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Abstrakt: Zisťovanie  podkladov  pre  vydanie  rozhodnutia  v  správnom  konaní  je  ťažiskovou
činnosťou správneho orgánu, smerujúcou k zisteniu skutočného stavu veci, a to tak, aby nevznikali
pochybnosti o náležite zistenom skutkovom stavu veci a pochybnosti o dodržaní zásady materiálnej
pravdy vyjadrenej v § 3 ods. 4 Správneho poriadku. Cieľom tohto príspevku je poukázať na súdnu
prax súdov v oblasti posudzovania zisťovania skutkového stavu veci v konaní o azyle,  najmä s
poukazom na rozhodnutia súdov odchyľujúcich sa od obvyklých postupov súdneho rozhodovania.
Vychádza pritom výlučne z mojej praxe advokátky zastupujúcej účastníkov konania o azyle.
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1 ÚVOD
Správny poriadok ukladá správnemu orgánu v § 32 povinnosť presne a úplne zistiť skutočný

stav veci.  Úplnosť zistenia  podkladov znamená, že boli vykonané všetky prešetrenia  a dôkazy,
ktoré majú pre danú vec rozhodujúci význam, a to tak v prospech ako aj v neprospech účastník
konania. Presnosť zistenia kladie požiadavku na správnu interpretáciu  týchto zistení. Zo správneho
poriadku vyplýva, že zodpovednosť za zisťovanie podkladov pre rozhodnutie nesie správny orgán.
Preto je správne konanie ovládané vyhľadávacou zásadou, ktorá je však modifikovaná niektorými
povinnosťami účastníkov konania, prípadne jednotlivými typmi správneho konania1 .

Zistený skutkový stav veci sa následne prejaví vo vydanom rozhodnutí, ktoré v zmysle § 46
Správneho poriadku byť v súlade so zákonmi a ostatnými právnymi predpismi, musí  ho vydať
orgán  na  to  príslušný,  musí  vychádzať  zo  spoľahlivo  zisteného  stavu  veci  a  musí  obsahovať
predpísané  náležitosti.  Povinnosť presného  a  úplného  zistenia  skutkového  stavu  veci  nemožno
suplovať  doplnením  dokazovania  pred  súdom  prvého  stupňa  v  rámci  konania  o  opravnom
prostriedku.

Úlohou súdu v správnom súdnictve nie je nahrádzať činnosť správnych orgánov, ale len
preskúmavať zákonnosť rozhodnutí  správnych orgánov,  teda či  kompetentné orgány pri  riešení
konkrétnych otázok (vymedzených v opravnom prostriedku) rešpektovali príslušné hmotnoprávne
a  procesné  predpisy.  Nedostatočné  zistenie  skutkového  stavu  veci  je  dôvodom  na  zrušenie
správneho rozhodnutia zo strany súdu v rámci správneho súdnictva. V zmysle § 250j ods. 2 písm.
c) O. s.  p. súd zruší napadnuté rozhodnutie správneho orgánu, ak po preskúmaní rozhodnutia a
postupu správneho orgánu v medziach žaloby dospel k záveru, že zistenie skutkového stavu veci je
nedostačujúce na posúdenie veci. Pre tieto účely súd posudzuje predovšetkým, či správny orgán
vykonal dokazovanie v potrebnom rozsahu, či boli jednotlivé dôkazy vykonané spôsobom, ktorý je
v súlade s platným právom, a či závery ku ktorým správny orgán dospel  majú vo vykonaných
dôkazoch oporu.

Postup správneho orgánu v konaní o azyle, teda Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,
migračného úradu (ďalej  len „migračný úrad“),  pri  posudzovaní  žiadostí  žiadateľov o udelenie

1 SOBIHARD, J.: Správny poriadok - Komentár. Bratislava, IURA EDITION, 2009. 33 s.,  127 s. ISBN 978-
80-8078-272-6



azylu,  je  upravený  predovšetkým  v  §  19a  zákona  o  azyle2.  Tento  ukladá  migračnému  úradu
povinnosť  individuálneho  posúdenia  žiadosti   a  zohľadnenia  všetkých  dôležitých  skutočností
týkajúcich sa krajiny pôvodu, vrátane právnych predpisov a spôsobu ich uplatňovania, zohľadnenie
vyhlásení  a dokumentácie  predložených žiadateľom, postavenia a  osobných pomerov žiadateľa,
bezodkladnosti podania azylovej žiadosti, či odôvodneného očakávania poskytnutia ochrany inej
krajiny3.  Avšak táto povinnosť migračného úradu sa viaže na prezentovanie dôvodov žiadateľa,
teda  splnenie  si  jeho  povinnosti  uviesť  pravdivo  a  úplne  všetky  skutočnosti  súvisiace  s  jeho
žiadosťou o udelenie azylu, stanovenú mu v § 6 ods. 3 zákona o azyle4.

