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EN FRI BORGER i et demokratisk samfund har en lang række ret-
tigheder, men hvad sker der fra det øjeblik, man kommer i statens 
varetægt og bliver berøvet sin frihed i et fængsel? Berøves man også 
sine menneskerettigheder? I den vestlige verden har spørgsmålet været 
genstand for intensiv diskussion i de sidste mere end 200 år. Høje-
steret i staten Virginia i USA karakteriserede i 1871 ganske enkelt de 
indsatte som »statens slaver«, men i tiden efter den anden verdenskrig 
er der opstået udbredt enighed om, at frihedsberøvede bør beholde 
de fleste af deres rettigheder. Ikke desto mindre er spørgsmålet stadig 
omtvistet og kontroversielt og indsattes rettigheder udfordres fra man-
ge sider. Inden for de seneste årtier har en populistisk straffepolitik sat 
sit aftryk mange steder i verden, herunder også i Danmark, hvilket i 
nogen grad har hæmmet udviklingen i retning af fuld menneskeretlig 
ligestilling for de indsatte.

DENNE BOG ER BLEVET TIL i et samarbejde mellem to forfattere 
med forskellige faglige forudsætninger, men med en fælles interesse 
for bogens emne. 

Hans Jørgen Engbo er jurist og har arbejdet i Kriminalforsorgen i man-
ge år, herunder som chef for flere åbne og lukkede fængsler, og har 
desuden i en årrække virket som ekstern lektor i faget straffuldbyrdel-
sesret ved Københavns Universitets juridiske fakultet. 

Peter Scharff Smith er uddannet i historie og socialvidenskab og har 
skrevet ph.d.-afhandling om fængselshistorie samt arbejdet med 
fængselsforskning i mere end 10 år, herunder ikke mindst på Institut 
for Menneskerettigheder.

ISBN 978-87-574-2065-4

HANS JØRGEN ENGBO
PETER SCHARFF SMITH

FÆNGSLER  
og menneskerettigheder 

JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

H
A

N
S

 JØ
R

G
E

N
 E

N
G

B
O

P
E

T
E

R
 S

C
H

A
R

F
F

 S
M

IT
H



Denne bog er omfattet af lov om ophavsret. 

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug. 

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk) 

1 

Fængsler og 
menneskerettigheder 



Denne bog er omfattet af lov om ophavsret. 

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug. 

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk) 

1 

Hans Jørgen Engbo og Peter Scharff Smith 

Fængsler og 
menneskerettigheder 

 

Jurist- og Økonomforbundets Forlag 
2012 



Denne bog er omfattet af lov om ophavsret. 

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug. 

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk) 

1 

 Hans Jørgen Engbo og Peter Scharff Smith 
Fængsler og menneskerettigheder 

1. udgave, 1. oplag 

© 2012 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag 

Alle rettigheder forbeholdes. 
Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af 

eller kopiering fra denne bog eller dele heraf 
er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt 

uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan. 
 

Omslag: Bo Helsted 
Omslagsfoto: Fredrik Clement i samarbejde med Emil Kristiansen,  

dømt i Grønland til tidsubestemt anbringelse i Anstalten ved Herstedvester  
Tryk og indbinding: Ecograf, Højbjerg 

 
Printed in Denmark 2012 
ISBN 978-87-754-2065-4 

 

 

Jurist- og Økonomforbundets Forlag 
Gothersgade 137 

1123 København K 
 

Telefon: 39 13 55 00 
Telefax: 39 13 55 55 

e-mail: forlag@djoef.dk 
www.djoef-forlag.dk 



Denne bog er omfattet af lov om ophavsret. 

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug. 

