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Zásady poskytovania právneho poradenstva právnikmi Ligy za ľudské práva 
 
Liga za ľudské práva poskytuje bezplatné právne poradenstvo žiadateľom o azyl na Slovensku 
prostredníctvom tímu skúsených právnikov.  
 

 Právne služby sú poskytované na základe zásad kompetentnosti, nezávislosti, hospodárnosti a 
účelnosti, zodpovednosti za poskytnutú službu, dôvernosti a mlčanlivosti v súlade s právnymi 
predpismi a v ich medziach príkazmi klienta.  

 

 Právnici poskytujú právne poradenstvo všetkým klientom rovnako v súlade s princípmi ľudských 
práv a nediskriminácie, pričom vystupujú pri kontakte s klientom dôstojne a profesionálne.  

 

 Právna pomoc môže byť poskytovaná len na základe dobrovoľného informovaného súhlasu 
klienta a trvá len počas doby, dokedy trvá informovaný súhlas klienta. Klient môže kedykoľvek 
vypovedať právne zastúpenie. 

 

 Právnici klientov pravidelne informujú o všetkých právnych úkonoch a stave konania. Klient má 
právo dostať kópiu jeho spisu. 
 

 Právnici konajú zodpovedne, odborne a s náležitou starostlivosťou, v súlade s účinnými 
právnymi predpismi tak, aby v rámci zákonov dosiahol pre klienta čo najlepší výsledok.  
 

 Právnici môžu zastupovať klienta len v rozsahu poverenia a v súlade s pokynmi klienta. Právnici 
sú povinní dodržiavať všetky lehoty vzťahujúce sa na prípad klienta. 
 

 Právnici sú povinní viesť systém zaznamenávania poskytovanej právnej pomoci klientom 
a archivovať všetky dokumenty súvisiace s poskytovanou pomocou v súlade s platnými zákonmi. 

 

 Právnici nesmú zastupovať klienta v prípade, ak by ich osobné alebo finančné záujmy boli 
v rozpore so záujmami klienta.  
 

 Klient a potenciálny klient majú právo na zachovanie mlčanlivosti o informáciách získaných od 
nich alebo od iných osôb právnikom. Povinnosť mlčanlivosti môže zaniknúť len na základe 
výslovného súhlasu klienta. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení poskytovania právnej 
pomoci klientovi, ak nie je upravené inak. Povinnosť mlčanlivosti sa nevzťahuje na informácie, 
ktoré boli zverejnené s klientovým súhlasom.  

 

 Právnici musia klienta vždy poučiť o povinnosti ohlásiť spáchanie trestného činu alebo prípravu 
trestného činu podľa platných právnych predpisov v SR a poučiť klienta o dôsledkoch, na tieto 
prípady sa povinnosť mlčanlivosti nevzťahuje. V prípade, ak sa právnik dozvie, že klient alebo iná 
osoba sa pripravuje na spáchanie alebo sa dopustil spáchania trestného činu, je povinný 
informovať zamestnávateľa a splniť si ohlasovaciu povinnosť podľa príslušných právnych 
predpisov.  
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 Právnici môžu použiť informácie, ktoré získali z prípadov klientov v publikáciách alebo v iných 
písomnostiach aj bez súhlasu dotknutého klienta, ak zabezpečia, aby tieto písomnosti 
neobsahovali žiadne údaje, na základe ktorých by bolo možné identifikovať dotknutého klienta.    

 

 Právnici sú povinní za každých okolností konať čestne a zodpovedne a sú povinní nabádať svojich 
klientov k rovnakému konaniu. Právnici nesmú nabádať, radiť alebo pomáhať žiadnej osobe pri 
príprave falošných, zavádzajúcich alebo nepravdivých podaní pred akýmkoľvek súdom alebo 
štátnym orgánom, pred ktorým právnik koná v mene klienta.  

 

 V prípade ak sa právnik dozvie, že klient poskytol súdu alebo inému štátnemu orgánu 
nepravdivé, falošné alebo zavádzajúce informácie ešte predtým, ako mu začal poskytovať 
právnu pomoc, nesmie o svojich zisteniach informovať súd ani iný štátny orgán bez výslovného 
súhlasu klienta, s výnimkou ak by platné a účinné právne predpisy upravovali inak. V každom 
prípade je ale právnik povinný pokúsiť sa presvedčiť klienta, aby svoje vyhlásenia opravil. 
V takomto prípade právnik ďalej nesmie pripraviť žiadne podanie na súd alebo zodpovedný 
štátny orgán, alebo inú inštitúciu, ktoré je založené na predchádzajúcich nepravdivých, 
zavádzajúcich alebo falošných informáciách alebo vykonať akýkoľvek úkon, ktorý by mohol viesť 
k tomu, že súd alebo zodpovedný štátny orgán alebo iná inštitúcia založí svoje rozhodnutie na 
takýchto informáciách. V prípade, ak tieto informácie zasahujú priamo jadro právneho 
zastúpenia a klient odmietne svoje vyhlásenia opraviť, je právnik povinný ukončiť právne 
zastúpenie a poskytovanie pomoci. 

 

 Právnici nesmú poskytnúť súdu alebo inému orgánu či inštitúcii akýkoľvek dokument o ktorom 
vedia, že je falošný alebo obsahuje falošné alebo zavádzajúce informácie.  

 

 Právnici nesmú vstúpiť do žiadneho vzťahu s klientom, ktorý by mohol priamo alebo nepriamo 
ovplyvniť ich nezávislý úsudok vo vzťahu ku klientovi v prípade poskytovania právnej alebo inej 
pomoci.  

 

 Právnici nesmú nikdy medializovať prípad klienta bez jeho výslovného súhlasu a želania. Ak si 
klient želá medializáciu svojho prípadu, právnik ho poučí o možných dôsledkoch medializácie 
jeho prípadu a ešte predtým sa poradí o týchto dôsledkoch so zamestnávateľom.  

 

 Študenti, stážisti a dobrovoľníci spolupracujúci s Ligou za ľudské práva sú viazaní povinnosťou 
chrániť osobné údaje klientov a zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedia 
počas tejto spolupráce. V prípade, ak sa študent podieľa na riešení konkrétneho prípadu klienta, 
klient musí byť o tom informovaný a dať súhlas s poskytnutím svojich osobných údajov 
študentovi.  

 
 
 