Prezentovanie svojich azylových dôvodov pred migračným úradom je preto podstatné pre
celý  následný  postup  rozhodovania  migračného  úradu,  rozsah  dokazovania,  avšak  i  možností
následnej revízie rozhodnutia o  azylovej žiadosti  v rámci správneho súdnictva. S tým súvisí teda
potreba  uviesť  všetky  dôvody  svojej  azylovej  žiadosti.  Okruh  dokazovania,  na  ktoré  sa  má
migračný úrad  v azylovom konaní  zamerať,  totiž závisí  od okruhu okolností,  ktoré žiadateľ v
priebehu administratívneho konania na odôvodnenie svoje žiadosti o azyl uvedie.

V zmysle ustálenej judikatúry v oblasti revízie rozhodnutí migračného úradu vyplýva, že v
azylovom konaní je správny orgán povinný posúdiť každú žiadosť žiadateľa o azyl individuálne,
pričom je povinný vychádzať z údajov a tvrdení, ktoré žiadateľ o azyle v priebehu konania uvedie,
posúdiť  všetky  dôvody  žiadosti  v  kontexte  informácií  o  krajine  pôvodu,  ktoré  vo  svojom
rozhodnutí musí špecifikovať s uvedením zdroja, z ktorého čerpal a tieto objektívne preskúmať a
komplexne  posúdiť5.  Povinnosť  zistiť  skutkový  stav  veci  vyplývajúca   správnemu  orgánu  z
ustanovenia  §  32  Správneho  poriadku,  je  však  viazaná  na  rozsah  dôvodov,  ktoré  žiadateľ  v
priebehu správneho konania uvedie, pretože správny orgán nemá povinnosť domýšľať si relevantné
dôvody pre udelenie azylu6. Pre posúdenie zákonnosti rozhodnutia je potom rozhodujúci skutkový
stav, ktorý tu bol v čase vydania napadnutého rozhodnutia.

Z  praxe  poskytovania  právneho  poradenstva  z  azylových  veciach  však  s  ohľadom  na
osobitný charakter azylového konania je možné pozorovať odchýlenie sa od uvedených zásad, a to
s  odkazom na  osobitný  charakter  inštitútu  azylu  (či  doplnkovej  ochrany),  ktorým je  chránená
samotná existencia ľudskej bytosti a práva a slobody s ňou spojené.

2 Zákon č. 480/2002 z. z. o azyle a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

3 § 19a zákona o azyle:
(1) Ministerstvo posúdi každú žiadosť o udelenie azylu jednotlivo a zohľadní pritom
a) všetky dôležité skutočnosti týkajúce sa krajiny pôvodu žiadateľa v čase rozhodovania o žiadosti o udelenie
azylu vrátane právnych predpisov krajiny pôvodu a spôsobu, akým sa uplatňujú,
b) vyhlásenia a dokumentáciu predloženú žiadateľom vrátane informácií o tom, či bol alebo môže byť
subjektom prenasledovania alebo vážneho bezprávia,
c) postavenie a osobné pomery žiadateľa vrátane jeho pôvodu, pohlavia a veku,
d) či žiadateľ po opustení krajiny pôvodu vyvíjal činnosť, ktorej jediným alebo hlavným cieľom bolo
vytvorenie nevyhnutných podmienok na požadovanie medzinárodnej ochrany,
e) či by bolo možné od žiadateľa odôvodnene očakávať využitie ochrany inej krajiny, v ktorej si mohol
uplatniť svoje štátne občianstvo.

4 § 6 ods. 3 zákona o azyle:
(3) Žiadateľ je povinný uviesť pravdivo a úplne všetky skutočnosti súvisiace s jeho žiadosťou o udelenie
azylu.

