
Odporúčania 

 

 Na základe otázok, ktorých sa týkali petície predložené petičnému výboru Európskeho 

Parlamentu, a na základe analýz a stanovísk vykonaných v rámci prieskumu by inštitúciám 

Európskej Únie a vláde Spojeného kráľovstva mohlo byť navrhnutých niekoľko 

odporúčaných krokov, a to nasledovne:  

 

Odporúčania inštitúciám Európskej Únie:  

 

 vytvoriť príručku dobrej praxe zo strany Európskej Únie, týkajúcej sa spolupráce 

medzi členskými štátmi v súlade s nariadením „Brusel II a“ a zameriavajúcej sa 

najmä na:  

o poradenstvo pre orgány ochrany detí pri riešení cezhraničných prípadov;  

o poskytovanie informácií o fungovaní systému ochrany dieťaťa vo rôznych 

členských štátoch;  

o  zavedenie poradenstva týkajúceho sa náležitého overenia pre účely žiadosti 

inému členskému štátu o prijatie jurisdikcie podľa článku 15.  

 

 zvážiť možnosť posilnenia ustanovení nariadenia „Brusel II a”, vrátane: 

   

o zavedenia povinnosti informovať zahraničné orgány o súdnych konaniach 

týkajúcich sa ochrany detí, okrem prípadu, kedy neinformovanie vyžaduje 

bezpečnosť alebo blaho dieťaťa; 

o zahrnutia spoločného autonómneho chápania obvyklého pobytu tak, ako ho 

definoval Súdny dvor Európskej Únie; 

o posilnenia spolupráce v prípadoch týkajúcich sa umiestnenia dieťaťa do inej 

jurisdikcie podľa článku 56, vrátane:  

 vytvorenia špecifického mechanizmu pre žiadosť o prenos jurisdikcie 

podľa Dohovoru; 

 vytvorenie jasných pravidiel, kedy by malo dôjsť k prenosu a aké 

faktory je potrebné vziať do úvahy. 

 

 

 dosiahnuť väčšiu zhodu medzi členskými štátmi v odlišných prístupoch k ochrane 

detí. Najmä:  

o uskutočniť prieskum týkajúci sa odlišných foriem sociálnej starostlivosti 

využívaných v jednotlivých jurisdikciách, a to vrátane krátkodobých aj 

dlhodobých možností starostlivosti; 

o  vypracovať štatistiky a informácie týkajúce sa dôsledkov rôznych foriem 

starostlivosti v odlišných jurisdikciách na deti;  

o vypracovať štatistiky týkajúce sa počtu adopcií v jednotlivých jurisdikciách, 

v členení podľa veku, pohlavia, dôvodov pre adopciu, príslušenstva k etnickej 

a náboženskej menšine, prisťahovaleckého statusu a sociálno-ekonomického 

postavenia, a či bol daný rodičovský súhlas; 



o  vypracovať štatistiky týkajúce sa úspešného zlúčenia dieťaťa s rodinou po 

určitej dobe v starostlivosti štátu.  

 

Odporúčania vláde Spojeného kráľovstva:  

 

 prideliť adekvátne finančné a ľudské zdroje miestnym orgánom, aby mohli plniť 

svoje povinnosti v súvislosti s ochranou detí a vyňatie týchto orgánov v čase 

uplatňovania úsporných opatrení.  

o Vláda musí zabezpečiť, aby orgány sociálnej starostlivosti mali dostatočný 

a kvalifikovaný personál, ktorý bude za prácu primerane ohodnotený.  

 

 aj naďalej poskytovať pomoc rodinám, ktoré sa dostali do ťažkostí, aby sa, pokiaľ je 

to možné, predišlo umiestneniu dieťaťa do sociálnej starostlivosti.  

Predovšetkým:  

o Štátne orgány by mali zabezpečiť, aby mali všetky rodiny v praxi prístup 

k poskytovaným službám, a aby v tomto ohľade neexistovala jazyková 

prekážka.  

 

 uznávať právo dieťaťa na komunikáciu s jeho rodinou vo vlastnom jazyku, vrátane:  

o možnosti pre dieťa komunikovať so svojimi rodičmi a ostatnými členmi 

rodiny v ich materinskom jazyku; 

o pridelenia adekvátnych zdrojov na zabezpečenie primerane kvalifikovaného 

tlmočníka, ktorý bude k dispozícii sociálnemu pracovníkovi.  

 

 klásť väčší dôraz na zlepšenie výsledkov pre deti v sociálnej starostlivosti a rozvíjať 

alternatívy k adopcii pre deti, ktoré nemajú možnosť vrátiť sa do svojich rodín. 

o V prípadoch, kedy je adopcia nevyhnutná, by mal byť dôraz kladený na 

zavedenie otvorených adopcií a  zabezpečenie post-adopčného styku medzi 

dieťaťom a jeho rodinou, s výnimkou, ak je to v rozpore s najlepšími záujmami 

dieťaťa. 

o Úplne prerušenie všetkých právnych a sociálnych väzieb medzi dieťaťom 

a jeho biologickou rodinou by malo prichádzať do úvahy iba za najvážnejších 

a výnimočných okolností, ktoré nie sú nevyhnutne dané vo všetkých 

prípadoch, v ktorých sa dieťa nemôže vrátiť do svojej biologickej rodiny.  

