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Abstrakt: Článok za zaoberá špecifickými prípadmi prenasledovania, ktorému čelia ženy a deti
s dôrazom  na  dôvody  a formy  tohto  prenasledovania,  v dôsledku  ktorého  sa  často  ocitajú
v zraniteľnejšom postavení na rozdiel od iných žiadateľov o azyl. Analyzuje definičné znaky pojmu
„ utečenec“ v zmysle  Dohovoru o právnom postavení  utečencov z r.  1951 a jeho Protokolu z r.
1967 v kontexte žiadateľov o azyl žien a detí a špecifické formy prenasledovania, ktorému môžu
byť vystavení.  Zároveň má snahu poukázať na potrebu obozretnejšieho posudzovania ich žiadostí
o azyl práve z dôvodu ich zraniteľnosti, osobitných okolností ich prípadov a postavenia.
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2 ÚVOD

Žiadatelia o azyl ženy a predovšetkým deti  patria medzi najzraniteľnejšie skupiny spomedzi
žiadateľov  o azyl.  Práve  ich  zraniteľné  postavenie  ich  vystavuje  zvýšenému  riziku  zlého
zaobchádzania alebo prenasledovania, ktoré môže v prípade žien a detí nadobúdať formy špecifické
práve s ohľadom na ich osobitné črty a postavenie a ktoré pre ne často predstavuje ďalekosiahlejšie
a závažnejšie  dôsledky  pre  ich  ďalší  život.  Ich  nesprávna  identifikácia  by  mohla  v konečnom
dôsledku zapríčiniť nedôsledné preskúmanie ich žiadostí o azyl.

3 ŠPECIFICKÉ  PRÍPADY  PRENASLEDOVANIA  V PRÍPADE  ŽIADATELIEK
O AZYL

Podľa čl. 1A(2) Ženevského dohovoru o právnom postavení utečencov z r. 1951 a Protokolu z r.
1967 pojem „utečenec“ sa vzťahuje na ktorúkoľvek osobu, ktorá sa nachádza mimo svoju vlasť a
má oprávnené obavy pred prenasledovaním z dôvodov rasových,  náboženských, národnostných,
príslušnosti  k určitej  sociálnej  skupine  alebo  i  zastávania  určitých  politických  názorov,  je
neschopná prijať , alebo vzhľadom k hore uvedeným obavám odmieta ochranu svojej vlasti; to isté
platí pre osobu bez štátnej príslušnosti nachádzajúcu sa mimo krajiny svojho doterajšieho pobytu
následkom hore uvedených udalostí,  a ktorá vzhľadom k hore uvedeným obavám sa tam nechce
alebo nemôže vrátiť. Obdobne v zmysle ustanovenia § 8 zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o
zmene a doplnení niektorých zákonov ministerstvo udelí azyl, ak tento zákon neustanovuje inak,
žiadateľovi,  ktorý  a)  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 tohoto štátu, alebo b) je v krajine pôvodu prenasledovaný za uplatňovanie politických
práv a slobod.

Prenasledovanie  je  jedným  z kľúčových  prvkov  definície  utečenca  podľa  čl.  1A Ženevského
dohovoru  1951,  ako  aj  podľa  §  8  písm.  a)  aj  b)  zákona  o azyle.  Ženevský  dohovor  1951
prenasledovanie  nedefinuje.  Podľa  niektorých  názorov  tvorcovia  Ženevského  dohovoru  1951
prenasledovanie  nedefinovali  úmyselne,  pretože ho  chápali  ako flexibilný pojem.  Ani  UNHCR
pojem  prenasledovanie  žiadnym  spôsobom  nevymedzuje,  ba  priam  kritizuje  pokusy  o jeho



definíciu.1  Prenasledovanie je vážnym porušením základných ľudských práv. Ktoré ľudské právo
bude v individuálnom prípade dotknuté závisí od konkrétnych okolností prípadu. Je však potrebné
mať osobitne na zreteli, že v prípadoch detí žiadateľov o azyl sa na ne osobitne vzťahuje Dohovor
o právach dieťaťa (1989) a pri ženách žiadateľkách o azyl to bude Dohovor o odstránení všetkých
foriem diskriminácie žien (1979) a podobne.2

V zmysle  ustanovenia  §  2  písm.  d)  bod  6.  zákona  o  azyle je  prenasledovaním  závažné  alebo
opakované konanie spôsobujúce vážne porušovanie základných ľudských práv alebo súbeh rôznych
opatrení,  ktorý  postihuje  jednotlivca  podobným  spôsobom,  ktoré  spočíva  najmä:  v konaní
namierenom  proti  osobám  určitého  pohlavia  alebo  proti  deťom. 3 Prenasledovanie  z dôvodu
pohlavia  v samotnom  Ženevskom  dohovore  1951  nie  je  zahrnuté  ako  samostatný  dôvod
prenasledovania.  Tento  dôvod  prenasledovania  splýva  v určitom zmysle  slova   s príslušnosťou
k určitej  sociálnej  skupine,  pod  ktorú  býva  podraďovaný  tou  zahraničnou  judikatúrou,  ktorá
vychádza priamo zo Ženevského dohovoru. Príkladom môže byť rozhodnutie Snemovne lordov
Shah and Islam v. IAT. Práve v tomto rozsudku sa divil i britský lord Hoffmann nad paradoxom
toho,  že  pohlavie  nie  je  uvedené  ako  zvláštny  dôvod  prenasledovania  priamo  v Ženevskom
dohovore 1951, riešením je ale práve vnímanie žien ako určitej sociálnej skupiny, ak sú z tohto
dôvodu vystavené opodstatneným obavám z prenasledovania. Takto boli napríklad britskými súdmi
vnímané nielen v rozhodnutí Shah and Islam, ale tiež napríklad v rozhodnutí IAT vo veci Kaur
(2002, UKIAT 03387),  v ktorom šlo o Indku z vidieckej  oblasti,  ktorej  sa  v dôsledku nevery na
britskom území  narodilo  dieťa.  Tribunál  vyšiel  z presvedčenia,  že  je  potrebné vyjsť  z kontextu
spoločnosti, do ktorej by sa mala žiadateľka vrátiť a pri vedomí toho, že vo vidieckych oblastiach
Indie  sú  vraždy zo  cti (honourkillings) stále  bežné,  je  treba  z pohľadu  sociálnych,  kultúrnych
a náboženských  zvykov  vnímať  tieto  ženy  ako  určitú  sociálnu  skupinu.  Podobne  skúmal  –
samozrejme s opačným výsledkom – aj situáciu v Keni, a to v rozhodnutí Odvolacieho súdu P and
M v.  SSHD(2004  EWCA Civ  1640) ,  kde  u ženy policajného  dôstojníka,  ktorý sa  jej  vyhrážal
smrťou, akceptoval sociálnu skupinu „ žien, ktoré sú v Keni znevýhodnené pre svoje postavenie
v spoločnosti“. Ten istý súd naopak odmietol uznať ako určitú spoločenskú skupinu mladé ženy,
ktoré  v Siera  Leone  nepodstúpili  ženskú  obriezku (Fornah  v.  SSHD  (2005  EWCA Civ  680).4

Obdobne  Najvyšší  súd  Slovenskej  republiky  vo  veci  vedenej  pod  sp.  zn.  4Sžo  KS  60/2006
poznamenal, že vzhľadom na navrhovateľkou vyslovené obavy o svoj život z dôvodu hrozby pomsty
za neuposlúchnutie, nenasledovanie manžela v úteku do Rakúska, bude potrebné vyhodnotiť tieto

