Viete, že?

1

Zákon o pobyte cudzincov (č. 404/2011 Z.z.) zakazuje zaistenie detí,

ktoré sa na území Slovenskej republike nájdu bez sprievodu svojich
rodičov alebo iných zákonných zástupcov.

2

Ten istý zákon pripúšťa zaistenie detí s rodinnými príslušníkmi,

avšak iba v nevyhnutnom prípade a na čo najkratší čas, nakoľko

deti sa považujú za zraniteľné osoby. Aby policajti mohli rozhodnúť,
že zaistia rodinu s deťmi, požiadavky sú prísnejšie ako v prípade
zaistenia ostatných osôb.

3

Od júna 2016 Najvyšší súd SR a Krajský súd v Košiciach rušia
rozhodnutia o zaistení detí s rodinami pre ich nezákonnosť

a nariaďujú polícii ich bezodkladné prepustenie na slobodu1.

Súdy sa vyslovili, že deti by nemali trpieť dlhým pobytom v zaistení
a nemali byť trestané za imigračný status svojich rodičov (t. j. za to,
že ich rodičia cestujú bez potrebných dokladov, resp. s pozme-

nenými dokonca falšovanými dokladmi), ani za ich predchádzajúce
správanie, ktoré naznačuje riziko úteku.

4

Rodiny s deťmi, ktoré súd prepustí na slobodu, majú nárok

na náhradu škody za ich nezákonný pobyt v zaistení. Slovenskej
republike tak môže vzniknúť povinnosť zaplatiť odškodnenie pre
tieto rodiny.

1. Najvyšší súd SR: 10SZa/12/2016, 10SZa/13/2016, Krajský súd Košice: 1Sa/36/2016, 1Sa/35/2016, 10Sa/27/2016, 1Sa/38/2016, 1Sa/39/2016

5

Európsky súd pre ľudské práva rozhodol vo viacerých prípadoch,

že zaistením môžeme deťom spôsobovať útrapy, ktoré sa rovnajú zlému
zaobchádzaniu, priam mučeniu.

6

Pobyt dieťaťa v zaistení považoval Európsky súd za porušenie čl. 3

Európskeho dohovoru o ľudských právach a Dohovoru o právach dieťaťa,
v prípadoch napr. Muskhadzhiyeva a ďalší proti Belgicku, Popov proti
Francúzsku atď.

7

Súd konštatoval, že zaistením detí spolu s rodičmi došlo k porušenie

článku 3 Európskeho dohovoru. Aj keď bola rodina ubytovaná oddelene
od ostatných zaistených cudzincov, materiálne vybavenie
v zaistení nebolo prispôsobené potrebám detí.

8

Výbor OSN pre práva dieťaťa opakovane upozornil, že zaistenie detí je

v rozpore s ich najlepším záujmom. Pri prijímaní opatrení týkajúcich sa
detí by mal byť v prvom rade vždy zohľadnený najlepší záujem dieťaťa,
podľa ktorého by sa malo rozhodovať o ďalšom osude celej rodiny.

9

V júni 2016 zverejnil Výbor OSN pre práva dieťaťa svoje odporúčania
aj pre Slovenskú republiku, v ktorých odporučil, aby SR urýchlene
a úplne zrušila zaisťovanie detí s rodinami.

10

Deti nemajú byť postihované za konanie svojich rodičov, pretože za neho
nemôžu a spôsob cesty si nevybrali.

11

Výbor odporúča uviesť do praxe alternatívy k zaisteniu (miernejšie

opatrenia), ktoré umožnia, aby deti ostali v sprievode členov rodiny alebo
zákonných zástupcov bez pozbavenia osobnej slobody, v prirodzenom
prostredí komunity, bez požiadavky preukazovania neprimerane
vysokého finančného zabezpečenia.

12

Na poslednom summite OSN v New Yorku v septembri 2016 sa štáty OSN
zaviazali, že budú smerovať k tomu, aby sa od zaisťovania detí úplne
upustilo v horizonte najbližších dvoch rokov.

Viac informácií k zaisťovaniu rodín s deťmi
na stránke Ligy za ľudské práva: www.hrl.sk

Podporené Nadáciou pre deti Slovenska
z fondu Pomoc deťom v utečeneckej kríze

