Univerzita Karlova v Praze
Právnická fakulta

Diplomová práce

2013

Miloš Zaťko

Univerzita Karlova v Praze
Právnická fakulta

Konanie pred Európskym
súdom pre ľudské práva
a jeho reforma
(diplomová práca)

Autor: Miloš Zaťko
Vedúci práce: prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.

marec 2013

Čestné prehlásenie:

Prehlasujem, že som predkladanú diplomovú prácu vypracoval samostatne,
všetky použité pramene a literatúry boli riadne citované a práca nebola využitá
k získaniu iného alebo rovnakého titulu

V Prahe dňa..................................

..........................................
podpis študenta

Poďakovanie:

Na tomto mieste by som sa rád poďakoval vedúcemu mojej diplomovej
práce prof. JUDr. Pavlovi Šturmovi, DrSc za jeho ústretovosť a pomoc, bez ktorej by
táto práca nemohla vzniknúť.

Abstrakt

Konanie pred Európskym súdom pre ľudské práva a jeho reforma

Cieľom tejto diplomovej práce je zanalyzovať a zhodnotiť konanie pred
Európskym súdom pre ľudské práva. Tento súdny orgán existuje v rámci Rady Európy,
ktorá vystupuje v úlohe strážcu základných ľudských práv a základných slobôd
garantovaných a definovaných v Európskom dohovore o ochrane ľudských práv
a základných slobôd. Na základe tohto medzinárodného dohovoru je každý jednotlivec,
ktorého práva boli porušené jedným zo zmluvných štátov, oprávnený podať
individuálnu sťažnosť na Súd, ktorou sa domáha zodpovedajúcej ochrany. Jednou zo
základných podmienok, aby bola táto ochrana v tomto systéme poskytovaná, je
existencia efektívneho a primeraného konania pred Súdom. V súčasnosti však tento súd
musí čeliť mnohým problémom, ktoré môžu ohroziť jeho samotné poslanie. Z tohto
dôvodu sa príslušné štáty rozhodli zahájiť novú reformu Súdu a konania pred ním,
pričom základným cieľom tejto reformy je zabezpečiť dlhodobú efektívnosť konania
pred Súdom. Táto práca práve analyzuje výsledky tohto reformného procesu a jeho
dopadu na súčasnú podobu konania pred Súdom.

Kľúčové slová: Európsky súd pre ľudské práva, konanie, reforma, pracovné vyťaženie

Abstract
Proceedings before the European Court of Human Rights and their
reform

The purpose of this thesis is to analyse and evaluate the proceedings before
the European Court of Human Rights. This Court that exists within the Council of
Europe is the guardian of guaranteed human rights and fundamental freedoms defined
in the European Convention on Human Rights. Under this Convention an individual is
entitled to submit an application to the Court and seek for the protection of his rights
that were violated by one of the Member states. One of the conditions that ensure this
protection is an effective and adequate proceedings before the Court. At present, the
Court has to face many problems that are able to put this human rights protection in
danger. Therefore the Member states decided to initiate a reform of the Court and its
proceedings. The basic goal of this reform process is to ensure the long-term efficiency
of the proceedings. This thesis analyze the outcomes of this reform and how it affects
the current proceedings.

Key words: the European Court of Human Rights, proceedings, reform, workload,
caseload
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Úvod
Ochrana ľudských práv a základných slobôd tvorí jeden zo základných
pilierov, na ktorých je v súčasnosti postavený európsky kontinent. Rozvoj tohto systému
nastal predovšetkým po druhej svetovej vojne, ktorej ukončenie sa nieslo v znamení
prijatia viacerých významných ľudsko-právnych dokumentov a vzniku mnohých
medzinárodných organizácii pôsobiacich v tejto oblasti. Jedným z najdôležitejších
počinov bolo pritom vytvorenie Rady Európy, ktorá sa stala jedným zo zjednocovacích
prvkov spojenej Európy. V rámci tejto medzinárodnej organizácie bol vystavaný
v súčasnosti najdokonalejší systém zabezpečujúci a poskytujúci ochranu základných
ľudských práv a slobôd všetkým jeho obyvateľom. Základom tohto systému sa stalo
prijatie Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.
Žiaden systém však nemôže patrične fungovať bez príslušných súdnych
a výkonných inštitúcii, ktoré by boli spôsobilé rozhodnúť o prípadnom porušení práva
a vynútiť vyžadovanú nápravu. Aj z tohto dôvodu bol spomenutým dohovorom
zriadený Európsky súd pre ľudské práva v podobe medzinárodného súdu. Podobne ako
v prípade iných súdnych orgánov, aj konanie pred Európskym súdom pre ľudské práva
je ovládané stanovenými princípmi a pravidlami upravujúcimi jeho jednotlivé štádia
a ďalšie súvisiace otázky. V súčasnosti však konanie pred týmto súdom čelí vážnym
problémom, ktoré ohrozujú jeho samotné fungovanie, čo by výrazným spôsobom
nabúralo dlhodobo budovanú dôveru a poslanie chrániť obyvateľov pred porušeniami
ich základných práv a slobôd, ktoré sú im v tomto ľudsko-právnom systéme
garantované. Existencia problémov tak viedla k zahájeniu reformného procesu, ktorého
analýza je predmetom tejto diplomovej práce.
Práca je rozdelená do piatich základných kapitol, pričom jej obsah
zodpovedá stavu účinnému k 25. marcu 2013. Prvá kapitola predstavuje úvodné
predstavenie Európskeho súdu pre ľudské práva z hľadiska krátkeho faktografického
exkurzu. Táto kapitola zároveň obsahuje zadefinovanie štruktúry a obsadenia Súdu, a to
vrátane popisu právomocí jednotlivých subjektov nesúcich zodpovednosť za
posudzovanie a prejednávanie podaných sťažností v rámci konania pred týmto súdom,
čo má význam pre nasledujúcu analýzu vlastného konania.
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Predmetom druhej kapitoly je analýza samotného konania pred Európskym
súdom pre ľudské práva. Ako bude vysvetlené, individuálne sťažnosti tvoria absolútnu
väčšinu posudzovaných prípadov, preto je ich problematike venovaná väčšia časť tejto
kapitoly. V rámci tejto časti sú pritom zadefinované a vysvetlené jednotlivé štádia a
priebeh konania, čo umožňuje pochopiť samotné fungovanie súdnej ochrany
porušených práv. Keďže zaťaženosť Súdu je v súčasnosti hlavným problémom jeho
efektívneho fungovania, prináša táto kapitola podrobnejší náhľad

na používané

filtračné mechanizmy, a to predovšetkým v podobe podmienok prijateľnosti. Keďže
konanie o individuálnych sťažnostiach nie je jedinou činnosťou Súdu, bolo potrebné
zadefinovať aj ostatné druhy konaní prebiehajúcich pred Súdom.
Tretia kapitola je začiatkom analýzy súčasných reformných krokov, ktoré
by v konečnom dôsledku mali viesť k zefektívneniu konania pred Súdom. Táto kapitola
sa zaoberá najmä vysvetlením a zadefinovaním hlavných príčin, ktoré viedli relevantné
strany k rozhodnutiu začať príslušnú reformu. Druhá časť je potom venovaná jednému
z prvých reformných opatrení, ktoré boli prijaté ako reakcia na vzniknuté problémy.
Tento významný krok je reprezentovaný dodatkovým protokolom č.14, ktorého prijatie
prinieslo viaceré pozitívne výsledky.
Zintenzívnenie

reformy

nastalo

zorganizovaním

prvej

konferencie

o budúcnosti Európskeho súdu pre ľudské práva v Interlakene v roku 2010. Po tejto
konferencii nasledovali do dnešného dňa ďalšie dve. Každá z nich skončila prijatím
spoločnej deklarácie, ktorá obsahovala spoločné výzvy a návrhy k zefektívneniu celého
systému a konania pred Súdom. V období medzi jednotlivými konferenciami
dochádzalo takisto k viacerým zmenám podporujúcich reformné úsilie. Ich zhodnotenie
a popis je súčasťou tejto kapitoly.
Predmetom záverečnej kapitoly je analýza vývoja reformy po poslednej
konferencii v Brightone s dôrazom na zhodnotenie zrealizovaných krokov a prijatých
opatrení. V rámci tejto kapitoly je rozobratá práca Riadiaceho výboru pre ľudské práva
a ním zriadených pracovných skupín, ktorých hlavným poslaním je práve príprava
relevantných dokumentov, ktoré by boli stelesnením navrhovaných opatrení a riešení
z predchádzajúceho vývoja reformného procesu. Na záver sa nachádza krátke
zhodnotenie a načrtnutie budúcich krokov v prebiehajúcej reforme.
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1. Európsky súd pre ľudské práva
Na

európskom

kontinente

je

v oblasti

ochrany

ľudských

práv

najdôležitejším subjektom Rada Európy, ktorá má v súčasnosti najprepracovanejší
systém ľudsko-právnej ochrany na regionálnej úrovni. Založenie Rady Európy bolo
jedným z výsledkov haagskeho kongresu z roku 1948, ktorého hlavným cieľom bolo
preskúmať rôzne možnosti zjednotenia a spojenie európskych štátov. Rada Európy,
podobne ako mnoho iných medzinárodných organizácii založených po ukončení druhej
svetovej vojny, vznikla ako subjekt, ktorý by mal pomôcť zamedziť vzniku
a opakovaniu podobných vojnových konfliktov, a tým chrániť obyvateľov a občanov
európskeho kontinentu pred ďalšími masívnymi zásahmi do ich ľudských práv.
K samotnému založeniu došlo v roku 1949, pričom zakladajúcich členov
bolo len desať. Ich počet však v priebehu rokov postupne narastal a po rozpade
východného bloku už nič nebránilo jej celoeurópskemu rozšíreniu. Dnes má táto
významná organizácia celkovo štyridsaťsedem členských štátov, v ktorých žije okolo
800 miliónov obyvateľov. Okrem samotných členských štátov pôsobia pri Rade Európy
aj krajiny so štatútom pozorovateľa. Jediným súčasným kandidátom na prijatie je
Bielorusko. Od samotného počiatku sa Rada Európy prepracovala do jedného
z najvyvinutejších systémov ochrany ľudských práv vo svete.1
Hlavný ľudsko-právny dokument, na ktorom je vybudovaná Rada Európy,
a teda aj Európsky súd pre ľudské práva, predstavuje Európsky dohovor o ochrane
ľudských práv a základných slobôd2, ktorý bol prijatý v rámci novovytvorenej Rady
Európy v roku 1950, pričom platnosť nadobudol 3.9.1950. Tento Dohovor predstavuje
medzinárodnú zmluvu, ktorá zaväzuje členské štáty Rady Európy k ochrane a zaisteniu
základných občianskych a politických práv nielen pre vlastných občanov, ale taktiež pre

1

Council of Europe. The conscience of Europe: 50 years of the European Court of Human Rights.
London: Third Milennium Publishing, 2010. 224 strán. ISBN 978 1906507 459
2
Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Text Dohovoru v anglickom jazyku
dostupný z: http://conventions.coe.int/treaty/en/Treaties/Html/005.htm - práca pri preklade relevantných
pojmov vychádzala z: HUBÁLKOVÁ, Eva. Přehled judikatury Evropského soudu pro lidská
práva: řízení před Evropským soudem pro lidská práva: formální náležitosti podání : Úmluva o ochraně
lidských práv : jednací řád Evropského soudu pro lidská práva. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010. 209
strán.
a neoficiálneho
slovenského
prekladu
Európskeho
dohovoru.
Dostupný
z:
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/5989ED6B-D455-48DE-A1434F7491582C98/0/Convention_SLK.pdf
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každú ľudskú bytosť, ktorá sa nachádza pod jurisdikciou niektorého z členských štátov.
K samotnému Dohovoru bolo neskôr prijatých niekoľko významných dodatkových
protokolov.3 Európsky dohovor vychádza v svojom obsahu zo Všeobecnej deklarácie
ľudských práv, pričom však prináša oveľa detailnejšie spracovanie občianskych
a politických práv a k tomu sa pridáva jeho charakter záväznosti a teda možnej
vynútiteľnosti rešpektovania ľudských práv na európskom kontinente.
Dôvod spomenutia a krátkeho predstavenia samotnej Rady Európy sa
skrýva v jej súdnom orgáne, ktorým je Európsky súd pre ľudské práva. Významným
a dôležitým faktorom je skutočnosť, že Európsky súd pre ľudské práva bol prvým
medzinárodným súdom, na ktorý sa môžu obrátiť aj samotní obyvatelia členských
štátov so svojou sťažnosťou. Nie je to teda len nadnárodný súdny orgán, kde by
stranami sporu mohli byť len samotné štáty.
Európsky súd pre ľudské práva bol vytvorený ako medzinárodný súd v roku
1959. Za sídlo Európskeho súdu

pre ľudské práva bol zvolený Štrasburg. Súd

rozhoduje o podaniach individuálnych osôb alebo štátov tvrdiacich údajné porušenie, či
už občianskych alebo politických práv, garantovaných Európskym dohovorom
o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej „Európsky dohovor“)4. Za dobu
svojej existencie už vydal cez 10 000 rozhodnutí. Rozhodnutia sú záväzné pre štáty,
ktorých sa týkajú a vedú k legislatívnej a administratívnej praxi štátov, konformnej
s jeho rozhodnutiami. Tento súd, ako hlavný orgán Rady Európy zaisťujúci ľudskoprávnu ochranu, tak dohliada nad udržiavaním vlády práva a demokratických zásad
naprieč celým európskym kontinentom.5

1.1. Štruktúra a obsadenie Európskeho súdu pre ľudské práva

3

V rámci tejto práce je analyzovaný najmä Protokol č.14, ktorý predstavoval významnú kvalitatívnu
zmenu v konaní pred Európskym súdom pre ľudské práva.
4
Možnosť priameho podania individuálnymi osobami bola zakotvená a prijatá až v roku 1998, a to po
prijatí Protokolu č.11 k Európskemu dohovoru – viď ďalej.
5
BATES, Ed. The evolution of the European Convention on Human Rights : from its inception to the
creation of a permanent court of human rights. Oxford: Oxford University Press, 2010. 571 str. ISBN:
978-0-19-920799-2 a
HARRIS David, WARBRICK Colin, O´BOYLE M. Law of the European Convention on Human Rights.
2.vyd. Oxford: Oxfrod University Press, 2009. 902 str. ISBN: 978-0-406-90594-9
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Základná právna úprava týkajúca sa zriadenia a procesných otázok
Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej „ESĽP“ alebo „Súd“) sa nachádza
v Európskom dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ktorou bol aj
tento medzinárodný súd zriadený. Súdu je venovaná Hlava II., čl. 19 až 51, Európskeho
dohovoru. Okrem samotnej medzinárodnej zmluvy je nevyhnutné spomenúť vlastný
Rokovací poriadok Súdu, ktorý obsahuje detailnejšiu úpravu

mnohých otázok

spojených s fungovaním a správou Súdu.6 Ako už bolo spomenuté, Súd má právomoc
zaoberať sa dvomi typmi sporov: medzištátne spory (čl.33) a individuálne sťažnosti
(čl.34).
Počet sudcov ESĽP je rovnaký ako počet krajín, ktoré sú zmluvnými
stranami Európskeho dohovoru. Sú volení Parlamentným zhromaždením Rady Európy
na funkčné obdobie 9 rokov, a to bez možnosti ich opätovného znovuzvolenia.7 Medzi
nevyhnutné predpoklady pre výkon funkcie sudcov patrí podmienka ich vysokého
morálneho charakteru, pričom musia samozrejme spĺňať aj predpoklady pre výkon
vysokých súdnych funkcií, prípadne byť uznávanými právnikmi. Samozrejmosťou
výkonu ich funkcie sú zásady ich nezávislosti a nestrannosti.8
Čo sa týka obsadenia a ďalších otázok spojených so správou, Súd má
k dispozícii kanceláriu, ktorej súčasťou sú takisto spravodajcovia, ktorí sú využívaní
v prípade zasadania a rozhodovania Súdu vo formácii samosudcu. Zhromaždenie
všetkých sudcov tvorí plénum Súdu, ktoré nemá žiadne súdne právomoci. Jedným zo
základných oprávnení pléna je voľba svojho predsedu a jedného alebo dvoch

6

ECHR: Rules of Court [online]. Štrasburg, 1. septembra 2012 [cit. dňa 3. januára 2013]. Dostupné z:
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/6AC1A02E-9A3C-4E06-94EFE0BD377731DA/0/REGLEMENT_EN_2012.pdf
7
Zmena Protokol č.14, ktorý je podrobnejšie rozobratý ďalej. Pred účinnosťou tohto dodatkového
protokolu boli sudcovia volení len funkčné obdobie 6 rokov, pričom však bolo možné ich znovuzvolenie
do funkcie.
8
Tieto zásady zahŕňajú nemožnosť vykonávať činnosť, ktorá by bola nezlučiteľná s ich nezávislosťou,
nestrannosťou alebo s ďalšími požiadavkami týkajúcimi sa ich nestrannosti. Sudcovia vystupujú
a zasadajú v Súde ako súkromné osoby, to znamená, že nie sú zástupcami krajín, ktorých sú štátnymi
príslušníkmi, aby nejakým spôsobom nezvýhodňovali svoj štát pôvodu. Predpoklady pre výkon funkcie
sú upravené v čl. 21 Európskeho dohovoru. Záruku nezávislosti sudcov poskytuje taktiež čl. 23, ktorý
upravuje funkčné obdobie sudcov a možnosti ich odvolania, ktoré je možné učiniť len zo strany ostatných
sudcov, čím je zaistená samostatnosť Súdu, a to len v prípade, že prestali spĺňať podmienky kladené na
výkon funkcie sudcu. Medzi ďalšie záruky ich nezávislosti a nestrannosti bezpochyby patria aj výsady
a imunity sudcov (čl.51 Európskeho dohovoru), ktoré sú stanovené v čl.40 Štatútu Rady Európy
a v súvisiacich dohodách uzavretých na jeho základe.
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podpredsedov, ktorí sú volení zo všetkých členov Súdu.9 Okrem spomenutej voľby
predsedu a podpredsedov, patrí medzi ďalšie právomoci pléna vytváranie komôr na
stanovené obdobie, voľba predsedov komôr Súdu, schvaľovanie rokovacieho poriadku,
či voľba tajomníka a jeho zástupcov.
Z administratívneho hľadiska je Európsky súd pre ľudské práva rozdelený
do piatich sekcií, pričom každá sekcia by mala reflektovať rovnováhu, a to ako
z hľadiska geografického rozdelenia, tak aj z hľadiska rodového rozdelenia,
a samozrejme by toto rozdelenie malo spájať jednotlivé právne systémy jednotlivých
členských štátov. Každá sekcia má pritom svojho predsedu a podpredsedu a určitý počet
ďalších sudcov. V rámci jednotlivých sekcií sú vytvárané jednotlivé komory Súdu.
Z hľadiska samotného konania pred Európskym súdom pre ľudské práva je
dôležité vymedzenie, aký subjekt je oprávnený prejednávať a rozhodovať jednotlivé
podania. Podľa čl.26 Európskeho dohovoru sa predložené prípady prejednávajú buď vo
formácii samosudcu, vo výboroch troch sudcov, alebo v komorách siedmich sudcov,
prípadne vo veľkej komore, ktorá je zložená zo sedemnástich sudcov. Komora je
zložená z predsedu sekcie, ktorej bol daný prípad pridelený a členom je takisto aj
národný sudca, teda sudca zvolený zmluvnou stranou, ktorá je podanou sťažnosťou
dotknutá a päť ďalších sudcov vybratých na základe rotačného princípu. Členmi veľkej
komory sú samotný predseda Súdu a jeho podpredsedovia, predsedovia jednotlivých
sekcií a samozrejme národný sudca a ďalší sudcovia. Podmienkou je, že členom veľkej
komory nie

sú

členovia

komory,

ktorý

už

o danom

prípade

rozhodovali

v predchádzajúcej etape konania. Kým komory sú vytvárané plénom Súdu, ktoré má
dokonca možnosť podať žiadosť o zníženie počtu sudcov zo siedmich na päť10, výbory
sú zriaďované komorami Súdu, a to na stanovené obdobie. Podľa ods.3 tohto článku,
sudca nesmie ako samosudca posudzovať žiadnu sťažnosť proti Vysokej zmluvnej
strane, za ktorú bol zvolený. Naproti tomu, sudca zvolený za Vysokú zmluvnú stranu,
ktorá je stranou sporu, je automaticky členom komory a veľkej komory, ktorá daný
prípad prejednáva.

