Kriminalforsorgen

Kode nr. :___________

Renbæk Fængsel
Renbækvej 12, 6780 Skærbæk
Telefon 72 55 31 00 – Fax 72 55 32 00

Afdeling. :_________

ERKLÆRING TIL BRUG VED BEHANDLING AF
KONTROLLERET TELEFONERING
Udfyldes med blokbogstaver eller skrives på maskine

(Udfyldes af den indsatte før afsendelse)
Indsattes nr._________

Navn __________________________________Afdeling.__________

Indsattes cpr.nr.________________
Jeg er vejledt om, at der føres særlig kontrol med, at denne adgang til at telefonere ikke misbruges, dvs. at
alle samtaler optages, og der føres hyppig stikprøvevis kontrol af telefonsamtalerne, ligesom samtalerne
af ordens og sikkerhedsmæssige hensyn kan aflyttes efter en konkret vurdering.

_____________________________
Indsattes underskrift

(Udfyldes af den pårørende)
I forbindelse med, at ovennævnte indsatte ønsker godkendelse af kontrolleret telefonering til
dig, bedes du ved din underskrift samt øvrige nedennævnte oplysninger godkende dette.
Såfremt telefonen er registreret i et andet navn, skal abonnenten ligeledes samtykke.
Pårørendes fulde navn :____________________________Pårørendes cpr.nr.

:________________

Adresse

:____________________________Relation familie/ven :________________

Postnummer/by

:____________________________Telefonnummer

Abonnentens navn

:_____________________________Abonnentens cpr.nr. :________________

:________________

Jeg giver tilladelse til, at der indhentes oplysninger om mig i kriminalregistret.
Jeg har læst reglerne optrykt på s. 3.

________

_________________________

Dato

Pårørendes Underskrift

___________

___________________________

Dato

Abonnentens underskrift

(Udfyldes af personalet)
Korrekt udfyldt erklæring modtaget
På afdelings kontoret.

Ansøgning om kontrolleret telefonering
Behandlet:
Godkendt

_______
Dato

______________________
Underskrift

______
Dato

Ja

Nej

_______________________
Underskrift

Regler vedr. telefonering fra lukket fængsel.
Straffuldbyrdelsesloven
§ 57. En indsat har, i det omfang det er praktisk muligt, ret til at føre telefonsamtaler.
Stk. 2. Adgangen til at føre telefonsamtaler kan nægtes, hvis dette findes nødvendigt af ordens- eller sikkerhedsmæssige hensyn eller af hensyn til beskyttelse af den forurettede ved
lovovertrædelsen.
Stk. 3. I lukkede institutioner optages, påhøres eller aflyttes telefonsamtalen uden retskendelse, medmindre dette ikke findes nødvendigt af de i stk. 2 nævnte hensyn. Såfremt samtalen
optages, påhøres eller aflyttes, skal samtaleparterne forinden gøres bekendt hermed. Optagelser af telefonsamtaler slettes, senest 6 måneder efter at de er foretaget.
Stk. 4. Telefonsamtaler med de i § 56, stk. 1, nævnte personer og myndigheder m.v. optages, påhøres eller aflyttes ikke. (Bl.a. forsvarsadvokater og forskellige offentlige myndigheder)
Stk. 5. Justitsministeren kan fastsætte regler om gennemførelsen af de indsattes ret til at
føre telefonsamtaler. Der kan endvidere fastsættes regler om optagelse af telefonsamtaler efter
stk. 3 og om kontrol af optagelserne.

