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Headnote:
Z jasného znenia ?l. 1D ?enevského dohovoru vyplýva, ?e v ?om uvedená klauzula o vylú?ení
z postavenia ute?enca sa vz?ahuje iba na osoby, ktoré naozaj vyu?ívajú pomoc poskytovanú
UNRWA, a je potrebné ju ako takú vyklada? doslovne, ?i?e nemô?e sa týka? takisto osôb,
ktoré vyu?ívali alebo mohli vyu?íva? ochranu alebo pomoc. Na ú?ely uplatnenia ?l. 12 ods. 1
písm. a/ prvej vety Smernice pod?a súdu osoba vyu?íva ochranu alebo pomoc agentúry OSN,
inej ako je UNHCR vtedy, ke? táto osoba naozaj vyu?íva túto ochranu alebo túto pomoc.

Facts:
Navrhovate? po?iadal o azyl na území Slovenskej republiky 22.9.2009 pred pracovníkmi

Oddelenia azylu PZ Humenné. Za ú?elom zdôvodnenia navrhovate?ovej ?iadosti bol d?a
24.9.2009 vykonaný vstupný pohovor a následne d?a 24.11.2009 dopl?ujúci pohovor v rámci
ktorých uviedol, ?e ?il spolo?ne so svojou rodinou, rodi?mi a súrodencami z príspevkov, ktoré
dostávali z OSN - z UNRWA v tábore J., v pásme Gazy. Krátko bol ?lenom FATAH - Hnutia za
palestínske národné oslobodenie na prelome rokov 2008 a 2009, bol radovým ?lenom,
zú?ast?oval sa bojov a prestreliek proti Izraelskej invázii. Po ?ase zistil, ?e sa jednalo o k?efty
strán FATAH a HAMAS, ktoré dostávali finan?né prostriedky za svoje obete, ?o sa mu nepá?ilo, a
preto prestúpil do ?udovej strany Jabha Shaabiyia, uvedená strana, ak mala nejaké prostriedky,
stavala nemocnice, ?koly a nemie?ala sa do bojov, ?o mu vyhovovalo.
Pol roka pred odchodom z krajiny pôvodu sa stalo, ?e ho zadr?ali ozbrojené zlo?ky HAMASu, lebo
si mysleli, ?e je ?lenom FATAHu, ale v tej dobe u? bol ?lenom ?udovej strany. Odviezli do iného
domu a vypo?úvali ho, pou?ili aj donucovacie prostriedky. Medzitým v?ak pri?li ?lenovia ?udovej
strany, ktorí dosved?ili, ?e je ich ?lenom.
Po?as dopl?ujúceho pohovoru zo d?a 24.11.2009 navrhovate? na otázky polo?ené odporcom
odpovedal, ?e v konaní odporcovi predlo?il kartu svojej rodiny UNRWA, ktorú mu poslala jeho
sestra Z., prostredníctvom mailu, originál tejto karty UNRWA zostal v Palestíne u jeho rodi?ov.
Objas?oval dôvody, pre?o je na karte uvedené iné meno otca, ne? uvádzal on (navrhovate?
uviedol, ?e po?as vstupného pohovoru uviedol, ?e jeho otec sa volá M., vtedy neuviedol meno po
