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ZASTUPOVANIE PRED SÚDOM – ÚKONY ADVOKÁTA 

 

PREVZATIE ZASTUPOVANIA (1. KONZULTÁCIA) 

 žiadateľ o azyl predkladá advokátovi rozhodnutie na oboznámenie sa s jeho obsahom, 

 advokát uskutočňuje so žiadateľom o azyl prvý rozhovor (v prípade, že ho nezastupoval 
pred Migračným úradom), 

 žiadateľ podpisuje advokátovi plnomocenstvo na nahliadnutie do spisu na Migračnom 
úrade 

 

↓ 

NAHLIADNUTIE DO SPISU NA MIGRAČNOM ÚRADE 

 advokát nahliada do azylového spisu na Migračnom úrade a robí si fotokópie 
potrebných častí spisu,  

 dôležité je mať kópiu vyhlásenia o azyle z policajného útvaru (väčšinou OA PZ 
Humenné), dotazníka (z prvého pohovoru v Záchytnom tábore v Humennom), 
prípadného doplňujúceho pohovoru, predložených dôkazov, vyhľadaných COI 
informácií Odborom dokumentaristiky a zahraničnej spolupráce Migračného úradu, 
iné relevatné podklady 

 

↓ 

VYHĽADÁVANIE INFORMÁCIÍ O KRAJINE PôVODU 
 

 advokát vyhľadáva informácie o krajine pôvodu, napr. cez www.ecoi.net, www. 
refworld.org, a pod. 
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 advokát zabezpečuje ďalšie dôkazy použiteľné v konaní pred súdom (napr. 
potvrdenia) 

↓ 

PÍSANIE OPRAVNÉHO PROSTRIEDKU 

 advokát pracuje s podkladmi zo spisu Migračného úradu a spracováva vyhľadané 
informácie o krajine pôvodu, 

 advokát môže využívať pri písaní opravného prostriedku rôzne nápomocné webové 
stránky,  

 http://www.asylumlawdatabase.eu/en (online databáza azylových súdnych 
rozhodnutí   

 http://www.asylumineurope.org/ (opis azylových konaní v 16 EÚ krajinách, prijímacie 
podmienky a zaistenie), 

 advokát uskutočňuje konzultáciu so žiadateľom o azyl za účelom prečítania, 
preloženia a vysvetlenia obsahu opravného prostriedku a umožňuje žiadateľovi 
doplniť alebo zmeniť opravný prostriedok 

 

↓ 

PRÍPRAVA NA POJEDNÁVANIE NA KRAJSKOM SÚDE 

 advokát nahliada v rámci prípravy na pojednávanie do súdneho spisu na krajskom 
súde a robí si fotokópie potrebných častí súdneho spisu, prípadne azylového spisu 
Migračného úradu,  

 advokát pripravuje vyjadrenie na vyjadrenie Migračného úradu (vyjadrenie 
Migračného úradu je advokátovi zasielané spolu s predvolaním na pojednávanie), 
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 advokát vysvetľuje ešte pred pojednávaním žiadateľovi o azyl priebeh pojednávania 
(čo sa bude diať na pojednávaní, rozmiestnenie osôb v pojednávacej miestnosti, kto 
bude kedy hovoriť, ako môže sudca rozhodnúť, možnosť namietať tlmočníka) 

 

↓ 

POJEDNÁVANIE NA KRAJSKOM SÚDE 

 pojednávanie na krajskom súde vedie samosudca, 

 na pojednávaní sa môžu, ale nemusia zúčastniť obe strany, t. j. poverený zástupca 
Migračného úradu a žiadateľ o azyl, ktorý môže ale nemusí byť zastúpený 
advokátom, 

 ak je žiadateľ o azyl zastúpený advokátom, advokát dostane priestor na vyjadrenie, 
následne poverený zástupca Migračného úradu; advokát môže následne reagovať na 
vyjadrenie povereného zástupcu Migračného úradu a opačne. Ak žiadateľ o azyl nie je 
zastúpený advokátom, dostane priestor na vyjadrenie žiadateľ, 

 po vyjadreniach účastníkov konania, sudca oboznamuje obsah spisu,  

 v niektorých prípadoch dáva sudca možnosť ešte vyjadriť sa na záver pojednávania, 

 sudca uznesením vyhlási dokazovanie za skončené a požiada obe strany o počkanie 
vonku, 

 následne sú obe strany zavolané na vyhlásenie rozsudku a stručné odôvodnenie. 

