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Predhovor 

Medzinárodné rodičovské únosy detí boli a stále sú veľkou výzvou pre medzinárodné spoločenstvo. 

Ako ochrániť najzraniteľnejších – deti – v situácii, kedy akékoľvek riešenia prijaté jedným štátom 
zlyhávajú? Riešenie ponúkla v 80. rokoch 20 storočia Haagska konferencia medzinárodného práva 
súkromného. V tej dobe unikátne a na prvý pohľad jednoduché riešenie prijaté Haagskym 
dohovorom o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí spočívajúce v okamžitom 
návrate neoprávnene premiestneného alebo neoprávnene zadržiavaného dieťaťa do štátu jeho 
predchádzajúceho obvyklého pobytu v spojení so zákazom rozhodovať vo veci opatrovníckych práv 
na súdoch štátu, kam bolo dieťa unesené je využívané dodnes. Ani Európska únia, nedospela 
k lepšiemu riešeniu týchto situácií a podporuje toto riešenie, aj keď s menšími odchýlkami, aj pre 
medzinárodné rodičovské únosy detí, ku ktorým dochádza v rámci Európskej únie.  

S vývojom v oblasti ochrany ľudských práv a základných slobôd, napríklad prijatím dohovoru 
o právach dieťaťa, ale aj v súvislosti s vývojom judikatúry ESĽP k Európskemu dohovoru o ochrane
ľudských práv a základných slobôd sa tento, pomerne jednoduchý mechanizmus, začal komplikovať a 
konanie o návrat vyvoláva čoraz ťažšie a vážnejšie teoretickéa praktické otázky, napríklad aký dôraz 
má byť kladený v tomto konaní na najlepší záujem dieťaťa, akým spôsobom efektívne vykonať 
rozhodnutie v konaní o návrat a pod.  

Pre Slovenskú republiku nadobudol Haagsky dohovor o občianskoprávnych aspektoch 
medzinárodných únosov detí platnosť 1. februára 2001, Slovenská republika je tiež ako členských štát 
Európskej únie viazaná ustanoveniami Nariadenia Brusel IIa (nariadenie 2201/2003), ktoré dotvárajú 
režim Haagskeho dohovoru pre potreby medzinárodných rodičovských únosov medzi členskými 
štátmi Európskej únie. Pomerne dlhý čas nebolo v podmienkach Slovenskej republiky samostatne 
upravené konanie o návrat, hoci úspešne fungovala a funguje špecializácia súdnictva v tejto oblasti. 
Zmenu v tomto smere priniesol nový Civilný mimosporový poriadok, ktorýpo prvý krát zakotvila 
komplexnú úpravu samostatnéhokonanie o návrat maloletého do cudziny pri neoprávnenom 
premiestnení alebo zadržaní.  

Vzhľadom k dĺžke aplikovania Haagskeho dohovoru o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných 
únosov detí a prebiehajúcej revízii Nariadenia Brusel IIa považujeme za vhodné zhodnotiť aplikáciu 
uvedených nástrojov v podmienkach Slovenskej republiky, načrtnúť aktuálne problémy a pokiaľ 
možno ponúknuť ich riešenie.  

Uvedené nie je možné bez aktívnej participácie orgánov, ktoré sa na riešení tzv. únosových vecí 
podieľajú. Je pre nás preto cťou, že pozvanie k diskusii prijali zástupcovia justície, prokuratúry, 
advokátov, Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže, Ministerstva spravodlivosti SR, 
Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a v neposlednom rade Úradu Komisára pre deti. Veríme, že 
výsledky diskusie pomôžu pri riešení problémov, ktoré v aplikačnej praxi vznikajú a tým k ochrane 
hlavných obetí situácii medzinárodných rodičovských únosov, ktorými nepochybne sú deti.   

Toto podujatie bolo realizované v rámci riešenia grantu VEGA 1/0485/14 „Dynamika právnej úpravy 
rodinných vzťahov v európskom priestore ako výzva pre slovenské medzinárodné právo súkromné“.   

Doc. JUDr. Peter Vršanský, CSc. 





 VARIÁCIE URČOVANIA PRÁVOMOCI VO VECIACH 
RODIČOVSKEJ ZODPOVEDNOSTI PODĽA NARIADENIA 

BRUSEL IIA 

Miroslav Slašťan 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 

1 ÚVOD 
Určovanie právomoci zo strany slovenských všeobecných súdov pri akomkoľvek spore s 

cudzím prvkom zo sebou často prináša viaceré otázky, spojené najmä s kolíziu samotných 
prameňov práva a následným správnym výkladom a aplikáciou tých ustanovení, ktoré sudca 
uskutočňuje skôr výnimočne, než tých, ktoré pre neho predstavujú rutinu.  

Nielen nariadenie Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o príslušnosti a uznávaní 
a výkone rozhodnutí vo veciach manželských a vo veciach rodičovskej zodpovednosti oboch 
manželov k deťom a o zrušení nariadenia (ES) č. 1347/2000 (ďalej len „nariadenie Brusel IIa“),1 ale 
aj ostatné nariadenia z oblasti justičnej spolupráce v civilných veciach EÚ (alebo tiež európskeho 
medzinárodného práva súkromného), predstavujú svojím konceptom, štruktúrou a samotným 
znením značne pestrofarebný súhrn právnych noriem, vytvorených naviac v mnohojazyčnom 
prostredí, určených výlučne pre vnútroštátne súdy rôznych právnych kultúr, ktorých uplatňovanie je 
náročné aj pre expertov či akademikov v tejto oblasti. Zo všetkých nariadení pritom najvýznamnejšie 
pre súdnu prax predstavujú tie normy, ktoré upravujú určovanie právomoci súdov v sporoch 
s cudzím prvkom. 

Súdna právomoc v ponímaní vnútroštátneho práva predstavuje istý súhrn oprávnení 
a povinností, ktoré sú zverené súdnemu orgánu pri prejednávaní a rozhodovaní vecí. Vyriešenie 
otázky právomoci súdu je základným aspektom v každom súdnom konaní.  

Právomoc súdu je základnou procesnou podmienkou, ktorej splnenie súd skúma ex offo 
v každom štádiu konania, pričom jej nedostatok tvorí tzv. neodstrániteľnú vadu konania vedúcu k 
zastaveniu konania. 

V slovenskom právnom poriadku má všeobecná právomoc súdov Slovenskej republiky svoj 
základ v ustanovení čl. 142 Ústavy SR, ktoré uvádza: „Súdy rozhodujú v občianskoprávnych 
a trestnoprávnych veciach; súdy preskúmavajú aj zákonnosť rozhodnutí orgánov verejnej správy 
a zákonnosť rozhodnutí, opatrení alebo iných zásahov orgánov verejnej moci, ak tak ustanoví 
zákon.“ Všeobecné súdy Slovenskej republiky sú oprávnené a zároveň povinné konať a rozhodovať 
určitý okruh občianskoprávnych vecí vymedzených zákonom. Medzi právne vzťahy, o ktorých 
prináleží konať a rozhodovať civilným súdom, patria súkromnoprávne spory a iné súkromnoprávne 
veci, ak ich podľa zákona neprejednávajú a nerozhodujú iné orgány.2 

Pojem „cudzí prvok“, „cezhraničný prvok“ alebo „cezhraničný spor“ používajú právne 
predpisy EÚ, bez jednotnej legálnej definície. V zásade cudzím prvkom, resp. cezhraničným prvkom 
je vždy podľa práva EÚ obvyklý pobyt (bydlisko) fyzickej osoby v inom členskom štáte, než súd, 
ktorý o právach alebo povinnostiach tejto fyzickej osoby koná, alebo má konať. Pojmy „cudzí prvok“ 
alebo „cezhraničný prvok“ sú synonymá k pojmu „medzinárodný prvok“, ktorý sa používa 
v medzinárodnom práve súkromnom, alebo vnútroštátnom práve, vrátane ZMPS. 

Vymedzenie „cudzieho prvku“ resp. „cezhraničného sporu“ je rozhodné pri založení 
právomoci súdu podľa práva EÚ a medzinárodného práva na strane jednej a vnútroštátneho práva 
(Slovenskej republiky) na strane druhej. Ide o osobitnú podmienku, ktorá vymedzuje pôsobnosť 
(aplikovateľnosť) príslušného prameňa práva, na základe ktorého súd o svojej právomoci rozhodne. 
Ak v prejednávanej veci (spore) nie je cudzí prvok, súd rozhodne podľa vnútroštátneho práva. 

1 Úradný vestník EÚ L 338, 23.12.2003, s. 1 – 29. 
2 Pozri § 3 CSP. 
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Rozhodovať vo veciach starostlivosti súdu o maloletých patrí do právomoci všeobecných 
súdov Slovenskej republiky napríklad podľa ustanovenia § 111 a nasl. CMP, alebo podľa 
ustanovenia § 68a ZMPS a pod. 

Právomoc súdnych orgánov v prípade sporov s cudzím (medzinárodným) prvkom 
nezodpovedá čo do obsahu pojmu súdna právomoc používanom vo vnútroštátnom práve. 
Medzinárodná súdna právomoc vymedzuje právomoc súdov vo vzťahu k súdom iného štátu, t.j. 
odkazuje na súd štátu, ktorý bude mať právomoc konať a rozhodovať v danej veci. Určenie vecne 
a miestne príslušného súdu je spravidla ponechané na právnu úpravu vnútroštátneho procesného 
práva, a teda zvyčajne nevyplýva z právnych aktov týkajúcich sa určenia medzinárodnej súdnej 
právomoci. 

Pre účely tohto príspevku bude právomoc súdnych orgánov v prípade sporov s cudzím 
(medzinárodným) prvkom, inak medzinárodná súdna právomoc, označovaná aj ako súdna 
právomoc alebo právomoc súdov. 

2 ZÁKLADNÉ VÝCHODISKÁ URČOVANIA PRÁVOMOCI PODĽA NORIEM SR/EÚ 

Pomer právomoci súdov Slovenskej republiky k právomoci súdov iných štátov vyplýva 
z medzinárodného práva súkromného (najmä medzinárodných zmlúv), práva EÚ (najmä nariadení 
a medzinárodných zmlúv uzatvorených EÚ) a tiež z vnútroštátneho práva (najmä zákonov 
upravujúcich oblasť medzinárodného práva súkromného a procesného).  

Vzhľadom na skutočnosť, že inštitút súdnej právomoci môže byť predmetom právnej úpravy 
medzinárodnej, úniovej a tiež vnútroštátnej, je nevyhnutné vysporiadať sa so situáciou, ako 
postupovať v prípade stretu týchto prameňov.  

Prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky je v zmysle čl. 7 ods. 2 a 5 Ústavy SR priznaná 
právne záväzným aktom Európskych spoločenstiev a Európskej únie3 pred zákonmi Slovenskej 
republiky, ako aj medzinárodným zmluvám o ľudských právach a základných slobodách, 
medzinárodným zmluvám, na ktorých vykonanie nie je potrebný zákon a medzinárodným zmluvám, 
ktoré priamo zakladajú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb a ktoré boli 
ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.  

Pre aplikáciu medzinárodných zmlúv upravujúcich inštitút súdnej právomoci tak platí, že 
pokiaľ spadajú do jednej z uvedených troch kategórií medzinárodných zmlúv, budú mať aplikačnú 
prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky. V prípade, že medzinárodná zmluva upravuje otázky, 
ktoré sú predmetom ZMPS (pozri § 1 ZMPS) a zároveň jej nebolo priznané postavenie „prednostnej 
medzinárodnej zmluvy“ v súlade s Ústavou SR, aplikuje sa naviac § 2 ZMPS deklarujúci aplikačnú 
prednosť takýchto medzinárodných zmlúv, resp. zákonov prijatých na ich vykonanie, pred ZMPS. 

Konštatujem, že z vyššie uvedeného je zrejmé, že pred zákonmi Slovenskej republiky (najmä 
ZMPS) je súd povinný prednostne aplikovať medzinárodné zmluvy a právo EÚ.  

Vnútroštátne právo Slovenskej republiky (najmä ZMPS) súd aplikuje len v prípade, že otázka 
nie je predmetom úpravy medzinárodnej zmluvy, resp. práva EÚ. 

Vzťah medzi prameňmi práva EÚ a medzinárodného práva je potrebné posudzovať 
individuálne, na základe konkurenčných pravidiel medzi jednotlivými prameňmi.  

Ako základné ustanovenie a pravidlo platí prednosť práva EÚ pred normami medzinárodného 
práva, bez ohľadu na to, či je medzinárodnou zmluvou viazaná EÚ a/alebo jej členské štáty. Podľa 
judikatúry Súdneho dvora ani medzinárodné zmluvy uzatvorené medzi členskými štáty a tretími 
štátmi nemôžu byť vo vzťahoch medzi členskými štátmi uplatňované na úkor cieľov práva Únie.4 

3 Tzv. primárne právo EÚ, tzn. zakladajúce zmluvy (najmä ZEÚ a ZFEÚ) Ústava SR deklaruje 
v prvej vete ustanovenia čl. 7 ods. 2 Ústavy, avšak jeho vzťah k Ústave SR či zákonom 
nekomentuje. Ponecháva tak priestor v súlade s čl. 1 ods. 2 Ústavy na rešpektovanie relevantnej 
judikatúry Súdneho dvora EÚ k prednosti úniového práva. 
4 Pozri v tomto zmysle rozsudok Súdneho dvora z 22. septembra 1988, Deserbais, 286/86, Zb. 
s. 4907, bod 18; zo 6. apríla 1995, alebo z 22. októbra 2009, Bogiatzi, C-301/08, Zb. s. I-10185, bod
19. 
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Ďalej konštatujem, že v právnych aktoch EÚ, vrátane nariadení upravujúcich oblasť 
určovania právomoci súdov členských štátov EÚ, býva obvykle vymedzený vzťah týchto aktov 
(nariadení) k medzinárodným zmluvám (napr. čl. 69 a 71 nariadenia Brusel I alebo čl. 59 až 61 
nariadenia Brusel IIa) aj výslovne. Medzinárodné záväzky členských štátov EÚ spravidla ustupujú 
záväzku spolupráce členských štátov v rámci EÚ a účinnému presadzovaniu práva EÚ, a preto 
nariadenia dotýkajúce sa inštitútu súdnej právomoci majú vo vzťahoch medzi členskými 
štátmi v otázkach upravených takýmto nariadením prednosť pred medzinárodnými 
zmluvami, ktorých sú členské štáty EÚ zmluvnými stranami. 

Na základe ustanovenia článku 351 ZFEÚ: „Ustanovenia zmlúv5 neovplyvnia práva a 
povinnosti vyplývajúce z dohôd uzavretých pred 1. januárom 1958 alebo pre pristupujúce štáty pred 
dňom ich prístupu medzi jedným alebo viacerými členskými štátmi na jednej strane a jedným alebo 
viacerými tretími krajinami na strane druhej. V prípade, že tieto dohody sú nezlučiteľné so zmluvami, 
členský štát alebo dotknuté štáty podniknú vhodné opatrenia na odstránenie zistených 
nezlučiteľností. Ak je to potrebné, členské štáty si na dosiahnutie tohto cieľa môžu poskytnúť 
vzájomnú pomoc a zaujať spoločný postoj. Pri uplatňovaní dohôd uvedených v prvom odseku 
zoberú členské štáty do úvahy, že výhody poskytnuté v zmluvách každým členským štátom 
obsiahnuté v zmluvách tvoria neoddeliteľnú súčasť založenia Únie, a sú preto neoddeliteľne spojené 
s vytvorením spoločných orgánov, poverením týchto orgánov právomocami a poskytovaním 
rovnakých výhod všetkými členskými štátmi.“. 

Z hľadiska určenia právomoci v konaní, ktoré je predmetom starostlivosti súdu o maloletých, 
je s prihliadnutím na vyššie uvedené nevyhnutné zamerať sa na zodpovedanie otázky, či existujú 
právne akty EÚ, ktoré obsahujú účinnú a uplatniteľnú normu na určenie súdnej právomoci vo 
veciach starostlivosti o maloleté deti, a či konanie v konkrétnej veci, obsahuje tzv. cudzí prvok, 
ktorý podmieňuje následnú prednostnú uplatniteľnosť právneho aktu EÚ. 

Za východiskové ustanovenie všeobecnej povahy, upravujúce právny základ justičnej 
spolupráce v občianskych veciach, je možné pokladať ustanovenie čl. 81 ZFEÚ, podľa ktorého: 
„Únia rozvíja justičnú spoluprácu v občianskych veciach, ktoré majú cezhraničné dôsledky, na 
základe zásady vzájomného uznávania súdnych a mimosúdnych rozhodnutí. Takáto spolupráca 
môže zahŕňať prijatie opatrení na aproximáciu zákonov a iných právnych predpisov členských 
štátov.“. 

Podľa súčasného právneho stavu má EÚ právomoc prijímať právne akty v oblasti noriem 
určujúcich právomoc uplatniteľných v členských štátoch, ktoré majú cezhraničné dôsledky, najmä ak 
je to nevyhnutné pre riadne fungovanie vnútorného trhu, a to podľa ustanovenia čl. 81 ods. 2 písm. 
c) ZFEÚ. Právomoc vnútroštátnych súdov členských štátov EÚ v občianskych veciach v súlade
s právnym základom podľa čl. 81 ZFEÚ upravujú v chronologickom poradí tieto záväzné právne 
akty EÚ: 

i) nariadenie Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o úpadkovom konaní6,
ii) nariadenie Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o príslušnosti a uznávaní a výkone

súdnych rozhodnutí v občianskych a obchodných veciach (Nariadenie Brusel I)7,
iii) nariadenie Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o príslušnosti a uznávaní

a výkone rozhodnutí vo veciach manželských a vo veciach rodičovskej zodpovednosti
oboch manželov k deťom a o zrušení nariadenia (ES) č. 1347/2000 (Nariadenie Brusel
IIa),8

iv) Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Dánskym kráľovstvom o právomoci a o
uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach,9

v) nariadenie Rady (ES) č. 4/2009 z 18. decembra 2008 o právomoci, rozhodnom práve,
uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti10,

5 Rozumej zakladajúcich zmlúv EÚ (ZEÚ a ZFEÚ), ako aj práva EÚ ako celok (tzn. aj sekundárneho 
práva EÚ). 
6 Úradný vestník EÚ L 160, 30.6. 2000, s. 1 – 18. 
7 Úradný vestník EÚ L 12, 16.1. 2001, s. 1 – 23. 
8 Úradný vestník EÚ L 338, 23.12.2003, s. 1 – 29. 
9 Úradný vestník EÚ L 299, 16.11.2005, s. 62 – 70. 
10 Úradný vestník L 7, 10.1. 2009, s. 1 – 79. 
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vi) nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 650/2012 zo 4. júla 2012 o právomoci,
rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a prijatí a výkone verejných listín
v dedičských veciach a o zavedení európskeho osvedčenia o dedičstve11,

vii) nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z  12. decembra 2012
o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach,12

Uvedené nariadenia v bode i) až vii) sa v plnom rozsahu aplikujú na území Slovenskej 
republiky, ako členského štátu EÚ, na ktorý sa v rámci citovaných právnych predpisov nevzťahuje 
žiadna výnimka (pozri napr. čl. 2 ods. 5 nariadenia Brusel IIa alebo čl. 1 ods. 3 nariadenia Brusel I). 

Všetky uvedené nariadenia boli prijaté na právnom základe, ktorým je článok 81 ZFEÚ, 
tzn. aplikovať ich možno pri určovaní súdnej právomoci len v konaniach/veciach s cudzím prvkom 
(slovenské znenie čl. 81 ZFEÚ používa pojem „cezhraničný dôsledok“, čo je synonymum pojmu 
„cudzí prvok“). Nie všetky vyššie uvedené nariadenie výslovne zakotvujú vo svojich ustanoveniach 
svoju aplikovateľnosť len v cezhraničných sporov (napr. nariadenie Brusel I alebo nariadenie Brusel 
IIa), táto podmienka následne vyplýva výslovne len z právneho základu (čl. 81 ZFEÚ). 

Inak povedané, použiteľnosť nariadenia Brusel IIa prichádza do úvahy len v konaniach, ktoré 
obsahujú tzv. cudzí/cezhraničný prvok. Ak tento pojem následne nemá svoju legálnu definíciu 
v uvedených nariadeniach, nutné je ho vykladať v súlade s judikatúrou Súdneho dvora EÚ. Podľa 
tejto judikatúry môže cudzí/cezhraničný prvok spočívať na najmä na rozličnom bydlisku sporových 
strán vo vzťahu k súdu, ktorý v konaní rozhoduje, alebo aj na iných skutočnostiach, napr. miesto 
uskutočnenia sporného právneho úkonu, právnej udalosti, miesto plnenia a pod. Bydlisko sporových 
strán a súdu konajúceho vo veci môže byť dokonca aj v rovnakom, tzn. tom istom členskom štáte, 
a ak spor, v ktorom stoja proti sebe pred súdom toho štátu, má určitú spojitosť s tretím (nečlenským) 
štátom EÚ, napríklad z dôvodu, že určitá právna skutočnosť (škoda) nastala na území tohto 
nezmluvného štátu.13 

Konštatujem, že hoci odkaz na cezhraničný prvok nie je v samotnom nariadení Brusel 
IIa explicitne uvedený (ani pri ustanoveniach o určovaní právomoci vo veciach rodičovských práv 
a povinností, čl. 8 a nasl.), požiadavka na jeho existenciu vyplýva z právneho základu tohto 
predpisu vyjadreného v čl. 81 ZFEÚ, ako aj z citovanej judikatúry Súdneho dvora EÚ14.  

Podľa ustanovenia čl.1 ods. 1 písm. b), sa nariadenie Brusel IIa „uplatňuje bez ohľadu na 
povahu súdu v občianskych veciach, ktoré sa vzťahujú na nadobúdanie, výkon, prenesenie, 
obmedzenie alebo odňatie rodičovských práv a povinností, v spojení s čl. 2 ods. 7 (pojem 
„rodičovské práva a povinnosti“ označuje všetky práva a povinnosti týkajúce sa osoby alebo majetku 
dieťaťa, ktoré nadobudla fyzická osoba alebo právnická osoba rozsudkom, zo zákona alebo na 
základe dohody, ktorá má právne účinky. Tento pojem zahŕňa opatrovnícke právo a právo styku 
s dieťaťom)].  

Podľa článku 72 nariadenia Brusel IIa toto nadobúda účinnosť 1. augusta 2004. Nariadenie 
sa uplatňuje od 1. marca 2005, s výnimkou článkov 67, 68, 69 a 70, ktoré sa uplatňujú 1. augusta 
2004.15 

11 Úradný vestník L 201, 27.07. 2012, s. 107 – 134. 
12 Úradný vestník L 351, 20.12. 2012, s. 1 –32. 
13 pozri rozhodnutie Súdneho dvora z 1. marca 2005, Andrew Owusu proti N. B. Jackson a iiným, C-
281/02, bod 23 a nasl. 
14 Pozri napr. rozsudok Súdneho dvora z 01.03.2005, C-281/02, Andrew Owusu proti N. B. Jackson 
a ostatní, Zb.s. I- 1445 a nasl. 
15 V niektorých aktoch EÚ (najmä v nariadeniach) sa objavuje popri ustanovení o „účinnosti“ tiež 
paralelné ustanovenie o „uplatniteľnosti“ alebo „dátume uplatnenia“. V tomto ohľade treba uviesť, že 
podľa judikatúry Súdneho dvora EÚ „zákonodarca sa môže rozhodnúť odlíšiť dátum nadobudnutie 
účinnosti od dátumu uplatniteľnosti aktu, ktorý prijíma, a to tak, že druhý dátum vo vzťahu k prvému 
odloží. Taký postup môže po jeho nadobudnutí účinnosti umožniť, aby členské štáty alebo orgány 
Únie na základe tohto aktu najskôr splnili povinnosti, ktoré sú im uložené a ktoré sa javia nevyhnuté 
na jeho neskoršie uplatňovanie v plnom rozsahu voči všetkým právnym subjektom, na ktoré sa 
vzťahuje.“ (pozri rozsudok Súdneho dvora zo 17.11. 2011, C-412/10, Homawoo, bod 24). 
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Podľa článku 64 ods. 1 nariadenia Brusel IIa sa  „ustanovenia tohto nariadenia vzťahujú len 
na konania začaté, písomnosti úradne vyhotovené alebo zaregistrované ako verejné listiny a na 
dohody uzatvorené účastníkmi po dni začatia jeho uplatňovania podľa článku 72“. 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že súdy Slovenskej republiky sú povinné určovať svoju 
právomoc podľa nariadenia Brusel IIa vo všetkých konaniach, ktoré začali od 1. marca 2005, 
tzn. aj na konania, ktorých predmetom je nadobúdanie, výkon, prenesenie, obmedzenie alebo 
odňatie rodičovských práv a povinností. 

3 ROZSAH POSÚDENIA PRÁVOMOCI SÚDU PODĽA NARIADENIA BRUSEL IIA 

Kľúčové a takpovediac „prvotné“ ustanovenie pri skúmaní právomoci podľa nariadenia Brusel 
IIa, je čl. 17 : „Ak sa začalo konanie na súde členského štátu vo veci, v ktorej podľa tohto nariadenia 
nemá právomoc konať, a ktorá patrí podľa tohto nariadenia do právomoci súdu iného členského 
štátu, súd aj bez návrhu vyhlási, že nemá právomoc“. 

Konštatujem, že vnútroštátny súd členského štátu je podľa tohto ustanovenia povinný 
ex offo skúmať svoju právomoc podľa všetkých príslušných ustanovení nariadenia Brusel 
IIa, tzn. podľa ustanovení čl. 8 až 15.  

Skúmanie právomoci vnútroštátneho súdu podľa nariadenia Brusel IIa je tak založené na 
inom princípe, ako podľa nariadenia Brusel I. Podľa nariadenia Brusel I (čl. 25), súd členského štátu 
ex offo skúma svoju právomoc len v prípade ak ide o vec, ktorá patrí do tzv. výlučnej právomoci 
súdov iného členského štátu podľa čl. 22 nariadenia Brusel I. Ak nejde o vec, ktorá patrí do tzv. 
výlučnej právomoci súdov iného členského štátu podľa čl. 22, právomoc neskúma, iba v poslednom 
prípade, ak sa žalovaný nezúčastní konania (čl. 26 ods. 1 nariadenia Brusel I). Tento princíp, podľa 
ktorého s výnimkou vecí patriacich do výlučnej právomoci súdov podľa čl. 22, môže rozhodnúť 
ktorýkoľvek súd členského štátu EÚ, ak sa žalovaný zúčastní konania, nie je obsiahnutý v nariadení 
Brusel IIa. 

Konštatujem, že na základe uvedeného ustanovenia čl. 17 nariadenia Brusell IIa, je nutné 
posúdiť právomoc podľa všetkých možností, uvedených v ustanoveniach čl. 8 až 15. 

Podľa dvanásteho bodu preambuly nariadenia Brusel IIa: „Kritériá právomoci vo veciach 
rodičovských práv a povinností, upravené týmto nariadením, sú tvorené tak, aby zodpovedali 
najlepšiemu záujmu dieťaťa, najmä kritériu blízkosti. To znamená, že právomoc by mal mať v 
prvom rade členský štát obvyklého pobytu dieťaťa, s výnimkou určitých prípadov zmeny 
pobytu dieťaťa alebo v dôsledku dohody medzi nositeľmi rodičovských práv a povinností.“. 
Podľa trinásteho bodu preambuly nariadenia Brusel IIa: „Toto nariadenie umožňuje v záujme 
dieťaťa, ako výnimku a za určitých podmienok, aby súd, ktorý má právomoc, postúpil vec súdu 
iného členského štátu, ak je tento súd  vo vhodnejšej situácii na to, aby konal vo veci. V 
tomto prípade by však druhý súd už nemal mať právomoc postúpiť vec tretiemu súdu.“. Nakoniec 
podľa šestnásteho bodu preambuly nariadenia Brusel IIa: „Toto nariadenie nemá brániť súdom 
členského štátu, aby v naliehavých prípadoch prijímali predbežné opatrenia, vrátane 
ochranných opatrení, ktoré sa týkajú osôb alebo majetku nachádzajúcich sa v danom štáte.“. Z 
článku 20 ods. 1 nariadenia Brusel IIa vyplýva, že takéto predbežné opatrenie môže súd prijať iba 
v naliehavých prípadoch, „aj keby podľa tohto nariadenia mal právomoc rozhodovať vo veci samej 
súd iného členského štátu“. Podľa druhého odseku článku 20 nariadenia Brusel IIa: „Platnosť 
opatrení uvedených v odseku 1 zanikne, len čo súd členského štátu, ktorý má právomoc 
podľa tohto nariadenia rozhodovať vo veci samej, prijal opatrenia, ktoré považoval za 
primerané.“. Konštatujem, že vydanie predbežného opatrenia ktoréhokoľvek súdu členského štátu 
EÚ na základe článku 20 nariadenia Brusel IIa nezakladá právomoc tohto súdu (alebo súdov 
príslušného členského štátu) vo veci samej. 

Keďže pre založenie právomoci v konaní vo veci samej, ktorá sa týka nariadenia Brusel IIa, 
je nutné skúmať ustanovenia čl. 8 až 15 nariadenia Brusel IIa, pričom je nutné vychádzať z vyššie 
uvedeného účelu týchto ustanovení, vyplývajúceho z citovaného bodu 12 preambuly nariadenia, 
podľa ktorého právomoc má v prvom rade členský štát obvyklého pobytu dieťaťa, s výnimkou 
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určitých prípadov zmeny pobytu dieťaťa alebo v dôsledku dohody medzi nositeľmi 
rodičovských práv a povinností. 

3.1 Právomoc súdu podľa čl. 8 nariadenia Brusel IIa 

Podľa základného pravidla (všeobecná právomoc) ustanoveného v čl. 8 ods. 1 nariadenia 
Brusel IIa: „súdy členského štátu majú právomoc vo veciach rodičovských práv a povinností k 
dieťaťu, ktoré má obvyklý pobyt v tomto členskom štáte v čase začatia konania“. Podľa ods. 2 čl. 8 
nariadenia Brusel IIa sa odsek 1 uplatňuje s výhradou ustanovení článkov 9, 10 a 12. 

Konštatujem, že podľa ustanovenia čl. 8 nariadenia Brusel IIa si súd môže založiť svoju 
právomoc v prípade, že nie sú aplikovateľné pravidlá podľa článkov 9, 10 a 12. Z tohto dôvodu je 
potrebné najskôr preskúmať, či vec  nemožno najskôr podradiť pod niektorú z výnimiek uvedenej 
v článkoch  9, 10 a 12 nariadenia Brusel IIa.  

Uplatnenie ustanovení článkov 9 a 10 a 12 ods. 3 a 4 nariadenia Brusel IIa podmieňuje 
určiť obvyklý pobyt maloletých detí v čase začatia konania, tzn. ku konkrétnemu dňu a tiež určiť 
ich obvyklý pobyt v čase, kedy súd o svojej právomoci rozhoduje (resp. bude opäť rozhodovať 
v odvolacom konaní). 

Právomoc rozhodnúť, resp. posúdiť obvyklý pobyt maloletých detí má výlučne súd, ktorý 
rozhoduje o svojej právomoci vo veci samej. 

Konštatujem, že pojem obvyklý pobyt nie je v nariadení Brusel IIa legálne definovaný, 
presnejšie vymedzenie obsahu tohto pojmu sa nenachádza ani v čl. 2 v rámci „vymedzenia pojmov“. 
Z judikatúry Súdneho dvora vyplýva, že pri určení dosahu ustanovenia práva EÚ je potrebné 
súčasne zohľadniť jeho znenie, kontext a jeho ciele.16 Okrem toho z potreby jednotného 
uplatňovania práva EÚ a zásady rovnosti vyplýva, že znenie ustanovenia práva EÚ, ktoré 
neobsahuje žiadny výslovný odkaz na právo členských štátov s cieľom určiť jeho zmysel a rozsah 
pôsobnosti, v zásade vyžaduje v celej EÚ autonómny a jednotný výklad, ktorý musí 
zohľadňovať kontext ustanovenia a cieľ sledovaný príslušnou právnou úpravou.17 

Pojem obvyklý pobyt a bližšie kritériá na jeho určenie definovala samotná judikatúra Súdneho 
dvora.18 Podľa bodu 37 rozsudku Súdneho dvora z 2. apríla 2009 vo veci „A“, C-523/07, „obvyklý 
pobyt“ dieťaťa v zmysle článku 8 ods. 1 nariadenia Brusel IIa musí byť určený na základe súhrnu 
osobitných skutkových okolností každého jednotlivého prípadu. Okrem fyzickej prítomnosti dieťaťa 
v členskom štáte musia byť zohľadnené ďalšie faktory, z ktorých je možné vyvodiť, že táto 
prítomnosť vôbec nemá dočasný alebo príležitostný charakter a že pobyt dieťaťa odzrkadľuje istú 
mieru začlenenia do sociálneho a rodinného prostredia. Do úvahy treba vziať najmä trvanie, 
pravidelnosť, podmienky a dôvody pobytu na území členského štátu a presťahovanie rodiny do 
tohto štátu, štátnu príslušnosť dieťaťa, miesto a podmienky školskej dochádzky, jazykové znalosti 
a rodinné a sociálne väzby dieťaťa v danom štáte (body 38 a 39 rozsudku Súdneho dvora z 2. apríla 
2009 vo veci „A“, C-523/07). Ako Súdny dvor uviedol v druhom bode výrokovej časti rozsudku vo 
veci „A“, C-523/07: „Pojem obvyklý pobyt v zmysle článku 8 ods. 1 nariadenia č. 2201/2003 treba 

16 Pozri rozsudky z 15. októbra 1992, Tenuta il Bosco, C-162/91, Zb. s. I-5279, bod 11; zo 
16. januára 2003, Maierhofer, C-315/00, Zb. s. I-563, bod 27, a z 8. decembra 2005, Jyske Finans,
C-280/04, Zb. s. I-10683, bod 34. 
17 Pozri najmä rozsudky z 15. júla 2004, Harbs, C-321/02, Zb. s. I-7101, bod 28, a z 18. októbra 
2007, Österreichischer Rundfunk, C-195/06, Zb. s. I-8817, bod 24. 
18 Podľa bodu 36 rozhodnutia Súdneho dvora z 2. apríla 2009 vo veci „A“, C-523/07, judikatúru 
Súdneho dvora týkajúca sa pojmu obvyklého pobytu v iných oblastiach práva Európskej únie (pozri 
najmä rozsudky z 15 september, 1994, Magdalena Fernández/Komisia, C-452/93 P, Zb. s. I-4295, 
bod 22 z 11. novembra 2004, Adanez-Vega, C-372/02, Zb. s. I-10761, bod 37, a zo 17. júla 2008, 
Kozlowski, C-66/08, Zb. s. I-6041), nemožno priamo aplikovať v rámci zisťovania obvyklého pobytu 
dieťaťa v zmysle článku 8 ods. 1 nariadenia. 
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vykladať tak, že mu zodpovedá miesto, ktoré odzrkadľuje istú mieru začlenenia dieťaťa do 
sociálneho a rodinného prostredia. Na tento účel treba vziať do úvahy najmä: 

- trvanie, pravidelnosť, podmienky a dôvody pobytu na území členského štátu a 
- presťahovanie rodiny do tohto štátu,  
- štátnu príslušnosť dieťaťa,  
- miesto a podmienky školskej dochádzky,  
- jazykové znalosti, ako aj  
- rodinné a sociálne väzby, ktoré dieťa udržiava v danom štáte.  