5 Napr. rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 1Sža/33/2011 z 19. 7. 2011

6 Napr. rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 9Sža/11/2013 z 19. 2. 2014, rozsudok Najvyššieho súdu SR,
sp. zn. 1Sža/26/2014 z 23. 9. 2014, rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 1Sža/21/2009 z 11. 8. 2009



2 ŠPECIFIKÁ  ZÁSADY  MATERIÁLNEJ  PRAVDY  V KONANÍ  O UDELENIE
AZYLU
Zásada  materiálnej  pravdy  má  v konaní  o udelenie  azylu  svoje  špecifiká.  Tieto

zosumarizoval Najvyšší súd SR napr. vo svojom rozsudku sp. zn. 1Sža/49/2014 zo dňa 13. 1. 2015
ako špecifiká spočívajúce  v pravidelnej  nedostatočnosti  dôkazov preukazujúcich dôveryhodnosť
tvrdení žiadateľa. Je preto na správnom orgáne, aby preukázal či vyvrátil pravdivosť žiadateľových
tvrdení,  a to  buď  úplne  nevyvrátiteľne  zistením  presných  okolností  viažucich  sa  na  tvrdenie
žiadateľa  o azyl,  alebo  aspoň  s takou  mierou  pravdepodobnosti,  ktorá  nevyvoláva  zásadné
pochybnosti o správnosti úsudku správneho orgánu. Konanie je špecifické tým, že je v ňom často
nutné rozhodovať za situácie dôkaznej núdze, že ide o prospektívne rozhodovanie a že nesprávne
rozhodnutie  má  pre  sťažovateľa  obzvlášť  závažné  dôsledky.  Týmto  špecifikám  zodpovedá  aj
štandard  a rozloženie  dôkazného  bremena,  a to  v prospech  žiadateľa  o medzinárodnú  ochranu.
Bremeno tvrdenia – to zaťažuje žiadateľa o medzinárodnú ochranu. Pokiaľ ide o bremeno dôkazné,
to  je  už  rozložené  medzi  žiadateľa  a správny  orgán.  Preukazovať  jednotlivé  fakty  je  povinný
primárne  žiadateľ,  avšak  správny  orgán  je  povinný  zabezpečiť  k danej  žiadosti  maximálne
množstvo dôkazov, a to tak v prospech žiadateľa, ako aj v jeho neprospech. Špecifikom konania je
rovnako aj zásada, že pri splnení podmienok, ak žiadateľ uvedie skutočnosti nasvedčujúce záveru,
že opustil krajinu z dôvodu podľa § 8 zákona o azyle a výpoveď je vierohodná a pravdepodobná, sa
uplatňuje pravidlo „v prípade pochybností v prospech žiadateľa o medzinárodnú ochranu“ („benefit
of doubt“). Ak sú teda dané skutočnosti, na základe ktorých možno predpokladať, že k porušeniu
základných  ľudských  práv  a slobôd  žiadateľov  o azyl  došlo,  alebo  by  mohlo  vzhľadom  na
postavenie žiadateľa v spoločnosti,  s prihliadnutím na jeho presvedčenie,  názory,  správanie atď.
dôjsť,  a správny  orgán  nemá  dostatok  dôkazov  o tom,  že  to  tak  nebolo,  alebo  by  nemohlo
v budúcnosti byť, potom tieto skutočnosti musí správny orgán v situácii dôkaznej núdze zohľadniť,
a to v prospech žiadateľa o azyl7.

V tejto  súvislosti  rovnako  poukazujem na  potrebu  odstraňovania  rozporov  vo  výpovedi
žiadateľov počas konania o udelenie azylu.  Ako konštatuje súdna prax, žiadateľ  nesie  bremeno
tvrdenia, ktoré je vo vzájomnej interakcii so správnym orgánom rozvíjané a doplnené bremenom
dôkazným. V pochybnostiach je potom povinnosťou správneho orgánu zhromaždiť všetky vstupné
dôkazy, ktoré dôveryhodnosť výpovede žiadateľa o azyl vyvracajú, či spochybňujú. Nie je preto
dostatočné, aby migračný úrad rozhodol  iba na základe zistenia rozpornosti v tvrdeniach žiadateľa,
bez toho, aby vykonal doplňujúci pohovor za účelom odstránenia zistených rozporov, ktorým by
bolo možné potvrdiť alebo vyvrátiť pochybnosti správneho orgánu8.

