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POVZETEK
Evropsko sodišče za človekove pravice (v nadaljevanju: ESČP ali Sodišče) je bilo
ustanovljeno na podlagi Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih
svoboščin (v nadaljevanju: EKČP ali Konvencija), z dodatnim protokolom št. 11. Trenutno
število držav članic znaša 47, kar pomeni, da je število sodnikov enako številu držav
članic. V preteklih nekaj desetletjih sta bili Konvencija in Sodišče nosilna stebra varstva
človekovih pravic in temeljnih svoboščin v Evropi. Prvotni namen oblikovanja Konvencije
je bil, da bi Konvencija veljala nekaj desetletij. Skozi čas se je pojavila potreba Sodišča po
razvojnem načelu, ki je tesno povezan z izjavo, da je »Sodišče živ instrument«, ki ga je
potrebno prilagajati in razvijati v duhu aktualnih dogodkov in razmer.
Poglavitna naloga Sodišča je tako zagotavljati, da države spoštujejo in zagotovijo
spoštovanje človekovih pravic ter temeljnih svoboščin, zabeleženih v Konvenciji, tako
svojim državljanom kot tudi vsakomur znotraj njihove jurisdikcije, ne glede na spol, raso,
državljanstvo, etnični izvor ali drugo okoliščino. V ta namen Sodišče obravnava tako
pritožbe posameznikov kot tudi meddržavne pritožbe. V primeru, da je država
pogodbenica kršila pravice iz Konvencije, Sodišče o kršitvi izreče sodbo. Sodba Sodišča je
zavezujoča. Poglavitna naloga Odbora ministrov Sveta Evrope pa je opravljanje nadzora
držav pogodbenic nad izvrševanjem sodb Sodišča.
Pritožbo na Sodišče lahko vloži vsak posameznik, ki meni, da so mu bile kršene pravice iz
Konvencije. Ta varuje pravico do življenja, pravico do poštenega sojenja v civilnih in
kazenskih zadevah, pravico do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja, svobodo
izražanja, svobodo misli, vesti in veroizpovedi ter pravico do učinkovitega pravnega
sredstva.
Novost Sodišča v preteklih nekaj letih je razvoj novega postopka, namenjenega
obravnavanju ogromnega števila prejetih pritožb s podobno problematiko, t. i. sistemskih
vprašanj, ki se pojavljajo zaradi neskladnosti nacionalne zakonodaje s Konvencijo. Sodišče
tako uporablja postopek, v okviru katerega se obravnava ena ali več takšnih vlog.
Obravnavanje podobnih zadev pa je odloženo. Po izdaji pilotne sodbe Sodišče pozove
zadevno državo, da ta nacionalno zakonodajo uskladi s Konvencijo ter da sporoči splošne
ukrepe, ki jih bo izvedla.
Ključne besede: človekove pravice in temeljne svoboščine, Evropska konvencija o
varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, 46. člen Konvencije, izvrševanje sodb,
Evropsko sodišče za človekove pravice, Svet Evrope, pilotne sodbe.
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SUMMARY
IMPACT OF THE CASE LAW OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN
RIGHTS ON THE LAW FORMATION OF THE MEMBER STATES OF COUNCIL
OF EUROPE
European Court of Human Rights (hereinafter referred to as ECtHR or Court) was
established under the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental
Freedoms (hereinafter referred to as ECHR or the Convention), with the Additional
Protocol No. 11. The number of judges is equal to the number of Member States. In the
past few decades the Convention and the Court have been supporting pillar of human
rights and fundamental freedoms in Europe. The Convention was designed to last for
many decades. Over time a Court's need has emerged for the development principle,
which is closely associated with the historical statement that “the Court is a living
instrument”, that must be interpreted according to present-day conditions.
The main task of the Court is to ensure that member states respect and ensure respect
for human rights and fundamental freedoms stated in the Convention to its citizens, as
well as to everyone within their jurisdiction, regardless of gender, race, nationality, ethnic
origin or other status. For this purpose, the Court deals with individual complaints as well
as interstate complaints. When the Court finds that the State party has violated one or
more of the rights stated in the Convention, the Court delivers a judgment about the
infringement. The Courts judgment is binding; supervision of the implementation is
undertaken by the Committee of Ministers of the Council of Europe.
An application to the Court may lodge anyone who considers that he or she has been the
victim of a violation of the rights and guarantees set out in the Convention, among others
the right to life, the right to a fair hearing in civil and criminal matters, the right to respect
private and family life, freedom of expression, freedom of thought, conscience and
religion and the right to an effective remedy.
In recent years the Court has developed a new procedure to deal with massive
applications concerning similar issues, e.g. “systemic issues” which emerge from nonconformity of domestic law with the Convention. The Court uses a procedure that consists
of examining one or more applications of this kind. The examination of a series of similar
cases is postponed. After the Court delivers its pilot judgment it calls on the Government
concerned to bring the domestic legislation into line with the Convention and indicates the
general measures to be taken. It will then proceed to dispose of the other similar cases.
Key words: human rights and fundamental freedoms, Convention for the Protection of
Human Rights and Fundamental Freedoms, 46 Article of the Convention, execution of
judgments, the European Court of Human Rights, Council of Europe, pilot judgment.
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1 UVOD
Evropska integracija bazira na dveh različnih pravnih redih. Prvi se nanaša na varstvo
človekovih pravic, zapisanih v Konvenciji, ki jo interpretira Sodišče v Strasbourgu,
skladnost dela Sodišča pa nadzoruje Svet Evrope (v nadaljevanju SE ali Svet Evrope).
Drugi pravni red predstavlja Evropska unija (EU), ki ureja sodelovanje na področju
kazenskega pregona ter zunanje in varnostne politike ter obsega Evropske skupnosti
(urejanje notranjega trga in mednarodnega gospodarskega prava) (Lebeck, 2007, str.
196).
Nova raven kakovosti v sistemu mednarodnopravnega varstva človekovih pravic, tako na
splošni kot tudi na regionalni ravni, je po drugi svetovni vojni spreminjala vlogo države s
oblikovanjem možnosti nadzora mednarodne skupnosti. Slednja je namreč do tedaj edina
presojala raven uresničevanja človekovih pravic. Z nastankom Organizacije združenih
narodov (v nadaljevanju: OZN) se je tako prvič v zgodovini izoblikoval univerzalni sistem
varstva človekovih pravic. Simbol tega univerzalnega sistema predstavlja Splošna
deklaracija o človekovih pravicah (v nadaljevanju: SDČP), ki je bila sprejeta leta 1948.
SDČP danes predstavlja temeljni dokument na področju varstva človekovih pravic in
temeljnih svoboščin. Gre za podlago drugim pravno obvezujočim pravnim instrumentom.
Kot nadaljnji korak so bili v preteklih nekaj desetletjih sprejeti mednarodni dokumenti na
področju mednarodnopravnega varstva človekovih pravic (Klopčič, 2009, str. 109).
Evropska unija (v nadaljevanju: EU ali Evropska unija) je bila sprva medvladna
organizacija. Danes pa je ločena pravna oseba, ki jo sestavlja 27 držav članic. EU se je
razvila iz treh ločenih medvladnih organizacij, ustanovljenih v petdesetih letih 20. stoletja.
Skupaj znane kot »Evropske skupnosti« so se ukvarjale z varnostjo preskrbe z energijo in
prosto trgovino. Osrednji namen Evropskih skupnosti je bil spodbujanje gospodarskega
razvoja s prostim pretokom blaga, kapitala, ljudi in storitev. Za zagotovitev enakih
pogojev državam pogodbenicam je poskrbela prvotna pogodba iz leta 1957 o ustanovitvi
Evropske gospodarske skupnosti (FRA in ESČP, 2011, str. 13-14).
Leta 1995, v tretji širitvi od svoje ustanovitve, je članstvo držav v Evropski uniji zraslo na
število 15, kar je bilo dvakrat več kot njena velikost. Prebivalstvo EU je tako zraslo na
370.4 milijona, kar je v tistem obdobju naneslo 40 odstotkov več kot prebivalci Združenih
državah Amerike. Prav tako se je področje delovanja EU razširilo iz prvotnih gospodarskih
vprašanj skupnega trga do vključitve zunanje in varnostne politike, do zadev, povezanih z
vprašanji pravosodja in notranjih zadev (Bhabha, 1998, str. 697).
V predpisani dejavnosti je EU opredelila načela na področju temeljnih pravic. Ta izvirajo iz
skupne dolgoletne pravne tradicije držav pogodbenic. EU je prav tako izoblikovala
zakonodajno strukturo za uresničevanje načel o enaki obravnavi in nediskriminaciji
(Klopčič, 2009, str. 109).

1

Po mnenju nekdanjega predsednika Sodišča, Luziusa Wildhaberja (Wildhaber, 2002, str.
3), je temeljni namen prava o človekovih pravicah pomiriti naravno napetost med interesi
posameznika in interesi skupnosti ter med njima vzpostaviti ravnotežje1.
Vsaka pravica je omejena s pravico drugega oziroma z javnim interesom. Med pravicami
in interesi, ki so si nasprotujoči, je potrebno začrtati srednjo črto. Iz tega sledi, da je
potrebno kolidirajoče pravice in pravne interese harmonizirati.
V evropskem pravnem prostoru je na področju varstva človekovih pravic in temeljnih
svoboščin izredno pomembna sodna praksa Sodišča. Države pogodbenice Sveta Evrope so
se z ratifikacijo Konvencije zavezale, da bodo njihova sodišča pri razlagi vsebine pravic iz
Konvencije upoštevala sodno prakso Sodišča (Čeferin, 2013, str. 567).
Z začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe je Listina Evropske unije o temeljnih pravicah2
postala pravno zavezujoča. Lizbonska pogodba tako določa pristop Evropske unije k
Evropski konvenciji o človekovih pravicah. Sodišče Evropske unije (prej Sodišče Evropskih
skupnosti ali SES) in Evropsko sodišče za človekove pravice sta oblikovala skupna načela,
katerih dobro poznavanje je bistveno za pravilno izvajanje ključnega vidika evropskega
prava človekovih pravic na nacionalni ravni.
Leto 2010 je zaznamovala šestdeseta obletnica Konvencije. Evropsko sodišče za človekove
pravice in Sodišče Evropske unije sta na področju človekovih pravic razvila obsežno sodno
prakso. Pravni strokovnjaki, kot so sodniki, tožilci in odvetniki, ter uslužbenci organov
kazenskega pregona v državah članicah EU in Sveta Evrope ter drugih državah imajo tako
glavno vlogo pri zaščiti človekovih pravic (FRA in ESČP, 2011, str. 3).
Sodniki in tožilci morajo uporabljati pravice iz Konvencije ter iz direktiv Evropske unije.
Nacionalna sodišča in pravosodni uslužbenci niso omejeni na pravne utemeljitve, ki jih
navedejo stranke, ampak morajo na podlagi dejanskega stanja, ki ga predstavijo stranke,
ugotoviti, katero pravo se lahko uporabi. To pomeni, da se stranke v zadevi odločijo, ali
bodo nadaljevale s tožbenim zahtevkom s predložitvijo utemeljitev in dokazov, kar je
posledica vodilnih pravnih načel, ki so prepoznavna v vsakem posameznem sistemu. Kot
primer slednjega je posredni učinek prava Evropske unije v 27 državah članicah, ki

1

Lucius Wildhaber (roj. 18 januarja 1937 v Baslu) je švicarski sodnik. Bil je prvi predsednik
Evropskega sodišča za človekove pravice v svoji novi obliki po ratifikaciji Protokola št. 11. Slednji je
omogočil neposredni dostop državljanov iz 47 držav članic Sveta Evrope. Wildhaber je bil
predsednik Sodišča od novembra 1998 pa vse do januarja 2007 (Council of Europe, 2012).
2
Listina Evropske unije o temeljnih pravicah združuje v enem dokumentu pravice, ki so bile prej
določene v različnih pravnih aktih, med drugim v nacionalnih zakonih in zakonih EU ter
mednarodnih konvencijah Sveta Evrope, Združenih narodov in Mednarodne organizacije dela
(MOD). S tem, ko so postale temeljne pravice jasnejše in vidnejše, je bila v EU zagotovljena pravna
varnost. Listina o temeljnih pravicah vsebuje preambulo in 54 členov, ki so združeni v sedem
naslovov (dostojanstvo, svoboščine, enakost, solidarnost, pravice državljanov, sodno varstvo in
splošne določbe) (Listina Evropske unije o temeljnih pravicah, 2010).

2

sestavljajo EU, in neposredne uporabe Konvencije. Vse države članice Evropske unije in
Sveta Evrope morajo tako upoštevati Konvencijo (FRA in ESČP, 2011, str. 11).
Sodbe Sodišča dopolnjujejo in opredeljujejo določbe Konvencije. Te predstavljajo sestavni
del Konvencije (Čeferin, 2013, str. 568). Kot ugotavlja Zupančič (2004, str. 16), so sodbe
Sodišča »dokaz za potrebo po zapolnitvi velikanske vrzeli med abstraktnim pomenom

norme Konvencije in dejstvi konkretne zadeve. Ta prazni prostor je pred Sodiščem zijal
pred pol stoletja, nato pa ga je zapolnilo z vmesnimi plastmi pravih lastnih judikatov
(case-law)«.
Obsodba Slovenije v zadevi Rehbock proti Sloveniji iz novembra 2000 je bila prva obsodba
pred Sodiščem. Primer je dvignil veliko prahu v širši in strokovni javnosti. Slovenija je bila
obsojena za nečloveško ravnanje oziroma kršitev tretjega člena Konvencije. Šlo je za
primer nemškega državljana Ernesta Rehbocka, ki ga je zastopal nemški odvetnik.
Rehbock je bil obsojen tihotapljenja tablet ecstasy. Slednji ni želel uporabiti nobenih
pravnih sredstev slovenskega pravnega reda. Prav tako ni privolil v zdravniške posege
slovenskih zdravnikov. Evropska komisija za človekove pravice je ocenila, da je Slovenija
prepozno ugovarjala, da niso bile izkoriščene pravne poti v Sloveniji, in je pritožbo
sprejela v obravnavo (v nasprotnem primeru bi jo razglasila za nedopustno).
Sodišče je novembra 2000 (pritožba št. 29462) presodilo, da je Slovenija kršila:
•
•

•

3. člen Konvencije3 s postopki med odvzemom prostosti;
5. člen Konvencije zaradi prepočasne odločitve o zakonitosti odvzema prostosti (po
23 dneh) in ker Rehbocku ni bila zagotovljena odškodnina zaradi kršitve pravice,
dodeljene s Konvencijo;
8. člen Konvencije zaradi izvedbe nadzora nad dopisovanjem Rehbocka z Evropsko
komisijo za človekove pravice.

