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HLAVA I 
DÔSTOJNOSŤ 

Článok 2 
Právo na život 

1. Každý má právo na život. 
2. Nikto nesmie byť odsúdený na trest smrti ani popravený. 

Článok 3 

Článok 4 
Zákaz mučenia a neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestu 

Nikoho nemožno mučiť ani podrobovať neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu 
alebo trestu. 

Článok 5 
Zákaz otroctva a nútených prác 

1. Nikoho nemožno držať v otroctve alebo nevoľníctve. 
2. Od nikoho nemožno vyžadovať, aby vykonával nútené alebo povinné práce. 
3. Obchodovanie s ľudskými bytosťami je zakázané. 

HLAVA II 
SLOBODY 

Článok 6 
Právo na slobodu a bezpečnosť 

Každý má právo na slobodu a osobnú bezpečnosť. 

Článok 8 
Ochrana osobných údajov 

1. Každý má právo na ochranu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú. 
2. Tieto údaje musia byť riadne spracované na určené účely na základe súhlasu dotknutej 

osoby alebo na inom oprávnenom základe ustanovenom zákonom. Každý má právo na 
prístup k zhromaždeným údajom, ktoré sa ho týkajú, a právo na ich opravu. 

3. Dodržiavanie týchto pravidiel podlieha kontrole nezávislého orgánu. 
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Článok 18 
Právo na azyl 

Právo na azyl sa zaručuje dodržiavaním pravidiel Ženevského dohovoru z 28. júla 1951 
a Protokolu z 31. januára 1967 týkajúcich sa postavenia utečencov a v súlade so Zmluvou 
o Európskej únii a so Zmluvou o fungovaní Európskej únie (ďalej len „zmluvy“). 

Článok 19 
Ochrana v prípade vysťahovania, vyhostenia alebo extradície 

1. Hromadné vyhostenie je zakázané. 
2. Nikto nesmie byť vysťahovaný, vyhostený ani vydaný do štátu, v ktorom existuje vážne 

riziko, že bude vystavený trestu smrti, mučeniu alebo inému neľudskému alebo ponižujúcemu 
zaobchádzaniu alebo trestu. 

HLAVA VI 
SPRAVODLIVOSŤ 

Článok 47 
Právo na účinný prostriedok nápravy a na spravodlivý proces 

Každý, koho práva a slobody zaručené právom Únie sú porušené, má za podmienok 
ustanovených v tomto článku právo na účinný prostriedok nápravy pred súdom. 

Každý má právo na to, aby jeho záležitosť bola spravodlivo, verejne a v primeranej lehote 
prejednaná nezávislým a nestranným súdom zriadeným zákonom. Každý musí mať možnosť 
poradiť sa, obhajovať sa a nechať sa zastupovať. 

Právna pomoc sa poskytuje osobám, ktoré nemajú dostatočné prostriedky v prípade, ak je 
táto pomoc potrebná na zabezpečenie efektívneho prístupu k spravodlivosti. 

Článok 48 
Prezumpcia neviny a právo na obhajobu 

1. Každý, kto je obvinený, sa považuje za nevinného, kým jeho vina nebola preukázaná 
zákonným spôsobom. 

2. Každý, kto je obvinený, má zaručené právo na obhajobu. 

Článok 49 
Zásady zákonnosti a primeranosti trestných činov a trestov 

1. Nikoho nemožno odsúdiť za konanie alebo opomenutie, ktoré v čase, keď bolo spáchané, 
nebolo podľa vnútroštátneho alebo medzinárodného práva trestným činom. Takisto nesmie 
byť uložený trest prísnejší, než aký bolo možné uložiť v čase spáchania trestného činu. Ak po 
spáchaní trestného činu zákon ustanovuje miernejší trest, uloží sa tento trest. 

2. Tento článok nebráni súdeniu a potrestaniu osoby za konanie alebo opomenutie, ktoré 
v čase, keď bolo spáchané, bolo trestné podľa všeobecných právnych zásad uznávaných 
spoločenstvom národov. 

3. Prísnosť trestov nesmie byť neprimeraná trestnému činu. 
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Článok 50 
Právo nebyť stíhaný alebo potrestaný v trestnom konaní dvakrát za ten istý trestný čin 

Nikoho nemožno stíhať alebo potrestať v trestnom konaní za trestný čin, za ktorý už bol 
v rámci Únie oslobodený alebo odsúdený konečným rozsudkom v súlade so zákonom. 

HLAVA VII 
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA UPRAVUJÚCE VÝKLAD A UPLATŇOVANIE 

CHARTY 

Článok 51 
Rozsah pôsobnosti 

1. Ustanovenia tejto charty sú pri dodržaní zásady subsidiarity určené pre inštitúcie, 
orgány, úrady a agentúry Únie, a tiež pre členské štáty výlučne vtedy, ak vykonávajú právo 
Únie. V dôsledku toho rešpektujú práva, dodržiavajú zásady a podporujú ich uplatňovanie 
v súlade so svojimi príslušnými právomocami a pri zachovaní obmedzení právomocí Únie, 
ktoré boli na ňu prenesené zmluvami. 

2. Táto charta nerozširuje rozsah pôsobnosti práva Únie nad rámec právomocí Únie, ani 
nezakladá žiadnu novú právomoc ani úlohu pre Úniu, ani nemení právomoci a úlohy 
vymedzené v zmluvách. 

Článok 52 
Rozsah a výklad práv a zásad 

1. Akékoľvek obmedzenie výkonu práv a slobôd uznaných v tejto charte musí byť 
ustanovené zákonom a rešpektovať podstatu týchto práv a slobôd. Za predpokladu dodržiavania 
zásady proporcionality možno tieto práva a slobody obmedziť len vtedy, ak je to nevyhnutné 
a skutočne to zodpovedá cieľom všeobecného záujmu, ktoré sú uznané Úniou, alebo ak je to 
potrebné na ochranu práv a slobôd iných. 

2. Práva uznané v tejto charte, ktoré sú predmetom ustanovení zmlúv, sa vykonávajú za 
podmienok a v medziach vymedzených týmito zmluvami. 

3. V rozsahu, v akom táto charta obsahuje práva, ktoré zodpovedajú právam zaručeným 
v Európskom dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd, zmysel a rozsah týchto 
práv je rovnaký ako zmysel a rozsah práv ustanovených v uvedenom dohovore. Toto 
ustanovenie nebráni tomu, aby právo Únie priznávalo širší rozsah ochrany týchto práv. 

4. V rozsahu, v akom táto charta uznáva základné práva vyplývajúce z ústavných tradícií 
spoločných pre členské štáty, sa tieto práva musia vykladať v súlade s týmito tradíciami. 

5. Ustanovenia tejto charty, ktoré obsahujú zásady, môžu byť vykonávané legislatívnymi 
a exekutívnymi aktmi prijatými inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie, a aktmi členských 
štátov, ak tieto vykonávajú právo Únie, pri výkone svojich príslušných právomocí. Možno sa 
ich dovolávať pred súdom len na účely výkladu a preskúmavania zákonnosti týchto aktov. 

6. Vnútroštátne právne predpisy a prax sa musia zohľadniť v plnej miere tak, ako je to 
vymedzené v tejto charte. 

7. Súdy Únie a členských štátov náležite prihliadajú na vysvetlivky vypracované s cieľom 
poskytnúť usmernenia pri výklade tejto charty. 

 