1 HRNČÁROVÁ N, a kol.: Zákon o azyle. Komentár., 2012, s. 15

2 Tamtiež, s. 19

3 Slovenský preklad Kvalifikačnej smernice síce hovorí o činoch špecifických pre pohlavie, v anglickej verzii
Kvalifikačnej  smernice  v tejto  časti  však  označuje  za  formu  prenasledovania „  acts  of  a gender-
specificnature“, čo je potrebné správne do slovenčiny preložiť ako „rodovo podmienené konanie“. Rodovo
podmienené konanie je pojem nevyhnutne širší ako pojem konanie nemierené proti osobám určitého pohlavia.
Ak hovoríme o rodovo podmienenom konaní ako o forme prenasledovania, máme na mysli konanie vážne
porušujúce základné ľudské práva namierené na určité  osoby nie pre  ich pohlavnú odlišnosť,  ale pre  ich
odlišnú  rodovú  identitu.  Spravidla  sem  patria  ženy,  ktoré  sa  nesprávajú  v súlade  so  spoločenskými
očakávaniami,  ktoré  má  určitá  kultúra,  náboženstvo  vo  vzťahu  k rodovej  identite  žien.  V mnohých
spoločnostiach  sa  však  obeťami  prenasledovania  stávajú  aj  gejovia,  lesby,  bisexuáli,  transrodoví
a intersexuálni  ľudia.  Dôvodom je,  že ich  správanie  sa  nezlučuje  s tradičnými  predstavami  o zaužívaných
rodových rolách. Túto nepresnosť v preklade a s tým súvisiacej transpozície foriem prenasledovania je možné
preklenúť  interpretáciou pojmu prenasledovanie  s použitím slovíčka „najmä“.  Prenasledovanie je  potrebné
vykladať tak, že zahŕňa aj konanie namierené proti osobám s odlišnou rodovou identitou. (Tamtiež, s. 23-24)

4 Kosař. D. a kol.: Zákon o azylu. Komentář. , Praha 2009, s. 143-144



tvrdenia nielen z pohľadu vyhodnotenia opodstatnenosti jej strachu, ale aj z hľadiska, posúdenia
postavenia navrhovatelky, t. j.  či je možné považovať navrhovateľku za osobu, ktorá patrí k určitej
sociálnej skupine a či u žien, ktoré sú fyzicky trestané, ponižované zo strany manželov alebo mužov
za neuposlúchnutie /hoci v súlade s moslimskými zvyklosťami / možno hovoriť o prenasledovaní za
príslušnosť k určitej sociálnej skupine.

Ako už bolo skôr naznačené, prenasledovanie z dôvodu rodu je pojem, ktorý nemá žiadny právny
význam per  se. Žena  žiadateľka  o azyl  musí  preukázať  ,  že   má  odôvodnený  strach
z prenasledovania z dôvodu rasy, náboženstva, národnosti, príslušnosti k určitej sociálnej skupine
alebo z dôvodov zastávania určitých politických názorov. Hoci mužskí a ženskí žiadatelia o azyl sa
môžu stať obeťou rovnakých foriem prenasledovania, môžu taktiež čeliť formám prenasledovania
špecifickým pre ich pohlavie. Medzinárodné právo ľudských práv a medzinárodné trestné právo
jasne identifikujú určité  konanie alebo činy ako porušenie  tohto práva (napr.  sexuálne násilie),
pričom ho charakterizujú ako hrubé zneužitie a možno ho považovať za prenasledovanie.V tomto
zmysle  môže  medzinárodné  právo  napomôcť osobe  posudzujúcej  žiadosť  o azyl  posúdiť  alebo
rozhodnúť o perzekučnej povahe konkrétneho činu či konania voči žene žiadateľke o azyl. Určite
niet pochýb, že znásilnenie a ďalšie formy rodového násilia ako je mrzačenie ženských pohlavných
orgánov,  domáce násilie,  obchodovanie  so ženami,  otroctvo a pod.  sú  činmi,  ktoré predstavujú
ťažkú  bolesť  a utrpenie  –  ako  psychické  tak  fyzické  –  a ktoré  sú  využívané  ako  formy
prenasledovania, či už sú páchané štátnymi alebo neštátnymi pôvodcami. Sexuálne a rodové násilie
zahŕňa celú škálu konaní, ktorými je jednotlivec vykorisťovaný z dôvodu svojho pohlavia alebo
rodu. Zahŕňa fyzické, emocionálne, psychické a socioekonomické zneužívanie ako je znásilnenie,
mrzačenie  ženských  pohlavných  orgánov,  domáce  násilie,  nútené  sobáše,  vykorisťovanie,
nebezpečné  vyhrážanie  sa,  konfiškáciu  peňazí  a identifikačných  dokumentov,  obmedzovanie
slobody pohybu a osobnej slobody, zotročovanie a iné. Ktokoľvek v akomkoľvek veku môže byť
objektom takéhoto násilia,  avšak jeho hlavným objektom sú ženy a dievčatá.  Obete sexuálneho
a rodového  násilia  čelia  dlhotrvajúcej  psychickej  a fyzickej  ujme.  Kultúrne  tradície  a pocity
zahanbenia  môžu  obete  viesť  k zatajovaniu  prežitých  udalostí,  a to  dokonca  aj  pred  vlastnými
rodinami. V niektorých komunitách sú tí, ktorí boli sexuálne zneužití alebo znásilnení komunitou
skôr  odvrhovaní  a trestaní,  než  aby  im  bola  poskytnutá  potrebná  pomoc  a podpora.  Obzvlášť
stresujúce  je  to  pre  mladé  dievčatá,  ktoré  sú  po  celý  zvyšok   života  poznačené  dôsledkami
sexuálneho násilia. K sexuálnemu a rodovému násiliu často dochádza v situáciách , kedy páchatelia
násilia zneužívajú svoju moc, ktorú vykonávajú nad  inými jednotlivcami:  počas zajatia v priebehu
ozbrojených konfliktov      (znásilnenie a ďalšie formy sexuálneho zneužívania sú vo veľkej miere
využívané  ako  vojenské  zbrane  za  účelom  poníženia  nepriateľa);  počas  úteku  pred
prenasledovaním  alebo ozbrojeným  konfliktom  (počas  úteku  sú  ľahkou  obeťou  obchodníkov
s ľuďmi,  pretože  ľudia  na  úteku  často  nedisponujú  osobnými  identifikačnými  dokumentmi,
peniazmi  alebo  nemajú  prístup  k spravodlivosti,  čo  páchateľov  zvýhodňuje  a podnecuje  k ich
vykorisťovaniu);  v rodine  alebo  komunite  (znásilnenie,  vrátane  znásilnenia  manželom  či
partnerom,  nútené  sobáše  alebo  sobáše  s  maloletými,  sexuálne  zneužívanie,  ženská  obriezka,
sexuálne obťažovanie, nútená prostitúcia sú niektoré z druhov sexuálneho a rodového násilia, ku
ktorému dochádza aj v rodine obete alebo komunite);  v každodennom živote žiadateľov o azyl,
utečencov, vnútorne presídlených osôb či navrátilcov (napr. v práci, vo väzení,  vo vzdelávacích
a zdravotníckych  zariadeniach,  počas  hraničných  kontrol,  mimo  utečeneckého  tábora  a pod.).
Páchateľmi sexuálneho a rodového násilia sú predovšetkým muži, ktorí využívajú násilie, aby si
upevnili  alebo udržali  svoje privilégia,  silu a kontrolu nad druhými.   Rodiny sú často  a  ľahko
rozdelené počas úteku pred vojnou, násilím alebo prenasledovaním, v dôsledku čoho sú dievčatá
a chlapci, ktorí stratili svoje zázemie ohrození, že sa stanú obeťou zneužívania a vykorisťovania, ba
ohrozené môže byť  ich samotné prežitie. Môžu sa stať obeťami obchodovania s ľuďmi,  nútenej
prostitúcie alebo môžu byť násilne odvedení do  ozbrojených zložiek či militantných skupín, kde sú
nútení vykonávať bojové úlohy, slúžiť ako nosiči alebo vojnoví doručovatelia, prípadne  dievčatá a
ženy ako manželky alebo sexuálne otrokyne vojakov či bojovníkov. Často sú vystavení veľkému



riziku uväznenia, detskej práce alebo je im upierané právo na vzdelanie a základnú starostlivosť či
pomoc.  Medzi obeťami násilia sú vo veľkej miere zastúpené ženy patriace  k národnostnej, rasovej
alebo náboženskej menšine alebo k nižšej sociálnej triede, domorodé ženy a ženy migrantky.