Sloveniji je bila izrečena sodba, po kateri je morala Slovenija Rehbocku povrniti pravično
zadoščenje za bolečine in trpljenje ob kršitvi pravic iz Konvencije (Ribičič, 2006b, str. 4).
Maja Pan (2010, str. 391) je v svoji raziskavi na temo homofobičnega nasilja zapisala: »V

Sloveniji so deklarativno sicer vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in temeljne
svoboščine, le uživamo jih ne vsi enako/pravno/vredno«.
PREDMET RAZISKOVANJA
V magistrskem delu je obravnavan vpliv sodne prakse Evropskega sodišča za človekove
pravice v Strasbourgu na oblikovanje prava v državah članicah Sveta Evrope, prav tako s
sedežem v Strasbourgu. Svet Evrope, ustanovljen l. 1949, danes kot največja
mednarodna politična organizacija v Evropi povezuje 47 držav članic. V letu 2014 Svet
Evrope praznuje tako svojo 65. obletnico. Najopaznejša je Evropska konvencija o varstvu
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človekovih pravic in temeljnih svoboščin iz leta 1950, ki vsebuje pravice in jamstva, ki se
jih je vseh 47 držav članic zavezalo spoštovati. To spoštovanje nadzoruje edinstveni
mehanizem Sodišče, ki v letu 2014 praznuje svojo 55-letnico. V magistrskem delu je tako
obravnavana sodna praksa Sodišča in njen vpliv na oblikovanje prava držav članic Sveta
Evrope. Vsako leto je na Sodišče vloženih več kot 50.000 novih pritožb. Vpliv določenih
sodb Sodišča in vse večje priznavanje njegovega dela med državljani držav pogodbenic
sta bistveno vplivala na število letno obravnavanih zadev.
Sodišče tako nadzoruje spoštovanje Konvencije v državah pogodbenicah Sveta Evrope, ki
jih Konvencija pravno zavezuje. Odbor ministrov Sveta Evrope pa nadzira izvrševanje sodb
Sodišča.
NAMEN IN CILJ RAZISKOVANJA
Tema magistrskega dela je povezana s Sodiščem kot najpomembnejšim organom Sveta
Evrope. Sodišče zavezuje države članice Sveta Evrope k varstvu človekovih pravic in
temeljnih svoboščin. Sodišče tako na zadnji stopnji zagotavlja, da države članice
izpolnjujejo obveznosti iz Konvencije. Namen magistrskega dela je prikazati sodbe, ki so
značajnega pomena pri ugotavljanju vpliva sodb Sodišča na pravno delovanje držav članic
Sveta Evrope. Poleg tega je namen opozoriti na pomembnost izvrševanja sodb Sodišča,
saj se ob neizvrševanju sodb pojavi dvom, ali je sedanji sistem za nadzorovanje izvršitev
sodb Sodišča v okviru Odbora ministrov Sveta Evrope učinkovit. Takšen dvom zahteva
takojšnje ukrepanje za učinkovitejše varstvo človekovih pravic in svoboščin ter delovanje
Konvencije. Pred obravnavo sodne prakse Sodišča bo prikazano, kako pomemben je vpliv
delovanja Sodišča, Konvencije in Sveta Evrope v širšem pomenu. Prav tako je namen
prikazati sodbe, ki so bile vložene na Sodišče, ter predstaviti najpogosteje kršene, s
Konvencijo določene, pravice, ki so očitane tem državam članicam Sveta Evrope. V
postopku pred Sodiščem lahko vsaka država članica (državna pritožba) ali posameznik
(individualna pritožba), ki trdi, da je žrtev kršenja Konvencije, vloži svojo pritožbo
neposredno na Sodišče v Strasbourgu, navajajoč kršitev ene izmed pravic, določenih v
Konvenciji.
Široko zastavljen cilj magistrskega dela je bil predstaviti vpliv sodne prakse Sodišča na
pravno delovanje držav članic Sveta Evrope, predvsem pa vpliv sodnih odločb Sodišča na
vse države članice Sveta Evrope. Cilj magistrskega dela je bil ugotoviti dejansko
uporabnost pravne podlage 46. člena Konvencije ter njegov vpliv na izvrševanje sodnih
odločb Sodišča. Ko Sodišče ugotovi, da je država članica kršila eno ali več teh pravic in
jamstev, izreče sodbo. Sodbe so zavezujoče in prizadete države morajo ravnati v skladu z
njimi. Sodne odločbe Sodišča pa vplivajo na obseg varstva človekovih pravic v vseh drugih
državah članicah Sveta Evrope. Ožje zastavljen cilj magistrskega dela je bil ugotoviti
posledice neupoštevanja sodnih odločb Sodišča in predstaviti analizo nadzora nad
implementacijo sodnih odločb Sodišča.
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OCENA DOSEDANJIH RAZISKOVAJ
Dosedanjih raziskovanj s področja vpliva sodne prakse Sodišča na oblikovanje prava držav
članic Sveta Evrope je bilo kar nekaj. Vendar pa na področju 46. člena Konvencije
podobnih raziskovanj ni bilo zadosti. Sodišče imenuje Konvencijo »ustavni instrument
evropskega javnega reda za varstvo posameznikov«. V zadnjih letih se je pojavila
zahteva, ki zahteva od Sodišča razvoj novih vrst rešitev, kot so »pilotne sodbe«. Vendar
se presoja pilotnih sodb uporablja v precej omejenem številu primerov, zato je postopek s
pilotnimi sodbami v Sloveniji še ne dovolj prepoznaven.
HIPOTEZE IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA
V magistrskem delu so navedene hipoteze, ki bodo pripomogle k odpravi najpogostejših
težav v pravnem redu pri spoštovanju Konvencije. Prav tako bodo lahko uporabljene kot
usmeritev k boljšemu izvrševanju domačih sodnih odločb in sodb Sodišča. Hipoteze so v
veliki večini potrjene, kar nakazuje na dejstvo, da je potrebno uvesti konkretne ukrepe za
odpravo težav pri izvrševanju sodb Sodišča. Največje težave pri izvrševanju sodnih odločb
Sodišča imajo predvsem države, kot so: Italija, Bolgarija, Poljska, Romunija, Turčija in
Rusija.
Hipoteze in raziskovalna vprašanja v magistrskem delu so:
V1: Ali so sodbe Sodišča zavezujoče tudi za ostale države članice Sveta Evrope?
‒
‒

H1: Sodbe Sodišča so zavezujoče samo za prizadete države.
H2: Sodbe Sodišča vplivajo na pravno delovanje vseh držav članic Sveta Evrope.

V2: Ali je potrebno, in zakaj, izvrševanje sodb Sodišča?
‒
‒

H1: Izvrševanje sodb Sodišča je potrebno za vse države članice Sveta Evrope, saj
se s tem zagotovi ustrezno varovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin.
H2: Človekove pravice so v današnjih nemirnih časih nujno potrebne.

V3: Ali z nadzorom Sodišča nad izvrševanjem sodb dosežemo pozitivne učinke v pravnem
delovanju držav članic?
‒
‒
‒

H1: Z nadzorom Sodišča nad izvrševanjem sodb dosežemo boljše pravno delovanje
držav članic Sveta Evrope.
H2: Posledice neizvrševanja sodb Sodišča zahtevajo razvoj novih vrst rešitev, kot
so »pilotne sodbe«.
H3: S katerimi ukrepi bi lahko dosegli večje spoštovanje človekovih pravic in sodb
Sodišča: s sprejemi zakonodaje ali s pritiski javnosti?
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METODE RAZISKOVANJA
Pri izdelavi magistrskega dela so po proučitvi tako domače kot tudi tuje strokovne
literature uporabljene različne metodologije in principi dela. Z analitično metodo, ki
omogoča princip od splošnega pregleda človekovih pravic in svoboščin, ureditve in
institucij Sveta Evrope, razvoja Konvencije in njenih Protokolov, ureditve Sodišča in
pregleda postopka pred Sodiščem, do posamezne analize 46. člena Konvencije, pilotnih
sodb Sodišča pa vse do nadzora Odbora ministrov Sveta Evrope nad izvrševanjem sodnih
odločb Sodišča. Z metodo deskripcije so opisani posamezni členi Konvencije zaradi lažjega
razumevanja pomena sklicevanja na Konvencijo in sodno prakso Sodišča. S komparativno
metodo so v magistrskem delu primerjane sodne odločbe Sodišča v petih obravnavanih
državah. Primerjava je narejena na podlagi podobnosti med pilotnimi sodbami in analizo
kršitev pravic določenih členov Konvencije. S pomočjo metode kompilacije so iz skrbno
zbrane in proučene domače in tuje strokovne literature povzeti tuji izsledki, opazovanja,
sklepi in spoznanja. V empiričnem delu magistrskega dela je uporabljena tudi statistična
metoda, saj so prikazani tako rezultati pridobljeni iz letnih poročil Sodišča kot tudi
obdelava in analiza kršitev sodb po državah, pregled nerešenih zadev ter pregled sodb, ki
jih je Sodišče izdalo med letoma 1959 in 2011.
V magistrskem delu so tako uporabljene metode raziskovanja, kot je: zbiranje različnih
virov, analiza in interpretacija primarnih virov (dokumentov, pogodb, ustav in konvencij)
ter analiza sekundarnih virov (knjige in članki), zgodovinski pregled razvoja človekovih
pravic in svoboščin, pregled zakonodaje ureditve držav članic Sveta Evrope, pregled
pomembnih primerov sodb Sodišča, vezanih na 46. člen Konvencije o obveznosti držav
članic ter poglavitne obveznosti izvršitve sodnih odločb Sodišča. Z metodo analize
dokumentov je pridobljen pomemben del podatkov, potrebnih za teoretično in praktično
analizo 46. člena Konvencije. Takšna analiza je omogočila študijo posameznih sodnih
odločb Sodišča v obdobju od ustanovitve Sodišča leta 1959 pa vse do leta 2013. Z
uporabo sekundarnih virov je tako omogočen pregled zakonodaje in institucij Sveta
Evrope. Uporabljena je tudi metodologija izkustvenih oziroma empiričnih dokazov
(mnenjski članki, študije primera), ki omogoča širše razumevanje vpliva sodne prakse
Sodišča na države članice Sveta Evrope in ilustracijo izhodišča 46. člena Konvencije, ki
državam pogodbenicam nalaga obveznost izvršitve sodb Sodišča.
STRNJEN OPIS POGLAVIJ
Magistrsko delo je sestavljeno iz enajstih poglavij.
V uvodnem delu je predstavljen uvod v zgodovinski pregled razvoja človekovih pravic in
temeljnih svoboščin, saj je ta vodil do ustanovitve Konvencije, Sodišča in Sveta Evrope.
Uvod poleg obravnave teme obsega namen magistrskega dela, cilje ter postavitev hipotez
in metode dela.
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V drugem poglavju so predstavljene temeljne človekove pravice in svoboščine ter obenem
tudi opredelitve dolžnosti in svoboščin. Za lažjo ponazoritev je v drugem poglavju prikazan
zgodovinski pregled razvoja človekovih pravic in svoboščin.
Tretje poglavje govori o Svetu Evrope, kjer je podrobno opisana predstavitev Sveta
Evrope, njegova organizacija ter institucije. Tako so na koncu poglavja navedene ter
podrobno opisane institucije Sveta Evrope, in sicer: Odbor ministrov Sveta Evrope,
Generalni sekretar in namestnik generalnega sekretarja, Parlamentarna skupščina ter
Kongres lokalnih in regionalnih oblasti.
V četrtem poglavju je predstavljena Evropska komisija za človekove pravice, ki je imela od
leta 1953 do leta 1998 vlogo posrednika v obliki zaščite Sodišča pred neresnimi
pritožbami. V tem poglavju so opisane temeljne naloge Komisije. Na kratko je
predstavljen tudi 11. Protokol h Konvenciji, s katerim je Evropska komisija za človekove
pravice prenehala opravljati svoje naloge v fazi dopustnosti pritožb posameznikov.
Peto poglavje opisuje Evropsko konvencijo o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah
ter z njo povezana resna problematika preobremenjenosti Sodišča. Ker so v magistrskem
delu večkrat ponovljeni in poudarjeni določeni členi Konvencije, je navedena razlaga za te
člene. Prav tako je predstavljen vsebinski obseg varstva pravic po Konvenciji ter Protokoli
h Konvenciji, in sicer: Protokol št. 1, Protokol št. 4, Protokol št. 6, Protokol št. 7, Protokol
št. 12, Protokol št. 13, Protokol št. 14 in Protokol št. 16 h Konvenciji.
V šestem poglavju je predstavljeno Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourgu.
Naveden je podoben pregled zgodovine Sodišča. Bolj podrobno je opisana predstavitev in
sestava Sodišča. To poglavje opisuje tudi organizacijo in delovanje Sodišča.
V sedmem poglavju je predstavljen postopek pred Sodiščem. Opisan je tudi statistični
pregled delovanja Sodišča med letoma 1959 in 2011. Predstavljena je poenostavljena
shema obravnave zadev Sodišča glede na različne sestave sodnikov.
V osmem poglavju je opravljena analiza 46. člena Konvencije. Sodbe Sodišča so
zavezujoče za stranke v sporu. Konvencija v 46. členu, ki se glasi »Obveznost in izvršitev
sodb«, določa, da se države članice obvezujejo, da bodo spoštovale končno sodbo Sodišča
v vsaki zadevi, v kateri nastopajo kot stranke. Končna sodba Sodišča se pošlje Odboru
ministrov Sveta Evrope, ki nadzoruje izvršitev sodnih odločb Sodišča. V teoretični in
praktični analizi je podrobno prikazano, kako Sodišče nadzoruje spoštovanje Konvencije v
sedeminštiridesetih državah Sveta Evrope. Prav tako so obravnavani ukrepi, sprejeti s
strani držav, ki niso udeležene v sodnih odločbah Sodišča.
Deveto poglavje je namenjeno pregledu pilotnih sodb Sodišča, in sicer na šestih najbolj
prepoznavnih zadevah oziroma primerih. Ti primeri so: Burdov proti Rusiji, Broniowski
proti Poljski, Hutten-Czapska proti Poljski, Sejdovic proti Italiji, Lukenda proti Sloveniji in
Suljagić proti Bosni in Hercegovini. Pri zadevi Broniowski proti Poljski so predstavljene
posledice postopka s pilotnimi sodbami.
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V desetem poglavju je podrobno prikazan nadzor nad izvrševanjem sodb Sodišča. V
prvem delu poglavja je opisan nov postopek pred Odborom ministrov Sveta Evrope. V
drugem delu poglavja so predstavljena orodja organov Sveta Evrope za pospešitev
izvrševanja sodnih odločb Sodišča. V zadnjem, tretjem, delu desetega poglavja, pa so
opisane posledice neupoštevanja oziroma neizvrševanja sodb Sodišča.
V enajstem poglavju so opisani doseženi rezultati in cilji raziskave ter preveritev hipotez.
Naveden je prispevek k znanosti in uporabnost rezultatov raziskave.
V dvanajstem poglavju je zaključek magistrskega dela, kjer je strnjeno bistvo celotnega
dela. Iz vsakega poglavja so poudarjeni povzetki glavnih ugotovitev v magistrskem delu.
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2 ČLOVEKOVE PRAVICE IN SVOBOŠČINE
»Človekove pravice so morda ena od prvih velikih človeških ideologij, ki nima nobene

