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Úvod 

Výbor pre petície dostal spolu približne 20 petícií týkajúcich sa prípadov detí, ktoré 

v Anglicku a vo Walese odobrali do starostlivosti štátu a následne dali na osvojenie bez 

súhlasu biologických rodičov, čo sú prípady tzv. osvojenia bez súhlasu alebo núteného 

osvojenia. V anglickom práve sa uvádza, že „súd nemôže dať dieťa na osvojenie ani vydať 

rozhodnutie o osvojení dieťaťa bez súhlasu rodiča alebo poručníka dieťaťa, pokiaľ sa 

neubezpečí, že […] b) v záujme dieťaťa je nutné tento súhlas obísť“. 1 Podľa britských 

orgánov sa súhlas obchádza, keď je to „v záujme dieťaťa“, ale treba tiež poznamenať, že 

zvrátiť rozhodnutie o osvojení tohto druhu je mimoriadne náročné (a v praxi k nemu takmer 

nikdy nedochádza) a zavŕšením procesu osvojenia sa právny vzťah rodičov k dieťaťu 

oficiálne a neodvolateľne končí. Mohlo by to veľmi ublížiť deťom aj rodičom.  

Za posledných niekoľko rokov došlo k zvýšeniu počtu prípadov zahŕňajúcich rodičov, 

ktorí nepochádzajú zo Spojeného kráľovstva, najmä rodín z východnej Európy (zo 

Slovenska, z Lotyšska a Bulharska). Vzhľadom na tento cezhraničný aspekt je Výbor pre 

petície oprávnený ďalej preskúmať 13 z týchto petícií.  

Niektorí predkladatelia petícií boli pozvaní, aby vo februári 2014 predstavili svoju petíciu 

členom výboru PETI. Odpovede poskytli útvary Európskej komisie aj britské orgány. Na 

lepšie oboznámenie sa so situáciou dala tematická sekcia vypracovať správu s názvom 

Osvojenie bez súhlasu, ktorú v júli 2015 predstavila výboru jej autorka, Dr. Claire Fenton-

Glynn z univerzity v Cambridge.2 Navyše, isté znepokojenie v súvislosti so situáciou 

v Spojenom kráľovstve bolo vyjadrené aj v správe Parlamentného zhromaždenia Rady 

Európy, ktorá bola uverejnená v marci 2015.3  

 

– Stručný prehľad postupu odobratia dieťaťa rodičovi (rodičom): 

Prvá fáza, keď sa objavia pochybnosti o záujme dieťaťa, zahŕňa návštevu a podporu zo strany 

sociálnych pracovníkov z miestneho orgánu. Miestne orgány by mali rodinám ponúknuť 

včasnú pomoc, prípadne posúdiť ich situáciu a ponúknuť podporu podľa oddielu 17 až 37 

Zákona o deťoch z roku 19894. Ak sa táto podpora zdá nepostačujúca alebo ak dôjde 

k neočakávanému vývoju, ktorý by ohrozoval záujem dieťaťa, dieťa sa môže prevziať do 

starostlivosti. Miestne orgány majú právomoc požiadať súdy o núdzové ochranné príkazy 

a polícia má právomoc odoberať deti, aby mohla okamžite konať na ochranu dieťaťa. Miestne 

orgány nemôžu deti odňať zo starostlivosti ich rodičov (pokiaľ s tým rodičia nesúhlasia) bez 

toho, aby najskôr predložili vec súdu a podali žiadosť o vydanie rozhodnutia o prevzatí do 

starostlivosti. Po vydaní rozhodnutia o prevzatí do starostlivosti sa vypracuje plán 

starostlivosti o dieťa. Ak sa miestny orgán domnieva, že osvojenie je pre dieťa najlepšou 

možnosťou, súd môže vydať rozhodnutie o umiestnení. Na základe neho je možné umiestniť 

dieťa do starostlivosti budúcich osvojiteľov, ktorých môže príslušný orgán vybrať ešte pred 

vydaním rozhodnutia o osvojení. Biologický rodič má právo súdnou cestou podať žiadosť 

                                                 
1 Zákon o osvojení a deťoch z roku 2002, bod 52 ods. 1 písm. b). 

2 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/519236/IPOL_STU(2015)519236_EN.pdf  

3 http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewPDF.asp?FileID=21567&lang=en  

4 Pozri požiadavky ustanovené v týchto dokumentoch: 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/419595/Working_Together_

to_Safeguard_Children.pdf  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/519236/IPOL_STU(2015)519236_EN.pdf
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewPDF.asp?FileID=21567&lang=en
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/419595/Working_Together_to_Safeguard_Children.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/419595/Working_Together_to_Safeguard_Children.pdf
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o zrušenie rozhodnutia o umiestnení predtým, ako osvojenie oficiálne nadobudne platnosť, ale 

tej by sa vyhovelo len v prípade, keby bol súd presvedčený o výraznej zmene pomerov. Po 

vydaní rozhodnutia o umiestnení začne dieťa žiť s budúcimi osvojiteľmi. Až po tom, ako žije 

s týmito budúcimi osvojiteľmi istý čas, možno podať žiadosť, opäť súdnou cestou, o konečné 

rozhodnutie o osvojení. Biologický rodič môže proti tomu namietať len podaním žiadosti 

o súdne povolenie na takýto úkon.  

Petície  

– Petícia č. 1707/2013 v mene Association of McKenzie Friends o zrušení osvojenia detí bez 

súhlasu rodičov (núteného osvojenia) s viac ako 2 500 podporovateľmi (kampaň). 

– Petície o údajnej diskriminácii na základe štátnej príslušnosti a náboženského vyznania 

(umiestnené deti prestávajú používať svoj materinský jazyk a vykonávať náboženskú prax): 

petície č. 1847/2013, 1852/2013, 2287/2013, 1638/2014 (táto problematika sa uvádza aj 

v petíciách č. 2546/2013 a 0344/2014). 

– Petície o údajnom násilnom umiestnení detí bez súhlasu rodičov: petície č. 2546/2013, 

2498/2013, 063/2014, 0344/2014, 1507/2014, 0195/2015. 

Stručná správa o stretnutiach 

Návšteva 

 

Návšteva na účely zistenia potrebných skutočností trvala od štvrtka 5. novembra od 10.30 h 

do piatka 6. novembra do približne 13.30 h. Jej cieľom bolo poskytnúť členom delegácie 

možnosť lepšie nahliadnuť do situácie prostredníctvom konzultácií s rôznymi 

zainteresovanými stranami a odborníkmi z praxe. 

Delegácia výboru PETI, ktorú tvorilo 8 členov, sa stretla so širokou škálou zúčastnených strán 

a odborníkov, ktorí sa všetci otvorene podelili o svoje skúsenosti a stanoviská.  

 

Osobné výpovede 

 

Členovia delegácie mali príležitosť vypočuť si niekoľko ďalších výpovedí o predmetných 

záležitostiach a stretli sa so štyrmi ľuďmi, ktorí podporujú názory uvedené v petíciách.  

 

• Florence Bellone, belgická novinárka na voľnej nohe žijúca v Spojenom kráľovstve, 

ktorá pracuje pre rozhlasovú a televíznu spoločnosť RTBF, uverejnila niekoľko článkov na 

tému umiestňovania do pestúnskej starostlivosti a osvojovania bez súhlasu. Viedla vlastné 

vyšetrovania vďaka svojim aktivitám vo funkcii poradcu nazývaného McKenzie Friend1 pre 

rodiny zapojené do konania o zverení do starostlivosti.  

• Lucy Allan je novozvolená konzervatívna poslankyňa, členka výboru pre vzdelávanie 

Dolnej snemovne. Viedla kampaň s cieľom poukázať na niektoré nedostatky v konaniach 

                                                 
1 Každý, kto je na súde v Spojenom kráľovstve zapojený do prípadu týkajúceho sa rodinného práva, má nárok 

zastupovať sa na súde sám (nemusí mať najatého právneho zástupcu ani advokáta), a ak sa rozhodne pre takýto 

krok, nazýva sa účastníkom konania v osobnom zastúpení. Účastníka konania v osobnom zastúpení môže 

sprevádzať niekto, kto mu pomáha, a táto osoba sa nazýva McKenzie Friend, pričom tento názov vznikol podľa 

prípadu, ktorým sa v roku 1970 stanovili tieto zásady. Nejde o automatické právo, ale sudca by účastníkovi 

konania v osobnom zastúpení zamietol pomoc poradcu nazývaného McKenzie Friend, len keby na to existoval 

veľmi dobrý dôvod. Pozri: http://courtwithoutalawyer.co.uk/mckenzie-friends.html  

http://courtwithoutalawyer.co.uk/mckenzie-friends.html
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o zverení dieťaťa do starostlivosti v Spojenom kráľovstve a obhajovať práva rodín 

v prípadoch nespravodlivosti týkajúcich sa ochrany dieťaťa. Začala kampaň Family First 

(Rodina na prvom mieste) po tom, ako bola osobne konfrontovaná s nekorektným súdnym 

konaním.  