9

Právomoci pléna súdu sú upravené v čl.25 Európskeho dohovoru a v príslušných ustanoveniach
Rokovacieho poriadku.
10
O danej sťažnosti následne rozhoduje Výbor ministrov Rady Európy, ktorý musí uvedené rozhodnutie
schváliť len jednomyseľným rozhodnutím, čo by malo byť zárukou, že sa nebude svojvoľne meniť počet
členov komory, a tým ohrozovať zásady stelesnené v práve na spravodlivý proces.

12

Právomoci jednotlivých formácii, v ktorých zasadá Súd sú upravené
v článku

27 až 31 Európskeho dohovoru a príslušných ustanoveniach Rokovaciehi

poriadku. Podľa nových ustanovení, už samosudca môže vydať rozhodnutie, ktoré je
svojím charakterom konečné. Týka sa to rozhodnutia o neprijateľnosti individuálnej
sťažnosti, prípadne jej vyčiarknutí zo zoznamu prípadov, a to za predpokladu, že takýto
druh rozhodnutia môže byť prijatý bez ďalšieho posudzovania predmetnej sťažnosti.
V inom prípade samosudca postúpi žiadosť výboru alebo komore na jej ďalšie
posudzovanie. Trojčlenné výbory môžu podobne ako samosudca vydávať konečné
rozhodnutia vo veci neprijateľnosti, prípadne vyčiarknutia sťažnosti zo zoznamu
prípadov, okrem toho sú však oprávnené vydávať aj končené rozhodnutia vo veci samej,
v prípade že bola individuálna sťažnosť prehlásená za prijateľnú a za predpokladu, že
podstatu sťažnosti tvorí záležitosť, ktorá sa už stala predmetom ustálenej judikatúry
Súdu. V týchto dvoch prípadoch musí príslušný výbor rozhodovať jednomyseľne. Za
člena výboru

môže byť takisto pozvaný sudca, ktorý bol zvolený za jednu zo

zmluvných strán, ktorá bola podanou individuálnou sťažnosťou dotknutá.
Ak nastala situácia, že nebolo vydané konečené rozhodnutie zo strany
samosudcu, respektíve výboru Súdu, tak sa daný prípad dostáva pred jednu zo
sedemčlenných

komôr, ktorá má za úlohu vydať konečné rozhodnutie, či už

o prijateľnosti alebo o danej sťažnosti vo veci samej. V prípade, že daný prípad, ktorý
bol predložený Súdu, vyvoláva závažné otázky, ktoré sa svojou podstatou dotýkajú
výkladu Európskeho dohovoru, prípadne jeho jednotlivých protokolov, alebo
rozhodnutie komory o podanej sťažnosti by sa mohlo dostať do rozporu so skôr
vydaným a vyneseným rozsudkom Súdu, tak komora, ktorá o danej sťažnosti rozhoduje,
môže postúpiť svoju právomoc veľkej komore. Podmienkou úspešného postúpenia
právomocí veľkej komore je skutočnosť, že ani jedna zo zúčastnených strán proti
tomuto postupu nevznesie námietku.
Právomoci veľkej komory sú taxatívne definované v článku 31 Európskeho
dohovoru, podľa ktorého rozhoduje jednak o sťažnostiach, ktoré sú jej postúpené zo
strany komory, a to v súlade s vyššie spomínaným postupom, prípadne po vynesení
rozsudku sa jedna zo zúčastnených strán rozhodne požiadať o predloženie veci veľkej
komore podľa článku 43. Takto podané žiadosti sú však akceptované panelom sudcov
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zasadajúcich vo veľkej komore len výnimočne,11 čo zrejme závisí od závažnosti danej
otázky, keďže každý jeden prípad spôsobuje oddialenie vynesenia rozhodnutia
v niekoľkých ďalších sporoch, ktoré sú pred veľkou komorou prejednávané. Ďalšia
činnosť veľkej komory spočíva vo vydávaní poradných posudkov (podľa postupu
stanoveného v článku 47) a v rozhodovaní o otázkach porušovania záväzkov zmluvných
štátov, ktoré im vyplývajú z vydaného právoplatného rozsudku, pričom predkladateľom
týchto otázok je Výbor ministrov, ktorý sa riadi postupom stanoveným v článku 46
Európskeho dohovoru.

2. Konanie pred Európskym súdom pre ľudské práva
Pred vymedzením a zosumarizovaním spôsobu, akým prebieha konanie pred
Európskym súdom pre ľudské práva, je nevyhnutné definovať právomoc Súdu. Podľa
čl.32 Európskeho dohovoru sa právomoc Súdu vzťahuje na všetky otázky, ktoré sa
týkajú výkladu a aplikácie tohto dohovoru a jeho jednotlivých dodatkových protokolov.
Podmienkou vzniku a uplatnenia právomoci Súdu je samozrejme splnenie ďalších
podmienok stanovených týmto dohovorom

pre prejednávanie a rozhodovanie

jednotlivých prípadov. V prípade, že sa by sa vyskytla sporná otázka ohľadne jeho
právomocí, rozhoduje o nej samotný Súd.12
Samotná právomoc Súdu sa vzťahuje na medzištátne spory (čl.33) a
individuálne sťažnosti (čl.34).

Okrem toho je súd oprávnený vydávať posudky

o právnych otázkach týkajúcich sa výkladu Európskeho dohovoru

a jeho dodatkov

(čl.47), a rozhodovať vo veci možného porušenia záväzku štátu spočívajúceho
v povinnosti riadiť sa právoplatným rozsudkom súdu (čl.46).

11

Úloha veľkej komory v systéme Európskeho súdu pre ľudské práva. Pozri napr. HUBÁLKOVÁ, Eva.
Přehled judikatury Evropského soudu pro lidská práva: řízení před Evropským soudem pro lidská práva:
formální náležitosti podání : Úmluva o ochraně lidských práv : jednací řád Evropského soudu pro lidská
práva. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010. 209 strán. s ohľadom na nové ustanovenia.
12
SMITH K.M. Rhona. Textbook on International Human Rights. Oxford: Oxford University Press,
2010. s.94-115. ISBN: 978-0-19-956118-6
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2.1. Individuálne sťažnosti podľa čl.34
Individuálne sťažnosti tak tvoria v súčasnosti absolútnu väčšinu sporov,
ktoré sú prejednávané a rozhodované Súdom. Ako už bolo vyššie uvedené, až od
1.novembra 1998, teda odo dňa, kedy sa stal účinným Protokol č.11 k Európskemu
dohovoru má Európsky súd pre ľudské práva výlučnú právomoc rozhodovať o
individuálnych sťažnostiach, a to či už z hľadiska ich prípustnosti alebo z hľadiska ich
vecného prejednávania a následného rozhodnutia vo veci samej. Od uvedeného dátumu
je možné, aby sa každý, kto sa domnieva, že štát, ktorý je zmluvnou stranou
Európskeho dohovoru, porušil jeho ľudské práva a základné slobody, chránené
a zaručené týmto dohovorom a jeho dodatkovými protokolmi, mohol obrátiť na Súd so
svojou

individuálnou sťažnosťou pre porušenie garantovaných práv. Pred prijatím

a ratifikovaním uvedeného dodatkového protokolu, mal štát možnosť voľby, či uzná
jurisdikciu Súdu vo veci individuálnych sťažností, dnes je však tento proces už záväzný
pre všetky zmluvné strany. Podľa ustanovenia čl.34 Európskeho dohovoru môže Súd
prijímať tieto sťažnosti aj v prípade, ak sú podané nielen jednotlivcom, ale aj
mimovládnou organizáciou či skupinou osôb, ktoré sa považujú za poškodené
v dôsledku porušenia práv jednou zo zmluvných strán tohto dohovoru. Príkladom
mimovládnej organizácie sú napríklad organizácie pôsobiace v rámci tretieho sektora,
ako ďalšie to môžu byť náboženské alebo odborové organizácie, či obchodné
spoločnosti. Ako skupina osôb môže vystupovať napríklad skupina väzňov alebo
voličov.
Dôležitým je fakt, že individuálnu sťažnosť je možné podať výhradne len
proti štátu, ktorý je jednou zo zmluvných strán Európskeho dohovoru, prípadne jeho
protokolov, takže je vylúčené, aby sťažnosť smerovala voči krajine, ktorá nie je
zmluvnou stranou, teda proti štátu, ktorá dané záväzky vyplývajúce z dohovoru
a jednotlivých protokolov a ktorých porušenie by sťažovateľ namietal, neprijala. Je
však dôležité si uvedomiť, že štát zodpovedá nielen za činnosť všetkých svojich
orgánov, teda orgánov moci zákonodarnej, výkonnej a súdnej, ale nesie zodpovednosť
aj za činnosť a aktivity ďalších subjektov, ktorým zveril alebo poveril výkonom
určitých právomocí a zároveň tieto subjekty, respektíve ich činnosť je spôsobilá
zasahovať do ľudských práv a základných slobôd jednotlivých sťažovateľov. Do tejto
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druhej skupiny subjektov, za ktorých činnosť nesie zmluvná strana zodpovednosť,
patria napríklad verejnoprávne korporácie alebo rôzne profesijné samosprávne
združenia ako napríklad advokátska komora, lekárska komora a podobne. Aby bol
umožnený prístup k Súdu pre každého jednotlivca, ktorého práva garantované
Európskym dohovorom spolu s príslušnými protokolmi boli zmluvnou stranou porušené,
tak je umožnené, aby bola individuálna sťažnosť podaná v ktorejkoľvek z oficiálnych
úradných rečí niektorého z členských štátov, to znamená, že sa nevyžaduje podanie
sťažnosti v oficiálnom jazyku Súdu, ktorými sú len angličtina a francúzština.
Po vymedzení subjektov, ktoré sú aktívne a pasívne legitimované
k individuálnej sťažnosti podávanej Európskemu súdu pre ľudské práva, je možné
detailnejšie zanalyzovať samotné konanie pred Súdom v prípade individuálnych
sťažností. Konanie pred Súdom sa tak zahajuje na základe podanej žiadosti, ktorá musí
byť podaná písomne a podpísaná sťažovateľom, prípadne jeho zástupcom. Po podaní
sťažnosti sa ňou najprv zaoberá samotná Kancelária Súdu, ktorá však nemá žiadne
procesné rozhodovacie právomoci. Jej činnosť spočíva len v prípadnej komunikácii so
sťažovateľom pre vyriešenie možných nejasností ohľadne podanej sťažnosti.13 Sťažnosť
je následne pridelená príslušnému samosudcovi, ktorý už v súčasnosti môže vydať
konečné rozhodnutie, a to v prípade, že daný prípad nespĺňa podmienky prípustnosti. To
znamená, že individuálna sťažnosť sa pred jej samotným obsahovým prejednávaním,
skúma najprv z hľadiska jej prijateľnosti, respektíve skúma a vyhodnocuje sa, či
prejednávaniu sťažnosti náhodou nebránia prekážky, ktoré by mali za následok
rozhodnutie o jej neprípustnosti. Na základe vyššie uvedeného je tak možné rozdeliť
konanie do dvoch základných štádií. Prvým je samotné posudzovanie podmienok
prijateľnosti individuálnej sťažnosti, a následné vydanie rozhodnutia pozitívneho alebo
negatívneho charakteru. Druhým štádiom je samotné prejednávanie predloženého
a prijatého prípadu a rozhodovanie vo veci samej. Pred samotnou analýzou konania
pred Súdom si je potrebné zadefinovať podmienky prijateľnosti, ktoré sú v súčasnosti
dôležitým nástrojom pre filtrovanie tých sťažnostní, ktoré by svojím charakterom
a obsahom neboli spôsobilé k ochrane subjektívnych ľudských práv a základných
slobôd, ku ktorej je Európsky súd pre ľudské práva zriadený.

13

V súčasnosti zohráva Kancelária dôležitú úlohu v tzv politike priorizovania sťažností – viď nižšie.

16

2.1.1. Podmienky prijateľnosti sťažnosti

Podmienky prijateľnosti podanej sťažnosti je možné rozdeliť do troch
hlavných kategórií. Prvú tvoria kritéria, ktoré by sme mohli označiť za procesné dôvody
neprijateľnosti individuálnej sťažnosti. Druhú kategóriu tvoria dôvody neprijateľnosti
vzťahujúce sa k jurisdikčnej právomoci Európskeho súdu pre ľudské práva. Do tretej
kategórie patria dôvody neprípustnosti sťažnosti súvisiace so skutkovým základom
konkrétneho prípadu, ktorý bol predložený Súdu.14 V prípade, že nie sú splnené
podmienky prípustnosti individuálnej sťažnosti, Súd odmietne takúto sťažnosť, pričom
takého rozhodnutie môže urobiť v ktorejkoľvek etape konania pred Súdom, to znamená
že aj v prípade, že daná vec už prešla rozhodovacou činnosťou samosudcu, ktorý však
nerozhodol o jej neprijateľnosti, môže znovu podmienky prijateľnosti posúdiť komora,
ktorá tak môže rozhodnúť, a to konečným spôsobom, o neprijateľnosti či vyčiarknutí
podanej sťažnosti zo zoznamu prípadov.

Procesné podmienky prijateľnosti:
Kritéria posudzovania individuálnej sťažnosti sú upravené v článku 35
Európskeho dohovoru. Tieto podmienky je možné rozdeliť do šiestich základných
skupín, ktoré si následne rozoberieme: vyčerpanie vnútroštátnych opravných
prostriedkov; podanie sťažnosti v stanovenej 6-mesačnej lehote; anonymné podanie;
sťažnosť podaná nadbytočne; prípady, ktoré už boli podané pred iným medzinárodným
orgánom či inštitúciou; zneužitie práva podať žiadosť.
Podľa prvej podmienky prípustnosti, sťažovateľ musí vyčerpať všetky
dostupné opravné prostriedky, ktoré mu právny poriadok štátu, voči ktorému sťažnosť
smeruje, ponúka. To znamená, že sa nesmie obrátiť na Európsky súd pre ľudské práva
napríklad bez toho, aby sa svojho práva domáhal pred vnútroštátnym súdom, prípadne
iným orgánom k tomu oprávneným. Okrem toho musí využiť aj opravné prostriedky
proti rozhodnutu nižších súdnych orgánov. Toto ustanovenie tak stanovuje povinnosť

14

Council of Europe: Practical Guide on Admissibility Criteria [online]. Štrasburg, 2011 Posledná
aktualizácia
31.marca
2011
[cit.
dňa
14.decembra
2013].
Dostupné
z:
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/B5358231-79EF-4767-975F524E0DCF2FBA/0/ENG_Guide_pratique.pdf
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sťažovateľa vyčerpať tie vnútroštátne opravné prostriedky, ktoré sa vzťahujú
k tvrdenému porušeniu Európskeho dohovoru a jeho jednotlivých protokolov, pričom
tieto prostriedky nápravy museli byť sťažovateľovi prístupné, a to nielen z hľadiska
teoretického, ale aj z hľadiska praktického, to znamená, že nie je postačujúce prijať
zákon a v ňom upraviť jednotlivé možnosti súdnej ochrany vrátane možného opravného
systému, ale je potrebné dané orgány skutočne vytvoriť a zabezpečiť podmienky ich
riadneho a správneho fungovania, aby sa sťažovateľ v konkrétnom štáte naozaj mohol
na určitý orgán obrátiť so svojou žiadosťou o preskúmanie svojho prípadu, kde tvrdí
porušenie niektorého z garantovaných ľudských práv či základných slobôd. Dané
prostriedky nápravy musia byť samozrejme spôsobilé poskytnúť sťažovateľovi prípadnú
nápravu a mali by mu poskytovať rozumné vyhliadky na rozhodnutie v danej veci.
Predmetný článok 35 odsek 1 Európskeho dohovoru pritom prináša
rozdelenie dôkazného bremena v tom ohľade, že obe strany, teda sťažovateľ a príslušný
štát, majú povinnosť dokázať určité skutočnosti preukazujúce splnenie alebo prípadné
nesplnenie tejto prvej podmienky prijateľnosti sťažnosti. Štát, voči ktorému smeruje
sťažnosť a namieta prípadné nevyčerpanie príslušných vnútroštátnych opravných
prostriedkov, by musel dokázať, že v danom čase bol uvedený vnútroštátny prostriedok
účinný a bol plne spôsobilý rozhodnúť o tvrdenom porušení práva sťažovateľa. Na
druhej strane, sťažovateľ, je povinný preukázať, že využil všetky vnútroštátne možnosti
nápravy, prípadne preukázať, že nemal vzhľadom k špecifickým okolnostiam možnosť
uvedený prostriedok využiť, prípadne ho nemal povinnosť využiť. Za požadovaný
vnútroštátny opravný prostriedok však nie je možné považovať tie opravné prostriedky,
ktorých použitie je závislé na voľnej úvahe určitého štátneho orgánu.15 Za typický
príklad vnútroštátneho opravného prostriedku, ktorého využitie sa pre úspešné zahájenie
konanie pred Súdom vyžaduje, je možné pokladať ústavnú sťažnosť, ak ju podali
fyzické alebo právnické osoby namietajúce porušenie ľudských práva a základných
slobôd

zakotvených

v Európskom

dohovore

a jeho

príslušných

dodatkových

protokoloch. Určenie, či daný prostriedok bol konečným vnútroštátnym prostriedkom
nápravy je bezpochyby závislé

na poznaní a zhodnotení

konkrétnych právnych

poriadkov jednotlivých štátov, ktoré sú zmluvnými stranami. Príkladom uplatnenia tejto
podmienky prípustnosti je aj situácia, keď nebolo o podanom opravnom prostriedku
15

Rozhodnutie o sťažnosti čl 36924/97 vo veci Fleischhacker proti SR – 9.9.1998. Dostupné z:
http://echr.ketse.com/doc/36924.97-en-19980909/view/
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rozhodnuté vo veci samej, a to z dôvodu nesplnenia príslušných procesných pravidiel –
napríklad podanie ústavnej sťažnosti po lehote, stanovenej pre jej úspešné podanie.
Druhou podmienkou prijateľnosti individuálnej sťažnosti je dodržanie
stanovenej lehoty pre jej úspešné podanie, a to podľa čl.35 odsek 1, podľa ktorého je
možnosť prijať len sťažnosť, ktorá bola podaná v lehote šiestich mesiacov, pričom táto
lehota začína plynúť odo dňa, kedy bolo vydané konečné vnútroštátne rozhodnutie, teda
od posledného rozhodnutia vnútroštátneho orgánu, ktorým bolo možné ešte dosiahnuť
nápravy v rámci vnútroštátneho právneho poriadku. V situácii, kedy neexistuje
v právnom poriadku konkrétneho štátu, voči ktorému smeruje sťažnosť, žiadny účinný
vnútroštátny opravný prostriedok, táto šesťmesačná lehota začína plynúť odo dňa,
v ktorom nastala príslušná skutočnosť, ktorej vznik či existencia sú dôvodom
namietaného porušenia Európskeho dohovoru a jeho dodatkových protokolov. Ako
vyplýva z predchádzajúcej časti, nie všetky vnútroštátne opravné prostriedky považuje
Súd za účinné, preto uvedená lehota neplynie od akéhokoľvek vnútroštátneho
rozhodnutia, ale len od konečného rozhodnutia v prípade použitia posledného účinného
vnútroštátneho prostriedku nápravy. Účinnými sú pritom len tie opravné prostriedky,
ktoré sú sťažovateľovi dostupné (teoreticky aj prakticky) a sú samozrejme spôsobilé
ponúknuť nápravu tvrdeného porušenia ľudských práv či základných slobôd
garantovaných príslušnými ustanoveniami.
Podľa článku 35 odseku 2, Súd nebude posudzovať individuálne sťažnosti,
ktoré by boli podané anonymne, prípadne sťažnosti, ktoré by boli vo svojej podstate
rovnaké ako iná sťažnosť, ktorá už bola predtým posudzovaná Súdom, prípadne ktorá
už je predmetom iného medzinárodného vyšetrovacieho alebo zmierovacieho konania,
a to za predpokladu, že takáto sťažnosť neobsahuje nové

relevantné skutočnosti,

ktorých existencia by mohla priniesť rozhodnutie iného charakteru. Jedná sa tak
v podstate o prekážku veci rozhodnutej (res iudicata).
Za nesplnenie podmienky prijateľnosti sa tiež považuje skutočnosť, ak je
podanie sťažnosti zneužitím práva podať sťažnosť – to znamená, že sťažovateľovým
hlavným motívom nie je ochrana príslušných subjektívnych práv garantovaných
dohovorom a jeho protokolmi. Dôvody takto podanej sťažnosti, respektíve zneužitie
uvedeného práva,

môžu spočívať napríklad v úmysle získať si publicitu, alebo

sťažovateľovi ide o získanie politických ziskov, no nejde mu o ochranu predmetného
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subjektívneho práva. Za zneužitie práva sa takisto môže považovať vedomé zavádzanie
Súdu, a to napríklad udávaním nepravdivých údajov.

