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SÚD OSLOBODIL PRVÚ OBŽALOVANÚ OBEŤ
RAZIE V MOLDAVE NAD BODVOU
(Bratislava, 3. mája) Súd na dnešnom pojednávaní oslobodil prvú z obetí policajnej razie v
Moldave nad Bodvou z roku 2013, ktorá čelila trestnému stíhaniu z dôvodu krivej výpovede.
„Vítam rozhodnutie súdu, ktorým bola obeť razie v Moldave nad Bodvou oslobodená. Je
neprijateľné, aby v demokratickom a právnom štáte čelili obete policajného násilia podobným
obvineniam, ako tomu bolo v tomto prípade. Od samotného incidentu uplynulo už skoro osem
rokov. Z hľadiska trvania zásahu do ľudských práv obete to bolo mimoriadne dlhé a náročné
obdobie, no je evidentné, že presadzovanie ľudských práv má svoje opodstatnenie,“ uviedla
verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová.
Prípadom policajnej razie v Moldave nad Bodvou sa zaoberala ešte predchádzajúca verejná
ochrankyňa práv Jana Dubovcová, ktorá po preskúmaní incidentu konštatovala porušenie
viacerých základných práv a slobôd väčšieho počtu osôb.
Vo veci sa po nástupe do úradu angažovala tiež verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová, ktorá
v roku 2019 vstúpila ako tretia strana po prvýkrát v histórii úradu do konania pred Európskym
súdom pre ľudské práva (ESĽP) v Štrasburgu. Ten rozhodol v septembri minulého roka
v prospech obetí razie a vo svojich záveroch sa opiera aj o viaceré body, ktoré mu vo svojom
stanovisku poskytla verejná ochrankyňa práv.

Prehľad dôležitých krokov verejných ochrankýň práv v prípade policajnej razie v Moldave
nad Bodvou:


V roku 2013 preskúmala prípad predchodkyňa Jana Dubovcová a skonštatovala porušenie
práv obetí policajného zásahu.



Následne v tomto roku Jana Dubovcová predložila historicky prvú mimoriadnu správu do
národnej rady pre nezákonný postup polície, ktorý vážnym spôsobom narušil základné práva.



Koncom roka 2013 predložila Jana Dubovcová vláde SR historicky prvé vyrozumenie vláde, ku
ktorému jej na rokovaní vlády v januári 2014 nedovolili prehovoriť.



V septembri 2018 navštívila aktuálna verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová spolu s
vtedajším prezidentom SR Andrejom Kiskom Moldavu nad Bodvou. Návšteva sa niesla v
symbolike snahy o nápravu nespravodlivosti z roku 2013 a zlepšenie celkovej situácie
obyvateľov v tejto osade.
Od roku 2018 sa Mária Patakyová a zástupcovia či zástupkyne Kancelárie verejného ochrancu
práv pravidelne zúčastňovali na súdnych pojednávaniach a sledovali vývoj prípadu.
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V roku 2019 požiadala Mária Patakyová ESĽP o vstup do konania so stanoviskom tretej strany.
ESĽP so vstupom do konania súhlasil. Na jeseň minulého roka ESĽP rozhodol v prospech obetí
razie a vo svojom odôvodnení použil aj závery zo stanoviska verejnej ochrankyne práv.
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