• John Hemming je bývalý liberálno-demokratický poslanec. V roku 2006 založil 

kampaň Justice for Families (Spravodlivosť pre rodiny) v reakcii na to, že ho oslovilo 

niekoľko ľudí s problémami, ktoré vyplývajú z konaní o zverení do starostlivosti v Anglicku. 

V rámci kampane Justice for Families sa pomáha ľuďom, ktorí čelia problémom so systémom 

starostlivosti, prostredníctvom poskytovania poradenstva o tom, ako sa s prípadmi obrátiť na 

miestne súdy a na Európsky súd pre ľudské práva. V rámci kampane Justice for Families sa 

v súčasnosti rieši viac ako tritisíc prípadov. 

 

• Julie Haines, riaditeľka kampane Justice for Families. Pracuje ako právna poradkyňa 

pre rodiny zapojené do konaní o zverení do starostlivosti.  

 

Orgány a organizácie zapojené do ochrany dieťaťa 

 

Práca týkajúca sa ochrany detí sa riadi príručkou s názvom Spolupráca na ochrane detí – 

príručka pre medziagentúrnu spoluprácu na zabezpečenie a ochranu záujmov detí1, ktorú 

v marci 2015 uverejnilo ministerstvo školstva. Toto štatutárne usmernenie bolo vydané zo 

zákona a musí sa dodržiavať, pokiaľ neexistuje dobrý dôvod na jeho nedodržanie. Okrem 

iných by ho mali dodržiavať hlavní predstavitelia miestnych orgánov, riaditelia zariadení 

služieb pre deti, organizácie poskytujúce služby deťom a rodinám vrátane sociálnych 

pracovníkov, polície, vzdelávacích inštitúcií, služieb justície pre mládež a tak ďalej. Členovia 

výboru sa stretli so zástupcami charitatívnych organizácií, ktoré podporujú rodičov a deti 

zapojené do konaní o zverení do starostlivosti, so zástupcami Metropolitnej polície a so 

zástupcami sociálnych služieb: 

• Anthony Douglas, vedúci úradu Cafcass (Children and Family Court Advisory and 

Support Service – Služba súdneho poradenstva a podpory pre deti a rodinu), a Sheila 

Pankhania-Collins, kolízna opatrovníčka. Cafcass je mimorezortný verejný orgán, ktorý 

zastupuje deti v prípadoch na rodinných súdoch v Anglicku. Pracuje s približne 

120 000 deťmi ročne (vo veku do 18 rokov). Polovica z týchto prípadov sa týka detí vo veku 

do 8 rokov. Keď miestny orgán požiada o vydanie rozhodnutia o umiestnení, súd vymenuje 

pracovníka úradu Cafcass, teda kolízneho opatrovníka, ktorý bude zastupovať záujmy dieťaťa 

na súde. 

• Cathy Ashley, generálna riaditeľka, a Bridget Lindley, zástupkyňa generálnej 

riaditeľky a hlavná právna poradkyňa skupiny Family Rights Group (Skupina pre rodinné 

práva) (FRG). FRG je charitatívna organizácia, ktorá poskytuje poradenstvo rodinám 

(rodičom a širšej rodine, ktorí vychovávajú deti, ktoré nemôžu ostať doma) o ich právach 

a možnostiach, keď sociálni pracovníci alebo súdy rozhodujú o záujme ich detí (keď sú deti 

v núdzi, v ohrození alebo keď už sú v systéme starostlivosti). 

• Steve Williams, detektív, hlavný policajný inšpektor na oddelení pre vyšetrovanie 

sexuálnych trestných činov, vykorisťovania a zneužívania detí, inšpektor Jim Cook z tímu pre 

dohľad nad reakciami na núdzové situácie a Anthony McKeown, detektív inšpektor poverený 

vedením tímu na vyšetrovanie zneužívania detí v Camdene a Islingtone, z oddelenia pre 

                                                 
1https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/419595/Working_Together

_to_Safeguard_Children.pdf  

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/419595/Working_Together_to_Safeguard_Children.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/419595/Working_Together_to_Safeguard_Children.pdf


 

CR\1092729SK.doc 5/18 PE572.954v02-00 

 SK 

vyšetrovanie sexuálnych trestných činov, vykorisťovania a zneužívania detí (Sexual Offences, 

Exploitation & Child Abuse Command – SOECA), Metropolitná policajná služba. 

• Bridget Robb, generálna riaditeľka Britského združenia sociálnych pracovníkov, 

a Susannah Daus z miestneho orgánu sociálnych služieb v Islingtone. 

 

Diplomatické služby z iných členských štátov EÚ 

 

Výbor pre petície dostal niekoľko petícií od bulharských a lotyšských občanov. Lotyšské 

orgány navyše nedávno podali sťažnosť parlamentu Spojeného kráľovstva v súvislosti 

s osvojovaním bez súhlasu1. Poslanci Európskeho parlamentu sa stretli so zástupcami 

diplomatických služieb Bulharska a Lotyšska: 

• Solveiga Silkalna, Chargé d’affaires, a Inga Sergeiceva, tretia tajomníčka 

veľvyslanectva Lotyšska v Spojenom kráľovstve; 

• Maria Anguelieva-Koleva, vedúca konzulárneho úradu, a Todor Krastev, vedúci 

Úradu práce a sociálnych vecí na veľvyslanectve Bulharska v Spojenom kráľovstve. 

 

Justičné orgány 

 

Poslanci Európskeho parlamentu si tiež vymenili názory s osobami priamo zapojenými do 

súdnych konaní: 

 

• Jeho ctihodnosť Sir James Munby, predseda sekcie rodinných záležitostí na 

odvolacom súde pre Anglicko a Wales. 

• Naomi Angell, súkromná právna zástupkyňa pre právnickú spoločnosť Law Society; 

Dorothy Simon, právna zástupkyňa miestneho orgánu pre právnickú spoločnosť Law Society, 

a Martha Cover, advokátka Združenia právnikov pre deti.  

 

Politické orgány  

 

Žiaľ, poslanci Európskeho parlamentu nemali príležitosť stretnúť sa s Edwardom 

Timpsonom, štátnym tajomníkom pre deti a rodinu, a inými členmi Vzdelávacieho výboru 

Dolnej snemovne (kladne odpovedala len Lucy Allan). Počas návštevy nebol k dispozícii 

nikto z nich.  

 

I. O štatistike a hlavných dôvodoch vysokého počtu osvojení 

 

Pokiaľ ide o osvojenia bez súhlasu, Sir James Munby uviedol: „Nech už sú právne opatrenia 

akékoľvek, faktom je, že skutočne vydávame viac týchto rozhodnutí [o osvojení] než 

pravdepodobne kdekoľvek inde v Európe. […] iné členské štáty v Európe znepokojuje, že 

zabezpečujeme osvojenie primnohých detí a že to robíme príliš rýchlo. Postoj vlády z hľadiska 

domáceho zákona o osvojovaní je taký, že nezabezpečujeme osvojenie dostatočného počtu detí 

a že v tomto smere konáme príliš pomaly2, takže dochádza k celkovému rozporu na úplne 

základnej rovine medzi európskym pohľadom na túto záležitosť a tým, ako sa na prvý pohľad 

javí domáca perspektíva.“ 

                                                 
1 http://www.theguardian.com/uk-news/2015/mar/09/latvia-complains-to-uk-parliament-over-forced-adoptions  

2 Pozri napríklad: http://www.theguardian.com/society/2015/nov/02/david-cameron-urges-faster-adoptions-

doubling-number-of-early-placements  

http://www.theguardian.com/uk-news/2015/mar/09/latvia-complains-to-uk-parliament-over-forced-adoptions
http://www.theguardian.com/society/2015/nov/02/david-cameron-urges-faster-adoptions-doubling-number-of-early-placements
http://www.theguardian.com/society/2015/nov/02/david-cameron-urges-faster-adoptions-doubling-number-of-early-placements
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Vysoký počet prípadov osvojenia bez súhlasu a jeho zvyšovanie Podľa zástupcov polície 

v poslednom čase dochádza k zvýšenému počtu nahlásených prípadov zneužívania detí, 

a preto možno následne očakávať zvýšenie počtu konaní o zverení do starostlivosti. Delegácia 

sa dozvedela, že pre značný nárast počtu rodičov a detí zapojených do konaní o zverení do 

starostlivosti je systém, ktorý zaviedla skupina Family Rights Group, zavalený a skupina má 

problém finančne zvládnuť všetky prípady. Dopyt po ich poradenstve sa od rokov 2010/2011 

viac než zdvojnásobil a stále narastá (v období od apríla do septembra 2015 bol zaznamenaný 

nárast o 22 % v porovnaní s obdobím od apríla do septembra 2014), najmä pokiaľ ide o počet 

obetí domáceho násilia (čo je kľúčový faktor vedúci k zaangažovaniu služieb starostlivosti 

o deti) z radov matiek, ktorý sa od rokov 2010/2011 do rokov 2014/2015 zvýšil o 217 %. 

