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Bécs, 2019. december 11. 

Büntetőjogi fogvatartás: tiszteletben tartják a fogvatartottak jogait? 

Az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének (FRA) új jelentése megállapítja, hogy a 

börtönök túlzsúfoltsága, a rossz egészségügyi feltételek és a börtöncellán kívül 

eltölthető idő szűkössége miatt sérülnek a fogvatartottak jogai, és így 

rehabilitációjuk is veszélybe kerül. A megállapítások az azokat támogató 

adatbázissal együtt segítenek majd a bíráknak és más jogi szakembereknek a 

börtönkörülményekkel kapcsolatos hiányosságok értékelésében, amikor több 

tagállamot érintő ügyekben hoznak döntést. 

„A nemzetközi és uniós börtönszabályok világosan leszögezik, hogy a fogvatartottak számára 

emberi méltóságukat tiszteletben tartó bánásmódot kell biztosítani” – hangsúlyozza a FRA 

igazgatója, Michael O’Flaherty. „A fogvatartottaknak börtönbüntetésük alatt gyakran 

megalázó körülményeket kell elviselniük. Az uniós tagállamoknak tisztes 

börtönkörülményeket kell biztosítaniuk, hogy a fogvatartottaknak jobb esélyeik legyenek a 

rehabilitációra.” 

A „Börtönkörülmények az Európai Unióban: szabályok és a valóság” című jelentés nemzetközi 

és európai szintű minimumszabályokból nyújt áttekintést, valamint ismerteti azok átültetését 

a nemzeti jogokba. Azt is bemutatja, hogyan alkalmazzák ezeket a szabályokat a 

gyakorlatban, különös tekintettel a következőkre: 

 Cellaméret: Gyakori, hogy a túlzsúfoltság miatt egy fogvatartottra kevesebb, mint 3 m2 

jut, tehát nem biztosított a minimálisan ajánlott 4 m2. 

 A börtöncellán kívül tölthető idő: A tagállamok nem minden esetben szabályozzák, 

hogy a fogvatartottak mennyi időt tölthetnek a cellájukon kívül. Előfordul, hogy naponta 

csak egy órát, ami különösen kevés a túlzsúfolt börtönökben. 

 Higiénia: Bár lassú javulás tapasztalható a körülményekben, a börtönök tisztaságával, 

valamint a mosdókhoz való korlátozott hozzáféréssel kapcsolatos problémák a 

nemzetközi és nemzeti jogszabályok megsértéséhez vezetnek. 

 Egészségügyi ellátás: Jóllehet a fogvatartottaknak ugyanolyan egészségügyi ellátás 

jár, mint általában a lakosságnak, az ellátás a személyzethiány miatt gyakran késedelmet 

szenved. Ezenkívül a fogvatartottak számára nem biztosított a diszkréció, hogy a 

többiektől elkülönülten vizsgálják meg őket. 

 Erőszak: Annak ellenére, hogy a tagállamok kötelesek biztosítani a fogvatartottak 

védelmét, számos tagállamban mindennapos a fogvatartottak között előforduló 

verekedés, szexuális erőszak és bántalmazás. 

A jelentés megállapításai iránymutatásul szolgálnak majd a bírák és más jogi szakemberek 

számára annak vizsgálatához, hogy a fogvatartottak ki vannak-e téve az embertelen és 

megalázó bánásmód kockázatának, alapvető jogaik megsértésének. 

Ez a vizsgálat különösen akkor kívánatos, amikor több tagállamot érintő ügyekben hoznak 

döntést, például amikor a tagállamok európai elfogatóparancsot bocsátanak ki. 

http://fra.europa.eu/en/about-fra/structure/director
https://fra.europa.eu/en/publication/2019/criminal-detention
https://e-justice.europa.eu/content_european_arrest_warrant-90-en.do
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A jelentést a FRA új, büntetőjogi fogvatartással kapcsolatos online adatbázisa egészíti ki, 

amely nemzeti előírásokat, jogszabályokat és a börtönkörülményekre vonatkozó ellenőrző 

jelentéseket tartalmaz szerte az EU-ból. 

A FRA a nemzeti ellenőrző szervek jelentéseit és az előző kutatás során készült interjúkat 

használta fel a tagállamonként eltérő börtönkörülmények szemléltetéséhez. 

Az Európai Bizottság kérte fel a FRA-t, hogy az összes uniós tagállamra kiterjedően állítson 

össze tájékoztatást a börtönkörülményekről és azok ellenőrzéséről, hogy ezáltal nyújtson 

segítséget az igazságügyi hatóságoknak, amikor a fogvatartottak másik uniós tagállamba 

történő átszállításáról határoznak. 

További információ az alábbi elérhetőségeken kérhető: media@fra.europa.eu / Tel.: (+43) 

1 580 30 642 

https://fra.europa.eu/en/databases/criminal-detention
https://fra.europa.eu/en/press-release/2019/access-justice-defendants-need-more-information-and-better-access-legal
mailto:media@fra.europa.eu

