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Dohovor o ochrane ľudských práv 
a základných slobôd:

O prvý medzinárodný dokument v oblasti 

ľudských práv, ktorý sa usiloval o ochranu 

širokého okruhu občianskych a politických 

práv 

1) tým, že prevzal formu zmluvy právne 

záväznú pre jej vysoké zmluvné strany, 

2) tým, že zaviedol systém kontroly jeho 

dodržiavania na vnútroštátnej úrovni. 



Právo na individuálnu sťažnosť

O najrevolučnejší príspevok Dohovoru

O právomoc Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej len „Súd“) prijímať

individuálne sťažnosti

O zaručené článkom 34 Dohovoru, ktorý znie:

„Súd môže prijímať sťažnosti od ktoréhokoľvek jednotlivca, mimovládnej

organizácie alebo skupiny osôb, ktoré sa považujú za poškodené v dôsledku

porušenia práv priznaných Dohovorom alebo protokolmi k nemu jednou zo

zmluvných strán. Zmluvné strany sa zaväzujú, že nebudú žiadnym spôsobom

brániť účinnému výkonu tohto práva.“



Práva priznané Dohovorom
Dohovor a dodatkové Protokoly k Dohovoru zaručujú nasledujúce

práva jednotlivca:

- Právo na život (článok 2),

- Zákaz mučenia (článok 3),

- Zákaz otroctva a nútenej práce (článok 4),

- Právo na slobodu a bezpečnosť (článok 5),

- Uloženie trestu výlučne na základe zákona (článok 7),

- Slobodu myslenia, svedomia a náboženstva (článok 9),

- Sloboda prejavu (článok 10),



Práva priznané Dohovorom

- Sloboda zhromažďovania a združovania (článok 11),

- Právo na účinný prostriedok nápravy (článok 13),

- Zákaz diskriminácie (článok 14),

- Zákaz zneužitia práv (článok 17).

Protokol č. 1:

- Ochrana majetku (článok 1),

- Právo na vzdelanie (článok 2),

- Právo na slobodné voľby (článok 3).



Práva priznané Dohovorom

Protokol č. 4:

- Zákaz uväznenia pre dlh (článok 1),

- Sloboda pohybu (článok 2),

- Zákaz vyhostenia občanov (článok 3),

- Zákaz hromadného vyhostenia cudzincov (článok 4).

Protokol č. 6 a 13:

- Zrušenie trestu smrti (článok 1)



Práva priznané Dohovorom
Protokol č. 7:

- Procesné záruky v prípade vyhostenia cudzincov(článok 1),

- Právo na odvolacie konanie v trestných veciach(článok 2),

- Nárok na odškodnenie v prípade justičného omylu(článok 3),

- Právo nebyť opakovane súdený alebo trestaný (článok 4),

- Rovnosť medzi manželmi (článok 5).

Protokol č. 12 (zatiaľ nie je v platnosti pre Slovenskú republiku):

- Všeobecný zákaz diskriminácie (článok 1)



Podmienky prijateľnosti sťažnosti

Článok 35 Dohovoru znie:

„1. Súd môže prejednávať vec až po vyčerpaní všetkých vnútroštátnych

opravných prostriedkov, podľa všeobecne uznávaných pravidiel

medzinárodného práva a v lehote šiestich mesiacov odo dňa, keď bolo prijaté

konečné rozhodnutie.

2. Súd nebude posudzovať individuálnu sťažnosť predloženú podľa článku 34,

ktorá je

a) anonymná, alebo

b) v podstate rovnaká ako sťažnosť už predtým posudzovaná Súdom, alebo

ktorá je už predmetom iného medzinárodného vyšetrovacieho alebo

zmierovacieho konania a neobsahuje žiadne nové relevantné skutočnosti.



Podmienky prijateľnosti sťažnosti

3. Súd vyhlási za neprijateľnú každú individuálnu sťažnosť predloženú podľa

článku 34, ak dospeje k záveru, že

a) sťažnosť je nezlučiteľná s ustanoveniami dohovoru alebo jeho protokolov, je

zjavne nepodložená alebo je zneužitím práva podať sťažnosť; alebo

b) sťažovateľ neutrpel podstatnú ujmu

s výnimkou prípadov, keď dodržiavanie ľudských práv zaručených dohovorom a

jeho protokolmi vyžaduje preskúmanie podstaty sťažnosti,

a za predpokladu, že žiaden prípad nemôže byť odmietnutý z uvedeného

dôvodu, ak nebol riadne preskúmaný domácim súdom.

4. Súd odmietne každú sťažnosť, ktorú považuje za neprijateľnú podľa tohto

článku. Môže tak rozhodnúť v ktoromkoľvek štádiu konania.



Formálne podmienky na podanie 
sťažnosti

Sťažnosť sa podáva na osobitnom tlačive, ktorého zjednodušená verzia je

zverejnená na stránke Súdu a je voľne stiahnuteľná.

(http://www.echr.coe.int/Documents/Application_Form_2014_1_SLK.pdf)

Každý formulár zaslaný Súdu musí byť úplne vyplnený a sprevádzaný kópiami

relevantných podporných dokumentov. S účinnosťou od 1. januára 2014 nie je

možné podať sťažnosť len formou listu, z ktorého by bol zrejmý predmet

sťažnosti, ako to bolo možné pred týmto dátumom. Formulár spĺňajúci všetky

predpísané náležitosti, to znamená vrátane sprievodných dokumentov, musí byť

zaslaný Súdu v lehote šiestich mesiacov od konečného rozhodnutia najvyššieho

príslušného vnútroštátneho súdu. Na rozdiel od minulosti nie je účelné zasielať

formulár sťažnosti faxom, keďže sa tým neprerušuje plynutie lehoty predpísanej

Dohovorom na predloženie sťažnosti Súdu. Lehota sa považuje za dodržanú, len

ak je v jej rámci zaslaný Súdu poštou originál formulára sťažnosti.



Formálne podmienky na podanie 
sťažnosti

Na oficiálnej stránke Súdu je sťažovateľom k dispozícii v slovenskom jazyku

okrem formulára sťažnosti aj návod na jeho vyplnenie. Stránka tiež obsahuje

odkaz na video s inštruktážou na vyplnenie formulára sťažnosti.

(http://www.youtube.com/watch?v=mA_iGhvxYFM&feature=youtu.be).

Pokiaľ ide o formálnu stránku podávania sťažností upozorňujeme na to, že ak

sťažovateľ alebo zástupca podá v mene dvoch alebo viacerých sťažovateľov

sťažnosti, ktoré sa týkajú odlišných skutočností, musí byť formulár sťažnosti

vyplnený pre každého zo sťažovateľov samostatne a každý z nich musí

obsahovať všetky požadované informácie. Dokumenty dôležité pre jednotlivých

sťažovateľov musia byť rovnako priložené ku každému individuálnemu formuláru

sťažnosti osobitne.