velike pripovedi ..., nobene krovne zgodbe ... ,primerljivo z Exodus4, življenje preroka
Mohameda ali Marxovo veliko pripoved zgodovine. Čeprav tukaj ni ene velike pripovedi,
obstaja veliko manjših zgodb ljudi, ki se zavzemajo za svoje pravice in pravice drugih.
Večina teh zgodb je danes še živečih in se jih pripoveduje vsak dan na lokalni, nacionalni
in mednarodni ravni« (Slim, 2002, str. 18-19).
Ustanovitev človekovih pravic predstavlja izhodišče različnih mnenj. Vprašanje, ki se pri
tem pojavlja je, ali dejanje pozitivizacije vključuje priznavanje predhodno določenih pravic
s skupno izjavo ali pa se pravice konstituira le skozi dejanja pozitivizacije. Obstajajo tudi
stališča glede statusa upravičencev do človekovih pravic (Haller, 2011, str. 18).
Človekove pravice v razvijajočem se svetu so bile poudarjene po koncu hladne vojne, v
poznih osemdesetih letih dvajsetega stoletja in v sočasnem poglabljanju globalizacije (Ball
in Gready, 2006). Osredotočenost na človekove pravice na jugu po hladni vojni je značilno
za ponovno odkrivanje univerzalizma tj. trenda, ki se je prvič pojavil po drugi svetovni
vojni. Sledila je razglasitev »novega svetovnega reda« Georgea Busha, v zgodnjih
devetdesetih letih in za tem še retorika »napredne globalizacije« Tonyja Blaira ter
Georgea W. Busha nekaj let kasneje. Dva posebna vidika globalizacije sta pripomogla k
osredotočenju pozornosti na področje človekovih pravic v državah v razvoju (Jeffrey,
2008, str. 8):
1. Propad komunističnih vlad v Evropi.
V imenu boja proti komunizmu v času hladne vojne so zahodne vlade pogosto »zamižale«
pri zaveznikovem slabem spoštovanju človekovih pravic. Ko je bil komunizem v Evropi
dokončno premagan, se je povečal zahodni pritisk na vlade, ki zlorabljajo človekove
pravice; tudi na države v razvoju.
2. Porast mednarodnih organizacij za človekove pravice.
Čezmejne organizacije, kot sta Amnesty International in »straža« človekovih pravic,
sodelujejo interaktivno z domačimi civilno-družbenimi skupinami. Skupaj spodbujajo
vlade, ki kršijo človekove pravice, da se spremenijo ter sprejmejo mednarodne norme o
človekovih pravicah in političnih ureditvah.
Evropa, hči morja, ki jo je ljubil Zeus v obliki bika, ki je zamenjal Azijo za Grčijo, se je
naselila v trdnjavo Thebes. Sem spada tudi Evropa »Ukrajine«, Evropa baltskih in
jadranskih pristanišč, Evropa industrije in trgovine. Evropa ustvarjalnosti in raznolikosti.

4

Exodus ali druga Mojzesova knjiga judovske Tore in krščanske stare zaveze Svetega pisma.
Knjiga pripoveduje o tem, kako otroci Izraela zapustijo suženjstvo v Egiptu pod vodstvom Mojzesa,
ki je izbral Izrael kot svoje ljudstvo (Miller, 2009, str. 13).
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In tudi Evropa bojišča, kjer so se Rimljani bojevali proti germanskim plemenom, kjer se je
krščanstvo soočilo z islamom. Evropa narodov se je gibala druga proti drugi, včasih
zmagovalka in včasih poraženka.
Ampak Evropa ljudi, Evropa človeške vrste, ki je zunaj velikih imperijev in družb z
monolitnimi cilji, izven sistemov, ki pogoltnejo ter uničijo posameznika, meni, da je vsako
človeško bitje, edinstveno in nenadomestljivo. Da se družba lahko sestavi sama in deluje
za svoje spomine ter da zaradi le-teh obstaja družbeni red.
Vsaka država na svoj način in v svojem tempu vsaj sledi temu »skupnemu idealu«, četudi
ga ni mogla vedno doseči (Carpentier, 2001, str. 13).
Neevropske države so izzvale tradicionalno prevladujočo razlago ZDA in njenih zaveznic.
Kitajska je bila npr. pogosto predmet ostrih kritik v letnih poročilih o človekovih pravicah
ameriškega zunanjega ministrstva. Leta 2006 pa je Kitajska konkretno obrnila dejstva v
obsežnem in podrobnem poročilu o zlorabah v ZDA tako na domači kot tudi na
mednarodni ravni. Medtem ko je bila Kitajska 9. maja 2006 s tajnim glasovanjem izvoljena
v prvi Svet OZN za človekove pravice5, so se ZDA prvič odločile, da se ne bodo potegovale
za elitni stolček v svetovno priznanem organu za človekove pravice.
Prerekanje med edino svetovno velesilo in njenim hitro nastajajočim tekmecem ponazarja
paradoksalno vlogo človekovih pravic kot vir univerzalnih vrednot in areno ideološke
vojne. Paradoks je še toliko večji, ker imajo same države preko ZN namen omejiti svojo
suverenost z vzpostavitvijo in kodifikacijo univerzalnih vrednot, ki so politično sporne.
Tveganja v tej bitki so precejšnja: države, opredeljene kot kršiteljice, postanejo dovzetne
za različne oblike javnega obsojanja in pritiska. V skrajnih primerih, odvisno od njihovega
statusa v globalni hierarhiji in obsega domnevnih kršitev, bi se lahko soočile z možnostjo
unilateralnega ali mednarodnega vojaškega posredovanja.
Razprava izpostavlja tudi temeljne vrzeli v univerzalnem projektu človekovih pravic.
Človekove pravice so teoretično in načelno mišljene tako, da zasedajo nepristranski
prostor zaradi svojega sprejetega statusa v javni morali ter mednarodnem pravu. Osnova
človekovih pravic je enaka dostojanstvu vsakega posameznika, črpana iz njegovih osebnih
razmer. Ta koncept ni empirično realen, ljudje pridejo na svet izrazito neenaki. Za več sto
milijonov otrok, rojenih v skrajni revščini, so možnosti za dosego njihovega »naravnega«
dostojanstva zelo nizke. Razglasitev univerzalnih človekovih pravic ne more v enem
koraku izbrisati hierarhije in delitve moči, izražene v različnih narodih, razredih, rasah ter
vseh preostalih skupinah, ki ustvarjajo razpon v človeštvu. Glede na to neizogibno
(zlo)rabo človekovih pravic za napredek določenih namenov, se pojavlja vprašanje, ali
mehanizmi za človekove pravice usklajujejo ali le poslabšujejo tovrstne delitve.

5

Svet OZN za človekove pravice je osrednje telo človekovih pravic v ZN. Sedež Sveta OZN se
nahaja v Ženevi. Svet OZN izhaja še iz časa prvotne Komisije za človekove pravice. Generalna
skupščina Združenih narodov je ustanovila Svet OZN 3. aprila 2006. Svet ima 47 držav članic
(Stalno predstavništvo Republike Slovenije pri Uradu Združenih narodov, 2012).

10

Komisija za človekove pravice je bila zadolžena za oblikovanje nove paradigme na
področju človekovih pravic. Predstavniki držav, združeni v Komisijo, so s pogajanji
oblikovali Splošno deklaracijo in dva mednarodna pakta, ki sta sledila. Medtem ko podoba
mednarodnega soglasja vztraja v ozadju človekovih pravic, so bile dejansko ločnice med
Združenimi državami in Sovjetsko zvezo, med velesilami in ranljivimi državami, med
državnim in javnim mnenjem različne in nenehno spreminjajoče se, odvisno od vključenih
vprašanj.
Večina držav, ki so se načeloma strinjale z idejo o človekovih pravicah, niso bile
pripravljene tolerirati mednarodnega vmešavanja v njihove notranje zadeve, kar bi jih
postavilo v spor z javnimi zahtevami smiselnega pravnega okvirja. Kot kolonije Evrope
večina narodov, sedaj priznanih kot neodvisnih, ni imelo nobenega vpliva pri soodločanjih
o nastanku Združenih narodov. Medtem pa so velesile, kot sta ZDA in zlasti Sovjetska
zveza, vztrajali pri ohranjanju nadvlade v svetovni organizaciji in zavrnili omejitve glede
svojih suverenih moči in privilegijev. Ščit domače suverenosti je bil uspešno postavljen
pred predlogi za vzpostavitev enega tedna mednarodnega spremljanja in nadzora
zmogljivosti na področju človekovih pravic.
Druga svetovna vojna je bila doslej najhujša svetovna katastrofa, ljudje so si povsod po
svetu želeli konec vojn, pokolov in zatiranja. Intenzivno in razumljivo hrepenenje po
boljšem svetu se je izrazilo skozi široko podporo javnosti po univerzalnem sistemu
pravosodja, ki je povezovalo prakse na nacionalni ravni s svetovnimi standardi pravic.
Poziv je bil namenjen uspešno delujočemu sistemu človekovih pravic, državljani so izvajali
pritisk na svoje vlade, da jih sprejmejo in razvijejo takšen sistem (po Normand et al.,
2008, str. 1-5).
Mehanizmi za zaščito človekovih pravic segajo preko meja Evrope. Tako poznamo
regionalne mehanizme v Severni in Južni Ameriki, Afriki in na Bližnjem vzhodu. Obsežni
skupek mednarodnega prava človekovih pravic se je oblikoval v Združenih narodih. Vse
države članice Evropske unije so podpisnice naslednjih pogodb Združenih narodov o
človekovih pravicah (FRA in ESČP, 2011, str. 16):
•
•
•
•
•

Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah (MPDPP);
Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah (MPESKP);
Mednarodna konvencija o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije (ICERD);
Konvencija o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk (CEDAW);
Konvencija proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim
ali ravnanju (CAT);

• Konvencija o otrokovih pravicah (CRC).
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2.1 OPREDELITEV DOLŽNOSTI
Vrednote lahko poenostavljeno opredelimo kot sistem prepričanj o tem, kaj je dobro,
zaželeno in vredno. So najsplošnejše smernice za individualno in družbeno življenje in kot
take vplivajo na naše vedenje ter doživljanje sebe in drugih. Nekatere vrednosti si v
družbi delimo, pri drugih pa se razlikujemo. Čeprav lahko v družbi nek določen sistem
vrednot prevladuje, to ne pomeni, da ga delijo vsi posamezniki in posameznice (Kovač
Šebart, 2013, str. 33).
Mary Warnock (1998) je priznana britanska filozofinja na področju morale, izobraževanja,
moči uma in raziskovanja na področju eksistencializma. Sodeč po njenem pisanju je
človek bitje, ki ga kljub sebičnim interesom za samoohranitev odlikuje moralni čut kot
temeljna potreba človekove narave (Kroflič, 2013, str. 14).
Za države, ki so podpisale Splošno deklaracijo človekovih pravic iz leta 1948 ter
Konvencijo o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin iz leta 1994, ki velja kot
najvišji ustavni pravni akt, je koncept človekovih pravic in dolžnosti temeljna etična ter
pravna norma (Kovač Šebart, 2013, str. 33).
V Ustavi Republike Slovenije iz leta 1991 je v prvem odstavku 14. člena6 zapisano:

»V Sloveniji so vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in temeljne svoboščine,
ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno
stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost ali katerokoli drugo osebno
okoliščino. Vsi so pred zakonom enaki«.
Koncept človekovih pravic in dolžnosti je pravna in sodobno družbena norma, ki vključuje
temelje sodobne družbene moralnosti s tem, kar določajo posamezne pravice po vsebini.
Slednje ščitijo osnovne razmere civiliziranega človekovega bivanja kot neločljivo
povezanega družbenega bitja in s tem omogočajo tudi sobivanje posebnosti prevladujočih
in manjšinskih družbenih norm.
Etika človekovih pravic in pripadajočih dolžnosti je elementarna etika, po kateri ima vsak
človek pravico, da živi, da ni suženj, da ga ne mučijo, da ima lahko, ker je kot človek
misleče bitje, svoja prepričanja in religijo ter da lahko javno izraža svoje misli. Takšen
koncept je seveda mogoč le, če vsakdo izmed nas spoštuje te pravice in pravice drugih.
Pravice so namreč vselej tudi dolžnosti do drugega, saj sta v koncept pravic vpisani
postavka in zahteva po njihovem spoštovanju. Družbeni zastavek razmerja med pravicami
in dolžnostmi je torej najprej v tem, da nam konkretne dolžnosti, ki izhajajo iz pravic
drugega, nalagajo ravnanja, katerih norm ne postavljamo sami, saj je vsebina teh
dolžnosti družbeno določena (Kovač Šebart in Krek, 2007, str. 17-18).

6

Enakost pred zakonom.
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Razlika med moralnimi ideali in pravnimi pravicami ter soodvisnimi dolžnostmi kaže, da
morale ni mogoče upravičiti s konceptom pravic. Razlika med moralno dolžnostjo in
pravno obveznostjo je v tem, da klasično pojmovanje moralnih dolžnosti poleg zavedanja
temeljnih dolžnosti vključuje tudi druge motive, kot so npr. sočutje, usmiljenje in
velikodušnost, ki jih s pravno obveznostjo ni mogoče začrtati. Moralna dolžnost takih
motivov ne obravnava v celoti, ampak jih predvideva, saj je odgovorna oseba tista, ki se
trudi biti dobra in delati to, kar je pravilno. Druga razlika med dolžnostjo in obveznostjo
pa je v tem, da moralni ideal predvideva vzajemno dolžnost vsakogar, da ga brani. Ko se
nekdo sklicuje na pravno pravico pomeni, da ima nekdo drug dolžnost poskrbeti, da se
pravice spoštuje (Kroflič, 2013, str. 16).

2.2 OPREDELITEV SVOBOŠČINE
Človekove pravice in temeljne svoboščine lahko opredelimo kot temelj demokracije
(Žagar, 2006, str. 296). Priložnost za razširitev obsega temeljnih vrednot in svoboščin in
definiranje sprejemljivih vedenjskih vzorcev v razširjeni EU so evropski akterji dobili s
Pogodbo o Ustavi za Evropo7. Ta je v svojem I–2. členu8 določala, da (Masten, 2009, str.
56-57):

»Unija temelji na vrednotah spoštovanja človekovega dostojanstva, svobode,
demokracije, enakosti, pravne države in spoštovanja človekovih pravic, vključno s
pravicami pripadnikov manjšin. Te vrednote so skupne vsem državam članicam v družbi,
ki jo označujejo pluralizem, nediskriminacija, strpnost, pravičnost, solidarnost in enakost
med ženskami in moškimi«.
Skozi zgodovinski pregled je danes realnost evropskega prostora njegova jezikovna,
etnična in kulturna mnogovrstnost. Slednja je v jedkem nasprotju s tradicionalno zasnovo
nacionalne države, ki državo dojema kot enovito kulturno-etnično državno skupnost.
Omenjena mnogovrstnost je značilna tako za države kot tudi za ožje skupnosti. V
današnjem času je izredno težko in predvsem malo verjetno najti celo najmanjšo lokalno
skupnost, ki bi bila etnično in kulturno povsem enovita (Žagar, 2006, str 290).
Človekove pravice so v sodobni demokratični družbi ključni dejavnik in kriterij razvitosti
demokracije. Pri tem je relevantnega pomena tako normativna ureditev človekovih pravic
kot tudi njihovo uresničevanje. Ob tem je potrebno dodati razkorak med normativno
ureditvijo in stvarnostjo, še posebej med različnimi okolji, kot je npr. razvita zahodna
demokracija (Žagar, 2006, str. 295).