S ohľadom na špecifické formy prenasledovania žien, nemožno vylúčiť, že už aj samotný právny
poriadok niektorých krajín môže byť sám osebe perzekučnej povahy. Je to dané skutočnosťou, že
právne normy tej ktorej krajiny môžu vychádzať z tradičných a kultúrnych noriem a praxe, ktoré
nemusia byť v súlade s medzinárodnými štandardami ochrany ľudských práv. Avšak tak ako vo
všetkých prípadoch, aj v tomto prípade musí žena žiadateľka o azyl preukázať, že má odôvodnený
strach z prenasledovania v dôsledku takéhoto právneho poriadku. Uvedené by napríklad naplatilo,
ak perzekučné právne normy v krajine síce formálne existujú, ale neuplatňujú sa a ani ich plnenie
nie je štátnou mocou vymáhané. Obdobne platí, že aj keď štát  zakazuje perzekučné konanie (napr.
ženskú obriezku), avšak naďalej takéto skutky a konanie prehliada, odpúšťa alebo iným spôsobom
toleruje,  alebo  nie  je  účinne  schopný  zastaviť  ho,  iba  samotná  skutočnosť,  že  v krajine  boli
uzákonené právne normy zakazujúce alebo odsudzujúce určité perzekučné konanie, nebude sama
osebe postačovať na to, aby bola žiadosť o azyl posúdená ako nedôvodná či neopodstatnená.

O prenasledovaní možno taktiež hovoriť v prípade, ak trest za nedodržanie alebo porušenie štátnej
politiky alebo zákona je neprimerane tvrdý, pričom má rodový rozmer (napr. neprimerane tvrdý
trest  pre  ženy,  ktoré  porušením  zákona  porušili  taktiež  spoločenské  pravidlá  a normy).  O
prenasledovanie ide aj v prípadoch, kedy zákony alebo politika štátu síce majú oprávnené ciele,
avšak  metódy  ich  implementácie  vedú  k závažným škodlivým následkom pre  dotknutú  osobu
(napr. politika rodinného plánovania za účelom zníženia populácie, ktorá využíva prax nútených
potratov,  sterilizácie  a pod.,  závažne porušuje základné ľudské práva  žien a takúto prax možno
považovať za prenasledovanie.
Hoci  vo  všeobecnosti  panuje  konsenzus,  že  iba  samotná  diskriminácia  za  bežných  okolností
nezakladá prenasledovanie, prvky diskriminácie alebo nepriaznivejšieho zaobchádzania by mohli
za splnenia ďalších podmienok predstavovať prenasledovanie, ak diskriminačné opatrenia majú pre
dotknutú  osobu   závažné  škodlivé  dôsledky  (napr.  závažné  obmedzenie  práva  na  vzdelanie,
slobodnú voľbu povolania, práce, a pod.).  Pre žiadosti o azyl z dôvodu prenasledovania na základe
rodu,  a teda aj  pohlavia,  sú  často  príznačné  formy diskriminácie  zo strany štátu spočívajúce v
neposkytnutí  ochrany  pred  určitými  druhmi  poškodzovania  práv  či  inej  ujmy  (napr.  domáce
násilie).
Obchodovanie  so  ženami,  násilné  odvedenie  žien  a detí  pre  účely  nútenej  prostitúcie  alebo
sexuálneho  vykorisťovania  je  jednou z foriem rodovo  podmieneného násilia  alebo zneužívania,
ktoré môže viesť až k smrti a ktoré môže byť kvalifikované ako mučenie, kruté, neľudské alebo
ponižujúce  zaobchádzanie.  Obete  obchodovania  ,  či  už  ženy  alebo  deti,  môžu  čeliť  vážnym
následným dopadom po ich úteku alebo návrate, ako sú napríklad rôzne odvetné opatrenia zo strany
obchodníkov s ľuďmi, hrozba že sa opätovne stanú obeťami obchodovania, tvrdé rodinné alebo
spoločenské ignorovanie, zavrhnutie alebo diskriminácii.  V individuálnom prípade by teda mohla
byť  skutočnosť,  že  bola  žiadateľka  obeťou  obchodovania  pre  účely  nútenej  prostitúcie  alebo
sexuálneho vykorisťovania , základom opodstatnenej žiadosti o azyl, ak štát nebol schopný alebo
ochotný poskytnúť jej ochranu proti takémuto konaniu alebo jeho hrozbe. Tento názor zastáva aj
Najvyšší súd Slovenskej republiky vo svojom rozhodnutí sp. zn. 5Sža49/05, v ktorom poznamenal,
že obetiam obchodovania s osobami, ktoré je vykonávané s cieľom sexuálneho obťažovania alebo
sexuálneho vykorisťovania žien a detí, třeba poskytnuť medzinárodnú ochranu vo forme azylu, ale
pod  podmínkou,  že  štát  ich  pôvodu  nie  je  ochotný  alebo  schopný  zabezpečiť  im  vnútroštátnu
ochranu.

Pokiaľ prenasledovanie je najčastejšie páchané štátnymi orgánmi krajiny,  závažná diskriminácia
alebo iné útoky či násilie páchané miestnym obyvateľstvom alebo jednotlivcami, môže byť taktiež



považované za prenasledovanie, ak je toto konanie všeobecne a preukázateľne tolerované štátnymi
orgánmi alebo ak štátne orgány odmietnu alebo nie sú schopné poskytnúť účinnú pomoc.

Ako  už  bolo  naznačené,  aj  v prípade  prenasledovania  žien  sa  ich  odôvodnený  strach
z prenasledovania musí vzťahovať k jednému alebo viacerým dôvodom prenasledovania v zmysle
Ženevského dohovoru 1951. Znamená to teda, že musí  ísť o strach z prenasledovania z dôvodu
rasy,  náboženstva,  národnosti  alebo  príslušnosti  k určitej  sociálnej  skupine,  alebo  z dôvodu
zastávania  určitých  politických  názorov.  V mnohých  prípadoch  čelia  ženy  žiadateľky  o  azyl
prenasledovaniu z dôvodov vymedzených Ženevským dohovorom 1951, ktoré sú im prisudzované
alebo  pripisované.  V mnohých  spoločnostiach  sú  totiž  často  politické  názory  žien,  ich  rasa,
národnosť, náboženstvo alebo príslušnosť  k určitej  sociálnej  skupine vnímané ako rovnajúce sa
politickým názorom ich príbuzných alebo členov komunity.