Formálne podmienky na podanie 
sťažnosti

Ak sťažnosť podáva viac ako päť sťažovateľov, ich zástupca musí, okrem

formulára sťažnosti a dokumentov, predložiť tabuľku obsahujúcu identifikačné

údaje každého zo sťažovateľov. Ak je zástupcom sťažovateľov advokát, takáto

tabuľka musí byť predložená aj v elektronickej podobe (na CD disku alebo

pamäťovom kľúči).

V prípade veľkého množstva sťažovateľov alebo sťažností, môžu byť sťažovatelia

alebo ich zástupcovia požiadaní Kanceláriou Súdu, aby texty svojich podaní

alebo dokumenty poskytli v elektronickej alebo inej podobe. V snahe efektívne a

rýchlo spracovať takéto sťažnosti môže Kancelária Súdu dať aj iné pokyny.

Nedodržanie vyššie uvedených pravidiel, resp. pokynov Kancelárie Súdu

týkajúcich sa formy alebo spôsobu, akým majú byť skupinové sťažnosti alebo

sťažnosti viacerých sťažovateľov podané, môže viesť k nepreskúmaniu takýchto

sťažností Súdom (pozri pravidlo 47 odsek 5.2 Rokovacieho poriadku Súdu).



Formálne podmienky na podanie 
sťažnosti

Pravidlo 47 Obsah individuálnej sťažnosti

1. Sťažnosť podľa článku 34 Dohovoru sa predkladá na formulári poskytnutom

Kanceláriou Súdu, pokiaľ Súd nerozhodne inak. Musí obsahovať všetky

informácie podľa jednotlivých častí formulára a uvádzať: a) meno, dátum

narodenia, štátnu príslušnosť a adresu sťažovateľa; ak je sťažovateľom

právnická osoba, jej úplný názov, dátum založenia alebo vzniku, prípadné

identifikačné číslo a oficiálnu adresu; b) meno, adresu, telefónne a faxové čísla

a e-mailovú adresu prípadného zástupcu; c) ak je sťažovateľ zastúpený, dátum a

originál podpisu sťažovateľa v splnomocnení nachádzajúcom sa vo formulári

sťažnosti; prijatie splnomocnenia musí byť potvrdené originálom podpisu

určeného zástupcu, rovnako v na to určenej časti splnomocnenia

nachádzajúceho sa vo formulári sťažnosti; d) názov zmluvnej strany alebo

zmluvných strán Dohovoru, proti ktorým je sťažnosť podaná; e) stručný a

čitateľný popis skutočností; f) stručný a čitateľný popis namietaného/ých

porušenia/í Dohovoru a argumenty na podporu sťažnosti; a g) stručné a

čitateľné vyjadrenie, že sťažovateľ dodržal podmienky prijateľnosti stanovené v

článku 35 ods. 1 Dohovoru.



Formálne podmienky na podanie 
sťažnosti

2. a) Všetky informácie zmienené v písm. 1 e) až g) predchádzajúceho odseku musia byť

uvedené v príslušných častiach formulára tak, aby umožnili Súdu určiť predmet sťažnosti bez

potreby oboznamovať sa s ďalšími dokumentmi.

b) Sťažovateľ však môže predložiť doplňujúce informácie vo forme prílohy k formuláru

sťažnosti s uvedením ďalších podrobností ohľadne faktov, namietaných porušení Dohovoru,

ako i argumentov na podporu sťažnosti. Takéto doplňujúce informácie nesmú presiahnuť 20

strán.

3.1 Formulár sťažnosti musí byť podpísaný sťažovateľom alebo jeho zástupcom a musia k

nemu byť priložené: a) kópie listín, ktoré súvisia s namietanými rozhodnutiami alebo

opatreniami súdov alebo iných orgánov; b) kópie listín a rozhodnutí, ktoré preukazujú, že

sťažovateľ splnil podmienku vyčerpania vnútroštátnych opravných prostriedkov a dodržal

lehotu stanovenú v článku 35 ods. 1 Dohovoru; c) kópie listín, ktoré sa týkajú prípadného

iného medzinárodného vyšetrovacieho alebo zmierovacieho konania; d) ak je sťažovateľom

právnická osoba podľa Pravidla 47 ods. 1 písm. a), doklad o tom, že osoba predkladajúca

sťažnosť má postavenie alebo oprávnenie konať v mene sťažovateľa;

3.2 Listiny predložené na podporu sťažnosti musia byť uvedené v zozname v chronologickom

poradí, očíslované podľa ich poradia a zreteľne označené.



Formálne podmienky na podanie 
sťažnosti

4. Sťažovatelia, ktorí si neprajú, aby ich totožnosť bola zverejnená, musia túto skutočnosť

uviesť spolu s uvedením dôvodov pre vybočenie z praxe umožňujúcej verejný prístup k

informáciám v konaní pred Súdom. Súd môže sťažovateľom poskytnúť anonymitu na základe

ich žiadosti alebo z vlastnej iniciatívy.

5.1 V prípade nesplnenia požiadaviek uvedených v odsekoch 1 až 3 tohto Pravidla sťažnosť

nebude preskúmaná Súdom s výnimkou situácií, keď: a) sťažovateľ nesplnenie požiadaviek

dostatočne odôvodnil; b) sťažnosť sa týka návrhu na vydanie predbežného opatrenia; c) Súd

rozhodne inak z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť sťažovateľa.

5.2 Súd môže kedykoľvek požiadať sťažovateľa o predloženie potrebných informácií a listín vo

forme a spôsobom, ktoré uzná za vhodné, a to v lehote ním stanovenej.

6. a) Z hľadiska požiadaviek článku 35 ods. 1 Dohovoru je dátumom predloženia sťažnosti

dátum, kedy bol Súdu odoslaný formulár sťažnosti spĺňajúci požiadavky podľa tohto Pravidla.

Za dátum odoslania sa považuje dátum uvedený na poštovej pečiatke. b) V prípadoch, keď to

Súd uzná za vhodné, môže však rozhodnúť, že za dátum podania sťažnosti bude považovaný

iný dátum.

7. Sťažovatelia sú povinní informovať Súd o prípadnej zmene adresy a o všetkých

skutočnostiach relevantných pre preskúmanie sťažnosti.



Kritika praxe filtračnej sekcie Súdu 
zástupcami vlád a advokátmi

Dňa 4. decembra 2017 sa v Štrasburgu uskutočnilo stretnutie zástupcov vlád členských

štátov Rady Európy a zástupcov Súdu. Zástupcovia vlád inter alia upozornili na množstvo

problémov uvádzajúc konkrétne situácie vo vzťahu k aplikácii pravidla 47 Rokovacieho

poriadku Súdu. V tomto ohľade poukázali aj na list predsedu Komisie pre ľudské práva Únie

európskych právnikov Grégory Thuan Dit Dieudonné, ktorý v ňom upozornil:

O Procesné požiadavky pravidla 47, ktoré boli nedávno zmenené a doplnené 5. októbra

2015, sú hlavným predmetom kritiky a zmätku tých, ktorí sa s nimi stretávajú.