7

Pogodba o Ustavi za Evropo predstavlja konstitutiven dokument, ki državljanom približa Evropsko
unijo in tako vzpostavlja transparenten odnos med državljani in Unijo samo. Pogodba o Ustavi za
Evropo prenavlja ustanove Unije in jih tako ustvarja za učinkovitejše sprejemanje dokumentov in
političnih odločitev (Urad Vlade RS za komuniciranje, 2014).
8
Vrednote Unije.
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2.3 ZGODOVINSKI
SVOBOŠČIN

PREGLED

RAZVOJA

ČLOVEKOVIH

PRAVIC

IN

Ustanovitev človekovih pravic predstavlja izhodišče za različna mnenja. Danes se pogosto
pojavlja vprašanje, ali dejanje pozitivizacije vključuje priznavanje predhodno določenih
pravic skupne deklaracije ali pa se pravice le konstituirajo skozi dejanja pozitivizacije.
Obstajajo tudi različni pogledi na status upravičenih oseb do pravic. Domneva se, da so
pravice dodeljene posameznikom in pasivno sprejete s posameznikove strani.
Praktične posledice kažejo na polemiko institucionalnega vprašanja, ali bi preoblikovanje
človekovih pravic v pozitivno pravo preko demokratično izvoljenih organov ali sodišč bilo
smiselno. Vendar je potrebno razlikovati med nacionalno ravnijo in ravnijo nad
posameznimi narodi. Na nacionalni ravni so razprave osredotočene na praktične pogoje, v
katerih je bistvo subjekta najbolje opremljeno za učinkovito zaščito človekovih pravic,
vključno z manjšinskimi skupinami. Tako ena stran meni, da je demokratični proces
odločanja bolj primeren, medtem ko druga nasprotuje učinkovitosti političnega procesa,
saj politično razlaščeni nimajo nobene besede pri tem (Haller, 2011, str. 18 – 19).
Včasih je mogoče splošno načelo, da so človekove pravice univerzalne, razumeti tako, da
so vse kulture prispevale h konceptu človekovih pravic. Ramcharan (1983) to dojema kot:

»Koncept človekovih pravic je del intelektualne dediščine človeštva. S tem, ko so ljudje v
času civilizacije med sabo komunicirali in se učili drug od drugega, koncept dostojanstva,
prava, svobode in enakopravnosti, so se tudi pravice s časom razvile. Splošna deklaracija
o človekovih pravicah izvira iz »intelektualnih vrelcev« v Afriki, Ameriki, Aziji in Evropi in
se zlije v »bistvo univerzalnih pravic«.
Brems (2001, str. 7) pojasnjuje psihološke dejavnike, ki povzročajo teorijo univerzalnega
izvora človekovih pravic: zahodni intelektualci se zatekajo k tej teoriji, ker želijo bodisi
preseči oviro, da so človekove pravice tuje prebivalcem lastne države, bodisi zato, ker so
»kritični do stališča«, da je kar koli dobrega ali iskanega v človeški zgodovini, nastalo na
Zahodu. V tako dobri stvari, kot je obstoj človekovih pravic v Evropi, raziskovalci trdijo, da
naj bi obstajala tudi v svoji lastni kulturi in veri.
Po drugi strani pa se zahodni intelektualci lahko strinjajo s teorijo univerzalnega izvora
zunaj občutka krivde, kot tudi od občutljivosti na kritiko evrocentrizma9: »Zanje je

nekoliko težje trditi, da so človekove pravice obstajale izključno v Evropi. Trditi, da so
človekove pravice obstajale tudi v islamu, hinduizmu, konfucianizmu itd., je veliko lažje,
kot pa zanikati to dejstvo«. Če se teorija univerzalnega izvora človekovih pravic dojema
kot dobesedno, pa je to z zgodovinske perspektive zelo sporno. Vire dejanske

9

Evrocentrizem je termin, ki izhaja iz angleške besede, ki daje velik poudarek na vrednote, različne
kulture in vidike po Evropi. Beseda »evrocentrizem« nakazuje na izključitev drugih neevropskih
družb. Z evrocentrizmom posamezniki vidijo svet z vidika zahodne ali posebne evropske miselnosti
(Hobson, 2012).
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mednarodne formulacije človekovih pravic je težko izslediti od časa razsvetljenstva dalje.
Ideja univerzalnega izvora človekovih pravic je tako nekako zakoreninjena v vseh kulturah
in ni nič drugega kakor le mit (Brems, 2001, str. 7).
Trditev o univerzalnosti človekovih pravic pogosto nasprotuje nacionalni suverenosti in
neposeganju v notranje zadeve države. V tem smislu pomeni »univerzalno« nasprotje z
»notranjimi zadevami«. Človekove pravice niso oblikovane zgolj na mednarodni ravni,
temveč so na tej ravni tudi zagotovljene. Stanje človekovih pravic v vsaki državi je
legitimna tema za razpravo na mednarodnih forumih in je legitimen razlog za ukrepanje
mednarodne skupnosti. Človekove pravice so tako več kot le legitimna skrb, saj so tudi
obvezna skrb oziroma dolžnost mednarodne skupnosti (Brems, 2001, str. 13).
Osnovno načelo na področju človekovih pravic, na katerem temeljijo različne posebne
pravice, zapisane v Konvenciji, je spoštovanje človekovega dostojanstva in svobode.
Človekovo dostojanstvo in svoboda pomenita, da je človek svoboden pri oblikovanju svoje
usode na način, ki se mu zdi najprimernejši za njegovo osebnost.
Vsako razlago prava je potrebno prepoznati v luči temeljnih ciljev tega področja prava. In
v pravu človekovih pravic je cilj varovati in posledično tudi razviti človekovo dostojanstvo
ter svobodo za vsakogar. V letu 2009 je Splošna deklaracija o človekovih pravicah
praznovala svojo 60-letnico. Deklaracijo je sprejela Generalna skupščina Združenih
narodov v decembru 1948 ob odpravljanju posledic grozot druge svetovne vojne.
Deklaracija navaja, da je vsakdo upravičen do realizacije pravic, potrebnih za njegovo
dostojanstvo in svoboden razvoj osebnosti. Ni samoumevno, da se takšna osebnost
»slučajno pripeti«, njeno mesto je v vakuumu, brez pomoči in podpore ali medsebojnega
povezovanja z drugimi ljudmi. Ravno nasprotno, Deklaracija izjavlja, da »imajo vsi
dolžnosti do skupnosti, v kateri je mogoče biti svoboden in v kateri je možen popoln
razvoj te osebnosti« (Marshall, 2009, str. 13).
Poznamo različna pojmovanja svobode. Na Zahodu je nastalo pojmovanje svobode,
enakosti in pravic kot osnovno načelo klasičnega liberalizma. Marshall (2009, str. 15)
navaja sledeče: »Vsi ljudje so ustvarjeni svobodno in enako, vsaka oseba ima pravico, da
se kot taka tudi obravnava«. Torej enakopravnost in svoboda ljudi pomenita, da ima vsak
pravico, ta pa se pričakuje od njihovih vlad in od drugih ljudi. Ta predpostavka
racionalnosti je bila uporabljena za izključitev drugih ljudi iz »človeštva« ter da se jih
izključi iz njihovih pravic do enakosti in svobode na podlagi njihovega pomanjkanja
racionalnosti. Vendar je bilo to tako zelo napačno in videno kot nelogično gledišče pogosto
v središču političnega aktivizma v boju proti rasizmu, proti suženjskim kampanjam in
seksizmu.
Vsakdo ima pravico do svobode in varnosti. Svoboda osebe je izraz, ki ga, med drugim,
razlaga Odbor Združenih narodov za človekove pravice in Evropsko sodišče za človekove
pravice. Svoboda osebe se tako nanaša na svobodo vseh oblik prisiljenega pripora, bodisi
v zaporu, na policijski postaji, v psihiatrični bolnišnici, v centru za nezakonite priseljence,
ali celo na lastnem domu posameznika.
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Meddržavno sodišče10 ali International Court of Justice (v nadaljevanju: ICJ) je ugotovilo,
da sta nezakonit odvzem svobode in fizična prisila v pogojih stiske neskladna tako z
Ustanovno listino Združenih narodov kot tudi s Splošno deklaracijo o človekovih pravicah.
Slednja se šteje kot deklaratorna običajnega mednarodnega prava.
Pravice do svobode in varnosti osebe je lahko kljub temu v določenih okoliščinah predmet
državnega odstopanja. To je razvidno iz besedila zadevnih določb Mednarodnega pakta o
državljanskih in političnih pravicah ter Evropske konvencije o človekovih pravicah, ki
določata, da »nihče ne bo predmet samovoljne aretacije in pridržanja« ter da »nikomur
ne sme biti odvzeta prostost, razen iz takih razlogov in v skladu s postopki, ki jih določa
zakon«. Države lahko npr. pridržijo ali aretirajo osebo, če obstaja utemeljen sum, da je
oseba storila kaznivo dejanje. Ne glede na razlog za pridržanje in ne glede na izraz v
zakonodajni praksi mednarodni standardi zahtevajo, da so določene temeljne pravice
zagotovljene za vse osebe, ki jim je odvzeta prostost. Če se katera koli od teh pravic ne
uveljavlja v praksi, je pridržanje nezakonito, ne glede na to, ali je v skladu s formalnimi
zahtevami domače zakonodaje (po Faye Jacobsen, 2008, str. 139).
Alternativne možnosti za opredelitev, in s tem omejevanje človekovih pravic, najprej kot
koncept in nato v povezavi z vsebino posameznih pravic, so lahko predstavljene po
oznakah konceptualizma, empirizma, pozitivizma, moralizma in (kljub jezikovnemu
barbarstvu) filozofisma. Vsak ponuja pomemben vpogled, vendar ne uspe v vsebini
ekspanzionizma človekovih pravic.
S konceptualizmom je mišljen pristop, ki stremi k opredelitvi človekovih pravic, kot so npr.
pravice, lastne vsem človeškim bitjem. Na podlagi tega pristopa, s ciljem, da se določijo
meje človekovih pravic, moramo najprej določiti pomen »pravic« in »človeka« ter oba
pomena združiti. Tako pridemo do opredelitve človekovih pravic, kjer je pravica v lasti
vseh in hkrati vsakega posameznika. Iz tega sledi, bolj ali manj kot stvar logike, da so
take pravice neodtujljive, ker imajo ljudje, vsaj po definiciji, pravice ves čas povsod po
svetu (Campbell et al., 2003, str. 19-20).
Človekove pravice ali droits l'homme, derechos humanos, Menschenrechte ... »pravice
človeka« so dobesedno pravice, ki jih ima nekdo samo zato, ker je človek oziroma ker je
živo bitje. Kaj pravzaprav pomeni »imeti pravico«? Večina od nas danes dojema človekove
pravice kot nekaj povsem običajnega in kot »očiten« del mednarodnih odnosov (Donnelly,
2013, str. 7).
Kako pravice delujejo? Kaj vključuje »imeti pravico do nečesa«? Kako delujejo pravice, ne
glede na vrsto? Imeti »prav« in imeti »pravico«? »Right« v angleščini in »pravica« v
slovenščini, kot enakovredni besedi v večih drugih jezikih, ima osrednji moralni in politični
čut, tj. pravilnost in upravičenost. V smislu pravilnosti govorimo o »storiti pravo stvar« ali
pa o nečemu imeti prav oziroma narobe. V ožjem smislu upravičenosti običajno govorimo,

10

Meddržavno sodišče ali ICJ je glavni sodni organ OZN s sedežem v Haagu. Razsoja v sporih med
državami in daje svetovalna mnenja Generalni skupščini in Varnostnemu svetu OZN (MZZ, 2014a).

16

da ima nekdo pravico. Imeti pravico do x pomeni biti upravičen do x. In če je x ogrožena
ali zavrnjena, imajo imetniki pravic dovoljenje za posebne zahtevke, kot je običajno adut
»koristi«, socialna politika in drugi moralni ali politični razlogi za ukrepanje (Dworkin,
1977, str. 90).
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3 SVET EVROPE
Ena ključnih značilnosti današnje sodobne družbe so globalne migracije. Postmoderne
družbe prinašajo obsežne spremembe, ki zadevajo celoten spekter družbene organizacije.
Sem spada vključitev migrantov v novo družbo, politika priznavanja multikulturnosti in
državljanskih pravic. Spekter družbenega organiziranja zajema tudi izzive doseganja
družbene kohezije v svetu vsakdanjega življenja (Zavratnik, 2013, str. 73).
Svet Evrope je bil ustanovljen po drugi svetovni vojni kot medvladna organizacija, katere
prvotni cilj11 je bil okrepitev in izboljšanje človekovih pravic, demokracije, pospešitev
družbenega razvoja in s tem tudi pravne države (FRA in ESČP, 2011, str. 12).
V statutu Sveta Evrope ni omenjeno prizadevanje po uniji in prav tako ni predvidena
združitev delov nacionalne suverenosti. Svet Evrope tako sprejema odločitve pri vseh
bistvenih vprašanjih po načelu soglasja. To pomeni, da lahko vsaka država z vetom
prepreči sprejetje odločitev. To velja tudi za odločanje v Varnostnem svetu Združenih
narodov12. Svet Evrope je tako po svoji zasnovi organ mednarodnega sodelovanja. Skozi
desetletja delovanja je Svet Evrope sprejel številne konvencije na področju gospodarstva,
kulture, socialne politike in prava. Najbolj znana in obenem najpomembnejša je Evropska
konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin,ki je bila sprejeta 4.
novembra 1950. S Konvencijo je bil za države članice vzpostavljen tako minimalni
standard za spoštovanje človekovih pravic kot tudi uveljavitev sistema pravnega varstva,
ki organom kot sta npr. Evropska komisija za človekove pravice in Evropsko sodišče za