Viacero rečníkov uviedlo, že jedným z hlavných vysvetlení príslušných orgánov v prospech 

osvojenia je zlyhávanie systému ústavnej starostlivosti (v súvislosti s tínedžermi, ktorí sa 

dostanú do väzenia alebo z ktorých sa stávajú obete sexuálneho vykorisťovania). Tragický 

prípad dieťaťa Baby P. (batoľaťa, ktoré zomrelo na následky početných poranení 

spôsobených partnerom jeho matky počas obdobia, keď ho opakovane navštevovali sociálni 

a zdravotnícki pracovníci) bol silno medializovaný a Florence Bellone a Bridget Robb ho 

uviedli ako kľúčovú udalosť, ktorá viedla k zvýšeniu počtu konaní o zverení do starostlivosti. 

Sociálni pracovníci sa obávajú žaloby v prípade, že by prehliadli situáciu možného ohrozenia 

dieťaťa. Vláda nedávno navrhla právny predpis, na základe ktorého by sociálni pracovníci 

mohli byť stíhaní za úmyselné zanedbanie povinnosti pri deťoch, ktoré patria medzi ich 

prípady. Tento tlak sa často spája s rozpočtovými škrtmi v oblasti sociálnych služieb: každý 

sociálny pracovník musí riešiť priveľký počet prípadov, čo sťažuje zabezpečenie 

vysokokvalitných služieb a v kombinácii s týmto legislatívnym návrhom vystavuje sociálnych 

pracovníkov riziku trestných dôsledkov. 

 

Na základe svojich skúseností a počtu prípadov, ktoré sa dostávajú do pozornosti kampane 

Justice for Families, Julie Haines a John Hemming považujú vyhlásenie orgánov Spojeného 

kráľovstva o tom, že plány starostlivosti na účely osvojenia sú len „výnimočné“, za 

nesprávne. „Orgány Spojeného kráľovstva merajú „výnimočnosť“ s ohľadom na 12 miliónov 

detí v populácii namiesto toho, aby ju merali s ohľadom na 65 000 detí, ktoré sa nachádzajú 

v systéme starostlivosti“ […] „je dôležité pozrieť sa na počet detí, ktoré sa dostávajú do 

systému starostlivosti a ktoré z neho odchádzajú, v porovnaní s počtom osvojených detí 

namiesto toho, aby sme sa pozerali na počet detí v systéme starostlivosti len ako na štatistický 

údaj“. Podľa Julie Hainesovej „pri všetkých deťoch do 5 rokov, ktoré sa dostávajú do 

pestúnskej starostlivosti, pričom nebol podaný návrh na ich navrátenie do rodiny, je bežným 

postupom v každom takomto prípade osvojenie“.  

Základný problém je v tom, že systém má tendenciu prikláňať sa k osvojeniu, ktoré sa 

považuje za „zlatý štandard“, pričom je poháňaný tlakom, ktorý ústredná štátna správa vyvíja 

posledných 15 rokov. Podľa Johna Hemminga je to otázka, o ktorej sa v Dolnej snemovni 

ťažko diskutuje.  

Počas návštevy sa poskytli dve vysvetlenia toho, prečo sa z osvojenia stal „zlatý štandard“ na 

ochranu dieťaťa. Prvé sa týka finančných aspektov. Po osvojení už dieťa nie je finančne 

podporované z verejného systému sociálneho zabezpečenia. Na druhej strane, náhradné 

rodičovstvo sa stalo zaujímavým zdrojom príjmov, najmä v čase hospodárskej krízy. 

Finančné záujmy sa prejavujú aj v pôsobení súkromných agentúr pre osvojenie. 

Druhé vysvetlenie má korene v britskej kultúre a spoločnosti: osvojenie sa považuje za 

rozprávkový koniec pre deti, ktorý im ponúka možnosť spoločenského rastu. 

 



 

CR\1092729SK.doc 7/18 PE572.954v02-00 

 SK 

Keď Sirovi Jamesovi Munbymu položili otázku o počte a charakteristike prípadov 

zahŕňajúcich rodičov cudzej štátnej príslušnosti, povedal: „Jedným z problémov je, že 

štatistika, ktorú v tejto krajine vedieme, je veľmi nedostatočná“. Na vysvetlenie zvýšeného 

počtu prípadov s cezhraničnými aspektmi poukázal na demografickú realitu, spolu 

s pristúpením krajín zo strednej a z východnej Európy k EÚ a so slobodou pohybu. Toto 

zvýšenie potvrdili aj zástupcovia lotyšského a bulharského veľvyslanectva.  

 

Anthony Douglas z úradu Cafcass sa domnieva, že pri riešení prípadov ochrany detí, ktoré 

zahŕňajú rodičov s cudzou štátnou príslušnosťou, neexistujú žiadne rozdiely. Keď pánovi 

Douglasovi položili otázku o pomere napadnutých osvojení vo všeobecnosti a napadnutých 

osvojení zo strany rodičov s cudzou štátnou príslušnosťou v porovnaní so štátnymi 

príslušníkmi, neskôr prostredníctvom e-mailu odpovedal, že pokiaľ ide o napadnuté osvojenia 

v Spojenom kráľovstve, predstavujú zhruba polovicu všetkých konaní týkajúcich sa 

osvojenia, a že toto percento ostáva viac-menej nemenné bez ohľadu na rastúci počet 

prípadov za posledných niekoľko rokov (pozri údaje uverejnené ministerstvom školstva1). 

Z údajov nevyplýva, či k napadnutiu došlo počas jedného alebo viacerých z troch 

potenciálnych medzníkov konania, ktorými sú: žiadosť o umiestnenie, žiadosť o zrušenie 

rozhodnutia o umiestnení s povolením súdu a námietka proti žiadosti o vydanie rozhodnutia 

o osvojení s povolením súdu. V rámci údajov sa tiež nerozlišuje medzi štátnymi príslušníkmi 

Spojeného kráľovstva a občanmi EÚ. Štátni príslušníci Spojeného kráľovstva však tvoria 

prevažnú väčšinu týchto žiadostí a pomerne nízky počet cudzích štátnych príslušníkov by 

nemal podstatne zmeniť celkové percento. Pán Douglas nenatrafil na žiadne údaje ani 

neoficiálne informácie, ktoré by naznačovali akýkoľvek rozdiel v percente právnych námietok 

proti návrhu na osvojenie medzi štátnymi príslušníkmi Spojeného kráľovstva a cudzími 

štátnymi príslušníkmi, a určite ich nie je dosť na to, aby sa dali považovať za štatisticky 

významné. Dodal, že „[…] v Spojenom kráľovstve máme povinnosť zabezpečiť, aby bol náš 

prístup k iným členským štátom spravodlivý, či už z politického, alebo operačného hľadiska.“ 

 

Sir James Munby delegácii povedal, že miestny orgán je najnovšie povinný uvádzať na 

prednej strane žiadosti o konanie o zverení do starostlivosti, či prípad obsahuje zahraničný 

alebo cudzinecký prvok, a ak áno, je povinný uviesť podrobnejšie informácie. Zatiaľ sa však 

nevyžaduje, aby sa určoval predmetný zahraničný štát. Na tento bod sa nedávno poukázalo 

a príslušný formulár by sa mal čoskoro zmeniť.  

 

II. O zasahovaní sociálnych služieb a charitatívnych organizácií 

 

Florence Bellone zo skupiny FRG a Susannah Daus z islingtonského miestneho orgánu 

poukázali na problém, ktorý bol podrobne opísaný v správe Olgy Borzovej z Parlamentného 

zhromaždenia Rady Európy2: „mnohé matky, ktoré sú obeťami domáceho násilia, sú podľa 

všetkého samy opätovne viktimizované systémom ochrany detí, keďže dieťa, ktoré je svedkom 

takéhoto násilia (alebo jeho hrozby), sa považuje za vystavené emocionálnemu zneužívaniu, 

a tým aj značnej ujme. To znamená, že ak sa matka nemá kam obrátiť, dieťa jej môžu odobrať. 

Tento problém by sa nemal podceňovať, keďže vplyv krízy a účinok úsporných škrtov v oblasti 

                                                 
1 Tabuľka D1 v rámci národných tabuliek: SFR34/2015: https://www.gov.uk/government/statistics/children-

looked-after-in-england-including-adoption-2014-to-2015  

2 Pozri poznámku pod čiarou č. 3. 

https://www.gov.uk/government/statistics/children-looked-after-in-england-including-adoption-2014-to-2015
https://www.gov.uk/government/statistics/children-looked-after-in-england-including-adoption-2014-to-2015
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sociálnych služieb znamená, že čoraz viac matiek je v súčasnosti uväznených v násilníckych 

vzťahoch (keďže útulky sa zatvárajú) a bojí sa nahlásiť domáce násilie zo strachu, že im 

odoberú deti.“ Počet matiek, ktorým skupina FRG poskytuje poradenstvo v prípadoch, keď je 

domáce násilie kľúčovým faktorom vedúcim k zapojeniu služieb na ochranu detí, sa od rokov 

2010/2011 do rokov 2014/2015 zvýšil o 217 %. Podľa údajov, ktoré poskytla Susannah Daus 

z islingtonského miestneho orgánu, 84 % matiek, ktorým odobrali dieťa, zažilo domáce 

násilie.  

