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PODNET SÚDOM NA ZAČATIE KONANIA
Z ÚRADNEJ MOCI
Verejná ochrankyňa práv podáva okresným súdom podnety na začatie
konania z úradnej moci súdu vo veci starostlivosti o maloleté deti, ktoré
sú umiestnené v súkromnom detskom domove.

(18/4/2016) - BRATISLAVA. Kancelárii verejného ochrancu práv doručili viacerí
podávatelia podnety, v ktorých namietajú porušovanie základných práv maloletých
detí v bratislavskom súkromnom detskom domove. Na základe podnetu
od mimovládnych organizácií verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová poverila
právnikov Kancelárie verejného ochrancu práv preskúmať namietané práva, ktoré
majú byť porušované v tomto zariadení.
„V priebehu preskúmania podnetu dospela verejná ochrankyňa práv k presvedčeniu,
že tie súdy, ktoré rozhodli o umiestnení detí do tohto zariadenia, by mali z úradnej
moci preskúmať, či je v ňom deťom skutočne poskytovaná kvalitná, osobná,
celodenná a riadna starostlivosť, a v prípade potreby rozhodnúť o zmene
zariadenia,“ hovorí Ján Glovičko z Kancelárie verejného ochrancu práv.
Okresnému súdu Malacky a okresným súdom Bratislava I., II., III., IV. a V. postupne
podáva podnety, aby začali konanie z úradnej moci súdu a vzhľadom na existujúce
pochybnosti posúdili poskytovanie starostlivosti o tieto deti.
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V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa, zariadenia, ktoré poskytujú starostlivosť o deti,
musia byť prístupné pre uskutočnenie kontroly zameranej na dodržiavanie základných
práv detí zo strany štátnych orgánov. V tomto prípade tomu tak nie je, o čom verejná
ochrankyňa práv súdom pripojila aj dôkazy. Súkromný detský domov neposkytol
súčinnosť verejnému ochrancovi práv v potrebnom rozsahu. Za týchto okolností
nemožno s určitosťou potvrdiť, že základné práva detí sú v tomto zariadení
dodržiavané. Preto je potrebné, aby pochybnosti o dodržiavaní základných práv detí
preskúmal súd.
„V takýchto prípadoch sú súdy najvyššou autoritou, ktorá môže preskúmať, a to
kedykoľvek, aj návštevou príslušných zariadení, ako sa napĺňa súdne rozhodnutie
v oblasti starostlivosti o deti,“ povedal Ján Glovičko z Kancelárie verejného ochrancu
práv.
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