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ABSTRAKT:
CieűštúdiejezameranýnaprávnuúpravuväzbyvRakúskusosúēasnýmporovnanímsnašouprávnouúpravou.
Práca je rozdelená do šiestich ēastí. Úvod štúdie je venovaný všeobecným informáciám osubjektoch
vyšetrovania apozbavení slobody vzmysle rakúskeho Spolkového ústavného zákona. Druhá ēasƛ je venovaná
dôvodom väzby. Tretia ēasƛ poukazuje na spôsoby nahradenia väzby. Vštvrtej ēasti sú uvedené náležitosti
rozhodnutíoväzbeavpiatejēastilehotyväzby.Záverštúdiejevenovanýstruēnémuzhrnutiurozdielovoboch
právnychúprav.

ABSTRACT/SUMMARY:
AimofthestudyisfocusedonlegislationtieswithAustriaincomparisontoourcurrentlegislation.Theworkis
divided into six parts. Introduction is devoted to general information about subjects of investigation and
detentionwithinthemeaningoftheFederalConstitutionalLaw.Secondsectionisdevotedtojustifydetention.
Thethirdpartshowshowtoreplacedetention.Thefourthsectionsetsouttherequirementsofthedetention
decision,andthefifthtermofthedetention.Theconclusionofthestudyisdevotedtoabriefsummaryofthe
differencesofthetwolaws.



I.ÚVOD
Cieűom štúdie je poukázaƛ na právnu úpravu väzby vrakúskom trestnom procese, ako aj
porovnaniesnašouprávnouúpravouväzby,vrátanedôvodovväzby,nahradeniaväzby,lehôtväzby
aj náležitostí rozhodnutí oväzbe. Vzmysle rakúskeho trestného poriadku ak polícia zadržala
obvineného zvlastnej iniciatívy, je povinná ho bezodkladne vypoēuƛ kveci, kpodozreniu zēinu
akdôvodom väzby. Je tiež povinná ho prepustiƛ, ak sa zistí, že neexistuje žiadny dôvod pre jeho
ěalšie zadržiavanie. Ak nemožno obvineného prepustiƛ, je polícia povinná dopraviƛ ho bez
zbytoēnéhoodkladu,najneskôrvšakdo48hodínpozadržanídoústavunavýkonväzbypríslušného
súdu, alebo vprípade jeho ochorenia do ústavnej nemocnice. Vkaždom prípade je však povinná
pred dopravením obvineného vēas informovaƛ prokuratúru. Ak prokuratúra vyhlási, že nepodá
návrhnavzatiedoväzby,jepolíciapovinnáobvinenéhookamžiteprepustiƛ.
Podűaustanoveníēlánku1Spolkovéhoústavnéhozákonaz29.novembra1988oochraneosobnej
slobodySTF:BGBl.Nr.684/1988(Aktualizácia:vznení:SpolkovázbierkazákonovIē.2/2008),každý
má právo na slobodu abezpeēnosƛ. Nikto nesmie byƛ zatknutý alebo zadržaný na základe iných
dôvodov, než sú uvedené vtomto zákone, alebo iným spôsobom, než vsúlade spostupom
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stanovenýmtýmtozákonom.Zbavenieosobnejslobodymusíbyƛvždyúmernéjehoúēelu.Každý,
kto je zatknutý alebo inak pozbavený slobody má právo, aby sa sním zaobchádzalo srešpektom
kűudskej dôstojnosti amôže byƛ podrobený iba takým obmedzeniam, ktoré sú primerané za
1
úēelomzadržania,alebopotrebnépreudržaniebezpeēnostiaporiadkuvmiestesvojhozadržania. 
Vrakúskom trestnom procese je vzatie do vyšetrovacej väzby apokraēovanie vjej výkone
prípustné len na návrh prokurátora alen vtedy, ak je obvinený dôvodne podozrivý zo spáchania
urēitéhotrestnéhoēinu,bolsúdomvypoēutýkveciakpodmienkamvyšetrovacejväzbyaexistuje
jeden zdôvodov väzby. Vyšetrovaciu väzbu nemožno nariadiƛ alebo vnej pokraēovaƛ, keě je
vnepomere koēakávanému trestu alebo možno jej úēel dosiahnuƛ aj uplatnením miernejšej
2
náhradyväzby. 

