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PRÍKLAD OPRAVNÉHO PROSTRIEDKU PROTI ROZHODNUTIU MIGRAČNÉHO ÚRADU MVSR 

Krajský súd v Bratislave 

Záhradnícka 10 

813 66 Bratislava 

 

Navrhovateľ: Meno a priezvisko, dátum narodenia, štátna príslušnosť, telefonický kontakt, bydlisko 

 

Zastúpený: Meno a priezvisko advokáta, sídlo advokáta 

 

 

Odporca: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Migračný úrad Pivonková 6, 812 72 Bratislava 

 

Opravný prostriedok proti rozhodnutiu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky – Migračný úrad, 
ČAS: MU-.../PO-Ž-... zo dňa .... 2015 

 

 

2x 

 

 

Prílohy: 

- Rozhodnutie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky – Migračný úrad, ČAS: MU-
.../PO-Ž-... zo dňa...2015 

Komentár [Mirka1]: Z podani
a musí byť  zjavné, ktorému súdu 
je určené. 
 
Vecne a miestne príslušné sú 2 
súdy: 
 
Krajský súd v Bratislave 
Záhradnícka 10 
813 66 Bratislava 
 
Alebo 
 
Krajský súd v Košiciach 
Štúrova 29 
041 51 Košice 
 
POZOR! V prípade podávania 
odvolania, sa odvolanie nepodáva 
na Najvyšší súd SR, ale na krajský 
súd, proti ktorého rozsudku sa 
navrhovateľ odvoláva 

Komentár [Mirka2]: Z podani
a musí byť zrejmé kto podanie 
podáva. Pri navrhovateľovi musí 
byť uvedené jeho/jej  meno 
a priezvisko a ďalej dátum 
narodenia, štátna príslušnosť, 
telefonický kontakt a bydlisko. 
Účastníkmi konania sú tí, ktorí 
nimi sú v konaní na Migračnom 
úrade. 

Komentár [Mirka3]: Ak je 
navrhovateľ zastúpený (môže, ale 
nemusí byť), treba uviesť meno 
advokáta/tky a jeho/jej sídlo. 

Komentár [Mirka4]: Odporco
m je vždy Ministerstvo vnútra – 
Migračný úrad. 

Komentár [Mirka5]: Konanie 
sa začína na návrh, nazvaný 
opravný prostriedok 

Komentár [Mirka6]: Z podani
a musí byť zrejmé ktorej veci sa 
týka. 

Komentár [Mirka7]: Podanie 
treba predložiť s potrebným 
počtom rovnopisov  (2 – jeden 
rovnopis je súd, jeden pre 
odporcu) a príloh 
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- Rozhodnutie Centra právnej pomoci, sp. zn.: .../2015-KaBA, ČRZ: ..., zo dňa ...2015 / 
Plnomocenstvo 

 

I. 

Dňa ... mi ako právnej zástupkyni navrhovateľa, ...., dátum narodenia ..., štátna príslušnosť ... (ďalej 
len „navrhovateľ“) bolo doručené rozhodnutie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky – 
Migračného úradu (ďalej len „odporca“), ČAS: MU-.../PO-Ž-... zo dňa ... o tom, že podľa § 13 ods. 1 
zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o azyle“) sa navrhovateľovi neudeľuje azyl a rovnako, že sa 
navrhovateľovi podľa § 13c ods. 1 a § 20 ods. 4 zákona o azyle neposkytuje doplnková ochrana. 

 

Navrhovateľ nesúhlasí s týmto rozhodnutím, považuje ho za nesprávne a nezákonné, preto proti 
nemu podáva v zákonnej lehote tento 

 

opravný prostriedok. 
 

II. 

 
Navrhovateľ považuje rozhodnutie odporcu za nesprávne a nezákonné z dôvodov ustanovených v § 
250j ods. 2 písm. ... zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok. 

 

III. 