 

Navyše, za náchylnejších na odobratie detí boli označení aj mladí rodičia, ktorých vek sa 

považuje za rizikový faktor. Pri mladých rodičoch, ktorí boli sami v ústavnej starostlivosti 

alebo ktorým dieťa/deti odobrali už predtým, sa objavuje tendencia považovať ich za rodičov, 

ktorí sa o svoje deti „nezaujímajú“, možno pre ich vlastnú skúsenosť z detstva. Čoraz 

častejšie musia preukazovať svoje rodičovské schopnosti vo veľmi krátkom čase (napr. 

neskorý zásah miestneho orgánu počas tehotenstva, dvadsaťšesťtýždňové konanie o zverení 

do starostlivosti, predosvojiteľská starostlivosť), často bez poskytnutej podpory a bez stability 

v oblasti financií a bývania. Podľa výpovedí, ktoré zhromaždila Florence Bellone, na začatie 

konania o zverení do starostlivosti netreba žiadny presvedčivý dôkaz. Zdá sa, že stačí 

podozrenie. Odsudzuje prípady, keď bolo dieťa odobraté rodičom na základe „budúceho 

rizika emocionálnej ujmy“. Znamená to, že osvojenie bez súhlasu rodičov môže byť 

výsledkom obyčajného predpokladu.  

 

Ak po prešetrení zo strany sociálnych služieb a úradu Cafcass dieťa nemôže ostať doma 

s biologickými rodičmi, možno predpokladať niekoľko možností. Za prvú možnosť by sa 

mala považovať starostlivosť zo strany blízkych osôb (rodiny alebo priateľov), potom 

nasledujú: stála pestúnska starostlivosť, osobitné poručníctvo a, ako posledná možnosť, 

osvojenie.  

 

O pestúnoch z radov príbuzných Niektorí predkladatelia petícií sa sťažujú na to, že o nikom 

z ich rodiny sa neuvažovalo ako o možnom pestúnovi. V úlohe osobitných poručníkov alebo 

stálych pestúnov by sociálne služby mali oficiálne uprednostňovať rodinu alebo priateľov. 

Osobám, ktoré sa starajú o dieťa, ponúkajú podporu (tá môže zahŕňať vyplácanie prídavkov). 

Z prieskumu skupiny Family Rights Group však vyplynulo, že len pomerne málo detí žije 

u pestúnov z radov príbuzných. V novom zákonnom usmernení (usmernení k súdnym 

príkazom a prípravným konaniam) sa zdôrazňuje význam včasného určenia širšej rodiny detí, 

ktoré pri svojich rodičoch nemusia ostať v bezpečí (a uvádza sa v ňom, že dobrým nástrojom 

na takéto určenie sú konferencie o právach rodín), ale toto usmernenie sa nie vždy dodržiava, 

keďže nemá takú váhu ako zákonná povinnosť. Navyše v prípadoch, keď je dieťa umiestnené 

u blízkych osôb, miestny orgán podľa skupiny FRG často upiera týmto opatrovníkom 

zodpovednosť a odmieta brať takéto dieťa ako zverené dieťa. To často vedie k neschopnosti 

posúdiť vhodnosť blízkej osoby ako pestúna, poskytnúť dieťaťu a jeho opatrovníkovi z radov 

príbuzných podporu, vypracovať plán starostlivosti o dieťa a vymenovať nezávislého 

posudzujúceho úradníka pre dohľad nad prípadom daného dieťaťa. V jednej z petícií, ktorá 

bola Parlamentu doručená, súd prehliadol ako potenciálnych kandidátov na osvojenie starých 

rodičov v domovskej krajine. Florence Bellone zdôraznila, že zástupcovia sociálnych služieb 

Spojeného kráľovstva zvyknú cestovať do iných členských štátov a posudzovať možných 

rodinných príslušníkov ako osvojiteľskú rodinu ešte predtým, ako informujú príslušné 

miestne orgány. 

V prípadoch zahŕňajúcich rodiny cudzích štátnych príslušníkov sa niektorí predkladatelia 

petícií sťažovali aj na umiestnenie ich dieťaťa do britskej rodiny bez akéhokoľvek 
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rešpektovania ich materinského jazyka a rodnej kultúry (pozri poslednú časť O súdnych 

konaniach). Lotyšskí zástupcovia informovali členov delegácie, že lotyšské veľvyslanectvo 

vyzvalo príslušníkov lotyšskej komunity v Spojenom kráľovstve, aby sa stali náhradnými 

rodinami pre lotyšské deti odňaté zo starostlivosti svojich rodičov.  

  

Rodičia potrebujú informácie a poradenstvo už v ranom štádiu Niektoré rozhodnutia, ktoré 

sa robia v rámci miestneho orgánu, nie sú okamžité alebo nevyhnutne nepodliehajú súdnej 

kontrole a môžu sa prijímať v čase, keď rodičia stále majú plné rodičovské práva 

a povinnosti.  

Napríklad: rozhodnutia a plány týkajúce sa ochrany dieťaťa v prípadoch, keď neprebieha 

žiadne súdne konanie, niektoré rozhodnutia týkajúce sa umiestnenia dieťaťa a vypracovania 

plánov pre dieťa, rozhodnutia zveriť umiestnené dieťa do predosvojiteľskej starostlivosti, 

napr. u pestúnov, ktorí sú schválenými osvojiteľmi, pričom rodičia sú informovaní až po 

prijatí rozhodnutia, plány a rozhodnutia týkajúce sa zvereného dieťaťa (v rámci dobrovoľného 

umiestnenia alebo na základe rozhodnutia o prevzatí do starostlivosti) po skončení súdneho 

konania. 

Rodičia ani iné osoby s rodičovskými právami a povinnosťami nemajú právo na bezplatné 

právne poradenstvo o takýchto rozhodnutiach a ich dôsledkoch. . Majú právo na právnu 

pomoc poskytovanú na základe overenia nedostatku finančných prostriedkov a skutkovej 

podstaty (a tak môžu získať bezplatné poradenstvo od právnika) len vtedy, keď miestny orgán 

požiada o vydanie rozhodnutia o prevzatí do starostlivosti alebo núdzového ochranného 

príkazu.  

Hoci sú sociálne služby právne zodpovedné za to, aby rodičia rozumeli celému konaniu, 

Florence Bellone a skupina FRG kritizujú nedostatočnú informovanosť niektorých rodičov, 

ktorí v skutočnosti nechápu, o čo ide, a nerozumejú všetkým dôsledkom prijatých rozhodnutí. 

Skupina FRG preto poskytuje rodinám poradenstvo o rozhodovaní miestnych orgánov (alebo 

o administratívnom rozhodovaní). 

 

Zástupcovia skupiny FRG vyjadrili osobitné obavy v súvislosti s tým, ako v súčasnosti 

sociálne služby uplatňujú paragraf 20 zákona o deťoch z roku 1989 a súvisiace dobrovoľné 

opatrenia1. V paragrafe 20 sa uvádza, že ak v domácnosti rodiny nastane kríza a ak sa miestny 

orgán domnieva, že dieťa je v ohrození, môže ho vziať z domu a okamžite ho umiestniť 

k blízkej osobe alebo cudziemu pestúnovi, ak rodič s týmto plánom súhlasí. Zdá sa však, že 

toto opatrenie je často vynútené, pričom rodičia nie sú náležite informovaní o dôsledkoch 

opatrenia, ktoré súvisí s umiestnením ich dieťaťa. Spomedzi prípadov „dobrovoľného 

umiestnenia“ 65 % končí konaniami o zverení do starostlivosti. V rámci dlhého radu 

nedávnych súdnych prípadov sa riešila dôležitosť toho, aby rodičia mohli poskytnúť 

informovaný súhlas so zákonným umiestnením dieťaťa podľa paragrafu 20. Odvolací súd 

nedávno vydal usmernenia k tomu, čo predstavuje platný súhlas. Zahŕňajú napríklad potrebu 

tlmočenia/prekladu (v prípade potreby), písomné uzavretie dohôd vrátane preloženia dohôd, 

ak prvým jazykom rodičov nie je angličtina, pričom písomná dohoda musí obsahovať 

informáciu o tom, že rodičia si kedykoľvek môžu vziať dieťa späť2.  