II.DÔVODYVÄZBY
Dôvod väzby vzmysle rakúskeho trestného procesu existuje, ak na základe urēitých skutoēností
existujeobava,žebyobvinenýnaslobode:
1.
2.
3.

vdôsledkudruhuavýmerytrestu,ktorýmôžeoēakávaƛ,alebozinýchdôvodovutiekolalebo
bysaskrýval;
ovplyvŸovalsvedkov,znalcovalebospoluobvinených,snažilsaodstrániƛstopyēinualeboiným
spôsobomsƛažoval,alebomarilobjasŸovanieskutoēnostídôležitýchpretrestnékonanie;
bezohűadunatrestnékonanie,ktoréjevoēinemuvedené,
a/
b/

c/
d/

spáchal trestný ēin sƛažkými následkami, ktorý by bol namierený proti tomu istému
právnemuzáujmuakozávažnýtrestnýēin,ktorýsamukladiezavinu;
spáchal trestný ēin snie nezávažnými následkami, ktorý by bol namierený proti tomu
istémuprávnemuzáujmu,akotrestnýēin,ktorýsamukladiezavinu,akužbolzatakýto
trestný ēin odsúdený, alebo ak sa mu teraz kladú za vinu opakované ēiny alebo
pokraēovanievēinoch;
spáchaltrestnýēinshrozboutrestuodŸatiaslobodyvtrvaníviacako6mesiacov,ktorýje
rovnako ako trestný ēin, ktorý sa mu kladie za vinu, namierený proti tomu istému
právnemuzáujmuakotrestnéēiny,kvôliktorýmužboldvakrátodsúdený,alebo
3
vykonalēin,ktoréhospáchanievofázepokusualebohrozbysamukladiezavinu. Väzba
jevuvedenýchprípadochfakultatívna.

Ak ide ozloēin, za ktorý možno uložiƛ trest odŸatia slobody najmenej na desaƛ rokov, musí byƛ
obvinenývzatýdovyšetrovacejväzby,okremprípadov,keěmožnonazákladeurēitýchskutoēností
4
predpokladaƛ, že je vylúēená existencia všetkých dôvodov väzby.  Jedná sa otzv. obligatórnu
väzbu.
Vpodmienkachslovenského trestného procesumá väzba vždyfakultatívnu povahu, ēo znamená,
že aj keě existujú dôvody väzby, osoba ešte nemusí byƛ vzatá do väzby. Obligatórna väzba
vslovenskomtrestnomporiadku(ěalejlen„TP“)niejezakotvená.
ÚstavaSlovenskejrepublikyzakotvujemožnosƛvzatiadoväzbyibazdôvodovanaēasustanovený
zákonomanazákladerozhodnutiasúdu.5