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk) 

1 

 

5 

Indholdsfortegnelse 
Indholdsfortegnelse 
Indholdsfortegnelse 

Forord .......................................................................................................  9 

Kapitel 1. Introduktion. Statens slaver eller borgere med 
rettigheder? ..............................................................................................  11 
Virginia, USA, 1870-1871 ........................................................................  11 
England 1978-1983 ....................................................................................  12 
Haute-Garonne, Haute-Pyrénées og Strasbourg, Frankrig 1996-2002 ....  13 
København, Danmark, og Strasbourg, Frankrig 1994-2005 ....................  15 
Hull, England og Strasbourg, Frankrig, 1994-2007 ..................................  16 
Fængsler og menneskerettigheder .............................................................  18 
Emnemæssig afgrænsning .........................................................................  19 
Læsevejledning ..........................................................................................  20 

DEL 1. Menneskerettigheder og fængsler – historie og ideologi 

Kapitel 2. Fængsler og menneskerettigheder internationalt og i 
Danmark ...................................................................................................  23 
Statens ret til at straffe versus medborgernes rettigheder .........................  24 
Fængselsreformer i Oplysningens kølvand ...............................................  26 
Fængsledes rettigheder – en historisk skitse .............................................  27 
Udviklingen af menneskeretlige standarder på fængselsområdet ............  30 

Den internationale menneskeretlige ramme omkring 
frihedsberøvelse ...............................................................................  30 

Den europæiske menneskeretlige ramme omkring frihedsberøvelse ..  32 
Monitorering og forebyggelse ..............................................................  33 
Tolkninger af konventioner og regler ...................................................  34 

Fængsler og menneskerettigheder i praksis ..............................................  34 
Fængsler og menneskerettigheder i dag: konsolidering versus nye  

udfordringer .....................................................................................  36 
Straffepopulisme ...................................................................................  36 
Sikkerhedspolitiske stramninger og udhuling af retsstaten? ...............  38 
Konsolidering af den menneskeretlige og forebyggende virksomhed  39 
Implementering af de menneskeretlige standarder? ............................  41 



Denne bog er omfattet af lov om ophavsret. 

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug. 

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk) 

1 

Indholdsfortegnelse 

6 

Fængsler og menneskerettigheder i Danmark – den overordnede 
trend .................................................................................................  42 

Kapitel 3. Hvad vil samfundet med fængslerne? – Hensyn, formål 
og principper i et idehistorisk og menneskeretligt perspektiv ...........  47 
Hvorfor straffer staten sine borgere? .........................................................  48 
Strafanvendelse og menneskerettigheder ..................................................  51 
Menneskerettighederne og fængslets mulige skadevirkninger .................  52 
Efter hvilke principper fuldbyrdes fængselsstraffen? ...............................  54 

Normalisering og rettighedsbaserede principper .................................  56 
Straffepopulisme – hårdere straf via hårdere fængsling ......................  58 
Straffepopulismen og det menneskeretlige perspektiv ........................  66 
Rehabilitering – fængslet som moralsk hospital ..................................  67 
Rehabiliteringstanken og menneskerettighederne ...............................  70 

Modsætningsforhold og alliancer i den retspolitiske debat ......................  72 
Udpresning som formål – indespærring som led i en forhørsproces ........  75 
Udpresningsmetoden og det menneskeretlige perspektiv .........................  81 

DEL 2. Menneskerettighederne og den konkrete fængselspraksis 

Kapitel 4. Menneskeretlige retskilder i dansk fængselsret .................  85 

Kapitel 5. Forbud mod tortur og umenneskelig eller 
nedværdigende behandling eller straf ...................................................  91 
Klarlæggelse af begreberne .......................................................................  92 
Hvad er tortur? ...........................................................................................  95 
Hvad er umenneskelig eller nedværdigende behandling? ........................  98 
EMD’s overordnede linje i artikel 3-sager ................................................  99 

Kapitel 6. Indsattes materielle levevilkår ..............................................  103 
Indkvartering ..............................................................................................  104 

Cellens størrelse og indretning .............................................................  104 
Overbelægning ......................................................................................  107 

Forplejning .................................................................................................  116 

Kapitel 7. Isolation ...................................................................................  121 
Brugen af isolation – formål og praksis ....................................................  122 
Isolationens virkninger ..............................................................................  125 
Isolation og de menneskeretlige standarder ..............................................  128 



Denne bog er omfattet af lov om ophavsret. 

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug. 