11

Statut Sveta Evrope, prvi člen, I. poglavje: »Cilj Sveta Evrope je tesnejša povezanost med
njegovimi članicami ter zaščititi in nadalje razvijati ideale in načela, ki so njihova skupna dediščina,
ter pospeševati njihov gospodarski in družbeni napredek. Ta cilj bo Svet Evrope uresničeval po
organih Sveta, in sicer z razpravami o vprašanjih, ki so skupnega pomena, s pogodbami in
sprejemanjem skupnih akcij o gospodarskih, družbenih, kulturnih, znanstvenih, pravnih in
administrativnih zadevah kot tudi z uresničevanjem in razvijanjem človekovih pravic in temeljnih
svoboščin. Sodelovanje članic pri delu Sveta Evrope ne sme vplivati na njihovo sodelovanje pri delu
Združenih narodov in drugih mednarodnih organizacij in zvez, katerih članice so« (Zakon o
ratifikaciji Statuta Sveta Evrope, 1993).
12
Z Ustanovno listino ZN je bilo ustanovljenih šest glavnih organov Združenih narodov. Med temi je
tudi Varnostni svet, ki nosi glavno odgovornost za ohranjanje mednarodnega miru in varnosti.
Varnostni svet se lahko sreča, kadar koli je ogrožen mir. Vsi člani Združenih narodov soglašajo, da
sprejemajo in izvršijo odločbe Varnostnega sveta, medtem ko drugi organi Združenih narodov
dajejo priporočila državam članicam. Le Varnostni svet ima moč, da sprejema odločitve, ki so jih
potem dolžne izvajati države članice v skladu z Listino. Varnostni svet je prvič sestal 17. januarja
1946 v Church Houseu (Westminster, London). Od svoje prve seje dalje ima Varnostni svet stalno
rezidenco na sedežu Združenih narodov v New Yorku. Varnostni svet je prisoten tudi v mnogih
drugih mestih (npr. seje Varnostnega sveta v Adis Abebi v Etiopiji leta 1972, v Panama Cityju v
Panami in v Ženevi v Švici leta 1990). Predstavnik vsakega od članov ZN mora biti ves čas prisoten
na sedežu ZN, tako da se lahko Varnostni svet sestane kadar koli je ogrožen mir (United Nations,
2014).
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človekove pravice v Strasbourgu omogoča, da v okviru Konvencije obsojajo kršitve
človekovih pravic v državah članicah (Klaus-Dieter, 2011, str. 10-11).
Vstop Slovenije v Evropsko unijo je povzročil velike spremembe. Delovanja Evropske unije
in njenih institucij ni mogoče omejiti na nacionalne zadeve. Prav tako ni mogoče omejiti
na nacionalno zastopanje v mednarodnih organizacijah. Evropska unija je tako po eni
strani simbol državnosti; simboli so državljanstvo, parlament in skupna monetarna
politika. Po drugi strani pa je EU simbol za skupni trg. EU se trudi delovati kot država, pri
čemer se mora podrediti nacionalnim politikam; predvsem pri skupni obrambni in
varnostni politiki. EU pa nima pristojnosti na vseh področjih. Evropska unija je tako
državna entiteta z voljenim parlamentom. Ta je sestavljen iz poslancev po nacionalnem
ključu. Evropsko komisijo pa tvorijo nacionalni predstavniki (Čepič Vogrinčič, 2009, str.
47-48).
Z delovanjem EU je tesno povezano delovanje Evropskega sveta, ki je s posebno nalogo
zagotavljanja neformalnega okvirja za dialog med voditelji držav in vlad nastal leta 1974.
Nedolgo zatem je Uniji določal cilje in usmeritve za njihovo uresničevanje na vseh
področjih njenega delovanja in tako prerasel v pomemben organ Unije. Leta 1992 je z
Maastrichtsko pogodbo pridobil uradni status. Tako je Evropski svet uradno dobil nalogo
zagotavljanja zagona in splošnih političnih usmeritev za razvoj Unije. Sedem let kasneje,
1. decembra 2009, z uradnim začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe, je tako Evropski
svet postal ena od sedmih institucij Unije. Evropski svet tako oblikuje in sprejema splošne
in politične usmeritve ter prednostne cilje Evropske unije, ki so potrebni za njen razvoj.
Potrebno pa je poudariti, da ne izvaja nobene zakonodajne funkcije (Urad Vlade RS za
komuniciranje, 2013). Od 1. decembra 2009 predseduje Evropskemu svetu Herman Van
Rompuy. Od januarja 2010 pripravlja zasedanja Evropskega sveta in jim predseduje.
Sestavo Evropskega sveta tvorijo voditelji držav oziroma vlad držav članic ter njegov
predsednik in predsednik Komisije. Pri delu Evropskega sveta sodeluje visoki predstavnik
Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko. Članom Evropskega sveta lahko pri delu
pomaga še minister, predsedniku Komisije pa član Komisije (Evropska unija, 2013).
Evropski svet je tako najvišje politično telo EU, vendar ne spada med institucije EU.
Evropski svet sestavljajo predsedniki držav ali vlad držav članic EU, na zasedanjih pa
sodeluje tudi predsednik Evropske komisije. Zato je potrebno ločiti med pojmom Evropski
svet in Svet Evrope. Kajti Svet Evrope ni del EU. Je, kot sem že prej omenila, mednarodna
organizacija s sedežem v Strasbourgu. Njen temeljni namen je varstvo kulturne identitete,
boj proti vsem oblikam diskriminacije in zlasti varstvo človekovih pravic, ki jih varuje v
okviru Evropskega sodišča za človekove pravice (Slovensko predsedstvo EU 2008, 2008).
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3.1 PREDSTAVITEV SVETA EVROPE
Svet Evrope verjame, da skupne kulturne tradicije vseh držav v Evropi, dajejo le-tem
možnost za razvoj struktur in praks, ki jim zagotavljajo članstvo v klubu demokracij.
Predno so te države v srednji in v vzhodni Evropi postale članice Sveta Evrope, so v okviru
Evropske kulturne konvencije13 razvile politične kulture, ki zagotavljajo spoštovanje
človekovih pravic in vladavino prava. Pristop do Evropske kulturne konvencije je bila
»antikomora«, tj. prvi korak k integraciji novih demokracij v srednji in vzhodni Evropi.
V večkulturnih družbah podpira Svet Evrope razvoj javnih politik, ki spodbujajo
ustvarjalnost in zagotavljajo dostop do kulturnega življenja za vse. Svet Evrope deluje v
smeri strateškega političnega okvirja za upravljanje kulturne raznolikosti kot sredstvo za
trajnostni družbeni in človeški razvoj.
Svet Evrope lahko opišemo kot organizacijo za določanje standardov, čeprav nimajo vsi ti
standardi pretiranega značaja. Več kot 200 mednarodnih pogodb, na stotine priporočil in
političnih smernic zagotavlja dragocene nasvete državnim organom na številnih področjih.
Svet Evrope je skozi leta razvil priznano ekspertizo na številnih področjih, kot so: varstvo
narodnih manjšin, socialna kohezija, varstvo kulturne dediščine in raznolikosti, standardi
kakovosti na področju izobraževanja, medkulturnega mladinskega dela ter izmenjav.
Nedavno se je Svet Evrope lotil podviga na nastajajočih področjih, kot je spletna
kriminaliteta, bioetika in e-volitve. Izzivi globalizacije in informacijske družbe terjajo stalno
prilagajanje institucije upravljanja in javnih politik s ciljem, da se zagotovi, pravica
evropskih družbe do ohranjanja svojih temeljnih vrednot.
Najnovejši primeri pionirskega dela Sveta Evrope so skrb za zaščito žrtev trgovine z
ljudmi, ukvarjanje s fenomenom javnega spodbujanja k storitvi terorističnih dejanj ter
rekrutiranjem in usposabljanjem teroristov ter boj proti nasilju nad ženskami in boj proti
nasilju v družini. Pogajanja o standardih so kompleksen proces, saj pogosto poskušajo
najti ravnovesje med pomisleki glede varnosti in zaščite človekovih pravic. Ta pogajanja
so prav tako test za navezanosti vitalnosti evropskih držav na vrednote človekovih pravic
in dostojanstva.
Četudi ni vzpostavil uradnih standardov na tem področju, Svet Evrope spremlja in pomaga
demokratičnemu razvoju ter dobremu upravljanju. Nadzor se deli med ključnimi organi
organizacije: med Odborom ministrov Sveta Evrope, Parlamentarno skupščino ter
Kongresom lokalnih in regionalnih oblasti (po Kleinsorge, 2010, str. 27).
Državljani vseh starosti in družbenih slojev sodelujejo v številnih vidikih dela Sveta Evrope
– slednje je dokaz, da je v osnovi najstarejši evropski projekt za celinsko enotnost, o
ljudeh in njihovi zavezanosti k skupni prihodnosti.

13

Poudarek delovanja Evropske kulturne konvencije je delo na kulturni, izobraževalni in mladinski
politiki ter delo na večstranskih projektih, prireditvah in izmenjavah (Kleinsorge, 2010, str. 27).
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Bistvenega pomena za delo Sveta Evrope je človeška razsežnost. Zakoni in institucije
nimajo trdnih temeljev, če ljudje niso pripravljeni priznati njihove dejanske vrednosti.
Vodilni projekti Sveta Evrope, kot je npr. Evropsko leto državljanstva skozi izobraževanje
ali mladinske kampanje »Vsi drugačni – vsi enakopravni«, so bili zasnovani, da bi dosegli
širok spekter sodelujočih ter jih uporabili tako, da se zagotovi vzdržljivost kulture
demokratičnih in človekovih pravic ter izkoreninjenje rasizma, ksenofobije, antisemitizma,
islamofobije in vseh drugih oblik nestrpnosti. Forum Sveta Evrope za prihodnost
demokracije je postal platforma za izmenjavo, inovacije ter navdih za modernizacijo
demokratične prakse za razširitev in poglobitev demokracije (Kleinsorge, 2010, str. 28).
Ustanovitev Sveta Evrope je bila tako ena izmed najpomembnejših rezultatov splošnega
gibanja za izboljšanje družbe in ustvarjenje trajnega miru po drugi svetovni vojni.
Winston Churchill je v Zürichu septembra 1946 v svojem najbolj prepoznavnem govoru
dejal: »Zgraditi moramo nekakšne Združene države Evrope. Samo tako bo lahko na

stotine milijonov garačev spet uživalo v preprostih radostih in upanju, zaradi katerih je
vredno živeti ... Zakaj ne bi mogla obstajati evropska skupina, ki bi nemirnim ljudstvom te
nemirne in mogočne celine ponujala občutek širšega domoljubja in skupnega
državljanstva?« (Informacijski urad SE, 2010i, str. 1).
Svet Evrope je bil skupaj z desetimi državami ustanovljen 5. maja 1949 kot
zahodnoevropska regionalna organizacija, ki razvija skupna in demokratična načela, ki
temeljijo na Evropski konvenciji o človekovih pravicah in Evropski kulturni Konvenciji. Cilji
Sveta Evrope so jasno opredeljeni:
•
•
•
•

spodbujanje/uveljavljanje človekovih pravic, pluralistična demokracija in pravna
država;
ozaveščati ljudi in spodbujati razvoj evropske kulturne prepoznavnosti in
raznolikosti;
najti skupne rešitve za izzive, s katerimi se srečuje evropska družba;
utrditi demokratično stabilnost v Evropi s podporo politične zakonodaje in ustavne
reforme.

Tretje srečanje vrha držav članic Sveta Evrope je potekalo maja 2005, na katerem je bila
sprejeta Varšavska deklaracija14, v kateri so varstvo človekovih pravic, demokracija in

14

Varšavska deklaracija povzema glavne naloge Sveta Evrope kot varuha in promotorja načel
človekovih pravic, demokracije in pravne države. Poziva k večji učinkovitosti sistema varstva
človekovih pravic skozi Evropsko konvencijo o človekovih pravicah in Evropsko sodišče za
človekove pravice, k čemur je svoj delež prispevala tudi Slovenija z ratifikacijo 14. protokola k
Evropski konvenciji o človekovih pravicah. Varšavska deklaracija tako poziva k okrepljeni podpori
raznolikosti skozi poglobljen medkulturni in medverski dialog ter izpostavlja poseben pomen
varovanja manjšin, ne nazadnje pa tudi poudarja pomen varnosti evropskih državljanov, ki se
uresničuje z bojem proti terorizmu, korupciji, organiziranem kriminalu in trgovino z ljudmi (Vlada
Republike Slovenije, 2005).
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vladavina prava ponovno potrjeni kot ključni cilji in skupne temeljne vrednote. Varstvo
človekovih pravic se izvaja v okviru Evropskega sodišča za človekove pravice, ki uveljavlja
Konvencijo. Na podlagi prvotnega sistema so bile za izvrševanje obveznosti, ki so jih
sprejele države pogodbenice, odgovorne tri institucije:
•
•
•

Evropska komisija za človekove pravice;
Evropsko sodišče za človekove pravice;
Odbor ministrov Sveta Evrope.

Od novembra 1998 sta bili prvi dve instituciji nadomeščeni z enotnim Evropskim sodiščem
za človekove pravice, ki mu lahko posamezniki neposredno predložijo svoje primere.
Ratifikacija Evropske konvencije o človekovih pravicah pomeni, da države pogodbenice
sprejmejo svojo pristojnost za ponovno proučitev pritožb posameznikov v skladu s 34.
členom: »Sodišče lahko sprejme pritožbo od katerekoli osebe, nevladne organizacije ali

skupine posameznikov, ki zatrjujejo, da so žrtve kršitev pravic, priznanih s Konvencijo in
njenimi Protokoli, s strani katerekoli Visoke pogodbene stranke. Visoke pogodbene stranke
se zavezujejo, da na noben način ne bodo ovirale dejanskega izvajanja te pravice«
(EKČP-1, 34. člen). Drugi člen Protokola št. 1 k Evropski konvenciji o človekovih pravicah
se glasi: »Nikomur ne sme biti odvzeta pravica do izobraževanja. Pri izvajanju nalog, ki so

v zvezi z vzgojo in izobraževanjem, mora država spoštovati pravico staršev, da zagotovijo
svojim otrokom takšno vzgojo in izobraževanje, ki sta v skladu z njihovim verskim in
filozofskim prepričanjem« (EKČP-1, 2. člen).
V skladu s drugim odstavkom 46. člena je Odbor ministrov odgovoren za nadzor izvajanja
sodb Sodišča. Poleg tega so bili sprejeti drugi pravni instrumenti, kot so (Hüfner, 2011,
str. 119-120):
•

•

•
•
•

Evropska socialna listina iz leta 1961 (revidirana leta 1996), ki je nasprotna
Evropski konvenciji o človekovih pravicah na področju socialnih in ekonomskih
pravic;
Evropska konvencija o preprečevanju trpinčenja in nečloveškega ali ponižujočega
ravnanja ali kaznovanja iz leta 1989, ki je uvedla proaktivni izvensodni sistem za
spremljanje skladnosti;
Evropski odbor za preprečevanje mučenja in nehumanega ali ponižujočega
ravnanja ali kaznovanja;
Konvencija Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z ljudmi;
Konvencija Sveta Evrope o zaščiti otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolnim
zlorabljanjem;

• Jezikovne pravice v okviru Evropske listine o regionalnih ali manjšinskih jezikih.
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3.2 ORGANIZACIJA SVETA EVROPE
Svet Evrope je organizacija, ki neposredno in učinkovito rešuje določene probleme.
Odbor ministrov Sveta Evrope je telo, v katerem se sprejemajo odločitve Sveta Evrope.
Sestavo Odbora ministrov tvorijo zunanji ministri vseh držav pogodbenic, katerih seja
poteka dvakrat letno. Seje stalnih predstavnikov v Strasbourgu pa potekajo enkrat
mesečno. O politiki Sveta Evrope odloča Odbor ministrov, ki prav tako zasnuje program
dela in se redno posvetuje o predlogih Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti ter
Parlamentarne skupščine. Sprejeti sklepi so vključeni v evropske konvencije, sporazume in
priporočila državam pogodbenicam.
Parlamentarna skupščina je posvetovalno telo Sveta Evrope in obenem njegova gonilna
sila. Sestavo Parlamentarne skupščine tvori 630 članov, od tega 315 predstavnikov in 315
namestnikov iz sedeminštiridesetih držav članic in gostujoče delegacije držav, ki niso
pogodbenice Sveta Evrope. Sestava vsake delegacije odseva ravnotežje političnih strank v
parlamentu posamezne države. Parlamentarna skupščina zaseda štirikrat letno v
Strasbourgu. Njena priporočila Odboru ministrov sodijo med številne dosežke Sveta
Evrope. Razprave Parlamentarne skupščine tvorijo odločilno vlogo pri oblikovanju politike
Sveta Evrope.
Kongres lokalnih in regionalnih skupnosti je znan tudi kot kurir lokalne in regionalne
demokracije. Sestavo Kongresa lokalnih in regionalnih skupnosti tvori 315 predstavnikov
in 315 njihovih namestnikov. Ti zastopajo lokalne in regionalne oblasti držav pogodbenic.
Enkrat letno se Kongres sestaja na plenarnih zasedanjih v Strasbourgu, s ciljem utrditi
demokratične strukture na lokalni ravni (IDCSE, 2013).
Sedanji, in obenem trinajsti, generalni sekretar Sveta Evrope je 63-letni Norvežan
Thorbjørn Jagland. Generalni sekretar Jagland je bil izvoljen septembra 2009 in je v celoti
odgovoren za strateško vodenje organizacije. Jagland je nekdanji predsednik norveške
vlade in minister za zunanje zadeve. Trenutno je predsednik norveškega odbora za
Nobelove nagrade (Council of Europe, 2014b).

