
V Rakúsku cudzinci najprv vždy dostanú 

možnosť odísť domov dobrovoľne 

Zaujíma vás čo to má Juraj Jando, právnik z kancelárie Úradu verejnej ochrankyne práv, 

okolo pása? V článku sa dozviete, čo sú to tzv. telesné putá. Ak chcete vedieť ešte viac, čítajte 

o našej minulotýždňovej spoločnej ceste do Viedne aj s Jakubom Jankovičom zo Slovenskej 

humanitnej rady.  

 

Foto na obrázku ©Barbora Meššová/Liga za ľudské práva: Michael Hübner zo špeciálnej 

policajnej jednotky ECO Cobra v Rakúsku predvádza nasadzovania telesných pút na Jurajovi 

Jandovi, právnikovi slovenského úradu ombudsmanky. 



  

Minulý týždeň 14. až 16. októbra 2014 zorganizovala Liga za ľudské práva spolu 

s kolegami z mimovládnych organizácií z Lotyšska a Litvy študijnú cestu do Viedne. Vďaka 

príprave a pomoci zo strany rakúskej mimovládnej organizácie Asociácia pre ľudské práva 

(Menschenrechte Verein) sme mali možnosť dozvedieť sa podrobnosti o rakúskom systéme 

monitorovania nútených návratov. 

Rakúsky systém návratov uprednostňuje zásadne dobrovoľné vycestovanie cudzinca. Keď 

rakúske úrady rozhodnú o vyhostení cudzinca, znamená to, že mu uložia lehotu, v ktorej má 

sám dobrovoľne odcestovať. Až v prípade, že cudzinec túto povinnosť nesplní sám, nastupuje 

donútenie zo strany štátu. Vo Viedni sme navštívili zariadenie pre tých cudzincov, ktorí sa 

nepodrobili povinnosti dobrovoľného návratu a aby mohli rakúske úrady zorganizovať ich 

návrat nariadili obmedzenie ich osobnej slobody. Podmienky v útvare zaistenia pre cudzincov 

boli v tomto zariadení obdobné s podmienkami v celách predbežného zadržania na Slovensku, 

čo nedosahuje štandard, ktorý v útvaroch zaistenia pre cudzincov udržiava Slovenská 

republika. Na druhej strane výhodou rakúskeho systému je, že obmedzenie osobnej slobody 

trvá minimálny čas, zvyčajne tri týždne, vo výnimočných prípadoch maximálne 10 mesiacov. 

O podmienkach obmedzenia osobnej slobody a o režime v zariadení sme diskutovali 

s predstaviteľmi viedenského oddelenia cudzineckej polície, ktorí nás sprevádzali pri návšteve 

v útvare pre zaistenie cudzincov ako aj v osobitnom zariadení pre zaistenie rodín s deťmi 

vo Viedni. Rodiny s deťmi sú v praxi obmedzené na osobnej slobode najdlhšie zásadne 72 

hodín, pokiaľ sa nepodarí zrealizovať ich návrat v tejto dobe, musia byť prepustení. Aj režim 

v tomto zariadení je prispôsobený potrebám rodín. V tom istom zariadení sa nachádza tiež 

domov pre cudzincov, u ktorých bolo nariadené vyhostenie, ale po vyhodnotení prípadu im 

namiesto obmedzenia osobnej slobody bolo uložené miernejšie donucovacie opatrenie. Toto 

miernejšie donucovacie opatrenie spočíva v povinnosti raz za 24 hodín sa hlásiť u policajných 

orgánov, čím sa má zaistiť ich spolupráca pri organizácii návratu do domovskej krajiny. Často 

ide o cudzincov, ktorí by neboli schopní sami dobrovoľne splniť povinnosť opustiť územie 

Rakúskej republiky, pretože im chýbajú finančné prostriedky, ale najmä cestovný doklad, bez 

ktorého to nie je možné. V ďalších prípadoch ide o cudzincov, ktorí riešia zdravotné alebo iné 

dôvody, ktoré bránia ich vycestovaniu alebo čakajú na rozhodnutie o povolení napokon 

v Rakúsku predsa len zotrvať. 

Cudzinecká polícia je v prípade rozhodnutí o vyhostení, zaistení alebo uložení miernejšie 

opatrenia orgánom, ktorý zabezpečuje ich výkon. Úradom, ktorý rozhodnutia vydáva, je 

nedávno zriadený Federálny úrad pre záležitosti cudzincov a azyl, ktorý patrí pod rakúske 

Ministerstvo vnútra. S predstaviteľmi toho úradu sme rozoberali podrobnosti o rakúskom 

systéme nútených návratom. Rozhodovanie o zaistení cudzincov prešlo na federálny úrad 

z jednotlivých federálnych štátov len nedávno, a zatiaľ sú pri prijímaní týchto opatrení viac 

opatrný. V čase našej študijnej návštevy bolo v 17 útvaroch zaistenia v rámci územia Rakúska 

približne 80 cudzincov očakávajúcich nútené vyhostenie. Rakúske Ministerstvo vnútra má na 

starosti aj administratívne záležitosti týkajúce sa organizácie nútených návratov. 

