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Strafferetlig frihedsberøvelse: Bliver rettighederne overholdt?
Overfyldte fængsler, dårlige sanitære forhold og begrænset tid uden for cellerne
krænker de indsattes rettigheder og er til skade for deres rehabilitering, fremgår
det af en ny rapport fra Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende
Rettigheder (FRA). Resultaterne og den supplerende database vil hjælpe dommere
og advokater med at vurdere mangler ved fængselsforholdene, når de træffer
afgørelse i grænseoverskridende sager.
“Det fremgår klart af de internationale fængselsregler og EU's fængselsregler, at indsatte bør
behandles med værdighed", udtaler FRA's direktør, Michael O'Flaherty. "De indsatte er ofte
udsat for nedværdigende forhold under deres fængselsophold. EU-medlemsstaterne er nødt
til at sikre respektfulde fængselsforhold for at forbedre de indsattes chancer for
rehabilitering".
Rapporten "Criminal detention conditions in the European Union: rules and reality" beskriver
udvalgte minimumsstandarder på internationalt og europæisk plan, og hvordan de er omsat
til national lovgivning. Den viser også, hvordan disse regler finder anvendelse i praksis med
hensyn til:









Cellestørrelse: Overfyldte fængsler medfører ofte, at hver indsat har mindre end 3 m2
til rådighed, hvilket er en overtrædelse af det anbefalede minimum på 4 m2.
Tid udenfor: Medlemsstaterne fastlægger ikke altid bestemmelser for, hvor længe
indsatte må tilbringe uden for deres celle. Nogle gange tilbringer de indsatte én time om
dagen uden for deres celle, hvilket især er utilstrækkeligt i overfyldte fængsler.
Sanitære forhold: Beskidte fængsler med begrænset adgang til badeværelser er i strid
med international og national lovgivning, men forholdene er dog langsomt ved at blive
bedre.
Sundhedsydelser: Selv om de indsatte bør have det samme sundhedsydelsesniveau
som befolkningen, fører personalemangel ofte til forsinkelser. Der er desuden ingen
beskyttelse af privatlivets fred i forbindelse med undersøgelserne.
Vold: Slåskampe, seksuel vold og mobning blandt fanger er almindeligt i mange
medlemsstater på trods af staternes forpligtelse til at beskytte indsatte under deres
varetægt.

Resultaterne vil vejlede dommere og andre aktører inden for retsvæsenet, når de skal
vurdere, hvorvidt indsatte er i fare for at blive udsat for umenneskelig og nedværdigende
behandling i strid med deres grundlæggende rettigheder.
Dette er især nyttigt, når der træffes afgørelse i grænseoverskridende sager, som f.eks. når
medlemsstaterne udsteder en europæisk arrestordre.
FRA's nye onlinedatabase om strafferetlig frihedsberøvelse supplerer rapporten. Den
indeholder nationale standarder, love og overvågningsrapporter om forholdene under
frihedsberøvelse fra hele EU.
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FRA anvendte rapporter fra nationale tilsynsorganer og interviews fra tidligere undersøgelser
til at illustrere, hvordan forholdene under frihedsberøvelse varierer fra medlemsstat til
medlemsstat.
Europa-Kommissionen har anmodet FRA om at indsamle oplysninger om fængselsforhold og
-tilsyn i alle EU's medlemsstater med henblik på at bistå de retlige myndigheder, når de skal
træffe afgørelse om at overføre indsatte til en anden EU-medlemsstat.
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til: media@fra.europa.eu / tlf.: +43 1 580 30 642
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