Skutkový stav 

 

Navrhovateľ pochádza z Iránskej islamskej republiky. V krajine pôvodu vyštudoval žurnalistiku a po 
skončení vysokej školy sa zamestnal v jednom teheránskom denníku. V rámci svojej práce písal články 
a fejtóny na rôzne spoločenské témy, stretával sa s odborníkmi a aktívne pôsobiacimi ľuďmi. V roku 
2012 sa v Teheráne zúčastnil debaty, na ktorú bola pozvaná len úzka skupina vybraných ľudí. Medzi 
nimi, aj navrhovateľ. Okrem iných ľudí sa tam zoznámil aj s kňazom tajnej kresťanskej cirkvi. Odo dňa 

Komentár [Mirka8]: Ak je 
navrhovateľ zastúpený 
advokátom/tkou, prílohou 
opravného prostriedku musí byť 
buď procesné plnomocenstvo 
alebo rozhodnutie Centra právnej 
pomoci o určení advokáta 

Komentár [Mirka9]: Krajský 
súd môže zrušiť rozhodnutie 
Migračného úradu, ak po 
preskúmaní rozhodnutia 
a postupu Migračného úradu 
dospel k záveru, že: 
Rozhodnutie správneho orgánu 
vychádzalo z nesprávneho 
právneho posúdenia veci, 
Zistenie skutkového stavu, 
z ktorého vychádzalo správne 
rozhodnutie, je v rozpore 
s obsahom spisov, 
Zistenie skutkového stavu je 
nedostačujúce na posúdenie veci, 
Rozhodnutie je nepreskúmateľné 
pre nezrozumiteľnosť alebo pre 
nedostatok dôvodov, 
 V konaní správneho orgánu bola 
zistená taká vada, ktorá mohla 
mať vplyv na zákonnosť 
napadnutého rozhodnutia (Pozri § 
250j ods. 2 OSP) 

Komentár [Mirka10]: Advoká
t/žiadateľ o azyl priblíži súdu 
skutkový stav, vysvetlí dôvody 
odchodu z krajiny pôvodu a teda 
dôvody, pre ktoré požiadal o azyl 
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zoznámenia sa navrhovateľ a kňaz pravidelne stretávali, a to buď na utajovaných debatách alebo na 
bohoslužbách. Zásadný zlom v živote navrhovateľa nastal v roku 2013, kedy začal chodievať na 
utajované bohoslužby stále častejšie a častejšie, pričom v júli 2013 sa rozhodol konvertovať na 
kresťanstvo. Dňa 15.7. 2013 bol pokrstený a začal sa viac angažovať aj v samotnej cirkvi. 
Spoluorganizoval utajované debaty, distribuoval letáky o kresťanskej viere a aktívne pôsobil 
v náboženskej komunite.  Po troch mesiacoch po konvertovaní začal mať pocit, že ho niekto sleduje. 
Začali mu byť doručované aj výhražné listy, aby upustil od svojich aktivít, inak „sa to s ním zle skončí“. 
Navrhovateľ sa nedal zastrašiť a naďalej sa venoval svojej činnosti. Kresťanský spôsob života mu 
vyhovoval viac ako život podľa Koránu. Dokonca, pod pseudonymom, začal písať články na tému 
náboženskej slobody, či stave kresťanstva v Iráne. V novembri 2013 bol zadržaný kňaz, ktorý ho 
pokrstil. Dodnes nikto presne nevie, čo sa s ním stalo a kde presne sa nachádza. Ostatní členovia 
cirkvi sa začali, najmä z dôvodu obavy o svoj život, stretávať na novom utajenom mieste. V polovici 
decembra 2013 sa konala tajná bohoslužba v jednom byte na predmestí Iránu. Asi o 20:00 tam vtrhla 
iránska tajná polícia a všetkých zúčastnených, vrátane navrhovateľa, predviedla na policajnú stanicu. 
Navrhovateľ bol odsúdený na 50 rán bičom za účasť na kresťanskej bohoslužbe a s vyhrážkou, že ak 
ho zadržia ešte raz, bude potrestaný oveľa prísnejšie, ho prepustili. Od tohto dňa sa navrhovateľ cítil 
ohrozený, mal problém so spánkom a prespával u známych. Z dôvodu obavy o svoj život začal 
plánovať útek. Ten sa mu aj podaril. Pomocou prevádzačov sa v marci 2014 dostal na Slovensko, kde 
požiadal o azyl. 