Podmienky neprijateľnosti vzťahujúce sa k príslušnosti Súdu:
Táto kategória zahŕňa v sebe kritéria neprijateľnosti, ktoré spočívajú
v dôvodoch územnej, časovej, osobnej a vecnej pôsobnosti Európskeho dohovoru
a jeho dodatkových protokolov. Ich uplatnenie vychádza z článku 35 ods.3 písm. a)
predmetného protokolu, ktorý oprávňuje Súd prehlásiť sťažnosť za neprijateľnú, ak je
nezlučiteľná s ustanoveniami tohto dohovoru, prípadne jeho dodatkových protokolov.
Prvou zo skupiny týchto podmienok je neprijateľnosť z dôvodu nezlučiteľnosti ratione
personae, teda vo vzťahu k subjektom príslušného prípadu. Uvedená podmienka sa tak
týka na jednej strane samotného subjektu sťažovateľa, a na druhej strane štátu, ktorý sa
mal dopustiť porušenia niektorého z garantovaných subjektívnych práv. Sťažnosť je tak
možné podať len proti štátu, ktorý ratifikoval Európsky dohovor a jeho dodatkové
protokoly, pričom konanie, ktoré je základom pre podanie sťažnosti, mu musí byť
pričítateľné. Na druhej strane však samotný sťažovateľ musí byť schopný preukázať, že
je obeťou tvrdeného porušenia Európskeho dohovoru, prípadne jeho protokolov.
Koncepcia obete bola pritom vypracovávaná a spresňovaná dlhoročnou judikatúrou
Európskeho súdu pre ľudské práva. Podľa príslušnej judikatúry musí byť medzi
sťažovateľom ako obeťou a namietaným porušením niektorého z práv chránených
príslušnými ustanoveniami dostatočná príčinná súvislosť. Judikatúra pritom rozlišuje
medzi viacerými kategóriami: priama obeť; osoba, ktorá bola vystavená riziku
postihnutia; a nepriama obeť.16
Druhú skupinu tvorí neprijateľnosť sťažností z dôvodu nezlučiteľnosti
ratione loci. Toto kritérium vyžaduje, aby k tvrdenému porušeniu Európskeho dohovoru
došlo v jurisdikcii dotknutého štátu, prípadne na území, ktoré sa nachádza pod jeho
účinnou kontrolou. Táto podmienka však nevylučuje zodpovednosť zmluvného štátu za

16

Pre bližšie informácie o koncepte obete pozri: Council of Europe: Practical Guide on Admissibility
Criteria [online]. Štrasburg, 2011 Posledná aktualizácia 31.marca 2011 [cit. dňa 14.decembra 2013].
Dostupné z: http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/B5358231-79EF-4767-975F524E0DCF2FBA/0/ENG_Guide_pratique.pdf
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jednanie napríklad svojich diplomatických a konzulárnych zástupcov v zahraničí, a teda
aj v štáte, ktorý nie je zmluvnou stranou Európskeho dohovoru.17
Nezlučiteľnosť ratione temporis súvisí s obecnými zásadami práva,
konkrétne so zákazom spätnej pôsobnosti zmlúv. Európsky dohovor tak nemôže
zaväzovať zmluvné strany vo vzťahu k jednaniu, ku ktorým došlo, prípadne ktoré
skončili pred dátumom nadobudnutia účinnosti predmetného dohovoru. Časová
pôsobnosť Európskeho dohovoru a jeho protokolov sa tak vzťahuje len nad obdobie po
jeho ratifikácii príslušným zmluvným štátom.
Posledná skupina podmienok spadajúcich to tejto kategórie je tvorená
dôvodmi vzťahujúcimi sa k ratione materiae. Táto podmienka spočíva v skutočnosti,
že sa podaná sťažnosť musí opierať o Európsky dohovor a jeho dodatkové protokoly.
Sťažovateľom musí byť dovolávané právo, ktoré bolo podľa neho niektorou zmluvnou
stranou porušené, zakotvené a garantované samotným Európskym dohovorom, prípadne
niektorým z jeho dodatkových protokolov. Sťažovateľ sa nemôže domáhať ochrany
práva, ktorého ochrana nie je poskytovaná v rámci Európskeho súdu pre ľudské práva,
a to z dôvodu, že sa neopiera o niektoré zo zakotvených ľudských práv či základných
slobôd v danom dohovore a jeho protokoloch.

Podmienky neprijateľnosti vychádzajúce z odôvodnenia sťažnosti:
Do tejto kategórie podmienok môžeme zaradiť podanie sťažností zjavne
nepodložených a sťažností, v rámci ktorých nie je splnená podmienka existencie
podstatnej ujmy na strane sťažovateľa.
Súd môže označiť za neprijateľnú každú individuálnu sťažnosť, ak by
dospel k záveru, že uvedená sťažnosť je zjavne nepodložená – sťažnosť by mala
obsahovať dostatočný počet skutkových dôkazov a právnych argumentov, na základe
ktorých by bolo možné odhaliť tvrdené porušenie chránených subjektívnych práv. Je
vcelku očividné, že táto podmienka tiež znamená, že Súd sa nebude zaoberať žiadnou
sťažnosťou, ktorá by vo svojej podstate neuvádzala žiadne porušenie subjektívnych práv
chránených Európskym dohovorom

a jeho dodatkovými protokolmi. Na rovnakom

základe budú odmietnuté sťažnosti, ktoré by boli svojím charakterom príliš zmätočné,
čo by znemožňovalo zistiť zmysel samotnej sťažnosti.
17

Obdobne bude štát niesť zodpovednosť za jednanie, ku ktorému došlo na palubách lietadiel a lodí, ktoré
boli v danom štáte registrované, prípadne plávajú alebo lietajú pod jeho vlajkou.

21

Súd je taktiež oprávnený prehlásiť každú

individuálnu sťažnosť za

neprijateľnú, ak sťažovateľ neutrpel podstatnú ujmu. Výnimku tvoria prípady, keď
dodržiavanie ľudských práv zaručených Európskym dohovorom

spolu s jeho

protokolmi vyžaduje preskúmanie podstaty tejto sťažnosti a takisto prípady, keď žiadna
sťažnosť nemôže byť odmietnutá z uvedeného dôvodu, ak uvedený prípad nebol riadne
preskúmaný príslušným vnútroštátnym súdnym orgánom.
Čo možno chápať ako podstatnú ujmu, a čo už podstatnou ujmou na strane
sťažovateľa nie je? Uvedené kritérium Súd podrobnejšie zhodnotil v jednom to svojich
rozhodnutí18. Z uvedeného rozhodnutia, respektíve jeho odôvodnenia vyplýva, že
predmetná podmienka prijateľnosti vyžaduje určitý minimálny stupeň závažnosti, ktorý
by opodstatňoval rozhodovanie medzinárodným súdom. Uvedený minimálny stupeň
závažnosti ujmy je prípad od prípadu rôzny, pričom záleží na všetkých okolnostiach
konkrétneho prípadu. V prípade posudzovania, či sťažovateľ utrpel podstatnú ujmu, je
nevyhnutné brať do úvahy jednak subjektívne vnímanie ujmy sťažovateľom a jednak je
potrebné objektívne zhodnotenie konkrétneho prípadu. Rôzne subjekty môžu rovnakú
ujmu vnímať rozdielnym spôsobom, preto každý prípad vyžaduje individuálne
zhodnotenie.

2.1.2. Vlastné konanie pred Európskym súdom pre ľudské práva

Ako už bolo uvedené v predchádzajúcej časti, je oprávnením a samozrejme
aj povinnosťou Súdu

zaoberať sa jednotlivými podmienkami prijateľnosti

v ktorejkoľvek etape konania a zároveň rozhodnúť tak o prípadnej neprijateľnosti
podanej sťažnosti. Samotné konanie pred Európskym súdom pre ľudské práva môže
prebiehať pred samosudcom, trojčlenným výborom, sedemčlennou komorou, prípadne
veľkou komorou.
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Aké bude konkrétne obsadenie Súdu závisí jednak od

prebiehajúceho štádia konania a jednak od

prejednávanej otázky. Každé zo

spomenutých zložení Súdu je nadané vlastnými a špecifickými právomocami, od

18

Jedná sa o rozhodnutie vo veci prijateľnosti sťažnosti vo veci č. 25551/05 – Korolev verzus Rusko,
prijatom
1.júla
2010.
Uvedené
rozhodnutie
je
dostupné
z:
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx#{%22dmdocnumber%22:[%22870877%22],%22ite
mid%22:[%22001-99843%22]}
19
Uvedené obsadenie súdu podľa článku 26 Európskeho dohovoru – viď vyššie.
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ktorých je odvodená možnosť a oprávnenie vydávať konečné rozhodnutia.20 Je
nevyhnutné tiež zobrať do úvahy aj činnosť Výboru ministrov, ktorý je možné
charakterizovať ako výkonný orgán, respektíve subjekt, ktorý je oprávnený
a zodpovedný za dohľad a výkon právoplatných rozsudkov Súdu vo vzťahu
k záväzkom, ktoré z príslušných rozsudkov vyplývajú pre dotknuté zmluvné strany.
Samotné konanie je zahájené podaním sťažnosti na Súd v súlade s príslušnými
ustanoveniami Európskeho dohovoru a Rokovacieho poriadku.
Konanie pred Európskym súdom pre ľudské práva je tak možné rozdeliť do
dvoch základných štádií: konanie o prijateľnosti a konanie vo veci samej, ktoré
nastupuje až v prípade, že bola daná sťažnosť príslušným rozhodnutím prijatá
k ďalšiemu posudzovaniu.21 Konanie pred Súdom sa začína na základe podania
individuálnej sťažnosti, a to v súlade s článkom 34 Európskeho dohovoru. Subjekt,
ktorý je oprávnený podať sťažnosť, ju predkladá na formulári, ktorý je vydávaný
Kanceláriou Súdu.22 K požadovanému formuláru je potrebné pripojiť kópie všetkých
relevantných dokumentov, ako sú súdne a iné rozhodnutie, ktoré sa týkajú predmetu
podanej sťažnosti, ktoré by zároveň dokazovali splnenie príslušných podmienok
prijateľnosti.23Za deň podania sťažnosti sa spravidla považuje deň, kedy sa sťažovateľ
obrátil na Súd so stručným oboznámením ohľadne predmetu svojej sťažnosti. Vedľa
samotnej individuálnej sťažnosti existuje zvláštny inštitút žiadosti o spravodlivé
zadosťučinenie,24ktorú je povinný predložiť sťažovateľ, ktorý od Súdu priznanie
spravodlivého zadosťučinenia požaduje, za predpokladu, že Súd rozhodne v prospech
sťažovateľa. Samotná žiadosť by mala obsahovať vyčíslenie príslušných nárokov
sťažovateľa spolu s relevantnými dokladmi - inak môže komora takúto žiadosť
sťažovateľa odmietnuť, a to aj sčasti.25
20

Jednotlivé právomoci, ako aj obsadenie jednotlivých formácii, v ktorých Súd zasadá, je definované
v podkapitole 1.1.
21
Pre lepšiu ilustráciu priebehu konania pozri - ECHR: Priebeh spracovania sťažnosti. Dostupné z:
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/8A01107A-CF22-485C-A472-1E5FFC3A954B/0/Chart_SLK.pdf
22
V článku 47 Rokovacieho poriadku Súdu je presne stanovené, čo daný formulár musí obsahovať.
23
Jedná sa o podmienky podľa článku 35 odst. 1 Európskeho dohovoru o povinnosti vyčerpať účinné
vnútroštátne prostriedky nápravy a podanie sťažnosti v stanovenej šesťmesačnej lehote.
24
Úprava problematiky spravodlivého zadosťučinenia a žiadosti o spravodlivé zadosťučinenie je
upravené v článku 41 Európskeho dohovoru a článku 60 Rokovacieho poriadku Súdu.
25
HUBÁLKOVÁ, Eva. Přehled judikatury Evropského soudu pro lidská práva: řízení před Evropským
soudem pro lidská práva: formální náležitosti podání : Úmluva o ochraně lidských práv : jednací řád
Evropského soudu pro lidská práva. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010. 209 strán. ISBN: 978-80-7357506-9
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Ak by bolo zo samotného podania, ktoré bolo predložené sťažovateľom,
zrejmé, že nebude splnená niektorá z podmienok prijateľnosti, prípadne bude očividné,
že by mala byť daná sťažnosť vyškrtnutá zo zoznamu prípadov, tak je daná sťažnosť
posúdená len samosudcom, a to za predpokladu, že neexistuje žiadny zvláštny dôvod,
aby bolo postupované odlišným spôsobom. V prípade, že súd dané skutočnosti, ktoré
odôvodňujú posúdenie podanej individuálnej sťažnosti zo strany výboru alebo komory
v rámci ich právomocí a činnosti stanovenej v príslušných ustanoveniach, tak predseda
sekcie, ktorej bola sťažnosť pridelená, určí sudcu, ktorý bude danú sťažnosť
preskúmavať

ako

sudca

spravodajca.

Jeho

činnosť

spočíva

v komunikácii

s jednotlivými účastníkmi konania, a to za účelom získania potrebných informácií
o skutkovom stave prípadu, prípadne za účelom získania ďalších dokumentov a iných
materiálov, ktoré je možné považovať za relevantné. Okrem iného má sudca
spravodajca za úlohu rozhodnúť, či bude ním posudzovaná vec predložená
k prejednávaniu samosudcovi, výboru alebo

komore, ktorým

zároveň predá

vypracovanú správu, jednotlivé návrhy a ďalšie dokumenty, čo im má umožniť riadny
výkon ich funkcie, a teda riadne posúdenie podanej sťažnosti a vydanie rozhodnutia vo
vec samej.26

Konanie o prijateľnosti:
Individuálna sťažnosť, ktorá je podaná podľa článku 34 Európskeho
dohovoru, je pridelená predsedom Súdu

jednej z piatich sekcií, na ktoré je Súd

administratívne rozdelený. Dbá sa pritom na rovnomerné pracovné vyťaženie všetkých
sekcií. Po pridelení sťažnosti tak začína prvé štádium konania pred Európskym súdom
pre ľudské práva, to znamená jej posudzovanie z hľadiska jednotlivých podmienok
prijateľnosti. Až keď je sťažnosť prijatá, to znamená že sa neobjavila, respektíve
nepreukázala žiadna z prekážok, ktoré by bránili pripusteniu príslušnej sťažnosti, je
možné rozhodovať vo veci samej, ktoré prebieha v druhom štádiu konania.
Ako vyplýva z vyššie uvedených skutočností, o neprijateľnosti individuálnej
sťažnosti môže rozhodnúť už samosudca, ktorý je tak prvým článkom, ktorý môže
vydať konečné rozhodnutie, a tak zastaviť ďalší postup, teda konanie vo veci samej.
Vzhľadom

k jeho právomociam, samosudca nie je oprávnený rozhodovať vo veci

26

Úprava činnosti sudcu spravodajcu vo vzťahu k individuálnym sťažnostiam je upravená v článku 49
Rokovacieho poriadku Súdu.
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samej a vydať tak meritórne rozhodnutie. Preto sa jeho činnosť koncentruje výhradne na
skúmanie podmienok prijateľnosti. Táto činnosť súvisí so základným účelom existencie
funkcie samosudcu, ktorým je v súčasnosti snaha o zamedzenie a zníženie množstva
individuálnych sťažností, ktoré sú na Súd každoročne podávané.27 Za týmto účelom je
tak vybavený právomocou vydávať konečné rozhodnutie, čo

znamená že môže

prehlásiť, že daná sťažnosť nemôže byť prijatá k rozhodovaniu vo veci samej, a to
z dôvodu nesplnenia niektorého zo stanovených kritérií prijateľnosti sťažnosti. Okrem
rozhodnutia o neprijateľnosti môže samosudca taktiež vydávať konečné rozhodnutie
o vyčiarknutí podanej sťažnosti zo zoznamu prípadov. Vyčiarknutie sťažnosti sa
aplikuje v prípade, ak sťažovateľ už nemieni zotrvávať na svojej sťažnosti, alebo už
daná vec bola vyriešená, prípadne z iného zisteného dôvodu už nie je potrebné
pokračovať v posudzovaní žiadosti.28 Tieto rozhodnutie však môže vydávať len za
predpokladu, že nie je potrebné ďalšie skúmanie príslušného prípadu. Ak samosudca
rozhodne o sťažnosti, toto rozhodnutie je konečným, pričom je o ňom sťažovateľ
informovaný písomne prostredníctvom listu. V prípade, že príslušný samosudca
skonštatuje, že podaná sťažnosť nie je zaťažená žiadnymi prekážkami, ktoré by mali za
následok jej neprijateľnosť, prípadne jej vyčiarknutie, nie je sám oprávnený jednať vo
veci samej, ale musí takto prijatú sťažnosť postúpiť výboru alebo komore na jej ďalšie
prejednávanie a posudzovanie.
Ak bola sťažnosť predaná príslušnému výboru, môže znovu byť vynesené
rozhodnutie o neprijateľnosti sťažnosti alebo o jej vyčiarknutí zo zoznamu prípadov,
keďže takéto rozhodnutie môže byť učinené v ktorejkoľvek etape konania pred
Európskom súdom pre ľudské práva, ak samozrejme existujú dôvody pre jeho vydanie.
Takéto prehlásenie, ktoré je zároveň konečným rozhodnutím, však môže výbor učiniť
len jednomyseľne. Na rozdiel od samosudcu, je však výbor oprávnený vydať
jednomyseľne aj rozsudok vo veci samej, a to za predpokladu, že dospel k záveru, že
vzhľadom k dostupným informáciám a dokumentom, ktoré boli predložené účastníkmi
sporu, je možné rozhodnúť jednak o prijateľnosti samotnej sťažnosti a jednak aj
27

Zmenu v oblasti jeho právomocí prinieslo schválenie a ratifikovanie Protokolu č.14, ktorý je bližšie
rozobratý v tretej kapitol tejto práce.
28
Súd však môže pokračovať v posudzovaní sťažnosti aj v prípade, ak sú splnené uvedené predpoklady
pre vyčiarknutie sťažnosti zo zoznamu prípadov. Okrem toho má Súd oprávnenie rozhodnúť o opätovnom
zaradené sťažnosti do zoznamu prípadov, za predpokladu existencie dôvodov, ktoré by svojím
charakterom odôvodňovali takýto postup. Uvedený postup sa riadu článkom 37 Európskeho dohovoru
a príslušnými ustanoveniami Rokovacieho poriadku Súdu.
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o rozsudku vo veci samej, ktorý je však už predmetom druhého štádia konania. V rámci
rozhodnutia o prijateľnosti sťažnosti môže výbor takisto vydať jednomyseľné
rozhodnutie o spravodlivom zadosťučinení. O takto vydaných rozhodnutiach výboru sú
sporné strany, teda sťažovateľ aj dotknuté zmluvné strany,29 informované písomne
prostredníctvom listu, prípadne iným spôsobom, ak tak rozhodne výbor. Pokiaľ výbor
nevydá rozhodnutie alebo rozsudok vo veci samej, tak postúpi prejednávaný prípad
komore, ktorá bola ustanovená predsedom príslušnej sekcie.30
Komora je znovu oprávnená posudzovať podanú sťažnosť z pohľadu vyššie
popísaných podmienok prijateľnosti, a vydať tak prípadné rozhodnutie o jej
neprijateľnosti alebo vyškrtnutí zo zoznamu prípadov. K vydaniu takého rozhodnutia je
komora oprávnená vyžiadať si predloženie všetkých informácií o skutkovom stave,
relevantných dokumentov a iných materiálov, písomné vyjadrenie zmluvnej strany,
ktorá je podanou sťažnosťou napadnutá, prípadne odpoveď sťažovateľa na takéto
vyjadrenie a predloženie dodatočných písomných stanovísk jednotlivých účastníkov
konania.31 Vo vzťahu k žalovanej zmluvnej strane platí, že ak je táto presvedčená
o neprijateľnosti podanej sťažnosti, má právo uplatniť námietku neprijateľnosti, ktorú
však musí učiniť písomne alebo ústne, a to vo svojom stanovisku k prijateľnosti
sťažnosti, ktorá je predkladaná komore na základe spomínaného oprávnenia.
Medzi ďalšie významné oprávnenia komory patrí možnosť nariadiť ústne
pojednávanie, a to na základe žiadosti niektorého z účastníka konania alebo z vlastnej
iniciatívy, za predpokladu, že je presvedčená o nevyhnutnosti jeho nariadenia. Ak sa
koná ústne pojednávanie, účastníci sú vyzvaní, aby poskytli svoje vyjadrenia k meritu
podanej sťažnosti.32 Komora môže zároveň rozhodnúť o spojení prejednávania ohľadne
prijateľnosti a merita sťažnosti.33 Ak takéto rozhodnutie komora učiní, sú účastníci
predmetného konania vyzvaní, aby poskytli svoje vyjadrenia aj k otázke spravodlivého
zadosťučinenia a aby zároveň predložili svoje návrhy k priateľskému urovnaniu ich
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Naproti rozhodnutiu samosudcu o neprijateľnosti, o ktorom je informovaný listom len sťažovateľ –
porovnaj článok 52a odst.1 a článok 53 odst.5 Rokovacieho poriadku.
30
Ustanovenie komory sa riadi článkom 26 odst.1 Európskeho dohovoru a článkom 52 odst.2
Rokovacieho poriadku Súdu.
31
Oprávnenie k rovnakému postupu má aj samotný predseda príslušnej komory – viď článok 54 odst.2
Rokovacieho poriadku.
32
Komora však môže rozhodnúť, že také vyjadrenie nie je potrebné – viď článok 54 odst.3 Rokovacieho
poriadku.
33
Podľa článku 29 odst.1 Európskeho dohovoru.
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vzájomného sporu.34 Tento postup však nevylučuje, aby komora, ak je to nevyhnutné,
rozhodla o prijateľnosti sťažnosti samostatne. Rozhodnutie o prijateľnosti vynesie
komora priamo spolu s rozsudkom aj v prípade, že strany konania nie sú schopné
dospieť k dohode o priateľskom urovnaní veci, prípadne sa dohodnúť na inom uzavretí
ich sporu, a to za predpokladu, že na základe dostupných informácií a dokumentov
komora dospeje k presvedčeniu, že je daná sťažnosť prijateľná, a teda nie sú žiadne
prekážky, ktoré by bránili jej meritórnemu prejednávaniu, a teda vydaniu rozhodnutia
vo veci samej. Rozhodnutie komory musí takisto obsahovať odôvodnenie a tiež
skutočnosť, či bolo prijaté jednomyseľne alebo väčšinou hlasov. Ako vyplýva z faktu,
že oficiálnymi jazykmi Súdu sú angličtina a francúzština, sú aj jednotlivé rozhodnutia
vydávané v týchto jazykoch.