1) artikel 1 Bundesverfassungsgesetz vom 29. November 1988 über den Schutz der persönlichen Freiheit StF: BGBl.Nr.
684/1988
2) §173 Strafprozessordnung der Republik Österreich. /preložil: TRANSLATA, spol. sr.o., Einsteinova 24, Bratislava, IO: 35
927836/.
3)§173(2)StrafprozessordnungderRepublikÖsterreich./preložil:TRANSLATA,spol.sr.o.,Einsteinova24,Bratislava,IO:35
927836/.
4)§173(6)StrafprozessordnungderRepublikÖsterreich./preložil:TRANSLATA,spol.sr.o.,Einsteinova24,Bratislava,IO:35
927836/.
5)ēl.17ods.5ÚstavySlovenskejrepubliky
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Vprípade tzv. útekovej väzby nemožno vpodmienkach rakúskeho trestného procesu,
predpokladaƛ nebezpeēenstvo úteku, ak je obvinený podozrivý ztrestného ēinu, za ktorý mu
nehrozí prísnejší trest ako päƛroēné odŸatie slobody, obvinený žije vusporiadaných životných
pomerochamátrvalébydliskovtuzemsku,okremprípadov,akužvykonalprípravunasvojútek.
VTPjevprípadetzv.útekovejväzbyrovnakozakomponovanáhrozbavysokéhotrestu.
Dôvodytzv.preventívnejväzbysúvrakúskomtrestnomproceseupravenépodrobnejšiespresným
urēením, akého trestného ēinu sa týkajú. Ide vpodstate ošpecifickejšie upravenú hrozbu
pokraēovania vtrestnej ēinnosti. Pri hodnotení existencie dôvodov tzv. preventívnej väzby
vrakúskejprávnejúprave,jepotrebnézvážiƛpredovšetkýmto,ēiobvinenýpredstavujehrozbupre
život azdravie űudí alebo hrozbu spáchania zloēinov vrámci kriminálnej alebo teroristickej
organizácie.Okremtohojepriposúdenítohtodôvoduväzbypotrebnézohűadniƛ,doakejmierysa
toto nebezpeēenstvo zmiernilo tým, že sa zmenili pomery, za ktorých bol spáchaný ēin, ktorý sa
obvinenémukladiezavinu.
Vslovenskomtrestnomprocesesúdôvodytzv.preventívnejväzbyšpecifikovanéakoobava,žeby
obvinenýmoholpokraēovaƛvtrestnejēinnosti,dokonátrestnýēin,ktorýpripravoval,aleboktorým
hrozil. Pokraēovaním sa rozumie nielen opakovanie tohto istého trestného ēinu, ale aj spáchanie
6
trestnéhoēinutejistejpovahy. 

III.NAHRADENIEVÄZBY
Väzbu vRakúsku možno nahradiƛ jednak inštitútmi, ktoré sú upravené aj vTP, ako aj inými. Ako
„miernejšianáhradaväzby“savRakúskuuplatŸujepredovšetkým:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

sűub, že obvinený do právoplatného ukonēenia trestného konania neuteēie, ani sa
nebudeukrývaƛaanisanevzdializmiestasvojhopobytubezpovoleniaprokurátora;
sűub,žeobvinenýsanebudepokúšaƛsƛažovaƛvyšetrovanie;
vprípade domáceho násilia sűub, že upustí od akéhokoűvek kontaktu sobeƛou, nebude
vstupovaƛ do urēitého bytu ajeho bezprostredného okolia, alebo že neporuší zákaz
vstupu,vrátaneodŸatiavšetkýchkűúēovodbytu;
nariadeniebývaƛnaurēitommieste,uurēitejrodiny,vyhýbaƛsaurēitýmbytom,urēitým
miestam alebo urēitým kontaktom, vyhýbaƛ sa alkoholickým nápojom alebo iným
návykovýmlátkamalebosavenovaƛusporiadanejpráci;
nariadenie oznámiƛ akúkoűvek zmenu miesta pobytu alebo sa vurēitých ēasových
intervalochhlásiƛnapolíciialebonainommieste;
doēasnéodŸatiepasu,dokladovodmotorovéhovozidla,aleboinýchoprávnení;
predbežnásociálnakuratela,
poskytnutiezábezpeky;
nariadenie so súhlasom obvineného, že sa podriadi odvykacej lieēbe, lekárskej
starostlivosti,psychoterapii,alebozdravotnémuopatreniu.

Inštitúty nahradenia väzby sú porovnateűné snašimi obmedzeniami apovinnosƛami, ktoré súd
môžeuložiƛnaposilnenieúēeluväzby.
Nahradenie väzby sűubom obvineného, že nebude sƛažovaƛ vyšetrovanie, neujde, nebude sa
ukrývaƛ aani sa nevzdiali zmiesta svojho pobytu, je unás koncipované ako písomný sűub
obvineného, že povedie riadny život aže sa nedopustí trestnej ēinnosti, za súēasného uloženia
povinnostioznámiƛpolicajtovi,prokurátorovialebosúdu,ktorývediekonanie,každúzmenumiesta
pobytu.