 

IV. 

Právna argumentácia - azyl 

 

Navrhovateľ nesúhlasí s právnym názorom odporcu, podľa ktorého v navrhovateľovom prípade 
neboli splnené zákonom stanovené podmienky pre udelenie azylu podľa § 8 zákona o azyle. 

 

Podľa § 8 písm. a) zákona o azyle „Ministerstvo udelí azyl žiadateľovi, ktorý má v krajine pôvodu 
opodstatnené obavy z prenasledovania z rasových, národnostných alebo náboženských dôvodov, 
z dôvodov zastávania určitých politických názorov alebo príslušnosti k určitej sociálnej skupine 
a vzhľadom na tieto obavy sa nemôže alebo nechce vrátiť do tohto štátu.“ 

 

Komentár [Mirka11]: Advoká
t/žiadateľ o azyl uvádza, v čom vidí 
nezákonnosť a nesprávnosť 
rozhodnutia Migračného úradu 
v časti o neudelení azylu 
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Podľa § 2 písm. d) zákona o azyle prenasledovaním sa rozumie „závažné alebo opakované konanie 
spôsobujúce vážne porušovanie základných ľudských práva alebo súbeh rôznych opatrení, ktorý 
postihuje jednotlivca podobným spôsobom, ktoré spočíva najmä v  

- použití fyzického alebo psychického násilia vrátane sexuálneho násilia, 
- zákonných, správnych, policajných alebo súdnych opatreniach, ktoré sú diskriminačné alebo 

sú vykonávané diskriminačným spôsobom, 
- odmietnutí súdnej ochrany, ktoré vedie k neprimeranému alebo diskriminačnému potrestaniu, 
- neprimeranom alebo diskriminačnom trestnom stíhaní alebo treste, 
- trestnom stíhaní alebo treste za odmietnutie výkonu vojenskej služby v čase konfliktu, ak by 

výkon vojenskej služby zahŕňal trestné činy alebo činy uvedené v § 13 ods. 2, 
- konaní namierenom proti osobám určitého pohlavia alebo proti deťom.“ 

 

Navrhovateľ bol v krajine pôvodu vystavený závažnému konaniu zo strany predstaviteľov štátu 
z dôvodu jeho konvertovania na kresťanskú vieru. Za svoju účasť na prezradenej kresťanskej 
bohoslužbe bol odsúdený na 50 rán bičom. Tento trest považuje navrhovateľ za neprimeraný 
a porušujúci jeho základné právo na slobodu náboženskej viery. Ak by sa iránska tajná polícia 
dozvedela, že navrhovateľ dokonca konvertoval na kresťanskú vieru, je vysoko pravdepodobné, že by 
ho postihol ešte prísnejší trest.  

Súčasťou spisu odporcu boli aj informácie o krajine pôvodu, ktoré jasné poukazujú na to, že v prípade 
návratu do krajiny pôvodu by navrhovateľ za svoje konvertovanie mohol byť odsúdený až na trest 
smrti. 

Podľa informácií Odboru dokumentaristiky a zahraničnej spolupráce Migračného úradu, ktoré boli 
založené v spise „v posledných rokoch, kresťania, z ktorých mnohí sú konvertiti s moslimským 
pozadím, čelia podobnému vzoru prenasledovania. Najmenej 49 kresťanov bolo údajne zadržaných 
v Iránskej islamskej republike k januáru 2014. Len v roku 2013, úrady údajne zatkni najmenej 42 
kresťanov, z ktorých 35 bolo odsúdených za účasť v neformálnych „domácich cirkvách/kostoloch, 
spojenie s cirkvami mimo Iránskej islamskej republiky,  vnímanej alebo skutočnej evanjelickej činnosti 
a ďalšie štandardné kresťanské aktivity. Tresty sa pohybujú od 1 do 10 rokov väzenia.1 

                                                             