Konanie po rozhodnutí o prijateľnosti:
V prípade, že bude podaná individuálna sťažnosť prehlásená za prijateľnú,
môže sa začať ďalšia fáza konania pred Európskym súdom pre ľudské práva, a to
konanie vo veci samej, ktorej výsledkom je vydanie meritórneho rozhodnutia. V tomto
štádiu konania už nevystupuje samosudca, ktorý je oprávnený vydávať konečné
rozhodnutia len vo vzťahu k prijateľnosti podanej sťažnosti, preto ak nastane situácia,
že takéto rozhodnutie nie je spôsobilý vydať, posúva ním posudzovanú sťažnosť
príslušnému výboru alebo komore k ďalšiemu prejednávaniu. Ako vyplýva z článku 28
ods. 1 písm. b) Európskeho dohovoru, výbor je tiež oprávnený vydávať rozsudok, ale
len za predpokladu, že podstata posudzovanej sťažnosti je tvorená otázkou výkladu,
prípadne otázkou uplatňovania Európskeho dohovoru a jeho dodatkových protokolov,
ktorá sa už stala predmetom ustálenej judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva.
Takto vydané rozhodnutie má rovnako konečný charakter. Ak však nie sú splnené
niektoré z uvedených podmienok pre vydanie meritórneho rozhodnutia zo strany
výboru, tak sa daná sťažnosť prejednáva pred komorou Súdu, ktorá aj spravidla vydáva
príslušný rozsudok.
Potom, čo bola podaná sťažnosť prehlásená za prijateľnú, nasleduje zo
strany komory výzva smerovaná voči účastníkom konania. Účelom tejto výzvy učinenej
komorou alebo jej predsedom je predloženie doplňujúceho dôkazného materiálu ako aj
34

V rámci priateľského urovnávania sporov sa postupuje primerane podľa článku 60 a 62 Rokovacieho
poriadku.
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doplňujúcich písomných stanovísk účastníkmi konania, a to v stanovenej lehote. Ak je
to potrebné, komora môže zvolať ústne jednanie o merite veci danej sťažnosti. Žiadosť
o ústne pojednávanie má právo predložiť aj ktorýkoľvek z účastníkov konania.
Ako bolo rozhodnuté o zvolaní ústneho jednania, je toto zasadanie v zásade
verejné.35 Ústne jednanie zvoláva a vedie predseda príslušnej komory, pričom stanoví aj
poriadok ohľadne jej vedenia. Počas ústneho konania sú jednotliví účastníci vyzvaní
k vyjadreniu sa, pričom každý zo siedmich sudcov komory má právo položiť akúkoľvek
otázku osobe, ktorá pred komoru predstúpi. V prípade, že sa účastník konania a každá
iná osoba nedostaví k ústnemu pojednávaniu, aj keď bola k tomu povinná, môže Súd
pokračovať v začatom jednaní aj bez jej účasti, a to za predpokladu, že takýto postup
bude v súlade s dobrým výkonom spravodlivosti.36
Zvláštnu úlohu v rámci konania pred Európskym súdom pre ľudské práva
zaujíma inštitút tzv. pilotného konania.37 Podnet k takémuto konaniu môže dať Súd,
pričom jeho výsledkom môže byť vydanie pilotného rozsudku. Dôvodom takéhoto
postupu by

boli skutočnosti vyplývajúce z prejednávanej sťažnosti, ktoré by

poukazovali na existenciu štrukturálnych, prípadne systémových problémov alebo iných
dysfunkcií v dotknutej zmluvnej strane, ktoré by mohli byť predmetom sťažností
podobného charakteru. Pred samotným rozhodnutím zahájiť pilotné konania si Súd
vyžiada od účastníkov konania poskytnutie ich názoru ohľadne možnej existencie
problému spomenutého charakteru v dotknutej zmluvnej strane a ich názor na možné
posúdenie príslušného problému v rámci pilotného konania. Podnet k pilotnému
konaniu môže dať Súd buď na základe vlastného rozhodnutia alebo aj na základe
žiadosti jedného, prípadne oboch účastníkov konania. Výhodou tohto druhu konania je,
že je príslušná sťažnosť prejednávaná prednostne,38 a to za účelom rýchleho vyriešenia
daného problému, ktorého existencia má alebo môže mať za následok vyšších počet
individuálnych sťažností smerovaných proti rovnakej zmluvnej strane. Obsahom
pilotného rozsudku môže byť identifikácia príslušného štrukturálneho alebo
35

Komora môže rozhodnúť, že ústne zasadanie nebude verejné, a to na základe vlastného rozhodnutia
alebo na základe žiadosti jedného z účastníkov konania, prípadne inej na veci zaangažovanej osoby.
Prístup verejnosti môže byť zamedzený úplne alebo len sčasti na určitý čas. Jednotlivé dôvody pre
konanie neverejného zasadania sú upravené v článku 63 Rokovacieho poriadku.
36
Ak je to potrebné, tak je tajomník poverený spracovaním zápisu z ústneho jednania, ktorého obsah
a ďalšie náležitosti upravuje článok 70 Rokovacieho poriadku.
37
Viď článok 61 Rokovacieho poriadku.
38
Prednostné prejednávanie sťažnosti podľa úpravy v článku 41 Rokovacieho poriadku.
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systémového problému alebo inej dysfunkcie a určenie nápravných opatrení, ktoré má
dotknutá zmluvná strana prijať v rámci vnútroštátnej úrovne. Súd môže okrem iného
stanoviť dobu pre vykonanie požadovaných nápravných opatrení. Jedným z dôsledkov
pilotného rozsudku môže byť odloženie pojednávania všetkých sťažností podobného
charakteru, a to až do doby prijatia príslušných nápravných opatrení. Ak sa však
dotknutá zmluvná strana nebude riadiť ustanoveniami výroku pilotného rozsudku, bude
Súd pokračovať v prejednávaní takto odložených sťažností. Zárukou

úspešného

realizovania nápravných opatrení je aj samotné zverejnenie pilotného rozsudku
a informovanie relevantných subjektov pôsobiacich v rámci Rady Európy.39
Každú sťažnosť, ktorá bola prijatá k prejednávaniu vo veci samej, sprevádza
snaha o priateľské urovnanie účastníkmi sporu, ku ktorému je možné dospieť
v ktorejkoľvek fáze konania. Už od samotného prijatia sťažnosti sa zameriava činnosť
tajomníka Súdu na takúto formu ukončenia konania. Za tým

účelom kontaktuje

zúčastnené strany, pričom je Súd povinný im poskytnúť súčinnosť, pokiaľ strany sporu
prejavia záujem o urovnanie sporu zmierom, ktorý by bol založený na rešpektovaní
ľudských práv a základných slobôd zaručených Európskym dohovorom a jeho
dodatkovými protokolmi. Konanie o zmieri má pritom dôverný charakter, to znamená,
že žiadna písomná ani ústna výpoveď, prípadne ponuka či ústupok, ku ktorým sa
dospelo v jeho priebehu nemôžu byť v spornom konaní použité. V prípade, že sa toto
konanie skončí úspešne uzavretím zmieru medzi účastníkmi konania, a takto uzavretý
mier rešpektuje garantované ľudské práva a slobody, tak nasleduje vyčiarknutie
sťažnosti zo zoznamu prípadov rozhodnutím Súdu, ktoré zároveň obsahuje stručné
zhrnutie skutkového stavu a dosiahnutého riešenia. Toto rozhodnutie sa zároveň
doručuje Výboru ministrov, ktorý nesie zodpovednosť za dohľad nad splnením
podmienok v ňom stanovených.40
Okrem samotného konania pred komorou je možné, aby sa podaná sťažnosť
meritórne prejednávala a posudzovala pred veľkou komorou zloženou z pätnástich

39

Informal Seminar for Government Agents and other Institutions Warsawa 2009. Pilot judgement
procedure in the European Court of Human Rights and the future development of human rights'
standards and procedures : Third Informal Seminar for Government Agents and other Institutions.
Warsaw: Kontrast, 2009. 327 str. ISBN: 978-83-927138-2-1
40
Úprava konania o zmieri vychádza z článku 39 Európskeho dohovoru a článku 62 Rokovacieho
poriadku.
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sudcov Súdu.41 V podstate môžu nastať dve situácie, ktorých následkom je konanie pred
veľkou komorou. Prvá situácia nastáva v prípade postúpenia veci komorou v prospech
veľkej komory. Keďže sa jedná o výnimočné konanie, zodpovedajú tomu aj dôvody,
ktoré takýto postup oprávňujú. Komora môže postúpiť prejednávaný prípad v prospech
veľkej komory, ak daná sťažnosť vyvoláva závažnú otázku týkajúcu sa výkladu
Európskeho dohovoru, prípadne jeho dodatkových protokolov alebo by sa eventuálne
riešenie otázky, ktorá je predmetom sporu, mohlo dostať do rozporu s rozsudkom,
ktorý už Súd v minulosti vyniesol. Zúčastnené strany majú

pritom právo podať

námietky voči plánovanému postúpeniu veci veľkej komore, a to v jednodennej lehote
a obsahujúce riadne odôvodnenie. Druhá situácia súvisí s postúpením veci veľkej
komore na základe žiadosti niektorej zo strán. Tento prípad nastáva, na rozdiel od prvej
situácie, až po predchádzajúcom vydaní rozsudku zo strany komory. Predpokladom
použitia tohto postupu je podanie písomnej žiadosti jednou zo strán, a to v lehote troch
mesiacov od vydania predmetného rozsudku a za predpokladu existencie závažnej
otázky, ktorá by sa týkala výkladu alebo vykonávania Európskeho dohovoru alebo jeho
dodatkových protokolov, prípadne závažnej otázky všeobecnej povahy, ktorá by podľa
žiadateľa vyžadovala posudzovanie a rozhodovanie zo strany veľkej komory. O tom, či
otázka, ktorá je predmetom žiadosti, má závažný charakter, rozhoduje porota piatich
sudcov veľkej komory. Až keď je takto podaná žiadosť prijatá, začne vlastné konanie
pred veľkou komorou, ktorá následne rozhodne rozsudkom. Pre konanie pre veľkou
komorou sa pritom primerane aplikujú ustanovenia, ktorými sa upravuje konanie pred
sedemčlennou komorou sudcov.
Po vykonaní všetkých potrebných úkonov a dostatočného objasnenia
prípadu nasleduje samotné meritórne rozhodnutie. Ak komora, prípadne výbor
konštatuje porušenie niektorého z práv garantovaných Európskym dohovorom alebo
niektorým z jeho dodatkových protokolov, a bola tiež podaná sťažovateľom žiadosť
o spravodlivé zadosťučinenie, tak okrem vydania rozsudku rozhodne spravidla Súd aj
o tomto návrhu. Rozhodovanie o otázke spravodlivého zadosťučinenia však môže byť
predmetom samostatného konania.42

41

Úprava konania pred veľkou komorou je obsiahnutá v článkoch 71 až 73 Rokovacieho poriadku spolu
s príslušnými ustanoveniami upravujúcimi postavenia a právomoci veľkej komory.
42
Viď článok 75 Rokovacieho poriadku.
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Rozhodnutím vo veci samej je teda rozsudok. Vydáva sa v oficiálnych
jazykoch Súdu. Po vyhotovení rozsudku nasleduje jeho vyhlásenie a následne je
predaný Výboru ministrov. Povinnou súčasťou rozsudku je aj odôvodnenie jeho
výrokovej časti.43 Zároveň je tajomník Súdu poverený predaním kópie rozsudku
účastníkom konania a ďalším subjektom, u ktorých je to vyžadované.44 Samotný
rozsudok je takisto publikovaný vo verejne prístupnej úradnej zbierke Súdu. Rozsudok,
ktorý vydala veľká komora, je vždy právoplatný. Rozsudky vynesené komorami sa
stanú právoplatnými až za predpokladu splnenia podmienok stanovených v čl.44 odst. 2
Európskeho dohovoru: ,,Rozsudok komory je právoplatný; ak strany vyhlásia, že
nepožiadajú o predloženie veci veľkej komore; alebo po uplynutí trojmesačnej lehoty
odo dňa vynesenia rozsudku, pokiaľ strany nepožiadali o predloženie veci veľkej
komore; alebo ak porota sudcov veľkej komory odmietne žiadosť o predloženie veci
veľkej komore podanú v súlade s článkom 43.“
Po vydaní rozsudku má každý účastník právo požiadať o jeho výklad. Toto
právo musí byť realizované v lehote jedného roku od vyhlásenia predmetného rozsudku.
V žiadosti je potrebné presne určiť, ktorých častí výrok sa výklad má dotýkať. O danej
žiadosti následne rozhoduje komora, a to buď pôvodná, ktorá predmetný rozsudok sama
vydala, alebo novo ustanovená komora. Komora rozhoduje vo veci rozsudkom.
Okrem vyššie spomenutého návrhu ohľadne výkladu výrokovej časti
rozsudku je možné podať aj žiadosť o revíziu rozsudku. Predpokladom použitia tohto
postupu je objavenie skutočnosti, ktorá by mohla svojím charakterom mať rozhodujúci
vplyv na posúdenie už predtým rozhodnutej veci. Táto skutočnosť musela byť v dobe
rozsudku Súdu neznáma. Žiadosť o revíziu rozsudku je možné podať len v lehote
šiestich mesiacov od okamihu, kedy daná skutočnosť vyšla najavo. Podobne ako pri
žiadosti o výklad rozsudku, môže rozhodovať pôvodná alebo novo ustanovená komora,
ktorá v prípade, že danú žiadosť nezamietne, rozhoduje vo veci samej rozsudkom.

43

Viď článok 45 Európskeho dohovoru.
Jedná sa predovšetkým o generálneho tajomníka Rady Európy, vedľajších účastníkov konania,
Komisára pre ľudské práva a ďalšie priamo dotknuté osoby – viď článok 77 odst. 2 Rokovacieho
poriadku Súdu.
44
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2.2. Právomoc Súdu v ďalších veciach
Podľa čl.33 Európskeho dohovoru môže každá Vysoká zmluvná strana
predložiť súdu na preskúmanie každé porušenie ustanovení dohovoru a jeho protokolov,
za ktoré podľa jej názoru nesie zodpovednosť iná Vysoká zmluvná strana. Jedná sa teda
v podstate o klasické medzištátne spory, kedy jedna zmluvná strana tvrdí porušenie
stanovených záväzkov druhou zmluvnou stranou, pričom je na preskúmaní a rozhodnutí
Súdu, či došlo k stanovenému porušeniu zmluvných záväzkov. Tento druh sporov je
však pred Európskym súdom pre ľudské práva veľmi ojedinelý a zriedkavý. Dôvodom
nevyužívania tohto inštitútu by zrejme nebol fakt, že ani jedna zo zmluvných strán by
nebola toho názoru, že by sa nejaká zmluvná strana nedopustila nejakého porušenia
svojho záväzku stanoveného, či už Európskym dohovorom alebo jeho protokolmi, ale
skôr fakt, že ani jedna zo zmluvných strán by nechcela poukazovať na porušovanie
záväzkov inou zmluvnou stranou, keďže by sa následne mohla obávať prípadných
recipročných akcií zo strany danej zmluvnej krajiny. Vzájomné poukazovanie na
porušovanie záväzkov by preto nebolo v záujme ani jednej zo strán. Vôbec prvým
medzištátnym sporom, ktorý bol posudzovaný na Európskom súde pre ľudské práva bol
spor medzi Írskom a Veľkou Britániou.45 Preto sa s medzištátnymi spormi skôr
nestretávame, a ak áno, tak sa väčšinou týkajú krajín, ktoré nemajú ideálne bilaterálne
vzťahy. Pre podporu uvedeného tvrdenia možno uviesť príklady niekoľkých
medzištátnych sporov pred Súdom: napríklad Cyprus verzus Turecko (č. 25781/94)46 či
niekoľko medzištátnych sporov medzi Ruskou federáciou a Gruzínskom.47
Ďalšou právomocou Súdu je možnosť vydávať poradné posudky podľa čl.47
Európskeho dohovoru, a to vo veci právnych otázok, ktoré sa týkajú výkladu tohto
dohovoru a jeho jednotlivých protokolov. Podľa ods. 2 sa však takéto posudky nemôžu
týkať otázok, ktoré by mali súvislosť s obsahom alebo rozsahom práv a slobôd
stanovených v hlave I Európskeho dohovoru a v jeho protokoloch a takisto sa nesmú
45

Sťažnosť č.5310/71 vo veci Írsko v. Veľká Británia. Štraburg, 18. januára 1978. Dostupné z:
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57506#{"itemid":["001-57506"]}
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Dostupné
z:
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx#{%22dmdocnumber%22:[%22697331%22],%22ite
mid%22:[%22001-59454%22]}
47
K uvedeným sporom patria napr. dva v súčasnosti stále prebiehajúce spory č. 132555/07 a č.38263/08,
ktoré sa týkajú predovšetkým otázok, ktoré vyvstali v súvislosti s Rusko-gruzínskym konfliktom.
Uvedené
spory
sú
dostupné
z:
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32

týkať otázok, ktorými by sa Súd alebo Výbor ministrov mohli zaoberať v rámci
konania, ktoré by bolo začaté na základe iných ustanovení Európskeho dohovoru. Táto
činnosť súdu, teda vydávanie poradných posudkov, môže byť iniciovaná len na základe
žiadosti, ktorú podáva Výbor ministrov, a to väčšinou hlasov zástupcov, ktorí majú
oprávnenie v ňom zasadať. Až samotný Súd, konkrétne veľká komora Súdu, však
rozhodne (podľa čl.48), či žiadosť o posudok podaná Výborom ministrov spadá do jeho
právomoci vymedzenej v článku 47 Európskeho dohovoru. Odôvodnené rozhodnutia
a samotné poradné stanoviská sú prijímané väčšinou hlasov veľkej komory, pričom je
k rozhodnutiu nutné pripojiť odlišné stanoviská jednotlivých sudcov. Následne sa
prikročí k doručeniu vydaného poradného stanoviska. Ako z ich označenia vyplýva,
posudky majú len poradný charakter, to znamená, že nie sú záväzné pre zmluvné strany,
to však neoslabuje ich právnu a autoritatívnu silu.48
Podľa článku 47 Európskeho dohovoru sa na Súd môže obrátiť Výbor
zástupcov aj v otázke výkladu ním vydaného rozsudku, a to v prípade, že Výbor
ministrov, ktorý dohliada na výkon právoplatne vydaného rozsudku , dospeje k záveru,
že riadnemu dohľadu nad výkonom konkrétneho rozsudku bráni práve problém spojený
s jeho výkladom. Rozhodnutie o predložení takejto žiadosti sa rozhoduje dvojtretinovou
väčšinou hlasov zástupcov, ktorí majú oprávnenie zasadať vo Výbore ministrov. O takto
podanej žiadosti následne rozhoduje veľká komora, komora alebo výbor, ktorý vydal
rozsudok, ktorý nebol zmluvným štátom rešpektovaný. Ak nie je možné prejednávať
žiadosť v rovnakom obsadení, je príslušná formácia ustanovená v novom

zložení.

