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Tlačová správa: Európsky súd pre ľudské práva konštatoval porušenie práva 
na rešpektovanie súkromného a rodinného života 
 
 
Bratislava, 18. október 2018 – Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu rozsudkom zo 
dňa 16. októbra 2018 konštatoval porušenie práva sťažovateľa - rakúskeho štátneho občana 
Stephana Visyho - na rešpektovanie súkromného a rodinného života podľa článku 8 
Európskeho dohovoru o ľudských právach (ďalej len „Dohovor“), a to v dôsledku konania 
slovenských orgánov činných v trestnom konaní.  
 
Advokátska kancelária Čarnogurský ULC zastupovala sťažovateľa v konaní pred Európskym 
súdom pre ľudské práva, pričom súčinnosť poskytli aj kolegovia zo zahraničia. 
 
Európsky súd pre ľudské práva skonštatoval porušenie článku 8 Dohovoru v dôsledku 
nezákonnej prehliadky obchodných priestorov sťažovateľa na Slovensku a priznal 
sťažovateľovi 2.000 EUR ako náhradu nemajetkovej ujmy.  
 
Sťažovateľ mal kanceláriu v Bratislave, ktorá sa nachádzala na tej istej adrese ako 
obchodné priestory iných právnických osôb patriacich do rovnakej rakúskej obchodnej, 
finančnej a priemyselnej skupiny. V rámci vyšetrovania určitých podozrení majúcich 
trestnoprávnych charakter v Rakúsku, požiadala rakúska prokuratúra slovenské orgány o 
prehliadku obchodných priestorov rakúskej finančnej a priemyselnej skupiny v Bratislave a 
zaistenie dokumentov relevantných pre vyšetrovanie.  
 
Slovenské orgány činné v trestnom konaní v rámci prehliadky priestorov sťažovateľa v roku 
2009 zaistili viacero dokumentov, ako písomných, tak aj elektronických a tieto odovzdali 
rakúskym orgánom.   
 
Sťažovateľ využil všetky dostupné opravné prostriedky na Slovensku za účelom ochrany 
svojich práv a oprávnených záujmov.  
 
Nálezom zo dňa 7. decembra 2010 Ústavný súd Slovenskej republiky rozhodol, že v 
dôsledku predmetnej prehliadky priestorov a zaistenia vecí došlo k porušeniu práva 
sťažovateľa na pokojné užívanie majetku, práva na rešpektovanie súkromného života a 
práva na súdnu a inú právnu ochranu, pretože príkaz na prehliadku priestorov a zaistenie 
vecí bol vydaný vo vzťahu k obchodným priestorom iného subjektu a nevzťahoval sa na 
priestory a veci patriace sťažovateľovi. Ústavný súd vyslovil, že povinnosťou generálnej 
prokuratúry bolo bezodkladne požiadať rakúsku stranu o vrátenie vecí zaistených v 
kancelárii a v trezore patriacich sťažovateľovi a zakázal prokuratúre pokračovať v 
porušovaní sťažovateľových práv. Na základe tohto nálezu generálna prokuratúra požiadala 
rakúske orgány o vrátenie nezákonne zaistených predmetov s cieľom ich vrátenia 
sťažovateľovi. Vo februári 2012 Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Bratislava I vydalo 
uznesenie o vrátení vecí sťažovateľovi.  
 
Dňa 7. marca 2012 boli veci vrátené sťažovateľovmu právnemu zástupcovi, avšak v rovnaký 
deň boli všetky opäť zaistené s odkazom na medzičasom vydané nové dožiadanie rakúskych 
orgánov z apríla 2011.  
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Sťažovateľ opätovne využil všetky dostupné opravné prostriedky za účelom ochrany svojich 
práv a oprávnených záujmov, ktoré však neboli úspešné.  
 
Preto sa sťažovateľ obrátil na Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu so sťažnosťou, 
ktorou namietal, že postupom slovenských orgánov činných v trestnom konaní došlo k 
porušeniu práva sťažovateľa na rešpektovanie súkromného a rodinného života 
a korešpondencie.  
 
Európsky súd pre ľudské práva rozsudkom konštatoval porušenie práva Stephana Visyho na 
rešpektovanie súkromného života a korešpondencie, pričom zdôraznil, že slovenská 
prokuratúra ani Ústavný súd SR sa nezaoberali sťažovateľovou námietkou, že opätovne  
zaistené veci (elektronické nosiče) obsahovali informácie chránené dôvernosťou vzťahu 
medzi advokátom a klientom.  
 
Slovenská republika podľa názoru Európskeho súdu pre ľudské práva neposkytla 
sťažovateľovi dostatočnú ochranu jeho práv zaručených Dohovorom, a to najmä 
neposkytnutím relevantných a dostatočných dôvodov na zamietnutie sťažností sťažovateľa 
v súvislosti s opätovným zaistením vecí (CD nosičov). 
 
Rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Visy proti Slovenskej republike bol 
publikovaný a je dostupný online na webovom sídle Európskeho súdu pre ľudské práva 
(hudoc.echr.coe.int). 
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