Je na vnútroštátnom súde, aby určil, kde má dieťa obvyklý pobyt, majúc na pamäti všetky 
osobitné skutkové okolnosti každého jednotlivého prípadu.“. 

V ďalšom rozsudku z 22. decembra 2010, Barbara Mercredi proti Richardovi Chaffeovi, 
C-497/10 PPU, Súdny dvor v bode 46 upresnil, že nakoľko „články nariadenia, ktoré uvádzajú pojem 
obvyklý pobyt, neobsahujú výslovný odkaz na právo členských štátov s cieľom určiť zmysel a rozsah 
tohto pojmu, toto určenie sa musí vykonať s ohľadom na kontext ustanovení a cieľ nariadenia, a to 
najmä cieľ vyplývajúci z jeho odôvodnenia č. 12, podľa ktorého ním stanovené kritériá 
právomoci sú konštruované tak, aby zodpovedali najlepšiemu záujmu dieťaťa, a najmä 
kritériu blízkosti. Podľa bodu 44 rozsudku Súdneho dvora vo veci C-497/10 PPU: „Použitie 
prídavného mena „obvyklý“ umožňuje jednoducho dospieť k záveru, že pobyt musí vykazovať určitú 
stabilitu alebo pravidelnosť.“ Medzi kritériami, vo svetle ktorých má vnútroštátny súd stanoviť 
obvyklý pobyt dieťaťa, treba uviesť najmä podmienky a dôvody pobytu dieťaťa na území členského 
štátu, ako aj jeho štátnu príslušnosť (bod 48 rozsudku). Na účely určenia obvyklého pobytu dieťaťa 
musia byť okrem fyzickej prítomnosti dieťaťa v členskom štáte zohľadnené ďalšie faktory, z ktorých 
možno vyvodiť, že táto prítomnosť vôbec nemá dočasný alebo príležitostný charakter (bod 49 
rozsudku). V tomto kontexte Súdny dvor zdôraznil, že zámer rodiča usadiť sa s dieťaťom v inom 
členskom štáte, ktorý sa prejaví určitými hmatateľnými krokmi, ako sú kúpa alebo nájom bytu 
v hostiteľskom členskom štáte, môže byť ukazovateľom zmeny obvyklého pobytu (bod 50). Na účely 
odlíšenia obvyklého pobytu od jednoduchej dočasnej prítomnosti zdôrazniť, že táto prítomnosť musí 
mať v zásade určité trvanie, aby odzrkadľovala dostatočnú stabilitu. Nariadenie však neupravuje 
minimálnu dĺžku. Na zmenu obvyklého pobytu do hostiteľského členského štátu sa totiž ráta najmä 
vôľa dotknutej osoby vytvoriť v ňom stále a obvyklé centrum svojich záujmov s úmyslom dať mu 
stabilnú povahu. Trvanie pobytu tak môže slúžiť iba ako indícia v rámci posúdenia stability pobytu, 
pričom toto posúdenie sa musí uskutočniť vo svetle všetkých osobitných skutkových okolností 
každého jednotlivého prípadu (bod 51 rozsudku). Vo veci samej môže mať navyše vek dieťaťa 
osobitný význam. Sociálne a rodinné prostredie dieťaťa, ktoré sa významne podieľa na určení 
miesta jeho obvyklého pobytu, sa totiž skladá z viacerých faktorov závislých od veku dieťaťa. 
Faktory, na ktoré sa má prihliadnuť v prípade dieťaťa v školskom veku, sa tak líšia od tých, na ktoré 
treba prihliadnuť, ak ide o neplnoletého, ktorý ukončil svoje štúdiá, alebo od tých, ktoré sú 
relevantné, pokiaľ ide o dojča. Vo všeobecnosti je prostredím dieťaťa v nízkom veku v prvom rade 
rodinné prostredie určené príslušnou osobou alebo osobami, s ktorými dieťa žije, ktoré ho skutočne 
opatrujú a starajú sa oň (body 52 až 54 rozsudku). 

Za predpokladu, že by uplatnenie vyššie uvedených kritérií viedlo vo veci samej k záveru, že 
obvyklý pobyt dieťaťa nemožno určiť, určenie príslušného súdu musí byť vykonané na 
základe kritéria „prítomnosti dieťaťa“ v zmysle článku 13 nariadenia (pozri bod 57 rozsudku 
C-497/10 PPU). 

Napríklad okrem prevažnej fyzickej prítomnosti detí v konkrétnom štáte/štátoch, z ktorej 
možno usúdiť, že táto prítomnosť nemala dočasný alebo príležitostný charakter, je tak nutné vyvodiť 
aj záver o istej miere začlenenia do sociálneho a rodinného prostredia, napríklad najmä s matkou 
a či jej partnerom žijúcim v spoločnej domácnosti. Do úvahy treba vziať aj podmienky a dôvody 
pobytu na území členského štátu, tzn. faktické presťahovanie sa matky a maloletých detí cudziny. 
Iná štátna príslušnosť maloletých detí, ich napríklad štátna príslušnosť, nemá v zásade osobitný 
význam. Rozhodujúcim okamihom je posúdenie obvyklého pobytu maloletých detí podľa čl. 8 
nariadenia Brusel IIa v čase začatia konania.  

Súd si teda môže založiť svoju právomoc podľa čl. 8 nariadenia Brusel IIa až v prípade, ak si 
právomoc nezaloží na základe ustanovení čl. 9, 10 a 12 nariadenia Brusel IIa. 
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3.2 Právomoc súdu podľa čl. 9 nariadenia Brusel IIa 

Podľa čl. 9 ods. 1 nariadenia Brusel IIa: „Keď sa dieťa oprávnene presťahuje z jedného 
členského štátu do iného členského štátu a nadobudne tam nový obvyklý pobyt, súdy členského 
štátu pôvodného obvyklého pobytu dieťaťa si zachovávajú, ako výnimku z článku 8, právomoc 
počas trojmesačného obdobia po presťahovaní vo veci zmeny rozsudku o práve styku, ktorý bol 
vydaný v tomto členskom štáte predtým, ako sa dieťa presťahovalo, ak nositeľ práva styku na 
základe rozsudku o práve styku má naďalej svoje obvyklý pobyt v členskom štáte pôvodného 
obvyklého pobytu dieťaťa“. Podľa ods. 2 čl. 9 nariadenia Brusel IIa „Odsek 1 sa neuplatňuje, ak sa 
nositeľ práva styku, ktorý je uvedený v odseku 1 podrobil právomoci súdov členského štátu nového 
obvyklého pobytu dieťaťa účasťou na konaní pred týmito súdmi bez toho, aby namietal ich 
právomoc“. 

Konštatujem, že právomoc podľa čl. 9 si môže súd založiť iba ak: 
a) je možno jednoznačne určiť obvyklý pobyt dieťaťa v jednom členskom štáte a súčasne
b) dôjde k presťahovaniu dieťaťa z jedného členského štátu do iného členského štátu,
c) sťahovanie dieťaťa je oprávnené, tzn. napr. so súhlasom rodiča, ktorému je zverené do osobnej
starostlivosti a súčasne 
d) členský štát, z ktorého sa dieťa oprávnene sťahuje, vydal rozsudok o práve styku s týmto
dieťaťom. 

Podstata aplikovateľnosti článku 9 nariadenia Brusel IIa spočíva v presťahovaní sa dieťaťa z 
jedného členského štátu do iného, kedy je nevyhnutné upraviť výkon práva styku s dieťaťom a 
prispôsobiť ho novým okolnostiam. Podľa „Praktickej príručky pre uplatňovanie nového nariadenia 
Brusel II“19, ktorú vypracovala Európska komisia v spolupráci s Európskou justičnou sieťou v 
občianskych a obchodných veciach, je „článok 9 originálnym novým ustanovením, ktoré má viesť 
nositeľov rodičovských práv a povinností, aby sa na potrebnej úprave práva styku dohodli ešte pred 
presťahovaním, a ak sa nedokážu dohodnúť, aby podali príslušnému súdu návrh na rozhodnutie vo 
veci. Ustanovenie žiadnym spôsobom nebráni osobe sťahovať sa v rámci Európskeho 
spoločenstva, ale poskytuje záruku osobe, ktorá už nemôže vykonávať právo styku tak, ako 
predtým, aby nemusela podať svoj návrh na zmenu úpravy styku na súd iného členského štátu, ale 
mohla ho do troch mesiacov od presťahovania podať na súde, ktorý o práve styku rozhodol 
pôvodne. Súdy druhého členského štátu nemajú počas tohto obdobia právomoc konať v otázke 
práva styku.“ 

Napríklad zo súdneho spisu vyplýva, že maloleté deti žili s matkou vo Veľkej Británii od júna 
2007. Na základe rozsudku okresného súdu boli maloleté deti zverené na čas po rozvode do 
osobnej starostlivosti matky. Naviac rozsudkom okresného súdu bol matke udelený súhlas na 
vycestovanie s maloletými deťmi do Veľkej Británie. Zo súdneho spisu nevyplýva informácia, že 
súdy Veľkej Británie (súdy členského štátu pôvodu) upravovali právo styku k maloletým deťom. 
Naviac ani ich pobyt v Slovenskej republike nemožno posúdiť ako oprávnené presťahovanie na 
územie Slovenskej republiky, nakoľko matka detí, ktorá ich mala na základe rozsudku okresného 
súdu zverené do osobnej starostlivosti a s ktorými bola oprávnená vycestovať do Veľkej Británie na 
základe rozsudku toho istého súdu, podala návrh na výkon rozhodnutia o vycestovaní maloletých 
detí do Anglicka. Nevycestovanie detí späť do Veľkej Británie v rozpore s dohodou medzi matkou a 
otcom, a kde mali na základe rozhodnutí súdov Slovenskej republiky oprávnenie zotrvať, možno 
považovať za ich neoprávnené zadržiavanie podľa čl. 10 nariadenia Brusel IIa. Okresný súd si tak 
nemôže založiť svoju právomoc podľa čl. 9 nariadenia Brusel IIa. 

3.3 Právomoc súdu podľa čl. 10 nariadenia Brusel IIa 

Podľa čl. 10 ods. 1 nariadenia Brusel IIa (súdna právomoc v prípadoch únosu dieťaťa): 
„V prípade neoprávneného premiestnenia alebo zadržiavania dieťaťa si súdy členského štátu, v 
ktorom malo dieťa svoj obvyklý pobyt bezprostredne pred svojim neoprávneným premiestnením 
alebo zadržaním, zachovávajú právomoc, až kým dieťa nenadobudne obvyklý pobyt v inom 
členskom štáte a: 

19Zdroj: https://e-justice.europa.eu/fileDownload.do?id=c22804de-9d15-4b82-8e85-6925f7584809. 
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a) každá osoba, orgán alebo iný subjekt, ktorý vykonáva opatrovnícke právo sa zmieril s
premiestnením alebo zadržaním, 
alebo 
b) dieťa sa zdržiavalo v tomto inom členskom štáte najmenej jeden rok po tom, ako sa osoba, orgán
alebo iný subjekt, ktorý vykonáva opatrovnícke právo, dozvedel, alebo mohol dozvedieť, o mieste 
pobytu dieťaťa, dieťa  sa zžilo s novým prostredím a je splnená najmenej jedna z týchto podmienok: 

i) do jedného roka odvtedy, ako sa nositeľ opatrovníckeho práva dozvedel alebo mohol
dozvedieť o mieste pobytu dieťaťa, sa nepodala žiadosť o návrat dieťaťa na príslušné orgány 
členského štátu, do ktorého bolo dieťa premiestnené alebo v ktorom je zadržiavané; 

ii) nositeľ opatrovníckeho práva vzal späť svoju žiadosť o návrat a v lehote stanovenej v
bode i) sa nepodala nová žiadosť; 

iii) konanie na súde členského štátu, v ktorom malo dieťa obvyklý pobyt bezprostredne
pred neoprávneným premiestnením alebo zadržaním, sa skončilo podľa článku 11 ods. 7; 

iv) súdy členského štátu, v ktorom malo dieťa obvyklý pobyt bezprostredne pred
neoprávneným premiestnením alebo zadržaním, vydali rozsudok o opatrovníckom práve20, z 
ktorého nevyplýva povinnosť návratu dieťaťa.“. 

Podľa článku 2 ods. 11 nariadenia Brusel IIa : „pojem „neoprávnené premiestnenie alebo 
zadržiavanie“ znamená premiestnenie alebo zadržiavanie dieťaťa, ak: 
a) je porušením opatrovníckeho práva nadobudnutého rozsudkom, zo zákona alebo dohodou, ktorá
má právne účinky, podľa práva členského štátu, v ktorom malo dieťa obvyklý pobyt bezprostredne 
pred premiestnením alebo zadržaním; 
a 
b) za predpokladu, že v čase premiestnenia alebo zadržania sa toto opatrovnícke právo aj skutočne
vykonávalo, buď spoločne alebo samostatne, alebo by sa bolo takto vykonávalo, ak by nedošlo k 
premiestneniu alebo zadržaniu. Opatrovnícke právo sa považuje za vykonávané spoločne, ak na 
základe rozsudku alebo zo zákona jeden nositeľ rodičovských práv a povinností nemôže rozhodnúť 
o mieste pobytu dieťaťa bez súhlasu druhého nositeľa rodičovských práv a povinností.“.

Článok 3 Haagskeho dohovoru z roku 1980 stanovuje: 
„Premiestnenie alebo zadržanie dieťaťa sa považuje za neoprávnené, ak: 
a) je porušením opatrovníckeho práva, ktoré nadobudla osoba, inštitúcia alebo iná právnická osoba
buď spoločne, alebo samostatne podľa právneho poriadku štátu, na ktorého území malo dieťa svoj 
obvyklý pobyt bezprostredne pred premiestnením alebo zadržaním, a 
b) v čase jeho premiestnenia alebo zadržania sa toto právo aj skutočne vykonávalo buď spoločne,
alebo samostatne, alebo by sa takto vykonávalo, ak by nedošlo k premiestneniu či zadržaniu. 
Opatrovnícke právo alebo právo na zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti uvedené v písmene a) 
možno nadobudnúť najmä priamo zo zákona alebo na základe rozhodnutia súdu alebo správneho 
orgánu, alebo na základe dohody platnej podľa právneho poriadku tohto štátu.“. 

Podľa článku 60 nariadenia Brusel IIa „vo vzťahoch medzi členskými štátmi má toto 
nariadenie prednosť pred týmito dohovormi v rozsahu, v ktorom sa týka otázok upravených týmto 
nariadením: 
a) Haagsky dohovor o právomociach orgánov a rozhodnom práve vo veciach ochrany maloletých z
5. októbra 1961;
b) Luxemburský dohovor o uznávaní rozhodnutí týkajúcich sa platnosti manželstiev z 8. septembra
1967; 
c) Haagsky dohovor o uznávaní rozvodov a zrušení manželského spolužitia z 1. júna 1970;
d) Európsky dohovor o uznávaní a výkone rozhodnutí týkajúcich sa starostlivosti o deti a o obnove
starostlivosti o deti z 20. mája 1980 
a 
e) Haagsky dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí z 25. októbra
1980.“. 

20 Namiesto „rozsudok o opatrovníckom práve“ má byť správne má byť  „rozsudok o zverení dieťaťa 
do osobnej starostlivosti“. Pozri napr. prvý bod výrokovej časti rozsudku Súdneho dvora vo veci 
C-211/10 PPU. 
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Keďže vymedzenie pojmu „neoprávnené premiestnenie alebo zadržiavanie“ je upravené v 
Haagskom dohovore z roku 1980, ako aj v nariadení Brusel IIa, je nutné v súlade s čl. 60 tohto 
nariadenia zabezpečiť jeho prednostnú aplikáciu. 

Podľa rozhodnutia Súdneho dvora z 1. júla 2010 o veci Doris Povseovej proti Maurovi 
Alpagovi, C-211/10 PPU, bodu 41: „V prípade protiprávneho premiestnenia dieťaťa článok 10 
nariadenia priznáva vo všeobecnosti právomoc súdnym súdom členského štátu, v ktorom malo 
dieťa svoj obvyklý pobyt bezprostredne pred svojím premiestnením. Táto právomoc je v zásade 
zachovaná a je postúpená, len ak dieťa nadobudlo obvyklý pobyt v inom členskom štáte a ak je 
okrem toho splnená aj jedna z alternatívnych podmienok uvedených v tomto článku 10.“. 

Konštatujem, že podľa čl. 10 ods. 1 nariadenia Brusel IIa možno založiť právomoc súdu 
iného členského štátu, než toho, v ktorom malo dieťa svoj obvyklý pobyt bezprostredne pred svojim 
neoprávneným premiestnením alebo zadržaním a to v prípade, ak sú súčasne splnené dve 
podmienky: 
i) dieťa nadobudne obvyklý pobyt v inom členskom štáte a
ii) každá osoba, orgán alebo iný subjekt, ktorý vykonáva opatrovnícke právo21 sa zmieril s
premiestnením alebo zadržaním. 

Obe podmienky sú podľa môjho názoru vzájomne previazané, tzn. najmä v prípade 
výslovného alebo konkludentného súhlasu s premiestnením alebo zadržaním dôjde k naplneniu 
„podmienky a dôvodu pobytu na území členského štátu“, resp. k súhlasu s „presťahovaním sa 
dieťaťa do tohto štátu“, vytvoreniu „podmienok na realizáciu školskej dochádzky“, tzn. k naplneniu 
viacerých kritérií k určeniu obvyklého pobytu dieťaťa tak, ako sú vymedzené judikatúrou Súdneho 
dvora (napr. rozhodnutie vo veci „A“, C-523/07). 

Napríklad môže dôjsť k sitácii, že zo súdneho spisu vyplýva, že matka maloletých detí 
súhlasila s ich zadržaním na území Slovenskej republiky až v odvolacom konaní, v ktorom sa 
rozhoduje o právomoci okresného súdu SR. 

Naviac konštatujem, že pri posudzovaní oboch podmienok (obvyklý pobyt a zmierenie sa s 
premiestnením alebo zadržaním), nie je súd viazaný okamihom (časom), ku ktorému má toto 
posúdenie vykonať (opačne pozri napr. čl. 8 nariadenia Brusel IIa „obvyklý pobyt v čase začatia 
konania“ alebo čl. 12 ods. 3 písm. b) nariadenia Brusel IIa „prijali právomoc súdu výslovne alebo 
iným jednoznačným spôsobom v čase začatia konania“). To znamená, že pri preskúmavaní svojej 
právomoci podľa článku 10 písm. a) nariadenia Brusel IIa bude súd posudzovať splnenie oboch 
podmienok ku dňu, kedy o svojej právomoci bude opakovane rozhodovať. 

3.4 Právomoc súdu podľa čl. 11 nariadenia Brusel IIa 

Podľa ustanovenia čl. 11 ods. 1 nariadenia Brusel IIa: „Keď osoba, orgán alebo iný subjekt, 
ktorý vykonáva opatrovnícke právo, podá žiadosť na príslušné orgány členského štátu o vydanie 
rozsudku podľa Haagskeho dohovoru 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných 
únosov detí z 25. októbra 1980, aby dosiahla návrat dieťaťa, ktoré bolo neoprávnene premiestnené 
alebo zadržané v inom členskom štáte ako členskom štáte, v ktorom malo dieťa obvyklý pobyt 
bezprostredne pred neoprávneným premiestnením alebo zadržaním, uplatňujú sa odseky 2 až 8.“ 

Článok 11 nariadenia Brusel IIa sa uplatní iba pri posudzovaní právomoci súdu v konaní 
o návrate dieťaťa.

3.5 Právomoc súdu podľa čl. 12 nariadenia Brusel IIa 

Podľa čl. 12 nariadenia Brusel IIa (dohoda o právomoci): „1.  Súdy členského štátu pri výkone 
svojej právomoci podľa článku 3, na základe návrhu na rozvod, rozluku alebo anulovanie 
manželstva, majú právomoc v každej veci, ktorá sa týka rodičovských práv a povinností a ktorá 
súvisí s týmto návrhom, ak: 

21 Podľa čl. 2 ods. 9 nariadenia Brusel IIa ide o práva a povinnosti súvisiace s osobnou 
starostlivosťou o dieťa, najmä právo určiť miesto pobytu dieťaťa. 
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a) aspoň jeden z manželov má rodičovské práva a povinnosti k dieťaťu
a 
b) manželia a nositelia rodičovských práv a povinností prijali právomoc týchto súdov výslovne alebo
iným jednoznačným spôsobom v čase začatia konania a ak je to v najlepšom záujme dieťaťa. 
2. Právomoc založená podľa odseku 1 zanikne, akonáhle:
a) rozsudok o návrhu na rozvod, rozluku alebo anulovanie manželstva sa stal právoplatným;
b) v prípade, že k dátumu uvedenému v písm. a) sa konanie o rodičovských právach a
povinnostiach neskončilo, rozsudok v tomto konaní sa stáva právoplatným; 
c) konania uvedené v písm. a) a b) sa skončili z iného dôvodu.
3. Súdy členského štátu majú takisto právomoc v otázkach rodičovských práv a povinností aj v
iných konaniach, ako sú konania uvedené v odseku 1, ak: 
a) dieťa má vo vzťahu k tomuto členskému štátu podstatnú väzbu, najmä na základe
skutočnosti, že jeden z nositeľov rodičovských práv a povinností má obvyklý pobyt v tomto 
členskom štáte, alebo že dieťa je štátnym príslušníkom tohto štátu; 
a 
b) všetci účastníci konania prijali právomoc súdov výslovne alebo iným jednoznačným
spôsobom v čase začatia konania, a ak je to v najlepšom záujme dieťaťa. 
4. Ak má dieťa svoj obvyklý pobyt na území tretieho štátu, ktorý nie je zmluvnou stranou
Haagskeho dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti 
rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa z 19. októbra 1996, právomoc podľa 
tohto článku sa považuje za právomoc v najlepšom záujme dieťaťa, najmä ak nemožno viesť 
konanie v predmetnom treťom štáte.“. 

Podľa „Praktickej príručky pre uplatňovanie nového nariadenia Brusel II“22, ktorú vypracovala 
Európska komisia v spolupráci s Európskou justičnou sieťou v občianskych a obchodných veciach, 
nariadenie upravuje obmedzenú možnosť podať návrh na súd členského štátu, v ktorom dieťa nemá 
obvyklý pobyt, buď z dôvodu, že vec súvisí so začatým konaním o rozvod, alebo z dôvodu, že dieťa 
má podstatnú väzbu vo vzťahu k tomuto členskému štátu.23 Článok 12 nariadenia Brusel IIa sa 
vzťahuje na dve rôzne situácie:  

i) situácia č. 1 – právomoc rozvodového súdu vo veciach rodičovských práv a povinností
alebo 

ii) situácia č. 2 – právomoc súdu členského štátu, ku ktorému má dieťa podstatnú väzbu.
a základe čl. 12 ods. 3 nariadenia Brusel IIa si súdy členského štátu môžu založiť právomoc v 
otázkach rodičovských práv a povinností aj v iných konaniach, ako sú konania uvedené v odseku 1, 
ak sú kumulatívne splnené dve podmienky: 
a) dieťa má vo vzťahu k tomuto členskému štátu podstatnú väzbu, najmä na základe skutočnosti, že
jeden z nositeľov rodičovských práv a povinností má obvyklý pobyt v tomto členskom štáte, alebo že 
dieťa je štátnym príslušníkom tohto štátu a 
b) všetci účastníci konania prijali právomoc súdov výslovne alebo iným jednoznačným spôsobom v
čase začatia konania, a ak je to v najlepšom záujme dieťaťa. 

Ustanovenie čl. 12 ods. 3 nariadenia Brusel IIa možno použiť za skutkového stavu, v rámci 
ktorého nejde o únos dieťaťa (tzn. neoprávnené premiestnenie alebo zadržiavanie dieťaťa) podľa čl. 
10 nariadenia Brusel IIa. Pri únose dieťaťa dochádza k súhlasu s určitým skutkovým stavom 
(neoprávneným premiestnením alebo zadržiavaním dieťaťa) a prednosť má nový obvyklý pobyt 
dieťaťa, oproti dohode o právomoci súdu podľa čl. 12 ods. 3, ktorá predpokladá súhlas s procesným 
aspektom konania za predpokladu najlepšieho záujmu dieťaťa.  

3.6 Právomoc súdu podľa čl. 13 nariadenia Brusel IIa 

Podľa čl. 13 ods. 1 nariadenia Brusel IIa: „Ak nemožno určiť obvyklý pobyt dieťaťa a 
právomoc nemožno založiť podľa článku 12, právomoc majú súdy členského štátu, v ktorom sa 
dieťa nachádza“. Uvedené ustanovenie tvorí tzv. právomoc založenú na prítomnosti dieťaťa, ak 
nemožno určiť jeho obvyklý pobyt.  Toto ustanovenie je aplikovateľné nie vtedy, ak sa sudca nevie 
rozhodnúť ktoré z bydlísk je vhodné označiť za obvyklý pobyt, pretože situácia umožňuje založiť 

22Zdroj: https://e-justice.europa.eu/fileDownload.do?id=c22804de-9d15-4b82-8e85-6925f7584809. 
23 Tamže, str. 20. 
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obvyklý pobyt vo viacerých členských štátoch, ale vtedy ak nie sú dostupné žiadne informácie pre 
jeho rozhodnutie (dieťa je utečencom, bez sprievodu a pod.). 

3.7 Právomoc súdu podľa čl. 14 nariadenia Brusel IIa 

Podľa čl. 14 nariadenia Brusel IIa: „Ak žiadny súd členského štátu nemá právomoc podľa 
článkov 8 až 13, právomoc v každom členskom štáte sa určí podľa práva tohto štátu“. Zvyčajne 
teda, ak je možné založiť/odmietnuť právomoc súdu členského štátu (súdu Slovenskej republiky) 
podľa nariadenia Brusel IIa, nie je nutné posudzovať právomoc súdu podľa ustanovenia čl. 14 
nariadenia Brusel IIa, tzn. podľa ZMPS. 

3.8 Právomoc súdu podľa čl. 15 nariadenia Brusel IIa 

Podľa čl. 15 nariadenia Brusel IIa: „1.  Vo výnimočných prípadoch, ak sa súdy členského 
štátu, ktoré majú právomoc vo veci samej, domnievajú, že súd iného členského štátu, vo vzťahu ku 
ktorému má dieťa osobitnú väzbu,  je vo vhodnejšej situácii na prejednanie veci alebo jej špecifickej 
časti, a ak je to v najlepšom záujme dieťaťa, môžu: 
a) prerušiť konanie vo veci alebo jej časti a vyzvať účastníkov, aby podali svoj návrh na súd tohto
iného členského štátu podľa odseku 4; alebo 
b) požiadali súd iného členského štátu, aby prevzal právomoc podľa odseku 5.
2. Odsek 1 sa vzťahuje:
a) na návrh účastníka; alebo
b) z vlastného podnetu súdu; alebo
c) na žiadosť súdu iného členského štátu, vo vzťahu ku ktorému má dieťa osobitnú väzbu podľa
odseku 3. 
S postúpením na základe vlastného podnetu súdu alebo na žiadosť súdu iného členského štátu 
musí súhlasiť aspoň jeden z účastníkov. 
3. Dieťa má osobitnú väzbu k členskému štátu podľa odseku 1, ak tento členský štát:
a) sa stal miestom obvyklého pobytu dieťaťa potom, ako sa na súde, ktorý je uvedený v odseku 1,
začalo konanie; alebo 
b) je miestom pôvodného obvyklého pobytu dieťaťa; alebo
c) je štátom, ktorého štátnu príslušnosť má dieťa; alebo
d) je miestom obvyklého pobytu nositeľa rodičovských práv a povinností; alebo
e) je miestom, kde sa nachádza majetok dieťaťa, a vec sa týka opatrení na ochranu dieťaťa vo
vzťahu ku správe, udržiavaniu alebo nakladaniu s týmto majetkom. 
4. Súd členského štátu, ktorý má právomoc vo veci samej, určí lehotu, v ktorej sa na súde tohto
iného členského štátu musí začať konanie podľa odseku 1. 
Ak sa v tejto lehote na súdoch konanie nezačalo, súd, na ktorom už konanie začalo, pokračuje vo 
výkone svojej právomoci v súlade s článkami 8 až 14. 
5. Súdy tohto iného členského štátu môžu, ak je to s ohľadom na špecifické okolnosti prípadu v
najlepšom záujme dieťaťa, prijať právomoc do šiestich týždňov od podania návrhu podľa odseku 1 
písm. a) alebo písm. b). V tomto prípade súd, ktorý začal konanie ako prvý, odmietne vykonávať 
svoju právomoc. Inak súd, ktorý začal konanie ako prvý, pokračuje vo výkone svojej právomoci v 
súlade s článkami 8 až 14. 
6. Na účely tohto článku súdy spolupracujú buď priamo alebo prostredníctvom ústredných orgánov
určených podľa článku 53.“ 

Z uvedeného ustanovenia vyplýva výnimočná možnosť „postúpenia právomoci“, alebo, veľmi 
zjednodušene a nepresne, zásadu, ktorá pripomína forum non conveniens. Ustanovenie logicky 
podporuje základný princíp právomoci súdu, ktorý je tiež v súlade so zásadou najlepšieho záujmu 
dieťaťa. 

4 ZÁVER 

Pomer právomoci súdov Slovenskej republiky k právomoci súdov iných štátov vyplýva 
z medzinárodného práva súkromného (najmä medzinárodných zmlúv), práva EÚ (najmä nariadení 
a medzinárodných zmlúv uzatvorených EÚ) a tiež z vnútroštátneho práva (najmä zákonov 
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upravujúcich oblasť medzinárodného práva súkromného a procesného). Prednosť pred zákonmi 
Slovenskej republiky je v zmysle čl. 7 ods. 2 a 5 Ústavy SR priznaná právne záväzným aktom 
Európskych spoločenstiev a Európskej únie pred zákonmi Slovenskej republiky, ako aj niektorým 
medzinárodným zmluvám.  

V právnych aktoch EÚ, vrátane nariadení upravujúcich oblasť určovania právomoci súdov 
členských štátov EÚ, býva obvykle výslovne vymedzený vzťah týchto aktov (nariadení) 
k medzinárodným zmluvám (napr. čl. 59 až 61 nariadenia Brusel IIa). Medzinárodné záväzky 
členských štátov EÚ spravidla ustupujú záväzku spolupráce členských štátov v rámci EÚ 
a účinnému presadzovaniu práva EÚ, a preto nariadenia dotýkajúce sa inštitútu súdnej právomoci 
majú vo vzťahoch medzi členskými štátmi v otázkach upravených takýmto nariadením prednosť 
pred medzinárodnými zmluvami, ktorých sú členské štáty EÚ zmluvnými stranami.  

S ohľadom na prednosť práva EÚ pred právnym poriadkom Slovenskej republiky 
a medzinárodným právom, je nutné na konanie a rozhodnutie vo veci návrhu týkajúceho sa osobnej 
starostlivosti o maloleté deti / rodičovskej zodpovednosti  v medziach relevantných noriem práva 
EÚ, tzn. podľa nariadenia Brusel IIa. 

Vnútroštátny súd  členského štátu je povinný ex offo skúmať svoju právomoc podľa všetkých 
príslušných ustanovení nariadenia Brusel IIa, tzn. podľa ustanovení čl. 8 až 15. 

Podľa základného pravidla (všeobecná právomoc) ustanoveného v čl. 8 ods. 1 nariadenia 
Brusel IIa: „súdy členského štátu majú právomoc vo veciach rodičovských práv a povinností k 
dieťaťu, ktoré má obvyklý pobyt v tomto členskom štáte v čase začatia konania“. Podľa ods. 2 čl. 8 
nariadenia Brusel IIa sa odsek 1 uplatňuje s výhradou ustanovení článkov 9, 10 a 12. Uplatnenie 
ustanovení článkov 9 a 10 a 12 ods. 3 a 4 nariadenia Brusel IIa podmieňuje určiť obvyklý pobyt 
maloletých detí v čase začatia konania, a tiež určiť ich obvyklý pobyt v čase, kedy súd o svojej 
právomoci rozhoduje (resp. bude opäť rozhodovať).24  

Použitá literatúra: 

Praktická príručka pre uplatňovanie nového nariadenia Brusel II, dostupná na: https://e-
justice.europa.eu/fileDownload.do?id=c22804de-9d15-4b82-8e85-6925f7584809 
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rozsudok Súdneho dvora z 01.03.2005, C-281/02, Andrew Owusu proti N. B. Jackson a ostatní, 
Zb.s. I- 1445 
rozsudok z 15. októbra 1992, Tenuta il Bosco, C-162/91, Zb. s. I-5279 
rozsudok zo 16. januára 2003, Maierhofer, C-315/00, Zb. s. I-563 
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 KONANIE O NÁVRAT MALOLETÉHO DO CUDZINY PRI 
NEOPRÁVNENOM PREMIESTNENÍ ALEBO ZADRŽANÍ 

V REKODIFIKOVANOM CIVILNOM PROCESE 

Alexandra Kotrecová 

Univerzita Komenského v Bratislava, Právnická fakulta 

1 ZÁKLADNÉ VÝCHODISKÁ CIVILNÉHO MIMOSPOROVÉHO PROCESU 
Diferenciácia civilného procesu sa vyvinula historicky (iurisdictio voluntaria) a má svoju 

reflexiu dodnes, a to skutočne širokospektrálne. Intenzita pôsobenia štátnej moci má v rôznych 
etapách vývoja vplyv na kvalitatívnu stránku ochrany v súdnom konaní, pričom práve toto malo 
zásadný vplyv na diferenciáciu v štruktúre konania, aj keď spočiatku len okrajovo. V teoretických 
prácach významných procesualistov sa identifikujú rôzne kritériá, odôvodňujúce členenie civilného 
procesu na tzv. „sporový proces“ a „nesporový proces“, a tiež existujú pomerne odlišné názory na 
identifikáciu týchto kritérií.1  

V zásade v zjednodušenej forme možno konštatovať, že funkcia sporového procesu sa 
realizuje prispôsobením pre riešenie „sporu o právo“, ako výrazu protikladných záujmov procesných 
strán stojacich „contra dicere“, a k tomuto funkčnému uspôsobeniu konania dochádza primárne bez 
ohľadu na to, či tento spor je reálny alebo domnelý.2 Pre naplnenie účelu smerujúceho k ochrane 
ohrozených či porušených práv a právom chránených záujmov je zásadné, aby právna úprava 
sporového konania, konštituovaného ako kontradiktórny proces kládla dôraz na dôveru v subjekt 
s decíznou právomocou a primerané korigovanie procesnej aktivity procesných strán, a to tak pri 
dispozícii s konaním, ako aj predmetom konania, pričom každá zo strán musí mať rovnaký procesný 
priestor na dosiahnutie svojho cieľa (negatívna spolupráca).3 Supervízia nad týmto postupom musí 
sledovať cieľ ochrany existujúcich, nie fiktívnych práv a záujmov.4 Preto právne úpravy moderného 
civilného sporového procesu dnes vychádzajú zo sociálnej koncepcie a materiálne vedeného sporu 
s využitím formálnych prvkov na dosiahnutie efektívnosti konania so zachovaním základného 
princípu právnej istoty.  