otcovi a starom otcovi, nako?ko sa ho pýtali len na meno a priezvisko, na kartu napísali jeho otcovi
meno M., takto sa jeho otec ur?ite nevolá, úplné meno jeho otca je M. Uviedol, ?e si nevie ani on
vysvetli?, pre?o jeho otcovi na kartu napísali iné meno. Navrhovate? ?alej objas?oval, pre?o je na
karte uvedený dátum 23.3.2009 (je to dátum obnovenia UNRWA karty) a vyjadril súhlas s tým, aby
táto karta mohla by? overená.
Migra?ný úrad vydal d?a 30.11.2009 rozhodnutie ?AS: MU-572-18/PO-?-2009, ktorým
navrhovate?ovi neudelil azyl a neposkytol mu doplnkovú ochranu. Proti tomuto rozhodnutiu podal
navrhovate? opravný prostriedok.
Krajský súd v Ko?iciach o ?om rozhodol rozsudkom, ?. k. 5Saz 2/2010-44 zo d?a 3.3.2010,
ktorým rozhodnutie odporcu v napadnutej ?asti o neposkytnutí doplnkovej ochrany zru?il a vec mu
vrátil na ?al?ie konanie
Odporca po dopl?ujúcom pohovore (vykonanom d?a 11.5.2010) vydal v ?al?om konaní nové
rozhodnutie, ktorým navrhovate?ovi neudelil doplnkovú ochranu.
Proti tomuto rozsudku podal navrhovate? v?as odvolanie, v ktorom namietal, ?e v konaní pred
krajským súdom predlo?il originály dokladov toto?nosti spolu s ich prekladmi, ako aj ?al?ie
dokumenty, ktoré mal odporca v konaní zoh?adni?, ?o neurobil. Tieto doklady preukazujú jeho
toto?nos?, a teda aj skuto?nos?, ?e karta UNRWA (United Nations Releif and Works Agency for
Palestine refugees in the Near East), ktorú odporcovi do konania predlo?il, patrí jeho rodine. ?alej
navrhovate? poukázal na to, ?e predlo?il aj Reevidovanú správu UNHCR k aplikácii ?l. 1D
?enevského dohovoru spolu s prekladom ako aj rozhodnutie ESD o prejudiciálnej otázke, ktoré
nepriamo potvrdzuje aplikáciu ?l. 1D ?enevského dohovoru v zmysle tejto Reevidovanej správy
UNHCR. Navrhovate? poukázal na to, ?e odporca napriek povinnosti zaobera? sa aplikáciou ?l.
1D ?enevského dohovoru v zmysle rozsudku Krajského súdu v Ko?iciach zo d?a 3.3.2010 tak
neurobil, resp. aplikáciu tohto ?lánku nevykonal správne, nako?ko nebral do úvahy práve
ustanovenia Reevidovanej správy UNHCR o aplikácii ?l. 1D ?enevského dohovoru na
palestínskych ute?encov. Napriek tomu, ?e takúto námietku uplatnil v konaní pred krajským
súdom, ten sa ?ou nezaoberal a nevysporiadal. Na základe uvedeného navrhovate? navrhol
napadnutý rozsudok zmeni? tak, ?e odvolací súd rozhodnutie odporcu zru?í a vec mu vráti na