Odborníci spochybnili, že je možné zabezpečiť, aby rodičia poskytli skutočne informovaný 

                                                 
1 V súvislosti s prípadom Re A (A Child), Darlington Borough Council v M [2015] EWFC 11, bod 100, Sir 

James Munby uvádza:  

„Obávam sa, že pričasto dochádza k nesprávnemu používaniu a zneužívaniu paragrafu 20, a to viac nemožno 

tolerovať.“ 
2 Re N: [2015] EWCA Civ 1112 
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súhlas, pokiaľ im nebolo poskytnuté nezávislé právne poradenstvo. Tí, ktorí majú veľmi nízky 

príjem, môžu získať bezplatné poradenstvo prostredníctvom systému právnej pomoci 

poskytovanej na základe overenia nedostatku finančných prostriedkov (Family Help [lower]), 

ale ten sa vzťahuje len na veľmi obmedzené právne poradenstvo. Navyše, mnohí právnici ho 

nedokážu zabezpečiť, lebo pre nich nie je rentabilné. Poradenská služba skupiny FRG 

poskytuje bezplatné poradenstvo po telefóne, ale mnohé rodiny sa k nej nemôžu dovolať.  

 

Ďalšie veľké obavy vzbudzuje, či rodičia skutočne chápu dôsledky umiestnenia do 

predosvojiteľskej starostlivosti. K umiestneniu do predosvojiteľskej starostlivosti1 dochádza, 

keď miestny orgán považuje osvojenie za možný plán pre zverené dieťa: tento orgán je 

povinný zvážiť umiestnenie dieťaťa k pestúnom, ktorí sú schválenými osvojiteľmi. Táto 

povinnosť sa vzťahuje na umiestnené deti (v tomto prípade sa nemusí vykonávať žiadna 

súdna kontrola), ako aj na deti, ktoré sú zverené do starostlivosti na základe rozhodnutia 

o prevzatí do starostlivosti (v tomto prípade sa súdna kontrola vykonáva). Rozhodnutie 

o umiestnení do predosvojiteľskej starostlivosti sa teda môže vydať bez toho, aby mali rodičia 

právo na právne poradenstvo, takže nemusia chápať dôsledky takéhoto umiestnenia (napríklad 

si nemusia uvedomiť, že ich dieťa sa naviaže na nových opatrovníkov, čím sa vytvorí status 

quo, ktoré z hľadiska spravodlivého vypočutia môže hrať v ich neprospech, keď sa neskôr 

bude o veci rozhodovať na súde). Miestny orgán tiež môže rozhodnúť o umiestnení dieťaťa 

do predosvojiteľskej starostlivosti bez toho, aby o tom rodičov vopred informoval. Pred 

umiestnením však o tom musí rodičov upovedomiť. 

 

Zástupcovia skupiny Family Rights Group a Julie Haines z kampane Justice for Families 

majú tiež spoločné obavy v súvislosti s odlúčením súrodencov v rámci konania o zverení do 

starostlivosti. Skupina Family Rights Group nedávno skúmala, aké sú skúsenosti so 

súrodencami v systéme starostlivosti. Zistila, že polovica (49,5 %) všetkých súrodeneckých 

skupín v starostlivosti miestnych orgánov je rozdelená a že 37 % detí zverených do 

starostlivosti, ktoré majú aspoň jedného ďalšieho súrodenca, ktorý je tiež zverený do 

starostlivosti, nežije so žiadnym zo svojich súrodencov. Z výskumu tiež vyplynulo, že hoci 

pomerne málo zverených detí žije s pestúnmi z radov príbuzných, zdá sa, že podporovanie 

spoločného života súrodencov veľmi pomáha. Skupina FRG stanovila súbor odporúčaní, ktoré 

majú umožniť, aby viac súrodencov zverených do starostlivosti mohlo žiť spolu, ak je to v ich 

záujme. Keďže deti nad 5 rokov sa nepovažujú za vhodných kandidátov na osvojenie, často sa 

posielajú do pestúnskej starostlivosti alebo späť do svojej rodiny a následne sú odlúčené od 

svojich mladších súrodencov, pri ktorých existuje možnosť osvojenia. Podľa Julie Hainesovej 

má táto situácia katastrofálne dôsledky nielen pre deti, ktoré neboli osvojené a emocionálne 

trpia odlúčením od svojich súrodencov, ale aj pre osvojených súrodencov, keď sa dozvedia, 

že boli jediní, ktorých sa ich biologickí rodičia zriekli. 

 

III. O súdnych konaniach 

 

Jedným z problémov, na ktoré predkladatelia petícií, rečníci, s ktorými sa výbor v Londýne 

stretol, a tlač často poukazujú, je dôverný charakter konaní. Názory na túto otázku sa veľmi 

rôznia. Niektorí ľudia si dokonca myslia, že existujúca transparentnosť je priveľká a že by 

mohla zainteresovaným deťom škodiť. Florence Bellone aj Sir James Munby uviedli osobitné 

súdne príkazy, ktoré vydali niektorí sudcovia s cieľom zamedziť rodičom, aby sa o svojom 

prípade vyjadrovali na verejnosti. Sir James sa pokúsil sprístupniť konania na rodinných 

                                                 
1 s.22C(9A&9B) CA 1989 
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súdoch a presadiť väčšiu transparentnosť (pokiaľ by nebola odhalená totožnosť dieťaťa): 

„povedal som, že rodinný sudca môže vyhlásiť, že to rodič urobiť nesmie, jedine na základe 

toho, že by to ublížilo dieťaťu, a že sú na to potrebné náležité dôkazy, nie iba obyčajná 

špekulácia, a že ak odôvodnením na zastavenie takéhoto konania je, aby sa zamedzilo kritike 

ľudí, nie je to vecou rodinného súdu, a že ak sú takéto vyjadrenia hanlivé, prostriedok 

nápravy majú hľadať inde, ale nemali by sme chrániť verejných činiteľov, sociálnych 

pracovníkov, odborníkov a sudcov pred kritikou, aj keď je veľmi silná a otvorená“. 

Začiatkom roka 2014 vydal usmernenie, v ktorom sa uvádza, že treba zverejňovať oveľa viac 

rozsudkov (jeho rozsudok […], ktorý mal byť podľa neho veľmi komplexný, bol rozoslaný 

všetkým rodinným sudcom a veľkému počtu iných organizácií vrátane agentúr miestnych 

orgánov). Existuje bezplatné webové sídlo s voľným prístupom nazývané BAILII (British 

and Irish Legal Information Institute – Britský a írsky inštitút právnych informácií), ktoré je 

súčasťou medzinárodnej siete a na ktorom sa zverejňujú rozsudky. Ide o prostriedok 

komunikácie so zvyškom sveta a spôsob, ako vyriešiť problém, že novinári nie sú prítomní na 

súde (najmä z finančných dôvodov: noviny si nemôžu dovoliť mať novinára, ktorý by 

sledoval konanie pri každom prípade). 

 

Pokiaľ však ide o ťažkosti s prístupom k dokumentom, ktoré uvádzali niektorí predkladatelia 

petícií, Sir James veľmi jasne všetky tieto tvrdenia odmietol: jednoducho sa to nestáva 

a nemôže sa to stať, pretože zúčastnené strany majú právo na prístup k dokumentom 

týkajúcim sa ich prípadov.  

 

Ďalším problémom, na ktorý poukázala skupina Family Rights Group, je časový rámec 

konania o zverení do starostlivosti. Existuje nová zákonná požiadavka, že konanie o zverení 

do starostlivosti sa musí dokončiť do 26 týždňov po svojom začatí. Blízke osoby, ktoré sa 

objavia neskoro, tak môžu byť vylúčené nie preto, že by neboli vhodnými adeptmi, ale 

jednoducho preto, aby sa dodržala procesná požiadavka na časový rámec v trvaní 26 týždňov. 

Lehotu 26 týždňov možno predĺžiť, „ak je to potrebné na spravodlivé vyriešenie konania“ 

a ak predseda odvolacieho súdu potvrdí, že blízke osoby, ktoré sa objavili neskoro, 

predstavujú legitímny dôvod na predĺženie lehoty, ale niektorí sudcovia sa do jej predlžovania 

stále nehrnú.  

Posledný problém, na ktorý sa poukázalo, sa týkal navrhovaného zrušenia zákona 

o ľudských právach z roku 1998 a právnych dôvodov na osvojenie bez súhlasu rodičov. 

Tento zákon sa odvoláva na Európsky dohovor o ľudských právach a uvádza sa v ňom, že je 

„nezákonné, aby akýkoľvek verejný orgán (vrátane súdov a miestnych orgánov rozhodujúcich 

o ohrozených deťoch) konal v rozpore s právami uvedenými v dohovore“. Pokiaľ ide o deti, 

zahŕňa právo na spravodlivé súdne konanie a právo na rešpektovanie rodinného života. Ak sa 

tento zákon zruší, súdy ani miestne orgány sa už pri rozhodovaní nebudú opierať o tieto 

články. Bude to mať vážne dôsledky pre ľudské práva detí a rodín. Napríklad: rozhodnutia 

o dlhodobom umiestnení zverených detí – najmä o tom, či by sa mali alebo nemali najskôr 

zvážiť rodinné možnosti predtým, ako sa začne hľadať umiestnenie mimo rodiny, a 

o dôvodoch na vydanie rozhodnutia o osvojení bez súhlasu – lebo „je to v záujme dieťaťa“ 

(paragraf 52 ods. 1) písm. b) zákona o osvojení a deťoch z roku 2002), ktoré by sa bez odkazu 

na tieto články mohli vykladať veľmi subjektívne.  

