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PREHĽAD ROZHODNUTÍ NAJVYŠŠIEHO SÚDU SLOVENSKEJ 
REPUBLIKY VO VECIACH MEDZINÁRODNEJ OCHRANY 

VYDANÝCH V ROKU 2014 

 

Liga za ľudské práva 

JUDr. Nataša Just Hrnčárová 

 

Advokátom, právnikom ako aj širšej odbornej verejnosti prinášame prehľad rozhodnutí 
Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (NSSR) vo veciach medzinárodnej ochrany vydaných v roku 
2014. V tomto období sa NSSR vo svojej rozhodovacej praxi zaoberal niekoľkými dôležitými 
a i zaujímavými otázkami spojenými s rozhodovaním o žiadostiach o udelenie medzinárodnej 
ochrany podanými cudzincami na území Slovenskej republiky.  

 

NSSR napríklad opakovane upozorňuje správny orgán na PREDČASNOSŤ  VYDANIA JEHO 
ROZHODNUTIA O ŽIADOSTI O UDELENIE AZYLU. Vo svojom rozhodnutí 10 Sža/1/2014 konštatuje, že 
žiadateľke o udelenie azylu nebolo umožnené účinne a dostatočne preukázať, že krajina jej pôvodu 
nie je práva pre ňu bezpečnou krajinou.  NSSR konštatuje, že správny orgán je povinný poskytnúť 
žiadateľke všetky prostriedky, aby toto preukázala. Až v prípade, že dôkazné bremeno neunesie, je 
možné konštatovať, že pochádza z krajiny pôvodu, ktorá je i v jej prípade krajinou bezpečnou. 
Podobne, v rozhodnutí 1Sža/2/2014 NSSR konštatuje, že často krát nie je v možnostiach žiadateľa o 
azyl preukázať svoje tvrdenia iným spôsobom ako vlastnou dôveryhodnou výpoveďou. Pokiaľ 
žiadateľ o azyl predloží dôkazy, ktorými preukazuje pravdivosť tvrdení o prenasledovaní v krajine 
pôvodu, správny orgán im musí venovať náležitú pozornosť a tieto vyhodnotiť. V rozhodnutí 
1Sža/13/2014 hodnotí NSSR záver správneho orgánu o tom, že žiadateľ prestal spĺňať podmienky pre 
poskytnutie doplnkovej opäť za predčasné a správnemu orgánu vyčíta, že sa uspokojil so zisteniami 
z predchádzajúceho správneho konania a v aktuálnom konaní o predĺženie doplnkovej ochrany 
nevykonal náležité dokazovanie. Dôvodom nepredĺženia doplnkovej ochrany žiadateľovi nemôže byť 
zistenie správneho orgánu, že v oblasti, z ktorej žiadateľ pochádza je situácia stabilnejšia ako v iných 
oblastiach krajiny pôvodu, ale zistenie, že bezpečnostná situácia sa zlepšila natoľko, že žiadateľovi 
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pri návrate do krajiny pôvodu nehrozí nebezpečenstvo, ktorého existencia bola dôvodom poskytnutej 
doplnkovej ochrany. 

 

Vo svojom rozhodnutí 1Sža/10/2014 NSSR uvádza, že správny orgán nevenoval náležitú pozornosť a 
neskúmal, či v danom prípade žiadateľa o udelenie azylu nejde o PRENASLEDOVANIE ZO STRANY 
NEŠTÁTNEHO SUBJEKTU S PODPORU ŠTÁTNYCH ORGÁNOV. NSSR upozorňuje, že Ženevský dohovor 
o postavení utečencov z roku 1951 neobsahuje nijaké ustanovenie vymedzujúce možných pôvodcov 
prenasledovania a nevyžaduje, aby bolo prenasledovanie prevádzané iba štátnymi orgánmi. 
Podobne, aj Kvalifikačná smernica vymedzila za pôvodcov prenasledovania aj neštátnych pôvodcov, 
ak je možné preukázať, že predchádzajúci potenciálny pôvodcovia prenasledovania, ani 
medzinárodné organizácie nie sú schopné alebo ochotné poskytnúť ochranu pred prenasledovaním. 
Podobne aj zákon o azyle uvádza možnosť za prenasledovanie považovať aj jednanie súkromných 
osôb za okolností podobných ako v kvalifikačnej smernici. Zavedenie možnosti prenasledovania 
neštátnymi subjektmi ponúka teda podľa názoru NSSR ochranu pred prenasledovaním kriminálnymi 
organizáciami, rebelskými skupinami a taktiež páchateľmi domáceho násilia. Súd v tejto súvislosti 
zdôraznil, že pokiaľ porušovanie ľudských práv nevzišlo od štátnych orgánov, ale od neštátnych 
činiteľov (napr. kriminálnych živlov) môže to byť pre udelenie azylu alebo doplnkovej ochrany 
relevantné. V takých prípadoch by sa tieto porušenia ľudských práv mali považovať za akty 
prenasledovania, ak sú štátne orgány buď neochotné alebo neschopné poskytnúť ochranu pred 
takýmito činmi.   

