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Informácie pre sťažovateľov

Notifikácia sťažnosti príslušnej vláde
Po predbežnom posúdení prijateľnosti Vašej sťažnosti Súd rozhodol v súlade s článkom 54 ods. 2 
písm. b) Pravidiel Súdu oboznámiť s ňou vládu štátu, proti ktorému sťažnosť smeruje, a požiadať ju 
o písomné stanovisko k otázkam prijateľnosti a podstaty sťažnosti ako celku alebo niektorých jej 
bodov. Ak bolo súčasne prijaté čiastkové rozhodnutie, ktorým bol ostatok sťažnosti odmietnutý ako 
neprijateľný, konanie o tejto časti sťažnosti je ukončené. K neprijateľnej časti sťažnosti nie je 
potrebné robiť ďalšie podania.

Fáza konania smerujúca k uzatvoreniu zmieru
1.  Právne zastúpenie sťažovateľov a právna pomoc
V súlade s článkom 36 ods. 2 a 4 Pravidiel Súdu sa v tomto štádiu konania pred Súdom vyžaduje 
zastúpenie sťažovateľa advokátom, pokiaľ Súd nerozhodne inak. Ak si neviete advokáta nájsť, 
obráťte sa na príslušnú advokátsku komoru (na Slovensku, Slovenská advokátska komora, Kolárska 4, 
813 42 Bratislava). Ak nemáte prostriedky na úhradu trov právneho zastúpenia, môžete požiadať Súd 
o poskytnutie bezplatnej právnej pomoci (články 105 a nasledujúce Pravidiel Súdu). Tá sa však 
zvyčajne poskytuje len v prípadoch vyvolávajúcich zložité skutkové alebo právne otázky, a nie pri 
problematike, ktorá sa pred Súdom vyskytuje opakovane. Právna pomoc Súdu pozostáva z paušálnej 
sumy, ktorá predstavuje iba príspevok k úhrade trov právneho zastúpenia. Poskytnutie právnej 
pomoci neznamená, že Súd priamo pridelí sťažovateľovi právneho zástupcu. Toho si sťažovateľ musí 
obstarať sám.
Počas tejto fázy konania smerujúcej k uzatvoreniu zmieru môže sťažovateľ požiadať o povolenie 
obhajovať sa v konaní sám. O žiadosti rozhodne predseda sekcie v súlade s článkom 36 ods. 2 
Pravidiel Súdu.

2.  Zmierlivé urovnanie
Ak Vám bolo zaslané vyhlásenie o zmieri
Vzhľadom na judikatúru a prax Súdu je možné dosiahnuť zmier za predpokladu, že obe strany prijmú 
podmienky priloženého vyhlásenia, a najmä ak vláda vyplatí sťažovateľovi navrhnutú sumu za 
spôsobenú škodu, vrátane všetkých výdavkov a nákladov vynaložených na konanie.
Informujte preto Kanceláriu Súdu, a to do dvanástich týždňov, či s týmto návrhom súhlasíte. Ak áno, 
v rovnakej lehote zašlite Súdu priložené vyhlásenie, riadne datované a podpísané. List rovnakého 
znenia bol odoslaný aj vláde. Kópiu návrhu vyhlásenia o zmieri zaslaného vláde nájdete priloženú 
v tejto korešpondencii.

Ak Vám nebolo zaslané vyhlásenie o zmieri
Obe strany boli vyzvané, aby do dvanástich týždňov informovali Súd o svojom postoji k možnosti 
urovnať spor zmierom a aby v tejto súvislosti predložili prípadné návrhy (článok 62 Pravidiel Súdu). 
Ak strany prejavia záujem o urovnanie sporu zmierom, Kancelária Súdu im predloží návrh podmienok 
zmieru. Ak urobí taký návrh vláda, budete mať možnosť sa k nemu vyjadriť. Vo vzťahu k priebehu 
konania o urovnaní sporu zmierom v zmysle článku 62 ods. 2 Pravidiel Súdu požiadavka prísnej 
dôvernosti. Akékoľvek návrhy alebo vyjadrenia v tejto veci je preto potrebné predložiť na 
samostatnom dokumente, obsah ktorého nesmie byť zverejnený v žiadnych podaniach, týkajúcich sa 
konania vo veci samej.