Prenasledovanie  z dôvodu  rasy sa  môže  prejavovať  iným spôsobom voči  mužom a iným voči
ženám. Napríklad pôvodca prenasledovania sa rozhodne, že zlikviduje určité etnikum vyvraždením,
mrzačením alebo znížením počtu jeho mužov, a sexuálnym násilím voči jeho ženám alebo umelou
kontrolou ich reprodukcie.

Žiadosti  o azyl  podmienené  rodovou  príslušnosťou  sú  často  posudzované  v rámci  kritérií  pre
prenasledovanie z dôvodu príslušnosti  k určitej  sociálnej  skupine.  Avšak v niektorých prípadoch
dochádza  k  tomu,  že  iné  dôvody prenasledovania,  ktoré  by sa  v danom prípade  mohli  taktiež
uplatniť, zostávajú prehliadané. Pohlavie spadá do rozsahu kategórie sociálnej skupiny, kde ženy sú
jasným príkladom spoločenskej  podskupiny  definovanej  svojimi  vrodenými  a nezameniteľnými
črtami, a s ktorou sa často zaobchádza inak ako s mužmi. Z dôvodu veľkosti tejto skupiny, boli
odmietané názory o uznávani žien ako určitej sociálnej skupiny, avšak ako aj UNHCR zdôrazňuje
vo svojin odporúčaniach či príručkách, tento argument nemá skutkový základ ani odôvodnenie,
nakoľko iné dôvody relevantné pre priznanie postavenia utečenca si nevyžadujú splnenie kritéria
„veľkosti“.
Obraz  utečenca  utekajúceho  pred  prenasledovaním  z politických  dôvodov,  t.  j.  ako  osoby
utekajúcej  pred  prenasledovaním  z dôvodu  priamej  účasti  na  politických  aktivitách  nie  vždy
korešponduje s reálnymi skúsenosťami žien v niektorých spoločnostiach. V prípade žien je menšia
pravdepodobnosť než u mužov, že sa budú podieľať na „vysokej politickej činnosti“, ale častejšie
sú  súčasťou  politických  aktivít  na  nižšom  stupni,   čo  odzrkadľuje  ich  hlavné  rodové  úlohy.
Napríklad žena môže pracovať ako zdravotníčka pomáhajúca zraneným bojovníkom, či v kuchyni
zabezpečujúc  stravovanie  pre  ostatných  členov  politickej  skupiny  alebo  hnutia,  alebo  ako
distribútorka propagandistických letákov, a pod. Ženám sa navyše často pripisujú politické názory
ich rodinných členov alebo mužských príbuzných a často sú objektom prenasledovania z dôvodu
aktivít  ich  mužských  príbuzných.  Táto  skutočnosť  môže  byť  posudzovaná  v súvislosti  s
prenasledovaním  z dôvodov  zastávania  určitých  politických  názorov,  mohla  by  sa  avšak
posudzovať aj z pohľadu prenasledovania z dôvodov príslušnosti k určitej sociálnej skupine, ako
členky „rodiny“ – rodiny politicky aktívneho muža.

4 ŠPECIFICKÉ  PRÍPADY  PRENASLEDOVANIA  V PRÍPADE  ŽIADATEĽOV
O AZYL DETÍ

Ako už bolo citované vyššie, zákon o azyle v ustanovení § 2 písm. d) bod. 6 označuje za špecifickú
formu prenasledovania aj konanie namierené proti deťom. Spôsoby, akými sa dieťa stáva obeťou
prenasledovania, a konkrétne konania namierené proti deťom môžu nadobúdať špecifické formy,
ktoré by u dospelých žiadateľov o azyl neboli prenasledovaním, ale v prípade dieťaťa predstavujú



závažné porušenie základných práv dieťaťa.5  Medzinárodný princíp najlepšieho záujmu dieťaťa
vyžaduje vo  všetkých  konaniach   a úkonoch  týkajúcich  sa  detí  brať  ohľad  na  najlepší  záujem
dieťaťa, pričom rovnako to platí pre konania o udelenie azylu.6 Niektoré deti, či už v sprievode
rodičov  alebo  odlúčené  od  rodičov  či  iných  príbuzných  cestujú  mimo  krajiny svojho  pôvodu,
pretože  utekajú  pred  prenasledovaním,  ozbrojeným  konfliktom,  núteným  odvedením  do
ozbrojených síl alebo pred vojenským prevratom. Týmto deťom bez ohľadu na ich vek, krajinu
pôvodu, spôsob dopravy, legálny alebo nelegálny vstup na územie krajiny azylu, nesmie byť nikdy
odopretý prístup k azylovému konaniu, ktoré im môže priznať medzinárodnú ochranu a v ktorom
sa náležite  posúdi,  či okolnosti,  ktoré ich podnietili  k opusteniu krajiny alebo iné okolnosti ich
prípadu, napĺňajú kritériá stanovené Ženevským dohovorom 1951. V tomto konaní je nutné mať na
zreteli, že niektoré formy prenasledovania sú v prípade detí špecifické a že porušovanie ľudských
práv môže mať v prípade detí závažnejšie následky.
Špecifické  okolnosti,  ktorým čelia  deti  žiadatelia  o azyl  ako  jednotlivci,  nie  sú  vždy  správne
chápané. Deti sú častejšie  vnímané ako súčasť rodiny než ako jednotlivci so svojimi vlastnými
právami a záujmami. Čiastočne je to odôvodnené ich odkázanosťou, podriadenosťou, postavením
a statusom detí stále prevládajúcim v mnohých spoločnostiach po celom svete. Žiadosti o azyl detí
sú  s väčšou  pravdepodobnosťou  posudzované  na  individuálnom  základe  vtedy,  keď  sú  deti
odlúčené  od  svojich rodičov,  než  keď sú  v sprievode  svojich rodičov,  príbuzných alebo  iných
opatrovníkov.  Aj  napriek  tomu  však  nie  sú   vždy   zohľadnené   ich  jedinečné  skúsenosti
s prenasledovaním.  Deti nemusia byť schopné vyjadriť svoje žiadosti o azyl rovnakým spôsobom
ako dospelí, a preto si vyžadujú špeciálnu pomoc.

Aj dieťa žiadateľ o azyl musí preukázať, že má odôvodnený strach z prenasledovania z dôvodov
rasy, náboženstva, národnosti,  príslušnosti k určitej  sociálnej  skupine alebo z dôvodu zastávania
určitých politických názorov. Ako poznamenal Výbor OSN pre práva detí, definícia utečenca musí
byť interpretovaná spôsobom zohľadňujúcim vek a rod,  berúc do úvahy osobitné motívy,  formy
a prejavy prenasledovania, ktoré deti zažili. Prenasledovanie príbuzných, odvádzanie a verbovanie
detí  pod  hranicou  povoleného  veku,  obchodovanie  detí  za  účelom  prostitúcie,  sexuálne
vykorisťovanie alebo mrzačenie ženských pohlavných orgánov, sú niektoré zo špecifických foriem
a prejavov prenasledovania, ktoré môžu oprávňovať priznanie postavenia utečenca, ak sa takéto
konanie týka niektorého z dôvodov vymedzených v Ženevskom dohovore 1951.7 Každé dieťa má
právo predložiť nezávislú žiadosť o azyl, bez ohľadu na to či je alebo nie je odlúčené od svojich
rodičov alebo členov rodiny, opatrovníkov a pod.. Deťmi sú všetky osoby mladšie ako 18 rokov.
Znižovanie  vekovej  hranice detstva  alebo  uplatňovanie  reštriktívneho  prístupu pri  určovaní  ich
veku  za  účelom  ich  posudzovania  ako  dospelých  žiadateľov  v azylovom  konaní  môže  viesť
k porušovaniu ich práv podľa medzinárodného práva v oblasti ochrany ľudských práv. Skutočnosť,
že je osoba mladá a zraniteľná ju môže robiť náchylnou na prenasledovanie.