O V tomto ohľade sa zistil formalizmus, ktorý právnici považujú za nadmerný, tvrdiac, že:

• Kancelária ESĽP príliš neskoro oznamuje sťažovateľom alebo ich zástupcom uplatnenie

pravidla 47 na ich prípad, takže je príliš neskoro na to, aby sa vec meritórne upravila;

• Kancelária ESĽP neuvádza dostatočne jasne presné dôvody uplatňovania pravidla 47 a

ponecháva tak sťažovateľov v neistote;

• Stalo sa, že Kancelária ESĽP jednoducho neuviedla žiadne dôvody, ktoré viedli

zodpovedného právnika spracovávajúceho sťažnosť k uplatneniu pravidla 47 (!);

• Zdá sa, že Kancelária ESĽP používa toto pravidlo automaticky, mechanicky a bez ohľadu na

konkrétne okolnosti, čo niektorí právnici považujú za príliš vyhovujúce ESĽP a jeho Kancelárii

ako výhovorku pri neriešení prichádzajúcich sťažností;



Kritika praxe Kancelárie Súdu 
zástupcami vlád a advokátmi

• V niektorých prípadoch je ťažké pochopiť, čo tvorí základné dokumenty formulára sťažnosti,

pretože Kancelária ESĽP používa napríklad pravidlo 47 z dôvodu, že v prípade sťažovateľov

bol zistený nedostatok odvolacích dôvodov, napriek tomu, že dôvody odvolania boli výslovne

uvedené v rozsudku odvolacieho súdu, ktorý bol pripojený k sťažnosti;

• Kancelária sa mýli, pokiaľ ide o pôvodný charakter plnej moci na strane 3 alebo 4

oficiálneho formulára z dôvodu, že podpis sťažovateľa je čierny (namiestomodrého);

• Zdá sa, že rôzne sekcie ESĽP a rozličné oddelenia Kancelárie ESĽP majú inú politiku v

súvislosti s rozsahom uplatňovania pravidla 47 na úkor harmonizácie, ktorá by bola užitočná

pre lepšiu zrozumiteľnosť postupu;

• Je mimoriadne ťažké, ak nie nemožné, dosiahnuť, aby Kancelária ESĽP preskúmala

rozhodnutia o uplatňovaní pravidla 47;

• Zdá sa, že ESĽP neuplatňuje súdny prieskum náležitého uplatňovania pravidla 47, hoci

dôsledky jeho uplatňovania sú, pokiaľ ide o právo na individuálnu sťažnosť, obrovské.



Aký jazyk sa používa v konaní 
pred Súdom?

Úradnými jazykmi Súdu sú anglický a francúzsky jazyk.

Sťažnosť možno napísať v niektorom z týchto jazykov alebo v oficiálnom jazyku

niektorého zo štátov, ktoré ratifikovali Dohovor.

Až do oznámenia (notifikácie) sťažnosti vláde môže preto sťažovateľ v zmysle

pravidla 34 Rokovacieho poriadku Súdu komunikovať so Súdom aj v slovenskom

jazyku. Po oznámení sťažnosti vláde sa celá komunikácia Súdu so sťažovateľmi

(vrátane podaní a stanovísk sťažovateľa a jeho zástupcov) uskutočňuje už v

jednom z úradných jazykov Súdu. Predseda príslušnej komory však môže na

návrh sťažovateľa povoliť používať úradný jazyk zmluvnej strany (v tomto prípade

slovenský jazyk). Ak sa udelí takéto povolenie, tajomník urobí vhodné kroky na

zabezpečenie ústneho a písomného prekladu stanovísk alebo vyhlásení

sťažovateľa. Výnimočne môže predseda komory podmieniť takéto povolenie tým,

že sťažovateľ bude čiastočne alebo celkom znášať náklady s ním súvisiace.

Predseda komory môže vyzvať dotknutú zmluvnú stranu, aby zabezpečila

preklad svojich písomných stanovísk do alebo z úradného jazyka, aby uľahčila

sťažovateľovi porozumieť týmto podaniam.



Aký jazyk sa používa v konaní 
pred Súdom?

Komunikácia so zmluvnými stranami sa uskutočňuje v jednom z úradných jazykov Súdu.

Predseda komory môže povoliť použitie iného ako úradného jazyka. Ak sa udelí takéto

povolenie, strana, ktorá oň požiadala, musí Súdu predložiť francúzsky alebo anglický preklad

písomných stanovísk v lehote stanovenej predsedom komory.

Ak tak neurobí, tajomník uskutoční nevyhnutné opatrenia na účely prekladu dokumentu,

pričom jeho náklady znáša žiadajúca strana. V prípade ústnych vyjadrení strana hradí

náklady tlmočenia do angličtiny a francúzštiny a tajomník robí nevyhnutné opatrenia na

zabezpečenie tlmočenia.

Predseda komory môže vyzvať zmluvnú stranu, ktorá je stranou v spore, aby predložila

anglický alebo francúzsky preklad, alebo zhrnutie všetkých alebo niektorých príloh k jej

písomným stanoviskám, alebo akéhokoľvek iného dôkazu, alebo výňatky z týchto

dokumentov. Každý svedok, znalec alebo iná osoba predstupujúca pred Súd môže používať

svoj jazyk, ak dostatočne neovláda niektorý z dvoch úradných jazykov. V takom prípade

tajomník urobí vhodné kroky na zabezpečenie tlmočenia alebo prekladu.



Vystupovanie pred Súdom.

Sťažovatelia podávajú sťažnosti podľa článku 34 Dohovoru sami alebo

prostredníctvom svojich zástupcov.

V počiatočnom štádiu konania nie je potrebné právne zastúpenie.

Potom, ako je sťažnosť oznámená vláde, musí byť sťažovateľ zastúpený

advokátom oprávneným na výkon tejto činnosti v niektorej zo zmluvných strán a

majúcim trvalý pobyt na území niektorej z nich, alebo inou osobou schválenou

predsedom komory, ak predseda komory nerozhodne inak. Sťažovateľom

zvolený zástupca musí dostatočne rozumieť jednému z úradných jazykov Súdu.

Predseda komory môže za výnimočných okolností tiež rozhodnúť, že sťažovateľ

si má zvoliť iného zástupcu.



Zástupca SR pred Európskym súdom 
pre ľudské práva

Záujmy SR obhajuje zástupca SR pred Európskym súdom pre ľudské práva.

Právny základ pre jeho pôsobenie vytvára uznesenie vlády SR č. 543/2005 z

13. júla 2005 a Štatút zástupcu. Zástupca je teda „advokátom“ štátu. Sťažnosti

sa podávajú priamo Súdu, nie zástupcovi vlády.