Rozhodnutie Súdu o výkladovej otázke je v tomto prípade konečné, pričom k nemu nie
je možné pripojiť odlišné stanoviská.
Rovnakou väčšinou hlasov môže Výbor ministrov schváliť taktiež
predloženie otázky Súdu, či zmluvná strana porušila svoj záväzok podľa odseku 1,
podľa ktorého sa zmluvné strany zaväzujú, že sa budú riadiť právoplatne vydanými
rozsudkami Európskeho súdu pre ľudské práva, a to vo všetkých prípadoch, kde
vystupujú ako strana sporu. Takáto žiadosť sa podáva v prípade, že Výbor ministrov
dospeje k záveru, že sa zmluvná strana odmieta riadiť právoplatným rozsudkom v spore,
ktorého je stranou a zároveň už pristúpil k doručeniu formálneho upozornenia danej
zmluvnej strany. K posudzovaniu a vydaniu rozhodnutia je pritom príslušná veľká
48

Bližšia úprava konania ohľadne vydávania poradných stanovísk je upravená v článkoch 82 až 90
Rokovacieho poriadku Súdu a príslušných ustanoveniach Európskeho dohovoru.
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komora. Následne sú Výbor ministrov a dotknutí účastníci konania vyzvaní k tomu, aby
predložili svoje písomné vyjadrenia k predloženej otázke. Pre účely tohto konania je
možné zvolať ústne jednanie. Veľká komora rozhoduje formou rozsudku, ktorý je tak
výsledkom posudzovania možného porušenia či neporušenia záväzku rešpektovať
a riadiť sa právoplatným rozsudkom. Veľká komora tak môže skonštatovať buď
porušenie povinnosti podľa článku 46 odseku 1 – v tomto prípade Súd predloží daný
prípad Výboru ministrov na zváženie prijatia dostatočných opatrení, ktorými by bol
dosiahnutý želaný stav, to znamená náležité rešpektovanie právoplatných rozsudkov –
alebo že k porušeniu predmetného ustanovenia nedošlo, čo nakoniec povedie
k ukončeniu a uzavretiu skúmania daného porušenia zo strany Výboru ministrov.

3. Reforma konania pred Európskym súdom pre ľudské práva
Nasledujúce kapitoly sa zaoberajú nosnou témou tejto práce, a to k otázkou
reformy konania pred Európskym súdom pre ľudské práva. V predchádzajúcej časti sme
si zadefinovali samotnú

podstatu existencie Európskeho súdu pre ľudské práva

a zanalyzovali, ako vôbec funguje konanie pred týmto medzinárodným súdom, pričom
hlavný dôraz bol kladený na problematiku individuálnych sťažností, ktorých
posudzovanie a riešenie patria jednoznačne k najdôležitejším funkciám Súdu. Aj keď sa
právomoc Súdu vzťahuje na rôzne otázky, či už sa jedná o medzištátne spory,
vydávanie poradných stanovísk alebo výkladu k samotného Európskemu dohovoru či už
predtým vydaným rozsudkom Súdu, sú to práve individuálne sťažnosti podávané podľa
článku 34 Európskeho dohovoru, ktoré každoročne vo veľkom počte prichádzajú do
Kancelárie Súdu.
V súvislosti s problematikou množstva individuálnych sťažností je možné
badať ich dlhoročný rastúci trend, čo zvyšuje pracovné vyťaženie Súdu, a ohrozuje jeho
efektívne fungovanie. Zvyšujúce sa množstvo sťažností zo strany oprávnených
subjektov je analyzované v prvej podkapitole tejto časti práce, keďže sa jedná o jednu
z hlavných priíčin existencie úvah o potrebe reformy konania pred Súdom, pričom je
svojím charakterom aj najvážnejšia. Preto bude predmetom nasledujúcej podkapitoly aj

34

zanalyzovanie štatistických

ukazovateľov Súdu vo vzťahu k posudzovaným

a podávaným individuálnym sťažnostiam.
Snahy o zefektívnenie činnosti Súdu nie sú ničím novým. Už pred
niekoľkými rokmi sa členské krajiny dohodli na prijatí prvého významnejšieho
reformného kroku, ktorým bolo prijatie dodatkového protokolu č.14, ktorý zo sebou
priniesol viaceré významné zmeny v činnosti Súdu a priebehu jeho konania. Preto je
dôležité uviesť predmetný protokol a pokúsiť sa preskúmať jeho skutočné dopady na
prácu a fungovanie Európskeho súdu pre ľudské práva, to znamená či skutočne viedol
k želaným cieľom, ktoré viedli k jeho prijatiu a ratifikovaniu členskými krajiny Rady
Európy. Problematika dodatkového protokolu č.14 bude predmetom druhej podkapitoly
tejto časti práce.
Keďže bol spomínaný protokol len určitým začiatkom reformného úsilia vo
vzťahu

ku konaniu pred Súdom a jeho celkovým fungovaním, je potrebné si

zadefinovať a zanalyzovať aj nové pokusy a pokroky v oblasti reformy, ktorá sa stala
nosnou témou viacerých medzinárodných konferencií s cieľom nájsť a dohodnúť sa na
pokračovaní reformného úsilia, ktoré by malo vyústiť vo fungujúci a efektívny
Európsky súd pre ľudské práva, ktorého výsledkom by bolo účinné a rýchle
poskytovanie ochrany ľudských práv a základných slobôd osobám, ktoré o to požiadajú,
a ktoré sú k takejto ochrane aj oprávnené. Analýza ďalšieho vývoja je však rozobratá až
vo štvrtej kapitole. Aký výsledok priniesli spomínané konferencie bude rozobraté
v tretej podkapitole.

3.1. Príčiny reforiem
Čo viedlo zmluvné štáty Európskeho dohovoru o ľudských právach
a základných slobodách k rozhodnutiu, že je potrebné reformovať existujúce
a zabehnuté konanie pred Európskym súdom pre ľudské práva? Odhalenie
a zanalyzovanie dôvodov týchto snáh bude úlohou tejto časti práce. Ako už bolo
v úvode tejto kapitoly naznačené, za hlavnú príčinu možno označiť neustále narastajúce
množstvo individuálnych sťažností. Akékoľvek ďalšie príčiny, ktoré je možné
spomenúť majú jednoznačnú súvislosť s nadmerným zaťažením, respektíve zahltením
Súdu

individuálnymi sťažnosťami. Do tejto kategórie môžeme zahrnúť napríklad
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skutočnosť,

že posudzovanie a riešenie sťažností čelí čoraz väčším prieťahom zo

strany Súdu, a to práve z dôvodu, že rovnako početný aparát Súdu sa musí zaoberať
nepomerne väčším

počtom

podaní zo strany sťažovateľov, ktorí sa dovolávajú

porušenia niektorého z ustanovení Európskeho dohovoru, prípadne niektorého z jeho
protokolov, garantujúcich stanovené ľudské práva a základné slobody na území
členských štátov týchto medzinárodných zmlúv. Za problém tiež môžeme označiť
veľký počet opakujúcich sa sporov, teda sťažností s rovnakým alebo podobným
predmetom prípadu. Zaujímavým faktom je tiež, že Ruská federácia vystupuje ako
najčastejší cieľ individuálnych sťažností.49
Dôležitou a radikálnou zmenou ovplyvňujúcu konanie pred Európskym
súdom pre ľudské práva bolo prijatie protokolu č.11, ktorý sa stal účinným od 1.
novembra 1998.50 Tento protokol znamenal výraznú zmenu predchádzajúceho systému,
na ktorom bola dovtedy postavená činnosť Rady Európy. Jeho výsledkom bolo zrušenie
dovtedajšej Komisie pre ľudské práva, ktorá existovala vedľa samotného Európskeho
súdu pre ľudské práva. Od uvedeného dátumu sa stal Súd jedinou plnohodnotnou
inštitúciou, ktorá bola povolaná k ochrane garantovaných subjektívnych ľudských
a základných slobôd. Cieľom bolo zdôrazniť a podporiť súdny charakter rozhodovania.
Okrem zrušenia Komisie pre ľudské práva bola prijatá ďalšia významná zmena, a to
zavedenie povinnej jurisdikcie Súdu vo veciach individuálnych sťažností – dovtedy
existovala len možnosť pre zmluvné štáty túto jurisdikciu Súdu prijať. Samotný
protokol č.11 mal prispieť k efektívnosti celého systému ochrany v rámci Rady Európy.
Za tým účelom sa zjednodušili a zlepšili procesné pravidlá fungovania Súdu.51 Od
samotných zmien však nastáva enormný nárast prípadov, ktoré sú pred Súdom
posudzované. Zatiaľ čo do roku účinnosti tohto protokolu vydala Komisia pre ľudské
práva spolu so Súdom 38 389 rozhodnutí a rozsudkov, za päť rokov činnosti
samostatného Súdu (od roku 1998 do 2003) toto číslo narástlo na 61 633.52 Tento
enormný a každoročne pokračujúci nárast sťažností pritom naďalej pokračoval. Jedným
49

DEUTSCH Ulrike, WOLFRUM Rüdiger. The European Court of Human Rights Overwhelmed by
Applications: Problems and Possible Solutions. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag Berlin Heidelberg,
2009. 140 str. ISBN: 9783540939603
50
Council of Europe: Protocol No.11 [online]. Štrasburg, 11. mája 1994 [cit. dňa 20.januára 2013].
Dostupný z: http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/155.htm
51
BATES, Ed. The evolution of the European Convention on Human Rights : from its inception to the
creation of a permanent court of human rights. Oxford: Oxford University Press, 2010. Kap.3,
Completing the European Bill of rights, s.391-474. ISBN: 978-0-19-920799-2
52
Uvedené čísla vychádzajú z dôvodovej správy k protokolu č.14.
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z dôvodov bolo aj rozširovanie členskej základne Rady Európy, ktoré nastalo po
rozpade východného bloku. Preto sa objavila potreba ďalšej reformy, ktorá bola
zahájená prijatím protokolu č.14.
V súčasnosti je systém ochrany, poskytovaný v rámci Rady Európy
a prostredníctvom Európskeho súdu pre ľudské práva, otvorený približne osemsto
miliónom obyvateľov, ktorí žijú v zmluvných štátoch Európskeho dohovoru. Aj tieto
skutočnosti viedli k neustále rastúcemu počtu prípadov posudzovaných pred Súdom,
a teda k jeho čoraz väčšej a vážnejšej pracovnej zaťaženosti, ktorá ohrozuje výkon jeho
základných funkcií. Každé prieťahy v konaní majú za následok, že je ohrozený samotný
zmysel poskytovanie účinnej ochrany v prípade porušovanie záväzkov zo strany
zmluvných strán. Osoba, ktorá sa domáha takejto ochrany, by mala mať právo na rýchle
rozhodnutie. Je však potrebné rozlišovať medzi oprávnenými a odôvodnenými
žiadosťami a tými, ktoré sú opačného charakteru. Preto by sa reforma konania Súdu
mala zameriavať práve na skutočnosť, aby sa Súd čo najrýchlejšie a najefektívnejšie
s takými sťažnosťami vyrovnal, prípadne aby sa takéto sťažnosti ani na Súd nedostávali,
čo by vyžadovalo ich účinné vyriešenie už na národnej úrovni.
Aké je skutočné vyťaženie Súdu jednotlivými prípadmi je možné
rozanalyzovať na základe dostupných štatistických dát a ukazovateľov Európskeho súdu
pre ľudské práva. V rámci tejto časti sa budeme zaoberať obdobím, ktoré nasledovalo
po prijatí protokolu č.11. Aby sme potvrdili stúpajúce zaťaženie Súdu novými prípadmi,
je nevyhnutné tento trend demonštrovať na každoročnom čísle podaných sťažností.
Ešte v roku 1999 sa počet sťažností predložených Súdu pohyboval len okolo 8 400.
Toto číslo však v priebehu rokov rapídne narastalo, pričom už v roku 2003 dosiahol
počet podaných sťažností približne 27 200. Následne narastal každým rokom počet
sťažnosti o niekoľko percent. Od roku 2007 už počet každoročných podaní presiahol
hranicu 40 000, čo je možné považovať za vskutku radikálny nárast, keďže toto číslo za
jeden rok sa v podstate rovná počtu sťažností, ktoré boli predložené Súdu a Komisii za
takmer štyridsaťročné obdobie ich existencie.53 Prelomovými rokmi sú roky 2008, kedy
počet nových sťažností dosiahol takmer 50 000, a rok 2010, kedy ich počet presiahol
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http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/ACF07093-1937-49AF-8BE636FE0FEE1759/0/FactsAndFiguresENG10ansNov.pdf
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hranicu 60 000 (presne 61 300).54 Rok 2010 je možné považovať za zlomový aj
z dôvodu, že sa postupne spomalil rastúci trend nových podaní na Súd. V roku 2011
bolo

podaných

64 500

žiadostí,

čo

predstavovalo

5%

nárast

v porovnaní

s predchádzajúcim rokom a v roku 2012 to už bol len jednopercentný nárast na 65 150
nových sťažností podaných v danom

kalendárnom roku.55 Uvedené čísla indikujú

čiastočné ustálenie počtu nových sťažností. Otáznym však zostáva trend v súčasnom
roku 2013, no za prvý mesiac je skôr badať znovu vyšší nárast sťažností.56 Z vyššie
uvedených štatistických údajov sa dá jednoznačne vyvodiť záver, že Súd sa pri
nezmenenom počte sudcov musí zaoberať oveľa vyšším počtom nových sťažností, ako
tomu bolo v minulosti. Z toho dôvodu Súd nebol schopný prejednávať a rozhodnúť
o všetkých sťažnostiach podaných v jednom kalendárnom roku, čoho dôsledkom je, že
narastá aj počet prebiehajúcich konaní pred Súdom. Ak by Súd bol spôsobilý rozhodnúť
o všetkých sťažnostiach podaných v jednom roku, nevyskytol by sa problém s jeho
nadmernou zaťaženosťou posudzovanými prípadmi. Súd, ktorý má k dispozícii rovnaký
počet 47 sudcov, nemôže zvládnuť enormne sa meniaci počet nových sťažností, ak má
k dispozícii rovnaké procesné nástroje ako v minulosti. Táto skutočnosť sa tak stala
hlavným dôvodom, aby sa relevantné subjekty začali zaoberať otázkou reformy konania
pred Európskym súdom pre ľudské práva, za účelom jeho zefektívnenia a zaistenia, aby
sa počet rozhodnutých a vyriešených sťažností začal približovať k počtu samotných
podaní.
Ako vyplýva z vyššie uvedených faktov, počet sťažností už viac ako dekádu
narastá závratným tempom. To by však samo o sebe problémom fungovania Súdu
54
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nemalo byť. Jedná sa skôr o porovnanie, či procedúry, ovládajúce konanie pred Súdom
umožňujú nárast rozhodnutí o daných sťažnostiach proporcionálnym tempom
a porovnanie skutočného počtu prípadov, ktoré sú momentálne prejednávané
a posudzované v konaní pred Súdom. Ako prvé sa pozrieme na počet vyriešených
prípadov, a či je ich počet skutočne nižší ako počet nových sťažností. V rámci tejto
kategórie je nevyhnutné rozlišovať, akým spôsobom bol ten ktorý prípad ukončený:
jedná sa teda o rozhodnutia o zamietnutí sťažnosti z dôvodu jej neprijateľnosti
respektíve o jej vyčiarknutí zo zoznamu prípadov a rozhodnutia vo veci samej vo
vzťahu k prípadom, ktoré splnili všetky podmienky prijateľnosti. V roku 2003 bolo
uzavretých približne 18 000 žiadostí, z toho ich bolo viac ako 17 000 prehlásených za
neprijateľné, čo znamenalo takmer 96 % uzavretých prípadov v danom roku. Rovnako
ako v prípade podávania nových sťažností, aj počet uzavretých vecí každoročne
narastal, a to spočiatku pomalším tempom, no počas posledných pár rokov rastie ich
každoročné množstvo percentuálne vyšším tempom ako množstvo nových podaní.
Zatiaľ čo v roku 2008 ich počet prekonal prvýkrát 30 000 (presne 32 043), v roku 2010
už prekročil hranicu 40 000 (presne 41 183) za rok. Od roku 2010 postupne nastáva
enormný nárast uzavretých sťažností – v roku 2012 tak bolo celkovo uzavretých 87 879
žiadostí, čo predstavovalo 68 % nárast oproti predchádzajúcemu roku. Tento prelomový
rok bol zároveň prvým obdobím, keď bol počet uzavretých prípadov vyšší ako počet
nových sťažností. Rovnaký trend potvrdzujú aj dostupné štatistické údaje za prvý
mesiac roka 2013. Absolútnu väčšinu uzavretých prípadov naďalej tvoria rozhodnutia
ohľadne neprijateľnosti alebo vyčiarknutia sťažnosti zo zoznamu prípadov. V roku 2012
tvoril počet rozsudkov len približne dve percentá. Táto skutočnosť naznačuje, že sa na
Súd dostávajú predovšetkým neoprávnené žiadosti, u ktorých sú splnené podmienky
pre vydanie rozhodnutia o ich neprijateľnosti, prípadne o ich vyčiarknutí zo zoznamu
prípadov. Z toho je možné odvodiť, že potrebná reforma by sa mala koncentrovať práve
na tieto prípady, a to tak, aby umožnila ich čo najrýchlejšie uzavretie, aby sa Súd
mohol zaoberať sťažnosťami, ktoré si ochranu zo strany Súdu skutočne vyžadujú.
Neúmerné množstvo neopodstatnených prípadov sa tak radí k závažným príčinám
nadmerného množstva prípadov pred Súdom.57
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Zdroj: viď predchádzajúce poznámky.