 

Viacero rečníkov poukázalo na problematiku právnej pomoci. Rodičia alebo osoba 

s rodičovskými právami a povinnosťami zapojená do konania o zverení do starostlivosti má 

právo na právnu pomoc poskytovanú na základe overenia nedostatku finančných prostriedkov 

a skutkovej podstaty, a tak môže získať bezplatné poradenstvo od právnika po tom, ako 
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miestny orgán požiada o vydanie rozhodnutia o prevzatí do starostlivosti alebo núdzového 

ochranného príkazu. Toto automatické právo na právnu pomoc sa však nevzťahuje na žiadosť 

rodičov o zrušenie rozhodnutia o zverení do starostlivosti. Rodičia nemajú žiadne právo na 

zastupovanie v súdnom konaní o osvojení. Rodičia musia presvedčiť agentúru právnej pomoci 

o skutkovej podstate. Dieťa je však vždy zastupované ako samostatná strana. Julie Haines 

z kampane Justice for Families pracuje ako právna poradkyňa pre rodiny zapojené do konaní 

o zverení do starostlivosti. Nie je vyštudovaná právnička, ale sudca jej umožňuje pomáhať 

rodinám a vystupovať pred súdom. Vo väčšine prípadov je jedinou právnou podporou pre 

rodičov, ktorým sa nedostáva právnej podpory pri odvolaní, okrem prípadu, keď súd umožní 

odvolateľovi plné odvolanie (a to sa stane, len keď môže dokázať, že jeho situácia sa výrazne 

zmenila, alebo keď dokáže, že sa sudca mýlil). 

Florence Bellone a Sir James Munby okrem toho spochybnili aj kvalitu právnej pomoci, ktorá 

sa rodičom poskytuje. Sir James navrhol, aby konzuláty poskytovali svojim štátnym 

príslušníkom zoznam dobrých rodinných právnikov, ktorí plne chápu dôsledky súvisiace 

s procesom nadnárodných zahraničných osvojení. 

 

Pri riešení otázky, ako konať v prípadoch týkajúcich sa zahraničných rodín, Sir James 

Munby v prvom rade uviedol význam dodržiavania Viedenského dohovoru o konzulárnych 

stykoch (1963). Domnieva sa, že v Spojenom kráľovstve príliš často dochádza k porušovaniu 

tohto dohovoru, a uvádza, že v každom prípade so zahraničným prvkom, ktorý sa týka 

Európy, no nielen jej, musia byť príslušné konzulárne orgány informované hneď na začiatku, 

s výnimkou prípadov, keď si to zahraničná rodina nepraje. Ak teda niektorí zahraniční 

zástupcovia chcú byť v rámci konzulárnej záležitosti prítomní na súde, malo by sa im to 

umožniť, pokiaľ neexistuje veľmi dobrý dôvod, prečo by sa to povoliť nemalo. Zástupcovia 

lotyšských a bulharských diplomatických orgánov v Spojenom kráľovstve však poslancom 

Európskeho parlamentu povedali, že sú v rámci konaní často informovaní príliš neskoro na to, 

aby mohli byť skutočne efektívni.  

 

Pokiaľ ide o postúpenie právomoci, zopakoval, že základnou zásadou nariadenia Brusel IIa, 

podľa ktorej súd získava právomoc, je obvyklý pobyt, nie štátna príslušnosť. Úplne prvou 

otázkou, ktorou sa súd musí zaoberať na samom začiatku konania o zverení do starostlivosti, 

je teda obvyklý pobyt, aby určil, či anglické súdy majú v tomto prípade právomoc alebo nie. 

Zdôraznil, že otázku postúpenia právomoci podľa článku 15 nariadenia Brusel IIa, či je súd 

iného členského štátu lepšie vybavený na preskúmanie prípadu, musí posúdiť anglický súd 

hneď na začiatku konania o zverení do starostlivosti. Podľa neho tento článok používajú 

anglickí sudcovia oveľa častejšie, ako je to na súdoch iných členských štátov. Praktickým 

dôsledkom postúpenia prípadu zahraničným orgánom je zabránenie osvojeniu 

 

Na záver, vzhľadom na „diarchiu [v rodinnom práve] s mnohými paralelnými 

ustanoveniami“, ktorá je výsledkom kombinácie bruselského a haagskeho systému, by bol 

úplne za to, aby sa uplatňovala všeobecná zásada neustáleho revidovania a aktualizácie oboch 

systémov.  

Pokiaľ ide o prípady týkajúce sa zahraničnej rodiny, ktoré sa dostanú pred anglický súd1, Sir 

James Munby trval na istých kritériách, na ktoré musia brať sociálne služby a sudca 

osobitnejší ohľad. Podľa anglického zákona o osvojení je sudca povinný brať ohľad na 

                                                 
1 Pozri tiež bod 5.3 správy s názvom Osvojenie bez súhlasu, Claire Fenton-Glynn, Európsky parlament, 2015, 

s. 36. 
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zákonný zoznam kritérií: vek dieťaťa, zázemie dieťaťa tak ďalej, teda tzv. kontrolný zoznam 

záujmov. Tento zoznam pochádza z roku 1988, keď bol prijatý zákon o deťoch. Po prijatí 

zákona o osvojení (2002) sa mierne zmenil, ale základný obsah je v súčasnosti dosť zastaraný. 

Podľa Sira Jamesa isté časti tohto zoznamu súvisia s prípadom zahraničného dieťaťa. V tomto 

konkrétnom bode odkázal na svoj rozsudok, v ktorom uviedol: „Netreba príliš zdôrazňovať, 

že v takomto prípade musí súd, ako aj poručník detí a všetci ostatní odborní svedkovia čo 

najdôkladnejšie zvážiť najmä tie časti kontrolného zoznamu, ktoré sa explicitne alebo 

implicitne zameriavajú na národný, kultúrny, jazykový, etnický a náboženský pôvod dieťaťa. 

Okrem toho treba mať vždy na pamäti, že vzhľadom na tieto faktory sa v rámci kontrolného 

zoznamu musí posúdiť, aký pravdepodobný vplyv bude mať na dieťa skutočnosť, že prestane 

byť členom svojej pôvodnej rodiny. Len slová v takýchto veciach nestačia. Prístup svedkov aj 

sudcu musí byť dôkladný, analytický a náležite odôvodnený, pričom sa nikdy nesmie zabúdať 

na to, že osvojenie je prípustné len ako „posledná možnosť“ a len vtedy, ak komplexná 

analýza pomerov dieťaťa v každom ohľade – vrátane národného, kultúrneho, jazykového, 

etnického a náboženského pôvodu – vedie súd k záveru, že vzhľadom na prevažujúce 

požiadavky na záujem dieťaťa je osvojenie odôvodnené.“1 

Lotyšskí a bulharskí zástupcovia tiež poslancom Európskeho parlamentu povedali, že pri 

začatí konania o zverení do starostlivosti je nevyhnutné zohľadniť kultúrne očakávania 

rodičov voči dieťaťu (napr.: v akom veku sa dieťa považuje za dostatočne zrelé na to, aby 

mohlo byť ponechané doma bez dozoru, atď.). Trvajú na tom, že v rámci plánovaných 

opatrení je dôležité zabezpečiť dobrú komunikáciu a transparentnosť (napr.: zdá sa, že 

miestne orgány neboli vždy informované o tom, že sociálne služby Spojeného kráľovstva 

prešetrovali, či je potrebné viesť konanie o zverení do starostlivosti v cudzej krajine). 

 

Závery  

 

Ako pripomenul Sir James Munby, treba poznamenať, že „nikomu sa ešte nepodarilo 

presvedčiť súd v Štrasburgu ani Súdny dvor Európskej únie, že náš vnútroštátny zákon 

o osvojení nie je v súlade s dohovorom a s chartou.“ Počet osvojení bez súhlasu v Spojenom 

kráľovstve v porovnaní s inými členskými štátmi a problémy, na ktoré poukázali 

predkladatelia petícií, však vzbudzujú isté obavy.  
 

Hoci členovia delegácie súhlasia, že v prípadoch, keď v najlepšom záujme dieťaťa treba 

napokon biologickým rodičom odobrať právo starostlivosti, je osvojenie vhodnejším riešením 

než neurčité obdobie dočasnej starostlivosti, aj tak sa domnievajú, že optimálnym 

štandardným riešením je, keď deti môžu požívať svoje právo na rodinný život spolu so 

svojimi biologickými rodičmi.  