 

V rozhodnutí 1Sža/13/2014 sa NSSR zaoberá BAGATELIZOVANÍM VÝZNAMU DÔKAZU – PODKLADU 
VYPRACOVANÉHO UNHCR PRE POSUDZOVANIE ŽIADOSTÍ ŽIADATEĽOV POCHÁDZAJÚCICH ZO 
SOMÁLSKA. Upozorňuje, že význam presných a aktuálnych údajoch, ktoré majú členské štáty 
zabezpečiť pri posudzovaní opodstatnenosti obáv žiadateľa z prenasledovania alebo reálnosti jeho 
ohrozenia vážnym bezprávím je explicitne vyjadrený v čl. 8 ods. 2 Kvalifikačnej smernice, kde sa ako 
jeden zo zdrojov, z ktorých majú členské štáty čerpať informácie uvádza UNHCR. Pri posudzovaní, či 
má žiadateľ opodstatnenú obavu z prenasledovania alebo je reálne ohrozený vážnym bezprávím, 
alebo má prístup k ochrane proti prenasledovaniu alebo vážnemu bezpráviu v časti krajiny pôvodu v 
súlade s odsekom 1, členské štáty zohľadnia v čase prijímania rozhodnutia o žiadosti všeobecné 
okolnosti prevládajúce v tejto časti krajiny a osobné okolnosti žiadateľa v súlade s článkom 4. Na 
tento účel členské štáty zabezpečia, aby sa získali presné a aktuálne údaje z príslušných zdrojov, 
napríklad od Vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov a Európskeho 
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podporného úradu pre azyl. Na tento problém a otázky s ním spojené v aplikačnej praxi upozorňuje 
súd aj vo svojom rozhodnutí 10Sža/18/2014. 

 

Tak, ako minulé roky i v roku 2014 NSSR napr. v rozhodnutí 1Sža/17/2014 upozorňuje správny orgán, 
že NIE JE POVINNOSŤOU ŽIADATEĽA O AZYL, ABY PRENASLEDOVANIE SVOJEJ OSOBY 
PREUKAZOVAL INÝMI DÔKAZNÝMI PROSTRIEDKAMI NEŽ VLASTNOU DÔVERYHODNOU 
VÝPOVEĎOU. Je naopak povinnosťou správneho orgánu, aby v pochybnostiach zhromaždil všetky 
dostupné dôkazy, ktoré dôveryhodnosť žiadateľa vyvracajú alebo spochybňujú.  Pripomína, že 
konanie o medzinárodnej ochrane je špecifické tým, že je v ňom často nutné rozhodovať za sťaženej 
dôkaznej situácie, a že ide o prospektívne rozhodovanie (t. j. posudzuje sa dôvodnosť strachu z 
prenasledovania, či riziko vážnej ujmy v budúcnosti) a teda, že nesprávne rozhodnutie má pre 
žiadateľa o azyl obzvlášť závažné dôsledky. Týmto špecifikám konania o medzinárodnej ochrane 
zodpovedá aj ŠTANDARD A ROZLOŽENIE DÔKAZNÉHO BREMENA, ktoré sú vychýlené v prospech 
žiadateľa o medzinárodnú ochranu. 

 

Vo svojom rozhodnutí 1Sža/15/2014 sa NSSR vyjadruje k dôvodom medzinárodnej ochrany v prípade 
žiadateľky a jej maloletých synov, ktoré sa odvíjajú od dôvodov jej manžela.  Konštatuje, že ide o 
DÔVODY ŽIADOSTI O AZYL ODVODENÉ OD DÔVODOV, PRE KTORÉ O UDELENIE AZYLU NA ÚZEMÍ 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY ŽIADA MANŽEL, pre problémy ktorého sa rozhodli opustiť krajinu pôvodu a 
požiadať a medzinárodnú ochranu. Udelenie azylu žiadateľke a jej maloletým synom je logicky 
viazané na udelenie azylu jej manželovi, vzhľadom na to, že krajinu opustila s manželom a maloletými 
deťmi spoločne kvôli problémom svojho manžela. 

 

V prípade žiadateľa o udelenie azylu, ktorý svoju žiadosť odôvodňuje KONVERTOVANÍM v rozhodnutí 
1Sža/16/2014 NSSR upozorňuje správny orgán rozhodnutia Súdneho dvora, podľa ktorého článok 2 
písm. c) Kvalifikačnej smernice treba vykladať v tom zmysle, že obava žiadateľa z prenasledovania je 
oprávnená vtedy, ak príslušné orgány s ohľadom na osobnú situáciu žiadateľa zastávajú názor, že je 
dôvodné sa domnievať, že po jeho návrate do jeho krajiny pôvodu bude vykonávať náboženské 
úkony, ktoré ho vystavia skutočnému riziku prenasledovania. Pri individuálnom posudzovaní žiadosti 
o získanie postavenia utečenca uvedené orgány od žiadateľa nemôžu odôvodnene požadovať, aby 
sa týchto svojich náboženských úkonov vzdal. Súd odkazuje aj na rozhodnutie Najvyššieho 
správneho súdu Českej republiky podľa ktorého „je obtížné, ne-li nemožné stanovit jakákoliv měřítka 



 

 
 Liga za ľudské práva 
 Hurbanovo nám. 5, 
 811 03 Bratislava 
 

 
 
IČO: 31807968 / DIČ: 2022095471 
tel: +421-2-544 35 437 
fax: +421-2-546 42 439 
e-mail: hrl@hrl.sk 

                 

 

Realizované s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného 
programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd LP/2014. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedná Liga za ľudské práva, o.z. 

 

hodnocení subjektivních znalostí člověka o náboženství nebo víře, na druhou stranu však lze jistou, 
alespoň minimální, povědomost o této víře od žadatele o mezinárodní ochranu, který tvrdí, že zastává 
určitá náboženská přesvědčení, o která opírá své azylově relevantní důvody, požadovat v těch 
případech a v tom rozsahu, které odpovídají osobním charakteristikám daného žadatele i 
charakteristikám prostředí, z něhož pochází." 

 