39

Ďalší dôkaz nadmerného zaťaženie Súdu množstvom prípadov je možné
doložiť na základe porovnania štatistických údajov vo vzťahu k počtu neuzavretých, to
znamená stále prejednávaných sťažností. Nie je žiadnym prekvapením, že aj táto oblasť
sa vyznačuje od zavedenia protokolu č.11 podstatným rastovým trendom. Toto číslo už
v roku 2003 presiahlo počet 65 000 a neustále narastalo, čo vyplýva zo skutočnosti, že
počet novo podaných sťažností bol vyšší ako počet uzavretých prípadov. V priebehu
roka 2009 toto množstvo prekročilo hranicu 100 000 neuzavretých prípadov a za ďalšie
necelé dva roky už dosiahlo závratných 150 000 (presne 151 600). Rok 2012, podobne
ako pri ostatných skúmaných kategóriách, je možné považovať za prelomový, pretože
celkový počet prebiehajúcich sporov v rámci konania pred Európskym súdom pre
ľudské práva zaznamenal prvýkrát pokles od obdobia zavedenia významných zmien
v deväťdesiatych rokoch minulého storočia. Tento nastúpený trend pokračuje aj
v súčasnom roku, pričom k 31.1. 2013 bolo stále neuzavretých 126 850 prípadov, čo
znamená celkom viditeľné zníženie zaťaženosti Súdu prebiehajúcimi prípadmi.58
Zanalyzovanie a porovnanie jednotlivých štatistických údajov je dôležité
pre samotné pochopenie, že Súd čelí v posledných rokoch naozaj nadmernému
zaťaženiu až zahlteniu podanými sťažnosťami, čo sa uvádza ako základná príčina
akéhokoľvek reformného úsilia. Na základe vyššie uvedených údajov je ľahšie
odôvodniť dôležitosť reformného procesu. Ako už bolo uvedené, rok 2012 možno
považovať z pohľadu tejto problematiky za výnimočný, keďže vôbec prvýkrát došlo
k zníženiu počtu neuzavretých prípadov. To však neznamená, že dovtedy prijaté
reformné opatrenia už nepotrebujú vylepšovať, respektíve že nie je vôbec potrebné
v reformnom

úsilí pokračovať. Práve naopak, uvedené výsledky možno brať ako

povzbudenie k ďalším krokom, keďže sú z väčšej časti zapríčinené práve prvými
reformnými opatreniami, ktoré sú predmetom ďalšej podkapitoly.
Iným dôvodom potreby reformy konania pred Súdom je existencia tzv.
opakujúcich sa prípadov, teda sťažností, ktoré sa týkajú podobného alebo rovnakého
porušenia tým istým zmluvným štátom. Jedná sa teda o prípady, kedy už o podobnom
predmete bolo Súdom rozhodnuté, no dotknutá zmluvná strana neučinila potrebné alebo
dostatočné opatrenia, aby sa takéto prípady znovu neopakovali a nestávali sa tak
predmetom ďalších sťažností smerujúcich k Súdu k ich prehodnoteniu. Táto
58
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problematika naznačuje nesprávne fungovanie princípu subsidiarity na úrovni členských
štátov. Typickými príkladmi zlyhania štátu sú reprezentované napríklad neexistenciou
dostatočných opravných prostriedkov, neschopnosť riadneho výkonu rozsudkov Súdu
a neochota zosúladiť vnútroštátny poriadok s rozhodnutiami Súdu. Z

dostupných

štatistických údajov vyplýva, že rozhodnutia a rozsudky vo veci opakujúcich sa
prípadov tvoria podstatnú časť vydaných rozhodnutí. Jednou zo snáh, ktorých účelom
bolo vyriešiť problém opakujúcich sa sťažností bolo zavedenie tzv. pilotného konania.59
Cieľom tejto procedúry je odstránenie príčiny týchto sťažností, ktorými sú
predovšetkým systémové a štrukturálne problémy v rámci vnútroštátneho poriadku
dotknutej zmluvnej strany. Prvým

pilotným

rozsudkom bolo pritom rozhodnutie

vydané v roku 2004, pričom sa uvedené rozhodnutie dotýkalo približne 80 000 osôb, čo
znamená, že v prípade, že ak by bolo vyriešené systémové problémy identifikované
v príslušnom rozsudku, tak to výrazne zníži pravdepodobnosť podania sťažnosti
opierajúcej sa o rovnaký základ. Výrazným posunom v tejto oblasti bola kodifikácia
príslušného ustanovenia Rokovacieho poriadku Súdu, ktorým sa jednotne problematika
pilotného konania upravila. Otázka opakujúcich sa prípadov však týmto nebola
definitívne vyriešená, a mala by byť obsahom ďalšieho posudzovania v rámci
reformných snáh.60
V súvislosti s nadmerným zaťažením Súdu sa objavuje aj ďalší problém,
ktorý spočíva v otázke finančného a organizačného zabezpečenia Súdu. Nezastupiteľnú
úlohu pri plnení súdnych funkcií zohráva Kancelária Súdu, ktorej zmyslom je práve
poskytovanie právnej a administratívnej pomoci pri činnosti Súdu. Každé prípadné
rozšírenie počtu tohto dôležitého personálu môže v konečnom dôsledku pomôcť
odbremeniť Súd a tým urýchliť rozhodovanie a uzatváranie jednotlivých prípadov.
Okrem samotnej odbornej pomoci pôsobí Kancelária Súdu aj ako prvá úroveň
filtrovania podaných sťažností, výsledkom čoho je každoročne niekoľko tisíc žiadostí,
ktoré sú z dôvodov rôznych chýb uzavreté ešte pred ich predaním samotnému Súdu.
S tým súvisí aj otázka financovania Európskeho súdu pre ľudské práva, ktoré by malo
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byť spôsobilé zabezpečiť riadny výkon jednotlivých právomocí Súdu, a to do takej
miery, aby to umožnilo zefektívnenie jeho fungovania.

3.2. Dodatkový protokol č.14
V predchádzajúcej podkapitole boli rozobraté jednotlivé príčiny reformných
snáh zmluvných štátov a predstaviteľov Rady Európy vo vzťahu ku konaniu pred
Európskym súdom pre ľudské práva. Vo všeobecnosti by riešenie všetkých vyššie
spomenutých dôvodov bolo možné skryť za pojem zefektívnenie fungovania
Európskeho súdu pre ľudské práva. Pod týmto označením je tak možné nájsť všetky
opatrenia, ktoré by viedli k urýchleniu jednotlivých konaní, zamedzeniu zbytočných
prieťahov z dôvodu neúmerne rastúceho počtu individuálnych sťažností a zamedzeniu
neustálemu opakovaniu prípadov opierajúcich sa o rovnaké porušenia príslušných
medzinárodných zmlúv tou istou členskou krajinou. Dosiahnutie efektívneho
fungovania Súdu by tak zabránilo existencii reálnej hrozbe, že Európsky súd pre ľudské
práva nebude schopný poskytovať ochranu subjektívnym ľudským právam a základným
slobodám v miere požadovanej a predpokladanej samotnou existenciou Rady Európy.
Snaha o reformu konania pred Súdom nie je len záležitosťou posledných
rokov. Tento problém zamestnáva zúčastnené strany už dlhšie obdobie. Za prvý
významný a hmatateľný výsledok týchto snáh

je možné považovať prijatie

dodatkového protokolu číslo 14, ktorý bol prijatý ešte v roku 2004. Tento významný
protokol sa však stal účinným až 1.júna 2010, teda tri mesiace potom, ako bol
obligatórne ratifikovaný všetkými zmluvnými stranami Európskeho dohovoru
o ochrane ľudských práv a základných slobôd, pričom poslednou krajinou, na ktorej
rozhodnutie o ratifikácii sa niekoľko rokov čakalo, bola Ruská federácia. Keďže potreba
reformy sa stávala čoraz žiadanejšou, ešte pred samotnou poslednou ratifikáciou zo
strany Ruska, Rada Európy na jej stretnutí v Madride v roku 2009 prijala protokol
č.14bis a dohodu o dočasnej aplikácii určitých ustanovení ešte neúčinného protokolu
č.14, a to vo vzťahu ku kompetenciám samosudcov a trojčlenných výborov.61 Ako
vyplýva z dôvodovej správy k tomuto protokolu, hlavným dôvodom jeho prijatia bola
61
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existencia nevyhnutnej potreby reformovať vtedajší systém konania, a to za účelom
dosiahnutia garancie dlhodobej efektívnosti Európskeho súdu pre ľudské práva.62
Medzi najdôležitejšie zmeny, ktoré tento protokol priniesol, patria:
zakotvenie nových podmienok prípustnosti prejednávania a rozhodovania vo vzťahu
k podávaným sťažnostiam, a s tým súvisiace nové možnosti odmietnuť prípad z dôvodu
jasnej neprípustnosti; úprava niektorých záležitostí spojených so zložením a obsadením
sudcov a úprava kompetencií jednotlivých formácií, ktoré sú v konkrétnom prípade
oprávnené rozhodovať, pričom by tieto zmeny mali v konečnom dôsledku umožniť
lepšie a efektívnejšie riešenie veľkého množstva sťažností. Je však nevyhnutné dodať,
že všetky uvedené zmeny, ktoré tento dodatkový protokol priniesol sa vzťahujú rovnako
na sťažnosti, ktoré boli prijaté po jeho vstupe do účinnosti 1. júna 2010, tak aj na všetky
už posudzované sťažnosti, ktoré boli na Európsky súd pre ľudské práva podané pred
uvedeným dátumom a takisto na všetky rozsudky a ich výkon, za ktorých dohľad nesie
zodpovednosť Výbor ministrov.63
Ako už bolo spomenuté v predchádzajúcej časti tejto práce, boli zmenené
niektoré články týkajúce sa samotných sudcov. V súčasnosti sú sudcovia volení na
funkčné obdobie deviatich rokov, a to bez možnosti ich znovuzvolenia do funkcie. Pred
účinnosťou tohto protokolu boli volení na obdobie šiestich rokov s možnosťou ich
opätovného zvolenia. Zároveň boli s týmito zmenami vyriešené otázky spojené
s funkčným obdobím dovtedy zvolených sudcov. Ostatné podmienky týkajúce sa
výkonu a ukončenia funkcie sudcu zostali zachované.64
Najzávažnejšia zmena však spočíva v posilnení právomocí sudcu v prípade,
že zasadá vo formácii samosudcu.65 Podľa súčasného znenia Európskeho dohovoru má
sudca oveľa väčšie možnosti odmietnuť sťažnosti, ktoré sú jasne neprijateľné, prípadne
vyčiarknuť príslušnú sťažnosť zo zoznamu prípadov, pričom dané rozhodnutie
samosudcu je konečné.66 V období pred týmito zmenami mohli takéto konečné
62
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rozhodnutie vydať len sudcovia zasadajúci v trojčlennom výbore, sedemčlennej
komore, prípadne veľkej komore. Ak sú samozrejme pochybnosti v otázke prípustnosti
či neprípustnosti sťažnosti podanej na Súd, sudca má právo, či skôr povinnosť predať
danú sťažnosť príslušnému výboru alebo komore Súdu.
Zmena zasiahla aj kompetencie výborov Súdu.67 Príslušné výbory majú po
prijatí Protokolu č.14 právomoc meritórne rozhodnúť o sťažnosti, ktorá nie je zaťažená
nejakou podmienkou neprípustnosti, ale len za predpokladu, že dané rozhodnutie bude
mať oporu v už existujúcom rozhodnutí iného prípadu, ktoré možno považovať sčasti za
precedens – teda je súčasťou ustálenej judikatúry Súdu. V prípade, že nie sú splnené
podmienky na vydanie takéhoto rozsudku, je výbor povinný postúpiť sťažnosť komore.
Pred príslušnými zmenami bol trojčlenný výbor oprávnený výhradne ku konečnému
rozhodnutiu vo vzťahu k neprijateľnosti sťažnosti alebo jej vyčiarknutia zo zoznamu
prípadov, za predpokladu jednomyseľného hlasovania výboru, no nemal právomoc
rozhodovať vo veci samej, kde rozhodovala v zásade komora, prípadne veľká komora.
Na rozdiel od predchádzajúceho znenia príslušných ustanovení, sudca zvolený za
dotknutú zmluvnú stranu, už nie je povinným členom výboru, ktorý bude
posudzovať sťažnosť voči jeho domovskému štátu. V prípade existencie špecifických
okolností (napríklad rozhodovanie o vyčerpaní všetkých dostupných vnútroštátnych
prostriedkov nápravy) však výbor môže takéhoto sudcu pozvať a nahradiť ním jedného
zo svojich členov.
Neustále rastúci počet sťažnosti, a to najmä tých neoprávnených, by malo
pomôcť znížiť zmenené ustanovenie o podmienkach prípustnosti. 68 Za hlavnú zmenu je
možné považovať skutočnosť, že v súčasnosti môže Európsky súd pre ľudské práva
prehlásiť sťažnosť za neprípustnú za predpokladu, že sťažovateľ neutrpel podstatnú
ujmu, to znamená že sťažovateľ nebol podstatným spôsobom znevýhodnený. Aplikácia
uvedenej podmienky je však možná len za predpokladu, že nie je daná existencia
okolností, kedy by dodržiavanie ľudských práv zaručených dohovorom a jeho
jednotlivými protokolmi vyžadovalo preskúmanie podstaty sťažnosti, a samozrejme za
predpokladu, že žiaden prípad nemôže byť odmietnutý z uvedeného dôvodu, ak nebol
riadne preskúmaný domácim súdom. Prípad, ktorý by bol takto prehlásený za
neprípustný, takisto nesmie vznášať nejaké vážne otázky, ktoré by sa týkali Európskeho
67
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dohovoru, či už z hľadiska jeho uplatňovania alebo interpretácie, prípadne iné závažné
otázky so vzťahom k národnému právu. Táto podmienka prípustnosti však mohla byť
počas obdobia dvoch rokov od 1. júna 2010 uplatňovaná len zo strany komory a veľkej
komory.
Nastala aj zmena v oblasti výkonu samotných rozsudkov Súdu.69
Predchádzajúce znenie príslušných ustanovení neustanovovalo postup Výboru ministrov
po doručení právoplatného rozsudku. V súčasnosti má Výbor ministrov možnosť obrátiť
sa na Súd s otázkou ohľadne prípadného nerešpektovania právoplatného rozsudku
zmluvnou stranou, ktorá bola k tomu povinná.

Podľa nových ustanovení bola novo

zriadená možnosť Komisára pre ľudské práva70 zasahovať ako tretia strana do
jednotlivých prípadov, prejednávaných pred Súdom. Uvedené zasahovanie spočíva
predovšetkým v možnosti predkladať písomné vyjadrenie k danému prípadu, či
možnosť zúčastniť sa ústneho pojednávania v prebiehajúcich sporoch.71
Jednou z ďalších zmien, ktoré mali priniesť zníženie, respektíve zmiernenie
pracovného vyťaženia Súdu spočívajúceho v obrovskom množstve sťažností a prípadov,
ktorými sa zaoberá, bolo zvýšenie podpory možnosti urovnať spor medzi spornými
stranami, a to prostredníctvom konania o zmieri, v už prvých fázach konkrétneho
konania – týka sa to najmä opakujúcich sa prípadov. Nové ustanovenie tak má umožniť,
aby sa zvýšil počet prípadov, ktoré budú vyriešené a uzavreté prostredníctvom konania
o zmieri, a tým aspoň čiastočne znížili počet sťažností, ktorých posudzovanie
a rozhodovanie bude spočívať výhradne v činnosti Súdu. Za tým účelom bol Výbor
ministrov vybavený právomocou

vykonávať dohľad nad plnením jednotlivých

záväzkov, ktoré si strany konania dohodli v rámci ich priateľského urovnania sporu.
Zaujímavým

je čl.17 protokolu č.14, ktorý umožnil, aby sa Európska únia stala

zmluvnou stranou Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných
slobôd.72 Právna subjektivita Európskej únie bola pritom zavedená prijatím Lisabonskej
zmluvy. Pristúpenie Európskej únie k Európskemu dohovoru by mohlo znamenať veľký
69
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krok k vytvoreniu celoeurópskej oblasti základných ľudských práv a základných
slobôd.73
Keďže je tento protokol účinný už takmer tri roky, je možné na základe
štatistických údajov uvedených v predchádzajúcej podkapitole vyhodnotiť, či daný
smer, ktorým sa reforma konania pred Súdom uberá, je správny, alebo je nevyhnutné
zvoliť iné metódy, ktoré by viedli k efektívnemu systému ochrany. Ako už bolo vyššie
uvedené, rok 2012 sa stal výnimočným a prelomovým v období po prijatí protokolu
č.11. V priebehu daného roku došlo k výraznému zníženiu počtu neuzavretých
prípadov. Je to však výsledok zmien, ktoré priniesol tento dodatkový protokol? Na
základe dostupných čísel je možné skonštatovať, že nové opatrenia sa ukázali ako
úspešné. Významný dopad mali najmä zmeny v oblasti kompetencií samosudcu, ktorý
vydal konečné rozhodnutie o neprijateľnosti, prípadne vyškrtnutí sťažnosti, v približne
81 700 prípadoch.74 Táto skutočnosť pomohla odbremeniť činnosť výborov a komôr,
ktoré sa tak mohli sústrediť na riešenie skutočne opodstatnených sťažností. Iným
príkladom úspešného zavedenia tohto protokolu je skutočnosť, že novému kritériu
prijateľnosti sa dostalo plnohodnotného užitia, ktoré tak pomohlo odfiltrovať mnohé
neopodstatnené sťažnosti zahlcujúce Súd.

4. Konferencie o budúcnosti Európskeho súdu pre ľudské práva
Prijatie dodatkového protokolu neznamenalo ukončenie snáh o reformu
Európskeho súdu pre ľudské práva a konania pred ním. Skôr ho je možné označiť za
prvý krok v procese, ktorého výsledkom by malo byť dosiahnutie dlhodobej efektívnosti
jeho fungovania. Tento cieľ by mal smerovať k vyriešeniu a odstráneniu príčin, ktoré
úvahy o reforme vyvolali. Táto časť diplomovej práce sa tak zaoberá aktivitami po
prijatí protokolu č.14. Celkovo sa konali tri konferencie, ktoré sa zaoberali budúcnosťou
Súdu. Jedná sa o konferenciu v Interlakene, Izmire a minuloročnú
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v Brightone. Tieto konferencie boli usporiadané v približne ročnom odstupe, a ich
podrobné požiadavky a výstupy budú rozobraté ďalej.

3.1. Konferencia v Interlakene
Ako prvá bola zorganizovaná konferencia v Interlakene. Túto ministerskú
konferenciu usporiadalo Švajčiarsko v rámci svojho vtedajšieho predsedníctva vo
Výbore ministrov Rady Európy v dňoch 18. a 19. februára 2010. Konala sa tak ešte pred
samotnou účinnosťou dodatkového protokolu č.14, aj preto k jej základným
požiadavkám, ktoré sa stali obsahom spoločného vyhlásenia zúčastnených strán, patrila
snaha o urýchlenie reformy preťaženého Európskeho súdu pre ľudské práva.
K výstupom konferencie patril zámer zaistiť dlhodobú a stabilnú budúcnosť Súdu.
Podľa názoru samotného Súdu by sa konferencia mala zaoberať dvomi
základnými otázkami: veľké a neustále rastúce množstvo prípadov prejednávaných pred
Súdom a problematika vynucovania a efektívneho naplňovania rozhodnutí Súdu na
úrovni povinných štátov. Za hlavné príčiny boli označené dva faktory, ktoré boli
zanalyzované na začiatku tejto kapitoly. Jednalo sa o nadmerné množstvo
neoprávnených a neopodstatnených sťažností a zároveň existencia veľkého počtu
opakujúcich sa prípadov naznačujúcich neefektívne fungovanie princípu subsidiarity.
Súd poskytol niekoľko návrhov, ktoré by mali byť spôsobilé dané problémy vyriešiť.
K nim patrilo napríklad vytvorenie zvláštneho oddelenia, prípadne vytvorenie ľudskoprávneho tribunálu (na spôsob vtedajšieho Súdu prvej inštancie pôsobiaceho pri
Európskom súdnom dvore),

ktoré by sa zaoberalo výlučne otázkami prijateľnosti

podanej sťažnosti. Ďalšími návrhmi boli požiadavky voči členským štátom, a to vo
vzťahu k prijatiu konformnej vnútroštátnej úpravy a riadneho realizovania rozsudkov
Súdu. Okrem vyššie zmienených sa na konferencii preberali aj návrhy ohľadne
efektívnej implementácie pilotného konania, zjednodušenia vydávania rozsudkov
a podpory priateľského urovnávania sporov medzi zúčastnenými stranami.75
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Na záver konferencie bola vydaná spoločná deklarácia spolu s akčným
plánom s ohľadom na ďalší postup v reformnom procese.76 Významným úspechom bola
aj skutočnosť, že pred samotnou deklaráciou došlo k ratifikácii Protokolu č.14 zo strany
Ruskej federácie, čo znamenalo výrazný pokrok v snahe o zefektívnenie konania pred
Súdom. Obsahom záverečnej deklarácie bolo mimo iného zdôraznenie subsidiárneho
charakteru mechanizmov vytvorených na základe Európskeho dohovoru a tým potreba
posilnenia úlohy štátu a jeho nástrojov, ktoré by mali smerovať k plnému zaisteniu
chránených práv už na národnej úrovni.77 V ďalšom bode deklarácia zdôraznila
dôležitosť zaistenia jasnej a konzistentnej judikatúry Súdu, a to najmä s ohľadom na
aplikáciu

podmienok

prijateľnosti.