Zástupca sa sťažnosťou podanou Súdu zaoberá až vtedy, keď mu Súd oznámi

(notifikuje), že konkrétna sťažnosť bola podaná a po jej zaregistrovaní Súd začal

skúmať podmienky prijateľnosti sťažnosti. Kým nie je sťažnosť oznámená

(notifikovaná) vláde, zástupca nemá možnosť oboznámiť sa so sťažnosťou a

nemá o jej existencii ani žiadnu vedomosť. Zástupca nekomunikuje s inými

sťažovateľmi, len so sťažovateľmi, ktorých sťažnosť Súd už prijal na konanie,

pričom komunikácia prebieha iba prostredníctvom Súdu. Zástupca nie je

vzhľadom na § 11 ods. 1 písm. d) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom

prístupe k informáciám oprávnený poskytovať informácie o prebiehajúcom

konaní pred Európskym súdom pre ľudské práva, okrem informácie o rozhodnutí

alebo o výsledku konania.



Bezplatná právna pomoc
Predseda komory môže na žiadosť sťažovateľa alebo z vlastnej iniciatívy

rozhodnúť o tom, že sťažovateľovi poskytne bezplatnú právnu pomoc. Právna

pomoc sa nepriznáva hneď a automaticky, ale až v neskoršom štádiu konania.

Taktiež sa neposkytuje na účely samotného spísania sťažnosti.

Právna pomoc sa prizná, len ak je predseda komory presvedčený:

a) že je nevyhnutná pre riadny priebeh konania pred komorou;

b) že sťažovateľ nemá dostatok prostriedkov na úhradu všetkých súvisiacich trov

alebo ich časti.

Na účely určenia, či sťažovatelia majú alebo nemajú dostatok prostriedkov na

úhradu všetkých trov alebo ich časti, musia vyplniť tlačivo vyhlásenia, v ktorom

uvedenú svoje príjmy, kapitálové aktíva a všetky finančné záväzky voči

vyživovaným osobám alebo akékoľvek iné finančné záväzky. Vyhlásenie musí byť

overené príslušným vnútroštátnym orgánom alebo orgánmi (zväčša ide o daňový

úrad, resp. úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a pod.). Predseda komory môže

kedykoľvek zrušiť alebo zmeniť rozhodnutie o priznaní právnej pomoci, ak je

presvedčený, že sťažovateľ už nespĺňa podmienky pre jej priznanie.



Rozhodovanie o sťažnostiach
O sťažnostiach rozhodujú

samosudcovia

trojčlenné výbory

sedemčlenné komory

sedemnásťčlenná veľká komora



Postup Súdu po podaní sťažnosti

Každou sťažnosťou sa zaoberá najprv Kancelária Súdu.

Sťažnosť môže byť vyhlásená za neprijateľnú bez jej

oznámenia dotknutej vláde (približne 90% sťažností je

vybavených Súdom takto).



Samosudca
Za neprijateľnú môže sťažnosť vyhlásiť už samosudca za

predpokladu, že také rozhodnutie je možné prijať bez ďalšieho

skúmania (zjavne neprijateľné sťažnosti). Rozhodnutie

samosudcu je konečné (nie je proti nemu možné sa odvolať).

Protokolom č. 14 sa zaviedla možnosť vyhlásiť sťažnosť za

neprijateľnú samosudcom. Za účelom vyriešenia obrovského

počtu zjavne neprijateľných sťažností bol v takýchto prípadoch

do mája 2017 sťažovateľom zasielaný iba list všeobecnej

povahy, že sťažnosť zjavne nespĺňa podmienky prijateľnosti

bez konkrétneho uvedenia ktoré (zjavná nepodloženosť,

šesťmesačná lehota, nevyčerpanie vnútroštátnych

prostriedkov nápravy a pod.).



Samosudca
Sťažovatelia, či ich advokáti tak vôbec nevedeli identifikovať, z akého dôvodu je

ich sťažnosť neprijateľná. Na základe výzvy zmluvných štátov v Bruselskej

deklarácii z marca 2015 bol od júna 2017 zavedený nový postup, ktorý

umožňuje podrobnejšie odôvodňovanie rozhodnutí samosudcu. Sťažovateľom

sú doručované rozhodnutia Súdu, ktorý koná v zložení samosudcu, v jednom z

úradných jazykov Súdu a podpísané samosudcom, pričom odôvodnenie je

poskytované pre maximálne tri dôvody neprijateľnosti. Súd na stretnutí

zástupcov vlád v decembri 2017 prezentoval tieto varianty rozhodnutia

samosudcu:

O odmietnutie sťažnosti z jedného dôvodu neprijateľnosti,

O odmietnutie sťažnosti z dvoch až troch dôvodov neprijateľnosti – vznesené

námietky odkazujú na dva až tri články Dohovoru,

O sťažnosť s jednou hlavnou námietkou a množstvom ďalších tvrdení: hlavná

námietka je odmietnutá z konkrétneho dôvodu, zatiaľ čo zvyšok je

odmietnutý všeobecnou formuláciou,

O keď nemožno uplatniť žiaden z vyššie uvedených variantov, sťažnosť je

odmietnutá všeobecnou formuláciou,



Samosudca
Zástupcovia vlád privítali uvedenie dôvodov neprijateľnosti v rozhodnutiach

samosudcu s tým, že v konkrétnych prípadoch sa už aj po tejto zmene stretli

s pochybeniami v odôvodnení (napr. sťažnosť na prieťahy v konaní odmietnutá

s tým, že je neprijateľná pretože vnútroštátne konanie stále prebieha). V tomto

ohľade poukázali aj na list predsedu Komisie pre ľudské práva Únie európskych

právnikov Grégory Thuan Dit Dieudonné, ktorý v ňom upozornil:

Pokiaľ ide o spustenie nového rozhodovacieho systému pre samosudcov

s podrobným odôvodňovaním od 1. júna 2017, zdá sa, že tento systém je a

priori neuspokojivý, hoci nám stále chýba perspektíva vylepšenia našej analýzy.

V skutočnosti, ak sú viaceré námietky, ktoré sú uvedené vo formulári sťažnosti, z

rôznych dôvodov neprijateľné, ESĽP radšej vyhlási sťažnosť za neprijateľnú s

použitím „všeobecného vzorca“ zamietnutia, čím sa vyhne podrobnému

odôvodneniu. Vo väčšine prípadov však sťažnosti veľmi často obsahujú niekoľko

námietok, čo umožňuje ESĽP neuplatňovať svoj nový systém.



Oznámenie sťažnosti vláde

V prípade, že k oznámeniu sťažnosti vláde dôjde, Súd ju vyzve

na zaslanie stanoviska k prijateľnosti a podstate sťažnosti.