 

Julie Haines, riaditeľka kampane Justice for Families, odhaduje, že „ak iné európske krajiny 

                                                 
1 Bod 105 vo veci Re N: [2015] EWCA Civ 1112. Možno uviesť odkaz aj na inú časť toho istého rozsudku: ods. 

50. „Dieťa je zverené do pestúnskej starostlivosti v anglickej rodine. Sudca Bellam (vo veci Re J a E, 

bod 17) upozornil na nešťastný dôsledok: „[…] pri umiestnení nedošlo ku kultúrnej zhode, a preto sa deti 

u svojich súčasných opatrovníkov učia len po anglicky a rozumejú len angličtine. Jedným z najznepokojivejších 

dôsledkov tohto prípadu je, že matka a dcéry sa počas kontaktných návštev nedokážu porozprávať bez 

tlmočníka. Bez ohľadu na okolnosti, ktoré si vyžiadali zásah štátu do života tejto rodiny, a bez ohľadu na to, ako 

sa odvtedy zapájala do celého procesu, je takmer neznesiteľné snažiť sa predstaviť si pocity matky, ktorá sa so 

svojimi vlastnými malými deťmi nedokáže porozprávať vo svojom rodnom jazyku.“  
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dokážu pre deti vypracovať iné plány, potom to dokáže aj Spojené kráľovstvo“, a Florence 

Bellone sa domnieva, že „umelá stabilita, ktorú tieto deti získajú prostredníctvom náhradnej 

starostlivosti a osvojenia, nikdy nevyváži – najmä nie z dlhodobého hľadiska – zničenie ich 

rodiny právnou bombou.“ 

Skutočnosť, že britské ministerstvo školstva v júli 2014 uverejnilo usmernenia pre miestne 

orgány, sociálnych pracovníkov, manažérov a právnikov v oblasti služieb na ochranu detí 

s názvom Spolupráca so zahraničnými orgánmi: prípady ochrany detí a rozhodnutia o zverení 

do starostlivosti, naznačuje, že vnútroštátne orgány vedia o problémoch súvisiacich 

s konaniami o zverení do starostlivosti, ktoré sa týkajú rodín cudzích štátnych príslušníkov.  

V Spojenom kráľovstve je do konaní o zverení do starostlivosti zapojených veľa sudcov 

a miestnych orgánov a niektorí sú v tejto otázke zbehlejší ako iní. Sir James Munby však 

ostáva optimistický, pokiaľ ide o možnosti komplexnejšieho prístupu, a domnieva sa, že 

„hlavná myšlienka je jasná“.  

Odporúčania 

Vzhľadom na všetky uvedené úvahy a vzhľadom na to, že v každom druhu konania o zverení 

do starostlivosti musí byť prvoradý záujem dieťaťa, a to z krátkodobého, zo strednodobého aj 

z dlhodobého hľadiska, Výbor pre petície vyzýva zodpovedné orgány a Komisiu, aby vzali na 

vedomie tieto odporúčania: 

 

1. výbor upozorňuje na príslušné petície a pripomína medzinárodné normy, najmä články 8 

a 20 Dohovoru OSN o právach dieťaťa, pričom zdôrazňuje povinnosť vlád chrániť totožnosť 

detí vrátane ich rodinných vzťahov; 

2. výbor by chcel upriamiť pozornosť na vyjadrenie Európskeho súdu pre ľudské práva vo 

veci Y. C. proti Spojenému kráľovstvu (2012) 55 EHRR 33, [2012] 2 FLR 332, bod 134: 

„rodinné väzby možno prerušiť len za veľmi výnimočných okolností a […] treba urobiť 

všetko pre zachovanie osobných vzťahov a v prípade potreby vybudovať rodinu nanovo. 

Nestačí preukázať, že dieťa by mohlo byť umiestnené do prostredia, ktoré by bolo pre jeho 

výchovu prospešnejšie. Keby však zachovanie rodinných väzieb poškodzovalo zdravie 

a vývoj dieťaťa, rodič podľa článku 8 nemá právo trvať na zachovaní takýchto väzieb“; 

3. výbor by chcel upriamiť pozornosť na usmernenia o náhradnej starostlivosti o deti, ktoré sú 

uvedené v rezolúcii Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov A/RES/64/142 

a ktoré predstavujú základný referenčný bod pre tvorcov politík a odborníkov z praxe 

zaoberajúcich sa otázkami starostlivosti o deti; 

4. malo by sa zohľadniť právo detí byť vypočuté v občianskoprávnych konaniach, ktoré sa ich 

týkajú, ako je zakotvené v Dohovore o právach dieťaťa; 

5. vnútroštátne rodinné súdy by mali systematicky uplatňovať Viedenský dohovor 

o konzulárnych stykoch z roku 1963 a články 15 a 55 nariadenia ES č. 2201/2003 (Brusel IIa) 

už v prvotnej fáze konania o zverení dieťaťa do starostlivosti a zabezpečiť, aby 

veľvyslanectvá alebo konzulárne zastúpenia boli včas informované o prípadoch týkajúcich sa 

ich štátnych príslušníkov, a to od úplného začiatku, čím sa umožní prenesenie vnútroštátnej 

právomoci, pričom na efektívnejšie vykonávanie týchto ustanovení by sa mali stanoviť 

špecifické podrobné usmernenia; 

6. vyzýva príslušné orgány členského štátu vysielajúceho sociálnych pracovníkov do iného 
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členského štátu v rámci vyšetrovania súvisiaceho s osvojením, aby náležite informovali 

tamojšie miestne orgány;  

7. poslanci sa domnievajú, že uvádzanie detí do neistých situácií, keď im hrozí dlhodobý 

pobyt v centrách pestúnskej starostlivosti alebo spájanie niekoľkých krátkodobých pobytov 

v rôznych rodinách, nie je ani zďaleka ideálnym riešením a mohlo by mať nepriaznivý vplyv 

na vývoj detí, 

8. výbor berie na vedomie vysoký počet prípadov osvojenia bez súhlasu rodičov v Spojenom 

kráľovstve a pripomína, že tento postup by sa mal považovať za výnimku; poslanci 

upozorňujú na riziko možných rozdielov, pokiaľ ide o celkový postup pri konaniach o zverení 

do starostlivosti; a to vzhľadom na rozdielne odborné poznatky a postupy sociálnych služieb 

a rôzne miestne orgány, ktoré sú do týchto postupov v danej krajine zapojené;  

9. výbor zdôrazňuje, že znepokojivo vysoký počet všetkých osvojení v Spojenom kráľovstve 

v roku 2014 tvorili osvojenia bez súhlasu rodičov; podčiarkuje, že osvojenie bez súhlasu 

rodičov je až poslednou možnosťou, pričom je nevyhnutné individuálne posúdiť najlepší 

záujem dieťaťa a rešpektovať právo dieťaťa byť vypočuté; 

10. žiada Komisiu, aby uskutočnila ďalší výskum zameraný na celkový psychologický vplyv 

osvojenia na deti v porovnaní s pobytom v biologických rodinách, s cieľom riadne posúdiť 

vplyv osvojení v spoločnosti v krátkodobom, strednodobom a dlhodobom horizonte, a to 

najmä pokiaľ ide o dotknuté deti;  

11. viac zdrojov, pozornosti a náležitých politík by sa malo venovať predchádzaniu konaniam 

o zverení do starostlivosti prostredníctvom postupov monitorovania a včasného varovania 

a zabezpečenia vhodnej podpory pre rodiny; na tento účel by sa mali vyčleniť cielené zdroje, 

aby boli vytvorené podmienky potrebné pre stabilný rodinný život v citlivých oblastiach 

a spoločenstvách s nižším príjmom, menšími zdrojmi a zvýšeným rizikom sociálneho 

vylúčenia; 

12. mali by sa zlepšiť podporné štruktúry pre rodiny; Komisia by preto mohla 

spolufinancovať mimovládne organizácie poskytujúce pomoc občanom EÚ, ktorí žijú so 

svojimi rodinami v inom členskom štáte a požadujú dodatočnú pomoc pri spolupráci 

s orgánmi starostlivosti o deti a miestnymi orgánmi; 

13. orgány by mali zabezpečiť, aby kvalita sociálnych služieb netrpela rozpočtovými škrtmi 

vyplývajúcimi z úsporných opatrení (napríklad zvýšenie počtu prípadov, ktorými sa má 

v priemere zaoberať každý sociálny pracovník, môže mať negatívny vplyv na schopnosť 

náležite posúdiť jednotlivé prípady) a aby rozhodnutia o konaniach týkajúcich sa zverenia 

dieťaťa do osobnej starostlivosti boli oslobodené od akéhokoľvek nadmerného právneho 

a politického nátlaku a tiež aby neboli ovplyvňované žiadnymi finančnými záujmami 

súkromných strán, ako sú napríklad agentúry pre osvojenie; 