Uvedené východiská pri rekodifikácii civilného procesu vyvolali potrebu prehodnotiť existujúci 
právny rámec úpravy civilného procesu, a to tak z dôvodu dnes už nespochybňovanej vnútornej 
kvalitatívnej odlišnosti procesného postupu v určitých veciach, ktoré v OSP existovali len ako určité 
odlišnosti a výnimky zo všeobecného sporového procesného režimu5, ako aj z dôvodu potreby 
procesne odlíšiť postup v konaní pri prejednávaní a rozhodovaní vo veciach, ktoré vyvolávajú 
nevyhnutnosť odklonu od všeobecného „prísneho“ procesného režimu v sporovom procese.  

Pri kreovaní novej procesnej úpravy túto determinovali tak historické tradície, komparácia 
moderných demokratických právnych úprav, ako aj špecifické podmienky v slovenskom právnom 
prostredí, aj s ohľadom na možný vývoj právnej úpravy súkromnoprávnych vzťahov. Normatívne 
odčlenenie tzv. iného ako sporového civilného súdnictva (mimosporový civilný proces) malo 
niekoľko zásadných dôvodov. Tieto úzko súvisia so základnými koncepčnými zmenami právnej 

1 K tomu napr. HORA, V. Řízení nesporné. Všehrd, 1919; STAVINOHOVÁ, J. Problém diferenciace 
řízení sporného a nesporného v socialistickém civilním procesu. 1. vydání. Brno : Univerzita J. E. 
Purkyně, 1984; ZOULÍK, F. Řízení sporné a nesporné jako druhy civilního procesu. 1. vydání. 
Praha : Academia, 1969.  

2 Samozrejme, nespochybňujeme týmto, že kontradiktórnosť je imanentnou súčasťou práva na 
spravodlivý proces a preto je vlastná aj mimosporovému procesu a má svoju reflexiu v princípe 
rovnosti v účastníkov konania, práve byť vypočutý a práve vyjadrovať sa k skutkovým tvrdeniam 
a dokazovaniu v konaní. 

3 STAVINOHOVÁ, J. Problém diferenciace řízení sporného a nesporného v socialistickém civilním 
procesu. 1. Vydání. Brno : Univerzita J. E. Purkyně, 1984, s. 104. 

4 Nález Ústavného súdu ČR, I. ÚS ČR 329/08. 
5 V. hlava III. časti OSP upravovala tzv. osobitné ustanovenia. 
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úpravy civilného procesu a ich ambíciami reflektovať odlišné hodnotové východiská, majúce vplyv 
na štrukturálne prvky civilného procesu a ich funkčné väzby. Toto sa potom prejavuje v čistote 
právneho jazyka a pojmov, sledujúcich diferenciáciu vyjadrenú aj normatívne, ako aj základňu 
osobitných princípov, ktoré sa pre mimosporové súdnictvo uplatňujú a ktoré by mali mať vplyv aj na 
spôsob myslenia subjektov aplikujúcich a interpretujúcich tieto normy.6  

Pre zdôvodnenie osobitnej procesnej úpravy mimosporových vecí bolo potrebné analyzovať, 
ktoré právne vzťahy vykazujú potrebu zvýšenej právnej ochrany aj v rovine procesného práva. 
Práve na tomto mieste považujeme za dôležité zdôrazniť, že na prvý pohľad ide o právne vzťahy 
veľmi širokospektrálne, možno nesúrodé.  

Spoločným, zastrešujúcim identifikátorom vecí subsumovaných pod mimosporové súdnictvo 
je, že v týchto veciach je verejný záujem – teda záujem štátu ( vyvodzovaný z Ústavy SR, z právnej 
úpravy jednotlivých právnych odvetví, politicky a spoločensky uznávaných a chránených hodnôt) na 
ich zvýšenej právnej ochrane, ktorá sa prejavuje tak v rovine hmotného práva, ako aj v rovine 
procesnej. Je to tak aj preto, že tieto vzťahy sú veľmi úzko späté funkčnými väzbami s právnou 
úpravou hmotnoprávnou, ide o ochranu záujmov maloletých, statusu fyzických osôb, ktoré sú 
nezvestné, trpia duševnou poruchou či iným hendikepom, ochranu manželstva, rodičovstva a iných 
veľmi zásadných hodnôt.7 Na rozdiel od sporového procesu sa nesleduje individuálny záujem 
sporových strán v mimosporovom procese sa sleduje záujem celospoločenský a chránia sa ním 
hodnoty, ktoré sú vlastné každému človeku, ktorý v danej spoločnosti žije. 

Kým vo všeobecnej rovine civilný proces predstavuje zákonom danú možnosť iniciovať 
ochranu záujmov jednotlivca v civilnom procese v zásade pri rešpektovaní jeho vôle využiť petitórnu 
formu ochrany (teda začatie sporového konania je viazané na podanie žaloby), právna úprava 
mimosporového procesu vytvára prielom do uvedeného. Procesná ochrana a teda aj začatie 
mimosporového súdneho konania je možné aj bez prejavu vôle subjektu, ktorý je nositeľom 
subjektívneho práva či právom chráneného záujmu, dokonca dôraz na hodnotové nastavenie 
právnej úpravy dáva možnosť iniciovať konanie „aj proti jeho vôli“, ak si to vyžaduje ochrana práv 
a právom chránených záujmov. 

Od tohto zásadného východiska sa následne odvíja množstvo ďalších procesných odlišností, 
ktoré kreovaním samostatnej právnej úpravy majú ambíciu precizovať postup v konaní tak, aby tieto 
odlišnosti medzi sporovým a mimosporovým procesom boli reflektované. Práve vzájomná 
koexistencia a vzťah sporového procesného kódexu a mimosporového kódexu, ako aj ich „vonkajšie 
rozlíšenie“ vyvolali aj potrebu terminologického modifikovania označenia procesného postupu 
v civilných veciach iných ako sporových. Pojem „nesporový“ nedostatočne napĺňal kritériá uvedenej 
diferenciácie a často bol tento pojem vnímaný automaticky, ako opozitum pojmu sporový, pričom 
označenie vecí prejednávaných v osobitnom procesnom prežime ako veci nesporové považujeme 
za mätúce. 

Mimosporový proces nevylučuje konfliktný napätý stav (či už v samotnom konaní, alebo 
v incidenčnom procese vyvolanom v súvislosti s mimosporovým konaním (rodič sa „súdi“ s druhým 
rodičom, keď sa nevedia dohodnúť o výkone rodičovských práv, konanie o dedičstve tiež nevylučuje 
vznik a riešenie sporných otázok o okruhu dedičov či majetku po poručiteľovi, dôvodom rozvodu 
manželstva je trvalý a vážny rozvrat a pod.).  

„Podstata civilného mimosporového procesu je teda v tom, že ide o osobitný normatívne 
upravený postup súdu, účastníkov konania a iných subjektov na konaní zúčastnených, ktorý je 
cielený na poskytnutie ochrany osobitným subjektívnym právam a právom chráneným záujmom, na 
ochrane ktorých má štát verejný záujem, procesná ochrana je tomuto prispôsobená a realizovaná 
s následkom a reflexiou v osobitných procesných princípoch a procesných postupoch v konaní.“8  

6 Ako už bolo naznačené, v dielach významných procesualistov existujú rôzne názory na kritériá pre 
diferenciáciu tzv. nesporového súdnictva, v účele konania, spektre subjektov konania a rozsahu ich 
procesnej aktivity,  odlišných procesných princípoch prejavujúcich sa v odlišnosti právnej úpravy 
procesných podmienok, forme a účinkov rozhodnutia, a. i. Niektoré z týchto kritérií sa odvodzujú od 
pozitívnej právnej úpravy, iné sa identifikujú ako vonkajšie – napr. súvisiace s charakterom 
právneho vzťahu, ktorému sa v procese poskytuje ochrana, jeho vzťahu k hmotnému právu, tiež 
vonkajšie – ako reflexia odlišností v procesnom postupe a inštitútoch. 
7 Čl. 38, 40, 41 Ústavy SR. 
8 SMYČKOVÁ, R., KOTRECOVÁ, A. Civilný mimosporový proces a jeho hodnotové nastavenie. Zo 
súdnej praxe, č. 3/2016, s. 105 – 108. 
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Východiskovým princípom, ktorý platí v režime mimosporových konaní, je ochrana verejného 
záujmu. Pojem „verejný záujem“ nie je v Civilnom mimosporovom poriadku definovaný, rovnako ako 
nie je vymedzený ani v inom právnom predpise. Verejný záujem vyjadruje okamžitosť stavu záujmov 
a ich vzájomnú hierarchiu. Verejný záujem je časovo a miestne premenný stav, a preto sa musí 
posudzovať len v konkrétnej situácii, v konkrétnom mieste a v konkrétnom čase. Verejný záujem je 
nepochybne úzko spätý s hodnotami, ktoré vyznáva tá-ktorá spoločnosť. Tieto by mali vychádzať aj 
zo spoločenských hodnôt, ktoré sú ako také chránené nielen v ľudskoprávnej dimenzii základných 
práv a slobôd, ale aj v Ústave Slovenskej republiky. Ako kľúčové možno teda identifikovať napríklad 
ochranu osobnej slobody (článok 17 Ústavy SR), ochranu ľudskej dôstojnosti (článok 18 Ústavy 
SR), právo vlastniť majetok vrátane záruky dedenia (článok 20 Ústavy SR), ochranu manželstva 
(článok 41 ods. 1 Ústavy SR), ochranu maloletých (článok 41 ods. 1 Ústavy SR).  

Práve tieto menované hodnoty a prizma verejného záujmu boli tým, na základe čoho sa 
pristúpilo k začleneniu jednotlivých konaní do mimosporového kódexu. Primárne tak nebolo 
kritérium sporovosti, resp. nesporovosti charakteru toho-ktorého konania, ale práve to, či sa v ňom 
sleduje ochrana konkrétneho verejného záujmu.  

Ako príklad možno poukázať na konanie o rozvod manželstva. Predmetné konanie bolo 
vnímané čisto z hľadiska sporovosti jeho charakteru, predovšetkým pokiaľ išlo o samotný rozvod 
manželstva. Vychádzalo sa pri tom aj z možnosti začatia konania o rozvod manželstva výlučne len 
na návrh strán, z postavenia strán, ako aj procesnej aktivity z hľadiska zisťovania príčin rozvratu 
manželstva.  

Na strane druhej konanie o rozvod manželstva vykazovalo isté špecifiká z hľadiska osobitnej 
miestnej príslušnosti, z hľadiska disponovania so späťvzatím návrhu a pod., čo naznačovalo, že 
nejde o štandardné sporové konanie.  

Civilný mimosporový poriadok jednoznačne deklaruje, že v konaní o rozvod manželstva nie 
je prioritné zameranie na riešenie sporu medzi manželmi, ale účelom je ochrana verejného záujmu 
v podobe zachovania manželstva. Takto možno poukázať aj na iné konania, v minulosti vnímané 
čisto v rovine sporového charakteru, ako napríklad konanie vo veciach výživného plnoletých osôb 
a pod. Takto by bolo možné identifikovať aj iné – obdobné konania začlenené v tomto kódexe. 

Vzájomný vzťah Civilného sporového poriadku a Civilného mimosporového poriadku je 
vyjadrený v § 2 ods. 1 CMP: „Na konanie podľa tohto zákona sa použijú ustanovenia Civilného 
sporového poriadku, ak tento zákon neustanovuje inak“. Mimosporový poriadok je teda právnou 
úpravou procesných odlišností, ktoré majú zásadný vplyv na priebeh konania, rozhodnutie a jeho 
účinky.  

V otázkach, ktoré Civilný mimosporový poriadok výslovne neupravuje sa primerane použijú 
ustanovenia Civilného sporového poriadku. Do úvahy preto prichádza aplikácia doručovania, 
procesného postupu pri doručovaní návrhu na vyjadrenie, ustanovenia o náležitostiach rozhodnutia 
a podobne. Na strane druhej z hľadiska vlastného charakteru a osobitostí tohto druhu procesu, bude 
použitie niektorých ustanovení výslovne vylúčené, a to konkrétne možnosť využitia sudcovskej 
koncentrácie konania, prípustnosť rozhodovania osobitými procesnými postupmi, ako rozsudkom 
pre zmeškanie, pre uznanie a vzdanie sa nároku a pod. 

. 

2 ZÁKLADNÉ ASPEKTY KONANIA O NÁVRAT MALOLETÉHO DO CUDZINY PRE 
NEOPRÁVNENOM PREMIESTNENÍ ALEBO ZADRŽANÍ 

Konanie o návrat maloletého dieťaťa do cudziny pri neoprávnenom premiestnení alebo 
zadržaní bolo legislatívne upravené v režime Občianskeho súdneho poriadku s účinnosťou od 
01.01.2016 a to novelou vykonanou zákonom č. 175/2015 Z.z., a to konkrétne v § 178a až 178j 
Občianskeho súdneho poriadku. 

Vzhľadom na časový odstup účinnosti tejto úpravy v režime Občianskeho súdneho poriadku 
a nadobudnutia účinnosti Civilného mimosporového poriadku, ako aj predchádzajúceho procesu 
rekodifikácie, vychádza právna úprava v Civilnom mimosporovom poriadku (§ 123 až § 134 
Civilného mimosporového poriadku) v zásade s východísk formulovaných v Občianskom súdnom 
poriadku. Napriek tomu ale nemôžeme hovoriť o totožnosti úpravy. Dôvodom pre tento záver sú 
odlišné procesné postupy a pravidla na ktorých je budovaný Civilný sporový poriadok, ktorý sa aj 
v predmetnom konaní použije subsidiárne. V úvode najskôr zdôrazníme odlišnosti, ktoré nastali 
v samotnej procesnej úprave, a následne sa sústredíme na osobitosti spôsobené subsidiárnym 
použitím Civilného sporového poriadku. 
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Civilný mimosporový poriadok samostatne upravuje pôvodne kauzálnu príslušnosť súdov (§ 
124 Civilného sporového poriadku) na tento typ konaní, ktorá bola zakotvená v osobitom predpise, 
a to v zákone č. 371/2004 Z.z. o sídlach a obvodoch súdov SR v znení neskorších predpisov. 
Uvedená kauzálna príslušnosť sa osvedčila z hľadiska špecializácie konkrétnych vybraných súdov, 
so zameraním na túto agendu. Zároveň to umožňuje kvalifikáciu sudcov, čo do istej miery posilňuje 
princíp právnej istoty a predvídateľnosti v obdobných veciach, t.j. v prípadoch založených na 
obdobných skutkových okolnostiach prejednávanej veci. 

Civilný mimosporový kódex zavádza tiež nový spôsob vymedzenia účastníkov konania, a to 
s odkazom na konkrétnu hmotnoprávnu úpravu. Uvedené následne nachádza reflexiu v § 126 
Civilného mimosporového poriadku. 

Nad rámec pôvodnej úpravy Civilný mimosporový poriadok tiež osobitne upravuje dôvody 
pre prerušenie konania, ktoré sú v porovnaní s Civilným sporovým konaním zúžené tak, aby bolo 
možné dosiahnuť čo najrýchlejšie rozhodnutie vo veci. 

Civilný mimosporový poriadok v § 34 vylučuje aplikáciu ustanovení o koncentrácií konania, či 
už sudcovskej tak aj zákonnej, ktorá je upravená v Civilnom sporovom kódexe. V konaní o návrat 
maloletého dieťaťa do cudziny pri neoprávnenom premiestnení alebo zadržaní, ale vzhľadom na 
účel sledovaný v predmetnom konaní, ako aj v snahe čo najrýchlejšie zavŕšiť konanie rozhodnutí 
s tým, že keď sa v určenej lehote nevyjadrí má sa za to, že nemá námietky k podanému návrhu. 
Zdôrazňujeme tiež, že v súlade s § 129 Civilného mimosporového poriadku nie je možné odpustiť 
zmeškanie lehoty. 

Popri osobitostiach, ktoré vykazuje samotné konanie je nevyhnutné poukázať aj iné inštitúty 
zakotvené výslovne v sporovom konaní, ktoré tiež napomáhajú zdynamizovať návratové konanie. 

K zrýchleniu a dodržaniu lehôt, ktoré vyplývajú z Civilného mimosporového poriadku 
prispieva nepochybne nová úprava inštitútu doručovania. Doručovanie je v režime Civilného 
sporového poriadku nastavené tak, že vychádza zo striktnej fikcie doručenia. Fikcia doručenia sa 
spája s konkrétnou adresou, pri fyzických osobách 

Predmetné môže do istej miery napomôcť pri doručovaní osobe, ktorá neoprávnenie dieťa 
zadržala alebo premiestnila, keď návrh na navrátenie maloletého dieťaťa sa bude doručovať 
v súlade s ustanovením § 116 Civilného sporového poriadku, a to analogicky ako pri žalobe. Proces 
samotný sa dynamizuje tým, že nie je potrebné ustanovovať opatrovníka pre doručovanie 
písomností. Jediný zložitejší moment nastáva pri doručovaní návrhu. Vo vzťahu k všetkým ostatným 
podaniam sa uplatňuje fikcia doručenia. 

Taktiež je nevyhnutné odôvodnene trvať na tom, aby v prípade, ak navrhovateľ podáva návrh 
prostredníctvom Centra pre medzinárodnú ochranu detí a mládeže, aby sa mu doručovalo 
prostredníctvom Centra, prípadne, aby ho Centrum usmernilo smerom k tomu, že je potrebné, aby 
v návrhu uviedol adresu na doručovanie písomností. 

Rovnako možno dať do pozornosti, že pre zrýchlenie konania Civilný sporový poriadok 
preferuje doručovanie elektronickými prostriedkami, a to či už e mailom tak aj do elektronickej 
schránky. V neposlednom rade si tiež dovolíme poukázať na možnosť súdu využiť spôsob 
predvolania na pojednávanie podľa § 100 ods. 2 Civilného sporového poriadku, a to nielen 
prostredníctvom pošty, ale aj elektronicky prípadne telefonicky. 

Pochopiteľne výpočet inštitútov, ktoré sme naznačili nie je vyčerpávajúci. Snažili sme sa 
načrtnúť tie, ktoré majú čo najvýraznejšie pomôcť predmetnému konaniu. Tak ako sme naznačili 
v úvode je vždy potrebné mať na pamäti pri aplikácií a rozhodovaní vzťah medzi Civilným 
mimosporový poriadkom a Civilným sporovým poriadkom, ktorý predstavuje vzťah subsidiarity. 

3 ZISŤOVANIE NÁZORU MALOLETÉHO AKO JEDEN Z KĽÚČOVÝCH ELEMENTOV 
KONANIA O NÁVRAT MALOLETÉHO DO CUDZINY PRE NEOPRÁVNENOM 
PREMIESTNENÍ ALEBO ZADRŽANÍ 
Civilný mimosporový poriadok vymedzuje v súlade s ustanovením § 123 skutočnosti 

o ktorých má rozhodovať, a to, že premiestnenie alebo zadržanie maloletého bolo neoprávnené a či
je daný niektorý z dôvodov pre nenariadenie dieťaťa. Dôvody pre ktoré nemusí prísť k nariadeniu 
návratu dieťaťa vyplývajú okrem iného z článku 13 Haagskeho dohovoru, keď justičný orgán môže 
odmietnuť nariadiť návrat dieťaťa aj vtedy, ak zistí, že dieťa nesúhlasí s návratom, a ak dosiahlo vek 
a stupeň vspelosti,  ktorom je vhodné zohľadniť jeho názory. Práve na predmetné potom nadväzuje 
nová právna úprava zisťovania názoru maloletého v Civilnom mimosporovom poriadku. 

 S dieťaťom ako subjektom právnych vzťahov sa spája kľúčová zásada najlepšieho záujmu 
dieťaťa ( „the best  interest of he child“) a to vo všetkých veciach, ktoré sa ho týkajú. Aj napriek jej 
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zásadnému významu nie je možné ju vnímať izolovane a mechanicky. Musí byť konfrontovaná 
s ostatnými zásadami a v zmysle testu proporcionality vždy interpretovaná v súlade s účelom 
a cieľom participačných práv dieťaťa, ale aj práv ostatných subjektov a to tak v súkromnoprávnych 
vzťahoch,  ako aj v prípade procesného postupu v konaní pred súdom bez ohľadu na charakter 
konania (sporový súdny proces, mimosporový súdny proces).  

Je nepochybné, že v procese konania o návrat maloletého pri neoprávnenom premiestnení 
alebo zadržaní je maloleté dieťa ústredným elementom celého procesu, pričom môžeme bez 
zveličovania konštatovať, že v danom prípade je celý proces kľúčovo zameraný práve naň. 

Považujeme za dôležité zdôrazniť, že dieťa ako plnohodnotný nositeľ práv a povinností musí 
byť v právnych vzťahoch plne rešpektované a to nie ako  objekt právnych vzťahov, ale ako  subjekt, 
s garantovaním všetkých jeho práv a právom chránených záujmov.  

Ochrana práv dieťaťa rezonuje v právnom priestore nie len v rámci Európy a najmä 
v poslednom období nadobúda na význame a má zreteľné kontúry. K významným počinom 
posledného obdobia (17.11.2010) – bolo prijatie nového usmernenia o súdnictve priateľskej k 
deťom, ktoré prijal Výbor ministrov rady Európy a ktoré poskytuje európskym vládam pokyny ako 
zlepšiť prístup detí k spravodlivosti a zaobchádzanie s deťmi v súdnictve v každej oblasti súdnictva. 
Tieto usmernenia predstavujú nielen deklaráciu zásad rešpektujúcich špecifické práva dieťaťa,  ale 
chcú byť praktickou príručkou pre vykonávanie medzinárodne dohodnutých a záväzných noriem v 
súdnych aj mimosúdnych konaniach.  

V nadväznosti na uvedené z článku 12 Dohovoru o právach dieťaťa publikovaného v Zbierke 
zákonov pod č.104/1991 Zb. (ďalej len Dohovor) ktorý je jedným z medzinárodných  právnych aktov, 
identifikujúci právny rámec spôsobu a rozsahu tejto ochrany práv dieťaťa vyplýva základné penzum 
princípov, cez ktoré sa realizujú práva dieťaťa a to právo formulovania vlastných názorov a právo 
slobodne sa vyjadrovať vo všetkých záležitostiach, ktoré sa ho týkajú, vrátane práva byť vypočuté, 
právo na nediskrimináciu, právo na život a rozvoj a zohľadnenie najlepšieho záujmu maloletého. 

Rovnako z Ústavy SR čl. 41 ods. 1 vyplýva všeobecný normatívny fundament ochrany detí 
a mládeže a tento má potom reflexiu do čl. 3, 5 Základných zásad Zákona o rodine, tiež § 43 ods. 1 
a ďalších ustanovení tohto zákona, ktorý je jedným zo základných kódexov upravujúcich právne 
postavenie maloletých v rodinnoprávnych vzťahoch.  

Pri určovaní a posudzovaní záujmu maloletého dieťaťa sa zohľadňuje aj názor dieťaťa 
a jeho možné vystavenie konfliktu lojality a následnému pocitu viny. 

Táto úprava v zásade reflektuje minimálne v podobe modifikácie zásad potrebu 
rešpektovania tzv. participačných (emancipačných) práv dieťaťa, v zjednodušenej podobe 
interpretované ako: 

• právo dieťaťa byť informované o všetkých veciach, ktoré sa ho týkajú,
• právo dieťaťa vyjadriť svoj názor,
• právo dieťaťa byť vypočuté.

Uvedené východiská samozrejme nie je možné absolutizovať, rešpektovanie práv detí by 
nemalo ohroziť práva ostatných subjektov zúčastnených na konaní  a v zásade je 
nevyhnutné „pomeriavanie“ rozsahu a intenzity ochrany maloletého v kontexte jeho práva 
aktívne prejavovať svoju vôľu a to všetko cez prizmu garantovania ochrany jeho najlepšieho 
záujmu.     

V nadväznosti na princíp rovnosti účastníkov konania a v širšom kontexte pri garantovaní 
práva na spravodlivý proces, ochrana právneho postavenia maloletých musí mať reflexiu aj 
v procesnom postupe súdu v civilnom súdnom konaní. V zásade znamená záväzok vytvorenia 
optimálneho a vyváženého procesného priestoru pre realizáciu procesných práv subjektom 
vyžadujúcim si osobitnú ochranu,  na strane druhej rešpektovanie základných procesných 
oprávnení maloletých vo veciach, ktoré sa ich týkajú. Uvedené východiská z pohľadu 
maloletého dieťaťa boli identifikované aj Európskym dohovorom o výkone práv detí  25. 1. 1996, kde 
z Hlavy II., článku 3 vyplýva, „ že dieťa, ktoré má podľa vnútroštátnych predpisov dostatočnú 
schopnosť chápať situáciu, musí mať v súdnom konaní, ktoré sa ho týka, zaručené právo alebo 
možnosť domáhať sa práva  na príslušné informácie, právo byť  konzultované a môcť vyjadriť svoj 
názor, právo vyjadriť svoj názor, právo byť informované o možných dôsledkoch vyhovenia jeho 
názoru a  možných dôsledkoch akéhokoľvek rozhodnutia. 

Bezprostredný a najvýznamnejší vplyv nie len na priebeh konania, ale aj jeho výsledok bude 
mať situácia, kedy maloletý vystupuje ako účastník konania, čo z hľadiska rozboru nami vybraného 
konania. Ochrana najlepšieho záujmu dieťaťa musí byť ale zachovaná bez ohľadu na procesné 
postavenie maloletého v konaní.  
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Od základných procesných podmienok je potrebné odlíšiť základné emancipačné práva 
dieťaťa, ku ktorým patrí právo dieťaťa vyjadriť svoj názor.   

Právo dieťaťa vyjadriť svoj názor je veľmi úzko prepojený s ochranou jeho najlepšieho 
záujmu, ktorý je možné vyhodnotiť práve prostredníctvom toho, čo dieťa vyjadrí. Treba uviesť aj to, 
že vyjadrený názor nemusí byť vždy v záujme dieťaťa a dieťa  nemusí vedieť vyhodnotiť, čo 
je v jeho najlepšom záujme. Preto tieto dve zložky musia byť navzájom konfrontované a to aj  
v kontexte práva na nediskrimináciu, práva na život, ochranu súkromia.  

Pri vyhodnotení základných štandardov rozhodujúcich pre naplnenie práva dieťaťa vyjadriť 
svoj  názor by mali byť v zmysle Dohovoru zohľadnené nasledovné kritériá:  

- vyjadrenie názoru dieťaťom je jeho možnosť a nie jeho povinnosť, treba teda vychádzať 
z toho, že dieťa na základe svojej autonómie vôle môže a nemusí toto právo uplatniť, 

- východiskom pre posúdenie schopnosti dieťaťa vyjadriť svoj názor by mala byť 
prezumpcia, že dieťa je schopné svoj názor vyjadriť a to bez toho, aby to bolo potrebné 
preukazovať, 

- právo dieťaťa vyjadriť svoj názor nie je obmedzené vekovou hranicou a tak, ako je dieťa 
chránené už do momentu počatia ( nasicturus) a právo mu garantuje ochranu, následne ak 
sa narodí živé ako subjektu právnych vzťahov, tak pre nastavenie procesného rámca by 
mala byť významná skutočnosť, že maloletý je aj trojročné dieťa, ale aj 17 ročný mladý 
človek. Zjednodušene to možno vyjadriť aj tak, že relevancia aktívnej účasti na konaní 
rastie s vekom dieťaťa.  

- dôraz je potrebné sústrediť na slobodné vyjadrenie názoru maloletým, pre vyhodnotenie 
jeho najlepšieho záujmu má prioritný význam jeho názor, nie názor niekoho iného, je 
potrebné eliminovať vylúčiť nátlak, eliminovať  manipulovanie, či korumpovanie dieťaťa,  

- súd je povinný zisťovať názor maloletého  ku všetkým veciam, ktoré sa ho týkajú, pričom z 
§ 38 Civilného mimosporového poriadku identifikácia „ vecí, ktoré sa dieťaťa týkajú“
vychádza z vymedzenia procesného postavenia maloletého ako účastníka konania a jeho 
bezprostredného vzťahu k predmetu o ktorom sa koná, 

- súd je povinný na názor maloletého prihliadnuť, čo by malo mať reflexiu v odôvodnení 
súdneho rozhodnutia a to následne otvára priestor pre eventuálne podanie opravného 
prostriedku voči rozhodnutiu, ak sú tento postup nezachoval, resp. nesprávne vyhodnotil. 
Rozhodujúcou otázkou je následne posudzovanie spôsobilosti maloletého dieťaťa vyjadriť 

svoj názor. Právne predpisy neurčujú konkrétne, ale len všeobecné determinanty, ktoré súd 
vyhodnotí a podľa ktorých posúdi schopnosť maloletého vyjadriť svoj názor. Z Dohovoru ako aj 
z dikcie § 38 Civilného mimosporového poriadku vyplývajú dve základné kritéria pre 
vyhodnotenie spôsobu zisťovania názoru maloletého a to:  
• vek dieťaťa a
• vyspelosť dieťaťa.

Tieto kritériá by mali byť vyhodnotené vo vzájomnej súvislosti, pritom je potrebné ich 
posudzovať individuálne v každom jednom prípade.  

Pre posúdenie kritérií pre vyjadrenie názoru dieťaťa budú rozhodujúce  tri kľúčové 
oblasti súvisiace s vývojom dieťaťa: vnímanie, pamäť a reč. Všetky tri javy reprezentujú 
vývojovo podmienené  komplexné psychické procesy, a sú teda závislé na veku dieťaťa. Tieto môžu 
bezprostredne ovplyvniť napr. schopnosť vnímať zložitejšie javy vo svojom okolí, následne 
zapamätanie si len niekoľko vybraných dejov, ľahších na zapamätanie si a s tým všetkým sú 
nevyhnutne spojené aj špecifiká rečovej interpretácie skutočností a dejov.  

Niektoré európske štáty vymedzili vekovú hranicu pre zisťovanie názoru maloletého dieťaťa. 
V zmysle záverov a stratégie EÚ a z nej vyplývajúceho smerovania v oblasti ochrany práv dieťaťa je 
podľa nášho názoru stanovenie vekovej hranice, vymedzujúcej hranice procesnej aktivity 
maloletého v konaní pred súdom nevhodné. 

Ponechanie procesného priestoru pre sudcu, resp. ďalšie subjekty, ktoré môže súd pri 
zisťovaní a vyhodnotení názoru maloletého využiť, zabezpečí väčšiu objektivitu a individuálny 
prístup pri posúdení osobnosti maloletého a tiež asi viac eliminuje negatívne faktory, ktoré sa 
vyskytujú a môžu byť zneužité na manipuláciu dieťaťa v tom najširšom kontexte a formách. 

Z hľadiska aplikačnej praxe súdy vyhodnocujú rôzne kritériá pre posúdenie schopnosti 
dieťaťa prezentovať svoj názor okrem veku dieťaťa ( aj tam sa vekové hranice rôznia 5 rokov veku, 
10 – 12 rokov veku a pod.) a to napr. stanovisko kolízneho opatrovníka, vyjadrenie zákonného 
zástupcu, návšteva školy, predškolského zariadenia, zdravotný stav dieťaťa, povahové vlastnosti 
dieťaťa, rozumová a vôľová vyspelosť, predmet konania, vyjadrenie psychológa, aktivity dieťaťa, 
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pozitívne a negatívne hodnotenia dieťaťa  ( pochvaly, pokarhania). Tieto dôkazy môžu byť obsahom 
spisu  a súd ich môže vyhodnotiť skôr, ako sa rozhodne, že pristúpi k zisťovaniu názoru dieťaťa, 
rovnako ako môžu byť determinantom toho, aký postup si pri zisťovaní maloletého zvolí. 

Za súčasného stavu de lege lata je možné uviesť, že vyhodnotenie kritérií je výlučne vecou 
procesného súdu a je otázkou individuálneho posúdenia okolností a predpokladov na strane dieťaťa 
a jeho rozumovej a vôľovej vyspelosti. Z hľadiska formálneho postupu je potrebné zdôrazniť, že 
nová procesná úprava identifikuje postup pri zaznamenávaní procesných úkonov ( § 98 Civilného 
sporového poriadku) a tiež zaznamenávania priebehu pojednávania pomocou technických 
prostriedkov ( § 175 Civilného sporového poriadku), ktoré sa pri zisťovaní názoru maloletého použijú 
subsidiárne.  

Právna úprava zisťovania názoru maloletého dieťaťa v Občianskom súdnom poriadku 
účinnom do 1.7. 2016 priorizovala zisťovanie názoru maloletého nepriamo. V § 100 ods. 3 
Občianskeho súdneho poriadku vyplývalo, že „Názor maloletého súd zisťuje prostredníctvom jeho 
zástupcu alebo príslušného orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, alebo 
výsluchom maloletého dieťaťa aj bez prítomnosti rodičov alebo iných osôb zodpovedných za 
výchovu dieťaťa“. Pôvodná právna úprava teda uprednostňovala tzv. nepriame zisťovanie názoru 
dieťaťa. 

Rešpektujúc participačné práva dieťaťa a záväzky vyplývajúce z Dohovoru, premietnuté do § 
38 ods. 2 Civilného mimosporového poriadku vyplýva, že nová právna uprednostňuje priame 
zisťovanie názoru maloletého, aby bol naplnený účel zachovania ochrany a presadzovania 
najlepšieho záujmu dieťaťa v konfrontáciou s jeho autonómiou vôle –„ Podľa povahy veci súd zisťuje 
názor maloletého bez prítomnosti iných osôb.“ 

Jedným z kritérií bude teda povaha predmetu konania, kedy najmä vo veciach zložitejších 
a tiež takých, ktoré sú závažným zásahom do postavenia dieťaťa je dôvodné uskutočnenie zistenie 
názoru maloletého bez prítomnosti iných osôb. Opakovane je potrebné zdôrazniť, že dieťa musí 
mať vytvorený priestor pre vyjadrenie názoru vždy, keď o to prejaví záujem. Takýto postup vyplýva 
aj zo Všeobecného komentára Výboru č. 12 ( 2009), ktorý odporúča priame zisťovanie názoru 
maloletého. 

Proces realizácie priameho zisťovania názoru maloletého dieťaťa je potrebné odlíšiť od 
výsluchu maloletého. Pri výsluchu maloletého sa použijú subsidiárne ustanovenia Civilného 
sporového poriadku. Postup pri zisťovaní názoru maloletému by mal reflektovať vek a vyspelosť 
dieťaťa a veľmi úzko súvisí s informovaním dieťaťa (resp. aj poučovacou povinnosťou súdu) vo 
vzťahu k dieťaťu o podstatných otázkach a priebehu, ako bude súd postupovať.  