Súd zároveň ponúkne stranám možnosť dosiahnuť urovnanie

sporu zmierom. Konanie o zmieri je dôverné. V prípade, ak

obe strany sporu súhlasia so zmiernym riešením prípadu, Súd

navrhne podmienky zmieru, t.j. spravidla navrhne sumu

pokrývajúcu majetkovú škodu, nemajetkovú ujmu, ako aj

náklady a výdavky, spolu s akoukoľvek daňou, ktorá môže byť

sťažovateľovi vyrubená.



Jednostranné vyhlásenie vlády
Súd za určitých okolností (najmä v prípadoch týkajúcich sa otázky, ku ktorej sa

viaže ustálená judikatúra Súdu – zväčša sťažnosť na neprimeranú dĺžku

súdneho konania) môže vyčiarknuť sťažnosť zo zoznamu sťažností aj na základe

tzv. jednostrannej deklarácie dotknutej vlády, a to aj napriek želaniu

sťažovateľa, aby sa pokračovalo v preskúmavaní sťažnosti.

Tento postup nastáva v tých prípadoch, keď vláda vyjadrila na rozdiel od

sťažovateľa súhlas so zmiernym riešením prípadu a následne (po odmietnutí

zmieru zo strany sťažovateľa) v jednostrannom vyhlásení pripustila, že došlo k

namietanému porušeniu Dohovoru a zaviazala sa v ňom sťažovateľovi vyplatiť

primeranú náhradu. Suma tejto náhrady zodpovedá sume, ktorú navrhol Súd v

súvislosti so zmiernym riešením prípadu zníženej o 10%.



Rozhodovanie o prijateľnosti a 
podstate sťažnosti

V prípade, ak nedôjde k uzavretiu zmieru, ani k vyčiarknutiu

sťažnosti zo zoznamu prípadov na základe jednostrannej

deklarácie vlády, Súd skúma prijateľnosť a podstatu sťažnosti

Následne príjme rozhodnutie o prijateľnosti sťažnosti alebo

priamo rozsudok o tom, či boli alebo neboli porušené práva

sťažovateľa podľa Dohovoru.



Výbory troch sudcov
Výbory troch sudcov sú oprávnené rozhodovať nielen o prijateľnosti, ale aj o merite sťažnosti

a spravodlivom zadosťučinení v prípadoch, v ktorých Súd už rozhodol principiálnu otázku

rozsudkom veľkej komory, alebo v ktorých rozhodovali komory v zmysle ustálenej judikatúry.

Rozsudok vyhlásený trojčlenným výborom nadobúda právoplatnosť dňom vyhlásenia.

Na decembrovom stretnutí zástupcov Súdu so zástupcami vlád bol prezentovaný nový prístup

Súdu spočívajúci vo voľnejšom výklade termínu ustálená judikatúra s tým, že všetky prípady,

ktoré možno rozhodnúť na základe existujúcej judikatúry, môžu byť preskúmané výbormi (tzv.

širšia WECL). Za ustálenú judikatúru sa na základe nového prístupu bude považovať nie len

situácia, keď sa predmetnou otázkou Súd zaoberal v rozsudku veľkej komory, pilotnom (pilot

judgment) alebo hlavnom rozsudku (leading judgment) proti dotknutému štátu, ale aj

situácia, keď bola otázka (nie nevyhnutne identická, ale relatívne podobná) preskúmaná

aspoň v troch rozsudkoch proti iným štátom. Štáty budú pri notifikácii sťažností informované

o úmysle Súdu prideliť prípad výboru, budú mať možnosť reagovať, avšak nemajú právo túto

procedúru vetovať, ale ich prípadné námietky budú zvážené. Tiež môžu požiadať o to, aby

prípad rozhodoval aj sudca zvolený za danú zmluvnú stranu, ale Súd nemusí takejto

požiadavke vyhovieť. Na základe uvedeného prístupu bude Súd aj o najzávažnejších

porušeniach Dohovoru, či o skutkovo a právne zložitých prípadoch rozhodovať vo výboroch

troch sudcov .



Sedemčlenné komory 
V ostatných prípadoch o prijateľnosti a merite sťažnosti rozhodujú sedemčlenné

komory. Proti rozsudku komory sa možno odvolať za predpokladu, že:

1. v trojmesačnej lehote odo dňa vyhlásenia rozsudku je kancelárii Súdu

predložená písomná žiadosť o postúpenie veci Veľkej komore

2. táto žiadosť sa týka závažnej otázky výkladu alebo aplikácie Dohovoru alebo

protokolov k nemu alebo závažnej otázky všeobecného významu, ktorá si

vyžaduje posúdenie Veľkou komorou

3. strany nevyhlásili, že nepožiadajú o predloženie veci Veľkej komore



Veľká komora

V súlade s článkom 30 Dohovoru, ak vec prejednávaná komorou

nastoľuje závažné otázky týkajúce sa výkladu Dohovoru alebo

protokolov k nemu alebo ak by vyriešenie otázky pred ňou mohlo mať

za následok stav, ktorý nie je zlučiteľný s už vyhláseným rozsudkom

Súdu, komora môže kedykoľvek predtým, ako vyhlási rozsudok,

odstúpiť svoju príslušnosť veľkej komore, ak jedna zo strán sporu proti

tomu nenamietne v súlade s pravidlom 72 ods. 4 Rokovacieho

poriadku Súdu. Rozhodnutie o odstúpení príslušnosti sa nemusí

odôvodňovať. Tajomník oznámi stranám zámer komory odstúpiť

príslušnosť. Strany musia v lehote jedného mesiaca odo dňa tohto

oznámenia predložiť kancelárii riadne zdôvodnené námietky.

Námietku, ktorá nespĺňa uvedené podmienky, bude Súd považovať za

neplatnú.



Veľká komora

V súlade s článkom 43 Dohovoru môže ktorákoľvek strana sporu výnimočne v

lehote troch mesiacov odo dňa doručenia rozsudku komory písomne predložiť

kancelárii žiadosť o postúpenie veci veľkej komore. Strana v žiadosti špecifikuje

závažnú otázku týkajúcu sa interpretácie alebo aplikácie Dohovoru alebo

protokolov k nemu alebo závažnú otázku všeobecného významu, ktoré podľa jej

názoru oprávňujú na to, aby ich posúdila veľká komora. Päťčlenný senát sudcov

veľkej komory preskúma žiadosť výlučne na základe existujúceho súdneho

spisu. Žiadosť prijme, iba ak zastáva názor, že vec nastoľuje takú otázku alebo

problém. Zamietnutie žiadosti sa nemusí odôvodňovať. Ak senát žiadosť prijme,

veľká komora rozhodne vo veci rozsudkom.

Veľká komora rozhoduje o otázkach predložených súdu Výborom ministrov v

súlade s článkom 46 odsek 4.

Veľká komora posudzuje žiadosti o vydanie posudkov predložené podľa článku

47.