 

 aj napriek k odstráneniu výslovnej požiadavky brať do úvahy kultúrny, ako aj 

jazykový pôvod dieťaťa, miestne orgány by mali naďalej náležitým spôsobom zvážiť 

potreby a pôvod dieťaťa a umiestniť dieťa do vhodného prostredia, kdekoľvek je to 

možné.  

o Tento faktor je osobitne dôležitý v prípadoch, v ktorých má dieťa vzťah s inou 

jurisdikciou.  

 



 zhromaždiť členené údaje týkajúce sa početnosti prípadov, kedy sú deti z iných 

členských štátov EÚ brané do sociálnej starostlivosti a pomeru ich zaradenia na 

adopciu.  

 

 zahrnúť dobrú prax vytvorenú predsedom rodinnoprávneho kolégia v súvislosti so 

spoluprácou so zahraničnými orgánmi do procesných inštrukcií súdu. 

Predovšetkým je potrebné zdôrazniť nasledovné:  

o nemali by byť kladené žiadne prekážky voľnej komunikácii a prístupu medzi 

stranou, ktorá je cudzím štátnym príslušníkom a štátnymi orgánmi dotknutého 

cudzieho štátu; 

o akreditovaným konzulárnym predstaviteľom by malo byť udelené povolenie 

zúčastniť sa na pojednávaní ako nezúčastnení pozorovatelia; 

o akreditovanému konzulárnemu predstaviteľovi by malo byť udelené povolenie 

získať prepis pojednávania, kópiu súdneho rozhodnutia a kópie ďalších 

relevantných dokumentov.  

 

 vyškoliť sociálnych pracovníkov ohľadom vhodných postupov, ktoré majú byť 

vykonané v prípadoch týkajúcich sa detí, rodičov alebo potenciálnych 

opatrovníkov v inej jurisdikcii. Takéto školenie by malo obsahovať znalosť 

relevantných príručiek vydaných ministerstvom školstva a zahŕňať:  

o Zabezpečenie, že pri posudzovaní dieťaťa, ktoré má väzby s cudzou krajinou, 

miestne orgány zvážia možnosť zaangažovať do veci orgány sociálnej 

starostlivosti v inej jurisdikcii, aby a to za účelom pochopenia histórie prípadu 

dieťaťa a pomoci pri vytvorení vzťahu s rodinou; 

o Ak vo vzťahu k dieťaťu, ktoré má väzby s cudzou krajinou, bude prijatý plán 

ochrany dieťaťa, alebo ak takéto dieťa požiadalo o okamžitú ochranu, alebo sa 

vo vzťahu k nemu začne konanie o starostlivosti, sociálny pracovník by mal 

zvážiť možnosť informovať relevantný orgán cudzieho štátu, okrem prípadu, 

ak by sa takýmto krokom dieťa alebo rodina pravdepodobne dostali 

nebezpečenstva; a  

o Zabezpečenie, že potenciálni opatrovníci a starostlivosť v cudzej jurisdikcii 

budú náležite zvážené.  

 

 presadzovať lepšiu znalosť ustanovení nariadenia „Brusel II a“ medzi pracovníkmi 

v oblasti práva a ochrany detí, najmä pokiaľ ide o rozdelenie zodpovedností podľa 

tohto nariadenia, vrátane toho, že:  

o dožiadania podľa nariadenia musia byť jasne zamerané na jedno alebo viacero 

jeho ustanovení a musia byť odlíšené od dožiadaní ohľadom dôkazov, ktoré 

musia byť urobené podľa nariadenia o dôkazoch;  

o úradom, ktorý je primárne zodpovedný za spoluprácu a komunikáciu podľa 

nariadenia, je ústredný orgán; 

o ústredné orgány a ďalšie cudzie štátne úrady nie sú povinné a ani im nemôže 

byť uložená povinnosť predkladať vyjadrenia alebo sa angažovať v konaniach  

v Anglicku; 



o súdy iných členských štátov nie sú povinné podať žiadosť podľa článku 15 

nariadenia; túto povinnosť majú súdy Anglicka a Walesu; 

o veľvyslanectvá a konzulárni predstavitelia nemajú v zmysle tohto nariadenia 

žiadnu úlohu a nemali by byť využívaní ako zástupcovia ústredných orgánov. 

 

 pokračovať v uznávaní dôležitosti transparentnosti v systéme rodinného súdnictva,  

vrátane: 

o zabezpečenia otvorenej a verejnej diskusie v médiách; 

o umožnenia rodičom, aby verejne vyjadrovali svoje názory na svoje skúsenosti, 

uznávajúc potrebu ochrany najlepších záujmov dieťaťa; 

o poskytovania jasných a ľahko dostupných informácií rodičom, týkajúcich sa 

ich práv v tomto ohľade, zdôrazňujúc tiež dôvody, pre ktoré nemôže byť 

a nemala by byť odhalená identita dieťaťa.    