3.3 INSTITUCIJE SVETA EVROPE
Svet Evrope, s sedežem v Strasbourgu, obsega 47 držav članic in zajema skoraj celotno
področje evropske celine (z izjemo Belorusije). Ustanovljen 5. maja 1949 z 10 državami si
Svet Evrope prizadeva za razvoj skupnih in demokratičnih načel po vsej Evropi. Ta
temeljijo na Evropski konvenciji o človekovih pravicah in drugih referenčnih besedilih,
povezanih z varstvom človekovih pravic posameznikov in spodbujanjem demokratičnega
upravljanja in vladavine prava (Irish Human Rights Commission, 2014).
Leta 2013 je minilo 20 let, odkar je Republika Slovenija postala članica Sveta Evrope. Svet
Evrope je tako najstarejša mednarodna organizacija v Evropi. Njegov temeljni cilj je
ustvariti skupen demokratični in pravni prostor po vsej evropski celini ob spoštovanju
človekovih pravic, demokracije in vladavine prava. Slovenija je postala polnopravna
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članica Sveta Evrope 14. maja 1993. Državni zbor Republike Slovenije je Konvencijo
ratificiral 31. maja 1994. V veljavo je stopila 28. junija 1994, ko je Slovenija v Uradu
generalnega sekretarja Sveta Evrope deponirala ratifikacijsko listino. Predsednik države
Borut Pahor je bil v času včlanitve v Svet Evrope vodja slovenske delegacije v
Parlamentarni skupščini Sveta Evrope. Ob tej priložnosti je Pahor dejal: »Svet Evrope je
unikatna institucija, ki skrbi za vrednote, na katerih počiva sodobna Evropa« (Urad
predsednika Republike Slovenije, 2013).
Kot je razvidno iz Slike 1 je Svet Evrope sestavljen iz sedmih oziroma osmih institucij, saj
ima generalni sekretar namestnika.
Slika 1: Sestava Sveta Evrope
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EVROPE

Odbor
ministrov

Generalni
sekretar

Parlamentarna

skupščina
Sveta Evropa
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človekove
pravice

Konferenca
mednarodnih
nevladnih
organizacij

Evropsko
sodišče za
človekove
pravice

Namestnik
generalnega
sekretarja

Vir: Irish Human Rights Commission (2014)

3.3.1

ODBOR MINISTROV SVETA EVROPE

Odbor ministrov je organ odločanja Sveta Evrope. Sestavljajo ga zunanji ministri vseh
držav članic ali pa njihovi stalni diplomatski predstavniki v Strasbourgu. Po eni strani je
Odbor ministrov vladno telo, kjer se lahko nacionalni pristopi do težav, s katerimi se
srečuje evropska družba, obravnavajo enakopravno. Po drugi strani pa predstavlja skupni
forum, na katerem se oblikujejo vseevropski odzivi na tovrstne izzive. V sodelovanju s
Parlamentarno skupščino je Odbor ministrov varuh temeljnih vrednot Sveta Evrope, ki
obenem spremlja skladnost držav članic s svojimi obveznostmi.
Odbor ministrov sestavljajo ministri za zunanje zadeve vsake države članice Sveta Evrope.
V maju leta 1951 je Odbor ministrov povabil vsako državo članico k imenovanju stalnega
predstavnika, ki bi bil v stalnem stiku z organizacijo. Vsi stalni predstavniki prebivajo v
Strasbourgu. To so običajno visoki diplomati veleposlaniškega ranga.
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Leta 1951 se je Odbor ministrov odločil, da lahko vsak minister imenuje namestnika.
Namestniki imajo enake pristojnosti odločanja kot ministri. Namestnik je običajno tudi
stalni predstavnik države članice. Druga uvrstitev v delegaciji ima običajno naziv
»namestnik stalnega predstavnika«, ki ga ne smemo zamenjati z »namestnikom
ministra«.
Odbor se sestaja na ministrski ravni enkrat letno, v mesecu maju ali novembru. Sestanki,
znani kot seje, običajno potekajo v Strasbourgu. Seje trajajo en cel dan ali dva polovična
dneva.
Večji del vsake seje je običajno namenjen političnemu dialogu, vendar lahko ministri
razpravljajo o vseh vprašanjih skupnega interesa, z izjemo nacionalne obrambe. Čeprav
so zapisi sej zaupni, je ob koncu vsake seje izdano končno poročilo. Ministri lahko izdajajo
tudi eno ali več deklaracij. Seje se izvajajo v skladu s poslovnikom Odbora ministrov Sveta
Evrope (5. dopolnjena izdaja, 2005). Seje običajno potekajo v sejni sobi Odbora ministrov.
Srečanja namestnikov ministrov potekajo enkrat tedensko prav tako v sejni sobi Odbora
ministrov. Namestniki se srečujejo tudi večkrat na teden v subsidiarnih skupinah.
Odbor ministrov opravlja trojno vlogo:
1. kot pojavna oblika vlade, ki jim omogoča, da izrazijo pod enakimi pogoji svoje
nacionalne pristope k težavam, s katerimi se sooča evropska družba;
2. kot kolektivni forum, kjer se izdela evropski odgovor na zgoraj navedene izzive
evropskih družb;
3. kot varuh vrednot, poleg Parlamentarne skupščine, zaradi katerih Svet Evrope
obstaja.
Dela in aktivnosti Odbora ministrov zajemajo politični dialog, interakcijo s Parlamentarno
skupščino, interakcijo s Kongresom lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope, sprejem
novih držav članic, spremljanje spoštovanja obvez s strani držav članic, sklenitev
konvencij in sporazumov, sprejemanje priporočil državam članicam, sprejemanje
programa in proračuna Sveta Evrope, izvajanje sodelovanja in programov pomoči ter
nadzor nad izvrševanjem sodb Evropskega sodišča za človekove pravice (Council of
Europe, 2013b).
V skladu s 46. členom Konvencije, ki ga je spremenil Protokol št. 11 h Konvenciji, Odbor
ministrov Sveta Evrope preverja, ali je pravično zadoščenje, ki ga je dosodilo Sodišče,
zadevna država tudi plačala in ali je država ukrepala za prenehanje določenih kršitev ter
popravo njihovih učinkov.
Odboru ministrov predseduje šest mesecev posamezna država članica. Vrstni red
predsedujočih držav pogodbenic je določen po angleškem abecednem vrstnem redu.
Predsedovanje se preda dvakrat letno, in sicer meseca maja in novembra. Odbor
ministrov Sveta Evrope sprejme priporočila državam pogodbenicam. Priporočila niso
zavezujoče narave. Kot varuh vrednot Svet Evrope spremlja spoštovanje obveznosti držav
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članic glede demokracije, človekovih pravic in načel pravne države, ki izhajajo iz Statuta
Sveta Evrope, Konvencije in drugih pravnih aktov. Slovensko predsedovanje Odboru
ministrov Sveta Evrope je bilo v obdobju od 12. maja 2009 do 18. novembra 2009.
Slovenija je predsedovanje nato predala Švici (MZZ, 2009a).
3.3.2

GENERALNI SEKRETAR IN NAMESTNIK GENERALNEGA SEKRETARJA

Najvišja funkcija v strukturi sekretariata je generalni sekretar Sveta Evrope. Njegova
glavna področja delovanja so: pravne zadeve, človekove pravice, socialna kohezija in
izobraževanje, kultura, mladina, šport ter okolje.
Generalnega sekretarja Sveta Evrope izvoli Parlamentarna skupščina Sveta Evrope (v
nadaljevanju: Skupščina ali PS SE) za obdobje petih let. Sedanji generalni sekretar Sveta
Evrope je Norvežan Thorbjørn Jagland, njegov predhodnik je bil Britanec Terry Davis
(MZZ, 2009b). Thorbjørn Jagland je tako trinajsti generalni sekretar Sveta Evrope. Bil je
tudi predsednik Stortinga (norveški parlament) in vodja norveške laburistične stranke
(Council of Europe, 2013c).
Generalni sekretar nosi celotno odgovornost strateškega vodenja delovnega programa in
proračuna Sveta Evrope ter odgovarja za nadzor tekočega upravljanja organizacije in
sekretariata. Generalni sekretar pripravi, na podlagi prednostnih predlogov, medvladni
delovni načrt. Slednjega vsako leto potrdi Odbor ministrov.
Pomembna naloga Generalnega sekretarja, zaradi katere je bil le-ta leta 1949 tudi
ustanovljen, je približevanje ciljem Sveta Evrope, pri čemer gre za (Informacijski urad SE,
2010a):
•
•
•

dosego večje enotnosti med članicami;
zaščito skupnih idealov in načel;
zagotovitev ekonomskega in socialnega napredka.

Namestnica generalnega sekretarja je Gabriella Battaini-Dragoni, rojena 13. avgusta 1950
v italijanski Brescii. Na mesto namestnice generalnega sekretarja je bila izvoljena v juniju
2012 in tako prevzela dolžnosti septembra 2012 (Council of Europe, 2013d).
Glavna naloga kabineta generalnega sekretarja ter namestnika generalnega sekretarja je
ta, da svetuje, pomaga in poroča generalnemu sekretarju v vseh zadevah, ki se nanašajo
na njihovo pisarno. Glavni cilji kabineta so (Council of Europe, 2013c):
•
•
•

zagotavljanje izvajanja prednostnih nalog sekretariata in politik upravljanja
generalnega sekretarja ter namestnika generalnega sekretarja;
usklajevanje dejavnosti različnih delov sekretariata z namenom spodbujanja
sodelovanja, učinkovitosti in osredotočenosti na prednostne naloge;
koordinacija priprave uradnih obiskov generalnega sekretarja in namestnika
generalnega sekretarja, njunih sestankov ter sodelovanja v notranjih in zunanjih
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•
•
•
3.3.3

dogodkih ter zagotavljanje pridobitve povratnih informacij s strani služb, ki
sodelujejo pri teh dogodkih;
komuniciranje in predstavljanje Sveta Evrope v zadevah v zvezi zasebnim
kabinetom;
zagotoviti podporo sekretariata pri upravni strukturi vodstva (skupina višjega
vodstva in tim za splošne zadeve);
skrb za pripravo in nemoteno izvajanje politike reform generalnega sekretarja.
PARLAMENTARNA SKUPŠČINA

Parlamentarna skupščina Sveta Evrope je najstarejša mednarodna parlamentarna
skupščina, ustanovljena leta 1949 na podlagi mednarodnega sporazuma (DZ RS, 2013).
Po statutu Sveta Evrope je eden od dveh glavnih organov Parlamentarna skupščina. Ta
zastopa politične težnje držav pogodbenic Sveta Evrope. Parlamentarna skupščina
predstavlja gonilno silo pri širjenju evropskega sodelovanja na vse demokratične države v
Evropi. Pretekli dogodki v srednji in vzhodni Evropi iz devetdesetih let so zgodovinskega
pomena. Ti dogodki so Parlamentarni skupščini omogočili, da državam pogodbenicam
pomaga v duhu skupnosti evropskih demokracij. Parlamentarna skupščina Sveta Evrope
tako prispeva h graditvi velike skupne Evrope brez meja in brez razlik (Informacijski urad
SE, 2010b).
Parlamentarna skupščina Sveta Evrope je posvetovalno telo. Sestavo Skupščine tvorijo
predstavniki nacionalnih parlamentov sedeminštiridesetih držav članic. Parlamentarna
skupščina ima pomembno vlogo pri vodenju različnih dejavnosti Sveta Evrope in s tem
določa njihov vpliv na države pogodbenice. Skupščina samostojno oblikuje program svojih
zasedanj, razpravlja o delovnih področjih Sveta Evrope in aktualnih mednarodnih temah.
Poleg tega pa sprejema priporočila, naslovljena na Odbor ministrov Sveta Evrope ali
države pogodbenice. Predsednika izvolijo parlamentarci iz svojih vrst za dobo največ treh
let (MZZ, 2009c).
Od januarja 2012 je predsednik Parlamentarne skupščine Sveta Evrope Jean-Claude
Mignon15, član Ljudske politične skupine. Od velikosti posamezne države je odvisno število
predstavnikov in glasov v Skupščini. Največje število predstavnikov je osemnajst (Francija,
Nemčija, Ruska federacija, Italija in Velika Britanija) ter najmanjše dva (Andora,
Liechtenstein). Zastopanost Slovenije v Skupščini predstavljajo trije predstavniki in njihovi
trije namestniki. Število predstavnikov je tako enako številu njihovih namestnikov. Njuno
skupno število znaša 636 in nekaj opazovalcev. Status opazovalke imajo Izrael, Kanada in
Mehika. V delegaciji mora razmerje predstavnikov političnih strank posamezne države