  

Ako nezávislí pozorovatelia všetkých charterových letov, ale aj autobusových liniek, 

ktoré Rakúsko organizuje za účelom návratu cudzincov do iných krajín, zúčastňujú 

zástupcovia mimovládnej organizácie Menschenrechte Verein, ktorý prvé monitorovacie 



aktivity začali vykonávať už v roku 2000. Ich úlohou je sledovať dodržiavanie ľudských práv 

vyhosťovaných cudzincov zo strany eskortujúcich príslušníkov polície a svojimi 

odporúčaniami prispievať k efektívnosť plnenia ich úloh. Okrem tejto mimovládnej 

organizácie, ktorých účasť na realizovaných návratoch objednáva a financuje rakúske 

Ministerstvo vnútra sa na monitorovaní nútených návratov v Rakúsku podieľa aj Úrad 

ombudsmana, ktorý svoje aktivity financuje z vlastných rozpočtových prostriedkov. 

Michael Hübner zo špeciálnej policajnej jednotky ECO Cobra, ktorej príslušníci sú pri 

realizácii návratu do domovskej krajiny poverení velením eskortnému tímu, nám vysvetlil 

prísne rakúske pravidlá používania donucovacích opatrení voči cudzincom počas ich 

prepravy. Predviedol nám aj používanie špeciálnych telesných pút, ktoré sú rakúskym 

vynálezom, a umožňujú znehybnenie rúk vedľa tela prostredníctvom opasku, ktorý je po celý 

čas upevnený na tele osoby. Ak je cudzinec pokojný, ruky má uvoľnené, v prípade potreby sa 

veľmi ľahko znehybnia utiahnu vedľa tela. Telesné putá, prípadne putá na ruky, sa používajú 

len v skutočne nevyhnutných prípadoch. V priemere sa používajú donucovacie prostriedky 

v menej ako 7 percentách vyhosťovaných cudzincov. Eskortujúci tím sprevádza cudzinca 

v civile a neozbrojení, traja príslušníci na jednu osobu. Samozrejme, nie všetci cudzinci sú pri 

návrate do krajiny určenia sprevádzaní eskortným tímom. Potreba sprevádzať cudzinca sa 

vyhodnocuje od prípadu k prípadu. 

Účastníci študijnej cesty navštívili aj letisko Schwechat, kde nám príslušníci letiskovej 

polície na terminály 240 zriadenom osobitne pre účely nútených návratov vysvetlili 

podrobnosti umiestnenia pasažierov počas čakania na let, bezpečnostné požiadavky a postupy 

pred a počas realizácie návratu. Slovenská polícia tiež využíva služby charterových letov 

organizovaných rakúskymi partnermi z viedenského letiska. V mnohých prípadoch, keď 

cudzincov navracajú na územie Slovenskej republiky (napríklad podľa Dublinského 

nariadenia), leteckou destináciou práve Viedeň a rakúska polícia potom odovzdanie týchto 

osôb slovenským úradom. 

  

V neposlednom rade sme sa stretli aj s pracovníkmi Agentúry EÚ pre základné práva 

(FRA), ktorá má sídlo vo Viedni a sleduje dodržiavanie ľudských práv v členských štátoch 

EÚ, ktorým poskytuje odbornú pomoc a poradenstvo v týchto otázka. V Agentúre nás 

oboznámili so zisteniami ich výročnej správy za rok 2013, ktorá v časti o azyle, migrácii 

a integrácii podrobne hodnotí plnenie povinnosti zaviesť účinné systémy monitorovania 

nútených návratov členskými štátmi. V prípade Slovenskej republiky správa konštatuje, že 

slovenská legislatíva umožňuje monitorovanie nútených návratov mimovládnymi 

organizáciami, ale ešte túto možnosť neuplatňuje v praxi. 

Na študijnú cestu sme pozývali aj zástupcov Ministerstva vnútra SR, Úradu hraničnej 

a cudzineckej polície P PZ a Ministerstva spravodlivosti SR, ktorí sa ale kvôli pracovnej 

zaneprázdnenosti nemohli zúčastniť. Úrad hraničnej a cudzineckej polície udržiava 

s rakúskymi partnermi aktívne vzťahy a pri väčšine leteckých návratov, ktoré Slovenská 

republika realizuje v súvislosti s vyhostením cudzincov, spolupracuje s rakúskou políciou. 

Naše zistenia a odporúčania budeme adresovať aj štátnym orgánom, ktoré o poznatky o 

návratovej politike v Rakúsku prejavili záujem. 



 

Michal Hübner zo špeciálnej policajnej jednotky ECO Cobra v Rakúsku predvádza 

nasadzovania telesných pút na Jurajovi Jandovi, právnikovi slovenského úradu 

ombudsmanky. ECO Cobra riadi eskortné tímy, ktoré sú nasadzované pri výkone nútených 

návratov. 



 

Útvar zaistenia vo Viedni a jednotlivé cely s rôznymi stupňami bezpečnostných opatrení. 



 

Osobitné zariadenia pre rodiny s deťmi vo Viedni a priamo na letisku. 

 

Študijnú cestu zorganizovala Liga za ľudské práva v spolupráci s Lotyšským centrom 

ľudských práv a Litovským červeným krížom. Uskutočnila sa vďaka projektu „Rozvoj 

dobrej praxe: Podpora súladu s Návratovou smernicou v Lotyšsku, Litve a na Slovensku“, 

ktorý je spolufinancovaný Európskou komisiou, Európskym fondom pre návrat. Číslo 

zmluvy: HOME/2012/RFXX/CA/1005. / This project is co-financed by the European 

Commission, European Return Fund. No. of agreement: HOME/2012/RFXX/CA/1005 

 