Spoločné

prehlásenia

zároveň

vyzývajú

k opatreniam, ktoré by mali: zredukovať množstvo očividne neoprávnených sťažností
prostredníctvom existencie efektívneho systému ich filtrovania; vyriešiť problém
opakujúcich sa prípadov; podporiť zodpovedajúci výkon konečných rozhodnutí Súdu
a dohľad nad nimi; a zjednodušiť procedúry zmenou príslušných ustanovení
Európskeho dohovoru. Zároveň bol prijatý Akčný plán, ktorý mal slúžiť ako návod pre
zúčastnené strany smerujúci k dosiahnutiu spoločného cieľa, ktorým je dlhodobá
efektívnosť systému, v rámci ktorého Súd pôsobí.
Akčný plán tak rozvíja jednotlivé závery konferencie v Interlakene. Za
účelom zaistenia implementácie Európskeho dohovoru na národnej úrovni by mali
zmluvné strany zaistiť vytvorenie podmienok, v rámci ktorých bude: fungovať účinná
kooperácia medzi národnými ľudsko-právnymi inštitúciami a inými relevantnými
subjektmi; zaistený riadny výkon rozsudkov Súdu, a to predovšetkým s ohľadom na
problém opakujúcich sa prípadov, kedy by zmluvné strany mali prijať žiadané
opatrenia, ktoré by zabránili opakovaniu podobných porušení Európskeho dohovoru
a jeho protokolov; vytvorenie dostatočných a jasných vnútroštátnych opravných
prostriedkov. Okrem vyššie zmieneného by zmluvné strany mali zvážiť zvýšenie
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pomoci Súdu prostredníctvom poskytnutia zodpovedajúcich odborníkov do jeho
Kancelárie, a to napríklad aj pomocou zo strany národných sudcov.
V otázke účinného filtrovania neoprávnených sťažností by sa mala
zhodnotiť novo zavedená úloha samosudcov a ich právomoc vyčiarknuť alebo
zamietnuť príslušné sťažnosti z dôvodu ich neprijateľnosti. Riešenie v rámci
problematiky opakujúcich sa prípadov by malo spočívať v rozvoji a efektívnejšej
implementácie pilotného konania, ktoré by malo byť naviazané na záväzok zmluvných
strán rešpektovať a nasledovať požadované opatrenia v rámci takto vydaných
rozsudkov. Táto oblasť sa dočkala zlepšenia novelizáciou Rokovacieho poriadku Súdu,
ktorým sa zaviedli jasnejšie pravidlá s ohľadom na pilotné konania.78 V rámci
požiadavky riadneho a efektívneho výkonu rozsudku Súdu sa strany dohodli na potrebe
rozvoja a zlepšenia právomocí Výboru ministrov, ktorý nesie za túto oblasť
zodpovednosť. S ohľadom na samotné fungovanie Súdu bola zdôraznená dôležitosť
zachovania nestrannosti a zlepšenia kvalifikačných predpokladov sudcov a vytvorenie
predpokladov pre lepšiu aplikáciu ustanovení umožňujúcich zníženie počtu členov
komory zo siedmich na päť.79 Na záver Akčného plánu sa rozoberá zámer
zjednodušenia príslušných procedúr, ktoré by malo byť realizované napríklad
prostredníctvom zmeny príslušných ustanovení Európskeho dohovoru alebo prijatím
Štatútu Súdu.
Ako vyplýva z vyššie uvedeného, prehlásenia, ktoré boli prijaté v spoločnej
deklarácii na konferencii v Interlakene

majú skôr politický charakter. Nejde teda

o konkrétne plány, ale v zásade o všeobecnejšie ciele, ktoré majú byť dosiahnuté, aby
bola dosiahnutá efektivita fungovania Súdu. Akčný plán je možné považovať za celkom
ambiciózny, pokiaľ ide o jeho obsah. Zaujímavou je skutočnosť, že prijatá deklarácia
neobsahuje žiadne riešenia a návrhy, ktoré by sa týkali finančného zabezpečenia Súdu
v zmysle dodatočných zdrojov financovania, ktoré by pomohli zabezpečiť zníženie
zaťaženosti Súdu prostredníctvom zvýšenia počtu organizačného a odborného aparátu.
Deklarácia práveže zdôrazňuje, že akákoľvek reforma Súdu má byť postavená na
dostupných finančných zdrojoch. Práve v tom období sa začala takisto preberať otázka
možného zavedenia poplatkov za podanie sťažnosti na Súd. Tento zámer si získal
podporu
78
79

mnohých ministrov, ktorí sa zúčastnili konferencie, no našťastie sa do

Viď druhú kapitolu.
Podľa článku 26 ods. 2 Európskeho dohovoru.
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záverečnej deklarácie táto požiadavka nedostala. Zavedenie poplatku by totiž mohlo
ohroziť ochranu mnohých poškodených obyvateľov, ktorí by neboli schopní platiť
takéto poplatky.80 Schválenie spoločnej deklarácie neznamenalo ukončenie debát
o reforme. Práve naopak. Štáty by mali prísť s vlastnými návrhmi opatrení, ktoré by
mali vyústiť do efektívneho fungovania Súdu a konania pred ním. Uvedená konferencia
bola len prvou, preto sa ani jej záverečné vyhlásenia nevyznačujú podrobnosťami.
Samotná podoba reformy však dostávala kontúry prostredníctvom

ďalších jednaní

a dohôd, ktoré sú rozobraté v nasledujúcej časti tejto kapitoly.

3.2. Konferencia v Izmire
Druhá konferencia o budúcnosti ESĽP bola zorganizovaná počas tureckého
predsedníctva vo Výbor ministrov. Konala sa v tureckom meste Izmir v dňoch 26. a 27.
apríla 2011. Boli stanovené tri hlavné body, ktorými sa táto konferencia mala zaoberať.
Prvým bolo zhodnotenie dopadu zavedenia dodatkového protokolu č.14 za necelý rok
jeho účinnosti. Druhou záležitosťou malo byť vyhodnotenie toho, čo bolo dosiahnuté
a realizované na základe reformného procesu zahájeného na predchádzajúcej
konferencii v Interlakene. Tretím bodom programu bolo predloženie a odsúhlasenie
nových návrhov pre realizáciu reformného úsilia.
Do samotného reformného procesu boli prizvané aj nevládne medzinárodné
organizácie, ktoré pred konaním druhej konferencie prijali spoločné stanovisko,
v ktorom sa zaoberali otázkami, ktoré pokladajú z ich pohľadu za najdôležitejšie vo
vzťahu k zaisteniu účinnej ochrany ľudských práv a základných slobôd. Ako vyplýva
z ich vyhlásenia, zúčastnené strany by sa mali v Izmire zaoberať predovšetkým:
zaistením nezávislého a nestranného Súdu, čo

by nemalo byť zjednodušením

jednotlivých procedúr ohrozené; plnohodnotné rešpektovanie práva jednotlivca obrátiť
sa na Súd so svojou individuálnou sťažnosťou – a to najmä nezavádzaním akýchkoľvek
poplatkov, ktoré by toto právo mohli ohroziť; užitočnosť nových kritérií prijateľnosti,
80

Uvedené úvahy o zavedení poplatkov boli silno kritizované zo strany nevládnych medzinárodných
organizácii, napríklad zo strany Amnesty International – pozri: Amnesty International: Concern at
proposals for the European Court of Human Rights to charge fees [online]. 24. februára 2010 [cit.
12.marca 2013]. Dostupné z: http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/concern-proposals-europeancourt-human-rights-charge-fees-2010-02-24
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ktoré

by

mohli

zabrániť

posúdeniu

oprávnených

sťažností;

a zabezpečenie

81

zodpovedajúcej národnej implementácie rozhodnutí prijatých Súdom.

Pokiaľ ide o samotné vyhodnotenie dopadu protokolu č.14 na konanie pred
Súdom, je možné sa pozrieť na vyššie uvedené štatistické údaje, z ktorých vyplýva, že
najväčším významom bolo prijatie zmien vo vzťahu k samosudcovi, ktorý sa tak stal
hlavným subjektom

konečného rozhodovania ohľadne neprijateľnosti a vyškrtnutí

sťažností zo zoznamu prípadov. Avšak v roku 2011 stále pretrvával negatívny trend
spočívajúci v nestálom a významnom

raste neuzavretých prípadov posudzovaných

Súdom. Pozitívnym bolo určité zastabilizovanie počtu nových sťažností. Hodnotiť
prínos reformy zavedenej týmto protokolom tak bolo ešte predčasné, no faktom je, že
činnosť samosudcu pomohla odbremeniť fungovanie výborov a komôr, ktoré sa tak
mohli koncentrovať na prípady skutočne vyžadujúce ochranu pred porušovaním práv
garantovaných príslušnými ustanoveniami Európskeho dohovoru a jeho protokolov. Aj
keď bol však dovtedajší prínos nových zmien potešujúci, zúčastnené strany zdôraznili,
že

uvedený protokol nie je spôsobilý poskytnúť dlhodobé a dostatočné riešenia

problémov, ktorým čelí Európsky súd pre ľudské práva.
Na záver konferencie bola jednohlasne prijatá spoločná deklarácia a plán
ďalšieho postupu. V rámci nej boli potvrdené princípy a návrhy, ktoré boli prijaté na
konferencii v Interlakene a stáli za začiatkom tzv. Interlakenského reformného
procesu.82 V uvedenej deklarácii bola vyzdvihnutá ochota a záujem zmluvných strán
pokračovať v načatej reforme. Z hmatateľných výsledkov vývoja po Interlakene
zúčastnené strany vyzdvihli prijatie politiky prednosti vo vzťahu k prijatým sťažnostiam
na Súde alebo zriadenie poradného panelu expertov, ktorých úlohou bolo pôsobiť pri
výbere nových sudcov, čím mali prispieť k zvýšeniu odborných predpokladov vedúcich
k zaisteniu kvalitného obsadenie Súdu.
Samotný plán

nadväzuje na Akčný plán z Interlakenu, pričom rozvíja

väčšinu jeho bodov. Aj napriek hlasnej kritike zo strany nevládnych organizácii sa do
tohto plánu dostali ustanovenia, ktoré vyzývajú k možnému zavedeniu poplatkov pre
81
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sťažovateľov, čo by malo odradiť podávanie zjavne neopodstatnených sťažností. Vo
vzťahu k štátom sa kladie dôraz na otázku implementácie Európskeho dohovoru na
národnej úrovni, v rámci ktorej by malo dôjsť k zlepšeniu vykonávania jednotlivých
rozsudkov, ako aj k podpore vzdelania národných sudcov s ohľadom na judikatúru
Súdu, pričom samozrejmosťou je rešpektovanie a zdôraznenie princípu subsidiarity.
Samotné zmluvné strany sa zaviazali k prijatiu národných správ do konca roku 2011,
v rámci ktorých by presne zadefinovali spôsob, ktorým by realizovali relevantné časti
deklarácie a plánu z Interlakenu a Izmiru. Za účelom zníženia zaťaženosti Súdu by mali
byť prijaté

nové mechanizmy filtrovania neoprávnených sťažností. Zaujímavým

návrhom bolo zváženie prípadného zavedenia procedúry, v rámci ktorej by sa najvyššie
súdy zmluvných strán mohli obrátiť na Európsky súd pre ľudské práva so žiadosťou
o vydanie poradného posudku, čo by mohlo viesť k zníženiu počtu sťažností pred
Súdom.83 Pokrok nastal aj v oblasti opakujúcich sa prípadov, kde bolo prijatých
niekoľko opatrení od Interlakenu, medzi ktoré je možné zaradiť napríklad zavedenie
novej kompetencie výborov, ktoré tak môžu vydávať už aj meritórne rozhodnutia,
prípadne prijatie nového ustanovenia vo vzťahu k vyššie zmieňovaným

pilotným

procedúram. Reforma konania pred Súdom by mala takisto podporiť možnosti
priateľského urovnávania sporov, a to prostredníctvom jasných pravidiel. Od zahájenia
Interlakenského procesu došlo k zmenám a zlepšeniu fungovania Kancelárie súdu, čo
umožnilo efektívnejšiu správu v oblasti financovania a ľudských zdrojov, ktorých
zaistenie je nevyhnutné pre riadne fungovanie Súdu.
Podobne ako v spoločnej deklarácii a akčnom pláne z Interlakenu, aj plán
z Izmiru navrhuje prijatie nových ustanovení Európskeho dohovoru alebo prijatie
nového Štatútu Súdu, a to v takej podobe, aby to umožnilo realizáciu všetkých
požiadaviek a cieľov, ktorými sa tieto dve konferencie zaoberali. Prípravnými prácami
bol pritom poverený Výbor ministrov Rady Európy. Aký bol teda výsledok konferencie
v Izmire? Vďaka účinnosti dodatkového protokolu č.14 bola možnosť vyhodnotiť
prijaté zmeny, a to najmä zhodnotenie, či tieto zmeny dokážu zlepšiť a zefektívniť
konanie pred Súdom a či je vôbec odôvodnené v podobných zmenách pokračovať.
Záverečná deklarácia priniesla ucelenejší a detailnejší rozbor cieľov, ktoré majú byť
83
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v tomto reformnom úsilí dosiahnuté. Zatiaľ čo konferenciu v Interlakene možno vnímať
ako začiatok a spustenie reformy, konferencia v Izmire sa stala dôkazom, že záujem na
reforme a zefektívnení konania pred Súdom je skutočný.

3.3. Konferencia v Brightone
Ako posledná bola zatiaľ zorganizovaná v rámci britského predsedníctva
konferencia v anglickom meste Brighton v dňoch 18. a 20. apríla 2012. Zatiaľ čo
predchádzajúce konferencie priniesli závery skôr politického a teoretického charakteru,
základným cieľom konferencie v Brightone bolo odsúhlasenie už konkrétnych
reformných návrhov a opatrení, ktoré by viedli k efektívnemu súdnemu orgánu pre
všetkých obyvateľov členských štátov Rady Európy. Konferencia však bola znovu
zakončená len prijatím nezáväznej deklarácie.84
Ako prvé je potrebné zhodnotiť, či sa od predchádzajúcich konferencií,
ohľadne ich návrhov a cieľov, niečo zmenilo vo vzťahu ku konaniu pred Súdom.
Významný posun nastal v aplikácii príslušných ustanovení priateľského urovnávania
sporov. Počet sťažností, ktoré boli uzavreté týmto spôsobom významne narástol. Už po
konferencii v Interlakene vykazovalo úspešné použitie konania o zmieri nárast o 94 %
a po konferencii v Izmire o ďalších 25%, čo pomohlo znížiť počet prípadov, ktorými sa
musel Súd podrobne zaoberať. Ďalším úspechom bola podpora fundamentálneho
princípu, teda realizácie práva na individuálnu sťažnosť, a to prostredníctvom aplikácie
dočasných opatrení využívaných v prípade potreby rýchleho zásahu zo strany Súdu.85
Za účelom posilnenia princípu právnej istoty na strane sťažovateľov boli prijaté
opatrenia vedúce k väčšiemu stupňu konzistencie vo vzťahu k interpretácii a aplikácii
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Použitie článku 39 Rokovacieho poriadku Súdu. Tento systém bol po konferencii v Izmire zefektívnený
prijatím procedurálnych zmien na súdnej a administratívnej úrovni. Potreba riešenia tejto otázky súvisela
s rastúcim počtom sťažností žiadajúcich použitie týchto dočasných opatrení.
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príslušných ustanovení Súdom v jednotlivých prípadoch.86 Jedným z ďalších opatrení,
ktoré boli podniknuté, je možné spomenúť oblasť poskytovania informácii vo vzťahu
k verejnosti. Potenciálni sťažovatelia sa teraz vo svojom materinskom jazyku môžu
prostredníctvom zverejnených informácii na webových stránkach Súdu dozvedieť
napríklad o jednotlivých podmienkach prijateľnosti sťažností, a tak zvážiť, či by ich
prípadná sťažnosť nebola v konaní pred Súdom zamietnutá už v prvom štádiu, čo má
znovu viesť k zníženiu neopodstatnených sťažností.87
Ako je možné vidieť na základe predchádzajúceho odseku, konanie pred
Súdom dospelo k viacerým zmenám od poslednej konferencie, čo bolo zúčastnenými
stranami hodnotené ako úspech. Samotná záverečná deklarácia znovu prináša
podrobnejšie rozpracované ciele a návrhy, ktoré majú byť v nasledujúcich rokoch
realizované. Hlavným problémom naďalej zostáva každoročne vysoký počet nových
sťažností, a to ako neoprávnených, tak aj oprávnených, ktorých existencia je sama
o sebe vážnym problémom naznačujúcim nevyhnutnosť zmien v systéme. Ako prvá
vystupuje opakujúca sa požiadavka vo vzťahu k členským štátom, ktoré musia prijať
také opatrenia, ktoré by viedli k dostatočnej implementácii Európskeho dohovoru
a rozsudkov Súdu, a to najmä v podobe ich náležitej aplikácie národnými súdmi, čo by
mohlo pomôcť znížiť počet nových sťažností.88
Konkrétnejšie ciele obsiahnuté v záverečnej deklarácii sa týkajú priamo
navrhovaných zmien v Európskom dohovore a súvisiacich dokumentoch upravujúcich
konanie pred Súdom. Uvedené návrhy sa dotýkajú predovšetkým vyššie definovaných
podmienok prijateľnosti, ktoré sú dôležitým stavebným kameňom vlastného konania
pred Súdom. Jednou z požiadaviek je napríklad skrátenie povinnej šesťmesačnej lehoty
pre podanie sťažnosti na štyri mesiace.89 Deklarácia takisto navrhuje posilniť kritérium
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Za tým účelom boli napríklad vypracované jasné pravidlá týkajúce sa použitia ustálenej judikatúry
Súdu. Do uvedených zmien nebola vypracovaná žiadna oficiálna doktrína vo vzťahu k použitiu minulých
rozhodnutí ako súčasť precedentného práva.
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preparation for the Brighton Conference [online]. Štrasburg, 20. februára 2012 [cit. dňa 28.februára
2013].
Dostupné
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Zmeny v znení článku 35 Európskeho dohovoru – viď kapitolu č.2 venujúcej sa jednotlivým
podmienkam prijateľnosti.
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neprijateľnosti sťažnosti z dôvodu neexistencie podstatnej ujmy na strane sťažovateľa,
a to tým, že sa odstráni podmienka, podľa ktorej nemohol byť takýto prípad odmietnutý,
ak nebol riadne preskúmaný domácim súdom.90 Uvedené zmeny majú byť prijaté do
konca roka 2013.
Ako prínosné bolo označené prijatie politiky priority a odhodlanie Súdu
uzavrieť veľkú väčšinu neopodstatnených sťažností do roku 2015, a to za predpokladu
efektívnej pomoci zo strany národných sudcov a iných odborníkov v oblasti práva.
Tento cieľ sa v priebehu

roka aj podarilo napĺňať.91 Jednou z významných

navrhovaných zmien bolo plne umožniť podávanie žiadosti prostredníctvom internetu,
čo by umožnilo rozšírenie možností pre sťažovateľov a zlepšenie prípadnej
komunikácie medzi nimi Súdom. Za potrebnú bola označená snaha zvýšiť počet
aktívnych sudov Súdu spolu s príslušnou úpravou ich právomocí a funkcií, a to do
konca roka 2013. Posilnená mala byť úloha veľkej komory, čo má umožniť zmena
článku 30 Európskeho dohovoru vypúšťajúcu možnosť zúčastneným stranám namietať
príslušné postúpenie právomocí. 92 Zmenený má byť aj maximálny vek zvoleného sudcu
na 65 rokov. Väčšina ostatných požiadaviek vychádza a nadväzuje na vyššie uvedené
návrhy učinené a schválené na konferenciách v Interlakene a Izmire.
Ako je možné vidieť, od prvej konferencie bolo prijatých niekoľko zmien
týkajúcich sa zabezpečenia efektívneho konania pred Súdom. No tieto zmeny sú
považované len za čiastkové riešenie komplexného problému. Aj z tohto dôvodu by
preto v časovom horizonte nasledujúcich rokov mala byť prijatá ucelená reforma
konania pred Súdom, a to vo forme novelizácie súčasného Európskeho dohovoru alebo
prijatia samostatného Štatútu Európskeho súdu pre ľudské práva. Medzi rokmi 2012
a 2015 by pritom malo dôjsť k zhodnoteniu realizácie opatrení navrhovaných v rámci
Interlakenského procesu.