15

Jean-Claude Mignon, rojen 2. februarja 1950 v Corbeil-Essones v Franciji, je namestnik v
francoski narodni skupščini. Od januarja 2012 je Mignon predsednik Parlamentarne skupščine.
Obenem je predsednik francoske delegacije v Parlamentarni skupščini Sveta Evrope (2002-2003 in
od leta 2007) ter v Parlamentarni skupščini Zahodnoevropske unije (Parliamentary Assembly,
2013a).
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odražati razmerje političnih strank v nacionalnem parlamentu te države (Stalno
predstavništvo Republike Slovenije pri Svetu Evrope, 2013).
Predsednik, ki ga izvoli skupščina vsako leto, vodi Parlamentarno skupščino Sveta Evrope.
Ta ima možnost ponovne izvolitve, vendar največ dvakrat. Skupščina izvoli enega
predsednika in dvajset podpredsednikov iz različnih držav, ki funkcijo opravljajo eno leto.
Stalni odbor Parlamentarne skupščine sestavljajo člani Biroja, predsedniki odborov
skupščine ter predsedniki nacionalnih delegacij. Odbor zaseda trikrat letno. Kadar
skupščina ne zaseda, v njenem imenu deluje Stalni odbor. Poleg tega Stalni odbor izmed
svojih članov izbere predstavnika, ki zastopa skupščino pri delu Skupnega odbora (Joint
Committee). Skupni odbor je organ, ki koordinira dejavnost in skrbi za sodelovanje med
Odborom ministrov ter Parlamentarno skupščino Sveta Evrope (DZ RS, 2013).
Poglavitni cilj Sveta Evrope je enotnost in povezanost držav pogodbenic s pomočjo
skupnih akcij, sporazumov in pogovorov. Pogoji za članstvo so določeni s Statutom Sveta
Evrope. Med pogoji so izvajanje mnogovrstne demokracije, vladavine prava in spoštovanje
človekovih pravic. Proces priključitve v Svet Evrope se začne s prošnjo Generalnemu
sekretarju, ki jo v premislek posreduje Odboru ministrov. Prošnja je potem posredovana v
Parlamentarno skupščino. Tam nato ugotavljajo, ali država res izpolnjuje vse potrebne
pogoje za priključitev Svetu Evrope. Četudi ni s statutom določeno, večina novih članic
Sveta Evrope sprejme Evropsko konvencijo o človekovih pravicah in temeljnih
svoboščinah. Zadnji korak je posredovanje mnenja Parlamentarne skupščine v obravnavo
Odboru ministrov. Ta nato sprejme novo državo pogodbenico kot polnopravno članico
Sveta Evrope (Informacijski urad SE, 2010b).
Z uporabo pristojnosti v skladu z ustanovitvenim statutom lahko Parlamentarna skupščina
Sveta Evropa stori naslednje (Parliamentary Assembly, 2013b):
•
•
•
•
•
•
•

zahteva ukrepanje 47 evropskih vlad, ki morajo skupno reagirati;
izvede poskuse odkrivanja novih dejstev o kršitvah človekovih pravic;
zastavi vprašanja predsedniku in ministru na katero koli temo po lastni izbiri;
opazuje volitve in pošlje delegacije za posredovanje v kriznih žariščih;
skuša doseči soglasje o pogojih, pod katerimi se države kot članice pridružijo Svetu
Evrope;
s predlogi in mnenji o pogodbah spodbuja nove nacionalne zakonodaje;
zahteva pravna mnenja o zakonih in ustavah držav članic, sankcionira državo
članico s priporočilom za njeno izključitev ali suspenzijo.
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3.3.4

KONGRES LOKALNIH IN REGIONALNIH OBLASTI

Kongres lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope16 je tako svetovalno telo, ki zastopa
lokalne in regionalne oblasti držav članic. Njegova glavna pristojnost je osredotočenost na
pospeševanje demokracije na lokalni in regionalni ravni ter na krepitev čezmejnega
sodelovanja (MZZ, 2009d). Poudarek na demokraciji na lokalni in regionalni ravni
utemeljuje z dejstvom, da je potrebno svobodo urejati tako v najožjem okolju kot tudi na
ravni države. Iz tega sledi, da mora lokalna samouprava zadovoljevati potrebe vseh
državljanov na področju Evrope. Delo Sveta Evrope na področju zastopanosti lokalnih
skupnosti se širi od leta 1957 dalje.
Kongres lokalnih in regionalnih oblasti je leta 1994 ustanovil Odbor ministrov Sveta
Evrope kot svetovalno telo. Pred tem je v enaki vlogi delovala Stalna konferenca lokalnih
in regionalnih oblasti. Povod za ustanovitev Kongresa je bil nuditi pomoč novim državam
članicam pri njihovih prizadevanjih za vzpostavitev učinkovite lokalne in regionalne
samouprave (Informacijski urad SE, 2010c).
Naloga Kongresa lokalnih ter regionalnih oblasti je zagotoviti lokalno in regionalno
demokracijo v Evropi. Kongres šteje 636 članov, ki zasedajo voljeni položaj. Kongres
lokalnih in regionalnih oblasti tako zajema 200.000 organov v 47 evropskih državah.
Njegov cilj je spodbuditi lokalno in regionalno demokracijo, izboljšanje lokalnega ter
regionalnega upravljanja ter krepitev samoupravnih skupnosti. Posebno pozornost
namenja uporabi načel, določenih v Evropski listini lokalne samouprave17.
Med nalogami Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti so tudi redni nadzorni obiski v vseh
državah članicah. Namen obiskov je oceniti implementacijo Evropske listine o lokalni
samoupravi. Kongres v svojih poročilih o spremljanju navede sklepe in sprejema
priporočila ter resolucije. Vlade morajo te resolucije upoštevati z namenom izboljšanja
upravljanja lokalnih in regionalnih oblasti. Kongres ima tako aktivno vlogo pri projektih za
krepitev lokalne demokracije in čezmejnega sodelovanja v Evropi (Council of Europe,
2013e).
3.3.5

KONFERENCA MEDNARODNIH NEVLADNIH ORGANIZACIJ

Povod za ustanovitev nevladnih, prostovoljnih organizacij pod okriljem Sveta Evrope je
predstavitev težav »navadnih« ljudi. Kot take so nevladne organizacije vitalna sestavina
evropske družbe. Njihov bistveni cilj je zagotavljanje svobode izražanja in povezovanja, ki
skupaj tvorita temelje demokracije. Mednarodne nevladne organizacije delujejo na

16

Congres of Local and Regional Authorities of the Council of Europe ali CLRAE.
Evropska listina lokalne samoupravne je bila sprejeta v Strasbourgu 15. oktobra 1985. Države
članice Sveta Evrope, podpisnice te listine, upoštevajo, da je cilj Sveta Evrope doseči večjo
enotnost med njenimi članicami zaradi zaščite ter uresničevanja idealov in načel, ki so njihova
skupna dediščina (Local and Regional Democracy, 1985).

17
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različnih področjih, kot so: človekove pravice, izobraževanje, kultura, socialna pomoč,
ekologija, delo, politika, znanost in humanitarna pomoč.
Leta 1962 je Svet Evrope mednarodnim nevladnim organizacijam ponudil možnost, da
pridobijo status svetovalca. Svet Evrope je nato sprejel Resolucijo (2003)9 in tako
nacionalnim nevladnim organizacijam namenil status partnerstva (Informacijski urad SE,
2010d).
Organizirana in neodvisna civilna družba je sama dosegla uspeh, da je slišana po vsej
Evropi skozi Konferenco mednarodnih nevladnih organizacij. Ta je sestavljena iz skoraj
400 mednarodnih nevladnih organizacij, ki imajo sodelovalni položaj v Svetu Evrope. Kot
take delujejo na celinski ravni in združujejo federacije nacionalnih ter lokalnih združenj v
vsaki od 47 držav članic Sveta Evrope in v drugih delih sveta ter obenem pokrivajo zelo
široko sektor (humanitarni, socialni, izobraževalni, pravni in sindikalni). Članice
mednarodnih nevladnih organizacij tako združijo vse akterje in vse ravni upravljanja; tako
javne kot tudi zasebne.
Participativni status je dodeljen s strani Generalnega sekretarja Sveta Evrope po
posvetovanju s političnimi organi, vključno s Konferenco mednarodnih nevladnih
organizacij, in s soglasjem Odbora ministrov. Naloge nevladnih organizacij so:
•
•
•
•
•

predstavništvo na področju pristojnosti ali delovanja Sveta Evrope;
prisotnost v večjem številu evropskih držav;
razvijanje sodelovanja med akterji;
aktivno prispevanje k Svetu Evrope na področju razprav in dejavnosti;
obveščati evropske državljane o delu Sveta Evrope.

Prednostne naloge Konference mednarodnih nevladnih organizacij so tako spodbujanje
temeljnih pravic in vrednot, za katere se zavzema Svet Evrope, ter demokracija, pravne
države in človekove pravice (zlasti enakost spolov in boj proti nasilju nad ženskami).
Poudarek dela Konference je tudi na solidarnosti v okviru globalne soodvisnosti in
Evropske solidarnosti z njenimi sosedami na jugu v evro-sredozemski regiji ter socialna
kohezija, boj proti revščini in socialni izključenosti. Konference si prizadevajo za trajnostni
razvoj, izobraževanje in kulturo.
Odmevnejši dosežki v preteklem času so (Dimitroulias, 2012, str. 4):
•
•
•
•
•

Mednarodni strokovni svet o zakonodaji o mednarodnih nevladnih organizacij
(januar 2008);
Kodeks dobrih praks participacije civilne družbe v procesih odločanja (oktober
2009);
Orodja za vodenje medkulturnega dialoga (junij 2012);
Sporazum o sodelovanju med Konferencami mednarodnih nevladnih organizacij in
Severno-južnim centrom (januar 2010);
Triletni okvirni program »Krepitev civilne družbe in državljansko udeležbo v Ruski
federaciji« (2008-2011).
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4 EVROPSKA KOMISIJA ZA ČLOVEKOVE PRAVICE
Evropska konvencija o človekovih pravicah je bila prvotno predvidena za dva pravosodna
organa: Sodišče in Komisijo. 19. člen Evropske konvencije o človekovih pravicah je tako,
poleg Evropskega sodišča za človekove pravice, ustanovil Evropsko komisijo za človekove
pravice.
Od leta 1953 pa do leta 1998 je imela komisija vlogo posrednika kot zaščito sodišča pred
neresnimi tožbami. Komisija je tako obravnavala primere in nato posredovala svoja
poročila Sodišču kot edinemu organu s pooblastili za izdajo pravno zavezujoče odločbe.
Komisija je posredovala svoja poročila Odboru ministrov Sveta Evrope, političnemu telesu,
ki je lahko odločilo, ali je bila Konvencija kršena (Neacşu, 2012).
Člani komisije so bili izvoljeni s strani Odbora ministrov za mandat šestih let (v tem času
so delovali člani samostojno, brez pripadnosti kateri koli državi). Njihova naloga je bila
presoditi, ali je peticija sprejemljiva za sodišče. V kolikor je bila prijateljska poravnava
mogoča, je Komisija proučila pobudo za presojo dejanskega stanja primera in poiskala
skupine, ki so lahko pripomogle k rešitve zadeve na prijazen način. Če prijateljska
poravnava ni bila mogoča, je Komisija izdala poročilo o ugotovljenih dejstvih, skupaj z
mnenjem o tem, ali je dejansko prišlo do kršitve. Odbor treh oseb je odločil o dopustnosti
pobude. Primere težjih odločitev je obravnaval senat, sestavljen iz sedmih oseb (UNHCR,
2013).
Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin je produkt
obdobja takoj po drugi svetovni vojni, ko je vprašanje mednarodnega varstva človekovih
pravic pritegnilo veliko pozornosti. Te pravice so bile pohojene z grozotami nacizma.
Zagotovilo za njihovo varstvo na nacionalni ravni se je izkazalo za povsem neustrezno.
Že leta 1941 sta Churchill in Roosevelt v Atlantski listini začela širiti svoje štiri svoboščine:
svobodo življenja, svobodo veroizpovedi, svobodo pred pomanjkanjem in svobodo pred
strahom. Po drugi svetovni vojni je spodbujanje spoštovanja človekovih pravic in
temeljnih svoboščin postalo eden izmed poglavitnih namenov Združenih narodov. V tem
okviru je Splošna deklaracija o človekovih pravicah, sprejeta s strani Generalne skupščine
Združenih narodov 10. decembra 1948, postala zgodovinski mejnik.
V istem obdobju pa so bili sprejeti predhodni ukrepi na evropski ravni. Maja leta 1948 je
Mednarodni odbor Gibanja evropske enotnosti organiziral »Kongres Evrope« v
nizozemskem Haagu. Ta pobuda je dala odločilen zagon k ustanovitvi Sveta Evrope leta
1949. Na kongresu je bila sprejeta resolucija, katere uvodni del se glasi (Van Dijk et al.,
1998, str. 1):

»Kongres meni, da bi morala biti nastala unija ali zveza odprta za vse demokratično
vodene evropske narode, ki se zavežejo k spoštovanju Listine o človekovih pravicah, ki
narekuje, da mora Komisija vzpostaviti takojšni prevzem dvojne naloge, oblikovati takšno
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listino in določiti standarde, ki jih mora država potrditi, če si želi obdržati ime
demokracija«.
Evropska komisija za človekove pravice, tako kot Evropsko sodišče za človekove pravice,
je bila posebej ustanovljena za zagotovitev spoštovanja obveznosti, s katerimi so se
zavezale države pogodbenice na podlagi Evropske konvencije o človekovih pravicah18.
20. člen Konvencije določa, da mora biti število članov Komisije enako številu pogodbenic
Evropske konvencije. Isti člen določa tudi, da noben član Komisije ne sme biti državljan
iste države. Po drugi strani pa ni izključeno, da je lahko član Komisije tudi državljan
države, ki ni pogodbenica Evropske konvencije ali pa sploh ni članica Sveta Evrope. Doslej
je en državljan vsake od držav pogodbenic vedno zasedal mesto v Komisiji. Če pogledamo
pristojnosti, ki jih ima Komisija v skladu s Konvencijo na področju varstva človekovih
pravic, bo vsaka od držav pogodbenic želela, da bo eden od njenih državljanov član
Komisije. Vendar pa, da temu ni nujno tako, kaže splošna praksa Liechtensteina v zvezi s
Sodiščem, kjer je bil na sodišču za to državo izvoljen sodnik, ki ni njen državljan.
Postopek za izvolitev članov Komisije je bil urejen v tedanjem 21. členu Evropske
konvencije o človekovih pravicah. Vsaka nacionalna skupina parlamentarnih predstavnikov
držav pogodbenic v Parlamentarni skupščini Sveta Evrope je navedla tri kandidate, od
katerih sta morala biti vsaj dva državljana te države. Predsedstvo Parlamentarne
skupščine je pripravilo seznam teh imen, od katerih sta bila člana Komisije izvoljena z
absolutno večino glasov Odbora ministrov. Enak postopek se je uporabil, kadar se je
pojavilo prosto delovno mesto, bodisi zato, ker je nova država postala pogodbenica
Konvencije ali kadar je član Komisije odstopil ali preminil. V takem primeru je lahko samo
skupina parlamentarnih predstavnikov te države, za katero je bilo delovno mesto že
vnaprej določeno, pozvala, naj predstavi kandidate (Van Dijk et al., 1998, str. 26-27).
Z začetkom veljavnosti 11. Protokola k Evropski konvenciji o človekovih pravicah (1.
novembra 1998) je Evropska komisija za človekove pravice prenehala opravljati svoje
naloge v fazi dopustnosti pritožb posameznikov (Alimehmeti, 2013, str. 61). Predhodni
sistem je tako s prestrukturiranjem nadomestilo Evropsko sodišče za človekove pravice
(HREA, 2011).