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk) 

1 

Indholdsfortegnelse 

7 

Isolation under varetægt i Danmark og Skandinavien ..............................  135 
Isolation af fængselsmæssige grunde ........................................................  141 

Præventiv isolation ...............................................................................  141 
Pønal isolation .......................................................................................  145 

Mere fokus på isolationens sundhedsmæssige virkning? .........................  146 

Kapitel 8. Respekt for familie- og privatliv, hjem og 
korrespondance ........................................................................................  149 
Geografisk placering ..................................................................................  154 
Besøg ..........................................................................................................  157 
Udgang .......................................................................................................  160 
Fængslets underretningspligt over for familien ........................................  170 
Respekt for cellen som den indsattes »hjem« ...........................................  171 
Retten til korrespondance ..........................................................................  173 

Brevveksling .........................................................................................  173 
Telefonering ..........................................................................................  176 
Anden elektronisk kommunikation ......................................................  179 

Kapitel 9. Ytringsfrihed ..........................................................................  181 
Udgivelse af fangeblade ............................................................................  183 
Indsattes kontakt til medierne ....................................................................  184 
Retsfølelsen ................................................................................................  186 
»Upassende sprogbrug« .............................................................................  192 

Kapitel 10. Retfærdige afgørelser ..........................................................  195 
Indgreb som følge af strafbare handlinger ................................................  195 
Disciplinærstraf ..........................................................................................  196 

Brug af disciplinærstraf ........................................................................  197 
Disciplinærstraffenes art og indhold ....................................................  200 
Disciplinære forseelser .........................................................................  202 
Proceduren i disciplinærstraffesager ....................................................  204 

Andre indgreb ............................................................................................  216 
Dobbelt strafforfølgning? ..........................................................................  219 
Klageadgang ..............................................................................................  223 

Kapitel 11. Menneskeretlige vilkår for særlige persongrupper .........  227 
Almene minoritetshensyn ..........................................................................  227 

Forbud mod diskrimination ..................................................................  227 
Personalets kompetencer ......................................................................  229 

Kvinder .......................................................................................................  230 



Denne bog er omfattet af lov om ophavsret. 

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug. 

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk) 

1 

Indholdsfortegnelse 

8 

Mindreårige ................................................................................................  234 
Udlændinge ................................................................................................  239 

Kapitel 12. Tredjemands menneskerettigheder ...................................  249 
Almenhedens rettigheder ...........................................................................  249 
Fængselspersonalets rettigheder ................................................................  251 
Ofrenes rettigheder ....................................................................................  254 
Indsattes børns rettigheder .........................................................................  256 

Varetægt og afsoning ............................................................................  260 
Valg af afsoningssted ............................................................................  261 
Kontakten mellem barnet og den fængslede forælder .........................  262 
Barnets ret til fængselsbesøg ................................................................  266 
Udgang ..................................................................................................  269 
Brevveksling og elektronisk kommunikation ......................................  270 
Strafafbrydelse ......................................................................................  271 
Afrunding ..............................................................................................  272 

Kapitel 13. De Europæiske Fængselsregler og dansk ret ...................  275 

Kapitel 14. Afsluttende bemærkninger .................................................  287 
Fængsler og menneskerettigheder – hvor står vi i dag? ............................  287 
Menneskeretlige problemstillinger i en dansk fængselskontekst .............  288 
Hvad har vi ikke skrevet om? ....................................................................  289 
Fremtidige udfordringer ............................................................................  291 

Afgørelsesregister ....................................................................................  295 
Litteratur ..................................................................................................  299 
Forkortelser ..............................................................................................  307 
Stikordsregister ........................................................................................  309 



Denne bog er omfattet af lov om ophavsret. 

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug. 

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk) 

1 

 