 

↓ 

KONZULTÁCIA PO DORUČENÍ ROZSUDKU 

 rozsudok sa doručuje advokátovi; ak žiadateľ nie je zastúpený, rozsudok sa doručuje 
len jemu, 
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 advokát prečíta, preloží (s pomocou tlmočníka) a vysvetlí žiadateľovi o azyl obsah 
rozsudku, 

 advokát poučí žiadateľa o o lehote na napísanie odvolania na Najvyšší súd SR, 
prípadne o ďalšom postupe pred Migračným úradom 

↓ 

PÍSANIE ODVOLANIA 

 advokát môže nahliadnuť do súdneho spisu na krajskom súde, 

 advokát pracuje s podkladmi z Migračného úradu a súdu a informáciami o krajine 
pôvodu, 

 advokát môže využívať pri písaní opravného prostriedku rôzne webové stránky,  

 http://www.asylumlawdatabase.eu/en (online databáza azylových súdnych 
rozhodnutí   

 http://www.asylumineurope.org/ (opis azylových konaní v 16 EÚ krajinách, prijímacie 
podmienky a zaistenie)  

 

↓ 

KONZULTÁCIA PO DORUČENÍ ROZSUDKU NAJVYŠŠIEHO SÚDU SR 

 advokát prečíta, preloží (s pomocou tlmočníka) a vysvetlí žiadateľovi o azyl obsah 
rozsudku, 

 advokát poučí žiadateľa o azyl o ďalšom postupe po doručení rozsudku Najvyššieho 
súdu SR (v prípade potvrdenia rozhodnutia Migračného úradu, je potrebné urýchlene 
riešiť právnu situáciu pobytu cudzinca.  

 v prípade zrušenia rozhodnutia Migračného úradu, advokát vysvetlí žiadateľovi o azyl 
ďalší postup pred Migračným úradom).  
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Žiadatelia o azyl, ktorí nesúhlasia s postupom alebo rozhodnutím Migračného úradu 
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v konaní o azyle môžu požiadať súd, aby 
preskúmal zákonnosť postupu ako aj zákonnosť nasledovných druhov rozhodnutí 
Migračného úradu: 

 rozhodnutie o neudelení azylu a o neposkytnutí doplnkovej ochrany, 
 rozhodnutie o neudelení azylu, 
 rozhodnutie o nepredĺžení doplnkovej ochrany, 
 rozhodnutie o zrušení doplnkovej ochrany, 
 rozhodnutie o zamietnutí žiadosti ako neprípustnej, 
 rozhodnutie o zamietnutí žiadosti ako zjavne neopodstatnenej a 
 rozhodnutie o odňatí azylu. 

Preskúmanie rozhodnutia a postupu Migračného úradu súdom sa začína podaním návrhu na 
príslušný súd. Vecne príslušnými súdom je krajský súd. Miestne príslušným je Krajský súd v Bratislave 
a Krajský súd v Košiciach. Návrh na súd sa označuje ako opravný prostriedok a podáva sa proti 
neprávoplatnému rozhodnutiu Migračného úradu.  Opravný prostriedok na súd musí byť podaný 
v zákonnej 20 dňovej alebo 30 dňovej lehote odo dňa doručenia príslušného rozhodnutia. Proti 
rozhodnutiu o neudelení azylu, o odňatí azylu, o nepredĺžení doplnkovej ochrany a o zrušení 
doplnkovej ochrany sa opravný prostriedok musí podať do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. 
Podanie opravného prostriedku má odkladný účinok, čo znamená, že rozhodnutie Migračného úradu, 