Postavenie Dohovoru v právnom poriadku 
Slovenskej republiky 

O ČSFR ratifikovala Dohovor v znení protokolov č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8

18. marca 1992.

O Slovenská republika sa znovu prihlásila k záväzkom, ktoré pre ňu ako pre

jeden z nástupníckych štátov vyplývajú z Dohovoru a protokolov, ktoré ČSFR

ratifikovala, a to v rozsahu výhrad urobených pri ratifikácii. Tieto záväzky

potvrdila NR SR aj v uznesení z 3. decembra 1992.

O U nás došlo k včleneniu medzinárodných zmlúv o ľudských právach, vrátane

Dohovoru, do vnútroštátneho právneho poriadku ustanovením § 2

ústavného zákona č. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina základných

práv a slobôd ako ústavný zákon Federálneho zhromaždenia ČSFR. V zmysle

tohto ustanovenia majú medzinárodné zmluvy o ľudských právach

a základných slobodách ratifikované ČSFR prednosť pred zákonom. Na toto

ustanovenie nadviazal článok 11 ústavy, podľa ktorého majú medzinárodné

zmluvy o ľudských právach a základných slobodách, ktoré Slovenská

republika ratifikovala a boli vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom,

prednosť pred jej zákonmi, ak zabezpečujú väčší rozsah základných práv

a slobôd.



Postavenie Dohovoru v právnom poriadku 
Slovenskej republiky 

O Následne, 1. júla 2001, nadobudol účinnosť ústavný zákon č. 90/2001 Z. z.,

ktorým bol z ústavy vypustený článok 11 a ústava bola inter alia doplnená

o článok 154c. V zmysle článku 154c ústavy sú medzinárodné zmluvy

o ľudských právach a základných slobodách, ktoré Slovenská republika

ratifikovala a boli vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom pred

nadobudnutím účinnosti ústavného zákona č. 90/2001 Z. z., súčasťou jej

právneho poriadku a majú prednosť pred zákonom, ak zabezpečujú väčší

rozsah ústavných práv a slobôd. Dohovor patrí do tejto kategórie

medzinárodných zmlúv.

O Konštantná judikatúra ústavného súdu k článku 154c ústavy (napr. I. ÚS

36/02):

„Dohovor a judikatúra naň sa vzťahujúca predstavujú pre vnútroštátne orgány

aplikácie práva záväzné výkladové smernice pre výklad a uplatňovanie zákonnej

úpravy základných práv a slobôd zakotvených v druhej hlave ústavy, a tým

normujú rámec, ktorý tieto orgány v konkrétnom prípade nemôžu prekročiť.“



Záväznosť rozsudkov Európskeho súdu pre 
ľudské práva:

Článok 46 Dohovoru znie:

„1. Vysoké zmluvné strany sa zaväzujú, že sa budú riadiť

právoplatným rozsudkom súdu vo všetkých prípadoch, ktorých

sú stranami.

2. Právoplatný rozsudok súdu sa doručí Výboru ministrov,

ktorý dohliada na jeho výkon.



Záväznosť rozsudkov Európskeho súdu pre 
ľudské práva:

3. Ak Výbor ministrov dospeje k záveru, že dohľadu nad

výkonom právoplatného rozsudku bráni problém spojený s

výkladom rozsudku, môže vec predložiť Súdu na výrok o

otázke výkladu. Rozhodnutie o predložení veci súdu vyžaduje

dvojtretinovú väčšinu hlasov zástupcov oprávnených zasadať

vo Výboreministrov.

4. Ak Výbor ministrov dospeje k záveru, že sa Vysoká zmluvná

strana odmieta riadiť právoplatným rozsudkom v spore,

ktorého je stranou, môže po doručení formálneho

upozornenia danej strane rozhodnutím prijatým dvojtretinovou

väčšinou hlasov zástupcov oprávnených zasadať vo Výbore

ministrov predložiť Súdu otázku, či táto strana porušila svoj

záväzok podľa odseku 1.



Záväznosť rozsudkov Európskeho súdu pre 
ľudské práva

5. Ak Súd skonštatuje porušenie odseku 1, predloží prípad

Výboru ministrov na zváženie prijatia opatrení. Ak Súd

skonštatuje, že nedošlo k porušeniu odseku 1, predloží prípad

Výboru ministrov a ten uzavrie jeho skúmanie.



Záväznosť rozsudkov Európskeho súdu pre 
ľudské práva

Článok 46 ods. 1 Dohovoru implicitne obsahuje povinnosť

odstrániť alebo napraviť zistené porušenie Dohovoru,

prípadne poskytnúť nápravu, ak nie je možné restitutio in

integrum. Voľba prostriedkov nápravy patrí štátu, ktorý má iba

medzinárodnoprávnu povinnosť na dosiahnutie uvedeného

výsledku.

Môže ísť o - individuálne

- alebo všeobecné opatrenia



Individuálne opatrenia

Individuálne opatrenia sa vykonávajú vo

vzťahu k sťažovateľovi. Môže ísť o:

- vyplatenie spravodlivého zadosťučinenia

- navrátenie do pôvodného stavu

- vymazanie záznamu odsúdenia z registra

trestov,

- udelenie povolenia na pobyt



Navrátenie do pôvodného stavu

- je štát povinný vykonať v závažných prípadoch porušenia Dohovoru

1) vo veciach trestného charakteru

2) pri obmedzení spôsobilosti sťažovateľa na právne úkony

3) pri vyhostení a ochrane práv sťažovateľa podľa článku 8 Dohovoru

(právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života)

4) vo veciach namietaných porušení práv podľa článku 6 Dohovoru

(právo na spravodlivé súdne konanie), napríklad porušení práva byť

prítomný na pojednávaní, práva na verejné prerokovanie veci, práva

na nezávislý a nestranný súd, práva na prístup k súdu či pri porušení

práva na kontradiktórne konanie



Navrátenie do pôvodného stavu

Dňa 19. januára 2001 Výbor ministrov schválil rezolúciou č. R (2000)

2 odporúčanie členským štátom o obnove alebo opätovnom

prerokovaní niektorých prípadov na vnútroštátnej úrovni na základe

rozsudkov Súdu.

V odporúčaní sa okrem iného uvádza, že skúsenosti Výboru ministrov

pri vykonávaní dohľadu nad výkonom rozsudkov Súdu ukázali, že za

určitých okolností obnova konania, resp. opätovné prerokovanie

prípadu predstavuje najúčinnejší, ak nie jediný prostriedok na

dosiahnutie restitutio in integrum.

Výbor ministrov týmto odporúčaním preto vyzval zmluvné strany, aby

preskúmali svoje vnútroštátne právne poriadky s cieľom zabezpečiť,

aby v nich existovali primerané možnosti na opätovné prerokovanie

veci vrátane obnovy konania v prípadoch, v ktorých Súd zistil

porušenie Dohovoru.