2.1 Odchýlenie sa od povinnosti uvádzať úplne všetky skutočnosti súvisiace so žiadosťou
o udelenie azylu – bremeno tvrdenia (§6 ods. 3 zákona o azyle)

Ako  bolo  uvedené  v texte  vyššie,  splnenie  tejto  povinnosti  podmieňuje  rozsah
preskúmavania  azylovej  žiadosti  zo  strany migračného  úradu.  Pokiaľ  žiadateľ  neuvedie  všetky
skutočnosti,  prípadne  neoznačí  dôkazy  tieto  skutočnosti  odôvodňujúce,  avšak  pre  revízii
negatívneho  rozhodnutia  namieta  nedostatočné  zistenie  skutkového  stavu  veci  z tohto  dôvodu,
v zásade  by  súd  rozhodujúci  o opravnom  prostriedku  nemal  považovať  uvedenú  námietku  za
relevantnú. V praxi sa však stretáme aj s postupom súdu idúcim v rozpore s touto zásadou.

Požiadavka na predloženie, resp. označenie všetkých dôkazov počas azylového konania
bola  v judikatúre  slovenského  súdnictva  už  niekoľkokrát  prelomená,  najmä  v súvislosti  s
dôveryhodnosťou žiadateľových tvrdení v konaní o udelenie azylu. A tak súdy priznali úspech aj
opravným prostriedkom, resp. odvolaniam, ktorých námietky smerovali k nedostatočne zistenému

7 Rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 1Sža/49/2014 zo dňa 13. 1. 2015

8 Napr. Rozsudok Krajského súdu v Košiciach, sp. zn. 4Saz/1/2014 zo dňa 12. 6. 2014.



skutkovému  stavu  veci  pri  súčasnom predložení  nových  dôkazov neoznačených  v konaní  pred
migračným úradom.

V rozsudku  Najvyššieho  súdu  SR,  sp.  zn.  1  Sža/10/2013  zo  dňa  9.  4.  2013  tento  na
námietku  navrhovateľa  –  žiadateľa  o udelenie  azylu,  spočívajúcu  v tom,  že  krajský  súd  mal
pripustiť nový dôkaz preukazujúci skutočnosti,  ktoré predtým žiadateľ pred migračným úradom
uvádzal ako svoje dôvody o udelenie azylu, uviedol, že tieto dôkazy síce odporcovi neboli v čase
ich rozhodovania známe, preto mu nebolo možné vyčítať, že sa nimi nezaoberali, na druhej strane,
jedná sa o dokument,  ktorý je spôsobilý potvrdiť vyjadrenia navrhovateľa,  ktoré produkoval  už
v správnom konaní, preto odvolací súd dospel k záveru o potrebe zmeny rozsudku krajského súdu
tak, že rozhodnutie odporcu je potrebné zrušiť a vec mu vrátiť na ďalšie konania.

V inom prípade, sp. zn. 1Sža/12/2009 zo dňa 26. 5.  2009, v ktorom rovnako migračný
úrad odôvodňuje svoje rozhodnutie nedôveryhodnosťou tvrdení žiadateľa, pripustil nové dôvody
žiadosti  a argumentáciu  nutnosťou  preverenia,  či  žiadateľ  netrpí  postraumatickou  stresovou
poruchou, produkovanou dokonca až v odvolacom konaní, ktorá mohla byť dôvodom na uvádzanie
nepresností  vo  výpovediach  žiadateľa.  V tomto  prípade  Najvyšší  súd  SR skonštatoval,  že  bez
vyriešenia základnej otázky, či navrhovateľ trpí postraumatickou stresovou poruchou, nie je možné
jednoznačne ustáliť, že navrhovateľ je nedôveryhodnou osobou.

V tejto  súvislosti  je  však potrebné  poznamenať,  že súdy skutočne  spravidla  pristupujú
k rozhodovaniu v súlade  so  zásadou potreby prezentácie  všetkých  dôvodov  azylových  žiadostí.
Hoci by,  podľa môjho názoru, bolo vhodné dotazník žiadateľa o azyl  (ktorý ako taký slúži  pre
získanie  všetkým relevantných  informácií  o žiadateľovi)  doplniť  o otázky  smerujúce  k zisteniu
osobných pomerov žiadateľa v súlade s § 19a zákona o azyle. Tento výslovne vyžaduje posúdenie
osobných  pomerov  žiadateľa  vrátane  jeho  pôvodu,  pohlavia  a veku.  Hoci  zákon  o azyle
predpokladá automaticky individuálne posúdenie žiadosti v tomto smere, v praxi to neznamená, že
sa aj automaticky zaoberá skúmaním bezpečnostnej situácie v krajine pôvodu žiadateľa s ohľadom
na uvedené osobné charakteristiky žiadateľa. Preto napr. v prípade žiadateliek ženského pohlavia,
nemožno bez toho, aby žiadateľka výslovne tvrdila problémy v krajine pôvodu v súvislosti s jej
pohlavím,  očakávať  skúmanie  bezpečnostnej  situácie  s ohľadom  na  jej  postavenie  ako  ženy.
K tomuto záveru sa prikláňa aj doterajšia rozhodovacia súdna prax9.