Pojem prenasledovanie,  hoci  nie je  vyslovene definovaný v Ženevskom dohovore 1951, zahŕňa
závažné porušovanie ľudských práv, vrátane ohrozenia života alebo slobody, a taktiež ďalšie druhy
vážneho poškodzovania práv či iného škodlivého konania alebo netolerovateľných situácií. Princíp
najlepšieho  záujmu  dieťaťa  vyžaduje,  aby  bolo  toto  konanie,  porušovanie  práv,  posudzované
z pohľadu dieťaťa. Zlé zaobchádzanie, ktoré nemusí dosiahnuť stupeň prenasledovania v prípade

5 HRNČÁROVÁ N, a kol.: Zákon o azyle. Komentár., 2012, s. 24

6 UNHCR and International Protection. A protection Induction Programme. Unaccompanied and Separated
Children , dostupné na: https://www.asylulawdatabase.eu

7 UNHCR: Guidelines on International Protection: Child Asylum Claims under Articles 1(A)2 and 1(F) of the
1951 Convention and/or 1967 Protocol relating to the Status of Refugees. 2009, s. 4



dospelého, ho môže dosiahnuť v prípade dieťaťa.  Dieťa nie je schopné vyjadriť strach, kedy by sa
to dalo očakávať alebo naopak môže strach zveličovať. Ak rodičia dieťaťa majú odôvodnený strach
z prenasledovania svojho dieťaťa, má sa za to, že má tento strach aj dieťa, hoci ho nevyjadruje
alebo nepociťuje. Popri veku môžu aj ďalšie osobnostné, ekonomické a sociálne črty dieťaťa, ako
je jeho rodinné zázemie,  spoločenská trieda alebo vrstva,  zdravotný stav,  vzdelanie,  majetkové
pomery,  zvýšiť  riziko  jeho  prenasledovania,  ovplyvniť  druh  perzekučného  konania  voči  nemu
a zhoršiť účinok spôsobenej ujmy na dieťati. Napríklad deti bezdomovci, opustené deti alebo deti
bez inej starostlivosti môžu byť vystavené zvýšenému riziku sexuálneho zneužitia a vykorisťovania
alebo zneužité či zlákané rôznymi zločineckými či ozbrojenými skupinami. Deťom so zdravotným
postihnutím môže byť upieraná špeciálna alebo aj bežná zdravotná starostlivosť alebo môžu byť
odvrhnuté či ignorované členmi ich rodiny alebo komunity. Deti z tzv. nekonvenčných rodín, ako
sú  mimomanželské  deti,  deti  narodené  v rozpore  s nútenou  rodinnou  politikou,  deti  počaté
a narodené v dôsledku znásilnenia, môžu čeliť zneužívaniu a tvrdej diskriminácii. Tehotné dievčatá
môžu byť odvrhnuté svojou rodinou a môžu sa stať obeťou obťažovania, násilia, nútenej prostitúcie
alebo ponižujúcej práce.
Deti  sú  oprávnené  na  celý  rad  práv vyplývajúcich  z  Dohovoru  o právach  dieťaťa  1989,  ktoré
zohľadňujú ich mladý vek a odkázanosť a sú základom pre ich ochranu, rozvoj  a prežitie. Tieto
práva zahŕňajú najmä: právo nebyť odlúčený od rodičov, právo na ochranu pred všetkými formami
fyzického  a psychického  násilia  ,  zneužívania,  zanedbávania,  a vykorisťovania,  ochrana  pred
tradičnými praktikami poškodzujúcimi zdravie dieťaťa, právo na životné podmienky zabezpečujúce
jeho  ďalší  rozvoj,  právo  nebyť  zaistený  alebo  uväznený,  ak  to  neslúži  ako  posledné  možné
opatrenie,   a právo  na  ochranu  pred  vojenským  odvodom  pod  prípustnou  vekovou  hranicou.
Dohovor o právach  dieťaťa taktiež uznáva právo detí utečencov alebo detí žiadateľov o azyl na
primeranú ochranu a humanitárnu pomoc za realizácie menovaných práv a práv vyplývajúcich z
ďalších  medzinárodných  ľudskoprávnych  a humanitárnych  inštrumentov.  Socioekonomické
potreby detí sú často naliehavejšie ako potreby dospelých, obzvlášť z dôvodu ich odkázanosti na
dospelých  a jedinečnej  potreby ich ďalšieho  rozvoja.  Práve  preto  môže  byť  obmedzenie  alebo
pozbavenie ekonomických, sociálnych a kultúrnych práv detí rovnako  relevantné pri posudzovaní
žiadosti  o azyl  dieťaťa,  ako  v prípade  pozbavenia  alebo  obmedzenia  občianskych  a politických
práv.
Hoci deti môžu čeliť obdobným alebo rovnakým formám násilia, porušovania ich práv a pod. ako
dospelí,  môžu  ich  avšak  inak  prežívať.  Nezrelosť,  zraniteľnosť,  nevyvinutý  mechanizmus
napodobňovania a odkázanosť ako aj rozličný stupeň zrelosti a stupeň vývoja môže mať priamu
súvislosť s tým, ako dieťa prežíva alebo má strach s ublíženia resp. prenasledovania. V prípade detí
žiadateľov o azyl  môže  byť  obzvlášť  relevantným faktorom,  ktorý by mal  byť zohľadnený,  aj
psychické  násilie.  Deti  sú  taktiež  oveľa  citlivejšie  na  konanie,  ktorého  cieľom  sú  ich  blízki
príbuzní.   Násilie  voči  ich  členom  rodiny  v nich  môže  podnietiť  odôvodnený  strach  z
prenasledovania, a to aj napriek skutočnosti, že toto prenasledovanie nebolo cielené priamo voči
dieťaťu. Za určitých okolností môže napríklad násilné odlúčenie dieťaťa od jeho rodiny v dôsledku
diskriminačných zákonov upravujúcich pozbavenie osobnej slobody rodičov dieťaťa predstavovať
jeho prenasledovanie.8

Pokiaľ  ide  o formy  prenasledovania  detí,  deti  môžu  byť  obeťami  špecifických  foriem
prenasledovania ovplyvnených ich vekom, nezrelosťou alebo zraniteľnosťou. Medzi tieto formy
prenasledovania možno zahrnúť najmä: odvedenie detí do ozbrojených skupín alebo armády pod
povolenou  vekovou  hranicou,  obchodovanie  s deťmi,  ženská  obriezka,  domáce  násilie,  nútené
manželstvá  alebo  manželstvá  s maloletými,  nebezpečná  práca  vo  fabrikách  napr.  s pasovou
výrobou alebo iná nebezpečná detská práca, nútená práca, nútená prostitúcia, detská pornografia
a pod.. Všetky tieto formy prenasledovania v sebe zahŕňajú okrem iných porušení predovšetkým
porušenie práva na prežitie a ďalší rozvoj dieťaťa. Nemenej dôležitým javom, ktorému môžu byť