Navrátenie do pôvodného stavu

Odporúčanie sa zmieňuje predovšetkým o prípadoch, keď poškodená

strana naďalej trpí vážnymi negatívnymi dôsledkami spôsobenými

sporným vnútroštátnym rozhodnutím, ktoré nie sú dostatočne

napravené spravodlivým zadosťučinením a nemôžu byť odstránené

inak, než opätovným prerokovaním veci, resp. obnovou konania a

rozsudok Súdu vedie k záveru, že napadnuté vnútroštátne

rozhodnutie je v merite veci v rozpore s Dohovorom, alebo zistené

porušenie spočíva v procesných pochybeniach alebo nedostatkoch

takej závažnosti, ktorá vrhá vážne pochybnosti na výsledok

vnútroštátneho konania, ktoré bolo predmetom sťažnosti.



Navrátenie do pôvodného stavu

V právnom poriadku Slovenskej republiky existuje možnosť obnovy

konania na základe rozsudku ESĽP

- v trestnom konaní

Podľa § 394 ods. 4 Trestného poriadku, je skutočnosťou súdu „skôr

neznámou“ odôvodňujúcou povolenie obnovy konania „aj rozhodnutie

Európskeho súd pre ľudské práva, podľa ktorého rozhodnutím

prokurátora alebo súdu Slovenskej republiky alebo v konaní, ktoré mu

predchádzalo, boli porušené základné ľudské práva alebo slobody

obvineného, ak negatívne dôsledky tohto rozhodnutia nemožno inak

napraviť“.



Navrátenie do pôvodného stavu

- v občianskom súdnom konaní

§ 397 v písm. d) Civilného sporového poriadku účinného od 1. júla

2016 upravujúceho prípustnosť žaloby na obnovu konania znie

nasledovne „d) Európsky súd pre ľudské práva rozhodol alebo dospel

vo svojom rozsudku k záveru, že rozhodnutím súdu alebo konaním,

ktoré mu predchádzalo, boli porušené základné ľudské práva alebo

slobody strany a závažné dôsledky tohto porušenia neboli odstránené

priznaným spravodlivým zadosťučinením“.



Navrátenie do pôvodného stavu

- v konaní pred ústavným súdom

Podľa článku 133 ústavy: „Proti rozhodnutiu ústavného súdu

nemožno podať opravný prostriedok; to neplatí ak rozhodnutím

orgánu medzinárodnej organizácie zriadeného na uplatňovanie

medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, vznikne

Slovenskej republike povinnosť v konaní pred ústavným súdom znovu

preskúmať už prijaté rozhodnutie ústavného súdu.“



Navrátenie do pôvodného stavu

V nadväznosti na uvedené bol zmenený s účinnosťou od 1. januára

2015 aj zákon o ústavnom súde podľa ktorého § 75 „právoplatné

rozhodnutie Ústavného súdu možno za podmienok ustanovených

týmto zákonom napadnúť návrhom na obnovu konania pred

Ústavným súdom, ak rozhodnutím orgánu medzinárodnej organizácie

zriadeného na uplatňovanie medzinárodnej zmluvy, ktorou je

Slovenská republika viazaná (ďalej len "orgán medzinárodnej

organizácie"), vznikne Slovenskej republike povinnosť v konaní pred

Ústavným súdom znovu preskúmať už prijaté rozhodnutie Ústavného

súdu.“



Všeobecné opatrenia 

- majú zabrániť opakovaniu podobných porušení Dohovoru

v budúcnosti.

Patrí medzi ne napríklad:

publikovanie rozsudku v právnických periodikách, jeho

zaslanie príslušným orgánom, či vzdelávanie orgánov verejnej

moci vrátane súdov v oblasti judikatúry Súdu

zmena príslušnej legislatívy tak, aby bola v súlade

s ustanoveniami Dohovoru a jeho protokolov



Všeobecné opatrenia 

zmena v aplikačnej praxi vnútroštátnych orgánov (najmä

najvyšších súdnych inštancií) vo vzťahu k danej právnej otázke

organizačné zmeny v práci na súdoch, zvýšenie počtu sudcov,

vyšších súdnych úradníkov, či elektronizácia justície (pri

porušení práva na prerokovanie veci v primeranej lehote)



Interpretačná právoplatnosť 
rozsudkov Súdu

Rozsudok nie je právne záväzný pre vnútroštátne orgány

dotyčného štátu v iných veciach, ale štáty z neho

vyvodzujú dôsledky, pretože majú všeobecnú povinnosť

rešpektovať a aplikovať Dohovor v súlade s vyvíjajúcou

sa judikatúrou Súdu. Inak by sa štáty vystavovali riziku,

že budú tiež odsúdené, ak neprispôsobia svoj právny

poriadok, prípadne prax svojich súdov a iných orgánov

požiadavkám Dohovoru, tak ako ich uplatňuje Súd.

Hovorí sa o „interpretačnej právoplatnosti rozsudkov

Súdu“ na rozdiel od „právoplatnosti veci rozsúdenej“.



Problémy pri interpretácii jednotlivých práv 
zaručených Dohovorom

O Vnútroštátne orgány interpretujú právo v rozpore s existujúcou judikatúrou

Súdu

neposkytnú mu ochranu - riziko konštatovania porušenia Dohovoru zo strany

Súdu

poskytnú mu širšiu ochranu ako Súd – má za následok zvýšenie ochrany v danej

oblasti s tým, že vnútroštátne orgány svojou judikatúrou vytvoria predpoklad,

ktorý následne ovplyvní aj rozhodnutie Súdu v podobných veciach, ktorý by inak

nekonštatoval porušenie



Problémy pri interpretácii jednotlivých práv 
zaručených Dohovorom

Oliari a ďalší proti Taliansku

Sťažovateľmi boli tri homosexuálne páry, ktoré sa sťažovali, že podľa

talianskeho práva nemali možnosť uzavrieť manželstvo alebo vstúpiť do iného

typu civilného zväzku, a že boli diskriminované na základe ich sexuálnej

orientácie.

Skutkový stav

Pán Oliari a pán A. v júli 2008 podali na matričnom úrade v Trente žiadosť o

uzavretie manželstva. Po zamietnutí žiadosti napadli toto rozhodnutie na súde v

Trente, tvrdiac, že talianske právo výslovne nezakazuje manželstvo medzi

osobami rovnakého pohlavia, a že aj keby takýto zákaz existoval, bol by v rozpore

s ústavou. Súd ich žalobu zamietol s tým, že podľa občianskeho zákonníka je

podmienkou uzavretia manželstva rozdielne pohlavie manželov.



Problémy pri interpretácii jednotlivých práv 
zaručených Dohovorom

Vzhľadom na skutočnosť, že sťažovatelia v odvolaní namietali nesúlad

príslušného zákona s ústavou, odvolací súd sa obrátil na taliansky ústavný súd.