2.2 Upustenie  zo  zásady  rozhodovania  podľa  skutkového  stavu,  ktorý  bol  v čase
napadnutého vydania rozhodnutia (§ 250i ods. 1 prvá veta O. s. p., § 19a zákona o azyle)

Podľa  §  250i  ods.  1,  prvá  veta,  pri  preskúmaní  zákonnosti  rozhodnutia  je  pre  súd
rozhodujúci  skutkový  stav,  ktorý  tu  bol  v čase  vydania  napadnutého  rozhodnutia.  Prieskum
rozhodnutia tak ide späť do doby vydávania rozhodnutia migračného úradu s tým, že súdy sledujú
aktuálnosť  informácií,  ktoré  si  migračný  úrad  zaobstaral  ako  podklad  pre  vydanie  svojho
rozhodnutia.  S ohľadom  na  osobitný  charakter  konania  azylového  konania  a potrebu  ochrany
života, však bol už tento princíp v judikatúre popretý. V rozhodnutí Najvyššieho súdu SR, sp. zn.
1Sža/13/2014  zo  dňa  10.  6  2014  sa  konštatuje  nasledovné:  „Vzhľadom  na  osobitý  charakter
konania  vo  veciach azylu  a  doplnkovej  ochrany  (ide o  inštitút,  ktorým je  chránená  existencia
ľudskej  bytosti  a práva a slobody s  ňou spojené) je  však podľa odvolacieho súdu pri  súdnom
prieskume  rozhodnutí  správnych  orgánov  potrebné  upustiť  od  prísne  formalistického  prístupu,
ktorým by v danom prípade bolo striktné dodržiavanie textu zákona (§250i ods. 1 OSP), pretože
takýto prístup súdu (neprihliadnutie na zmenu bezpečnostnej situácie v krajine pôvodu po vydaní
rozhodnutia  o  doplnkovej  ochrany)  by  mohol  znamenať  v  konečnom dôsledku  vážne  ohrozenie
ľudského života v prípade síce zákonného, ale zmenu pomerov nerešpektujúceho postupu súdu.“
Najvyšší  súd  Slovenskej  republiky  tak  pripustil  ako  dôkaz  nové  informácie  o krajine  pôvodu
žiadateľa, ktoré preukazovali značné zhoršenie bezpečnostnej situácie a na tomto základe zmenil

9 Napr. rozsudok Krajského súdu v Košiciach 5Saz/5/2013 zo dňa 5. 6. 2013, 5Saz/3/2013 zo dňa 28. mája
2013



rozhodnutie krajského súdu tak, že rozhodnutie migračného úradu zrušil a vec mu vrátil na ďalšie
konanie.

2.3 Viazanosť  súdu  výlučne  zákonmi  a inými  právnymi  predpismi  a zohľadnenie
podkladov   vypracovaných  UNHCR  pre  posudzovanie  žiadostí  žiadateľov  o azyl
a dokumentov EASO

Migračný  úrad  je  pri  posudzovaní  žiadostí  žiadateľov  o azyl  posúdiť  každú  žiadosť
individuálne  a zohľadniť všetky dôležité  skutočnosti  týkajúce  sa  krajiny pôvodu žiadateľa.  Pre
využitie eurokonformného výkladu tohto ustanovenia môžeme siahnuť po kvalifikačnej smernici,10

resp. po jej článku 8.
V zmysle čl.  8  ods.  2:  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 podporného úradu pre azyl
(v ďalšom iba „UNHCR“ a „EASO“).

V rozhodovacej  praxi  sa  však  pomerne  často  stretávam s názorom súdov,  že  príručky
UNHCR, či dokumenty EASO nie sú pre rozhodovanie migračného úradu záväzné, ale naopak,
tento  je  viazaný výlučne zákonmi  a inými  právnymi  predpismi.  Všeobecne  sa k tomuto názoru
prikláňa  aj  Najvyšší  súd  SR.  Avšak v prípade rozhodovania o udelenie  azylu je  preto  potrebné
k týmto pristupovať ako k dôkazom a nebagatelizovať ich obsah.

