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Podmínky ve věznicích: jsou práva dodržována?
Přeplněné věznice, špatné hygienické podmínky a omezená doba strávená mimo
vězeňské cely – podle nové zprávy Agentury Evropské unie pro základní práva
(FRA) porušují podmínky ve věznicích práva vězňů a ohrožují jejich návrat do
běžného života. Tato zpráva a nově spuštěná podpůrná databáze pomohou soudcům
a právníkům posoudit nedostatky ve vězeňských podmínkách, obzvlášť při
rozhodování o přeshraničních případech.
„Mezinárodní a unijní pravidla pro vězeňství jednoznačně stanovují, že by se s vězni mělo
zacházet důstojně,“ říká ředitel agentury FRA Michael O’Flaherty. „Při pobytu ve vězení jsou
ale vězni často vystaveni ponižujícím podmínkám. Členské státy EU musí zajistit slušné
podmínky ve věznicích, aby se zlepšily šance na úspěšný návrat vězňů do běžného života.“
Zpráva Criminal detention conditions in the European Union: rules and reality (Podmínky ve
věznicích v Evropské unii: pravidla a realita) přehledně představuje minimální mezinárodní a
evropské standardy a informuje o způsobech, jak je převést do vnitrostátních právních
předpisů. Ukazuje též, jak se tato pravidla uplatňují v praxi, přičemž se zaměřuje na tyto
aspekty:








Velikost vězeňské cely: Přeplněnost zařízení často způsobuje, že vězni mají méně než
3 m2 na osobu, což porušeje doporučené minimum 4 m2.
Doba pobytu venku: Členské státy ne vždy upravují délku pobytu vězňů mimo jejich
celu. V některých případech tráví vězni mimo celu jen jednu hodinu denně, což je
v přeplněných věznicích nedostatečné.
Hygiena: Špinavé věznice s omezeným přístupem k sanitárním zařízením porušují
mezinárodní a vnitrostátní právní předpisy, ačkoli podmínky se pomalu zlepšují.
Zdravotní péče: Vězni by měli mít možnost využívat stejnou úroveň zdravotní péče jako
veřejnost, ale nedostatek zdravotníků často vede k prodlení. Vězňům také chybí soukromí
během vyšetření.
Násilí: Navzdory povinnosti členských států chránit vězně ve věznicích jsou v mnoha
zemích běžným jevem rvačky, sexuální násilí a šikana mezi vězni.

Tato zjištění pomohou soudcům a právníkům posoudit, zda vězňům hrozí nelidské a ponižující
zacházení v rozporu s jejich základními právy.
To je obzvláště přínosné při rozhodování o přeshraničních případech, například pokud členské
státy vydájí evropský zatýkací rozkaz.
Zprávu doplňuje nová on-line databáze týkající se podmínek ve věznicích, kterou spravuje
agentura FRA. Obsahuje vnitrostátní normy, právní předpisy a monitorovací zprávy
o podmínkách ve věznicích v celé EU.
Pro ilustraci podmínek ve věznicích v jednotlivých členských státech využila FRA zpráv
vnitrostátních monitorovacích orgánů a rozhovorů z předchozího výzkumu.
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Evropská komise požádala agenturu FRA o shrnutí informací o vězeňských podmínkách a
sledování situace v jednotlivých členských státech EU s cílem pomoci justičním orgánům při
rozhodování o předávání vězňů do jiných členských států EU.
V případě zájmu o další informace se obraťte na: media@fra.europa.eu / tel.: +43 1 580 30 642.
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