6) MINÁRIK, Š. akol. 2006. Trestné právo svysvetlivkami ajudikatúrou. 2. zväzok. Trestný poriadok, Bratislava: Iura Edition,
2006.s.245.

20

M !"#$%&
M"(,
%- O''"(")&*+
B*(%.)/0 3/2012

WWW.MAGISTEROFFICIORUM.SK

alšími inštitútmi, ktoré možno nájsƛ aj vprávnej úprave TP, je poskytnutie zábezpeky, ktorá je
unás upravená ako peŸažná záruka, prípadne záruka poskytnutá dôveryhodnou osobou alebo
záujmovýmzdružením.
Sűub obvineného, že upustí od akéhokoűvek kontaktu sobeƛou je obsahovo porovnateűný so
zákazomúmyselnesapriblížiƛkurēitejosobenavzdialenosƛmenšiuakopäƛmetrov,ktorýjevšak
možné vzmysle TP uložiƛ len na posilnenie úēelu, ktorý by sa inak dosiahol väzbou. Nejde
osamostatnýinštitútnahradeniaväzby,akojetomuvRakúsku.
Vzmysle TP nie je možné nahradiƛ väzbu odŸatím všetkých kűúēov od bytu. Predbežná sociálna
kuratelaaninariadeniesosúhlasomobvineného,žesapodriadiodvykacejlieēbe,alebolekárskej
starostlivosti,alebopsychoterapii,alebozdravotnémuopatreniurovnakoniejevrámcinahradenia
väzbyvzmysleTPmožná.
Žiadasazdôrazniƛ,ženahradenieväzbyvRakúskujemožnépriakomkoűvekdôvodeväzby,priēom
nášTPumožŸujenahradenielenpritzv.útekovejapreventívnejväzbe.
Vrozhodovacej ēinnosti Ústavného súdu SR aNajvyššieho súdu SR sa pripustila možnosƛ
7
nahradeniaväzbyajvovzƛahukdôvodomtzv.kolúznejväzby. Prostriedkynahradzujúceväzbusú
však vzmysle TP, vo vzƛahu kdôvodom tzv. kolúznej väzby prípustné vprípade tzv. opätovnej
8
väzby. 
Podűa§173aTrestnéhoporiadkuRakúskejrepublikymôženanávrhprokurátoraaleboobvineného
vyšetrovacia väzba pokraēovaƛ ako domáca väzba vykonávaná vmieste bydliska, vktorom má
obvinený zriadený svoj pobyt. Nariadenie domácej väzby je prípustné, keě sa vyšetrovacia väzba
nezamení za miernejšiu náhradu väzby, avšak úēel väzby možno dosiahnuƛ aj týmto spôsobom
výkonuvyšetrovacejväzby,pretožeobvinenýžijevusporiadanýchživotnýchpomerochasúhlasíso
svojím sledovaním prostredníctvom vhodných prostriedkov elektronického dozoru. Od momentu
nariadeniadomácejväzbysaužzúradnejmocinebudúkonaƛpojednávaniaoväzbearozhodnutie
opokraēovaní alebo oprepustení zvyšetrovacej väzby môže byƛ vydané písomne, bez
predchádzajúceho ústneho pojednávania. Súd poverí sociálneho kurátora, aby najneskôr na
pojednávaní oväzbe informoval súd oživotných pomeroch obvineného a ojeho sociálnych
väzbách,vrátanemožnostivenovaƛsazamestnaniualeboprípravenazamestnaniebezohrozenia
úēelu väzby, ako aj opodmienkach výkonu domácej väzby dohodnutých sobvineným, ktorých
dodržanie je obvinený povinný potvrdiƛ svojím sűubom poēas pojednávania oväzbe. Opustenie
miesta pobytu nie je prípustné, svýnimkou dochádzania do miesta výkonu zamestnania alebo
prípravy na zamestnanie, za úēelom obstarania nevyhnutných životných potrieb ana prijatie
nevyhnutnej lekárskej pomoci. Súd je povinný zrušiƛ domácu väzbu anariadiƛ ěalší výkon
vyšetrovacej väzby vústave na výkon väzby, ak obvinený vyhlási, že svoj súhlas odvoláva, ak
obvinenývrozporesosvojímsűubomnedodržiavapodmienky,aleboaksainakzistí,žeúēelyväzby
sadomácouväzbounedosahujú.
Takýto spôsob nahradenia väzby vslovenskom trestnom procese nie je zakotvený. Podűa §82
ods.1písm.e/TPjevšakmožnénaposilnenieúēeluväzbyuložiƛobvinenémuzákazvzěaűovaƛsa
zmiesta pobytu alebo obydlia, okrem vymedzených podmienok. Kontrolu uvedeného zákazu
vykonávaprobaēnýamediaēnýúradník.