K tejto otázke sa vyjadril Najvyšší súd SR napr. v rozhodnutí sp. zn. 1Sža/13/2014 zo dňa
10. júna 2014. V konaní o opravnom prostriedku pred Krajským súdom v Bratislave bola ako jeden
z dôkazov predložená  aktualizovaná  príručka UNHCR pre posúdenie  žiadostí  žiadateľov o azyl
v kontexte  nedostatočne  zisteného  skutkového  stavu  veci  a nesprávneho  právneho  posúdenia.
Krajský súd na uvedenú námietku uviedol, že migračný úrad je pri svojom rozhodovaní viazaný
zákonmi a inými právnymi predpismi a obsah uvedenej príručky nevzal do úvahy. Najvyšší súd SR
však vo svojom rozhodnutí skonštatoval ohľadom príručky, že jej obsah je mimoriadne dôležitý pre
posúdenie bezpečnostných rizík prípadného návratu do krajiny pôvodu návratu do krajiny pôvodu
navrhovateľa a hoci odvolací súd sa stotožňuje s názorom krajského súdu, že odporca v konaní
a pri vydaní rozhodnutia vo veci je viazaný zákonmi a ostatnými právnymi predpismi, nemohol sa
stotožniť  s bagatelizovaním  významom  dôkazu  –  podkladu  vypracovaného  UNHCR  pre
posudzovanie  žiadostí  žiadateľov  pochádzajúcich  zo  Somálska. Význam presných  a aktuálnych
údajov,  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  Vysoký  komisár  Organizácie  Spojených  národov  pre  utečencov.  Preto  aj  na
základe uvedenej  skutočnosti napadnutý rozsudok zmenil tak, že zrušil rozhodnutie migračného
úradu a vec mu vrátil na ďalšie konanie.

Obdobne  došlo  k zohľadneniu  námietok  o existencii  pochybností  pri  určovaní  veku
žiadateľa, pri argumentácii dokumentom vypracovaným Európskym podporným úradom pre azyl.
Týmto  dokumentom11 navrhovateľ  argumentoval  povinnosť  zohľadnenia  odchýlky  v prípade

10 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/95/EÚ z  13. decembra 2011 o normách pre oprávnenie
štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva mať postavenie medzinárodnej
ochrany, o jednotnom postavení utečencov alebo osôb oprávnených na doplnkovú ochranu a o obsahu
poskytovanej ochrany

11 EASO Age Assessment Practice in Europe, European Asylum Support Office, 2014, Luxembourg:
Publications Office of the European Union, 2014, ISBN 978-92-9243-053-5



určovania  veku  za  použitia  röntgenového  vyšetrenia.  Krajský  súd  v Košiciach   vo  svojom
rozhodnutí  4Saz/41/2014  zo  dňa  2.10.2014  zrušil  rozhodnutie  migračného  úradu  z dôvodu
nedostatočne zisteného skutkového stavu veci aj na podklade informácií obsiahnutých v uvedenom
dokumente EASO, hoci z rozsudku priamo nutnosť zohľadnenia takýchto dokumentov nemožno
vyčítať.

Z vyššie uvedeného preto vyplýva, že aj napriek všeobecnej zásade nutnosti rozhodovania
migračného  úradu  len  na  základe  zákonov  a iných  právnych  predpisov,  je  vhodné  a potrebné
v prípade existencie dokumentov vypracovaných UNHCR a EASO tieto ako dôkazy predložiť do
konania za účelom podpory konkrétnych skutkových zistení.

3 ZÁVER
Ako to vyplýva zo zákona o advokácii,  advokát je povinný pri výkone advokácie postupovať s
odbornou starostlivosťou, ktorou sa rozumie, že koná čestne, svedomito, primeraným spôsobom a
dôsledne využíva všetky právne prostriedky a uplatňuje v záujme klienta všetko, čo podľa svojho
presvedčenia považuje za prospešné. Ako je možné vidieť z tohto článku, v rámci konania o azyle,
resp.  v rámci  revízie  rozhodnutí  vydaných  v konaní  o azyle,  nie  je  nevyhnutné  zotrvať  pri
postupoch typických všeobecne pre správne konanie i správne súdnictvo, ale je vhodné využiť aj
iné  prostriedky  a postupy,  ktoré  sa  možno  na  prvý  pohľad  môžu  zdať  ako  nespôsobilé  na
dosiahnutie  zamýšľaného  cieľa  z hľadiska  formálneho.  Špecifiká  azylového  konania  však  ich
prípustnosť umožňujú.
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