?al?ie.

Decision & Reasoning:
Pod?a názoru Najvy??ieho súdu Slovenskej republiky, nebolo mo?né primárne vylú?i?, ?e
tvrdenia navrhovate?a sa nezakladajú na pravde. Navrhovate? v priebehu správneho konania
navy?e predlo?il dôkazy - doklady, ktoré potvrdzovali jeho identitu ako aj tvrdenia o tom, ?e jeho
rodine bola v krajine pôvodu poskytnutá ochrana zo strany UNRWA a odporcovi sa nepodarilo
preukáza?, ?e napriek rozporom vo výpovediach, ktoré sám navrhovate? uznal (a následne
objasnil), v tvrdení o tejto podstatnej skuto?nosti nehovoril pravdu. V danom prípade navrhovate?
tvrdí, ?e z krajiny odi?iel z dôvodu obavy o svoj ?ivot a ?e v krajine pôvodu jeho rodina po?ívala
ochranu agentúry UNRWA.
Najvy??í súd Slovenskej republiky sa preto nestoto?nil s názorom krajského súdu o
navrhovate?ovej nedôveryhodnosti. Nebolo mo?né kon?tatova?, ?e navrhovate?ova výpove? v
tejto ?asti nebola po celú dobu konania konzistentná a vnútorne bez rozporov. Jeho tvrdenia sú
zrozumite?né a v podstatných ?astiach zhodné. Navy?e jeho tvrdenia potvrdzujú predlo?ené
doklady v správnom konaní vo fotokópii, v súdnom konaní v origináli, pri?om je potrebné
zdôrazni?, ?e správnemu orgánu sa nepodarilo preukáza? opak.
Konanie a rozhodovanie súdu o opravnom prostriedku podanom proti rozhodnutiu odporcu o
neudelení azylu je konaním o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia pod?a V. ?asti OSP a nie je
pokra?ovaním administratívneho konania. Nie je preto úlohou prvostup?ového súdu, ale ani
odvolacieho súdu dopl?ova? vecnú ?i právnu argumentáciu rozhodnutia odporcu a nie je jeho
úlohou ani vykonáva? dokazovanie na skuto?nosti, ktorých zistenie je podmienkou zistenia
skuto?ného stavu veci u? v administratívnom konaní.
Vzh?adom k tomu, ?e zistenie skutkového stavu, z ktorého vychádzalo správne rozhodnutie je v
rozpore s obsahom spisov, krajský súd mal na základe uvedeného rozhodnutie odporcu zru?i? a
vec mu vráti? na ?al?ie konanie. Ak ten takto nerozhodol, nebolo preto dôvodné rozhodnutie
krajského súdu zru?i? a vráti? vec na nové posúdenie súdu, ale odvolací súd dospel k záveru, ?e
je dôvodné prvostup?ové súdne rozhodnutie zmeni? tak, ?e rozhodnutie odporcu zru?uje a vec
mu vracia na nové konanie.
V ?al?om konaní pova?uje Najvy??í súd Slovenskej republiky za potrebné, aby odporca vytknuté
nedostatky odstránil. Jeho povinnos?ou bude opätovne posúdi? skuto?nosti navrhovate?om
tvrdené a následne aj preukázané, a to ?e navrhovate? a jeho rodina po?ívali v krajine pôvodu
ochranu agentúry UNRWA a vyhodnoti? postavenie navrhovate?a z h?adiska ?lánku 1D
?enevského dohovoru najmä s poukazom na ?lánok 12 ods. 1 písm. a/ Smernice Rady
2004/83/ES z 29.4.2004 o minimálnych ustanoveniach pre oprávnenie a postavenie ?tátnych
príslu?níkov tretej krajiny alebo osôb bez ?tátneho ob?ianstva ako ute?encov alebo osôb, ktoré
inak potrebujú medzinárodnú ochranu, a obsah poskytovanej ochrany (?alej len smernica), ktorej
obsah je toto?ný so závermi Reevidovanej správy UNHCR k aplikácii ?l. 1D ?enevského dohovoru
na palestínskych ute?encov, na ktorú sa navrhovate? v priebehu konania odvolával.
Pod?a ?lánku 12 ods. 1 písm. a/ smernice ?tátny príslu?ník tretej krajiny alebo osoba bez
?tátneho ob?ianstva je vylú?ená z postavenia ute?enca, ak spadá do rozsahu ?l. 1D ?enevského
dohovoru, týkajúceho sa ochrany alebo pomoci od orgánov alebo agentúr Organizácie Spojených
národov iných ako Úradu Vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre ute?encov. Ak
takáto ochrana alebo pomoc z akéhoko?vek dôvodu zanikla bez toho, aby sa o postavení týchto
osôb definitívne rozhodlo v súlade s príslu?nými uzneseniami Valného zhroma?denia OSN, tieto
osoby budú oprávnené ipso facto na výhody z ustanovení tejto smernice.