7)I.ÚS100/2004,I.ÚS239/2004
8) MINÁRIK, Š. akol. 2006. Trestné právo svysvetlivkami ajudikatúrou. 2. zväzok. Trestný poriadok. Bratislava: Iura Edition,
2006.s.290
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IV.ROZHODNUTIEOVÄZBE
Vpodmienkach rakúskeho trestného procesu môže vyšetrujúci sudca vziaƛ obvineného do väzby
9
lennazákladenávrhuprokurátoraazdôvodovtaxatívneuvedenýchvzákone. 
Každýzadržanýobvinenýmusíbyƛokamžitepojehodopravenídoústavunavýkonväzbyvypoēutý
vo veci podmienok vyšetrovacej väzby. Vyšetrujúci sudca však môže pred svojim rozhodnutím
zahájiƛokamžitévyšetrovaniealebonímpoveriƛpolíciu,akmožnooēakávaƛ,žejehovýsledokbude
maƛrozhodujúcivplyvnazhodnoteniepodozreniazēinualebonadôvodväzby.Vkaždomprípade
musívyšetrujúcisudcanajneskôrdo48hodínpodopraveníobvinenéhodoústavunavýkonväzby
rozhodnúƛ,ēimábyƛobvinenýprepustený–priuplatnení„miernejšejnáhradyväzby“,alebobude
10
vzatýdovyšetrovacejväzby. 
Rozhodnutieoväzbemusívzmyslerakúskejprávnejúpravyobsahovaƛ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

menoobvineného,akoajěalšieúdajeoosobe;
trestný ēin, zo spáchania ktorého je obvinený podozrivý, ēas, miesto aokolnosti jeho
spáchaniaakoajjehozákonnéoznaēenie;
dôvodväzby;
skutoēnosti, zktorých vyplýva dôvodné podozrenie adôvod väzby, ako ajdôvody, pre
ktorénemožnoúēelväzbydosiahnuƛuplatnenímmiernejšejnáhradyväzby;
oznámenie, maximálne do ktorého dŸa je toto rozhodnutie úēinné, ako aj to, že pred
prípadnýmpokraēovanímvovýkoneväzbysabudekonaƛpojednávanieoväzbe;
oznámenie otom, že obvinený môže upovedomiƛ alebo nechaƛ upovedomiƛ obhajcu,
rodinnéhopríslušníkaaleboinúdôvernúosobu,pokiaűtakužneurobil;
oznámenieotom,žeobvinenéhomusízastupovaƛobhajca,pokiaűsaobvinenýnachádza
vovyšetrovacejväzbe;
oznámenieotom,žeobvinenýmáprávopodaƛsƛažnosƛažemôžekedykoűvekpožiadaƛ
osvojeprepusteniezväzbyalebonariadeniedomácejväzby.