8 Tamtiež, s. 9



vystavené  niektoré  kategórie   detí,  je  závažná  diskriminácia  detí  narodených  mimo  striktných
pravidiel plánovanej rodinnej politiky, detí bez štátneho občianstva, mimomanželských detí, a pod..
Medzinárodné humanitárne právo zakazuje verbovanie, odvádzanie a účasť detí mladších ako 15
rokov veku vo vnútroštátnom alebo medzinárodnom ozbrojenom konflikte, pričom takéto konanie
možno  klasifikovať  ako  vojnový  zločin.  Vo  všeobecnosti  stále  narastá  konsenzus  za  zákaz
verbovania  a využívania  detí  mladších  ako  18  rokov  v ozbrojených  konfliktoch.  Z pohľadu
UNHCR predstavuje nútené verbovanie a priame verbovanie, či odvod za účelom priamej účasti na
vojnových akciách dieťaťa mladšieho ako 18 rokov v ozbrojených silách štátu prenasledovanie.
Rovnako  by  to  platilo  v prípade,  kedy  je  dieťa  vystavené  riziku  opätovného  naverbovania,
odvedenia alebo potrestania za vyhýbanie sa odvodu či vojenskej službe, alebo v prípade dezercie
dieťaťa  z ozbrojených  síl  štátu.  Obdobne  aj  verbovanie  a  odvod  detí  mladších  ako  18  rokov
neštátnymi ozbrojenými skupinami by mohlo byť považované za prenasledovanie. Deti môžu mať
odôvodnený strach aj z prenasledovania vychádzajúceho zo spôsobu zaobchádzania,  ktorému sú
podrobené ozbrojenými silami alebo skupinami. Tie od nich môžu vyžadovať službu v kuchyni,
pašovanie  zbraní  či  iného  tovaru,  špehovanie,  doručovanie  vojenskej  korešpondencie,  avšak  aj
účasť na priamych bojoch. Špeciálne dievčatá môžu byť nútené do sexuálnych zväzkov s členmi
armády  alebo  ozbrojených  skupín.  Nemenej  dôležitou  skutočnosťou  je,  že  deti,  ktoré  boli
prepustené  z ozbrojených  síl  alebo  ozbrojených  skupín  a vracajú  sa  do  svojej  krajiny  alebo
komunity, môžu byť ohrozené zastrašovaním, opätovným verbovaním a odvedením alebo pomstou,
vrátane uväznenia alebo nezákonnej popravy.9

Opodstatnené žiadosti o azyl môžu predkladať aj deti , ktoré boli obeťou obchodovania s ľuďmi
alebo ktoré majú strach, že sa  jeho obeťou stanú. K obchodovaniu s deťmi dochádza z rôznych
dôvodov, ale vždy za rovnakým cieľom - získať prospech prostredníctvom vykorisťovania ľudskej
bytosti. Akékoľvek verbovanie, preprava, premiestňovanie, zhromažďovanie alebo prijímanie detí
za účelom vykorisťovania je formou obchodovania bez ohľadu na použité prostriedky. Irelevantné
je  aj  to,  či  dieťa  s takýmto  konaním súhlasilo  alebo  nie.  Obchodovanie  s deťmi  je  závažným
porušením celého radu základných práv, a preto zakladá prenasledovanie. Medzi tieto práva patrí
právo na život, právo na prežitie a ďalší rozvoj, právo na ochranu pred všetkými formami násilia,
vrátane sexuálneho vykorisťovania a zneužívania, právo na ochranu pred detskou prácou a únosom,
právo  na  ochranu  pred  obchodovaním,  ako  je  to  ustanovené  v článku  35  Dohovoru o právach
dieťaťa.10 Otroctvo, nedobrovoľná činnosť a iné formy nútenej  práce, ako aj využívanie detí na
prostitúciu,  pornografiu  či  iné  nezákonné  aktivity,  napr.  predaj  drog,  sú  zakázané  aj
medzinárodným právom. Tieto konania predstavujú závažné porušovanie ľudských práv a preto ich
možno  klasifikovať  ako  prenasledovanie  či  už  boli  páchané  nezávisle  alebo  ako  súčasť
organizovanej kriminality.11 Rovnako potrebné je citlivým spôsobom posúdiť aj možné dôsledky z
odvety zo strany členov siete skupín obchodníkov s ľuďmi, zo sociálneho vylúčenia, ignorovania,

odvrhnutia alebo z  diskriminácie voči detským obetiam obchodovania v prípade ich návratu do
krajiny pôvodu. Takéto deti môžu spĺňať podmienky pre udelenie azylu.

Medzinárodné  právo  taktiež  zakazuje  prácu,  ktorá  môže  poškodiť  zdravie,  bezpečnosť  alebo
morálku dieťaťa. Práca vykonávaná dieťaťom pod zákonom povolenú hranicu pre ten ktorý druh
práce  a ktorá  môže  ohroziť  právo  dieťaťa  na  vzdelanie  a priaznivý rozvoj,  je  taktiež  zakázaná
v zmysle  medzinárodného  práva.  Takéto  formy  práce  by  mohli  predstavovať  prenasledovanie

9 Tamtiež, s. 11

10 Tamtiež, s. 12

11 Tamtiež, s. 13



s ohľadom na špecifické okolnosti prípadu dieťaťa (napr. dieťa vykonávajúce ťažkú prácu, ktorá
ohrozuje alebo poškodzuje jeho telesné a duševné zdravie a priaznivý rozvoj).

Ženská  obriezka  a   iné  formy mrzačenia  ženských  pohlavných  orgánov  ako  špecifická  forma
prenasledovania  nielen  žien  ale  aj  detí  –  dievčat,  znamená   závažné  porušovanie  základných
ľudských práv,  predstavuje  mučenie,  kruté,  neľudské  a  ponižujúce  zaobchádzanie,  ako to  bolo
potvrdené medzinárodnou judikatúrou a právnou doktrínou, vrátane inštitúcií OSN a Európskeho
súdu pre ľudské práva, a preto ju možno jednoznačne považovať za prenasledovanie. Všetky formy
mrzačenia ženských pohlavných orgánov porušujú celú škálu ľudských práv žien a detí, vrátane
práva nebyť  diskriminovaný,  práva na  ochranu pred fyzickým a psychickým násilím,  právo na
ochranu zdravia, ba v extrémnych prípadoch práva na život. Vo väčšine prípadov potenciálna alebo
skutočná ujma spôsobená touto formou prenasledovania je natoľko závažná, že toto konanie musí
byť kvalifikované ako prenasledovanie, bez ohľadu na vek žiadateľky. V tejto svislosti je potrebné
spomenúť,  že  aj  narodenie  dcéry  žiadateľke  o  azyl  mimo  krajiny  jej  pôvodu,  ktorá  pochádza
z krajiny praktizujúcej ženskú obriezku, môže za vyššie spomínaných okolností zakladať sur place
žiadosť  o  azyl.  Mrzačenie  ženských  pohlavných  orgánov  je  zvyčajne  páchané  neštátnymi
pôvodcami. Ak sa deje na celom území krajiny pôvodu, za neúčinné možno považovať v tomto
prípade aj vnútorné presídlenie žiadateľky o azyl. Rovnako by bolo neefektívne, ak by v mieste
presídlenia hrozila žiadateľke iná forma prenasledovania hoci aj z iných dôvodov. Navyše ak by sa
dotknutá  žiadateľka  o  azyl  alebo  akékoľvek  dieťa  mali  vrátiť  do  krajiny  pôvodu  ,  miesta
presídlenia,  kde by nemali rodinnú alebo inú formu podpory a pomoci, ľahko by sa mohli stať
obeťou trestných činov, nútenej prostitúcie či iného škodlivého konania.12

