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Pressmeddelande från FRA 

Wien den 11 december 2019 

Straffrättsligt förvar: Respekteras rättigheterna? 

Överbeläggning, dåliga sanitära förhållanden och begränsad tid utanför cellerna i 

fängelser kränker de intagnas rättigheter och äventyrar rehabiliteringen. Det visar 

en ny rapport från Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA). 

Slutsatserna och stödjande databaser kommer att hjälpa domare och jurister att 

bedöma brister i fängelseförhållandena när de fattar beslut om gränsöverskridande 

fall. 

– Internationella regler och EU:s regler för fängelser är tydliga med att frihetsberövade 

personer ska behandlas med värdighet. Det är vanligt att intagna utsätts för förnedrande 

förhållanden under sina fängelsestraff. EU:s medlemsstater behöver garantera respektfulla 

villkor i fängelser för att förbättra de intagnas möjligheter till rehabilitering, säger FRA:s 

direktör Michael O’Flaherty. 

I rapporten Criminal detention conditions in the European Union: rules and reality (Villkoren 

för straffrättsligt förvar i Europeiska unionen. Regler och verklighet) beskrivs några utvalda 

miniminormer på internationell och europeisk nivå och hur de omsätts i nationell lagstiftning. 

I rapporten visas också hur dessa regler tillämpas i praktiken, med fokus på följande: 

 Cellstorlek: Överbeläggning leder ofta till att intagna har mindre yta än 3 m2 per intagen, 

vilket bryter mot den rekommenderade minimiytan på 4 m2. 

 Tid utanför cellen: Medlemsstaterna reglerar inte alltid hur lång tid de intagna ska få 

tillbringa utanför sina celler. Ibland befinner sig intagna utanför sina celler en timme per 

dag, vilket är otillräckligt, särskilt i överbelagda fängelser. 

 Renhållning: Smutsiga fängelser med begränsad tillgång till badrum strider mot 

internationell och nationell lagstiftning, även om förhållandena långsamt förbättras. 

 Hälso- och sjukvård: Även om de intagna ska ha rätt till samma hälso- och 

sjukvårdsnivå som allmänheten, leder personalbrist ofta till förseningar. De saknar också 

enskildhet då de undersöks. 

 Våld: Slagsmål, sexuellt våld och mobbning bland intagna är vanligt i många 

medlemsstater, trots staternas skyldighet att skydda intagna när de är frihetsberövade. 

Slutsatserna kommer att vägleda domare och andra jurister i att bedöma om de intagna 

riskerar att utsättas för omänsklig och förnedrande behandling, i strid med sina 

grundläggande rättigheter. 

Detta är särskilt användbart när man beslutar om gränsöverskridande fall, t.ex. när 

medlemsstaterna utfärdar en europeisk arresteringsorder. 

FRA:s nya onlinedatabas om straffrättsligt förvar kompletterar rapporten. Databasen 

innehåller nationella normer, lagstiftning och granskningsrapporter om villkoren för 

frihetsberövande i hela EU. 

FRA har använt rapporter från nationella granskningsorgan och intervjuer från tidigare 

undersökningar för att illustrera hur villkoren för frihetsberövande varierar mellan 

medlemsstaterna. 

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
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
https://fra.europa.eu/en/press-release/2019/access-justice-defendants-need-more-information-and-better-access-legal
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Europeiska kommissionen uppmanade FRA att sammanställa information om 

fängelseförhållanden och övervakning i alla EU:s medlemsstater för att bistå rättsliga 

myndigheter vid beslut om överförande av frihetsberövade personer till en annan EU-

medlemsstat. 

För mer information, kontakta: media@fra.europa.eu/Tfn: +43 1 580 30 642 
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