RozhodnutiaoväzbevzmysleTP(§72ods.1TP),neobsahujúoznámeniedŸa,doktoréhojetoto
rozhodnutie úēinné ani to, že pred prípadným pokraēovaním vo výkone väzby sa bude konaƛ
pojednávanieoväzbe.RovnakonášTPnevyžadujeabyrozhodnutieobsahovalooznámenieotom,
žeobvinenýmôžeupovedomiƛalebonechaƛupovedomiƛobhajcu,rodinnéhopríslušníkaaleboinú
dôvernúosobu,pokiaűtakužneurobil.
Vzmysle našej právnej úpravy vprípravnom konaní sudca pre prípravné konanie ovzatí
obvinenéhodoväzbybezprieƛahovvyrozumierodinnéhopríslušníkaobvineného,aleboinúosobu,
ktorúobvinenýoznaēíajehoobhajcu,priēominúosobu,ktorúobvinenýoznaēímožnovyrozumieƛ
lenvtedy,aksatýmnezmaríúēelväzby,atoodokamihukeějeobvinenémuoznámenéuznesenie
11
ovzatídoväzby. Obvinenémusatedatátomožnosƛupovedomeniavuzneseníneoznamuje.
Rovnako sa podűa TP neoznamuje ani to, že obvineného musí zastupovaƛ obhajca pokiaű sa
obvinený nachádza vo vyšetrovacej väzbe. Vnašom trestnom procese sa jedná oprípade nutnej
obhajoby,kdejeobhajcaustanovenýsamostatnýmopatrením.Informácia,žeobvinenýmáprávo
kedykoűvekpožiadaƛoprepustenierovnakoabsentujevnašomuzneseníovzatídoväzby.


9)RÚŽIKA,M.–ZEZULOVÁ,J.2004.Zadrženíavazbavēeskémtrestnímprocesu,Praha:C.H.Becka,2004.s.657
10)§174(1)StrafprozessordnungderRepublikÖsterreich./preložil:TRANSLATA,spol.sr.o.,Einsteinova24,Bratislava,IO:35
927836/.
11)§74ods.1TP.
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Obvinenýmáajunásprávokedykoűvekžiadaƛoprepusteniezväzbynaslobodu.Aksajehožiadosƛ
zamietla,môžejuobvinený,akvnejneuvedieinédôvody,opakovaƛažpouplynutítridsiatichdní
12
ododŸa,keěrozhodnutieojehopredchádzajúcejžiadostinadobudloprávoplatnosƛ. 

V.LEHOTYVÄZBY
AždozaēatiahlavnéhopojednávanianesmievyšetrovaciaväzbavRakúskupresiahnuƛnasledujúce
lehoty:
1.
2.

dva mesiace, pokiaű je obvinený vo väzbe len zdôvodu nebezpeēenstva kolúzneho
správania (ovplyvŸovanie svedkov, spoluobvinených, niēenie dôkazov, marenie
objasŸovaniaskutoēnostídôležitýchpretrestnékonanie),vostatnýchprípadoch
šesƛ mesiacov, pokiaű je obvinený zadržiavaný kvôli podozreniu zo spáchania preēinu;
jedenrok,akjeobvinenýzadržiavanýkvôlipodozreniuzospáchaniazloēinu;advaroky,
akjeobvinenýzadržiavanýkvôlipodozreniuzospáchaniazloēinu,zaktorýmožnouložiƛ
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trestodŸatiaslobodyvtrvaníviacakopäƛrokov. 

VTP sú lehoty väzby rozdelené na lehoty vprípravnom konaní alehoty vkonaní pred súdom.
ZároveŸsúunáslehotypodobneakovrakúskomtrestnomprocesediferencovanévzávislostiod
toho,ēisajednáopreēin,zloēinaleboobzvlášƛzávažnýzloēin.

VI.ZÁVER
Vzhűadomnauvedenémožnozaujaƛzáver,žeúpravaväzbyvzmyslerakúskehotrestnéhoprocesu
je porovnateűná správnou úpravou Slovenskej republiky, priēom je jej vmnohom podobná.
Konkrétnedôvodyväzbysúkoncipovanévrámcirakúskehotrestnéhoprocesuoēosipodrobnejšie,
rovnako ako spôsoby nahradenia väzby. Ohűadne náležitostí rozhodnutia oväzbe, rozhodnutia
vzmysleTPneobsahujúniektoréználežitostívyžadovanýchvrakúskomtrestnomprocese.Lehoty
väzby sú vTP naopak upravené vistom smere precíznejšie, keěže sú rozdelené na lehoty
vprípravnomkonaníavkonanípredsúdom.
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