Akékoľvek násilie voči deťom, či už fyzické, psychické alebo sexuálne, je zakázané Dohovorom
o právach dieťaťa 1989.  Domáce násilie  páchané na deťoch má obzvlášť veľký dopad na deti,
pretože  často  nemajú  inú  možnosť  podpory.  Rozhodovacia  prax  uznala,  že  niektoré  skutky
fyzického, sexuálneho a psychického domáceho násilia možno pokladať za prenasledovanie. Medzi
príklady takéhoto konania možno zaradiť: bitie, sexuálne zneužívanie členmi domácnosti, incest,
škodlivé tradičné praktiky, trestné činy zo cti,  nútené sobáše a sobáše detí,  znásilnenie a násilie
týkajúce  sa  sexuálneho  vykorisťovania.  V niektorých  prípadoch môže  byť  pre  dieťa  psychické
násilie rovnako tak škodlivé ako fyzické násilie a môže byť kvalifikované ako prenasledovanie.
Takéto násilie  môže  zahŕňať závažné  formy znevažovania,  zastrašovania,  zneužívania,  izolácie,
ktoré zapríčiňujú alebo môžu mať za následok psychickú ujmu. Domáce násilie môže byť spojené
s celou škálou mučenia, krutého, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestu. Iba
minimálny stupeň závažnosti sa vyžaduje na to,  aby sa dalo v dotknutom prípade skonštatovať
prenasledovanie. Pri posudzovaní stupňa závažnosti spôsobenej  ujmy alebo poškodzovania práv
dieťaťa,  je  nutné  zohľadniť  viacero  faktorov,  okrem  iných  už  spomínaných,  aj  faktory  ako
frekvencia,  intenzita,  trvanie  a dopad  na  konkrétne  dieťa.  Vek  dieťaťa  a jeho  odkázanosť  na
páchateľov  ako  aj  dlhotrvajúce  účinky  na  telesný  a psychický  rozvoj  a blaho  dieťaťa  sa  musí
posúdiť tiež.13

Využívanie  a uplatňovanie  ekonomických,  sociálnych  a kultúrnych  práv  je  základom  prežitia
a ďalšieho rozvoja dieťaťa. Porušenie týchto práv môže predstavovať prenasledovanie v prípadoch,
ak minimálne základné elementy týchto práv nie sú uplatňované. Napríklad upieranie práv deťom
žijúcim na ulici  na primerané životné podmienky,  vrátane prístupu k jedlu,  vode a bývaniu, ich
môže  uviesť  do netolerovateľnej  tiesne  ,  ktorá  ohrozuje  ich  ďalší  rozvoj  či  samotné  prežitie.
Podobne  upieranie  zdravotnej  starostlivosti  či  liečby  deťom,  obzvlášť  ak  dieťa  trpí  život

12 UNHCR: Guidance Note on Refugee Claims relating to Female Genital Mutilation. 2009, s. 25

13 UNHCR: Guidelines on International Protection: Child Asylum Claims under Articles 1(A)2 and 1(F) of
the 1951 Convention and/or 1967 Protocol relating to the Status of Refugees. 2009, s. 14



ohrozujúcou chorobou, môže predstavovať prenasledovanie. O prenasledovaní možno hovoriť aj
v prípade súčasného nahromadenia viacerých menej závažných porušení práv dieťaťa. Napríklad
môže  ísť  o prípad  postihnutých  detí  alebo  detí  bez  štátneho  občianstva,  ktoré  nemajú  prístup
k registrácii  v registri  obyvateľov,  v dôsledku  čoho  sú  vylúčené  zo  vzdelávacieho  systému,
zdravotnej  starostlivosti  a  ďalších služieb.14 Rôzne  diskriminačné  opatrenia  môžu predstavovať
prenasledovanie,  ak  majú  pre  dieťa  značne  škodlivé  dôsledky.  Hoci  je  jasné,  že  nie  každé
diskriminačné  konanie  vedúce  k odopieraniu  alebo  porušovaniu  ekonomických,  sociálnych
a kultúrnych  práv  nevyhnutne  znamená  prenasledovanie,  je  dôležité  posúdiť  dôsledky  tohto
konania  pre  každé  dotknuté  dieťa  v súčasnosti  ako  aj  v budúcnosti.  Napríklad  v niektorých
spoločnostiach nemajú dievčatá alebo deti určitého etnika či kmeňa právo na vzdelanie, čo pre ich
ďalší rozvoj a budúcnosť môže mať závažné dôsledky.

V prípade detí žiadateľov o azyl je pôvodcom prenasledovania často neštátny subjekt. Môže ísť
o ozbrojené militantné skupiny, zločinecké skupiny, alebo aj  o rodičov alebo osoby starajúce sa
o dieťa,  vedúcich  predstaviteľov  či  vodcov  komunity  alebo  náboženských  vodcov.  Bude  preto
nevyhnutné  v každom  prípade  posúdiť  na  individuálnom  základe,  či  štát  a jeho  predstavitelia
podnikli  dostatok  účinných  opatrení  na  ochranu  dieťaťa  resp.  či  boli  ochotní  takúto  ochranu
poskytnúť.  V rámci  posúdenia  možnej  ochrany  zo  strany  štátu  nepostačuje  iba  skutočnosť,  že
právny poriadok určité konanie zakazuje a trestá, ale je nevyhnutné, aby štátne orgány zaručili, že
toto konanie je vyšetrované, stíhané a ich páchatelia náležite potrestaní. Prístup dieťaťa k pomoci
zo strany štátu často závisí od schopnosti a vôle jeho rodičov alebo iných osôb, v starostlivosti
ktorých  sa  nachádza.  Pomoc  zo  strany  štátu  si  mnohokrát  vyžaduje  podanie  sťažnosti  alebo
trestného oznámenie na príslušnom policajnom orgáne, či iných štátnych inštitúciách. Niektoré deti
navyše ani nemajú rodičov či iných opatrovníkov, ktorí by im pomohli získať potrebnú pomoc zo
strany štátu (siroty, deti žijúce na ulici) alebo môže ísť o deti,  v prípade ktorých bol pôvodcom
prenasledovania  samotný  rodič,  opatrovník  či  iná  osoba  vykonávajúca  dohľad  nad  dieťaťom.
Vzhľadom na svoj vek nemusia byť deti schopné správne vyjadriť a pomenovať svoj strach alebo
predložiť  sťažnosť  rovnakým  spôsobom  ako  dospelá  osoba.  Sťažnosť  detí  môže  byť  preto
príslušnými orgánmi ľahko podceňovaná ba až zamietnutá.

Tak ako pri žiadostiach o azyl podaných dospelými žiadateľmi, aj v prípade detí žiadateľov o azyl
je  nevyhnutné  preukázať,  že  dieťa  má  odôvodnený  strach  z prenasledovania  z jedného  alebo
viacerých dôvodov vymenovaných v Ženevskom dohovore 1951.  Postačuje, ak je jeden z dôvodov
relevantným faktorom prenasledovania,  ale  nie  je  nevyhnutné  aby  bol  jedinou  alebo  dokonca
dominantnou príčinou.15

Rasa, národnosť alebo príslušnosť k určitej etnickej skupine je dôvodom prenasledovania a teda aj
žiadosti o azyl detí v mnohých kontextoch. Politika krajín, ktorá popiera deťom určitej rasy alebo
národnosti právo na občianstvo alebo aby bolo registrované, právo na vzdelanie alebo zdravotnú
starostlivosť,  môže  spadať  do  tejto  kategórie.  Objavujú  sa  aj  prípady  systematických  útokov
a zameriavania sa na dievčatá určitého menšinového etnika vo forme znásilňovania, obchodovania
s nimi, alebo ich odvedenia do služby vojakom, či sexuálneho otroctva a pod..