3. Jednostranné vyhlásenie
Ak je konanie o urovnaní sporu zmierom neúspešné, má vláda spravidla možnosť urobiť 
jednostranné vyhlásenie. V sťažnostiach, predmet ktorých sa často opakuje, môže byť vláde 
výnimočne povolené urobiť jednostranné vyhlásenie aj mimo rámca konania o zmieri. Ak vláda urobí 
jednostranné vyhlásenie, Súd rozhodne v súlade s článkom 37 Dohovoru, či je ďalšie skúmanie 
sťažnosti opodstatnené. Ak sťažovateľ vyjadrí súhlas s podmienkami jednostranného vyhlásenia, Súd 
sťažnosť posúdi podľa pravidiel konania o zmieri.

Kontradiktórna fáza konania

Ak sa strany nedohodnú na urovnaní sporu zmierom do vyššie uvedeného dátumu, konanie pred Súdom 
prejde do kontradiktórnej fázy, v ktorej sa vyžaduje zastúpenie sťažovateľa advokátom v súlade s článkom 
36 ods. 2 a 4 Pravidiel Súdu. Rovnako ako v predchádzajúcej fáze má sťažovateľ možnosť požiadať o 
povolenie obhajovať sa v konaní sám. O takejto žiadosti rozhodne predseda sekcie.

Ochrana údajov / Prístup verejnosti k dokumentom

Vezmite na vedomie, že všetky dokumenty nachádzajúce sa v spise sú verejné1, s výnimkou dokumentov 
týkajúcich sa zmierlivého urovnania. Niektoré dokumenty, ako napr. rozhodnutia, rozsudky alebo 
zhrnutie skutočností, sú navyše uverejnené na internetovej stránke Súdu.

Z toho vyplýva, že ktokoľvek môže získať prístup k informáciám v spise, ktorý obsahuje formulár sťažnosti 
a všetky dokumenty neskôr pridané stranami konania a prípadne tretími stranami. Ak tieto dokumenty 
uvádzajú mená alebo osobné údaje, nezabudnite, že by sa mohli zverejniť, preložiť a šíriť. Informácie v 
spise môžu tiež umožniť identifikáciu ľudí, ktorí nie sú priamo menovaní.

Ak máte proti zverejneniu tejto dokumentácie námietky a ak si želáte požiadať o výnimku, je nevyhnutné 
o tom Súd čo najskôr informovať a túto žiadosť riadne zdôvodniť. Predseda potom Vašu žiadosť posúdi a 
rozhodne, či by mal byť prístup k spisu čiastočne obmedzený alebo úplne vylúčený 2.

Strana, ktorá chce tretej osobe oznámiť akékoľvek informácie o prípade, by sa mala najprv oboznámiť s 
pravidlami ochrany údajov Súdu (www.echr.coe.int/privacy) a s príslušnými predpismi vnútroštátneho a 
medzinárodného práva3.

1 Články 33 a 47 Pravidiel Súdu.
2 Článok 33 ods. 2 uvádza: “Prístup verejnosti k dokumentu alebo jeho časti môže byť obmedzený v záujme 
zachovania dobrých mravov, verejného poriadku alebo národnej bezpečnosti v demokratickej spoločnosti, keď 
to záujmy maloletých alebo ochrana súkromia účastníkov konania alebo akejkoľvek inej dotknutej osoby 
vyžadujú alebo za zvláštnych okolností, ak by zverejnenie dokumentu mohlo poškodiť záujmy spravodlivosti, a 
to v miere, ktorú Predseda komory považuje za úplne nevyhnutnú”.
3 Článok 6 Dohovoru Rady Európy č. 108 o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných 
údajov stanovuje: "Osobné údaje prezrádzajúce rasový pôvod, politické názory, náboženské alebo iné 
presvedčenie, ako aj osobné údaje týkajúce sa zdravia alebo pohlavného života, môžu byť spracované 
automaticky len vtedy, ak vnútroštátny právny poriadok určí vhodné záruky. Rovnako tomu je u osobných 
údajov týkajúcich sa odsúdení za trestný čin”.

https://rm.coe.int/1680078b37