Pre eliminovanie negatívnych okolností, stresových  alebo iných faktorov, ktoré by dieťa 
mohli neúmerne zaťažovať, treba pri spôsobe zisťovania názoru maloletého zvoliť  osobitný postup, 
pokiaľ je to s ohľadom na vek dieťaťa opodstatnené. Nosným princíp by mal byť neformálnosti a to : 

• vo vzťahu k priestorom  kde sa názor maloletého zisťuje – názor maloletého je podľa
okolností možné zisťovať aj mimo pojednávacej miestnosti, v iných vhodných priestoroch 
v budove súdu, ale aj mimo nej, napr. v priestoroch zriadených výlučne na tieto účely, 
alebo v priestoroch školy a pod. , pričom tieto sú prispôsobené tomu, aby sa dieťa cítilo 
čo najviac komfortne a uvoľnene, 

• vo vzťahu k spôsobu komunikácie –  by mal byť tento  prispôsobený veku a vyspelosti
dieťaťa, tak aby dieťa čo najviac porozumelo priebehu a okolnostiam,  ktoré sa analyzujú, 
aby mu napríklad bol poskytnutý priestor aj pre nonverbálny prejav, ak je to s ohľadom na 
vek dôvodné (poskytnutie hračiek, kresliacich potrieb, sladkostí), neformálny kontakt 
sudcu s dieťaťom s navodením príjemnejšej atmosféry a pod. 

• menej formálne oblečenie – civilný odev sudcu bez použitia talára.

4 KONKLÚZIE 
Snahou predmetného článku bolo predstaviť nové východiská právnej úpravy návratových 

konaní. Nejde len o konkrétny rozbor paragrafov a relevantnej právnej úpravy podľa stavu de lege 
lata, ale najmä, aby sa aj predmetné konania vnímalo v kontexte celej rekodifikácie civilného 
procesu. Existuje totiž priama a neoddeliteľná väzba medzi Civilným mimosporovým poriadkom 
a Civilným sporovým poriadkom. 

Zdôrazňujeme, že hoci sa na prvý pohľad úprava návratových konaní môže javiť ako totožné 
s právnou úpravou v režime Občianskeho súdneho poriadku, nie je toto tvrdenie celkom pravdivé. 
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Napokon venujeme významný priestor zisťovaniu názoru maloletého dieťaťa. V tomto smere 
nemožno opomenúť rozhodujúcu skutočnosť. V predmetnom konaní nie je možné sa schovať za 
názor maloletého dieťaťa a nie je možné ho považovať v konkrétnej prejednávanej veci za jediný 
a určujúci. Pri zisťovaní názoru maloletého je potrebné tiež zohľadniť relevantné aspekty, ktoré sme 
v článku naznačili. Nepochybne v každom type týchto konaní je potrebné mať na pamäti, že 
primárnym účelom má ochrana maloletého za zohľadnenia jeho záujmov a nie riešenie 
interpersonálneho konfliktu spravidla medzi rodičmi maloletého dieťaťa. 
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 MEDZINÁRODNÉ RODIČOVSKÉ ÚNOSY DETÍ A JUDIKATÚRA 
EURÓPSKEHO SÚDU PRE ĽUDSKÉ PRÁVA 

Marica Pirošíková 

Ministerstvo spravodlivosti SR, zástupkyňa SR pred ESĽP 

1 ÚVOD 
Vnútroštátne súdy sú povinné postupovať v konaniach o návrat maloletého do cudziny pri 

neoprávnenom premiestnení alebo zadržaní v súlade s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva 
(ďalej len „ESĽP“) k článkom 6 a 8 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len 
„Dohovor“).  

V zmysle konštantnej judikatúry Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) k 
článku 154c Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) predstavujú Dohovor a judikatúra naň sa 
vzťahujúca pre vnútroštátne orgány aplikácie práva záväzné výkladové smernice na výklad a 
uplatňovanie zákonnej úpravy základných práv a slobôd zakotvených v druhej hlave ústavy, a tým 
normujú rámec, ktorý tieto orgány v konkrétnom prípade nemôžu prekročiť. Vzhľadom na uvedené 
vystupuje do popredia znalosť judikatúry ESĽP, ktorú plne zohľadňuje aj ústavný súd pri posudzovaní 
individuálnych sťažností podávaných podľa článku 127 ústavy. 

2 VŠEOBECNÉ PRINCÍPY VYPLÝVAJÚCE Z JUDIKATÚRY ESĽP 
Z pohľadu Dohovoru je zásahom do rodinného života, ktorý musí byť ospravedlnený podľa článku 

8 ods. 2 už samotné vykonateľné rozhodnutie o návrate uneseného dieťaťa alebo o jeho zamietnutí. Nie 
je potrebné, aby bolo vykonané (pozri Šneersone a Kampanella proti Taliansku, rozsudok z 12. júla 
2011, č. 14737/09, ods. 88). Pri posudzovaní proporcionality zásahu tohto rozhodnutia, a teda 
skúmania, či orgány štátu čeliace únosu dieťaťa jedným z rodičov si splnili povinnosť, ktorá pre ne 
vyplýva z článku 8 Dohovoru, sa ESĽP riadi nasledovnými princípmi:  

a) Dohovor musí byť vykladaný v súlade s článkom 31 ods. 3 písm. c) Viedenského dohovoru
o zmluvnom práve z 23. mája 1969, podľa ktorého sa má brať zreteľ na každé príslušné
pravidlo medzinárodného práva použiteľné vo vzťahoch medzi stranami (pozri mutatis 
mutandis, Streletz, Kessler a Krenz proti Nemecku, rozsudok veľkej komory z 22. marca 
2001, ods. 92). Pozitívne záväzky, ktoré článok 8 Dohovoru ukladá štátom, pokiaľ ide o styk 
rodičov s ich deťmi, musia byť preto vykladané vo svetle Dohovoru o právach dieťaťa  z 20. 
novembra 1989 a Dohovoru o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí 
(ďalej len „Haagsky dohovor“) (pozri mutatis mutandis, Van der Berg a Sarrí proti Holandsku, 
rozhodnutie o prijateľnosti z 2. novembra 2010, Maire proti Protugalsku, rozsudok z 26. júna 
2003, ods. 72, Ignaccolo-Zenide proti Rumunsku, rozsudok z 25. januára 2000, ods. 95).  

b) ESĽP skúma, či vnútroštátne súdy pri výklade a aplikácii ustanovení Haagskeho dohovoru
zabezpečili záruky obsiahnuté v Dohovore, najmä v článku 8 (pozri mutatis mutandis, Bianchi
proti Švajčiarsku, rozsudok z 22. júna 2006, ods. 92 a Carlson proti Švajčiarsku, rozsudok zo
6. novembra 2008, ods. 73).

c) V prípade, ak je aplikovateľný Haagsky dohovor, o návrate dieťaťa nemožno rozhodnúť
automaticky, či mechanicky, keďže v Haagskom dohovore je uznaných niekoľko výnimiek zo
záväzku nariadiť  návrat dieťaťa (pozri najmä článok 12, 13 a 20), ktoré sa zakladajú na
úvahách týkajúcich sa konkrétneho dieťaťa a jeho prostredia. Súd, ktorý prípad prejednáva,
by sa mal k nemu postaviť in concreto (pozri mutatis mutandis, Maumousseau a Washington
proti Francúzsku, rozsudok z 15. novembra 2007, ods. 72). Zásadnou otázkou je, či bola
dodržaná spravodlivá rovnováha medzi súperiacimi záujmami dieťaťa, dvoch rodičov a
verejného poriadku v rámci voľnej úvahy poskytnutej štátom v takýchto otázkach. Najlepší
záujem dieťaťa je hlavným kritériom a s ohľadom na svoju povahu a závažnosť môže prevážiť
nad záujmom rodičov (pozri mutatis mutandis, Neulinger a Shuruk proti Švajčiarsku, rozsudok
zo 6. júla 2010, ods. 134, 136 a 138).

d) Záujmy dieťaťa sú dvojaké: udržať si väzby so svojou rodinou, pokiaľ nie je preukázané, že je
to nevhodné, a zároveň potreba sa rozvíjať v zdravom prostredí. Z pohľadu perspektívy
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osobného rozvoja bude závisieť na rade individuálnych okolností, najmä na veku a stupni 
vyspelosti dieťaťa, prítomnosti či absencii rodičov v jeho živote a jeho prostredí a zážitkoch. 
Najlepší záujem dieťaťa (jeho blaho) je treba posudzovať v každom jednotlivom prípade 
(Neulinger a Shuruk, ods. 138, Šneersone a Kampanella proti Taliansku, ods. 85). 

e) Posúdiť najlepší záujem dieťaťa v každom jednotlivom prípade je teda primárne úlohou
vnútroštátnych orgánov, ktoré často majú výhodu priameho kontaktu s dotknutými osobami.
Preto majú určitú mieru voľnej úvahy, avšak ESĽP preskúmava podľa Dohovoru rozhodnutia,
ktoré tieto orgány prijali pri výkone takejto právomoci (Bianchi, ods. 92, Carlson, ods. 69).

f) Článok 8 taktiež obsahuje procesné záväzky a vnútroštátny rozhodovací proces musí byť
spravodlivý a umožniť všetkým zúčastneným sa k veci plne vyjadriť. Vnútroštátne súdy však
musia dôkladne preskúmať celú rodinnú situáciu (faktory skutkové, citové, psychologické,
materiálne či zdravotné) a urobiť vyvážené a rozumné posúdenie dotknutých záujmov a
pritom mať neustále na pamäti nájdenie najlepšieho riešenia pre dieťa (Neulinger a Shuruk,
ods. 132).

Z hľadiska aplikácie Haagskeho dohovoru eliminujúce dôvody návratu maloletého podľa článku 
13 Haagskeho dohovoru musia byť vnútroštátnymi súdmi zistené a objasnené natoľko dostatočne, aby 
hrozba vážneho nebezpečenstva fyzickej alebo duševnej ujmy, prípadne neznesiteľná situácia z 
príkazného návratu, boli s čo najvyššou mierou pravdepodobnosti vylúčené. Aplikáciu uvedených 
princípov na konkrétne skutkové okolnosti prípadu možno demonštrovať na nasledovných prípadoch.  

Napríklad v rozsudku Šneersone a Kampanella proti Taliansku ESĽP považoval za 
nedostatočne odôvodnené rozsudky talianskych súdov nariaďujúcich návrat dieťaťa do Talianska, 
pričom lotyšské súdy už predtým odmietli žiadosť o návrat dieťaťa podľa Haagskeho dohovoru s 
odkazom na článok 13 písm. b). Talianske súdy sa podľa ESĽP náležite nevysporiadali s 
nebezpečenstvami pre dieťa vyplývajúcimi z jeho návratu do Talianska. Nepoukázali na dva 
psychologické posudky vypracované na žiadosť matky v Lotyšsku, na ktoré sa odvolali lotyšské súdy, 
ani nepoukázali na možné ohrozenie psychického zdravia dieťaťa, ktoré bolo zistené týmito posudkami. 
Ak ich talianske súdy považovali za nehodnoverné, mali možnosť vyžiadať posudok od psychológa 
podľa ich vlastného výberu. Ďalej ESĽP talianskym orgánom vytkol, že sa vôbec nepokúšali zistiť, či 
ubytovanie, ktoré otec navrhoval pre dieťa po jeho návrate do Talianska, bolo vhodné ako domov pre 
malé dieťa, keďže dom nebol prezretý ani súdmi, ani inou nimi vybranou osobou. Čo sa týka „záruk“ 
navrhnutých jeho otcom, ktoré talianske súdy akceptovali ako dostatočné, ESĽP bol toho názoru, že 
umožniť matke zostať s dieťaťom 15 až 30 dní prvý rok a potom jeden letný mesiac každý ďalší rok je 
zjavne neprimeraná reakcia na psychickú traumu, ktorá by nevyhnutne nasledovala po náhlom 
a nezvratnom prerušení pút medzi matkou a dieťaťom. Konštatoval, že nariadenie drasticky ponoriť 
dieťa do jazykovo a kultúrne cudzieho prostredia nemôže byť žiadnym spôsobom kompenzované 
dochádzkou do škôlky, plavárne a na hodiny ruského jazyka. Aj keď sa otec zaviazal, že dieťaťu bude 
poskytnutá psychologická podpora, ESĽP nesúhlasil, že externá pomoc môže byť považovaná za 
rovnocennú náhradu psychickej podpore vyplývajúcej zo silných a stabilných pút medzi dieťaťom a jeho 
matkou. Ďalej ESĽP konštatoval, že talianske súdy nezvážili žiadne alternatívne riešenia, ktoré by 
zabezpečili kontakt medzi dieťaťom a jeho otcom. Z týchto dôvodov dospel k záveru, že zásah do práva 
sťažovateľov (dieťaťa a matky) na rešpektovanie rodinného života nebol „nevyhnutný v demokratickej 
spoločnosti“ v zmysle článku 8 ods. 2 Dohovoru. 

V prípade B. proti Belgicku (rozsudok z 10. júla 2012) belgické súdy rozhodovali o návrate 
dieťaťa, ktoré matka vzala z USA do Belgicka bez dohody s jeho otcom alebo bez rozhodnutia 
amerického súdu. Prvostupňový súd rozhodol, že dieťa sa nemá vrátiť do USA, toto rozhodnutie však 
bolo zrušené odvolacím súdom, ktorý nariadil návrat dieťaťa a dovolanie matky bolo zamietnuté. 
Medzitým ESĽP prijal vo vzťahu k belgickej vláde predbežné opatrenie podľa pravidla 39 Rokovacieho 
poriadku ESĽP neposielať dieťa späť do USA. V rozsudku ESĽP poukázal na skutočnosť, že belgické 
súdy neboli jednotné, pokiaľ ide o riziko „neúnosnej situácie“ pre dieťa, ak by sa vrátilo do USA. 
Odvolací súd odmietol predložené psychologické posudky z dôvodu, že boli vypracované na žiadosť 
matky. ESĽP kritizoval skutočnosť, že odvolací súd nežiadal o ďalšie znalecké posudky, ktoré by 
preverili skutočný rozsah rizík pre dieťa. Ďalej poukázal na to, že odvolací súd neskúmal možnosť, či by 
matka mohla dieťa sprevádzať do USA, alebo či je jej odmietanie vrátiť sa s dcérou objektívne 
odôvodnené. Odvolací súd nebral do úvahy ani skutočnosť, že dieťa v čase jeho rozhodovania žilo 
v Belgicku už dva roky, plynule hovorilo po holandsky a bolo plne začlenené do okolitého prostredia, 
ESĽP bol však toho názoru, že časový faktor je rozhodujúcim prvkom pri hodnotení konkrétnych 
dôsledkov návratu. ESĽP dospel k záveru, že odvolací súd náležite nezistil existenciu rizika v zmysle 
článku 13 písm. b) Haagskeho dohovoru a teda podľa jeho názoru rozhodovací proces nespĺňal 
procesné požiadavky článku 8 Dohovoru. Nútený návrat preto nebol nevyhnutný v demokratickej 
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spoločnosti. ESĽP rozhodol, že by došlo k porušeniu článku 8 Dohovoru, ak by bol príkaz na návrat 
dieťaťa do USA vykonaný. 

K záveru, že výkonom rozhodnutia o návrate by došlo k porušeniu článku 8 Dohovoru ESĽP 
dospel aj v prípade Phostira Efthymiou a Ribeiro Fernandez proti Portugalsku (rozsudok z 5. februára 
2015). Portugalské súdy s výnimkou odvolacieho súdu rozhodli o návrate dieťaťa na Cyprus, ESĽP však 
ich odôvodnenia, týkajúce sa otázky existencie vážneho nebezpečenstva ujmy podľa článku 13 
Haagskeho dohovoru, považoval za príliš stručné a nedostatočne podložené dôkazmi. Portugalským 
súdom vytkol, že nevyžiadali od cyperských orgánov správu o pomeroch otca dieťaťa a jeho 
sťažovateľkou uvádzanej neschopnosti starať sa o dieťa. ESĽP konštatoval, že najvyšší súd sa 
nevyjadril ani k psychologickému posudku predloženému sťažovateľkou, ani k ňou predloženej kópii 
príkazu na zatknutie, ktorý bol proti otcovi dieťaťa vydaný v Mozambiku. ESĽP tiež najvyššiemu súdu 
vytkol, že neskúmal, či dĺžkou konania o návrat došlo k zmene v pomeroch dieťaťa.    

V prípade Van den Berg a Sarrí proti Holandsku (rozhodnutie o prijateľnosti sťažnosti z 2. 
novembra 2010) holandské súdy rozhodovali o návrate druhej sťažovateľky, slečny Sarrí, do Talianska 
ako do krajiny jej obvyklého pobytu. V Holandsku konali vo veci: krajský súd v Amsterdame, odvolací 
súd v Amsterdame a holandský najvyšší súd na základe podaného dovolania (cassation appeal) a proti-
dovolania (cross-appeal in cassation). ESĽP vo svojom rozhodnutí o prijateľnosti sťažnosti poznamenal, 
že konanie prebiehalo na piatich stupňoch (v Holandsku aj v Taliansku), že boli vykonané neúspešné 
pokusy o mediáciu, že prípad bol citlivej povahy a vyžadoval starostlivé zváženie kvôli následkom, ktoré 
mal na zúčastnené osoby výsledok konania, že vyžadoval súladnú interpretáciu rôznych právnych 
princípov vyplývajúcich z medzinárodných právnych nástrojov – Haagskeho dohovoru a Dohovoru o 
právach dieťaťa – a nakoniec, že sťažovatelia nikdy nevyužili možnosť žiadať podľa článku 11 
Haagskeho dohovoru o vyjadrenie k dôvodom omeškania zo strany holandských orgánov. Súd preto 
nepovažoval za neprimeranú dĺžku konania o návrat dieťaťa do krajiny jeho obvyklého pobytu v trvaní 2 
roky, 9 mesiacov a 22 dní. 

Pokiaľ ide o zohľadnenie názoru dieťaťa v konaní o návrat, v prípade Rouiller proti Švajčiarsku 
(rozsudok z 22. júla 2014) ESĽP rozhodol, že nedošlo k porušeniu článku 8 Dohovoru, pričom 
švajčiarske súdy nariadili návrat dvoch detí do Francúzska napriek skutočnosti, že 14-ročná dcéra 
sťažovateľky vyjadrila želanie zostať vo Švajčiarsku, kde sa dobre integrovala a obávala sa návratu do 
Francúzska z dôvodu, že by musela začať navštevovať novú školu, v ktorej nikoho nepozná. Švajčiarske 
súdy konštatovali, že Haagsky dohovor nedáva deťom slobodu výberu, kde chcú žiť a ESĽP tento záver 
nepovažoval za svojvoľný. Konštatoval, že dôvody uvádzané dcérou sťažovateľky dostatočne 
neodôvodňovali aplikáciu jednej z výnimiek stanovených v článku 13 Haagskeho dohovoru a poukázal 
na skutočnosť, že švajčiarske súdy svoje rozhodnutia dostatočne podrobne odôvodnili. V prípade 
Gajtani proti Švajčiarsku (rozsudok z 9. septembra 2014) ESĽP skúmal, či švajčiarske orgány 
dostatočne prihliadli na názor dieťaťa, ktoré ako 11- ročné jednoznačne nesúhlasilo s návratom do 
Macedónska. Švajčiarsky odvolací súd po analýze vyjadrení dieťaťa dospel k záveru, že správanie 
dieťaťa nenaznačuje dostatočný stupeň vyspelosti, aby jeho názory bolo možné považovať za 
dostatočne nezávislé. ESĽP tento záver nepovažoval za svojvoľný a konštatoval, že rozhodnutie 
nariaďujúce návrat bolo dostatočne odôvodnené. Stotožnil sa aj s názorom odvolacieho súdu, že pred 
touto inštanciou nebolo nevyhnutné ani vhodné opakovať výsluch dieťaťa. Dospel k záveru, že konanie 
pred vnútroštátnymi orgánmi spĺňalo procesné požiadavky článku 8 Dohovoru. 

3 ROZSUDOK VEĽKEJ KOMORY ESĽP VO VECI X. PROTI LOTYŠSKU 
Dňa 26. novembra 2013 ESĽP vyhlásil rozsudok veľkej komory vo veci X. proti Lotyšsku. Prípad 

sa konkrétne týkal konania o návrat dieťaťa do Austrálie ako krajiny obvyklého pobytu, ktorú matka 
opustila spolu s dcérou v čase, keď mala necelých tri a pol roka. Skutkové okolnosti prípadu možno 
zhrnúť nasledovne. Prvostupňový súd v Lotyšsku v novembri 2008 nariadil návrat dieťaťa do Austrálie 
po tom, ako otec uneseného dieťaťa inicioval konanie o návrat. Sťažovateľka sa voči tomuto rozsudku 
odvolala, pričom namietala svoju vlastnú neschopnosť vrátiť sa a žiť v Austrálii. Okrem toho predložila 
posudok vypracovaný psychológom na jej vlastnú žiadosť, v ktorom sa konštatovalo, že v prípade 
okamžitého oddelenia dieťaťa od matky môže vzniknúť u dieťaťa psychická trauma. V januári 2009 
Krajský súd v Rige potvrdil prvostupňové rozhodnutie o návrate dieťaťa, majúc za to, že tvrdenia matky 
boli nepodložené. Pokiaľ ide o možnú obavu zo vzniku psychickej traumy vyjadrenej v posudku, 
konštatoval, že mu neprináleží ho posúdiť z dôvodu, že sa týkal merita konania o opatrovníckom práve, 
ktoré nebolo súčasťou konania o návrat dieťaťa.  

Vo veci najskôr rozhodovala sedemčlenná komora ESĽP rozsudkom z 13. decembra 2011, 
ktorým dospela k záveru, že lotyšské súdy opomenutím náležitého preskúmania celej rodinnej situácie 
porušili právo matky podľa článku 8 Dohovoru v kontexte nariadenia návratu maloletého dieťaťa do 
Austrálie. Avšak vzhľadom na žiadosť lotyšskej vlády o postúpenie prípadu veľkej komore ESĽP sa 
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prípad dostal pred veľkú komoru. Tá väčšinou hlasov rozhodla, že lotyšské súdy v predmetnom prípade 
nedodržali procesné požiadavky článku 8 Dohovoru z dôvodu, že odmietli posúdiť tvrdenie „o vážnej 
ujme“, ktorá dieťaťu hrozila v prípade nariadenia návratu do Austrálie.  

V tejto súvislosti ESĽP najskôr vo všeobecnosti konštatoval, že Dohovor a Haagsky dohovor 
musia byť interpretované v súlade a bez vzájomného konfliktu, pričom rozhodujúci je najlepší záujem 
dieťaťa. Tiež zdôraznil, že vnútroštátne súdy sú povinné náležite preskúmať celú rodinnú situáciu, 
vrátane tvrdení o „vážnej ujme“, ktorá by dieťaťu v prípade návratu mala hroziť, a toto preskúmanie 
musia vnútroštátne súdy vo svojich rozhodnutiach aj náležite odôvodniť. Ďalej uviedol, že v prípade 
potreby by vnútroštátne súdy mali zabezpečiť poskytnutie vhodných záruk v krajine obvyklého pobytu, 
najmä v podobe jasných ochranných opatrení v prípade známej hrozby.  

Pokiaľ ide o konkrétne posúdenie skutočností v predmetnom prípade, Súd poznamenal, že medzi 
únosom dieťaťa z Austrálie do podania žiadosti o návrat uplynul menej ako jeden rok, v dôsledku čoho 
mal byť ihneď nariadený návrat dieťaťa. V tejto súvislosti však Lotyšsku vytkol, že napriek tomu, že 
sťažovateľka predložila odvolaciemu súdu v Rige posudok vypracovaný psychológom, ktorý 
signalizoval, že v prípade okamžitého oddelenia matky od dieťaťa môže vzniknúť u dieťaťa psychická 
trauma, odvolací súd sa s ním nevysporiadal. Podľa názoru ESĽP bolo neprijateľné, aby súd rozhodol o 
neprípustnosti tohto dôkazu z dôvodu, že sa týkal viac merita opatrovníckeho konania ako merita 
konania o návrat. V tejto súvislosti ESĽP zdôraznil, že psychologický posudok upriamoval pozornosť na 
riziko vzniku vážnej psychickej traumy, ktorá bola priamo prepojená s najlepším záujmom dieťaťa, a 
preto toto tvrdenie malo byť preskúmané vo svetle článku 13 písm. b) Haagskeho dohovoru. Krajský súd 
v Rige mal preto umožniť účastníkom konania vyjadriť sa k tomu dôkazu alebo zabezpečiť vypracovanie 
druhého znaleckého posudku z vlastnej iniciatívy. Tiež malo byť preskúmané, či by matka mohla ísť za 
svojou dcérou do Austrálie a udržiavať tam s ňou kontakt. Okrem toho ESĽP zdôraznil, že potreba 
dodržania krátkych lehôt stanovených v Haagskom dohovore nezbavovala lotyšské orgány 
zodpovednosti vykonať účinné preskúmanie takéhoto tvrdenia. V dôsledku toho ESĽP konštatoval, že 
odmietnutie krajského súdu v Rige preskúmať sťažovateľkine námietky podľa článku 13 písm. b) 
Haagskeho dohovoru viedlo k porušeniu procesných záväzkov stanovených v článku 8 Dohovoru. 

4 ZOHĽADNENIE ROZSUDKU X. PROTI LOTYŠSKU A ĎALŠÍCH ROZHODNUTÍ ESĽP V   
JUDIKATÚRE ÚSTAVNÉHO SÚDU SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

Nálezom IV. ÚS 100/2014 z 23. mája 2014 skonštatoval, že základné právo A. S., maloletej J. S. 
a maloletej E. S. na súdnu ochranu podľa článku 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a právo na 
spravodlivé súdne konanie podľa článku 6 ods. 1 Dohovoru postupom Krajského súdu v Bratislave v 
konaní vedenom pod sp. zn. 11 CoP 267/2013 a jeho uznesením z 13. augusta 2013 porušené boli, 
pričom uznesenie tohto súdu zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie.  

Sťažovateľky sa sťažnosťou domáhali vyslovenia porušenia svojho základného práva podľa 
článku 46 ods. 1 ústavy a práva podľa článku 6 ods. 1 Dohovoru napadnutým uznesením krajského 
súdu a postupom, ktorý predchádzal jeho vydaniu, pričom ústavný súd považoval za odôvodnené tieto 
námietky: 

- krajský súd bez náležitého odôvodnenia zamietol „návrh na vypracovanie znaleckého posudku 
z odboru detskej psychológie, ktorý by sa zaoberal otázkou vplyvu odlúčenia maloletých detí od 
sťažovateľky v prípade ich návratu...“ (ďalej aj „druhá námietka“), 

- neprihliadal na dĺžku času, ktorý maloleté sťažovateľky strávili v Slovenskej republike, na ich 
adaptáciu, novonadobudnuté rodinné a sociálne väzby (ďalej aj „tretia námietka“), 

- pri posudzovaní dôvodov, ktoré by mohli eliminovať návrat maloletých sťažovateliek, krajský 
súd „nevychádzal zo starostlivo zisteného skutkového stavu“ a neprihliadal na „najlepší záujem 
dieťaťa“ (ďalej aj „piata námietka“). 
Ústavný súd k uvedeným námietkam uviedol: „Zo sťažnosti, ale i z vyžiadanej spisovej 

dokumentácie všeobecných súdov vyplýva, že sťažovateľka v 1. rade opakovanie žiadala o vykonanie 
znaleckého dokazovania znalcom z odboru detskej psychológie, ktorý by sa mal v posudku vyjadriť k 
otázke, či by nariadením návratu maloletým sťažovateľkám nebola spôsobená psychická ujma, resp. či 
a aké dôsledky by malo nariadenie návratu na psychiku maloletých. Všeobecné súdy na oboch 
stupňoch (okresný súd i krajský súd) vykonanie navrhovaného dôkazu zamietli. Ústavný súd rešpektuje 
právnou teóriou i praxou prezentovaný názor, v zmysle ktorého súd, ktorý má právomoc vo veci konať, 
má právomoc posúdiť aj to, či a aké dôkazy na zistenie skutkového stavu sú potrebné a akým spôsobom 
sa dôkaz zabezpečí, avšak zdôrazňuje, že ani v takomto prípade nemôže ísť o svojvoľný a 
neodôvodnený postup. ... Z citovaného rozhodnutia krajského súdu i z predloženej spisovej 
dokumentácie ústavný súd zistil, že všeobecné súdy skúmali ako možnú „hrozbu“ alebo „ujmu“, ktorá by 
maloletým sťažovateľkám prípadne mohla hroziť po nariadení ich návratu, výlučne okolnosti týkajúce sa 
domáceho násilia, z ktorého sťažovateľka v 1. rade obvinila otca maloletých detí. Krajský súd 
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konštatoval, že sťažovateľka v 1. rade neuniesla dôkazné bremeno — domáce násilie nebolo v konaní 
preukázané — a primerané opatrenia na zabezpečenie ochrany detí po ich návrate deklarované otcom 
považoval za adekvátne (primerané). Ústavný súd v tejto súvislosti ale zistil, že ide prevažne o opatrenia 
materiálnej povahy týkajúce sa napríklad zabezpečenia oddeleného bývania pre maloleté sťažovateľky 
a ich matku, potvrdenia o tom, že sťažovateľka má nárok na dávku zo sociálneho zabezpečenia, že 
maloleté sťažovateľky budú mať zabezpečenú školskú dochádzku atď. Podľa názoru ústavného súdu 
krajský súd neposkytol právam sťažovateliek požadovanú ochranu, keď zameral svoju pozornosť 
výlučne na dokazovanie domáceho násilia v rodine a opomenul, že ujma, ktorá maloletým 
sťažovateľkám môže hroziť po nariadení ich návratu, môže byť i psychická zvlášť za situácie, keď matka 
avizovala možné nepriaznivé dôsledky už správami psychológa a opakovane navrhla vykonať k tejto 
otázke znalecké dokazovanie. ... Podľa názoru ústavného súdu sú vo vzťahu k druhej námietke 
sťažovateliek aplikovateľné kľúčové právne názory ESĽP vyjadrené vo veci X v. Lotyšsko. Krajský súd 
odmietol návrh sťažovateľky v 1. rade na nariadenie znaleckého dokazovania z odboru detskej 
psychológie napriek tomu, že predložené správy psychológa signalizovali možnosť vzniku psychickej 
traumy (ujmy) nariadením návratu maloletých detí do Francúzskej republiky bez náležitého 
odôvodnenia. Pri rešpektovaní zásady prihliadania k „najlepšiemu záujmu dieťaťa“ mal krajský súd 
tvrdenie matky maloletých detí o možnosti vzniku psychickej ujmy náležite preskúmať, zohľadniť pri 
svojom rozhodovaní a následne posúdiť adekvátnosť „primeraných opatrení na ochranu“ navrhnutých 
otcom. Ústavný súd na základe uvedeného zastáva názor, že druhá námietka sťažovateliek je 
opodstatnená a spolu s ďalšími námietkami (k tomu pozri ďalej) signalizuje možný záver o neprípustnom 
zásahu krajského súdu do základného práva sťažovateliek podľa čl. 46 ods. 1 ústavy a práva podľa čl. 6 
ods. 1 dohovoru. ... Ústavný súd nespochybňuje názor krajského súdu, podľa ktorého dĺžka obdobia, 
počas ktorého sa maloleté sťažovateľky nachádzajú bez súhlasu ich otca v Slovenskej republike, nie je 
sama osebe dôvodom na nenariadenie ich návratu. V posudzovanom prípade je ale potrebné čo 
najstarostlivejšie preskúmať skutkový stav a zohľadniť nielen samotnú dĺžku ich pobytu, ale tiež sociálne 
pomery, najmä to, kto zabezpečuje výživu a výchovu detí, aké sú vzájomné citové väzby medzi deťmi 
navzájom, ako aj medzi deťmi a osobami, ktoré zabezpečujú starostlivosť o ne, prípadne vzťahy so 
širšou rodinou, vek detí a stupeň ich vyspelosti, ich zdravotný stav, súrodenecké vzťahy, faktory 
psychologickej povahy a pod. Podľa názoru ústavného súdu krajský súd v súvislosti s treťou námietkou 
sťažovateliek nevyhodnotil dostatočne konkrétne okolnosti posudzovaného prípadu, keď na ňu reagoval 
zjavne len zjednodušenou všeobecnou úvahou, podľa ktorej ak by mal dôsledne skúmať, posudzovať a 
vyhodnocovať už uvedené faktory, mohol by „ktorýkoľvek rodič, ktorý by svojvoľne uniesol alebo 
zadržiaval dieťa, zabraňovať uskutočneniu návratu jeho odďaľovaním“, čím mal na mysli najmä časovú 
náročnosť takéhoto skúmania a tiež možnosť „zneužitia“ tohto inštitútu rodičom — únoscom. S treťou 
námietkou súvisí i ďalšia (piata) námietka sťažovateliek, podľa ktorej krajský súd pri posudzovaní 
dôvodov, ktoré by mohli eliminovať návrat maloletých sťažovateliek, „nevychádzal zo starostlivo 
zisteného skutkového stavu“ a neprihliadal na „najlepší záujem dieťaťa“. Cieľom Haagskeho dohovoru je 
podľa jeho čl. 1 zabezpečiť okamžitý návrat detí, ktoré boli neoprávnene premiestnené do niektorého 
zmluvného štátu alebo sú v ňom zadržiavané, pretože to zodpovedá najlepšiemu záujmu dieťaťa. V 
ostatnom období sa v judikatúre ESĽP vo veciach rodičovských únosov detí čoraz častejšie prejavuje 
názor, že „návrat dieťaťa nemá byť v prípadoch, keď je Haagsky dohovor aplikovateľný, nariadený 
automaticky alebo mechanicky a najlepší záujem dieťaťa musí byť posudzovaný v každom jednotlivom 
prípade a závisí od škály individuálnych okolností, konkrétne od veku a stupňa vyspelosti, prítomnosti 
alebo absencie rodičov, okolia a skúseností. Z procesného hľadiska má národný orgán konať na 
základe úplného preskúmania celkovej rodinnej situácie a faktorov materiálnej, emocionálnej, 
zdravotnej, psychologickej a pod. povahy“ (rozsudok ESĽP č. 41615/07, Neulinger a Shuruk v. 
Švajčiarsko zo 6. 7. 2010). Uvedené naznačuje, že ESĽP vyžaduje preskúmanie najlepšieho záujmu 
dieťaťa v širšom kontexte ako len vo vzťahu k posúdeniu, či nie sú dané okolnosti podľa čl. 13, resp. čl. 
20 Haagskeho dohovoru, teda výnimky z povinnosti nariadiť návrat. Rozsah posudzovania najlepšieho 
záujmu dieťaťa a rozsah dokazovania, ktoré sú vyvoditeľné z aktuálnej judikatúry ESĽP, nebol v konaní 
a rozhodovaní krajského súdu podľa názoru ústavného súdu zohľadnený. Krajský súd nesplnil 
požiadavku čo najdôslednejšieho zisťovania skutkového stavu a hoci vykonal dokazovanie, jeho 
výsledky nezohľadnil pri posudzovaní najlepšieho záujmu dieťaťa v širšom kontexte.  ... Ústavný súd, 
sumarizujúc dosiaľ uvedené, dospel k záveru, že v posudzovanej veci krajský súd pri zisťovaní 
skutkového stavu nezohľadnil požiadavky vyplývajúce z aktuálnej judikatúry ESĽP, ako i požiadavky na 
dôslednú ochranu práv maloletých a na tomto (podľa názoru ústavného súdu zjavne nedostatočnom) 
základe formuloval v napadnutom uznesení skutkové a právne závery, ktoré sú z ústavného hľadiska 
neakceptovateľné a neudržateľné a zároveň majú za následok porušenie základného práva 
sťažovateliek podľa čl. 46 ods. 1 ústavy a práva podľa čl. 6 dohovoru.“  
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Vo vzťahu k štvrtej námietke sťažovateliek, že krajský súd nezistil názor maloletých 
sťažovateliek vo vzťahu k nariadeniu ich návratu do Francúzskej republiky, ústavný súd najskôr 
poukázal na relevantnú časť odôvodnenia napadnutého uznesenia krajského súdu: „K námietkam matky 
súvisiacim s hodnotením výsluchu oboch maloletých detí vypočutých súdom prvého stupňa dňa 13. 03. 
2013 v prítomnosti kolízneho opatrovníka a psychológa Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny je treba 
prisvedčiť úvahe súdu prvého stupňa o tom, že s prihliadnutím na deťmi neprirodzene až kŕčovito 
deklarované negatívne postoje voči ich otcovi prezentované nielen pred súdom, ale i v priebehu 
asistovaného styku prostredníctvom psychológa a sociálnych pracovníkov ÚPSVaR Partizánske 
(vyplývajúcich z listinných dôkazov - Záznamov zo stretnutí otca s maloletými) nie je možné oboma 
deťmi deklarovaný ambivalentný postoj k otcovi a ich návratu do Francúzska vyhodnotiť za právne 
významný z hľadiska potreby posudzovania podmienok pre nenariadenie návratu v zmysle čl. 13 
Dohovoru a čl. 11 ods. 4 Nariadenia Rady (ES). Vychádzajúc z obsahu Zápisnice o výsluchu maloletých 
detí zo dňa 13. 3. 2013 a z obsahu odôvodnenia napadnutého rozhodnutia je treba uviesť, že súd 
prvého stupňa k zhodnoteniu výsluchu maloletých pristupoval diferencovane, zvážil ich dosah najmä s 
ohľadom na vek, rozumovú, ale i emocionálnu vyspelosť maloletých a v spojení so zisteným skutkovým 
stavom ho aj správne vyhodnotil. Pokiaľ ide o námietky matky týkajúce sa spôsobu realizovaného 
výsluchu maloletých detí je treba uviesť, že je právom súdu posúdiť a rozhodnúť, akým spôsobom 
(závisiacim od všetkých ním posúdených okolností prípadu) výsluch maloletých detí vykoná... V 
prejednávanom prípade bol obom maloletým deťom na ochranu ich práv v konaní ustanovený kolízny 
opatrovník Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Partizánskom, ktorý v priebehu konania vypracovával 
súdom žiadané podklady potrebné pre rozhodnutie, asistoval pri realizovaných stykoch otca s 
maloletými a ktorého zástupca sa zúčastnil i výsluchu maloletých detí pred súdom uskutočneného dňa 
13. 03. 2013 v priestoroch budovy Okresného súdu Bratislava I. Uvedené znamená, že súd prvého 
stupňa zvolením formy zisťovania názoru maloletých detí postupoval jednak v súlade s právnym 
názorom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vysloveným v jeho uznesení zo dňa 28. 11. 2012, sp. 
zn. 2 Cdo 234/2012, ale i v súlade so zákonnou procesnou úpravou (§ 100 ods. 3 O. s. p.).“ 
Vychádzajúc z citovaného uznesenia, ústavný súd konštatoval, že krajský súd ústavne akceptovateľným 
spôsobom jasne a zrozumiteľne vysvetlil, prečo sa stotožnil s názorom súdu prvého stupňa vo vzťahu k 
sťažovateľkou v 1. rade požadovaným výsluchom maloletých sťažovateliek. Ústavný súd už viackrát 
vyslovil názor, že do obsahu základného práva podľa článku 46 ods. 1 ústavy a práva podľa článku 6 
Dohovoru nepatrí právo účastníka konania vyjadrovať sa k spôsobu hodnotenia ním navrhnutých 
dôkazov súdom, prípadne sa dožadovať ním navrhovaného spôsobu hodnotenia dôkazov (II. ÚS 3/97, 
II. ÚS 251/03). Podľa názoru ústavného súdu postup všeobecného súdu pri vykonávaní dokazovania
výsluchom maloletých a jeho právne závery nemožno považovať za neodôvodnené alebo svojvoľné, 
preto sa ústavný súd s touto štvrtou námietkou sťažovateliek nestotožnil. 