5. Súčasný a budúci vývoj reformného procesu
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Navrhuje sa vypustiť veta čl.35 ods.3 písm. b): ,, a za predpokladu, že žiaden prípad nemôže byť
odmietnutý z uvedeného dôvodu, ak nebol riadne preskúmaný domácim súdom.“ – viď pozn. č.78.
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Viď štatistické údaje uvedené v kapitole 3.1.
92
Viď predchádzajúce kapitoly.
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V predchádzajúcej

kapitole

bol

zanalyzovaný

začiatok

a priebeh

Interlakenského reformného procesu, a to spolu s hodnotením už niektorých prijatých
a realizovaných opatrení. Táto kapitola je rozdelená na dve základné podkapitoly. Prvá
sa zaoberá vývojom reformného procesu, ktorý nasledoval po poslednej konferencii
v Brightone, a to s dôrazom na zhodnotenie súčasného stavu konania pred Súdom a
zanalyzovanie prípadných nových zmien vedúcich k efektívnemu fungovaniu Súdu.
Okrem iného bude vyhodnotená práca Riadiaceho výboru pre ľudské práva (CDDH),
ktorý bol poverený vypracovaním nových reformných ustanovení. Druhá podkapitola sa
zaoberá záverečným zhodnotením Interlakenského procesu a načrtnutím jeho budúceho
pokračovania.

5.1. Vývoj po konferencii v Brightone
Čo sa týka súčasnej situácie, v ktorej sa konanie pred Súdom nachádza, je
v prvom rade nevyhnutné zhodnotiť vývoj ohľadne zaťaženosti Súdu prípadmi. Ako
vyplýva zo štatistických údajov podrobne zanalyzovaných v úvode predchádzajúcej
kapitoly, rok 2012 a začiatok roka 2013 je možné zatiaľ považovať za prelomové,
keďže sa prvýkrát v modernej histórii Súdu znížil počet neuzavretých prípadov, čo
súviselo predovšetkým so zavedením nových právomocí samosudcu, vďaka ktorým
môže ukončiť posudzovanie podanej sťažnosti už v prvom štádiu konania. K urýchleniu
konania pred Súdom

prispelo aj čiastočné zväčšenie personálneho obsadenia

Kancelárie Súdu, a to prostredníctvom dočasného preloženia viacerých odborníkov
z členských štátov, ktorí tak napĺňali jednu časť z dohôd učinených na predchádzajúcich
konferenciách.
Samotné konanie pred Súdom sa dočkalo niektorých významnejších zmien.
Účinne sa už využíva jasne definovaná politika priorizovania jednotlivých sťažností,
ktoré bolo po novom rozdelené do siedmich základných kategórii, ktoré sú dôležité
z hľadiska určenia poradia, v akom majú byť prejednávané a posudzované pred Súdom.
Sťažnosti požívajúce

najmenšiu dôležitosť a tvoriace najpočetnejšiu kategóriu sú

pritom najčastejšie uzavreté vďaka činnosti samosudcov. Nezastupiteľnú úlohu v tejto
politike zohráva práve Kancelária Súdu. Komora a veľká komora sa tak môžu sústrediť
na skutočne závažné prípady, ktorých uzavretie by bez vyššie spomenutých
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predpokladov trpelo dlhými prieťahmi. Významnejší progres nastal aj v prípade
častejšieho použitia pilotného konania, ktoré pomáha čiastočne riešiť vážny problém
opakujúcich sa prípadov, ktorých počet bol k 1.októbru 2012 približne 39 100.93
Dôležitou súčasťou reformného procesu je práca tzv. Riadiaceho výboru pre
ľudské práva (CDDH) fungujúceho v rámci Výboru ministrov.94 Tento Riadiaci výbor
koncom roka 2011 vytvoril dve pracovné skupiny, ktorých primárnymi úlohami je
hodnotenie doteraz prijatých opatrení a vypracovávanie návrhov nových dokumentov za
účelom realizácie reformných cieľov. Prvá pracovná skupina (označená písmenom „A“)
má za úlohu predkladanie správ v dvoch oblastiach: aké opatrenia boli prijaté
zmluvnými stranami vo vzťahu k realizácii dohôd z príslušných konferencií
a vyhodnotenie účinkov dodatkového protokolu č.14

a záverečných deklarácii na

samotnú prácu Súdu.95 Druhá pracovná skupina (označená písmenom „B“) sa
koncentruje na implementáciu cieľov dohodnutých na konferencii v Brightone, a to
najmä prostredníctvom vypracovávania návrhu dvoch nových protokolov k Európskemu
dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. V súčasnosti pribudli
k uvedeným pracovným skupinám ďalšie štyri, ktoré sa majú zaoberať vyhodnotením
ďalších záležitostí súvisiacich s reformou konania pred Súdom.96 Riadiaci výbor pre
ľudské práva ešte pred zriadením príslušných pracovných skupín vypracoval správu
analyzujúcu jednotlivé ciele a navrhované opatrenia z prvých dvoch konferencií, ktoré
by vyžadovali zmenu súčasného znenia Európskeho dohovoru.97 Viaceré opatrenia
uvedené v tejto správe sa dostali do záverečnej deklarácie konferencie v Brightone
a stali sa tak základom ďalšieho reformného vývoja.
93

ECHR: The Interlaken process and the Court [online]. Štrasburg 16. októbra 2012 [cit. dňa 12.marca
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work in progress : a compilation of publications and documents relevant to the ongoing reform of the
ECHR. Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2009. 718 str. ISBN: 978-92-871-6604-3
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Pre hodnotenie dopadov protokolu č.14 viď kapitolu č. 3.2.
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Jedná sa o pracovné skupiny s označením „C, D, E a F“. Každá z týchto pracovných skupín je
poverená vypracovaním správy ohľadne konkrétnych cieľov deklarovaných zúčastnenými stranami na
konferencii v Brightone. Z týchto otázok môžeme spomenúť napríklad aplikáciu dočasných opatrení
podľa článku 39 Rokovacieho poriadku Súdu, implementácia rozsudkov Súdu. S výnimkou pracovnej
skupiny „C“ ešte k vydaniu príslušnej správy nedošlo. Pre bližšie informácie pozri:
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Steering Committee for Human Rights: CDDH Final Report on measures requirinq amendment of the
European Convention on Human Rights [online]. Štrasburg. 15. februára 2012 [cit. dňa 19.marca 2013].
Dostupné z: http://www.coe.int/t/dgi/brighton-conference/Documents/CDDH-amendment-measuresreport_en.pdf
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Ako bolo uvedené vyššie, pracovná skupina „B“ bola poverená prípravou
nových dodatkových protokolov, realizujúcich niektoré z cieľov dohodnutých na
predchádzajúcich konferenciách. V súčasnosti existujú vypracované návrhy protokolu č.
15 a protokolu č.16 k Európskemu dohovoru. Prvý z uvedených protokolov prináša
napríklad zmeny v preambule Európskeho dohovoru alebo stanovenie veku volených
sudcov na 65 rokov, čo znamená posunutie maximálneho veku z 80 na 74 rokov.
Z hľadiska konania pred Súdom sú dôležité ustanovenia zrušujúce možnosť
zúčastnených strán podávať námietky proti postúpeniu prejednávanej veci veľkej
komore a ustanovenia vzťahujúce sa k podmienkam prijateľnosti, ktoré menia
šesťmesačnú lehotu pre podanie sťažnosti na štyri mesiace a posilňujú kritérium
existencie podstatnej ujmy.98 Ostatné zmeny nemajú na konanie pred Súdom významný
dopad.

99

Protokol číslo 16 sa týka poradných posudkov vydávaných Súdom. Tento

protokol prináša zásadnú zmenu právomoci Súdu v tejto oblasti, a to tým, že po prijatí
uvedeného protokolu by sa na Súd mohli so žiadosťou o vydanie poradného posudku
obracať najvyššie súdne inštancie zmluvných strán v prípade sporu prejednávaného
v konaní pred nimi a v súvislosti s otázkami interpretácie alebo aplikácie príslušných
ustanovení Európskeho dohovoru a jeho protokolov. V súčasnej úprave má takúto
možnosť podľa článku 47 Európskeho dohovoru len Výbor ministrov. Poradné
stanoviská by vydávala veľká komora, pričom by mali naďalej nezáväzný charakter.
Takáto zmena by bezpochyby umožnila uzavrieť spor ešte na úrovni domáceho súdu, čo
by viedlo k zníženiu nových sťažností a zníženiu zaťaženosti Súdu.100

5.2. Zhodnotenie a načrtnutie budúceho vývoja
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Bolo by nesprávne, keby sme za začiatok reformy konania pred Európskym
súdom pre ľudské práva označili konferenciu v Interlakene. Táto konferencia, spolu so
zvyšnými dvomi, je len dôkazom prehĺbenia a zintenzívnenia reformného procesu,
ktorého potreba sa objavila od zreformovania Súdu prijatím dodatkového protokolu
č.11. Významným míľnikom v tomto reformnom úsilí sa stal dodatkový protokol č.14,
ktorého cieľom bolo reagovať na hlavné príčiny stojacich za nevyhnutnosťou prijatia
zmien, ktoré by viedli k zefektívneniu konania pred Súdom. Tieto jednotlivé dôvody
boli zadefinované v tretej kapitole, pričom ich hlavným reprezentantom bolo neúmerné
zaťaženie Súdu. Otázkou však zostáva, či sa podarilo prijatými opatreniami zmierniť
alebo dokonca odstrániť tieto príčiny. Ako vyplýva z predchádzajúcich kapitol, za
posledných pár rokov bolo prijatých viacero zmien a noviniek, majúcich významný
vplyv na konanie pred Súdom. Hlavne zavedenie nových právomocí u samosudcov
a výborov bezpochyby znamenalo zrýchlenie konania, keďže je možné prípadné
neoprávnené sťažnosti zamietnuť už pred samosudcom, a nie je teda potrebné ich
posudzovanie pred výborom alebo dokonca komorou, ktoré by zamestnávali väčší počet
sudcov. Toto však boli predovšetkým zmeny, ktoré priniesla ratifikácia protokolu č.14.
Pokiaľ ide o vývoj, zahájený po zorganizovaní prvej konferencie
o budúcnosti Súdu, je možné ho taktiež hodnotiť skôr pozitívne. Závery konferencie
boli síce obsiahnuté v nezáväzných deklaráciách, no zmluvné strany, Súd a ostatné
relevantné subjekty pristúpili k zavedeniu mnohých potrebných opatrení, ktoré pomohli
zlepšiť a zefektívniť konanie pred Súdom. Z tohto pohľadu aplikácia pilotného konania
patrí k tým významnejším. Avšak nemenej dôležitou sa stala politika priorizovania
jednotlivých sťažností, čo v konečnom dôsledku umožnilo Súdu koncentrovať sa hlavne
na dôležité a závažné prípady.
V súčasnosti príslušné pracovné skupiny, pôsobiace v rámci Riadiaceho
výboru pre ľudské práva, vypracovávajú analýzy a návrhy, ktoré by mali pomôcť
k plnej realizácii dohodnutých zámerov z vyššie uvedených konferencií. Tieto pracovné
skupiny sú zároveň základom budúceho vývoja v oblasti reformy konania pred Súdom.
Aj keď práca prvých dvoch pracovných skupín výrazne pokročila, všetko je stále
v štádiu prípravy. Samotné návrhy protokolov č.15 a č.16 musia najprv prejsť Výborom
ministrov, Parlamentným zhromaždením či samotným Súdom, ktorý by sa mal vyjadriť
k potenciálnym dopadom prijatia týchto zmien. Ostatné pracovné skupiny boli
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vytvorené o niečo neskôr, čo sa odráža na výsledku ich doterajšej práce. Väčšina by
však mala vypracovať príslušné správy a predať k ich zhodnoteniu v priebehu
nasledujúcich mesiacov. Tieto snahy tak majú smerovať k novelizácii jednotlivých
ustanovení Európskeho dohovoru, prípadne k schváleniu iných dokumentov podrobne
upravujúcich konanie pred Súdom, ktoré by zaistilo jeho efektívne fungovanie
z dlhodobého hľadiska. Okrem práce týchto pracovných skupín je dôležitý aj postup
jednotlivých štátov, a to s ohľadom na realizáciu opatrení, ktoré by znížili počet
sťažností zo strany ich vlastných občanov. Je možné predpokladať, že samotný Súd
bude naďalej pokračovať v prijímaní nových nástrojov a zdokonaľovaní existujúcich
vedúcich k naplneniu reformných cieľov. Na zodpovedanie otázky skutočného vývoja
reformy si však bude nevyhnutné počkať.

Záver
Základným cieľom tejto práce bola otázka súčasného fungovania konania
pred Európskym súdom pre ľudské práva a analýza jeho budúceho vývoja z hľadiska
súčasného reformného procesu. Ako vyplýva z vyššie uvedených faktov, úloha Súdu je
v systéme ochrany základných ľudských práv a základných slobôd založeného na
Európskom dohovore nenahraditeľná. Táto úloha však v období posledných rokov čelí
narastajúcim problémom, ktoré tak ohrozujú samotnú podstatu uvedeného systému. Je
preto nevyhnutné prijať potrebné opatrenia, ktoré by viedli k zabezpečeniu efektívneho
konania pred Súdom, čo by zaistilo, že by sa každý oprávnený mohol domôcť ochrany
svojho práva.
Zadefinovanie súčasnej podoby konania pred Súdom umožňuje lepšie
pochopiť jednotlivé reformné návrhy vzťahujúcich sa k tejto oblasti. Ako je uvedené
v druhej kapitole, konanie pred Súdom je možné rozdeliť na dve základné štádia:
konanie o prijateľnosti a konanie vo veci samej. V súčasnosti zohráva najdôležitejšiu
úlohu prvé štádium, ktoré pôsobí ako filtračný mechanizmus, vďaka ktorému je možné
zamietnuť sťažnosti, ktoré by boli svojou podstatou neodôvodnenými alebo
neoprávnenými, čo by mohlo výrazne pomôcť pri riešení najvážnejšieho problému
ktorému Súd v posledných rokov čelí.
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Tento problém je možné označiť jedným pojmom, a to nadmerná
zaťaženosť Súdu prípadmi. Táto skutočnosť je výsledkom niekoľkých ďalších
problémov, ktorými je konanie pred Súdom ohrozené. Nadmerná zaťaženosť tak súvisí
v prvom rade s veľkým množstvo každoročne podávaných individuálnych sťažností, čo
by samo o sebe nemalo byť ohrozením fungovania Súdu, no keďže absolútna väčšina
týchto sťažností je neopodstatnených, odsúvajú na úzadia skutočné a závažné prípady
vyžadujúcich zásah Súdu. Ďalším súvisiacim problémom je existencia tzv. opakujúcich
sa prípadov, to znamená prípadov opierajúcich sa o rovnaký alebo podobný základ.
Z ostatných problémových oblastí je možné spomenúť realizácia a dodržiavanie
rozsudkov Súdu a taktiež otázka riadnej implementácie Európskeho dohovoru
a príslušných protokolov zo strany zmluvných štátov. Ako už bolo spomenuté, tieto
a ďalšie skutočnosti ohrozujú samotný systém ochrany reprezentovaný Súdom. Aj preto
sa relevantné strany dohodli na potrebe existujúci systém zreformovať, ktorého
výsledkom by malo byť efektívne a rýchle konanie pred Súdom, ktoré by poskytovalo
ochranu tým subjektom, ktoré to skutočne potrebujú.
Tento reformný proces začala už prijatím dodatkového protokolu číslo 14,
ktorého plná aplikácia nastala až po jeho ratifikácii v roku 2010, pričom do dnešného
dňa už zaznamenal niekoľko významných úspechov. Z pohľadu konania bola
najdôležitejším úprava právomocí samosudcov a výborov, a to vo vzťahu k možnosti
vydávať konečné rozhodnutia v širšom okruhu prípadov ako v minulosti, čo v zásade
umožnilo komore a veľkej komore Súdu sa koncentrovať na závažné prípady. Samotné
dopady sú preukázané v tretej kapitole tejto práce.
Uvedený protokol však nebol ukončením reformných snáh, práve naopak, je
možné ho považovať za ich začiatok. Prehĺbenie reformy nastáva v období posledných
troch rokov, kedy sa konali jednotlivé konferencie riešiace budúcnosť Európskeho súdu
pre ľudské práva. Tieto konferencii zahájili ďalšiu fázy reformy nazývanú aj
Interlakenský proces. Závery týchto konferencií boli zhrnuté do spoločných deklarácií,
ktoré obsahovali návrhy jednotlivých opatrení, ktoré by mali byť realizované za účelom
dosiahnutia efektívneho fungovania Súdu. Prijaté návrhy však nezostali len v rovine
teórie, ale došlo k niektorým významným zmenám zlepšujúcich konanie pred Súdom.
Od začiatku Interlakenského procesu došlo k riadnemu zadefinovaniu tzv.
pilotného konania, ktoré by malo pomôcť vyriešiť problematiku opakujúcich sa
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prípadov. Od svojho vylepšenia už dokázalo priniesť niekoľko dôležitých rozhodnutí,
ktorých implementácia na národnej úrovni by mala viesť k zníženiu veľkého počtu
týchto prípadov. Ďalším úspechom bolo stanovenie jasných pravidiel a podpora
priateľského urovnávania sporov. Použitie tohto konania umožňuje Súdu zaoberať sa
inými a dosiaľ neuzavretými prípadmi. Ako dôležitá a úspešná sa ukázala aj tzv.
politika priority. Všetky tieto a iné zmeny pomohli v konečnom dôsledku znížiť počet
neuzavretých prípadov posudzovaných pred Súdom, čo je jedným z hlavných dôvodov
existencie tohto reformného procesu. Z tohto dôvodu môžeme hodnotiť reformný
proces za doposiaľ úspešný.
Uvedené zmeny však nie je možné považovať za komplexné riešenie
všetkých problémov. Preto sa aj v súčasnosti intenzívne pracuje na vypracovávaní
ďalších návrhov, a to v podobe novelizácie súčasného znenia Európskeho dohovoru, čo
by malo viesť k úspešnému dokončeniu reformy konania pred Súdom. Či sa však tento
cieľ podarí zrealizovať je otázka nasledujúcich rokov.
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Zoznam skratiek
Súd – Európsky súd pre ľudské práva

ESĽP – Európsky súd pre ľudské práva

ECHR – Európsky súd pre ľudské práva

CDDH – Riadiaci výbor pre ľudské práva

Európsky dohovor – Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných práv
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Resumé

Proceedings before the European Court of Human Rights and their
reform

The European Court of Human Rights (hereinafter referred to as the Court)
exists within the Council of Europe that can be characterized as the most developed
system of human rights protection in the whole world and the Court holds the
responsibility for this protection. In the case of violation of human rights and
fundamental freedoms an individual is entitled to submit an application that initiates
proceedings before the Court. At present, proceedings before the Court have to face
various problems that threaten the very existence of this system. Therefore, there is a
need for the reform. The purpose of my thesis is to analyse the current proceedings and
the effect of the reform on them.
The thesis is composed of five chapters, each of them dealing with
different aspects of current proceedings and efforts to reform them. Chapter One is
introductory. It contains the basic information about the Council of Europe and the
Court. It also defines the structure and composition of the Court including the definition
of its competences.
Part Two deals with the current proceedings before the Court. It is divided
into two subchapters. The first one focuses on the proceedings initiated by the
submission of individual´s application. These applications account for the absolute
majority of pending cases. The second subchapter deals with the other types of
proceedings that can be initiated before the Court.
Chapter Three is the beginning of the analysis of current efforts to reform
the proceedings before the Court. It is composed of two parts. Part One identifies and
analyzes the problems of the proceedings and reasons that led to the initiation of reform.
Part two describes the Protocol No.14 to the Convention that can be viewed as the first
step in the long-term reform.
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Chapter four concentrates on the three conferences (in Interlaken, Izmir and
Brighton) dealing with the future of the Court. Each part of this chapter addresses the
outcomes of one conference and analyzes the changes made in relation to the
proceedings.
The last chapter focuses on the assessment of this reform process and
analyzes the effects of changes made in the proceedings. It also provides an outline of
future development. The thesis showed that the Court has to deal with serious problems,
but there are some positive results of current reform process.
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