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Tlačová správa FRA 

Viedeň 11. december 2019 

Podmienky vo väzniciach: sú práva dodržiavané? 

Preplnené väznice, nedostatočné hygienické podmienky a obmedzené možnosti 

tráviť čas mimo väzenskej cely porušujú podľa novej správy Agentúry pre základné 

práva (FRA) práva väzňov a ohrozujú ich návrat do bežného života. Zistenia správy 

a novo spustená online databáza s doplňujúcimi údajmi majú napomôcť sudcom 

a právnikom posúdiť nedostatky vo väzenských podmienkach a to predovšetkým 

pri prijímaní rozhodnutí o cezhraničných prípadoch. 

„V medzinárodných väzenských predpisoch, ako aj v predpisoch EÚ je jednoznačne 

zakotvené, že s väzňami sa má zaobchádzať dôstojne,“ vraví riaditeľ agentúry FRA Michael 

O’Flaherty. „Väzni sa počas výkonu trestu vo väzniciach musia často potýkať s ponižujúcimi 

podmienkami. Členské štáty EÚ musia zabezpečiť dôstojné väzenské podmienky, aby sa 

zvýšila šanca väzňov na úspešnú rehabilitáciu po skončení trestu.“ 

V správe „Podmienky pri výkone trestu odňatia slobody v Európskej únii: predpisy a realita“ 

sa uvádzajú minimálne medzinárodné a európske štandardy a poukazuje sa na to, ako sú 

tieto štandardy premietnuté do vnútroštátnych predpisov. V správe sa následne poukazuje 

na to, ako sa tieto pravidlá uplatňujú v praxi, pričom sa dôraz kladie na tieto aspekty: 

 Veľkosť cely: Preplnenie väzníc často vedie k situácii, keď má jeden väzeň k dispozícii 

menej než 3 m2, čím sa porušuje požiadavka na odporúčané minimum 4 m2. 

 Čas mimo cely: Členské štáty často neregulujú, koľko času môžu väzni tráviť mimo cely. 

V niektorých prípadoch väzni trávia mimo cely jednu hodinu denne, čo je veľmi málo, 

najmä keď je väznica preplnená. 

 Hygiena: Nečistota vo väzniciach a obmedzený prístup k hygienickým zariadeniam 

predstavujú porušovanie medzinárodných a vnútroštátnych predpisov, aj keď podmienky 

sa pomaly zlepšujú. 

 Zdravotná starostlivosť: Hoci by väzni mali mať prístup k rovnakej zdravotnej 

starostlivosti ako bežná verejnosť, nedostatok pracovníkov vo väzniciach často spôsobuje 

oneskorené poskytovanie starostlivosti. Počas vyšetrení väzni okrem toho nemajú 

súkromie. 

 Násilie: Bitky, sexuálne násilie a šikanovanie medzi väzňami sú v mnohých členských 

štátoch bežné javy aj napriek tomu, že štáty sú povinné väzňov počas výkonu trestu 

chrániť. 

Tieto zistenia poslúžia ako usmernenia pre sudcov a iných odborníkov pracujúcich v oblasti 

práva pri posudzovaní rizika neľudského a ponižujúceho zaobchádzania, ktoré porušuje 

základné práva väzňov. 

Je to obzvlášť prínosné pri rozhodovaní o cezhraničných prípadoch, napríklad keď členské 

štáty vydajú európsky zatýkací rozkaz. 

Správu dopĺňa nová online databáza o výkone trestu odňatia slobody, ktorú vytvorila 

agentúra FRA. Obsahuje vnútroštátne normy, predpisy a monitorovacie správy o väzenských 

podmienkach v rámci celej EÚ. 

http://fra.europa.eu/en/about-fra/structure/director
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
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Agentúra FRA použila na vykreslenie toho, ako sa väzenské podmienky medzi členskými 

štátmi líšia, správy vypracované vnútroštátnymi monitorovacími orgánmi a rozhovory 

uskutočnené pri predchádzajúcom výskume. 

Európska komisia požiadala agentúru FRA, aby zostavila informácie o väzenských 

podmienkach a ich monitorovaní vo všetkých členských štátoch EÚ, aby tak pomohla súdnym 

orgánom pri rozhodovaní o prípadnom prevoze väzňov do iného členského štátu EÚ. 

V prípade záujmu o ďalšie informácie sa obráťte na:media@fra.europa.eu/tel.: +43 1 580 

30 642. 

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
mailto:media@fra.europa.eu