S ohľadom  na  náboženské  dôvody  prenasledovania,  aj  v prípade  detí  môže  dôjsť  k ich
prenasledovaniu  z dôvodu  vyznávania  určitého  náboženstva  resp.  odmietania  vyznávať  určité
predovšetkým  väčšinové  alebo  štátom  uznávané  či  tolerované  náboženstvo.  Pre  naplnenie
podmienky prenasledovania z dôvodu náboženstva nie  je nevyhnutné,  aby bolo dieťa aktívnym
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praktizujúcim veriacim.  Postačuje,  ak  sa  mu prisudzuje  alebo je  vnímané  ako  nositeľ  určitého
vierovyznania alebo že je členom náboženskej sekty či skupiny, z dôvodu náboženskej viery jeho
rodičov.
Pokiaľ ide o prenasledovanie z dôvodov zastávania určitých politických názorov, to, či je alebo nie
je  dieťa  schopné  zastávať  určité  politické  názory,  je  otázkou  posúdenia  jeho  stupňa  zrelosti,
rozvoja,  a vyspelosti,   stupňa  vzdelania  a schopnosti  prejavovať  tieto  postoje.  Dieťa  môže  byť
nositeľom politických názorov alebo politicky aktívne nezávisle od dospelých, v dôsledku čoho
môže cítiť strach z prenasledovania. Mnoho národných oslobodzovacích hnutí alebo protestných
hnutí  bolo  uskutočňovaných  študentskými  aktivistami,  vrátane  školopovinných  detí.  Napr.  deti
môžu byť zapojené do distribúcie propagačných letákov, demonštrácií atď. Rovnako aj politické
názory  rodičov  môžu  byť  pripisované  ich  deťom  štátnymi  alebo  neštátnymi  subjektmi.  Tieto
prípady preto nemusia byť posudzované iba z pohľadu zastávania určitých politických názorov ale
aj  z dôvodu  príslušnosti  k určitej  sociálnej  skupine  (rodine).  Politické  a náboženské  dôvody sa
môžu často aj vzájomne prekrývať v prípade detí žiadateľov o azyl. V niektorých spoločnostiach sú
dievčatám  a ženám  náboženskými  normami  oficiálneho  náboženstva  alebo  štátom pripisované
určité roly. Nedodržiavanie týchto úloh a rolí môže byť považované za porušovanie náboženskej
viery  a zároveň  môže  byť  považované  za  zastávanie  neprijateľných  politických  názorov,  ktoré
ohrozujú základnú mocenskú štruktúru v spoločnosti. Týka sa to obzvlášť spoločností, v ktorých je
slabé oddelenie náboženstva od štátu, zákonov a doktríny.16

Žiadosti  o azyl  podávané  deťmi  sú  najčastejšie  posudzované  v kontexte  príslušnosti  k určitej
sociálnej  skupine – ako relevantného dôvodu pre udelenie azylu, hoci je možné uplatniť aj iné
dôvody prenasledovania. Deti zdieľajú mnoho spoločných čŕt (vek, zraniteľnosť a pod.), pričom vo
väčšine  spoločností  majú  deti  samostatné  postavenie  mimo  dospelých,  nakoľko  si  vyžadujú
špeciálny  ohľad  a starostlivosť.  Možno  rozoznať  rôzne  skupinky  detí,  ako  sú  opustené  deti,
postihnuté deti, siroty, mimomanželské deti, deti žijúce na ulici, deti trpiace HIV/AIDS atď.  Aj
rodina dieťaťa žiadateľa o azyl môže taktiež tvoriť relevantnú spoločenskú skupinu.17

V súvislosti so žiadosťami o azyl podanými deťmi a ich následným preskúmavaním, je rovnako
dôležité  venovať  veľkú  pozornosť  efektivite  resp.  neefektivite  využitia  inštitútu  vnútorného
presídlenia  ako  možného  prostriedku  ochrany  dieťaťa.  Inštitút  vnútorného  presídlenia  možno
považovať za účinný prostriedok ochrany dieťaťa žiadateľa o azyl iba vtedy, ak má dieťa praktický,
bezpečný  a legálny  prístup  do  miesta   presídlenia.  Vek  a najlepší  záujem dieťaťa  sú  jednými
z faktorov,  ktoré  musia  byť  posúdené  z pohľadu  vhodnosti  a efektivity  navrhovaného  miesta
presídlenia dieťaťa. Ak sú deti odlúčené od svojich rodičov a do krajiny pôvodu by sa mali vrátiť
bez  členov  rodiny  alebo  inej  podpory  dospelého,  mala  by byť  venovaná  špeciálna  pozornosť
otázke, či je navrhované miesto presídlenia rozumné,  odôvodnené a v najlepšom záujme dieťaťa.

Rovnako obozretne by sa mali v prípadoch prenasledovania detí žiadateľov o azyl aplikovať tzv.
vylučovacie  klauzuly  Ženevského  dohovoru  1951.  Vylučovacie  klauzuly  obsiahnuté  v čl.  1F
Ženevského  dohovoru  totiž  stanovujú  určité  konanie,  ktoré  je  tak  závažné,  že  zbavuje  jeho
páchateľov práva požívať medzinárodnú ochranu v postavení utečenca. S ohľadom na osobitosti
a zraniteľnosť detí je aplikáciu tzv. vylučovacích klauzúl na prípady detí žiadateľov o azyl vždy
potrebné aplikovať nanajvýš pozorne. V prípade malých detí sa nemá využívať vôbec. Ak sú deti
obvinené zo spáchania trestných činov, hoci ich vlastné práva boli tiež porušené (napr. keď boli
zapojené do ozbrojených zložiek alebo ozbrojených skupín), je dôležité mať na pamäti, že tieto deti
môžu byť samotné obeťami trestných činov , ktoré sú v rozpore s medzinárodným právom, a nielen
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ich  páchateľmi.18 Hoci  tzv.  vylučovacie  klauzuly  článku  1D  Dohovoru  nerozlišujú  medzi
dospelými žiadateľmi a deťmi, článok 1F Dohovoru môže byť aplikovaný na prípad dieťaťa, iba ak
dosiahlo vek trestnej  zodpovednosti stanovenej medzinárodným a/alebo vnútroštátnym právnym
poriadkom v čase spáchania skutku, pre ktoré by malo byť vylúčené z medzinárodnej ochrany ako
utečenec.19

Žiadatelia  o  azyl  sú  jednou  z najzraniteľnejších  skupín  ľudí  na  svete.  Ale  aj  medzi  nimi  sa
nachádzajú jednotlivci, ktorí čelia ešte väčším rizikám a problémom. Medzi takéto osoby patria
napríklad siroty alebo deti, ktoré boli odlúčené od rodičov, ľudia s psychickými poruchami, matky
a otcovia sami vychovávajúci svoje deti,  obete obchodovania s ľuďmi alebo ľudia,  ktorí prežili
sexuálne alebo rodové násilie. Traumatické zážitky, chudoba a  nedostatok vzdelania, ktoré možno
väčšina z nich zažila, spolu so strastiplnou a nebezpečnou cestou ich robia o to viac zraniteľnými.
Podľa údajov UNHCR tvoria v strednej Európe dve až tri percentá všetkých žiadostí o azyl za rok
žiadosti  podané maloletými bez sprievodu a odlúčenými  deťmi.  V niektorých krajinách,  ako je
napríklad Maďarsko či Slovinsko, podiel týchto žiadostí niekedy dosiahne sedem až desať percent.
Národné azylové systémy by mali byť schopné tieto osoby identifikovať a následne im poskytnúť
potrebnú pomoc a ochranu.20
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