5 ROZHODNUTIA ESĽP VYHLÁSENÉ PROTI SLOVENSKEJ REPUBLIKE 

5.1 Prípad L.G.R. a A.P.R. proti Slovenskej republike (rozhodnutie z 13. mája 2014) 
Dňa 13. mája 2014 ESĽP vyhlásil rozhodnutie o neprijatí sťažnosti L.G.R. a A.P.R. proti 

Slovenskej republike. Prvým sťažovateľom bol maloletý britský štátny občan, ktorý sa narodil v roku 
2006 a v súčasnosti sa zdržiava v Slovenskej republike. Sťažnosť v jeho mene podal jeho otec, druhý 
sťažovateľ, britský štátny občan žijúci v Newton St. Cyres vo Veľkej Británii. V roku 2006, pred 
narodením prvého sťažovateľa, sa druhý sťažovateľ oženil s matkou prvého sťažovateľa, slovenskou 
občiankou. Rodina žila vo Veľkej Británii. V júli 2007 matka informovala druhého sťažovateľa o tom, že 
ona a prvý sťažovateľ sa z dovolenky v Chorvátsku nevrátia do Veľkej Británie, a že chce zobrať prvého 
sťažovateľa na Slovensko a usadiť sa tam trvalo. V auguste 2007 prvý sťažovateľ, ktorý mal vtedy 
menej ako rok, pricestoval aj s matkou na Slovensko a odvtedy sa do Veľkej Británie nevrátili. Dňa 10. 
novembra 2009 britský súd povolil rozvod manželov, ktorý sa stal právoplatným 6. januára 2009. Dňa 7. 
novembra 2007 druhý sťažovateľ začal konanie na slovenských súdoch o návrat prvého sťažovateľa do 
Veľkej Británie podľa Haagskeho dohovoru. Okresný súd Bratislava II a Krajský súd v Bratislave nariadili 
návrat prvého sťažovateľa do Veľkej Británie ako do krajiny obvyklého pobytu. Rozhodnutie o nariadení 
návratu sa stalo vykonateľným 9. júna 2008. V decembri 2008 generálny prokurátor vyhovel matkinej 
žiadosti a využil svoju diskrečnú právomoc napadnúť rozhodnutie o nariadení návratu mimoriadnym 
dovolaním na najvyššom súde. V ňom tvrdil, že súdy náležite nezistili, či bol prvý sťažovateľ 
neoprávnene premiestnený alebo zadržaný a či existovali dôvody na nenariadenie návratu prvého 
sťažovateľa podľa článku 13 Haagskeho dohovoru. Generálny prokurátor súčasne požiadal o 
pozastavenie vykonateľnosti rozhodnutia o nariadení návratu. Dňa 30. júna 2009 najvyšší súd zrušil 
rozhodnutie o nariadení návratu a vec vrátil prvostupňovému súd na ďalšie konanie. Následne v marci 
2010 okresný súd zamietol návrh druhého sťažovateľa na nariadenie návratu prvého sťažovateľa. 

- 31 -



Odvolávajúc sa na článok 13 Haagskeho dohovoru, okresný súd skonštatoval, že prvý sťažovateľ žil na 
Slovensku dva a pol roka, a že prvý sťažovateľ sa už zžil s tamojším prostredím. Návrat prvého 
sťažovateľa tak „nebol v záujme dieťaťa a jeho zdravého psychického vývoja“. V auguste 2010 krajský 
súd po odvolaní druhého sťažovateľa zrušil rozhodnutie z marca 2010 a vec vrátil prvostupňovému 
súdu. Odvolací súd usúdil, že okresný súd nezdôvodnil dostatočne svoje rozhodnutie. Dňa 8. novembra 
2010 okresný súd a následne 15. marca 2011 na základe odvolania matky krajský súd opätovne 
nariadili návrat prvého sťažovateľa do krajiny jeho obvyklého pobytu. Súdy konštatovali, že druhý 
sťažovateľ preukázal, že boli vykonané vhodné opatrenia na zabezpečenie práv a záujmov prvého 
sťažovateľa po jeho návrate, a že matka nepreukázala, že by návrat dieťaťa bol v rozpore s Haagskym 
dohovorom. Dňa 11. apríla 2011 matka podala dovolanie na najvyšší súd a následne požiadala o 
pozastavenie výkonu rozhodnutia o nariadení návratu. V decembri 2011 najvyšší súd zrušil rozhodnutie 
krajského súdu z 15. marca 2011 o zamietnutí odvolania matky proti novému rozhodnutiu o nariadení 
návratu a odvolanie vrátil krajskému súdu na ďalšie konanie. Následne krajský súd vrátil vec okresnému 
súdu na ďalšie preskúmanie a nové rozhodnutie vo veci.  

Sťažovatelia sa obrátili na ESĽP, kde podľa článku 6 ods. 1 Dohovoru namietali, že slovenské 
orgány nekonali urýchlene, že nevykonali rozhodnutie o nariadení návratu prvého sťažovateľa a tým ich 
zbavili možnosti, aby vo veci opatrovníctva a styku s dieťaťom rozhodovali súdy krajiny obvyklého 
pobytu dieťaťa, ktoré mali výlučnú právomoc rozhodovať v takých veciach. Sťažovatelia namietali aj 
podľa článku 8 Dohovoru, že nenariadenie definitívneho návratu prvého sťažovateľa do krajiny 
obvyklého pobytu predstavovalo porušenie ich práva na rodinný život a slovenské orgány nerešpektovali 
svoje pozitívne záväzky voči nim podľa tohto článku.  

ESĽP vo svojom rozhodnutí z 13. mája 2014 odkázal na argumenty slovenskej vlády, ktorá 
poukázala na nevyčerpanie vnútroštátnych prostriedkov nápravy v podobe sťažnosti na ústavný súd 
podľa článku 127 ústavy (ďalej len „ústavná sťažnosť“). Pripomenul, že od roku 2002 bola ústavná 
sťažnosť ESĽP akceptovaná ako účinná a preto je vo všeobecnosti na účely článku 35 ods. 1 Dohovoru 
potrebné tento prostriedok nápravy vyčerpať pred tým, ako sťažovatelia uplatnia na ESĽP svoje 
námietky týkajúce sa prieťahov v konaní, alebo iné hmotné či procesné námietky. ESĽP uznal, že v 
určitých jednotlivých prípadoch ním ústavná sťažnosť nebola uznaná za účinný prostriedok nápravy, 
avšak v týchto prípadoch malo porušenie zákonný základ a ústavný súd nemal právomoc v rámci 
konania o ústavnej sťažnosti preskúmavať súlad zákona s ústavou. Vo vzťahu k sťažnosti sťažovateľov 
ESĽP nezistil, že by nemali možnosť obrátiť sa na ústavný súd podľa článku 127 ústavy. Konkrétne 
poznamenal, že takáto sťažnosť mohla smerovať voči všetkým dotknutým orgánom, ktoré aplikovali 
Haagsky dohovor, že sa mohla týkať celého priebehu konania (vrátane konaní pred súdnymi aj 
nesúdnymi orgánmi pri prejednávaní sťažnosti podľa Haagskeho dohovoru). Ďalej, že po podaní takejto 
sťažnosti by ústavný súd v prípade zistenia porušenia základných práv sťažovateľov mal právomoc 
zrušiť akékoľvek nesprávne rozhodnutie, prikázať vykonanie potrebných úkonov, zakázať pokračovanie 
porušovania práv, nariadiť navrátenie do pôvodného stavu a/alebo priznať náhradu nemajetkovej ujmy. 
Sťažnosť preto odmietol pre nevyčerpanie vnútroštátnych prostriedkov nápravy v podobe ústavnej 
sťažnosti. 

5.2 Prípad López Guió proti Slovenskej republike (rozsudok z 3. júna 2014) 
Sťažovateľ, španielsky štátny občan, ktorému sa narodilo dieťa zo vzťahu so Slovenkou, inicioval 

konanie o návrat podľa Haagskeho dohovoru, pretože matka dieťaťa uniesla maloletú dcéru na 
Slovensko. Konanie prebiehalo na dvoch stupňoch a právoplatne sa skončilo vo februári 2011, pričom 
súdy vyhoveli žalobe otca a nariadili návrat maloletej dcéry do Španielska. Následne sa matka dieťaťa 
obrátila na ústavný súd na základe sťažnosti podľa článku 127 ústavy namietajúc porušenie svojich práv 
a práv svojho dieťaťa v dotknutom konaní o návrat. Ústavný súd v decembri 2011 konštatoval porušenie 
práv dieťaťa podľa článku 8 Dohovoru v dôsledku viacerých procesných pochybení, predovšetkým však 
z dôvodu absencie vypočutia dieťaťa v konaní pred súdom prostredníctvom kolízneho opatrovníka. Z 
toho dôvodu zrušil rozhodnutie najvyššieho súdu a vrátil mu vec na ďalšie konanie. Najvyšší súd 
následne zrušil právoplatné rozhodnutie v merite veci a vrátil vec prvostupňovému súdu na ďalšie 
konanie. Po opätovnom vykonaní dokazovania a vypočutí dieťaťa však súdy na dvoch stupňoch už 
nenariadili návrat maloletej dcéry do Španielska z dôvodu, že prijaté rozhodnutie by nebolo v súlade s 
najlepším záujmom dieťaťa. V tomto ohľade dospeli k záveru, že dieťa bolo silne citovo pripútané na 
matku, medzičasom si na Slovensku vybudovalo silné rodinné väzby, pričom bolo plne integrované do 
spoločnosti, navštevovalo škôlku a hovorilo len po slovensky.  

Sťažovateľ v tejto súvislosti okrem iného namietal, že nálezom ústavného súdu došlo k 
svojvoľnému zásahu do konania o návrat podľa Haagskeho dohovoru, v dôsledku čoho bol sťažovateľ 
pozbavený kontaktu so svojím dieťaťom. ESĽP v tomto ohľade kritizoval fakt, že sťažovateľ nebol 
úradne informovaný ako tretia osoba (účastník konania pred všeobecnými súdmi) o konaní pred 
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ústavným súdom, a preto ani nemal možnosť zasiahnuť do konania vedúceho k nálezu a brániť svoje 
práva. Podľa názoru ESĽP sťažovateľovi tak nebola v konaní pred ústavným súdom poskytnutá 
procesná ochrana, ktorá mala v jeho prípade zásadný význam. S poznámkou, že hmotnoprávne dôvody 
vedúce k nálezu ústavného súdu nie je potrebné samostatne skúmať, ESĽP dospel k záveru, že v 
predmetnom prípade došlo k porušeniu článku 8 Dohovoru.  

5.3 Prípad Frisancho Perea proti Slovenskej republike (rozsudok z 21. júla 2015) 
Sťažovateľom bol peruánsky štátny občan žijúci v USA, ktorý sa v roku 1999 oženil so 

Slovenkou. Počas manželstva sa im narodili tri deti. Rodina žila v spoločnej domácnosti v USA až do 
júla 2010, kedy sa matka s deťmi odsťahovala a o mesiac neskôr odišla spolu s maloletými deťmi na 
Slovensko. Otec detí v októbri 2010 inicioval konanie o návrat podľa Haagskeho dohovoru. Konanie 
právoplatne skončilo v máji 2011, pričom súdy nariadili návrat maloletých detí do USA. Keďže matka 
dobrovoľne nesplnila povinnosť podľa rozhodnutia, otec inicioval konanie o výkon rozhodnutia. Okresný 
súd vydal exekučný príkaz, avšak ústavný súd v decembri 2011 v súvislosti s ústavnou sťažnosťou 
podanou matkou odložil vykonateľnosť tohto príkazu do jeho rozhodnutia vo veci. Nálezom z júna 2012 
ústavný súd rozhodol o porušení práv matky, zrušil rozhodnutie, ktorým bol nariadený návrat detí do 
USA a vrátil vec Krajskému súdu v Bratislave na ďalšie konanie. Ústavný súd nepripustil do konania 
sťažovateľa, ktorý sa domáhal postavenia vedľajšieho účastníka. Konanie o návrat bolo napokon v 
novembri 2014 skončené z dôvodu, že matka sa medzičasom spolu s deťmi presťahovala do Maďarska 
a slovenské súdy stratili príslušnosť rozhodovať vo veci. Sťažovateľ medzičasom podal ústavnú 
sťažnosť, ktorú ústavný súd odmietol v novembri 2013 z dôvodu zjavnej neopodstatnenosti.  

Pán Frisancho Perea na ESĽP podľa článku 6 a 8 Dohovoru namietal, že mu nebolo umožnené 
zúčastniť sa konania pred ústavným súdom napriek tomu, že mal na jeho výsledku právny záujem. Ďalej 
namietal, že mu nebolo doručené rozhodnutie ústavného súdu o odklade vykonateľnosti právoplatného 
rozhodnutia, a že nález ústavného súdu, ktorým bolo zrušené rozhodnutie o návrate detí svojvoľne 
zmaril celý účel konania podľa Haagskeho dohovoru. V tejto súvislosti tiež podľa článku 13 Dohovoru 
namietal, že nemal k dispozícii účinný prostriedok nápravy. 

ESĽP považoval za vhodné preskúmať sťažnosť podľa článku 8 Dohovoru. Pripustil, že nález 
ústavného súdu sledoval legitímny cieľ, ktorým bola ochrana práv a slobôd detí a ich matky. Pokiaľ však 
ide o požiadavku dodržania spravodlivej rovnováhy medzi súperiacimi záujmami, ESĽP zdôraznil 
osobitný význam procesného postavenia a ochrany sťažovateľa v konaní pred ústavným súdom. V tejto 
súvislosti poukázal na svoje závery prijaté v rozsudku López Guió proti Slovenskej republike z 3. júna 
2014, v ktorom konštatoval, že v zákone o ústavnom súde neexistoval žiaden základ na domáhanie sa 
postavenia vedľajšieho účastníka a podporná aplikácia príslušných ustanovení Občianskeho súdneho 
poriadku o vedľajšom účastníctve bola v praxi ústavného súdu v danom čase nepresvedčivá. O tom 
svedčí aj posudzovaný prípad, v ktorom sťažovateľ požiadal ústavný súd o postavenie vedľajšieho 
účastníka, ústavný súd však jeho žiadosti nevyhovel. Sťažovateľ v dôsledku toho nemal možnosť 
zasiahnuť do konania vedúceho k nálezu ústavného súdu, ktorým bolo zrušené rozhodnutie o návrate 
detí a hájiť svoje práva. Podľa názoru ESĽP, sťažovateľovi tak nebola v konaní pred ústavným súdom 
poskytnutá procesná ochrana, ktorá mala v jeho prípade zásadný význam. Tento nedostatok procesnej 
ochrany bol zároveň umocnený skutočnosťou, že sťažovateľ nemal možnosť v konaní o výkon 
rozhodnutia reagovať na rozhodnutie ústavného súdu o odklade vykonateľnosti právoplatného 
rozhodnutia a aj keby takúto možnosť mal, bola by v skutočnosti bez akéhokoľvek právneho účinku. 
Ďalej ESĽP prihliadol aj na vyjadrenie predsedu Okresného súdu Bratislava II v inej veci 
medzinárodného únosu dieťaťa, z ktorého sa javí, že v konaniach o návrat existuje systematický 
problém, spočívajúci v prípustnosti dovolania a mimoriadneho dovolania v týchto veciach, čo môže viesť 
k popretiu základného účelu a podstaty konania podľa Haagskeho dohovoru. ESĽP ďalej podotkol, že 
vrátenie veci všeobecným súdom ešte viac predĺžilo konanie, v dôsledku čoho počas dlhého obdobia 
absentovalo rozhodnutie o statuse detí. Takýto stav nemožno považovať za súladný s najlepším 
záujmom dieťaťa. Za daných okolností ESĽP dospel k záveru, že v predmetnom prípade Slovenská 
republika nezabezpečila sťažovateľovi jeho právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života a 
konštatoval, že došlo k porušeniu článku 8 Dohovoru.  

5.4 Prípad  Hoholm proti Slovenskej republike (rozsudok z 13. januára 2015) 
V prípade Hoholm proti Slovenskej republike ESĽP posudzoval dĺžku konania o návrat dieťaťa 

podľa Haagskeho dohovoru. Konanie v tomto prípade začalo v decembri 2005 a právoplatne skončilo v 
decembri 2012. Počas konania bolo právoplatné rozhodnutie vo veci trikrát zrušené, raz na základe 
sťažovateľom úspešne podanej ústavnej sťažnosti a dvakrát v dôsledku využitia mimoriadneho 
dovolania matkou i Generálnou prokuratúrou Slovenskej republiky. Konanie o vydanie detí trvalo teda 
sedem rokov, počas ktorých bol prípad prejednaný štyrikrát okresným a krajským súdom, dvakrát 
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Najvyšším súdom Slovenskej republiky a raz ústavným súdom. ESĽP po preskúmaní sťažnosti dospel k 
záveru, že prípad nebol skutkovo ani právne zložitý a sťažovateľ k predĺženiu konania nijak neprispel. 
ESĽP zdôraznil, že v prípadoch, ako je tento, je obzvlášť dôležité postupovať rýchlo, pretože inak sa 
vzťahy upravia samé plynutím času. Konštatoval preto, že dĺžka konania bola v rozpore s požiadavkami 
Dohovoru a právo sťažovateľa na prejednanie veci v primeranej lehote bolo porušené.  

5.5 Legislatívne zmeny 
V súvislosti s touto problematikou sa na vnútroštátnej úrovni uskutočnilo niekoľko zmien v právnej 

úprave tak, aby táto zodpovedala štandardom uplatňovaným v judikatúre ESĽP v oblasti 
medzinárodných rodičovských únosov detí.  

V nadväznosti na rozsudok López Guió proti Slovenskej republike z 3. júna 2014, bol s 
účinnosťou od 1. januára 2015 zmenený zákon č. 38/1993 Z. z. o organizácií Ústavného súdu 
Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov tak, 
aby bola fyzická osoba alebo právnická osobu, ktorá je alebo bola účastníkom napadnutého konania 
alebo konania, ktorého výsledkom bolo napadnuté rozhodnutie upovedomená o ústavnej sťažnosti 
prijatej na ďalšie konanie a aby mala právo vyjadriť sa k sťažnosti (pozri § 51 ods. 2).  

V marci 2015 bolo ako osobitný druh konania v Občianskom súdnom poriadku zavedené konanie 
o návrat maloletého do cudziny pri neoprávnenom premiestnení alebo zadržaní. Boli zavedené krátke
procesné lehoty, vďaka čomu by mali súdy v týchto veciach rozhodovať urýchlene a bez prieťahov 
spôsobovaných procesným správaním účastníkov konania, ktorí často robia obštrukcie v konaní. 
Navyše, možnosť podať mimoriadny opravný prostriedok (vďaka ktorému mohlo dôjsť k zrušeniu 
právoplatných rozhodnutí a opätovne vrátiť vec na ďalšie rozhodovanie prvostupňovému alebo 
odvolaciemu súdu, čím sa konanie neúmerne predlžovalo) bola v týchto prípadoch vylúčená. Tieto 
legislatívne zmeny nadobudli účinnosť v januári 2016.  

Nový Civilný mimosporový poriadok (ďalej „CMP“) účinný od 1. júla 2016 má vo svojich zásadách 
(článok 2 ods. 1) uvedené, že každé ustanovenie tohto zákona je potrebné vykladať v súlade s Ústavou 
Slovenskej republiky, verejným poriadkom, princípmi, na ktorých spočíva tento zákon, s 
medzinárodnoprávnymi záväzkami Slovenskej republiky, ktoré majú prednosť pred zákonom, 
judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva a Súdneho dvora Európskej únie, a to s trvalým zreteľom 
na hodnoty, ktoré sú nimi vyjadrené a chránené.  

Podľa §-fu 123 ods. 1 tohto zákona, sú v konaní o návrat maloletého do cudziny pri 
neoprávnenom premiestnení alebo zadržaní podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, 
ktorou je Slovenská republika viazaná, súd rozhoduje, či premiestnenie alebo zadržanie maloletého bolo 
neoprávnené a či je daný niektorý z dôvodov na nenariadenie návratu maloletého. Podľa §-fu 123 ods. 2 
súd vykonáva dokazovanie len v rozsahu potrebnom na zistenie skutočností podľa odseku 1. Berúc do 
úvahy vyššie uvedené sú súdy v súlade s judikatúrou ESĽP povinné v týchto konaniach zohľadňovať 
najlepší záujem dieťaťa, a teda nerozhodovať automaticky. Eliminujúce dôvody návratu maloletého do 
miesta bydliska druhého z rodičov podľa článku 13 Haagskeho dohovoru musia byť vnútroštátnymi 
súdmi zistené a objasnené natoľko dostatočne, aby hrozba vážneho nebezpečenstva fyzickej alebo 
duševnej ujmy, prípadne neznesiteľná situácia z prikázaného návratu, boli s čo najvyššou mierou 
pravdepodobnosti vylúčené. Podľa ESĽP sú v tomto ohľade významné závery psychológa, väzba na 
matku, či čas strávený v dožiadanom štáte. 

CMP a Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 207/2016 Z.z. z 27. júna 2016, ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých obsahujú aj ďalšie legislatívne zmeny 
majúce za cieľ zvýšenie ochrany maloletých v občianskoprávnom konaní. CMP osobitne zvýrazňuje, že 
súd koná v najlepšom záujme dieťaťa a ak je to vhodné, informuje dieťa o všetkých podstatných 
otázkach týkajúcich sa priebehu konania a veci samej. Súd je povinný zisťovať názor maloletého 
dieťaťa, pričom vyjadrenie názoru maloletého nie je podmienené vekovou hranicou ani rozumovou 
vyspelosťou, ale schopnosťou ho vyjadriť, a to primárne samostatne. Spôsob zisťovania názoru 
maloletého sa ponecháva na rozhodnutí súdu, zákon však predpokladá jeho prispôsobenie veku a 
vyspelosti maloletého. Zároveň sa posilňujú participačné práva dieťaťa. V prípade, ak sa to neprieči 
účelu konania, je súd povinný maloletého informovať o prebiehajúcom konaní. Ide o taký postup súdu, 
ktorý umožňuje výmenu informácií, priestor pre dialóg medzi dieťaťom a dospelými na základe 
vzájomného rešpektu. Bude iba úlohou súdu zvoliť vhodný procesný úkon, primeraný rozumovej a 
vôľovej vyspelosti maloletého, ktorý mu umožní pochopiť význam a následky rozhodnutia v súdnom 
konaní.  

Pokiaľ ide o výkon rozhodnutia od 1. júla 2016 musia súdy zisťovať, „či sa povinný podrobuje 
rozhodnutiu a či existujú ospravedlniteľné dôvody, pre ktoré sa povinný nemôže podrobovať 
rozhodnutiu“. Cieľom je korigovať doterajšiu prax niektorých súdov. Stáva sa totiž, že súdy po podaní 
návrhu na výkon rozhodnutia automaticky pristupujú k sankciám a nútenému výkonu rozhodnutia bez 
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predchádzajúceho skúmania dôvodov, prečo k výkonu nedošlo. Je zároveň potrebné poznamenať, že 
často tieto dôvody existujú nie na strane povinného, ale práve na strane oprávneného alebo samotného 
dieťaťa. V tomto ohľade opäť pripomíname judikatúru ESĽP podľa ktorej najlepší záujem dieťaťa môže v 
závislosti na svojej povahe a závažnosti prevážiť nad záujmom rodiča. ESĽP v tomto ohľade opakovane 
konštatoval, že článok 8 v žiadnom prípade neoprávňuje rodiča, aby žiadal prijatie takých opatrení, ktoré 
by poškodzovali zdravie a rozvoj dieťaťa. S cieľom eliminovať vyššie opísaný nežiaduci stav 
v slovenskej súdnej praxi, ktorý vážne poškodzoval práva dieťaťa, ako aj povinného penalizovaného za 
situáciu, ktorú sám nezapríčinil musí súd od 1. júla 2016 po podaní návrhu na nariadenie výkonu 
rozhodnutia alebo po začatí konania, ktoré sa začína bez návrhu, pred vydaním uznesenia o nariadení 
výkonu rozhodnutia zisťovať, či sa povinný podrobuje rozhodnutiu a či existujú ospravedlniteľné dôvody, 
pre ktoré sa povinný nemôže podrobovať rozhodnutiu. Pri zisťovaní existencie ospravedlniteľných 
dôvodov súd zohľadňuje najmä správanie sa povinného pri plnení povinností a správanie sa 
oprávneného pri realizácii práv vyplývajúcich z rozhodnutia, ako aj správanie sa a názor maloletého. 
V tomto ohľade je súd povinný vykladať príslušné ustanovenia v súlade s citovanou judikatúrou ESĽP. 
Ak súd konajúci vo veci výkonu rozhodnutia zistí, že možno existujúce ospravedlniteľné dôvody 
odstrániť a plnenie rozhodnutia dosiahnuť účasťou na sociálnom poradenstve, psychologickom 
poradenstve alebo na inom odbornom poradenstve, povinnosť podrobiť sa poradenstvu možno nariadiť 
neodkladným opatrením. Neodkladné opatrenie možno nariadiť po predchádzajúcom posúdení 
vhodnosti a predpokladaného času trvania neodkladného opatrenia osobou, u ktorej sa má poradenstvo 
vykonať. Ak súd zistí až po vydaní uznesenia o nariadení výkonu rozhodnutia, že existujú 
ospravedlniteľné dôvody výkon rozhodnutia sa neuskutoční. Súd na účely zistenia existencie dôvodov 
nepodrobenia sa rozhodnutiu môže nariadiť pojednávanie. Ak možno účel odkladu výkonu rozhodnutia 
dosiahnuť inak a vzhľadom na záujem oprávneného nie je vhodné výkon rozhodnutia odložiť, možno na 
účely ochrany maloletého pred ujmou nariadiť neodkladné opatrenie. Neodkladné opatrenie, z ktorého 
vyplýva povinnosť podrobiť sa sociálnemu poradenstvu, psychologickému poradenstvu alebo inému 
odbornému poradenstvu, sa nariadi po predchádzajúcom posúdení vhodnosti a predpokladaného času 
trvania neodkladného opatrenia osobou, ktorá má poradenstvo poskytnúť. V praxi sa ukázalo 
poradenstvo alebo mediácia ako veľmi dobrý prostriedok, ako sa vyhnúť „násilnému“ odoberaniu 
dieťaťa. Poradenstvo v praxi môže byť poskytované referátom poradensko-psychologických služieb 
oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, školským zariadením výchovného 
poradenstva alebo neštátnym akreditovaným zariadením. Podľa § 389 ods. 1 CMP môže súd odložiť 
výkon rozhodnutia aj bez návrhu, ak je život, zdravie alebo priaznivý vývoj maloletého výkonom 
rozhodnutia vážne ohrozený. Uvedená právna norma bolo tiež reakciou na citovanú judikatúru ESĽP, 
ktorý  opakovane konštatoval, že článok 8 v žiadnom prípade neoprávňuje rodiča, aby žiadal prijatie 
takých opatrení, ktoré by poškodzovali zdravie a rozvoj dieťaťa. 

Kontaktné údaje: 
JUDr. Marica Pirošíková 
marica.pirosikova@justice.sk 
Ministerstvo spravodlivosti SR, zástupkyňa SR pred ESĽP 
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811 03 Bratislava 
Slovenská republika 
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1 ÚVOD 
Príspevok sa venuje niektorým vybraným aspektom medzinárodných únosov detí podľa 

Haagskeho dohovoru – Dohovor o občianskych aspektoch medzinárodných únosov detí z roku 
1980 z pohľadu aplikačnej praxe a očami praktizujúceho advokáta.  

. 

2 VŠEOBECNÝ POHĽAD ADVOKÁTA NA MEDZINÁRODNÉ ÚNOSY DETÍ 

Haagsky dohovor o občianskych aspektoch medzinárodných únosov detí1 (ďalej len 
„Haagsky dohovor“) sa zaoberá a zjednocuje dlhodobý problém týkajúci sa tzv. rodičovských 
únosov. Jeho účelom je vytvorenie jednotného mechanizmu pre signatárske krajiny na postup pri 
riešení tzv. rodičovských únosov, čiže neoprávnených premiestnení a zadržiavaní maloletých detí 
jedným z ich rodičov bez dispozície súhlasu druhého rodiča alebo zákonného sudcu maloletého 
dieťaťa.  

Dôraz kladie na rýchlosť konania a stanovuje lehotu 6 týždňov na ukončenie konania 
o návrat maloletého dieťaťa do krajiny jeho obvyklého pobytu. Časovým hľadiskom konaní sa
zaoberá aj revízia nariadenia Brusel IIa. V dôvodovej správe k návrhu revidovaného nariadenia 
Brusel IIa sa tiež hodnotí dĺžka konania a jej aplikačné problémy. „Šesťtýždňová lehota na vydanie 
konania o návrat sa v praxi ukázala ako neprimeraná, pretože sudcovia a právnici majú 
pochybnosti, či týchto šesť týždňov platí pre jednotlivé inštancie, či zahŕňa odvolania alebo dokonca 
výkon rozhodnutia o návrate. Okrem toho súčasné nariadenie nestanovuje žiadnu lehotu 
prijímajúcemu ústrednému orgánu na spracovanie žiadosti. Ďalšie problémy pri plnení lehoty sa 
pripisujú najmä nedostatkom vo vnútroštátnom práve, pokiaľ ide o obmedzenie počtu odvolaní proti 
príkazu na návrat. Časové sklzy pri vybavovaní prípadov boli vo viacerých členských štátoch 
spôsobené aj nedostatočnou špecializáciou súdov, ktoré sa zaoberajú žiadosťami o návrat.“2 

Do konania sú zapojené tzv. ústredné orgány3 jednotlivých signatárskych štátov dohovoru 
a súdy krajiny kde sa maloletý nachádza a kde bol neoprávnene premiestnený alebo je tam 
neoprávnene zadržiavaný.  

Systém Haagskeho dohovoru je v rámci Európskej únie doplnený ustanoveniami nariadenia 
Brusel IIa4 najmä ustanovením čl. 11 ods. 4 nariadenia a to nemožnosťou odmietnutia návratu 
konajúcim súdom z dôvodu čl. 13 písm. b) Haagskeho dohovoru v prípade ak sa preukáže, že sa 
vykonali primerané opatrenia na zabezpečenia ochrany dieťaťa po jeho návrate.  Nariadenie sa 
uplatňuje vo všetkých členských štátoch Európskej únie, je v nich priamo vykonateľné a má 

1 Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí, prijatý 25.10.1980 
v Haagu a uverejnený v zbierke zákonov Slovenskej republiky pod č. 119/2001 ako oznámenie 
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky. 
2 Návrh nariadenia Rady o právomoci o uznávaní a výkone rozhodnutí v manželských veciach a vo 
veciach rodičovských práv a povinností a o medzinárodných únosoch detí COM (2016) 411 final/3 
3 Pre slovenskú republiku bolo za ústredný orgán určené Centrum pre medzinárodno-právnu 
ochranu detí a mládeže v Bratislave. 
4 Nariadenie Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o súdnej právomoci a uznávaní a 
výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa 
zrušuje nariadenie (ES) č. 1347/2000, uverejnený v úradnom vestníku Európskej únie L 338/1. 
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prednosť pred vnútroštátnymi predpismi a vo vzťahu k Haagskemu dohovoru je určitým lex 
specialis, ktorý modifikuje Dohovor v niektorých ustanoveniach.  