do doby nadobudnutia právoplatnosti rozsudku súdu, nie je právoplatné.1 Proti rozhodnutiu, ktorým 
bola žiadosť o udelenie azylu zamietnutá ako neprípustná alebo ako zjavne neopodstatnená, možno 
podať opravný prostriedok do 20 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Podanie opravných 
prostriedkov v týchto prípadoch nemá odkladný účinok. Žiadateľ o azyl však môže požiadať príslušný 
súd o priznanie odkladného účinku. 

V samotnom opravnom prostriedku musí žiadateľ o azyl uviesť dôvody, pre ktoré považuje 
rozhodnutie Migračného úradu za nesprávne a nezákonné. Súdy sa v správnom súdnictve 
riadia tzv. dispozičnou zásadou, čo znamená, že rozhodnutie a postup Migračného orgánu 
môžu preskúmať len v medziach podaného opravného prostriedku. Súd môže zrušiť 
rozhodnutie Migračného úradu len z dôvodov uvedených v ustanovení § 250j ods. 2 
Občianskeho súdneho poriadku: 

 rozhodnutie správneho orgánu (Migračného úradu) vychádzalo z nesprávneho 
právneho posúdenia veci, 

 zistenie skutkového stavu, z ktorého vychádzalo správne rozhodnutie, je v rozpore 
s obsahom spisov, 

                                                             

1 Pre výnimky z aplikácie odkladného účinku pozri ustanovenie § 21 ods. 1 zákona o azyle 
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 zistenie skutkového stavu je nedostačujúce na posúdenie veci, 
 rozhodnutie je nepreskúmateľné pre nezrozumiteľnosť alebo pre nedostatok 

dôvodov a 
 v konaní bola zistená taká vada, ktorá mohla mať vplyv na zákonnosť rozhodnutia. 

Krajský súd sa riadi kasačným princípom, čiže nemôže žiadateľovi o azyl udeliť medzinárodnú 
ochranu vo forme azylu alebo doplnkovej ochrany, ale môže len rozhodnutie Migračného 
úradu zrušiť alebo potvrdiť. O opravnom prostriedku musí súd rozhodnúť v lehote 90 dní 
odo dňa doručenia veci súdu. Ak rozhodnutie zruší, vráti ho Migračnému úradu na ďalšie 
konanie.  

Ak rozhodnutie potvrdí, môže žiadateľ o azyl podať prostredníctvom krajského súdu v lehote 
15 dní odo dňa doručenia rozsudku odvolanie na Najvyšší súd Slovenskej republiky. Ten 
o odvolaní rozhodne v lehote 60 dní odo dňa predloženia veci odvolaciemu súdu. Odvolanie 
možno odôvodniť len tým, že: 

 v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku, 
 konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci, 
 súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté 

dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností, 
 súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým 

zisteniam, 
 doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné 

dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a Občianskeho súdneho poriadku) a 
 rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci. 

Najvyšší súd Slovenskej republiky môže zmeniť rozsudok krajského súdu a zrušiť rozhodnutie  
Migračného úradu a vrátiť mu ho na ďalšie konanie, prípadne krajskému súdu na ďalšie 
konanie alebo potvrdiť rozsudok krajského súdu.  

Na podanie opravného prostriedku proti rozhodnutiu Migračného úradu na krajský súd 
alebo odvolania na Najvyšší súd Slovenskej republiky potrebuje žiadateľ o azyl odbornú 
právnu pomoc. Tú mu vedia zabezpečiť len kvalifikované osoby s právnickým vzdelaním.  

 

Február 2014 

Liga za ľudské práva 

JUDr. Miroslava Mittelmannová 


