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Informácie pre sťažovateľov  
Postup po komunikácii sťažnosti – fáza kontradiktórna 

 
1.  Spoločné posúdenie prijateľnosti a podstaty 
Prijateľnosť a podstatu sťažností Súd spravidla posudzuje naraz, v súlade s článkom 29 ods. 1 
Dohovoru a článkom 54A Pravidiel Súdu. Ak je sťažnosť prijateľná a zároveň pripravená na posúdenie 
vo veci samej, Súd o nej rozhodne rozsudkom podľa článku 54A ods. 2 Pravidiel Súdu. 
 
2.  Výmena stanovísk k prijateľnosti a podstate sťažnosti a nároky na spravodlivé zadosťučinenie: 
Vláde štátu, proti ktorému sťažnosť smeruje, je daná možnosť sa k nej vyjadriť spravidla v lehote 
dvanástich týždňov. Vyjadrenie vlády je potom zaslané sťažovateľovi spolu s výzvou na predloženie 
písomných pripomienok v lehote šiestich týždňov, a zvyčajne tiež s výzvou na uplatnenie nárokov na 
spravodlivé zadosťučinenie podľa článku 41 Dohovoru. Ak vláde bolo umožnené zaujať stanovisko 
v úradnom jazyku svojho štátu (článok 34 ods. 4 písm. a) Pravidiel Súdu), musí následne predložiť 
Súdu preklad tohto stanoviska do angličtiny alebo francúzštiny v lehote štyroch týždňov. Tieto lehoty 
sa spravidla nepredlžujú. 
 
Ak si neprajete využiť možnosť vyjadriť pripomienky k stanovisku vlády a ani uplatniť nároky na 
spravodlivé zadosťučinenie podľa článku 41 Dohovoru, musíte o tom informovať Súd v rovnakej 
lehote. V opačnom prípade môže Súd dospieť k záveru, že nemáte záujem pokračovať v konaní o 
Vašej sťažnosti a vyčiarknuť ju zo zoznamu prípadov (článok 37 ods. 1 písm. a) Dohovoru). 
 
V súvislosti s nárokmi na spravodlivé zadosťučinenie je zvlášť potrebné upriamiť Vašu pozornosť na 
článok 60 Pravidiel Súdu, podľa ktorého ak sťažovateľ neuplatní vyčíslené a predpísanými dokladmi 
podložené nároky v stanovenej lehote, Súd spravodlivé zadosťučinenie neprizná vôbec, alebo časť 
nároku odmietne. To platí dokonca aj vtedy, ak sťažovateľ v predchádzajúcej fáze konania Súd už 
informoval, že sa spravodlivého zadosťučinenia domáha. 
 
V každom prípade výška priznaného spravodlivého zadosťučinenia závisí od úvahy Súdu. Súd môže 
priznať spravodlivé zadosťučinenie vo vzťahu k nasledujúcim trom položkám: (1) materiálna škoda, 
t.j. skutočná ujma, ktorú sťažovateľ utrpel ako priamy dôsledok namietaného porušenia Dohovoru; 
(2) nemajetková ujma, t.j. utrpenie a tieseň spôsobené takýmto porušením; (3) výdavky a trovy 
spojené so snahou predísť namietanému porušeniu Dohovoru alebo zjednať nápravu, či už v rámci 
vnútroštátneho právneho poriadku alebo v konaní pred Súdom. Takéto výdavky a trovy treba vyčísliť 
podľa jednotlivých položiek. Ich náhradu Súd prizná iba vtedy, ak bude mať za preukázané, že boli 
skutočne vynaložené, sú opodstatnené a čo do výšky primerané. Vaše nároky je potrebné doložiť 
(zmluva o právnej pomoci, rozpis jednotlivých úkonov poskytnutej služby, účty, faktúry alebo iné 
dokumenty týkajúce sa jednotlivých položiek predloženého nároku) tak, aby bola zrejmá povinnosť 
sťažovateľa uhradiť nárokovanú sumu a tiež jej opodstatnenosť. Vláda štátu, proti ktorému sťažnosť 
smeruje, bude mať možnosť sa k Vašim nárokom na spravodlivé zadosťučinenie vyjadriť a prípadne 
predložiť ďalšie stanovisko. V záujme zjednodušenia spracovania dokumentov predložených v rámci 
výmeny stanovísk strán a uplaňovania nárokov na spravodlivé zadosťučinenie predkladajte všetky 
podania a prílohy na štandardnom papieri formátu A4 s očíslovanými stranami. Jednotlivé strany 
nesmú byť zošité, zlepené alebo spojené akýmkoľvek iným spôsobom. Nepredkladajte Súdu originály 
dokumentov. 
 



 

 

3.  Neskoré a nevyžiadané podania: Podania zaslané po Súdom stanovenej lehote, ak ste o jej 
predĺženie nepožiadali pred jej uplynutím, nebudú spravidla pripojené k spisu a predložené Súdu na 
posúdenie (článok 38 ods. 1 Pravidiel Súdu). Toto Vám však nebráni Súd z vlastnej iniciatívy 
informovať o prípadných nových dôležitých skutočnostiach týkajúcich sa sťažnosti a predložiť 
prípadné ďalšie relevantné rozhodnutia domácich orgánov. 
 
4.  Používanie jazykov: V tomto štádiu konania majú byť v súlade s článkom 34 ods. 3 Pravidiel Súdu 
všetky podania sťažovateľov a ich zástupcov v jednom z úradných jazykov Súdu, t.j. angličtine alebo 
francúzštine. Súd Vám však môže udeliť súhlas s používaním úradného jazyka niektorej zo zmluvných 
strán Dohovoru. 
 
5.  Účasť iného zmluvného štátu: Ak ste občanom iného zmluvného štátu ako je štát, proti ktorému 
sťažnosť smeruje, vláde tohto štátu bude daná možnosť vstúpiť do konania (pozri článok 36 ods. 1 
Dohovoru a článok 44 Pravidiel Súdu). O odpovedi tejto vlády Vás Súd bude informovať. 