14. poslanci sa domnievajú, že vyššie množstvo spisov, ktoré majú sociálni pracovníci 

spracovať, vedie k tomu, že jednotlivé prípady nemožno dôkladne preskúmať, čo by 

v kombinácii s časovou tiesňou a možnou trestnou zodpovednosťou v prípade zistenej 

nedbanlivosti v dôsledku ponechania detí u ich biologických rodičov mohlo viesť k tomu, že 

sociálni pracovníci sa skôr priklonia k rozhodnutiu o osvojení; 
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15. sociálnym pracovníkom a ďalším zamestnancom verejnej správy, napríklad príslušníkom 

polície, ktorí sú zapojení do konania o zverení dieťaťa do starostlivosti, ako aj dotknutým 

právnikom by sa mali poskytnúť primerané zdroje a rozsiahlejšia odborná príprava, aby sa 

mohli zaoberať prípadmi týkajúcimi sa osobitnej problematiky osvojenia bez súhlasu rodičov 

v celej krajine, s cieľom zaistiť harmonizáciu kritérií a konaní; a to najmä pokiaľ ide o rodiny 

pochádzajúce z krajín mimo Spojeného kráľovstva; 

16. výbor by chcel upozorniť na zvýšené riziko subjektívneho výkladu odôvodnenia 

rozhodnutí o osvojení bez súhlasu rodičov, ktoré by mohlo vyplynúť zo zrušenia zákona 

o ľudských právach z roku 1998; súdy ani miestne orgány sa už pri rozhodovaní nebudú 

opierať o EDĽP (konkrétne o právo detí na spravodlivé súdne konanie a právo na 

rešpektovanie rodinného života); 

17. od začiatku konania o zverení do starostlivosti a počas celého tohto procesu by sa mali 

zabezpečiť komplexnejšie systémy bezplatnej právnej pomoci s nezávislým právnym 

poradenstvom a zastúpením s cieľom predchádzať akémukoľvek druhu sociálno-ekonomickej 

diskriminácie; výbor vyzýva členské štáty, aby chránili práva príbuzných, ktorí sú štátnymi 

príslušníkmi iných členských štátov a sú účastníkmi konania, a to vrátane poskytovania 

právnej pomoci, zabezpečenia zapojenia právnikov a skupín pre rodinné práva, prístupu 

k tlmočníkovi, ako aj včasného poskytovania informácií a všetkých relevantných dokumentov 

týkajúcich sa vypočutia dieťaťa; 

18. výbor sa domnieva, že je nevyhnutné, aby rodičia počas celého konania a v každej jeho 

fáze rozumeli, čo môžu získať alebo stratiť; znamená to v primeranom čase ich informovať, 

ak sociálne služby hodlajú začať konanie o osvojení; bez pochopenia dôsledkov by nemalo 

dôjsť k podpísaniu žiadnych dokumentov, najmä pokiaľ ide o súhlas s osvojením;  

19. vnútroštátne orgány a charitatívne organizácie zapojené do konaní o zverení do 

starostlivosti by mali zabezpečovať, aby boli rodičia lepšie informovaní od samého začiatku 

konania a aby sa poskytovala náležitá podpora rodičom so zníženou gramotnosťou, pričom by 

sa im všetkým mali vysvetliť všetky právne postupy, ktorým budú čeliť, rozhodnutia, ktoré sa 

môžu prijať, pokiaľ ide o budúcnosť ich dieťaťa, a prípadné dôsledky týchto rozhodnutí, 

najmä v prípadoch týkajúcich sa paragrafu 20 zákona o deťoch z roku 1989;  

20. v prípade rodičov, ktorých prvým jazykom nie je angličtina, je nutné zabezpečiť, aby sa 

im poskytli všetky potrebné informácie o rozhodnutiach, ktoré sa majú prijať, a o ich 

dôsledkoch v ich vlastnom jazyku alebo v jazyku, ktorému plne rozumejú; prvým krokom na 

dosiahnutie tohto cieľa by malo byť, pokiaľ možno, sprístupnenie telefonickej služby pomoci 

vo viacerých jazykoch;  

21. pokiaľ ide o oddiel 20, treba zaviesť primerané opatrenia s cieľom zamedziť tomu, aby 

toto plánované dočasné opatrenie, s ktorým dobrovoľne súhlasili biologickí rodičia v záujme 

poskytnutia druhej šance a umožnenia návratu detí domov do lepších rodinných pomerov, sa 

napokon použilo proti zjednoteniu ich rodiny a viedlo k nežiaducemu konaniu o osvojení; 

22. poslanci sa domnievajú, že v prípadoch umiestnenia do pestúnskej starostlivosti, a ešte 

viac v dobrovoľných prípadoch uvedených v oddiele 20, by rodičia mali mať právo – čo by 

bolo pravdepodobne prospešné aj z hľadiska sebaúcty dieťaťa – na minimálny stupeň 

kontaktu s dieťaťom počas jeho umiestnenia, aby mu mohli dať najavo, že nie je opustené, ale 

– práve naopak – že sa snažia získať ho späť do svojej starostlivosti; 
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23. výbor vyzýva členské štáty, aby zlepšili kvalitu stretnutí rodičov a ich detí a aby sa snažili 

zabezpečiť, aby všetky dotknuté osoby boli v plnej miere informované o prebiehajúcich 

rokovaniach a rodičovských návštevách; 

24. časový rámec konania o zverení do starostlivosti (v súčasnosti maximálne 26 týždňov) by 

sa mal pokladať za minimum, aby sa umožnilo náležité spracovanie každého prípadu a aby sa 

zabezpečilo, že rodičom a prípadne i príbuzným dieťaťa alebo rodinným priateľom bol 

poskytnutý dostatočný čas na predloženie návrhov (napríklad o tom, kto by mohol byť 

opatrovníkom dieťaťa) alebo na vykonanie akýchkoľvek požadovaných zmien, ktoré by im 

napríklad umožňovali požiadať v riadnom čase o opatrovníctvo dieťaťa, a to predtým, ako sa 

osvojenie vyhlási za definitívne; výbor zastáva názor, že vzhľadom na nezvratnosť konaní 

o osvojení vedie súčasné časové obmedzenie k predčasným rozhodnutiam a obmedzuje 

účinné možnosti, akou je dočasné alebo trvalé riešenie v rámci širšej rodiny;  

25. výbor vyzýva členské štáty, aby poskytli obetiam domáceho násilia, alkoholizmu alebo 

užívania drog, ktorým boli odobraté deti, primeranú možnosť úplného zotavenia predtým, než 

súd prijme konečné rozhodnutie o osvojení; 

26. orgány zapojené do konaní o zverení do starostlivosti by mali zabezpečiť, aby rodičia, 

ktorí boli obeťami domáceho násilia, či už v detskom, alebo dospelom veku, boli 

podporovaní; . obete domáceho násilia by sa za žiadnych okolností nemali automaticky 

považovať za osobitne rizikových rodičov, ktorí by mohli spôsobiť budúcu emocionálnu ujmu 

svojim vlastným deťom; malo by sa zamedziť akejkoľvek opätovnej viktimizácii v podobe 

trvalého odobratia starostlivosti o dieťa, najmä pokiaľ ide týrané ženy; 

27. sociálne služby by mali zabezpečiť predchádzajúcu identifikáciu potenciálnych 

náhradných rodín rovnakého kultúrneho pôvodu, ako má dieťa, ktoré má byť zverené do ich 

starostlivosti, a uprednostňovať takéto riešenie v najlepšom záujme dieťaťa, ktoré by malo 

mať možnosť udržať si svoj materinský jazyk a pravidelne v ňom komunikovať; mali by byť 

zaručené primerané návštevné práva pre biologických rodičov, pričom sa musia odstrániť 

všetky existujúce prekážky týkajúce sa práv biologických rodičov na návštevy, ku ktorým 

dochádza v ich spoločnom jazyku; 

28. mali by sa uprednostňovať riešenia, ktoré by umožňovali, aby súrodenci zostali spolu; ak 

takéto riešenie nie je možné, mali by sa zaviesť všetky možné opatrenia, aby sa zamedzilo 

úplnému odlúčeniu súrodencov; 

29. sociálne služby musia takisto uskutočniť monitorovanie a posúdenie rodín, ktoré si vzali 

dieťa do pestúnskej starostlivosti alebo si dieťa osvojili, pričom zhodnotiť treba nielen 

situáciu pred príchodom dieťaťa, ale aj jeho neskoršie začlenenie do nového prostredia,  

30. výbor by chcel podporiť usmernenia, ktoré navrhla Komisia ku „koordinácii a spolupráci 

v rámci integrovaných systémov ochrany detí“1 a ktoré by všetky zainteresované služby mali 

mať na pamäti v každej fáze konania o zverení do starostlivosti. 

31. mali by sa zhromažďovať príslušné štatistické údaje, aby sa zabezpečil lepší prehľad 

o otázkach týkajúcich sa nielen osvojení bez súhlasu a medzištátnych prípadov, ale aj 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/2015_forum_roc_background_en.pdf  

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/2015_forum_roc_background_en.pdf
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všeobecnejšie rodinného práva, pričom tieto štatistiky by takisto mali obsahovať rozčlenenie 

podľa úrovní príjmov a podľa toho, či zahŕňajú cezhraničný rozmer, čo by umožnilo lepší 

prehľad o celkovej situácii a trendoch, ako aj porovnanie medzi členskými štátmi EÚ. 

 

 