1  Zdroj: Valné zhromaždenie/Organizácia Spojených národov: Správa špeciálneho spravodajcu o situácii 
ľudských práv v Islamskej republike Irán, 18. marec 2014 (General Assembly/United Nations: Report of the 
Special Rapporteur on the situation of human rights in the Islamic Republic of Iran, 18 March 2014, bod 39 
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„Zatiaľ čo väčšina prípadov týkajúcich sa kresťanov sa súdila revolučnými súdmi pre trestné činy 
národnej bezpečnosti, niektorí kresťania čelia obvineniu na verejných trestných súdoch kvôli prejavom 
náboženského presvedčenia; napríklad súd odsúdil štyroch kresťanov na 80 rán bičom za pitie vína pri 
prijímaní v októbri 2013. Zdroje tiež informovali, že, aj keď trestné stíhanie pre hrdelný zločin 
odpadlíctva je veľmi vzácne, úradníci stále hrozia stíhaním kresťanských konvertitov za odpadlíctvo, 
ktoré, aj keď sa nenachádza v žiadnom iránskom trestnom zákone, bolo stíhané na základe 
islamského výkladu práva bežne používaného iránskymi súdmi.(...)2 

 

Tieto informácie o krajine pôvodu boli odporcom založené v spise. Keďže odporca sa nimi v konaní 
vôbec nezaoberal, je zistenie skutkového stavu, z ktorého vychádzalo správne rozhodnutie, v rozpore 
s obsahom spisov.  

Navyše, na základe predložených dôkazov (odsudzujúci rozsudok na 50 rán bičom, jazvy po bičovaní, 
informácie o krajine pôvodu) jasne preukazujú, že subjektívny strach z prenasledovania v krajine 
pôvodu je v prípade navrhovateľa, aj na základe dostupných informácií o Iráne opodstatnený a na 
základe týchto skutočností sa  navrhovateľ nemôže a nechce vrátiť späť do Iránu. 

V. 

Právna argumentácia – doplnková ochrana 

 

Odporca v namietanom rozhodnutí tvrdí, že „z výpovedí navrhovateľa je zrejmé, že v Iráne 
nevykonával žiadnu takú činnosť, za ktorú by mu v prípade návratu hrozilo vážne bezprávie v podobe 
uloženia trestu smrti alebo jeho výkonu.“  

                                                                                                                                                                                              

 

2  Zdroj: Valné zhromaždenie/Organizácia Spojených národov: Správa špeciálneho spravodajcu o situácii 
ľudských práv v Islamskej republike Irán, 18. marec 2014  General Assembly/United Nations: Report of the 
Special Rapporteur on the situation of human rights in the Islamic Republic of Iran, 18 March 2014, bod 41 

 

Komentár [Mirka12]: Advoká
t/žiadateľ o azyl uvádza, v čom vidí 
nezákonnosť a nesprávnosť 
rozhodnutia Migračného úradu 
v časti o neposkytnutí doplnkovej 
ochrany 
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Podľa § 13a zákona o azyle „ministerstvo poskytne doplnkovú ochranu žiadateľovi, ak sú vážne 
dôvody domnievať sa, že by bol v prípade návratu do krajiny pôvodu vystavený reálnej hrozbe 
vážneho bezprávia.“ 

 

Podľa § 2 písm. f) zákona o azyle „pod vážnym bezprávím sa rozumie uloženie trestu smrti alebo jeho 
výkon, mučenie alebo neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trest, alebo vážne 
a individuálne ohrozenie života alebo nedotknuteľnosti osoby z dôvodu svojvoľného násilia počas 
medzinárodného alebo vnútroštátneho ozbrojeného konfliktu.“ 

 