V systéme zohráva dôležitú úlohu Európsky súd pre ľudské práva z hľadiska judikatúry 
zaoberajúcej sa medzinárodnými únosmi najmä z pohľadu zachovania práva na rešpektovanie 
rodinného a súkromného života rodičov a detí. Nezastupiteľnou je aj úloha Európskeho súdu pre 
ľudské práva. 

Konanie o návrat je konaním komplikovaným tak po právnej stránke ako aj emocionálnej. Pre 
opusteného rodiča ide o beh na dlhú trať, kde v hlavnej úlohe je čas. Každý deň pre nich znamená 
trhlinu vo vybudovanom vzťahu s dieťaťom, ktorá sa ťažko napráva.  

Haagsky dohovor bol podpísaný signatármi v roku 1980. Od daného času uplynulo už 36 
rokov. Čiastočnú úpravu a špecifikáciu podmienok dohovoru zaviedlo nariadenie Brusel IIa v už 
spomínaných článkoch a túto snahu a ambíciu má aj navrhovaná revízia predmetného nariadenia. 
Počas obdobia platnosti Haagskeho dohovoru sa zmenila aj celospoločenská situácia. Nastáva 
väčšia mobilita ľudí aj v dôsledku spoločenských zmien, vzniku Šengenského priestoru a voľného 
pohybu v rámci Európskej únie a celkového vplyvu globalizácie na vývoj ľudstva. Z uvedeného 
dôvodu sa počet medzinárodných rodičovských únosov zvyšuje a narastá. Narastajú rôzne prípady 
kedy sa jeden z rodičov vracia k svojej rodine po rozchode s manželom, nastáva mobilita za prácou, 
za novými partnermi aj do tretích krajín. Nastávajú prípady kedy rodičia maloletého dieťaťa žijú 
v krajine, kde nie sú štátnymi príslušníkmi ani oni ani dieťa, avšak daná krajina je obvyklým pobytom 
ich maloletého dieťaťa. Nastávajú dokonca prípady kedy je náročné určiť krajinu obvyklého pobytu 
vzhľadom na časté premiestňovanie rodičov počas života maloletých detí a vzhľadom na ich životný 
štýl.5  

3 APLIKÁCIA ČL. 13 HAAGSKEHO DOHOVORU 

Možnosti nevyhovieť návrhu na návrat sú v zásade tri. Prvou je neexistencia opatrovníckeho 
práva alebo jeho nevykonávanie v čase neoprávneného premiestnenia, druhou je existencia 
vážneho nebezpečenstva ujmy pre maloleté dieťa a treťou je nesúhlas maloletého ak vzhľadom na 
stupeň a vek jeho vyspelosti je možné prihliadať na jeho názor. 

Venovala by som sa druhej možnosti s ktorou sa slovenský advokát v rámci zastupovania 
rodičov v konaní o návrat sa často stretáva - s aplikáciou čl. 13 písm. b) Haagskeho dohovoru. 
Rodič, ktorý dieťa neoprávnene premiestnil sa snaží svoje konanie legalizovať a to najmä za 
použitia čl. 13 písm. b) Haagskeho dohovoru6, čiže sa snaží v konaní preukázať, že existuje vážne 
nebezpečenstvo, že návrat by dieťa vystavil fyzickej alebo duševnej ujme alebo ho inak priviedol do 
neznesiteľnej situácie. Uvedené ustanovenie predstavuje jednu z mála možností legalizácie konania 
únoscu a nenariadenia návratu maloletého dieťaťa do krajiny jeho obvyklého pobytu.  

V zásade sa prevažná väčšina konaní o návrat zaoberá touto otázkou ako otázkou kľúčovou 
a v tomto zmysle sa vykonáva aj dokazovanie.  

Nariadenie Brusel IIa sa snaží limitovať aplikáciu tohto ustanovenia za použitia tzv. 
primeraných záruk bezpečného návratu maloletého dieťaťa upravených v čl. 11 os. 4 nariadenia7. 
Primerané opatrenia prichádzajú do úvahy v prípade ak je odôvodnené použitie čl. 13 písm. b) 
Haagskeho dohovoru a je v konaní preukázané, že existuje vážne nebezpečenstvo, že návrat by 
dieťa vystavil fyzickej alebo duševnej ujme alebo ho inak priviedol do neznesiteľnej situácie. 
V prípade ak navrhovateľ predloží dostatočné záruky pre bezpečný návrat maloletého dieťaťa do 
krajiny obvyklého pobytu a existujú dôvody na použitie čl. 13 písm. b) Haagskeho dohovoru súd 
nemôže odmietnuť návrat z dôvodov uvedených v čl. 13 písm. b) Haagskeho dohovoru.  

5 ako príklad je vec 6Cdo 1/2013 vedená na Najvyššom súde Slovenskej republiky, uznesenie 
z 30.04.2013 
6 Znenie čl. 13 písm. b) Haagskeho dohovoru: „Bez ohľadu na ustanovenie predchádzajúceho 
článku justičný alebo správny orgán dožiadaného štátu nemusí nariadiť návrat dieťaťa, ak osoba, 
inštitúcia alebo iná právnická osoba, ktorá nesúhlasí s jeho vrátením, preukáže, že existuje vážne 
nebezpečenstvo, že návrat by dieťa vystavil fyzickej alebo duševnej ujme alebo ho inak priviedol do 
neznesiteľnej situácie 
7 Znenie čl. 11 ods. 4 nariadenia Brusel IIa: „Súd nemôže odmietnuť návrat dieťaťa podľa článku 13 
písm. b) Haagskeho dohovoru z roku 1980, ak sa preukáže, že sa vykonali primerané opatrenia na 
zabezpečenie ochrany dieťaťa po jeho návrate. 
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Primerané záruky už nie sú konkretizované v nariadení, avšak prevažne ide o poskytnutie 
záruk vo vzťahu k samostatnému bývaniu, finančnému zabezpečeniu na základné potreby, 
zdravotné poistenie maloletého dieťaťa v krajine obvyklého pobytu maloletého dieťaťa.  

Čl. 13 je potrebné vykladať reštriktívne a zužujúco8. Či sú splnené podmienky aplikácie čl. 13 
písm. b) Haagskeho dohovoru je povinné náležite preukázať.  

Všeobecne je zaužívané, že tzv. „grave risk of harm“ čiže v vážne nebezpečenstvo fyzickej 
alebo psychickej ujmy existuje v dvoch prípadoch – 1. ak je v danej krajine vedená vojna alebo 
občianske nepokoje alebo teroristické útoky alebo 2. v prípade ak navrhovateľ spáchal na dieťati 
vážne a seriózne násilie a zároveň súd krajiny obvyklého pobytu nie je spôsobilý poskytnúť dieťaťu 
ochranu. Musí ísť o vážne nebezpečenstvo. Nie každé nebezpečenstvo má úroveň vážneho 
nebezpečenstva.  

Haagsky dohovor vylučuje možnosť prejednávať otázku zverenia maloletých detí a 
posudzovanie dôkazov, ktoré boli predložené zákonným sudcom v štáte obvyklého pobytu 
maloletého za účelom zabránenia „forum shopping“, čiže vyhľadávanie štátu s priaznivejším súdom 
pre argumenty rodiča. 

Najvyšší súd Slovenskej republiky aj Ústavný súd Slovenskej republiky vo svojich 
rozhodnutiach opakovane zdôrazňovali, že aj v prípade neoprávneného premiestnenia alebo 
zadržania dieťaťa je potrebné v maximálnej miere chrániť práva a oprávnené záujmy maloletého 
dieťaťa a dôsledne skúmať, či nie sú naplnené podmienky ustanovené v článku 13 Haagskeho 
dohovoru pre odmietnutie nariadenia návratu maloletého dieťaťa. Pri rozhodovaní o návrate detí do 
iného zmluvného štátu Haagskeho dohovoru musia súdy vychádzať z čo najstarostlivejšieho 
zistenia skutkového stavu veci. Dôvody, ktoré by mohli eliminovať návrat dieťaťa do miesta bydliska 
v inom členskom štáte, musia byť zistené a objasnené natoľko dostatočne, aby čo najúplnejšie boli 
ozrejmené všetky okolnosti, z ktorých by bolo možné usudzovať na skutočný postoj rodiča v 
zahraničí k súčasnému pobytu dieťaťa. Ak je účastníkom konania maloleté dieťa, je povinnosťou 
súdu zisťovať jeho názor, keď je s ohľadom na vek a rozumovú vyspelosť schopné samostatne ho 
vyjadriť (napr. rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 2M Cdo 23/2008 z 30. 06. 
2009, 7Cdo 81/2011 z 12. 12. 2011, 4Cdo 344/2014 z 23. 10. 2014, 4Cdo 40/2012, nález 
Ústavného súdu Slovenskej republiky z 13. 12. 2011 sp. zn. III. ÚS 454/2011).9 

Možnosť zhodnotenia okolností uvedených v čl. 13 Dohovoru predpokladá, že (justičné a 
správne) orgány vezmú do úvahy informácie o sociálnom prostredí dieťaťa, ktoré poskytujú ústredný 
orgán alebo iný príslušný orgán štátu obvyklého pobytu dieťaťa, čím zmluvné štáty sledujú, aby aj v 
prípade, ak už došlo k neoprávnenému premiestneniu alebo zadržiavaniu dieťaťa do iného 
zmluvného štátu a bolo porušené opatrovnícke právo jedného z rodičov, boli v maximálnej miere 
chránené práva a oprávnené záujmy maloletého dieťaťa, ktorá zásada je vyjadrená aj v článku 13 
Dohovoru, kedy možno (tiež) návrat odmietnuť. Pritom nemožno prehliadnuť, že na možnosť 
odmietnutia nariadenia návratu dieťaťa má vplyv nesúhlas samotného dieťaťa s návratom, ak 
dosiahlo vek a stupeň vyspelosti, v ktorom je vhodné zohľadniť jeho názory.10  

Prípad Lipkowsky a McCormack v. Nemecko pred ESĽP, kde tento uviedol, že „výnimky z čl. 
12 a 13 Haagskeho dohovoru musia byť interpretované striktne, aby bolo zabránené rodičovi 
únoscovi profitovať zo zhojenia nelegálnej situácie plynutím času, ktorú sám spôsobil“. Uvedeným 
ESĽP vyslovil, že nebolo porušené právo na súkromný a rodinný život sťažovateliek podľa čl. 8 
EDĽP, nakoľko súdy v danej veci aplikovali ustanovenie čl. 8 ods. 2 EDĽP a vyložili toto ustanovenie 
v rámci svojej vlastnej úvahy v tom zmysle, že rozhodnutie navrátiť dieťa bolo vydané na základe 
relevantných a dostatočných zistení, v súlade s čl. 8 ods. 2 EDĽP a riadiac sa Haagskym 
dohovorom, a teda bolo primerané k sledovanému legitímnemu cieľu. 

Je úlohou konajúceho súdu nájsť rovnováhu medzi dôkladným zisťovaním podmienok 
existencie nebezpečenstva podľa čl. 13 písm. b) Haagskeho dohovoru a prejednávaním otázok 
zverenia maloletého dieťaťa a otázok ktoré patria k rodičovským právam a povinnostiam. 

8 Viď rozsudky Walsh v. Walsh, 221 F.3d 204 (1st Cir. 2000); Blodin, 189 F3d. 240, Friedrich v. 
Friedrich, 78 F.3d 1060, 1068, 
9 Viď k princípu efektívneho preskúmania bližšie: BURDOVÁ, K.: Medzinárodné únosy detí 
v judikatúre ESĽP. Rozsudok ESĽP vo věci X. V Lotšsko – Bodka alebo Bodkočiarka?, In: Miľníky 
práva v stredoeurópskom priestore 2014, str. 698 
10 Uznesenie Najvyššieho súdu SR 4Cdo 344/2014 
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„ESĽP vychádza zo zásady, že v prípadoch medzinárodných rodičovských únosov detí nie je 
možné vykladať článok 8 ods. 2 dohovoru o ochrane ľudských práv izolovane, ale vo svetle 
haagskeho dohovoru o únosoch detí a dohovoru o ochrane práv dieťaťa18 pričom rozhodujúce je, či 
pri realizácii priestoru na voľnú úvahu (margin od aprreciation), ktorá je priznaná národným 
orgánom, bola dosiahnutá spravodlivá rovnováha medzi protichodnými záujmami oboch rodičov, 
dieťaťa a verejným záujmom.“11 

4 PRIDRUŽENÉ OTÁZKY KU KONANIU O NÁVRAT MALOLETÉHO DIEŤAŤA 

Medzinárodné únosy maloletých detí znamenajú nielen začatie konanie o návrat v zmysle 
Haagskeho dohovoru ale vynárajú sa viaceré pridružené otázky, konania a problémy spojené 
s medzinárodnými únosmi.  

Pridružené problémy aplikačnej praxe súvisiace s konaním o návrat a s neoprávneným 
premiestnením a zadržiavaním maloletého dieťaťa jedným z rodičov spočívajú najmä v probléme 
zápisu otcovstva na rodný list maloletého dieťaťa v krajine kde je toto dieťa zadržiavané, ak je aj 
štátnym občanom tejto krajiny a problémy súvisiace s uznaním a výkonom cudzích rozhodnutí, čiže 
rozhodnutí súdov tretích štátov ako zákonných sudcov maloletých detí, (štátov obvyklého pobytu 
maloletého dieťaťa), ktoré upravujú pomery maloletého počas jeho pobytu na území iného 
členského štátu, iné ako úpravu styku, napr. povinnosť navštevovať školu s vyučovacím jazykom, 
ktorý je rodným jazykom maloletého dieťaťa  a iné. 

Jedným z pridružených konaní a otázok je otázka úpravy vedenia národných matrík. Vedenie 
matrík nie je upravené jednotnou právnou úpravou ale ide o národnú úpravu jednotlivých krajín. Tu 
by som rada poukázala na problémy aplikačnej praxe spojené práve s úpravou týkajúcou sa 
vedenia osobitnej matriky na Ministerstve vnútra SR a vykonávania zápisov do nej. Aplikačné 
problémy nastávajú pri nejednotnosti systémov, pri rozdielnosti určovania otcovstva v jednotlivých 
signatárskych krajinách Haagskeho dohovoru, rozdielnosti úprav a podmienok potrebných na 
splnenie pre zápis otca na rodný list maloletého dieťaťa. Problémy pramenia aj z rozdielnosti 
kontinentálneho a precedentného právneho systému.  

4.1. Určenie otcovstva a zápis na rodný list maloletého dieťaťa 

Základným predpokladom na aplikáciu Haagskeho dohovoru a mechanizmu v ňom 
uvedeného je existencia opatrovníckeho práva a jeho skutočný výkon v čase neoprávneného 
premiestnenia alebo zadržania. Uvedené predpokladá čl. 3 Haagskeho dohovoru. Práve 
s uvedeným predpokladom existujú aplikačné problémy s ktorými sa stretávajú advokáti.  

V praxi nám v súvislosti so zápisom rodičov, najmä otcov do osobitnej matriky nastávajú 
niektoré ťažko riešiteľné situácie. Ide o prípady a ťažkosti so zápisom na rodný list vydaný osobitnou 
matrikou MV SR. Do osobitnej matriky MV SR sa vykonávajú zápisy len občanov Slovenskej 
republiky. 12 

Najmä prípady kedy na rodnom liste v zahraničí sú zapísaný obaja rodičia avšak na rodnom 
liste v osobitnej matrike len jeden. Zápis druhého rodiča je spojený s ťažkosťami a komplikáciami. 
Pre osobitnú matriku MV SR nie je postačujúci na takýto zápis rodný list maloletého dieťaťa vydaný 
v cudzine ale požaduje aj súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva alebo o súdne 
rozhodnutie o určenie otcovstva. Uvedené však často z rozdielnosti právnych úprav jednotlivých 
signatárskych štátov nie je možné zabezpečiť. V zahraničí otec riadne figuruje na rodnom liste a  na 
konanie o určenie otcovstva je právomocný súd obvyklého pobytu maloletého13, čiže súd 

11 BURDOVÁ, K.: Právo na rešpektovanie rodinného života únoscu, In: Dny práva 2012, Brno: 
Masarykova Univerzita 
12 V zmysle § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 40/1993 Z.z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky: 
štátne občianstvo Slovenskej republiky narodením nadobúda dieťa, ktorého aspoň jeden z rodičov 
je štátnym občanom Slovenskej republiky.  
13 Podľa § 23 ods. 1 zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v 
znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „ZMPSP“), Určenie (zistenie alebo zapretie) 
rodičovstva sa spravuje právnym poriadkom štátu, ktorého príslušnosť nadobudlo dieťa narodením. 
Podľa ustanovenia § 23 ods. 2 ZMPSP, Ak dieťa, ktoré narodením nadobudlo slovenské občianstvo, 
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v zahraničí a tento nemá dôvod takéto konanie viesť ani začať, keďže on disponuje rodným listom 
s údajom o otcovi.  

Ďalším problémom je prípadné využitie § 90 zákona o rodine a to určenie otcovstva 
súhlasným vyhlásením rodičov uskutočnenom pred matrikou. V takom prípade sa neskúma či ide 
o biologického rodiča dieťaťa alebo nie. Na rodný list na vydaný osobitnou matrikou MV SR sa tak
do kolonky otec dostane iná osoba ako je zapísaná v skôr vydanom zahraničnom rodnom liste 
v kolonke otec.  

Zosúlaďovanie týchto stavov je právne náročné a vo viacerých prípadoch až nemožné, 
najmä v prípadoch ak ide o krajinu s precedentným právnym systémom. 

Čl. 14 Haagskeho dohovoru uvedené situácie rieši len vo vzťahu ku konaniu o návrat. Na 
jeho základe súdy prihliadajú na rodné listy ako verejné listiny vydané cudzími štátmi bez potreby 
ich osobitného uznania na území SR. Avšak v praxi to spôsobuje pre daných otcov veľké problémy 
najmä v prípadoch nenariadenia návratov maloletých detí do krajín ich obvyklého pobytu, kedy je 
potrebné začať konanie o úpravu rodičovských práv a povinností maloletého dieťaťa v zmysle už 
národných pravidiel a právnych predpisov.  

4.2. Konanie o uznanie rozhodnutí cudzích štátov. 

Na základe medzinárodného rodičovského únosu nastane ďalší pridružený problém a tým je 
dočasná úprava pomerov do času skončenia konania o návrat.  

V zmysle § 13014 civilného mimosporového poriadku15 súd môže rozhodnúť o dočasnej 
úprave styku navrhovateľa s maloletým. Podobnú úpravu obsahuje aj čl. 7 Haagskeho dohovoru16. 

V zmysle citovaných ustanovení je možná čiastočná dočasná úprava pomerov, napríklad 
dočasná úprava styku maloletého dieťaťa s opusteným rodičom aj prostredníctvom rozhodnutí 
súdov krajiny kde sa maloleté dieťa nachádza. Avšak viaceré otázky ostávajú vo výlučnej právomoci 
súdov krajiny obvyklého pobytu, ktoré sú jediné oprávnené vo veci rozhodnúť. 

V rámci Európskej únie je snahou neustále zlepšovať tzv. voľný pohyb súdnych rozhodnutí. 
Uvedenému nasvedčuje aj navrhovaná revízia nariadenia Brusel IIa, v zmysle ktorej sa uvažuje aj 

sa narodilo a žije v cudzine, spravuje sa určenie (zistenie alebo zapretie) rodičovstva právnym 
poriadkom štátu, v ktorom má dieťa obvyklý pobyt. V zmysle § 23 ods. 4 ZMPSP, na platnosť 
uznania rodičovstva postačí, ak sa stane podľa práva štátu, v ktorom k uznaniu došlo. 
14 Súd prijme aj bez návrhu vhodné opatrenia na zabezpečenie podmienok pre návrat maloletého 
15 Civilný mimosporový poriadok, zákon č. 161/2015 Z.z.  
16 Ústredné orgány navzájom spolupracujú a podporujú spoluprácu medzi príslušnými orgánmi 
svojich štátov na zabezpečenie urýchleného návratu detí a dosiahnutie ďalších cieľov tohto 
dohovoru. 
Predovšetkým prijímajú samy alebo prostredníctvom iných orgánov alebo osôb všetky vhodné 
opatrenia, aby 
a) zistili, kde sa nachádza dieťa, ktoré bolo neoprávnene premiestnené alebo zadržané,
b) zabránili ďalšej ujme dieťaťa alebo poškodeniu záujmov zainteresovaných osôb prijatím
predbežných opatrení alebo zabezpečením prijatia takýchto opatrení, 
c) zabezpečili dobrovoľné vrátenie dieťaťa alebo prispeli k zmiernemu riešeniu situácie,
d) si vo vhodných prípadoch navzájom vymieňali informácie o sociálnom prostredí dieťaťa,
e) poskytovali informácie všeobecnej povahy o právnom poriadku svojho štátu v rozsahu týkajúcom
sa vykonávania dohovoru, 
f) podali návrh na začatie súdneho alebo správneho konania s cieľom nariadiť návrat dieťaťa alebo
napomáhať jeho začatie a vo vhodných prípadoch prijímali opatrenia na zabezpečenie práva styku 
alebo jeho účinného výkonu, 
g) poskytli alebo uľahčili poskytnutie procesnej pomoci a právneho poradenstva vrátane zastúpenia
právnym zástupcom alebo poradcom, ak si to vyžadujú okolnosti, 
h) prijali administratívne opatrenia, ktoré sú potrebné a primerané na zabezpečenie bezpečného
návratu dieťaťa, 
i) sa vzájomne informovali o vykonávaní tohto dohovoru, a ak je to možné, odstraňovali prekážky
jeho vykonávania. 
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o zrušení vyhlásenia vykonateľnosti s primeranými zárukami, na ktoré sa možno odvolávať vo fáze
výkonu rozhodnutia, t. j. napadnúť uznanie alebo výkon rozhodnutia vydaného v štáte pôvodu, alebo 
napadnúť konkrétne vykonávacie opatrenia nariadené v štáte, v ktorom sa žiada o výkon, v jedinom 
konaní v štáte, v ktorom sa žiada o výkon rozhodnutia. Podľa dôvodovej správy k návrhu revízie „v 
súčasnosti dosiahla justičná spolupráca a úroveň dôvery medzi členskými štátmi stupeň zrelosti, 
ktorý umožňuje prechod k jednoduchšiemu a menej nákladnému systému obehu rozhodnutí 
odstránením existujúcich formalít medzi členskými štátmi.“ 

Problémy nastávajú pri rozhodnutiach tretích krajín, nečlenských krajín Európskej únie. 
V zmysle aktuálneho § 64 ZMPSaP nie je možné uznať na území Slovenskej republiky rozhodnutia 
dočasnej povahy ani tzv. predbežné alebo neodkladné opatrenia. Musí ísť o rozhodnutia vo veci 
samej. Samotná dĺžka uznávacieho konania tiež nie je upravená a často sa v praxi stáva, že 
uznávacie konanie trvá dlhšie ako kompletné konanie o návrat aj s odvolacím a vykonávací 
konaním. Uvedené uznanie následne stráca v praxi význam.  

Aj rozsudok Súdneho dvora Európskej únie vo veci Inga Rinau17 sa zaoberá týmto 
pridruženým problémom a to uznávaním rozhodnutí v rámci EÚ.18 

5 ZÁVER 

Medzinárodné únosy maloletých detí predstavujú komplexný súbor súvisiacich otázok, 
konanie o návrat, otázky uznávania a výkonu cudzích rozhodnutí, otázky úpravy zápisov do 
národných matrík a iné. Systém vytvorený Haagskym dohovorom a doplnený nariadením Brusel IIa 
je fungujúcim systémom, ktorý pomáha signatárskym krajinám  rýchlejšie a lepšie riešiť otázku 
medzinárodných únosov maloletých detí a do ktorého sú zapojené viaceré inštitúcie a orgány vo 
viacerých členských štátov. Je nepochybné, že do medzinárodných únosov maloletých detí musia 
byť zapojené orgány a inštitúcie viacerých štátov a títo medzi sebou vzájomne kooperovať 
a spolupracovať.   
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 MEDZINÁRODNÉ RODIČOVSKÉ ÚNOSY DETÍ A NALIEHAVÉ PREJUDICIÁLNE 
KONANIE 

Daniela Ježová 

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 

Kľúčové slová: medzinárodný únos, naliehavé prejudiciálne konanie 

1 Naliehavé prejudiciálne konanie všeobecne 

Dňa 25. septembra 2006 začal Súdny dvor Európskych spoločenstiev (ďalej len „Súdny dvor“) 
komunikáciu s Európskou komisiou (ďalej len „Komisia“) ohľadom zmeny Protokolu o Štatúte Súdneho 
dvora a jeho rokovacieho poriadku týkajúceho sa  zavedenia nového „naliehavého konania“ o 
predbežnej otázke. Týmto sa začali formovať podmienky použitia tohto nového inštitútu – naliehavého 
prejudiciálneho konania. Toto nové konanie malo v úmysle zaviesť rovnováhu medzi právami 
jednotlivcov, ktoré nemôžu byť vystavené riziku zdĺhavosti prejudiciálneho konania na Súdnom dvore 
(uvedené sa týka najmä konaní o azyle, emigračných otázok, rodinných záležitostí a rodičovských 
práv a povinností) a právom všetkých dotknutých strán zúčastniť sa na konaní a vyjadriť sa k nemu. 
Prejudiciálne konania sami o sebe tvoria najväčšiu časť činnosti Súdneho dvora, pričom vtedajší vývoj 
nasvedčoval nárastu návrhov na začatie prejudiciálneho konania vo veciach slobody, bezpečnosti a 
spravodlivosti. Dĺžka prejudiciálneho konania bola v tom čase 19,8 mesiaca. Skrátené konanie o 
predbežnej otázke upravené v čl. 104a rokovacieho poriadku Súdneho dvora nie je určené na 
rozhodovanie o vysokom počte návrhov vo veciach týkajúcich sa vízovej politiky, azylu a emigračných 
otázok ani na spoluprácu súdov v civilných a trestných veciach.  

Naliehavé prejudiciálne konanie bolo zavedené na základe rozhodnutia Rady Európskej únie 
(ďalej len „Rada“)  z 20. decembra 2007, ktorým Rada prijala zmeny a doplnenia Štatútu Súdneho 
dvora (2008/79/EC, Euratom). Uvedené rozhodnutie zaviedlo článok 23a Protokolu o Štatúte Súdneho 
dvora1, v ktorom upravilo predmetné konanie. Rada zároveň dňa 29.01.2008 vydala odporúčanie pre 
Súdny dvor, v ktorom vyzýva Súdny dvor, aby naliehavé konania boli spravidla ukončené do 3 
mesiacov, a aby lehoty, ktoré sú určené na prípravu stanovísk a preklady nepresiahli 10 pracovných 
dní. 

Naliehavé prejudiciálne konanie sa vzťahuje na návrhy na začatie prejudiciálneho konania 
týkajúcich sa priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Naliehavé prejudiciálne konanie je 
možné použiť na účely rozhodovania o veciach, ktoré v súčasnosti patria do IV hlavy Zmluvy 
o založení Európskeho spoločenstva - vízová, azylová a prisťahovalecká politika a iné politiky, ktoré
sa týkajú voľného pohybu osôb (čl. 29 až 42) a VI hlavy Zmluvy o Európskej únii - ustanovenia o 
policajnej a justičnej spolupráci v trestných veciach (čl. 61 až 69). Tento proces má za úlohu umožniť 
Súdnemu dvoru rozhodovať oveľa rýchlejšie o najviac citlivých otázkach v oblastiach slobody, 
bezpečnosti a spravodlivosti. Týka sa to najmä takých prípadov, v ktorých je napríklad určitej osobe 
odopierané právo slobody a vyriešenie takého problému je nevyhnutné na posúdenie  právneho 
postavenia predmetnej osoby ako aj súdnych konaní zaoberajúcich sa rodičovskými právami 
a povinnosťami alebo starostlivosťou o maloleté deti, kde na vyriešenie problému je nevyhnutné 
rozhodnutie Súdneho dvora o predbežnej otázke. 

O tom, či sa vec prejedná v naliehavom konaní rozhoduje Súdny dvor na základe návrhu 
vnútroštátneho súdu a vo výnimočných prípadoch aj bez návrhu (ex offo). Návrh na prejednanie veci 
v naliehavom prejudiciálnom konaní môže podať vnútroštátny súd vtedy, keď je nevyhnutné, aby 
Súdny dvor rozhodol o návrhu v čo najkratšej dobe. Predseda Súdneho dvora môže aj bez návrhu 

1 článok 23a Protokolu o Štatúte Súdneho dvora ustanovuje: Rokovací poriadok môže upraviť 
skrátené súdne konanie a v súvislosti s prejudiciálnymi návrhmi týkajúcimi sa priestoru slobody, 
bezpečnosti a spravodlivosti naliehavé konanie. Tieto konania môžu určiť kratšie lehoty na 
predloženie vyjadrení alebo písomných pripomienok, ako ich stanovuje článok 23, a odchylne od 
článku 20 štvrtého odseku nevyžadovať predloženie návrhov generálneho advokáta. Naliehavé 
konanie môže okrem toho obmedziť okruh účastníkov konania a oprávnených subjektov uvedených v 
článku 23, ktorí môžu predložiť vyjadrenia alebo písomné pripomienky, a v prípade mimoriadnej 
naliehavosti stanoviť neuskutočnenie písomnej časti konania.
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požiadať komoru, aby preskúmala potrebu prejednania veci v naliehavom prejudiciálnom konaní,  a to 
v prípade ak je podľa jeho názoru uplatnenie naliehavého konania nevyhnutné. 

Návrh vnútroštátneho súdu na začatie naliehavého prejudiciálneho konania, na to aby mohol byť 
úspešný, je potrebné aby obsahoval  

• opísanie skutkových a právnych okolností, ktoré preukazujú naliehavosť prejednania veci
a rozhodnutia vo veci;

• uvedenie dôvodov, ktoré odôvodňujú uplatnenie tohto odchyľujúceho sa konania;
• opísanie nebezpečenstva, ktoré hrozí v prípade, ak bude vec prejednaná v štandardnom

prejudiciálnom konaní;
• stručný pohľad vnútroštátneho súdu na možnú odpoveď Súdneho dvora na položenú otázku

alebo otázky. Uvedenie tejto náležitosti uľahčuje prijatie stanoviska účastníkov konania a
iných dotknutých osôb, ktoré sa zúčastňujú konania, ako aj rozhodnutia Súdneho dvora a
prispieva k urýchleniu konania.

Návrh na naliehavé prejudiciálne konanie treba predložiť buď oddelene od rozhodnutia 
vnútroštátneho súdu o návrhu na začatie prejudiciálneho konania, alebo v sprievodnom liste, ktorý sa 
výslovne na takýto návrh odvoláva. Rozhodnutie vnútroštátneho súdu by malo byť čo najstručnejšie, 
aby sa prispelo k urýchleniu konania. 

Rozhodnutie o prejednaní prejudiciálneho návrhu v rámci naliehavého konania prijme určená 
komora na základe správy sudcu spravodajcu a po vypočutí generálneho advokáta. Zostavenie 
komory sa určí v súlade s článkom 11c rokovacieho poriadku v deň pridelenia veci sudcovi 
spravodajcovi2, ak uplatnenie naliehavého konania navrhuje vnútroštátny súd, alebo ak sa uplatnenie 
tohto konania preskúmava na žiadosť predsedu Súdneho dvora, v deň predloženia takejto žiadosti. 
Tajomník zabezpečí bezodkladné doručenie prejudiciálneho návrhu účastníkom konania pred 
vnútroštátnym súdom, členskému štátu, ktorého súd podal tento návrh, ako aj inštitúciám uvedeným v 
článku 23 prvom odseku Štatútu3. Určená komora rozhodne po vypočutí generálneho advokáta. 
Určená komora môže rozhodnúť, že bude zasadať v trojčlennom zložení. Môže tiež rozhodnúť o 
postúpení veci Súdnemu dvoru, aby ju pridelil rozhodovaciemu zloženiu s vyšším počtom sudcov. 

Komunikácia medzi vnútroštátnym súdom a Súdnym dvorom sa uskutočňuje najmä prostredníctvom 
elektronickej pošty alebo faxu, čo taktiež prispieva k urýchleniu konania. 4 Originál dokumentov je 
však potrebné zaslať kancelárií Súdneho dvora v čo najkratšej dobe.   

Základné rozdiely medzi naliehavým prejudiciálnym konaním na jednej strane a riadnym a skráteným 
prejudiciálnym konaním na strane druhej sú nasledovné: 

• V prvom rade písomná časť konania sa obmedzila na účastníkov konania vo veci samej,
členský štát, ktorého súd podal návrh na začatie prejudiciálneho konania, Komisiu, ako aj iné
inštitúcie, ak sa konanie týka ich aktu. Účastníci konania a dotknuté osoby uvedené v článku
23 štatútu sa môžu zúčastniť na ústnej časti konania a v tejto súvislosti sa vyjadriť k
predloženým písomným pripomienkam.

• Napokon, konanie o týchto veciach sa uskutoční v prevažnej miere elektronickým spôsobom,
pretože nové ustanovenia rokovacieho poriadku predpokladajú možnosť podania a doručenia
procesných dokumentov faxom alebo e-mailom.

Zavedenie naliehavého konania o predbežnej otázke bolo významným stupňom vo vývoji európskeho 
práva a v rozhodovacej činnosti Súdneho dvora tým, že umožnilo v osobitných naliehavých konaniach 

2 Päťčlenné a trojčlenné komory sa skladajú vždy z predsedu komory, sudcu spravodajcu a z počtu 
sudcov nevyhnutných na dosiahnutie celkového počtu päť, respektíve troch členov komory. Posledne 
uvedení sudcovia sú určení podľa zoznamov uvedených v odseku 2 a v súlade s ich poradím. Pre 
každú vec pridelenú komore meno sudcu, ktorým sa začína poradie určených sudcov, je to, ktoré 
bezprostredne nasleduje po mene posledného sudcu určeného na základe zoznamu pre vec, ktorá 
bola naposledy pridelená predmetnej komore 

3 Toto rozhodnutie potom oznámi tajomník Súdneho dvora účastníkom konania, členským štátom a Komisii a 
taktiež Rade a Európskej centrálnej banke, ak akt, ktorého platnosť alebo výklad sú predmetom sporu, bol 
vydaný jedným z týchto orgánov, a Európskemu parlamentu a Rade, ak akt, ktorého platnosť alebo výklad sú 
predmetom sporu, bol prijatý spoločne týmito dvoma orgánmi. 

