Krims hjemmeside, www.krim.dk. 

Indsatte anbefales at medvirke til, at der er rigeligt med eksemplarer på deres afdeling eller i deres arresthus. Talsmænd 

anbefaler at sætte sig i besiddelse af klageformularer til uddeling til indsatte, som ønsker dem. Indsatte med internet-

adgang anbefales derfor at udskrive nogle eksemplarer til uddeling i fængslet eller arresthuset, når muligheden er der. 

Det vil ofte være lettest for indsatte at fotokopiere ekstra eksemplarer. 
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