Z informácií založených odporcom do spisu vyplýva, že „Odpadlíctvo, akt opustenia alebo vzdania sa 
nejakého náboženstva, nie je kodifikované ako trestný čin podľa trestného zákona v Iráne. Avšak, 
iránske donucovacie orgány, prokurátori a súdy často považovali tento akt za trestný čin. Aby obišli 
chýbajúci kodifikovaný zákaz odpadlíctva, prokurátori a sudcovia sa odvolávajú na právne 
ustanovenia v iránskej ústave, ktorá umožňuje súdom využívať islamskú jurisprudenciu. Kým islamské 
právo je otvorené rôznym výkladom v tejto veci, iránske súdy sa zvyčajne spoliehajú na prísne 
interpretácie dodržiavané konzervatívnymi klerikmi ako je zakladajúci vodca Iránskej islamskej 
republiky ajatolláh Chomejní, ktorý sa pozerá na akt opustenia islamu kvôli inému náboženstvu ako 
na trestný čin trestateľný smrťou.“3 

 

„Správa MZV USA o medzinárodnej náboženskej slobode 2012 (UISCRF), publikovaná 12.mája 2013, 
poznamenala, že „Ústava neustanovuje práva moslimských občanov zvoliť, zmeniť alebo vzdať sa 
svojho náboženského presvedčenia. Vláda automaticky považuje dieťa narodené moslimskému otcovi 
za moslima a považuje konvertovanie z islamu za odpadlíctvo, čo sa tretá smrťou.“4 

                                                             

3  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Migračný úrad, Odbor dokumentaristiky a zahraničnej 
spolupráce, Irán, Č.p./MU-ODZS-2013/000171-008, Bratislava 09/10/2013, str. 12 a 13 

4  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Migračný úrad, Odbor dokumentaristiky a zahraničnej 
spolupráce, Irán, Č.p./MU-ODZS-2013/000171-008, Bratislava 09/10/2013, str. 13 
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Na základe týchto informácií je možné konštatovať, že zistenie skutkového stavu, z ktorého 
vychádzalo rozhodnutie odporcu, pokiaľ ide o poskytnutie doplnkovej ochrany, je v rozpore 
s obsahom spisov. 

VI. 

Navrhovateľ žiada súd, aby v predmetnej veci vytýčil súdne pojednávanie. Navrhovateľ rozpráva 
perzským jazykom – farsi a žiada, aby na pojednávaní bol prítomný tlmočník z tohto jazyka. 

VII. 

Trovy právneho zastúpenia 

Právny zástupca/právna zástupkyňa si uplatňuje trovy právneho zastúpenia vo výške:  427,88,- EUR 
(prevzatie a príprava právneho zastúpenia: 139, 83,- EUR, príprava právneho podania: 139, 83,- EUR, 
zastupovanie na súde: 139, 83,-EUR, režijný paušál: 8,39,- EUR). 

VIII. 

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti navrhovateľ žiada Krajský súd v Bratislave aby vydal 
nasledujúci  

rozsudok: 

rozhodnutie odporcu, ČAS: MU-.../PO-Ž-2015 zo dňa ... 2015 sa v celom rozsahu zrušuje a vec sa 
vracia odporcovi na ďalšie konanie a nové rozhodnutie. Navrhovateľovi sa priznáva náhrada trov  
právneho zastúpenia. 

V Bratislave, dňa ...2015                                                  

………………… 

advokátka/advokát 

Február 2014 

Liga za ľudské práva 

JUDr. Miroslava Mittelmannová 

Komentár [Mirka13]: Advoká
t/žiadateľ o azyl môže už 
v opravnom prostriedku navrhnúť 
vytýčenie pojednávania 
a zabezpečenie tlmočníka na 
pojednávaní. V opačnom prípade 
mu súd doručí výzvy na vyjadrenie 
sa o týchto otázkach 

Komentár [Mirka14]: Ak je 
navrhovateľ zastúpený 
advokátom/tkou, môže si uplatniť 
trovy právneho zastúpenia. 
V prípade, že je advokát určený 
Centrom právnej pomoci musí si 
uplatňovať trovy právneho 
zastúpenia. 

Komentár [Mirka15]: Z podan
ia musí byť zrejmé, čoho sa 
navrhovateľ domáha. 

Komentár [Mirka16]: Podani
e musí byť datované  

Komentár [Mirka17]: Podani
e musí byť podpísané buď 
navrhovateľom alebo ak je 
navrhovateľ zastúpený, tak 
advokátom/tkou 