Najvy??í súd v tejto súvislosti dáva do pozornosti rozsudok Súdneho dvora (Ve?ká komora) zo
d?a 17.6.2010 vo veci C-31/09 Nawras Bolbol proti Bevándrlási és Állampolgársági Hivatal, v
ktorom súd na návrh na za?atie prejudiciálneho konania týkajúceho sa výkladu ?l. 12 ods. 1 písm.
a/ Smernice rady 2004/83/ES kon?tatoval, ?e ustanovenia smernice je potrebné vyklada? s
oh?adom na jej systematiku a ú?el, pri sú?asnom re?pektovaní ?enevského dohovoru a iných
relevantných zmlúv, na ktoré odkazuje ?l. 63 prvý odsek bod 1 ES. Ako vyplýva z odôvodnenia ?.
10 Smernice, tento výklad musí re?pektova? základné práva, ako aj zásady uznané najmä
Chartou základných práv EÚ.
Pod?a súdu ?lánok 1D ?enevského dohovoru, na ktorý odkazuje ?l. 12 ods. 1 písm. a/ Smernice
sa obmedzuje len na to, ?e vylu?uje z pôsobnosti uvedeného dohovoru osoby, ktoré ?v sú?asnosti
majú? ochranu alebo pomoc zo strany orgánov alebo odborných organizácií OSN iných ako
UNHCR.
Z jasného znenia ?l. 1D ?enevského dohovoru vyplýva, ?e v ?om uvedená klauzula o vylú?ení z
postavenia ute?enca sa vz?ahuje iba na osoby, ktoré naozaj vyu?ívajú pomoc poskytovanú
UNRWA, a je potrebné ju ako takú vyklada? doslovne, ?i?e nemô?e sa týka? takisto osôb, ktoré
vyu?ívali alebo mohli vyu?íva? ochranu alebo pomoc. Na ú?ely uplatnenia ?l. 12 ods. 1 písm. a/
prvej vety Smernice pod?a súdu osoba vyu?íva ochranu alebo pomoc agentúry OSN, inej ako je
UNHCR vtedy, ke? táto osoba naozaj vyu?íva túto ochranu alebo túto pomoc.
S poukazom na vy??ie uvedené, preto odvolací súd pova?oval právny názor odporcu vyjadrený v
rozhodnutí o neposkytnutí doplnkovej ochrany, ktorý v?ak vyjadril len predbe?ne, (pre prípad, ?e
by bolo preukázané, ?e navrhovate?ovi bola poskytnutá v krajine pôvodu poskytovaná ochrana
agentúrou UNRWA), a to ?e by sa vz?ahovala na neho vylu?ovacia klauzula (vylú?enie zo ?tatútu
ute?enca v zmysle ?l.1D ?enevského dohovoru z roku 1951), za nesprávny, preto?e argumentácia
odporcu, ?e tento Dohovor sa netýka osôb, ktoré v sú?asnosti dostávajú ochranu alebo pomoc od
iných orgánov alebo agentúr OSN, ne? je UNHCR, je síce správna, ale v danom prípade odporca
musí zobra? do úvahy fakt, ?e navrhovate? ochranu agentúry UNRWA odchodom z krajiny
pôvodu u? nepo?íva.
Z ustanovenia ?l. 12 ods. 1 písm. a/ Smernice vyplýva, ?e nie je pritom rozhodujúce, z akého
dôvodu takáto ochrana zanikla, pri?om takáto osoba bude oprávnená ipso facto na výhody z
ustanovení tejto smernice.
Pod?a odvolacieho súdu rozhodnutie tak vychádzalo z nesprávneho právneho posúdenia a s
poukazom na vy??ie uvedené bude preto potrebné, aby odporca vo svetle týchto faktov a
právneho názoru vysloveného Najvy??ím súdom Slovenskej republiky, ktorým je pod?a § 250r
OSP pri novom prejednaní veci správny orgán viazaný, opätovne rozhodol.
Z vy??ie uvedených dôvodov Najvy??í súd Slovenskej republiky dospel k záveru o potrebe zmeny
rozsudku krajského súdu pod?a § 220 OSP tak, ?e rozhodnutie odporcu zru?il a vec mu vrátil na
?al?ie konanie.

Outcome:
Najvy??í súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu v Bratislave zmenil tak, ?e
rozhodnutie odporcu zru?il a vec mu vrátil na ?al?ie konanie.

Observations/Comments:
President of the bench: JUDr. Igor Belko, members of the bench: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.

and JUDr. Ing. Miroslav Gavalec, PhD.
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