4 návrh na začatie prejudiciálneho konania je možné zaslať na elektronickú adresu Súdneho dvora ECJ-
Registry@curia.europa.eu alebo prostredníctvom faxu na faxové číslo +352 43 37 66 
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týkajúcich sa slobody, bezpečnosti a spravodlivosti rýchle rozhodnutie Súdneho dvora. Naliehavé 
konanie pomôže vnútroštátnym súdom ako aj účastníkom konania, ktorých sa rozhodnutie 
bezprostredne dotýka, domáhať sa svojich práv na súde s možnosťou využitia inštitútu predbežnej 
otázky bez toho, aby došlo k poškodeniu ich záujmov z dôvodu zdĺhavosti samotného konania. 
Naliehavé konanie o predbežnej otázke zároveň umožnilo aj účasť inštitúcií a jednotlivých členských 
štátov (osoby uvedené v čl. 23 Štatútu) na konaní pri zachovaní celkovej rýchlosti konania. 

2„Inga Rinau“ ako prvý prípad s využitím naliehavého prejudiciálneho konania 

Rozhodnutie Súdneho dvora vo veci Inga Rinau je z procesno-právneho aspektu významné tým, že sa 
jedná o prvú aplikáciu naliehavého konania o predbežnej otázke v rámci aplikačnej praxe Súdneho 
dvora. V prvom rade považujeme za potrebné vyzdvihnúť rýchlosť samotného súdneho konania v 
tomto konkrétnom prípade. Prejudiciálna otázka bola položená  dňa 14. mája 2008 a žiadosť o 
prejednanie v naliehavom prejudiciálnom konaní bola podaná dňa 21. mája 2008, pričom nasledujúci 
deň bola doručená Súdnemu dvoru. Súdny dvor súhlasil s prejednaním veci v naliehavom 
prejudiciálnom konaní dňa 23. mája 2008, čiže jeden deň potom ako obdržal samotnú žiadosť. 
Účastníci – šesť vlád členských štátov a Komisia, sa vyjadrili k prípadu dňa 26. a 27. júna 2008 a na 
koniec Súdny dvor dňa 11. júla vo veci rozhodol. Prejudiciálne konanie prejednávané v rámci 
naliehavého konania trvalo v tomto prípade necelé tri mesiace, čo je v porovnaní s priemernou dĺžkou 
prejudiciálneho konania, ktorá sa v súčasnosti pohybuje okolo jeden a pol roka, veľké zrýchlenie 
rozhodovania Súdneho dvora.   

Záver 
Procesno-právny aspekt  rozhodnutia „Inga Rinau“ má pre slovenskú aplikačnú prax rovnaké účinky 
ako pre aplikačnú prax iných súdov členských štátov Európskej únie. Uvedenými účinkami je možnosť 
všetkých súdov členských štátov Európskej únie (aj slovenských súdov) žiadať Súdny dvor 
o rozhodnutie o nimi položených predbežných otázkach v naliehavom prejudiciálnom konaní.
Odpovedí na položené predbežné otázky sa slovenské súdy dočkajú spravidla do troch mesiacov (do 
vtedy by malo byť naliehavé prejudiciálne konanie ukončené). Rýchlosť tohto konania má samozrejme 
vplyv aj na rýchlosť samotného konania vedeného pred slovenským súdom, keďže prerušenie konania 
z dôvodu začatia prejudiciálneho konania pred Súdnym dvorom bude omnoho kratšie ako by to bolo 
v prípade riešenia otázok v „obyčajnom“ prejudiciálnom konaní. Slovenským súdom dáva toto konanie 
možnosť ukončiť právnu vec vedenú pred nimi skôr. Taktiež slovenský sudca nemusí zvažovať aspekt 
dĺžky trvania prejudiciálneho konania pri rozhodovaní sa o podaní návrhu na jeho začatie. Dĺžka 
„obyčajného“ prejudiciálneho konania pôsobila odstrašujúco a možno aj to bol práve dôvod prečo sa 
sudca rozhodol predbežnú otázku Súdnemu dvoru nepoložiť a odpovede na takéto otázky hľadať 
radšej sám.  
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 MEDZINÁRODNÉ ÚNOSY DETÍ A REVÍZIA NARIADENIA 
BRUSEL IIA 

Martina Vos Krišková 

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 

1 ÚVOD 

Nariadenie Rady (ES) č. 2201/2003 z 27.novembra 2003 o právomoci a uznávaní rozsudkov 
v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje nariadenie 
(ES) č. 1347/2000 („nariadenie Brusel IIa“) sa uplatňuje v členských štátoch EÚ s výnimkou Dánska 
od marca 2015. Po vyše desiatich rokoch Európska Komisia na základe čl. 65  zhodnotila 
fungovanie tohto nariadenia v praxi, zvážila potrebné zmeny a doplnenia a 30.júna 2016 predložila 
návrh nariadenia Rady o právomoci a uznávaní a výkone rozhodnutí v manželských veciach a vo 
veciach rodičovských práv a povinností a o medzinárodných únosoch detí (prepracované znenie). 
Návrh je v súčasnosti predmetom rokovaní na pracovnej skupine v Rade EÚ. 

Cieľom návrhu je odstrániť zostávajúce prekážky voľného pohybu súdnych rozhodnutí v 
súlade so zásadou vzájomného uznávania, zrýchliť postupy a zároveň zlepšiť ochranu najlepšieho 
záujmu dieťaťa. V súvislosti s manželskými vecami  neboli identifikované vážnejšie nedostatky, a 
preto táto oblasť zostáva viac-menej nezmenená. Úpravy sú len technického charakteru a majú za 
cieľ vyjasniť niektoré ustanovenia. Navrhované zmeny sa týkajú oblasti rodičovských práv 
a povinností vrátane návratových konaní pri rodičovských únosoch detí, cezhraničného 
premiestnenia dieťaťa a administratívnej spolupráce ústredných orgánov. 

2 PRAKTICKÉ PROBLÉMY A NAVRHOVANÉ ZMENY 

V oblasti rodičovských práv a povinností bolo identifikovaných šesť hlavných nedostatkov, 
ktoré má za cieľ navrhovaná úprava odstrániť.  

Prvým nedostatkom je postup pri návrate dieťaťa. Ide o prípady rodičovských únosov detí, 
kedy má čas kľúčový význam. Navrhovaná úprava nemení filozofiu doterajšej úpravy, jej cieľom aj 
naďalej zostáva predchádzanie rodičovským únosom a v prípade, že k nemu dôjde, zabezpečiť 
rýchly návrat do krajiny obvyklého pobytu dieťaťa.  

Druhým identifikovaným nedostatkom je umiestnenie dieťaťa v inom členskom štáte, kedy v 
praxi dochádza k situáciám, že deti sú umiestňované už pred udelením súhlasu druhého štátu, ktorý 
je potrebný podľa súčasného čl. 56. Navrhovaná úprava objasňuje proces udelenia súhlasu a 
ustanovuje lehotu.  

Tretím identifikovaným nedostatkom je požiadavka vyhlásenia vykonateľnosti ako podmienka 
výkonu rozhodnutia. Táto požiadavka zostáva prekážkou voľného pohybu rozhodnutí a rovnako 
prináša náklady pre občanov a prispieva k prieťahom v konaní. Navrhovaná úprava ruší túto 
povinnosť, zároveň však zachováva možnosť pre odporcu namietať uznanie rozhodnutia, resp. 
výkon rozhodnutia z dôvodov taxatívne vymedzených v nariadení.  

Štvrtým identifikovaným problémom sú interpretačné rozpory vo výklade dôvodu neuznania 
pokiaľ ide o výsluch dieťaťa (čl. 23 písm. b) nariadenia). Problémy vznikajú v dôsledku toho, že 
členské štáty majú iné pravidlá upravujúce vypočutie dieťaťa. Navrhovaná úprava zakotvuje 
povinnosť vypočuť dieťa a prihliadnuť na jeho názor v konaní a zároveň sa vypúšťa tento dôvod 
neuznania. Cieľom je, aby uznanie a výkon rozhodnutí neboli zamietané len z dôvodu odlišností pri 
výsluchu dieťaťa vo vnútroštátnych poriadkoch.  

Piatym identifikovaným problémom je faktický výkon rozhodnutí. Navrhovaná úprava aj 
naďalej ponecháva v značnej miere výkon rozhodnutí na vnútroštátnej úprave a výkon harmonizuje 
len minimálne. Návrh stanovuje lehotu na výkon rozhodnutia a možnosť pre súd vydať predbežne 
vykonateľné rozhodnutie čím sa sleduje zrýchlenie konania. Zároveň sa navrhuje harmonizácia 
dôvodov na odmietnutie výkonu.  

- 1 -
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Posledným identifikovaným problémom je spolupráca medzi ústrednými orgánmi, a to najmä 
z dôvodu nejasného znenia ustanovenia stanovujúceho pomoc medzi ústrednými orgánmi. 
Navrhovaná úprava špecifikuje úlohy ústredných a iných orgánov.1 

3 ÚPRAVA NÁVRATOVÝCH KONANÍ V NÁVRHU NARIADENIA 

Jednoznačným cieľom návratového konania je rýchly návrat dieťaťa do krajiny jeho 
obvyklého pobytu, pokiaľ neexistuje jeden z taxatívne vymedzených dôvodov na nevrátenie dieťaťa. 
Vo všeobecnosti však platí, že je v najlepšom záujme dieťaťa vrátiť sa do krajiny obvyklého pobytu. 
Ako však vyplýva z dopadovej správy k návrhu nariadenia až 61 % respondentov, ktorí sa vyjadrili 
v rámci verejných konzultácii, uviedlo, že aj keď je čas pri návratových konaniach kľúčový, 
nariadenie nedokázalo zabezpečiť rýchly návrat dieťaťa.2  

Navrhované znenie nemení podstatu návratových konaní, to znamená aj naďalej sa 
predpokladá uplatňovanie oboch nástrojov, t.j. Dohovoru o občianskoprávnych aspektoch 
medzinárodných únosov detí z roku 1980 („Dohovor z roku 1980“) a nariadenia, s tým, že 
nariadenie dopĺňa dohovor z roku 1980 a má prednosť v členských štátoch EÚ. Rovnako sa ani 
nemení podstata  tzv. prednostného mechanizmu, ktorý je zakotvený v súčasnom znení nariadenia 
v čl. 11 ods. 6 – 8. Prednostný mechanizmus znamená, že v prípade vydania rozhodnutia 
o nevrátení dieťaťa, súd obvyklého pobytu na návrh preskúma otázku opatrovníckeho práva
k dieťaťu a môže rozhodnúť o vrátení dieťaťa. Rozhodnutie súdu obvyklého pobytu dieťaťa má 
potom jednoduchší a rýchlejší režim uznania a výkonu v štáte únosu a „prebíja“ rozhodnutie 
o nevrátení dieťaťa vydané  súdom štátu, kde bolo dieťa unesené.

Najväčšou zmenou na prvý pohľad je úprava medzinárodných únosov detí v samostatnej 
kapitole, a to v kapitole III. Ďalšie zmeny sú minimálne a majú za cieľ zefektívniť a zrýchliť návratové 
konania a možno ich zhrnúť nasledovne:        

Zavedenie lehôt 
Zavádza sa maximálna lehota na návratové konanie 18 týždňov, z čoho 6 týždňová lehota sa 

ustanovuje pre Ústredný orgán na spracovanie návrhu, 6 týždňová lehota pre súd prvého stupňa a 6 
týždňová lehota pre prípadné odvolacie konanie. Zatiaľ čo 6 týždňová lehota pre Ústredné orgány je 
novinkou, lehota 6 týždňov pre prvostupňové a následne odvolacie konanie je vyjasnením 
súčasného článku 11 ods. 3 nariadenia. Lehota 6+6+6 má za cieľ odstrániť nejasnosti, ktoré 
v súčasnosti vznikajú a zabezpečiť rýchle konanie. 

Koncentrácia miestnej právomoci 
Návrh ustanovuje povinnosť koncentrovať konania o návrat dieťaťa na  obmedzený počet 

súdov. Cieľom tohto ustanovenia je zabezpečiť, aby v návratových konaniach rozhodovali 
špecializovaní sudcovia a konanie tak zefektívniť. 

Predbežná vykonateľnosť 
Návrh ustanovuje možnosť vyhlásiť rozhodnutie, ktorým sa nariaďuje návrat dieťaťa za 

predbežne vykonateľné, a to aj v prípade, že vnútroštátne právo to neumožňuje. 

Obmedzenie opravných prostriedkov 
Návrh ustanovuje možnosť maximálne jedného opravného prostriedku proti rozhodnutiu, 

ktorým sa nariaďuje alebo zamieta návrat dieťaťa. 

Vyjasnenie postupu pri návrate dieťaťa v prípade prijatia primeraných opatrení 
Súčasné znenie nariadenia ustanovuje v čl. 11 ods. 4, že súd nemôže odmietnuť návrat 

dieťaťa podľa čl. 13 písm. b) Haagskeho dohovoru z roku 1980 (hrozba vážneho nebezpečenstva), 
ak sa preukáže, že sa vykonali primerané opatrenia na zabezpečenie ochrany dieťaťa po jeho 
návrate. Toto ustanovenie sa ukázalo ako nedostatočné a príliš vágne. Nie je jasné, ako sa majú 
takéto opatrenia  implementovať v praxi, keďže rozhodnutie o takýchto primeraných opatreniach, 
ktoré  vydal súd únosu nemusia byť uznané a vykonané v štáte obvyklého pobytu a navyše únosový 
súd nemá v súčasnosti veľké možnosti skontrolovať ich realizáciu. 

1 COM (2016) 411 final. 
2 COM (2016) 411 final. 
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Návrh  umožňuje súdu, ktorý rozhoduje o únose, vydať za účelom efektívneho vykonania 
primeraných opatrení, predbežné resp. ochranné opatrenia a ustanovuje spoluprácu s príslušnými 
orgánmi členského štátu. Takéto predbežné opatrenie v zmysle návrhu podlieha systému 
automatického uznávania a výkonu rozhodnutí. 

Vyjasnenie prednostného mechanizmu 
Novým ustanovením v návrhu je povinnosť pre súd uviesť článok Haagskeho dohovoru 

z roku 1980, na ktorom je zamietavé rozhodnutie založené. Ďalšou novinkou je explicitne 
ustanovená povinnosť pripojiť k rozhodnutiu o nevrátení dieťaťa preklad do jazyka štátu, kde sa 
rozhodnutie zasiela alebo do jazyka, ktorý daný štát označil za prijateľný. Poslednou skôr 
technickou zmenou je vyjasnenie súčasných článkov 11 ods. 7- 8, ktorý jasne ustanovuje právomoc 
súdu obvyklého pobytu po vydaní príkazu o nevrátení súdom štátu, kam bolo dieťa unesené. 
V prípade už prebiehajúceho konania o opatrovníckom práve alebo v prípade podania návrhu na 
takéto konanie súd obvyklého pobytu dieťaťa musí zobrať do úvahy aj dôvody a dôkazy, z ktorých 
vychádza rozhodnutie, ktorým sa odmieta návrat dieťaťa podľa čl. 13 Haagskeho dohovoru z roku 
1980 s tým, že každé rozhodnutie vydané v takomto konaní nariaďujúce návrat dieťaťa sa vykonáva 
vo všetkých členských štátoch bez ohľadu na skoršie rozhodnutie o nevrátení dieťaťa. 

4 ZÁVER 

Počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ sa otvorila diskusia k predmetnému návrhu 
a v prvom čítaní sa ukončila diskusia k prvým trom kapitolám a začala sa diskusia k štvrtej kapitole. 
Napriek tomu, že návrh nariadenia sa vo všeobecnosti teší podpore štátov, počas zasadnutí sa 
ukázalo, že bude ešte potrebná podrobnejšia diskusia k niektorým článkom vrátane kapitoly III 
o únosoch dieťaťa

Na záver je potrebné pripomenúť, že na prijatie predmetného návrhu je potrebná 
jednomyseľnosť. V súčasnosti je preto ťažké predpokladať, ktoré z uvedených návrhov nakoniec 
budú schválené a v akom znení. 

Použitá literatúra: 
COM (2016) 411 final. Commission staff working document Impact assessment accompanying the 
document Proposal for a Council Regulation on jurisdiction, the recognition and enforcement of 
decisions in matrimonial matters and the matters of parental responsibility, and on international child 
abduction (recast).  
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Úvod 

Haagsky dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí2 (ďalej len „Haagsky 
dohovor o únosoch“) vo vzájomných vzťahoch medzi členskými štátmi Európskej únie okrem Dánska3 
ešte sprísnený ustanoveniami Nariadenia Brusel IIa4 zaviedol do právneho poriadku Slovenskej 
republiky konanie o návrat5.  

Primárnym účelom tejto právnej úpravy je poskytnutie ochrany opatrovníckemu právu6 
nadobudnutému podľa právneho poriadku štátu predchádzajúceho obvyklého pobytu dieťaťa, ktoré 
bolo porušené jednostranným konaním inej osoby (ďalej len „únosca“). Uvedené vyplýva nielen z textu 
dôvodovej správy k Haagskemu dohovoru o únosoch, ale aj z právnej úpravy súdnej právomoci 
v prípadoch únosu dieťaťa podľa článku 10 nariadenia Brusel IIa, ktorá sa, ako výnimka zo 
všeobecnej právomoci súdov štátu obvyklého pobytu dieťaťa v čase začatia konania, uplatní len vtedy 
„ak sa osoba, orgán alebo iný subjekt, ktorý vykonáva opatrovnícke práva nezmieril s premiestnením 
alebo zadržaním“ a sú splnené ďalšie podmienky stanovené týmto ustanovením.   

Vzhľadom k tomuto základnému účelu je konanie o návrat, ktorým sa má okamžite obnoviť stav pred 
neoprávneným premiestnením alebo zadržaním (ďalej len „status quoante“) koncipované ako 
návrhové a neuplatní sa, ak sa osoba, ktorej skutočne vykonávané opatrovnícke práva boli 
premiestnením alebo zadržaním dieťaťa porušené, ich ochrany nedovoláva alebo sa s ich porušením 
zmieri.    

Z uvedeného je teda zrejmé, že aj keď konanie o návrat má slúžiť ochrane detí v situáciách 
medzinárodných únosov, ich ochrana nie je prvoradá, keďže aktivovanie mechanizmu Haagskeho 
dohovoru o únosoch závisí od rozhodnutia navrhovateľa a neuplatní sa v každom prípade, kedy sa 
slovenské orgány „dozvedia“ o tom, že dieťa bolo neoprávnene premiestnené alebo je neoprávnene 
zadržiavané na území Slovenskej republiky. Dokonca ochrany pred neoprávneným premiestnením 
alebo zadržiavaním prostriedkami Haagskeho dohovoru o únosoch a nariadenia BrusselIIa sa 
teoreticky nemusí úspešne dovolať ani samo dieťa, ktoré bolo neoprávnene premiestnené, ak sa 
všetci nositelia opatrovníckych práv s takýmto premiestnením zmierili.7 

1Príspevok spracovaný v rámci riešenia grantu VEGA 1/0485/14 „Dynamika právnej úpravy rodinných
vzťahov v európskom priestore ako výzva pre slovenské medzinárodné právo súkromné.“  
 2Haagsky dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí, ozn. MZV SR č. 
119/2001 Zb.  
 3Dánsko, v súlade s článkom 1 a 2 protokolu o postavení Dánska, ktorý je pripojený k zakladajúcim 
zmluvám, sa nepodieľa na prijatí tohto nariadenia, a preto ním nie je viazané, a ani sa na neho 
nevzťahuje. 
 4Nariadenie Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. November 2003 o súdnej právomoci a uznávaní a výkone 
rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje 
nariadenie (ES) č. 1347/2000.  
 5§ 123 až 134 zákona č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok upravuje konanie o návrat 
maloletého do cudziny pri neoprávnenom premiestnení alebo zadržaní. 
 6Legálnu definíciu pojmu „opatrovníckeho práva“ obsahuje článok 2 ods. 9 nariadenia Brusel IIa 
v zmysle ktorého tento pojem „zahŕňa práva a povinnosti súvisiace s osobnou starostlivosťou o dieťa, 
najmä právo určiť miesto pobytu dieťaťa.“ 
 7V takom prípade sa neuplatní právomoc podľa článku 10 písm. a) nariadenia Brusel IIa ale článok 8 
nariadenia Brusel IIa. Pre prípad, že sa konanie o návrat na základe návrhu dieťaťa začalo, bol by 
daný dôvod pre nevrátenie dieťaťa podľa článku 13 písm. a) Haagskeho dohovoru o únosoch. 
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Práve nedostatočný dôraz na ochranu najlepšieho záujmu dieťaťa v súvislosti s právnou úpravou 
medzinárodných únosov detí je predmetom kritiky, tak zo strany Európskeho súdu pre ľudské práva 
ako aj časti akademickej obce8, ktorá upozorňuje tiež na skutočnosť, že Haagsky dohovor o únosoch 
bol prijatý v čase, kedy Dohovor o právach dieťaťa neexistoval a teda štandardy ochrany detí neboli 
na medzinárodnej úrovni zjednotené.  

Akokoľvek, je nepochybné, že štáty viazané ľudsko-právnymi medzinárodnými zmluvami, sú povinné 
rešpektovať záväzky z nich vyplývajúce aj pri realizácii tých záväzkov, ktoré im vyplývajú z Haagskeho 
dohovoru o únosov a nariadenia Brusel IIa. 

Cieľom tohto príspevku je zamerať sa na otázku, či ochranu opatrovníckemu právu v prípade 
medzinárodného únosu dieťaťa, ku ktorému došlo v rámci Európskej únie, nie je možné poskytnúť aj 
iným spôsobom, ktorý by kládol väčší dôraz na ochranu dieťaťa, ktoré bolo neoprávnene 
premiestnené alebo je neoprávnene zadržiavané.  

Analýza európskej právnej úpravy delege lata 

Podľa štúdie, ktorú vypracovala LIBE Committee pod taktovou Európskeho parlamentu je potrebné 
rozlišovať päť základných typov medzinárodných únosov detí v rámci Európskej únie, pričom autori 
tejto štúdie apelujú na použitie odlišného prístupu, najmä v prípade, že k zmene obvyklého pobytu 
dieťaťa dochádza konaním rodiča, ktorý na základe súdneho rozhodnutia vykonáva osobnú 
starostlivosť o dieťa a ktorý sa sťahuje s dieťaťom do iného členského štátu EÚ napr. za prácou.9 
Práve v tomto prípade je totiž, podľa štúdie, návratom len veľmi ťažko možné skutočne obnoviť status 
quoante, pretože vo väčšine takýchto prípadov, rodič – únosca urobil potrebné opatrenia smerujúce 
k dlhodobému pobytu v cudzine spočívajúce napríklad v predaji bytu v štáte predchádzajúceho 
obvyklého pobytu dieťaťa, odhlásení dieťaťa zo školy, zanechaní zamestnania a pod. Nie je pritom 
výnimočné, že práve v týchto prípadoch je nariadenie návratu len spôsobom, ako umožniť súdu 
s právomocou podľa článku 10 nariadenia Brusel IIa rozhodnúť o udelení súhlasu so zmenou 
obvyklého pobytu dieťaťa. Obdobne, v prípadoch, kedy medzinárodný rodičovský únos dieťaťa je 
riešením situácie domáceho násilia, je nielen nemožné ale aj z hľadiska ochrany dieťaťa nevhodné, 
obnovenie status quoante. 

Čomu teda slúži návratom obnovený status quoante? Má dieťa „navždy“ zafixovať do situácie pred 
protiprávnym konaním? Práve naopak, cieľom obnovy status quoante je umožniť súdom členských 
štátov s právomocou podľa článku 10 nariadenia Brusel IIa rozhodnúť pri nezhode rodičov 
o podstatných veciach súvisiacich s výkonom rodičovských práv a povinností. Uvedené vyplýva aj
z notoricky opakovaného výroku, že „dieťa sa nevracia k rodičovi, od ktorého bolo unesené, ale pod 
jurisdikciu súdu s právomocou na konanie o opatrovníckych právach“. 

Naozaj však je fyzická prítomnosť dieťaťa na území členského štátu, ktorého orgány majú právomoc 
podľa článku 10 nariadenia Brusel IIa nevyhnutná pre výkon právomoci podľa tohto ustanovenia? 
Nariadenie Brusel IIa pri úprave právomoci justičných orgánov členských štátov Európskej únie 
striktne netrvá na tom, aby sa dieťa nachádzalo na území členského štátu, ktorý rozhoduje 
o opatrovníckych právach k dieťaťu, napríklad podľa článku 8 nariadenia Brusel II dieťa môže
v priebehu konania zmeniť obvyklý pobyt dokonca aj do tretieho štátu a právomoc súdu ostáva 
zachovaná alebo článok 12 ods. 3 nariadenia Brusel IIa umožňuje založenie právomoci aj vo vzťahu 
k dieťaťu, ktoré má obvyklý pobyt napr. aj v treťom štáte. Rovnako mechanizmus podľa článku 11 ods. 
6 až 8 nariadenia Brusel IIa predpokladá, že súd členského štátu predchádzajúceho obvyklého pobytu 

8MATIS, N.: Medzinárodný únos dieťaťa v judikatúre ESĽP. In: Dny práva. Brno: Masarykova
univerzita, 2012 ISBN 978-80-210-5913-9. Dostupné z:  
http://www.law.muni.cz/content/cs/proceedings/ 
 9Podľa štúdie je potrebné odlišovať situáciu, kedy dieťa unesie príbuzný, ktorý nie je nositeľom 
opatrovníckych práv; situáciu, kedy je dieťa premiestnené v dôsledku domáceho násilia; situácie, kedy 
je dieťa premiestnené nositeľom opatrovníckych práv v štádiu pred vydaním rozhodnutia v štáte, kde 
malo obvyklý pobyt a opatrovnícke práva sú teda vykonávané na základe zákona a situáciu, kedy 
únosca vykonáva osobnú starostlivosť o dieťa na základe súdneho rozhodnutia a premiestni ho 
s cieľom v cudzine získať napr. lepšiu prácu. 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/510012/IPOL_STU(2015)510012_EN.pdf 
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bude rozhodovať o opatrovníckych právach k takémuto dieťaťu, ktoré bolo unesené a nachádza sa na 
území iného členského štátu, ktorý v súlade s článkom 13 Haagskeho dohovoru odmietol jeho návrat.   

Ak teda fyzická prítomnosť dieťaťa na území členského štátu Európskej únie nie je potrebná pre výkon 
právomoci podľa článku 10 nariadenia Brusel IIa akému účelu potom slúži konanie o návrat 
v prípadoch vnútroúnijných medzinárodných únosov detí?  

Pôsobí preventívne? Do istej miery určite áno, ale neustále narastajúci počet medzinárodných únosov 
aj v rámci Európskej únie svedčí o tom, že preventívne pôsobenie tejto právnej úpravy nie je 
dostatočné. Navyše európsky systém založený na možnosti preskúmania rozhodnutia o nevrátení, 
ktoré je vydané na základe článku 13 Haagskeho dohovoru o únosoch v jednom členskom štáte  
súdmi členského štátu predchádzajúceho obvyklého pobytu dieťaťa môže v niektorých prípadoch 
práve „nabádať“ k únosom, pretože vytvára dojem, akoby justičné orgány členských štátov chránili 
v prípade medzinárodného únosu dieťaťa každý „svojho“ rodiča. A práve snaha dosiahnuť ochranu zo 
strany orgánov iného štátu ako je štát predchádzajúceho obvyklého pobytu dieťaťa je pre situácie 
medzinárodných únosov detí typická a ani ustanovenie článku 11 ods. 810  nariadenia Brusel IIa 
nemusí byť vnímané ako prekážka jej dosiahnutia, keďže výkon rozhodnutia podľa článku 11 ods. 8 
nariadenia Brusel IIa je plne v kompetencii členského štátu, na územie ktorého bolo dieťa 
neoprávnene premiestnené alebo zadržané. Nie je preto výnimočné, že výkonu takéhoto následného 
rozhodnutia podľa článku 11 ods. 8 nariadenia Brusel IIa sa únosca v členskom štáte, kde sa dieťa 
nachádza, bráni o to viac, že orgány tohto štátu už raz rozhodli v jeho prospech.  

Prispieva tento systém k rýchlemu a definitívnemu rozhodnutiu o opatrovníckych právach k dieťaťu? 
V ideálnom prípade, keď orgány členského štátu, kam bolo dieťa neoprávnene premiestnené 
zabezpečia okamžité vydanie rozhodnutia o návrat a jeho výkon, nepochybne áno. V problémových 
situáciách, najmä tých, ktoré sa týkajú aplikácie článku 13 Haagskeho dohovoru, však tento systém 
otvára nositeľom opatrovníckych práv dve fóra, dva nezávislé systémy opravných prostriedkov a to 
pre tak citlivú oblasť, akou sú rodinnoprávne spory, pre ktoré je typická snaha neúspešnej, strany 
o využitie všetkých dostupných opravených prostriedkov.

Navyše ustanovenie článku 11 ods. 8 nariadenia Brusel IIa, ktoré ruší exekvatúr ako aj možnosť 
namietať uznanie len pre následné rozsudky podľa článku 11 ods. 8 nariadenia Brusel IIa môže 
v niektorých prípadoch „zvádzať“ súdy členského štátu s právomocou podľa článku 10 nariadenia 
Brusel IIa, aby s definitívnou úpravou opatrovníckych práv vyčkali do skončenia konania o návrat 
v štáte, kam bolo dieťa neoprávnene premiestnené.  

Návrhy delegeferenda 

Na tomto mieste nám dovoľte parafrázovať výrok doc. Vršanského, ktorý povedal, že nás nemá 
zaujímať to, ako zabezpečíme prístup detí k spravodlivosti (justícii) ale to, ako zaistíme, aby 
spravodlivosť (justícia) mala prístup k deťom.  

Nemáme v úmysle bagatelizovať situácie medzinárodných únosov detí v Európskej únii a sme si plne 
vedomí tráum, ktoré spôsobujú deťom a všetkým nositeľom rodičovských práv a povinností a v tomto 
duchu sa pokúsime navrhnúť riešenie, ktoré by na jednej strane poskytovalo dostatočnú ochranu 
opatrovníckym právam ich nositeľov a zároveň rešpektovalo najlepší záujem dieťaťa.  

Domnievame sa, že zásada, že najlepším fórom na rozhodovanie o rodičovských právach 
a povinnostiach aj v situácii medzinárodného rodičovského únosu je súd štátu predchádzajúceho 
obvyklého pobytu dieťaťa je dôležitá a je potrené ju zachovať. Myslíme si však, že len tento súd by 
v rámci opatrovníckeho konania mal rozhodnúť aj o otázke návratu neoprávnene premiestneného 
dieťaťa a jeho rozhodnutie vyžadujúce návrat by malo byť vykonané vo všetkých ostatných členských 
štátoch bez potreby osobitného konania a bez možnosti namietať jeho uznanie. Zároveň by bolo 
vhodné zjednotiť, aspoň v minimálnej miere pravidlá výkonu takýchto rozhodnutí vo vzájomných 

 10V zmysle článku 11 ods. 8 nariadenia Brusel IIa „Bez ohľadu na rozsudok o nevrátení podľa článku 
13 Haagskeho dohovoru z roku 1980 každý následný rozsudok požadujúci návrat dieťaťa vydaný 
súdom, ktorý má právomoc podľa tohto nariadenia, sa vykonáva podľa oddielu 4 kapitoly III na účely 
zabezpečenia návratu dieťaťa.“ 
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vzťahoch medzi členskými štátmi, aby takéto rozhodnutia boli skutočne vykonané v členskom štáte, 
kam bolo dieťa neoprávnene premiestnené. 

Takýto prístup je podľa nášho názoru odôvodnený tým, že len súd členského štátu s právomocou 
podľa článku 10 nariadenia Brusel IIa môže komplexne zhodnotiť celkovú situáciu dieťaťa a posúdiť 
dôvody prípadného nevrátenia v kontexte opatrovníckeho konania a aj širšie ako podľa článku 12, 13 
resp. 20 Haagskeho dohovoru. Takýmto spôsobom by bola zabezpečená ochrana dieťaťa pred takými 
návratmi, ktoré smerujú de facto len k vydaniu rozhodnutia o nahradení súhlasu druhého rodiča so 
zmenou obvyklého pobytu dieťaťa. Súd s právomocou podľa článku 10 nariadenia Brusel IIa je 
schopný prijať efektívne opatrenia na ochranu dieťaťa po jeho návrate, ak je to potrebné 
a v neposlednom rade tento súd môže efektívne vykonávať právomoc podľa článku 10 bez toho, aby 
„čakal“ na skončenie konania o návrat v inom členskom  štáte. 

Domnievame sa však, že takáto právna úprava musí byť doplnená o efektívny mechanizmus 
spolupráce medzi justičnými a administratívnym orgánmi dotknutých členských štátov, ktorý zabezpečí 
plynulý tok informácií, bezproblémové vykonávanie dokazovania vrátane napr. priameho výsluchu 
dieťaťa a únoscu priamo v členskom štáte, kam bolo neoprávnene premiestnené a výmenu informácií 
a skúseností, ktoré zabezpečia, že rozhodnutie vydané v členskom štáte s právomocou podľa článku 
10 nariadenia bude materiálne vykonateľné v členskom štáte, do ktorého bolo dieťa unesené.  

Nie je vylúčené, že súd s právomocou podľa článku 10 nariadenia Brusel IIa v konkrétnom prípade 
dospeje k záveru, nielenže návrat nie je potrebný, ale napr. že je v najlepšom záujme dieťaťa, aby vo 
veci opatrovníckych práv rozhodol súd členského štátu, na územie ktorého bolo neoprávnene 
premiestnené. V takýchto prípadoch má súd členského štátu s právomocou podľa článku 10 
nariadenia Brusel IIa využiť mechanizmus podľa článku 15 nariadenia Brusel IIa a postúpiť právomoc 
tomuto súdu členského štátu, ktorý je vo vhodnejšej situácii na prejednanie veci.  

Táto právna úprava by mala byť doplnená o povinnosť súdov členského štátu, do ktorého bolo dieťa 
neoprávnene premiestnené, aby ak konštatujú nedostatok právomoci začaté opatrovnícke konanie 
prerušili a upovedomili orgány členského štátu s právomocou podľa článku 10 nariadenia Brusel IIa.  

Súd s právomocou podľa článku 10 nariadenia by bol povinný bez zbytočného odkladu informovať súd 
členského štátu, na územie ktorého bolo dieťa unesené o tom, že v danom štáte prebieha konanie 
o opatrovníckych právach k unesenému dieťaťu. Na základe takéhoto oznámenie následne súd
v členskom štáte, do ktorého bolo dieťaťa unesené opatrovnícke konanie zastaví. 

Ak v štáte predchádzajúceho obvyklého pobytu dieťaťa žiadne opatrovnícke konanie neprebieha, súd 
s právomocou podľa článku 10 nariadenia Brusel IIa vyzve účastníkov, aby urobili svoje podania na 
tento súd v súlade s vnútroštátnym právom do troch mesiacov od dátumu oznámenia, aby mohol 
preskúmať otázku opatrovníckeho práva k dieťaťu. Ak by v stanovenej lehote nedostal žiadne 
podanie, súd s právomocou podľa článku 10 nariadenia Brusel IIa nielen ukončí konanie ale stráca 
právomoc podľa článku 10 nariadenia Brusel IIa a informuje o tejto skutočnosti súdy štátu, kam bolo 
dieťa neoprávnene premiestnené, ktoré môžu následne pokračovať v prerušenom opatrovníckom 
konaní. 