9 

Forord 

Forord 
Forord 
Denne bog er blevet til i et samarbejde mellem to forfattere med forskellige 
faglige og arbejdsmæssige baggrunde og erfaring, men med en fælles interes-
se for bogens emne. Hans Jørgen Engbo er jurist og har arbejdet i Kriminal-
forsorgen i mange år, herunder som chef for flere åbne og lukkede fængsler, 
og har desuden i en årrække virket som ekstern lektor i faget straffuldbyrdel-
sesret ved Københavns Universitets juridiske fakultet. Peter Scharff Smith er 
uddannet i historie og socialvidenskab og har skrevet ph.d.-afhandling om 
fængselshistorie samt arbejdet med fængselsforskning i mere end 10 år, her-
under ikke mindst på Institut for Menneskerettigheder. Vi har hver især haft 
hovedansvaret for et antal kapitler, som vi dermed er de primære forfattere af. 
Hans Jørgen Engbo er hovedforfatter af kapitlerne 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12 og 13, 
mens Peter Scharff Smith er hovedforfatter af kapitlerne 1, 2, 3, 5, 7 og 14. 
For så vidt angår kapitel 9 er Peter Scharff Smith hovedansvarlig for teksten 
om børn af fængslede, mens Hans Jørgen Engbo er hovedansvarlig for den 
resterende del af kapitlet. Hovedforfatteren har skrevet langt størstedelen af 
teksten i de pågældende kapitler, men vi har samtidig kommenteret hinandens 
arbejde grundigt og bidraget til hinandens tekster med større eller mindre til-
føjelser, ændringer, indføjelse af ny litteratur mm. Teksten i de enkelte dele af 
bogen vil ikke desto mindre bære præg af vores forskellige faglige tilgange 
og skrivetraditioner. Med disse bemærkninger in mente er bogen et gennem-
ført fælles projekt, som vi hermed præsenterer læseren for. 
 Det har ikke været vores ambition med denne bog at foretage en detaljeret 
analyse af alle menneskeretlige sider af fængselsverdenen. I bogens første del 
vil vi redegøre for det historiske og ideologiske grundlag for menneskerettig-
hederne og for fængslernes virksomhed. I anden del af bogen vil vi – efter et 
indledende kapitel om de menneskeretlige retskilder – behandle de menne-
skeretlige aspekter ved nogle centrale komponenter i den konkrete fængsels-
hverdag: 

– indsattes materielle livsvilkår 
– isolation 
– retten til privat- og familieliv 
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– ytringsfrihed 
– retten til retfærdige afgørelser og 
– vilkårene for særlige persongrupper i fængslerne, herunder kvinder, børn 

og udlændinge.  

Disse emner behandles alene i relation til de indsatte i fængslerne. Vi vil dog 
i et særligt afsnit omtale menneskerettigheder for andre, som også på den ene 
eller den anden måde er involveret i eller direkte berørt af fængslernes virk-
somhed, herunder forbrydelsernes ofre, fængslernes personale og indsattes 
børn. Denne del af bogen vil blive afsluttet med en oversigt over nogle 
uoverensstemmelser mellem De Europæiske Fængselsregler og dansk fæng-
selsret. 
 Selvom vi når vidt omkring inden for emnet fængsler og menneskerettig-
heder, er der også en række emner, som vi ikke kommer til at berøre. Det 
gælder f.eks. administrativ frihedsberøvelse af asylansøgere, der i sig selv er 
et vigtigt og omdiskuteret menneskeretligt emne. Det gælder også spørgsmå-
let om vold mellem indsatte. En nylig ph.d.-afhandling har behandlet dette 
tema, som også kunne foranledige en menneskeretlig udredning.1 Samlet set 
vil denne bog efter vores opfattelse dog belyse nogle af de væsentlige pro-
blemstillinger, der vedrører menneskeretlige forhold i danske fængsler. Fler-
tallet af disse forhold vil også have international relevans og i større eller 
mindre udstrækning have paralleller indenfor fængselssystemer i den vestlige 
og især den europæiske del af verden. Menneskeretlige forhold i de øvrige 
nordiske lande vil også blive nævnt flere steder.  
 Undervejs i arbejdet med teksten har vi fået god hjælp af fagfolk med sær-
lig indsigt i og interesse for menneskerettigheder og fængselsforhold. Vi vil 
særlig takke Christoffer Bruus og Peter Vedel Kessing for at have gennem-
læst udkast til dele af teksten og at have givet gode råd og kommentarer, som 
har bidraget til at styrke bogens faglige kvalitet. For god hjælp med praktiske 
opgaver, bilagstekster mm. vil vi takke Kristoffer Marslev, og for sparring, 
inspiration, henvisninger til relevante domme litteratur og kilder mm. vil vi 
endvidere gerne takke Tomas Martin, Stephanie Lagoutte, Christoffer Badse, 
Andrew Jefferson og Rikke Frank Jørgensen. 

 
1. Minke 2010. 