Ústavný súd v apríli 2010 sťažnosť odmietol. Dospel k záveru, že právo na

manželstvo, garantované talianskou ústavou sa nevzťahuje na homosexuálne

zväzky, ale na manželstvo v jeho tradičnom zmysle. Zároveň konštatoval, že

parlament má upraviť zákonné uznanie práv a povinností prináležiacich párom

rovnakého pohlavia. Na základe rozhodnutia ústavného súdu odvolací súd

odvolanie sťažovateľov zamietol. Páni Felicetti a Zappa, ktorí žili vo vzťahu viac

než päť rokov, podali žiadosť o uzavretie manželstva vo februári 2011. Ich

žiadosť bola zamietnutá v apríli 2011. Títo sťažovatelia nevyužili žiadne

prostriedky nápravy, pretože ich považovali za neúčinné vzhľadom na

rozhodnutie ústavného súdu z apríla 2010 v prípade pána Oliariho a pána A.

Páni Cippo a Zaccheo, ktorí žili vo vzťahu mnoho rokov, podali žiadosť o

uzavretie manželstva v novembri 2009. Zamietnutie žiadosti namietli na súde v

Miláne, ktorý ich žalobu zamietol v júni 2010. Odvolanie nevyužili, považujúc ho

vzhľadom na rozhodnutie ústavného súdu z apríla 2010 za neúčinné.



Problémy pri interpretácii jednotlivých práv 
zaručených Dohovorom

Rozhodnutie Súdu 

Súd vo svojom rozsudku konštatoval, že talianska právna úprava v súčasnosti

neposkytuje dostatočnú právnu ochranu dvojiciam rovnakého pohlavia. Uviedol,

že medzi sociálnou realitou sťažovateľov, ktorí v Taliansku väčšinou otvorene žijú

vo vzťahoch a ich právnou situáciou je rozdiel, keďže ich vzťahy nie sú žiadnym

spôsobom uznané. Zdôraznil v prvom rade široký priestor pre voľnú úvahu

štátov pri prijímaní právnych noriem v tejto oblasti a to, že vnútroštátne orgány

vedia lepšie posúdiť potreby spoločnosti. Pokiaľ ide o predmetný prípad, Súd

poukázal predovšetkým na situáciu a vývoj v Taliansku, a to najmä na to, že

taliansky ústavný súd už v roku 2010 podčiarkol úlohu parlamentu legislatívne

uznať a upraviť ochranu pre zväzky osôb rovnakého pohlavia. Podobné náznaky

možno pozorovať aj v rozhodnutiach najvyššieho súdu a nižších súdov. Tento

trend v súdnej praxi zjavne reflektoval postoj väčšiny talianskej populácie, ktorá

podľa prieskumov verejnej mienky podporovala právne uznanie homosexuálnych

párov (podľa prieskumu uskutočneného v roku 2011 talianskym štatistickým



Problémy pri interpretácii jednotlivých práv 
zaručených Dohovorom

úradom si 61,3 % opýtaných myslelo, že homosexuáli sú diskriminovaní a 74,8

% bolo presvedčených, že homosexualita nepredstavuje hrozbu pre rodinu). Súd

tiež vyjadril názor, že právne uznanie a ochrana párov rovnakého pohlavia by

nepredstavovala pre taliansky štát žiadne osobitné bremeno. V konaní pred ním

talianska vláda nepoprela potrebu právnej ochrany pre takéto dvojice a

neodvolala sa na žiaden záujem spoločnosti, ktorý by odôvodňoval existujúci

právny stav. Súd tiež podotkol, že taliansky zákonodarca nereagoval na

opakované výzvy najvyšších talianskych súdov v tomto ohľade, pričom v

rovnakom duchu sa vyjadril aj predseda talianskeho ústavného súdu vo výročnej

správe. S poukazom na to, že neexistoval žiaden spoločenský záujem, ktorý by

prevážil nad záujmom sťažovateľov na právnom uznaní ich zväzkov, dospel k

záveru, že Taliansko nesplnilo svoj pozitívny záväzok zabezpečiť osobitný právny

rámec, ktorý by umožňoval uznanie a ochranu zväzkov sťažovateľov. Berúc do

úvahy meniace sa podmienky v Taliansku a potrebu praktickej a účinnej

aplikácie Dohovoru, Súd podľa svojho názoru nemohol rozhodnúť inak.

Konštatoval preto porušenie článku 8 Dohovoru,



Problémy pri interpretácii jednotlivých práv 
zaručených Dohovorom

Súd ďalej s poukazom na svoj rozsudok v prípade Schalk a Kopf proti Rakúsku

(v ktorom konštatoval, že je na štáte, aby sa rozhodol, či poskytne párom

rovnakého pohlavia možnosť uzavrieť manželstvo) zamietol ako zjavne

nepodložené námietky týkajúce sa údajného porušenia práva uzavrieť

manželstvo (článok 12 Dohovoru), a to samostatne aj v spojení so zákazom

diskriminácie (článok 14 Dohovoru).

Pokiaľ ide o otázku spravodlivého zadosťučinenia, Súd priznal každému zo

sťažovateľov 5 000 EUR ako náhradu nemajetkovej ujmy. Ako náhradu nákladov

a výdavkov priznal dvom zo sťažovateľov spoločne 4 000 EUR a štyrom zo

sťažovateľov spoločne 10 000 EUR.



Problémy pri interpretácii jednotlivých práv 
zaručených Dohovorom

Dezintrepretácia obsahu jednotlivých práv zo strany účastníkov konania a ich

advokátov, či mimovládnych organizácií

Príklad 

Po rozsudku Oliari a ďalší proti Taliansku vyzývali mimovládne organizácie na

zmenu slovenskej legislatívy

Zástupkyňa SR pred Súdom v súvislosti s týmto rozsudkom upozornila na to, že

rozsudok Súdu je záväzný inter partes (medzi stranami sporu). Výklad Dohovoru,

ktorý Súd v rozsudku voči niektorému zo štátov urobí, je záväzný pre analogické

situácie v iných štátoch po tom, ako tento rozsudok nadobudne právoplatnosť.



Problémy pri interpretácii jednotlivých práv 
zaručených Dohovorom

Zástupkyňa SR pred ESĽP tiež upozornila na to, že Súd v tomto

rozsudku pri konštatovaní porušenia článku 8 Dohovoru poukázal na

– široký priestor štátov pre voľnú úvahu v tejto oblasti,

– významnú mieru v tomto ohľade zohrali rozhodnutia najvyšších

súdnych orgánov Talianska, podľa ktorých by mala byť osobám

rovnakého pohlavia poskytnutá určitá forma právnej ochrany.

– vzal do úvahy aj prieskumy verejnej mienky v tejto oblasti

Vzhľadom na uvedené k zmene legislatívy v SR vzhľadom na rozdielnu

situáciu nedošlo. Mohla by ju však podmieniť zmena judikatúry

vnútroštátnych súdov.