Táto komunikácia opäť vyžaduje efektívnu spoluprácu justičných a ústredných orgánov členských 
štátov.  

Navrhujeme nasledovnú formuláciu právomoci podľa článku 10 nariadenia Brusel IIa : 

V prípade neoprávneného premiestnenia alebo zadržiavania dieťaťa si súdy členského štátu, v ktorom 
malo dieťa svoj obvyklý pobyt bezprostredne pred svojim neoprávneným premiestnením alebo 
zadržaním, zachovávajú právomoc, až kým dieťa nenadobudne obvyklý pobyt v inom členskom štáte 
a  

a) každá osoba, orgán alebo iný subjekt, ktorý vykonáva opatrovnícke právo sa zmieril
s premiestnením alebo zadržaním

alebo 

- 52 -



b) dieťa sa zdržiavalo v tomto inom členkom štáte najmenej jeden rok po tom, ako sa osoba,
orgán alebo iný subjekt, ktorý vykonáva opatrovnícke právo, dozvedel alebo mohol dozvedieť,
o mieste pobytu dieťaťa a  na súde členského štátu predchádzajúceho obvyklého pobytu
dieťaťa sa nepodalo žiadne podanie týkajúce sa opatrovníckeho práva k tomuto dieťaťu

alebo  
c) súdy členského štátu, v ktorom malo dieťa obvyklý pobyt  bezprostredne pred neoprávneným

premiestnením alebo zadržaním vydali po neoprávnenom premiestnení alebo zadržaní 
dieťaťa v inom štáte rozsudok o opatrovníckom práve, z ktorého nevyplývala povinnosť 
návratu dieťaťa, v ktorom zohľadnili skutočnosť, že dieťa bolo neoprávnene premiestnené 
alebo je neoprávnene zadržiavané na území iného členského štátu 

alebo 

d) žiadny nositeľ opatrovníckych práv na výzvu súdu členského štátu, v ktorom malo dieťa
obvyklý pobyt  bezprostredne pred neoprávneným premiestnením neurobil podania na tento
súd v súlade s vnútroštátnym právom do troch mesiacov od dátumu doručenia výzvy tohto
súdu podľa článku X.

alebo 

e) súdy členského štátu, v ktorom malo dieťa obvyklý pobyt bezprostredne pred neoprávneným
premiestnením alebo zadržaním postúpili vec súdu iného členského štátu podľa článku 15
nariadenia Brusel IIa.

Záver 

Navrhované riešenie podľa nášho názoru zachováva preventívny účinok predchádzajúcej právnej 
úpravy a predstavuje efektívnejší nástroj na ochranu opatrovníckych práv porušených jednostranným 
konaním únoscu. Navyše ochrana poskytnutá dieťaťu je podľa nášho názoru lepšia v tom smere, že 
sa eliminujú situácie, v ktorých je návrat nariadený de facto len na účely vydania rozhodnutia 
o nahradení súhlasu druhého rodiča so zmenou obvyklého pobytu dieťaťa. Otázkou samozrejme
ostáva, či dôvera vo výkon súdnictva medzi členskými štátmi Európskej únie dosiahla reálne taký 
stupeň, že orgány jedného členského štátu nebudú mať pocit, že potrebujú chrániť dieťa, ktoré bolo 
na ich územie premiestnené a budú dôverovať súdom s právomocou podľa článku 10, že nimi prijaté 
rozhodnutia sú v najlepšom záujme dieťaťa.  
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Závery vedeckej konferencie na tému: 

Občianskoprávne aspekty medzinárodných rodičovských únosov detí a iné rodinnoprávne pomery 
s cudzím prvkom v podmienkach Slovenskej republiky, 

 Právnická fakulta UK v Bratislave, 16.12.02016 

Význam uskutočnenia vedeckej konferencie na Právnickej fakulte UK v Bratislave podčiarkuje 
skutočnosť, že v roku 2016 si pripomíname 50. výročie prijatia Medzinárodných paktov o ľudských 
právach (1966) a 68. výročie prijatia Všeobecnej deklarácie ľudských práv (1948) na pôde organizácie 
Spojených národov.  

Priebeh rokovania a výsledky konferencie potvrdili, že téma konferencie je aktuálna, 
zaujímavá, komplexná, zložitá a interdisciplinárna, a že jej právne a iné aspekty je potrebné skúmať 
nielen z hľadiska jednotlivých detailov ale aj z hľadiska vývojového.Na vedeckej konferencii boli 
prezentované výsledky výskumu niektorých čiastkových aspektov problematiky. V 7 hlavných 
príspevkoch boli prezentované názory odborníkov ako z oblasti právnej teórie a právnej praxe. 
Osobitná pozornosť bola venovaná problematike konania o návrat maloletého do cudziny pri 
neoprávnenom premiestnení alebo zadržaní, medzinárodným rodičovským únosom detí a judikatúre 
Európskeho súdu pre ľudské práva, medzinárodným rodičovským únosom detí z pohľadu advokáta, 
Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže či Úradu komisára pre deti, z akcentu revízie 
nariadenia Brusel IIa. Osobitný význam mal príspevok, v ktorom boli formulované úvahy de lege 
ferenda vo vzťahu k  problematike medzinárodných rodičovských únosov detí.Rokovanie konferencie 
bolo venované právnemu, historickému, sémantickému, systematickému a čiastočne aj logickému 
rozborurôznych aspektov pertraktovanej problematiky. 

Diskusia k jednotlivým vystúpeniam, v priebehu ktorej aktívne vystúpili aj prítomní odborníci 
z oblasti súdnej moci a prokuratúry, experti z oblasti psychológie, vedeckej oblasti, pedagógovia 
a ďalší účastníci bola zaujímavá a vecná. Na jednej strane potvrdila jednotnosť účastníkov pokiaľ ide 
o definovanie základného cieľa, ktorým je ochrana práv a legitímnych záujmov dieťaťa. Na druhej
strane však poukázala na rôznorodosť odborných názorov, najmä pokiaľ ide o optimálnu voľbu metód 
a prostriedkov, ako ciele dosiahnuť.  Predmetom kritického posudzovania bola otázka prepojenia 
výsledkov skúmania právnej teórie s reálne existujúcimi personálnymi a materiálnymi možnosťami 
súdnej praxe ešte dôslednejšie aplikovať súčasné a budúce požiadavky vyplývajúce z platnej právnej 
úpravy a medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky. V rámci diskusie bolo opakovane 
zdôraznené, že posudzované otázky nemajú statickú povahu, ale že ide o širokospektrálny proces 
prebiehajúci ako v oblasti tvorby, tak aj v oblasti aplikácie a interpretácie na úrovni primárneho práva 
Európskej únie a vnútroštátneho práva Slovenskej republiky. Pozornosť v rámci diskusie bola tiež 
venovaná potrebe dobromyseľnosti interpretácie pojmov, nutnosti ich použitia v obvyklom význame, 
v celkovom kontexte a s prihliadnutím na predmet a účel právnej úpravy, ako aj ešte väčšieho využitia 
medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky v aplikačnej praxi justičných orgánov. Bola tiež 
zdôraznená nutnosť ešte väčšieho prihliadania na plnenie záväzkov Slovenskej republiky z pohľadu 
legitímnej ochrany národných záujmov Slovenskej republiky v konkurenčnom medzinárodnom 
prostredí. 

Vedecká konferencia splnila účel pre ktorý bola konaná. Otvorila priestor pre ďalšiu širokú 
diskusiu o aktuálnych problémoch teórie a praxe z pohľadu de lege lata a de lege 
ferendak problematike medzinárodných rodičovských únosov detí. V tomto zmysle, výsledky 
konferencie privítajú nielen odborníci na právnu teóriu a prax, ale aj širšia verejnosť, zaujímajúca sa 
o problematiku právnej ochrany detí.

Doc. JUDr. Peter Vršanský, CSc. 
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Dohovor 119/2001 Z. z. 

119/2001 Z.z. 

DOHOVOR 

o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí

Zmluvné štáty tohto dohovoru,  

súc pevne presvedčené, že vo veciach týkajúcich sa opatrovníctva detí majú ich záujmy prvoradú 

dôležitosť,  

vedené želaním chrániť deti na medzinárodnej úrovni pred škodlivými účinkami ich neoprávneného 

premiestnenia alebo zadržania a stanoviť postup na zabezpečenie ich urýchleného návratu do štátu 

ich obvyklého pobytu, ako aj zaistiť ochranu práva styku,  

rozhodli sa na tento účel uzavrieť dohovor 

a dohodli sa takto: 

KAPITOLA I 

ROZSAH DOHOVORU 

Článok 1 

Cieľom tohto dohovoru je 

a) zabezpečiť okamžitý návrat detí, ktoré boli neoprávnene premiestnené do niektorého zmluvného
štátu alebo sú v ňom zadržiavané, a 
b) zabezpečiť, aby opatrovnícke práva a práva styku podľa právneho poriadku jedného zmluvného
štátu sa účinne dodržiavali v ostatných zmluvných štátoch. 

Článok 2 

Zmluvné štáty prijmú všetky primerané opatrenia na zabezpečenie cieľov dohovoru na svojom území. 
Na tento účel použijú konania, ktoré zabezpečia čo najrýchlejšie skončenie veci. 

Článok 3 

Premiestnenie alebo zadržanie dieťaťa sa považuje za neoprávnené, ak 

a) je porušením opatrovníckeho práva, ktoré nadobudla osoba, inštitúcia alebo iná právnická osoba
buď spoločne, alebo samostatne podľa právneho poriadku štátu, na ktorého území malo dieťa svoj 
obvyklý pobyt bezprostredne pred premiestnením alebo zadržaním, a 
b) v čase jeho premiestnenia alebo zadržania sa toto právo aj skutočne vykonávalo buď spoločne,
alebo samostatne, alebo by sa takto vykonávalo, ak by nedošlo k premiestneniu či zadržaniu. 
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Opatrovnícke právo uvedené v písmene a) možno nadobudnúť najmä priamo zo zákona alebo na 
základe rozhodnutia súdu alebo správneho orgánu, alebo na základe dohody platnej podľa právneho 
poriadku tohto štátu. 

Článok 4 

Dohovor sa použije na dieťa, ktoré malo obvyklý pobyt na území zmluvného štátu bezprostredne pred 
porušením opatrovníckeho práva alebo práva styku. Použitie dohovoru sa skončí, keď dieťa dosiahne 
vek 16 rokov. 

Článok 5 

Na účely tohto dohovoru 

a) „opatrovnícke právo“ zahŕňa práva týkajúce sa starostlivosti o osobu dieťaťa a najmä právo určiť
miesto jeho pobytu, 
b) „právo styku“ zahŕňa právo odviesť dieťa na obmedzený čas na iné miesto, ako je miesto jeho
obvyklého pobytu. 

KAPITOLA II 

ÚSTREDNÉ ORGÁNY 

Článok 6 

Zmluvný štát určí ústredný orgán na vykonávanie povinností, ktoré dohovor ukladá takýmto orgánom. 

Federálne štáty, štáty s viac než jedným právnym systémom alebo štáty, ktoré majú autonómne 
územné celky, môžu určiť viac než jeden ústredný orgán a určiť územný rozsah ich pôsobnosti. Štát, 
ktorý určil viac než jeden ústredný orgán, určí súčasne ústredný orgán, ktorému sa môžu zasielať 
žiadosti, aby ich postúpil príslušnému ústrednému orgánu v tomto štáte. 

Článok 7 

Ústredné orgány navzájom spolupracujú a podporujú spoluprácu medzi príslušnými orgánmi svojich 
štátov na zabezpečenie urýchleného návratu detí a dosiahnutie ďalších cieľov tohto dohovoru. 
Predovšetkým prijímajú samy alebo prostredníctvom iných orgánov alebo osôb všetky vhodné 
opatrenia, aby 

a) zistili, kde sa nachádza dieťa, ktoré bolo neoprávnene premiestnené alebo zadržané,
b) zabránili ďalšej ujme dieťaťa alebo poškodeniu záujmov zainteresovaných osôb prijatím
predbežných opatrení alebo zabezpečením prijatia takýchto opatrení, 
c) zabezpečili dobrovoľné vrátenie dieťaťa alebo prispeli k zmiernemu riešeniu situácie,
d) si vo vhodných prípadoch navzájom vymieňali informácie o sociálnom prostredí dieťaťa,
e) poskytovali informácie všeobecnej povahy o právnom poriadku svojho štátu v rozsahu týkajúcom sa
vykonávania dohovoru, 
f) podali návrh na začatie súdneho alebo správneho konania s cieľom nariadiť návrat dieťaťa alebo
napomáhať jeho začatie a vo vhodných prípadoch prijímali opatrenia na zabezpečenie práva styku 
alebo jeho účinného výkonu,  
g) poskytli alebo uľahčili poskytnutie procesnej pomoci a právneho poradenstva vrátane zastúpenia
právnym zástupcom alebo poradcom, ak si to vyžadujú okolnosti, 
h) prijali administratívne opatrenia, ktoré sú potrebné a primerané na zabezpečenie bezpečného
návratu dieťaťa, 
i) sa vzájomne informovali o vykonávaní tohto dohovoru, a ak je to možné, odstraňovali prekážky jeho
vykonávania. 
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KAPITOLA III 

NÁVRAT DETÍ 

Článok 8 

Osoba, inštitúcia alebo iná právnická osoba, ktorá tvrdí, že dieťa bolo premiestnené alebo zadržané v 
rozpore s opatrovníckym právom, sa môže obrátiť so žiadosťou na ústredný orgán štátu obvyklého 
pobytu dieťaťa alebo na ústredný orgán iného zmluvného štátu o pomoc pri zabezpečení návratu 
dieťaťa. 

Žiadosť musí obsahovať 

a) údaje o totožnosti žiadateľa, dieťaťa, ako aj osoby, ktorá údajne dieťa premiestnila alebo zadržala,
b) dátum narodenia dieťaťa, ak je známy,
c) dôvody, o ktoré opiera žiadateľ svoju žiadosť o návrat dieťaťa,
d) všetky dostupné údaje o tom, kde sa dieťa nachádza, a o totožnosti osoby, u ktorej sa má dieťa
nachádzať. 
K žiadosti možno pripojiť alebo ju možno doplniť o 
e) overený odpis relevantného rozhodnutia alebo dohody,
f) osvedčenie alebo prísažné vyhlásenie vydané ústredným orgánom alebo iným príslušným orgánom
štátu obvyklého pobytu dieťaťa alebo inou zodpovednou osobou, týkajúce sa relevantných právnych 
noriem tohto štátu,  
g) akúkoľvek inú relevantnú listinu.

Článok 9 

Ak ústredný orgán, ktorému bola doručená žiadosť podľa článku 8, má dôvod domnievať sa, že dieťa 
sa nachádza na území iného zmluvného štátu, postúpi žiadosť v priamom styku a urýchlene 
ústrednému orgánu tohto zmluvného štátu a informuje o tom podľa okolností dožadujúci ústredný 
orgán alebo žiadateľa. 

Článok 10 

Ústredný orgán štátu, na ktorého území sa dieťa nachádza, prijme všetky primerané opatrenia na 
dosiahnutie dobrovoľného vrátenia dieťaťa alebo zabezpečí prijatie takýchto opatrení. 

Článok 11 

Justičné alebo správne orgány zmluvných štátov budú v konaní o návrat dieťaťa konať bez odkladu. 

Ak príslušný justičný alebo správny orgán nevydá rozhodnutie do šiestich týždňov odo dňa začatia 
konania, žiadateľ alebo ústredný orgán dožiadaného štátu má právo na vlastný podnet alebo na 
požiadanie ústredného orgánu dožadujúceho štátu dostať vyjadrenie o dôvodoch omeškania. Ak bola 
ústrednému orgánu dožiadaného štátu doručená odpoveď, zašle ju podľa okolností dožadujúcemu 
ústrednému orgánu alebo žiadateľovi. 

Článok 12 

Ak bolo dieťa neoprávnene premiestnené alebo zadržané podľa článku 3 a v deň začatia konania pred 
justičným alebo správnym orgánom zmluvného štátu, v ktorom sa dieťa nachádza, neuplynula odo 
dňa neoprávneného premiestnenia alebo zadržania lehota jedného roka, nariadi príslušný orgán 
okamžite návrat dieťaťa. 

Justičný alebo správny orgán nariadi návrat dieťaťa, aj keď sa konanie začalo po uplynutí lehoty 
jedného roka uvedenej v predchádzajúcom odseku, okrem prípadu, že sa preukáže, že dieťa sa už 
zžilo s novým prostredím. 
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Ak justičný alebo správny orgán dožiadaného štátu má dôvod domnievať sa, že dieťa bolo 
premiestnené na územie iného štátu, môže zastaviť konanie alebo zamietnuť žiadosť o návrat dieťaťa. 

Článok 13 

Bez ohľadu na ustanovenie predchádzajúceho článku justičný alebo správny orgán dožiadaného štátu 
nemusí nariadiť návrat dieťaťa, ak osoba, inštitúcia alebo iná právnická osoba, ktorá nesúhlasí s jeho 
vrátením, preukáže, že 

a) osoba, inštitúcia alebo iná právnická osoba, ktorá mala dieťa v osobnej starostlivosti, v čase
premiestnenia alebo zadržania opatrovnícke právo skutočne nevykonávala alebo že súhlasila, či 
následne sa zmierila s premiestnením alebo zadržaním, alebo 
b) existuje vážne nebezpečenstvo, že návrat by dieťa vystavil fyzickej alebo duševnej ujme alebo ho
inak priviedol do neznesiteľnej situácie. 
Justičný alebo správny orgán môže odmietnuť nariadiť návrat dieťaťa aj vtedy, ak zistí, že dieťa 
nesúhlasí s návratom, a ak dosiahlo vek a stupeň vyspelosti, v ktorom je vhodné zohľadniť jeho 
názory. 
Pri hodnotení okolností uvedených v tomto článku justičné a správne orgány vezmú do úvahy 
informácie o sociálnom prostredí dieťaťa, ktoré poskytol ústredný orgán alebo iný príslušný orgán 
štátu obvyklého pobytu dieťaťa. 

Článok 14 

Pri hodnotení, či došlo k neoprávnenému premiestneniu alebo zadržaniu podľa článku 3, môžu 
justičné alebo správne orgány dožiadaného štátu bezprostredne prihliadnuť na právny poriadok štátu 
obvyklého pobytu dieťaťa, ako aj na súdne alebo správne rozhodnutia bez ohľadu na to, či boli v štáte 
obvyklého pobytu formálne uznané alebo nie, aj bez osobitného konania, ktorého účelom je dôkaz 
cudzieho práva alebo uznanie cudzieho rozhodnutia, ktoré by sa inak muselo uplatniť. 

Článok 15 

Súdne alebo správne orgány zmluvného štátu môžu pred vydaním rozhodnutia vo veci návratu 
dieťaťa požiadať, aby žiadateľ zabezpečil od orgánu štátu obvyklého pobytu dieťaťa rozhodnutie alebo 
iný doklad o tom, že premiestnenie alebo zadržanie bolo neoprávnené podľa článku 3 dohovoru, ak 
takéto rozhodnutie či doklad možno v tomto štáte získať. Ústredné orgány zmluvných štátov poskytnú 
žiadateľovi pomoc v potrebnom rozsahu na zabezpečenie takého rozhodnutia alebo dokladu. 

Článok 16 

Po doručení oznámenia o neoprávnenom premiestnení alebo zadržaní dieťaťa podľa článku 3 sa 
justičné alebo správne orgány zmluvného štátu, na ktorého územie bolo dieťa premiestnené alebo na 
ktorého území je zadržiavané, zdržia rozhodovania vo veci opatrovníckeho práva, až kým sa 
nerozhodne, že návrat dieťaťa sa podľa tohto dohovoru neuskutoční, okrem prípadu, keď v primeranej 
lehote po doručení oznámenia nebola podaná žiadosť podľa tohto dohovoru. 

Článok 17 

Skutočnosť, že v dožiadanom štáte bolo vydané alebo je uznateľné rozhodnutie o opatrovníckom 
práve, nie je dôvodom na odmietnutie návratu dieťaťa podľa tohto dohovoru, ale justičné alebo 
správne orgány dožiadaného štátu môžu dôvody, ktoré viedli k vydaniu takéhoto rozhodnutia, vziať do 
úvahy pri postupe podľa dohovoru. 

Článok 18 

Ustanovenia tejto kapitoly neobmedzujú právomoc justičného alebo správneho orgánu nariadiť návrat 
dieťaťa kedykoľvek. 
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Článok 19 

Rozhodnutie podľa tohto dohovoru o návrate dieťaťa nemožno považovať za rozhodnutie o určení 
opatrovníckeho práva. 

Článok 20 

Návrat dieťaťa podľa článku 12 možno odmietnuť, ak by to nepripúšťali základné princípy ochrany 
ľudských práv a základných slobôd dožiadaného štátu. 

KAPITOLA IV 

PRÁVO STYKU 

Článok 21 

Žiadosť na prijatie opatrení na zabezpečenie práva styku alebo jeho účinného výkonu sa môže zaslať 
ústredným orgánom zmluvných štátov rovnakým spôsobom ako žiadosť o návrat dieťaťa. 

Ústredné orgány sú podľa článku 7 povinné spolupracovať, aby podporili nerušený výkon práva styku 
a dodržiavanie podmienok, ktorými môže byť výkon tohto práva podmienený. Ústredné orgány 
prijímajú opatrenia, aby podľa možnosti odstránili všetky prekážky výkonu tohto práva. 

Ústredné orgány môžu samy alebo prostredníctvom iných orgánov alebo osôb podať návrh na začatie 
konania na úpravu práva styku alebo na ochranu tohto práva a na zabezpečenie plnenia podmienok, 
ktorými môže byť výkon tohto práva podmienený, alebo napomáhať začatie takého konania. 

KAPITOLA V 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

Článok 22 

V súdnom alebo v správnom konaní podľa tohto dohovoru sa nesmie požadovať zloženie žiadnej 
záruky alebo zálohy bez ohľadu na jej označenie na zabezpečenie úhrady trov a nákladov. 

Článok 23 

Pri vykonávaní tohto dohovoru sa nesmie požadovať vyššie overenie alebo podobná formálna 
náležitosť. 

Článok 24 

Každá žiadosť, písomnosť alebo iná listina zasielaná ústrednému orgánu dožiadaného štátu sa 
vyhotoví v pôvodnom jazyku a pripojí sa k nej preklad do úradného jazyka alebo do jedného z 
úradných jazykov dožiadaného štátu, alebo ak takýto preklad nemožno zabezpečiť, preklad do 
francúzštiny alebo angličtiny. 

Zmluvný štát môže výhradou podľa článku 42 vylúčiť použitie francúzskeho alebo anglického jazyka, 
nie však oboch, pri akejkoľvek žiadosti, písomnosti a listine zasielanej jeho ústrednému orgánu. 

Článok 25 

Štátni občania zmluvných štátov a osoby, ktoré majú obvyklý pobyt na území týchto štátov, majú vo 
veciach súvisiacich s vykonávaním tohto dohovoru nárok na procesnú pomoc a právne poradenstvo v 

- 59 -



každom inom zmluvnom štáte za rovnakých podmienok ako štátni občania tohto štátu, ktorí majú na 
jeho území obvyklý pobyt. 

Článok 26 

Každý ústredný orgán znáša vlastné náklady pri vykonávaní tohto dohovoru. 

Ústredné orgány a iné verejné služby zmluvných štátov nesmú vyberať žiadne poplatky v súvislosti so 
žiadosťami podanými podľa tohto dohovoru. Najmä nesmú požadovať žiadne platby od žiadateľa na 
úhradu nákladov a trov konania alebo prípadné výdavky spojené s účasťou právneho zástupcu alebo 
poradcu. Môžu však požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli alebo vzniknú v súvislosti so 
zabezpečením návratu dieťaťa. 

Zmluvný štát však môže výhradou podľa článku 42 vyhlásiť, že nebude znášať náklady uvedené v 
predchádzajúcom odseku, spojené s účasťou právneho zástupcu alebo poradcov alebo so súdnym 
konaním okrem tých, ktoré možno uhradiť z jeho systému procesnej pomoci a právneho poradenstva. 

Po nariadení návratu dieťaťa alebo vydaní rozhodnutia týkajúceho sa práva styku podľa tohto 
dohovoru môžu justičné alebo správne orgány uložiť osobe, ktorá premiestnila alebo zadržala dieťa, 
alebo zabránila výkonu práva styku, aby uhradila nevyhnutné náklady, ktoré vynaložil žiadateľ alebo 
ktoré boli vynaložené v jeho prospech, vrátane cestovných nákladov, nákladov alebo platieb 
vynaložených na lokalizáciu dieťaťa, nákladov právneho zastúpenia žiadateľa a nákladov návratu 
dieťaťa. 

Článok 27 

Ak je zrejmé, že podmienky predpísané týmto dohovorom nie sú splnené alebo že žiadosť je inak 
neodôvodnená, ústredný orgán nie je povinný žiadosť prijať. V takom prípade ústredný orgán obratom 
informuje žiadateľa alebo v závislosti od okolností prípadu ústredný orgán, ktorého prostredníctvom 
bola žiadosť podaná, o dôvodoch jej neprijatia. 

Článok 28 

Ústredný orgán môže žiadať, aby sa k žiadosti pripojilo písomné plnomocenstvo, ktoré ho oprávňuje 
konať v mene žiadateľa, alebo na také účely určiť svojho zástupcu. 

Článok 29 

Dohovor nebráni žiadnej osobe, inštitúcii ani inej právnickej osobe, ktorá tvrdí, že došlo k porušeniu 
opatrovníckeho práva alebo práva styku podľa článku 3 alebo článku 32, aby sa obrátila na justičné 
alebo správne orgány zmluvného štátu priamo, či na základe ustanovení tohto dohovoru, alebo nie. 

Článok 30 

Žiadosť doručená ústrednému orgánu alebo priamo justičným či správnym orgánom zmluvného štátu 
v súlade s podmienkami určenými týmto dohovorom, ako aj všetky listiny a informácie k nej pripojené 
alebo poskytnuté ústredným orgánom majú dôkaznú moc v konaní na súdoch alebo v správnych 
orgánoch zmluvných štátov. 

Článok 31 

Vo vzťahu k štátu, ktorý má vo veciach opatrovníctva dva systémy práva alebo viac systémov práva, 
ktoré sa uplatňujú na rôznych územných celkoch,  

a) každý odkaz na obvyklý pobyt na území tohto štátu treba považovať za odkaz na obvyklý pobyt na
územnom celku tohto štátu, 
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b) každý odkaz na právny poriadok štátu obvyklého pobytu sa považuje za odkaz na právny poriadok
územného celku v tom štáte, v ktorom má dieťa obvyklý pobyt. 

Článok 32 

Vo vzťahu k štátu, ktorý má vo veciach opatrovníctva dva systémy práva alebo viac systémov práva, 
ktoré sa uplatňujú na rôzne kategórie osôb, každý odkaz na právo tohto štátu sa považuje za odkaz 
na ten systém práva, ktorý sa podľa právneho poriadku tohto štátu má použiť. 

Článok 33 

Štát, v ktorom rôzne územné celky majú vlastné právne normy týkajúce sa opatrovníctva detí, nie je 
povinný použiť tento dohovor, ak by ho nebol povinný použiť štát, ktorý má jednotný systém práva. 

Článok 34 

Tento dohovor sa vo veciach, ktoré sú predmetom jeho úpravy, uplatňuje prednostne pred Dohovorom 
o právomoci orgánov a rozhodnom práve v oblasti ochrany maloletých z 5. októbra 1961 medzi
zmluvnými stranami oboch dohovorov. Inak tento dohovor nebráni použitiu iného medzinárodného 
zmluvného nástroja platného medzi štátom pôvodu a dožiadaným štátom alebo inej právnej normy 
dožiadaného štátu na účely dosiahnutia návratu dieťaťa, ktoré bolo neoprávnene premiestnené alebo 
zadržané, alebo na zabezpečenie práva styku. 

Článok 35 

Dohovor sa uplatní medzi zmluvnými štátmi iba v tých prípadoch neoprávneného premiestnenia alebo 
zadržania, ku ktorým došlo po nadobudnutí platnosti dohovoru pre tieto štáty. 

Ak bolo urobené vyhlásenie podľa článku 39 alebo 40, odkaz na zmluvný štát v predchádzajúcom 
odseku sa považuje za odkaz na územný celok alebo celky, na ktoré sa dohovor bude uplatňovať. 

Článok 36 

Žiadne ustanovenie tohto dohovoru nebráni dvom alebo viacerým zmluvným štátom, aby sa na účel 
zníženia prekážok návratu dieťaťa dohodli, že vo vzájomnom vzťahu nepoužijú niektoré ustanovenia 
dohovoru, ktoré takéto prekážky spôsobujú. 

KAPITOLA VI 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Článok 37 

Dohovor je otvorený na podpis štátom, ktoré boli členmi Haagskej konferencie medzinárodného práva 
súkromného v čase jej štrnásteho zasadnutia. 

Dohovor podlieha ratifikácii, prijatiu alebo schváleniu a ratifikačné listiny alebo listiny o prijatí, alebo 
schválení sa uložia na Ministerstve zahraničných vecí Holandského kráľovstva. 

Článok 38 

Každý iný štát môže k dohovoru pristúpiť. 

Listina o prístupe bude uložená na Ministerstve zahraničných vecí Holandského kráľovstva. 

Dohovor nadobudne platnosť pre pristupujúci štát prvým dňom tretieho kalendárneho mesiaca od 
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uloženia jeho listiny o prístupe. 

Prístup nadobudne platnosť iba vo vzťahu medzi pristupujúcim štátom a tým zmluvným štátom, ktorý 
vyhlási, že prístup prijal. Takéto vyhlásenie musí urobiť každý členský štát, ktorý dohovor ratifikuje, 
prijme alebo schváli následne po prístupe. Takéto vyhlásenie sa uloží na Ministerstve zahraničných 
vecí Holandského kráľovstva a toto ministerstvo zašle jeho overenú kópiu každému zmluvnému štátu 
diplomatickou cestou. 

Dohovor nadobudne platnosť medzi pristupujúcim štátom a štátom, ktorý vyhlásil, že prijíma tento 
prístup, prvým dňom tretieho kalendárneho mesiaca od uloženia vyhlásenia o prijatí. 

Článok 39 

Každý štát môže pri podpise, ratifikácii, prijatí, schválení alebo prístupe vyhlásiť, že dohovor sa uplatní 
na všetky územia, za ktorých medzinárodné vzťahy je zodpovedný, alebo na jedno takéto územie, 
alebo na niekoľko z nich. Toto vyhlásenie, ako aj akékoľvek neskoršie rozšírenie sa oznámi 
Ministerstvu zahraničných vecí Holandského kráľovstva. 

Článok 40 

Ak má zmluvný štát dva územné celky alebo viac územných celkov, v ktorých sa vo veciach 
upravených týmto dohovorom uplatňujú rôzne systémy práva, môže pri podpise, ratifikácii, prijatí, 
schválení alebo prístupe vyhlásiť, že dohovor sa uplatní na všetky jeho územné celky alebo len na 
jeden, alebo na niekoľko z nich, a môže takéto svoje vyhlásenie kedykoľvek zmeniť novým 
vyhlásením. 

Každé takéto vyhlásenie sa oznámi Ministerstvu zahraničných vecí Holandského kráľovstva a musia 
sa v ňom výslovne označiť územné celky, na ktoré sa dohovor bude uplatňovať. 

Článok 41 

Ak má zmluvný štát systém štátnej moci, v ktorom je výkonná, súdna a zákonodarná moc rozdelená 
medzi ústredné a iné orgány tohto štátu, podpis alebo ratifikácia, prijatie, alebo schválenie tohto 
dohovoru, alebo prístup k nemu týmto štátom, alebo ním urobené vyhlásenie podľa článku 40 nemá 
žiaden vplyv na vnútroštátnu deľbu moci v tomto štáte. 

Článok 42 

Každý štát môže najneskôr pri ratifikácii, prijatí, schválení alebo pristúpe, alebo pri vyhlásení podľa 
článku 39 alebo 40 uplatniť jednu výhradu alebo obe výhrady uvedené v článku 24 a článku 26 ods. 3. 
Iné výhrady sú neprípustné. 

Každý štát môže kedykoľvek odvolať výhradu, ktorú uplatnil. Takéto odvolanie sa oznámi Ministerstvu 
zahraničných vecí Holandského kráľovstva. 

Výhrada stráca platnosť prvým dňom tretieho kalendárneho mesiaca od oznámenia podľa 
predchádzajúceho odseku. 

Článok 43 

Dohovor nadobudne platnosť prvým dňom tretieho kalendárneho mesiaca od uloženia tretej 
ratifikačnej listiny, listiny o prijatí, schválení alebo prístupe podľa článkov 37 a 38. 

Potom dohovor nadobudne platnosť 

1. pre každý štát, ktorý ho ratifikuje, prijme, schváli alebo k nemu pristúpi neskôr, prvým dňom tretieho
kalendárneho mesiaca od uloženia jeho ratifikačnej listiny, listiny o prijatí, schválení alebo prístupe, 
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2. pre každé územie alebo územný celok, na ktoré bol dohovor rozšírený podľa článku 39 alebo 40,
prvým dňom tretieho kalendárneho mesiaca od oznámenia podľa týchto článkov. 

Článok 44 

Dohovor zostane v platnosti päť rokov odo dňa nadobudnutia platnosti podľa prvého odseku článku 43 
aj pre štáty, ktoré ho ratifikovali, prijali alebo schválili, alebo k nemu pristúpili neskôr. 

Ak nebude dohovor vypovedaný, predĺži sa jeho platnosť automaticky každých päť rokov. 

Výpoveď sa oznámi Ministerstvu zahraničných vecí Holandského kráľovstva najneskôr šesť mesiacov 
pred uplynutím päťročného obdobia. Môže sa obmedziť na určité územia alebo územné celky, na 
ktoré sa dohovor uplatňuje. 

Výpoveď bude mať platnosť iba vo vzťahu k štátu, ktorý ju uplatnil. Dohovor zostane v platnosti pre 
ostatné zmluvné štáty. 

Článok 45 

Ministerstvo zahraničných vecí Holandského kráľovstva oznámi členským štátom konferencie a 
štátom, ktoré k dohovoru pristúpili podľa článku 38,  

1. podpisy a ratifikácie, prijatia a schválenia podľa článku 37,
2. prístupy podľa článku 38,
3. dátum nadobudnutia platnosti dohovoru podľa článku 43,
4. rozšírenia podľa článku 39,
5. vyhlásenia podľa článkov 38 a 40,
6. výhrady podľa článku 24 a článku 26 ods. 3 a odvolania podľa článku 42,
7. výpovede podľa článku 44.

Na dôkaz tohto podpísaní, súc na to riadne splnomocnení, podpísali tento dohovor. 

Dané v Haagu 25. októbra 1980 v anglickom a vo francúzskom jazyku, pričom obe znenia majú 
rovnakú platnosť, v jednom vyhotovení, ktoré sa uloží v archíve vlády Holandského kráľovstva a 
ktorého overený odpis sa odovzdá diplomatickou cestou každému členskému štátu Haagskej 
konferencie medzinárodného práva súkromného. 
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