18

19. člen.
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5 EVROPSKA KONVENCIJA O ČLOVEKOVIH PRAVICAH IN
TEMELJNIH SVOBOŠČINAH
Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (sprejeta 4.
novembra 1950 v Rimu) predstavlja prvi uspešen poskus poudarjanja zaščite določenega
števila pravic in svoboščin, določenih v Splošni deklaraciji o človekovih pravicah19, ki so jo
Združeni narodi sprejeli leta 1948. Omenjeni poskus je postal model za druge svetovne
sisteme, še posebej za ameriške konvencije o človekovih pravicah. Poskus predstavlja
osnovo za ustvarjanje edinega mehanizma za stalni in neodvisni nadzor iz Evrope, z
namenom zagotavljanja državne skladnosti s široko paleto temeljnih pravic, predvsem
civilnih in političnih (Roghină, 2012, str. 45).
Države članice Sveta Evrope so sprejele Konvencijo in tako prispevale k doseganju ciljev
Sveta Evrope. Konvencija tako predstavlja prvo sodobno pogodbo o človekovih pravicah,
temelječo na Splošni deklaraciji Združenih narodov o človekovih pravicah. Konvencija
določa pravno zavezujočo obveznost, da njene članice vsem, in ne le državljanom, na
območju svoje pristojnosti zagotovijo vrsto človekovih pravic. Evropsko sodišče za
človekove pravice (prvotno ob pomoči Komisije) obravnava pritožbe, vložene zoper države
članice in presoja izvajanje Konvencije. Svet Evrope ima zdaj 47 članic in vsaka država, ki
se mu želi pridružiti, mora pristopiti tudi h Konvenciji.
Konvencija se je od svojega nastanka leta 1950 spreminjala in dopolnjevala s protokoli.
Najpomembnejša postopkovna sprememba Konvencije je bil Protokol št. 11 iz leta 1994. S
tem protokolom je Evropsko sodišče za človekove pravice postalo stalni in polnopravni
organ. Komisija pa je bila ukinjena. Povod za oblikovanje tega protokola je mehanizem
Konvencije, ki ima nalogo obvladovanja rasti števila zadev iz vzhodnoevropskih držav.
Slednje so se Svetu Evrope pridružile po padcu berlinskega zidu in po razpadu nekdanje
Sovjetske zveze (FRA in ESČP, 2011, str. 12).
Srečanje Evropskega sveta junija 1999 v Kölnu je sklenilo, da je dodelava Listine o
temeljnih pravicah bistvenega pomena za povečanje ozaveščenosti državljanov Evropske
unije glede pomembnosti in ustreznosti njihovih pravic na mednarodni ter regionalni ravni.
Sodeč po enem izmed sklepov Evropskega sveta mora Listina vsebovati tako temeljne
pravice in svoboščine kot tudi temeljne procesne pravice, zagotovljene z Evropsko
konvencijo o človekovih pravicah. Slednje izhajajo iz skupnih ustavnih tradicij držav članic,
splošnih načel prava skupnosti ter iz socialnih in ekonomskih pravic, ki jih zagotavljata

19

Generalna skupščina razglaša: »To splošno deklaracijo človekovih pravic kot skupen ideal vseh
ljudstev in vseh narodov z namenom, da bi vsi organi družbe in vsi posamezniki, vedno v skladu s
to Deklaracijo, pri pouku in vzgoji razvijali spoštovanje teh pravic in svoboščin ter s postopnimi
državnimi in mednarodnimi ukrepi zagotovili in zavarovali njihovo splošno in resnično priznanje in
spoštovanje, tako med narodi držav članic samih, kakor tudi med ljudstvi ozemelj pod njihovo
oblastjo« (Splošna deklaracija o človekovih pravicah, 1948).
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Evropska socialna listina (izdana s strani mednarodne organizacije Sveta Evrope) in Listina
o temeljnih socialnih pravicah delavcev (izdana s strani Evropske skupnosti) (Roghină,
2012, str. 49).
Evropska konvencija o človekovih pravicah je začela veljati 3. septembra 1953. Svet
Evrope je pripravil Konvencijo kot odgovor na kršitve človekovih pravic po drugi svetovni
vojni. Zaradi svežih spominov na holokavst so oblikovalci Konvencije podvomili v
tradicionalno predstavo o suverenosti in posledično zahtevali, da se omeji moč držav
članicam s sprejetjem močne vsebinske zaščite pravic in podelitev široke pristojnosti
Evropskemu sodišču za človekove pravice. Slednje pomeni sodni organ, ki obravnava
pritožbe na podlagi Konvencije. Tako kot večina konvencij o človekovih pravicah,
Konvencija ne zahteva le od držav, naj se vzdržijo pred storitvijo kršitev, ampak jim tudi
nalaga določene pozitivne obveznosti, ki terjajo od držav, da sprejmejo pozitivne ukrepe
za zaščito in spodbujanje pravic, določenih v Konvenciji.
Pravzaprav so mnogi pohvalili evropski sistem za doseganje najbolj učinkovitega varstva
človekovih pravic, v primerjavi z varstvom, ki ga zagotavljajo drugi regionalni sistemi
človekovih pravic. Kljub uspešnosti Konvencije pa ostajajo prisotni pomisleki upravljalnih
vrzeli, povzročenih z globalizacijo in nezmožnostjo nadzora nad gospodarskimi
dejavnostmi. Zmanjševanje vrzeli upravljanja je zelo pomembna naloga za zagovornike
človekovih pravic, saj te razlike predstavljajo enega izmed najbolj pomembnih tveganj za
človekove pravice (Rishi, 2013, str. 1361-1362).
Zaradi univerzalnosti vrednot, ki jih vsebuje, Konvencija ne pozna prav nobene razlike
med tujci in državljani. To tudi zahteva od držav članic Sveta Evrope, da spoštujejo
Konvencijo, ne samo v zvezi s svojimi državljani, ampak v zvezi s vsemi posamezniki v
njihovi pristojnosti. Da bi zagotovili ustrezno spoštovanje določb Konvencije, njen 19.
člen20 določa ustanovitev Evropskega sodišča za človekove pravice (van den Muijsenbergh
in Rezai, 2012, str. 45-46).
Zakonodaja Evropske unije in Konvencija sta tesno povezani. H Konvenciji so pristopile
vse države članice Evropske unije. Evropsko sodišče za človekove pravice pri določanju
obsega zaščite človekovih pravic v zakonodaji Evropske unije upošteva Konvencijo. Tudi
Listina o temeljnih pravicah vključuje več pravic iz Konvencije. Glede na to je zakonodaja
Evropske unije večinoma skladna z Konvencijo.
Če se želi posameznik pritožiti zoper Evropsko unijo zaradi nezagotavljanja človekovih
pravic, se ne more pritožiti pred Sodiščem. Posameznik se mora tako pritožiti pred
nacionalnimi sodišči, ki lahko zadevo po postopku predhodnega odločanja nato predložijo
Evropskemu sodišču, ali pa se zoper Evropsko unijo pritoži na Sodišče posredno, v pritožbi
zoper državo članico.

20

Za zagotovitev spoštovanja obveznosti, ki so jih sprejele Visoke pogodbene stranke s to
Konvencijo in njenimi protokoli, se ustanovi Evropsko sodišče za človekove pravice, v nadaljevanju
imenovano 'Sodišče'. Sodišče je stalno (EKČP-1, 19. člen).
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Lizbonska pogodba vključuje določbo, ki Evropsko unijo pooblašča, da pristopi h
Konvenciji kot samostojna podpisnica. Slednje je mogoče zaradi sprememb, uvedenih s
Protokolom št. 14 h Konvenciji (FRA in ESČP, 2011, str. 17).
Konvencija, sodna praksa institucij v Strasbourgu in stopnja uspeha Konvencije ter
njenega sistema pri zagotavljanju spoštovanja temeljnih pravic v okviru držav članic Sveta
Evrope so subjekti, ki so pritegnili veliko komentarjev in analiz.
Zgodovina Konvencije predstavlja stalno rast, prilaganja in reforme. Posledično so
tveganja za Evropo in obstanek njenega sistema zaščite človekovih pravic izredno visoka.
Na področju temeljnih pravic se Sodišče v Strasbourgu nahaja na vrhu vseh nacionalnih
pravosodnih sistemov v Evropi, z eno samo izjemo: njegova sposobnost, da deluje
učinkovito, kar pomeni, da avtoritativno odloča o Konvenciji. To je ključnega pomena, ne
le za Strasbourg, ampak za celotno mrežo institucij in postopkov, ki spoštujejo ter
uresničujejo vsebino Konvencije po vsem evropskem pravosodnem območju. V letu 2006
se je odvila ena od predvidenih in zelo pričakovanih sprememb, in sicer s predvidenim
začetkom veljavnosti Protokola št. 14, s katerim so se izvedle pomembne postopkovne
reforme in tako omogočile Sodišču potrebni dodani manevrski prostor. Toda naloga
razmisleka se je nadaljevala, skupaj z »Odborom modrecev«, ugledno in strokovno
skupino, katere naloga je bila najti pot za preživetje in uspešno delovanje Sodišča tudi v
prihodnji letih.
Resna problematika Sodišča je tako sodna preobremenitev, ki je ni bilo mogoče rešiti niti s
Protokolom št. 14. Letno je povprečno vloženih 45.000 posameznih pritožb, od tega je
letno med 800 in 1000 sodb. Posledično je postala pravica do individualne pritožbe, v
nasprotju s sprejetimi modrosti Konvencije, največja težava oziroma neuspeh Sodišča.
Torej ravno nasprotno, kot sprva začrtano. Iz tega sledi, da so nadaljnje spremembe
Sodišča nujno potrebno. Predvsem pa je potrebno presoditi, ali je potrebna sprememba
obstoječe institucionalne strukture (Greer, 2006, str. 16).

5.1 VSEBINSKI OBSEG VARSTVA
ČLOVEKOVIH PRAVICAH

PO

EVROPSKI

KONVENCIJI

O

Vlade podpisnice Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, članice
Sveta Evrope, so se, upoštevajoč Splošno deklaracijo o človekovih pravicah21, na kateri
temeljita pravičnost in mir v svetu odločile, da kot vlade evropskih držav store prve korake
k skupnemu uveljavljanju nekaterih pravic, ki so določene v splošni deklaraciji (EKČP-1,
2010, str. 5).
Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin je mednarodna
pogodba, ki je bila sestavljena v okviru Sveta Evrope in dana v podpis leta 1950. Veljati je
začela tri leta kasneje. Uvodna izjava Konvencije določa enega od njenih ustanovnih

21

Splošno deklaracijo o človekovih pravicah je razglasila Generalna Skupščina Združenih narodov
10. decembra 1948.
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ciljev, ki narekuje državam članicam, naj sprejmejo »prve korake« proti »skupnemu
uveljavljanju določenih pravic«, predhodno določenih v Splošni deklaraciji o človekovih
pravicah iz leta 1948. Že dolgo velja prepričanje, da ostaja Konvencija daleč najbolj
uspešen pokazatelj prizadevanj splošne deklaracije o človekovih pravicah in da je ta
ustvarila najbolj učinkovit sistem mednarodnega varstva obstoječih človekovih pravic
(Bates, 2011, str. 2).
Evropska konvencija o človekovih pravicah je omenjena na civilne in politične pravice ter
svoboščine in kot taka zagotavlja:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

obveznost spoštovanja človekovih pravic (1. člen);
pravica do življenja (I. del, 2. člen);
prepoved mučenja (3. člen);
prepoved suženjstva in prisilnega dela (4. člen);
pravica do svobode in varnosti (5. člen);
pravica do poštenega sojenja (6. člen);
ni kazni brez zakona (7. člen);
pravica do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja (8. člen);
svoboda mišljenja, vesti in vere (9. člen);
svoboda izražanja (10. člen);
svoboda zbiranja in združevanja (11. člen);
pravica do poroke (12. člen);
pravica do učinkovitega pravnega sredstva (13. člen);
prepoved diskriminacije (14. člen);
derogacija v primeru izrednega stanja (15. člen);
omejitve politične dejavnosti tujcev (16. člen);
prepoved zlorabe pravic (17. člen);
omejitev restrikcij pravic (18. člen).

Z ratifikacijo Konvencije se države članice obvežejo k spoštovanju mednarodnopravnih
obveznosti in zagotovitvi posameznikom, v okviru svojih pristojnosti, izbrano vrsto civilnih
in političnih pravic. Poleg tega Konvencija podeljuje posameznikom vseh narodnosti s
pristojnostjo sedeminštiridesetih držav članic zmogljivost, ki se uporablja za polni delovni
čas. Gre za mednarodno sodišče, znano kot Evropsko sodišče za človekove pravice v
Strasbourgu. Tako lahko posamezniki vložijo tožbo, saj njihova država ni uspela zagotoviti
varstva uživanja ene ali več pravic. Ob predpostavki, da sta dve pomembni formalnosti,
kot je časovna omejitev in izčrpanje vseh domačih pravnih sredstev, pravilno izpolnjeni, je
možno, da Sodišče odloča na podlagi vložene tožbe in ugotavlja, ali je bila Konvencija
kršena. V primerih, kjer je bila ugotovljena kršitev Konvencije, je tradicionalno tožena
država spremenila domačo zakonodajo. Politični organ Sveta Evrope, tj. Odbor ministrov,
se zaveže k nadzoru nad izvajanjem sodb in tako zagotovi, da se sodbe Sodišča v celoti
izvajajo (Bates, 2011, str. 2).
Konvencija je leta 2010 praznovala svojo šestdeseto obletnico, v letu 2009 pa je bila
petdeseta obletnica od ustanovitve Sodišča. Leta 2008 je Sodišče sprejelo svojo 10.000
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sodbo. Trije zgodovinsko pomembni mejniki, namenjeni praznovanju. Vendar pa je bila
Konvencija vse od začetka leta 2000 na poti v veliko krizo, kjer se danes tudi nahaja.
Glavna značilnost Konvencije je ogromna preobremenitev, s katero se Sodišče sooča. Od
leta 2006 je Sodišče vsako leto sprejelo več kot 1.500 odločb, od leta 2010 pa čaka na
sprejete odločitve več kot 120.000 vlog posameznikov. Sodišče v Strasbourgu tako
predstavlja sinonim za sistem, ki je enostavno preobremenjen s številom vlog (Bates,
2011, str. 3).
Konvencijska priprava in pogajanja so obravnavala različne ekonomske in družbene
pravice. Leta 1965 so države članice Sveta Evrope sprejele Evropsko socialno listino, ki
ureja pravice in svoboščine ter vzpostavlja nadzorni sistem. Slednji zagotavlja, da države
pogodbenice spoštujejo te pravice. V skladu s spremembami Evropske socialne listine iz
leta 1996, ki je začela veljati leta 1999, postopno nadomešča prvotno pogodbo iz leta
1961. Listina in njeni dodatni protokoli so dodali še veliko drugih ekonomskih in družbenih
pravic, vključno z (Neacşu, 2012):
•
•
•
•

pravico do pravnega in socialnega varstva;
pravico moških in žensk do enakih možnosti in enakega obravnavanja;
pravica delavcev, da sodelujejo pri določanju in izboljševanju delovnih pogojev in
delovnega okolja,
pravica do posebnih ukrepov v zvezi z oskrbo starejših oseb.

Pravice, ki jih zagotavlja Evropska socialna listina, zadevajo vse posameznike v njihovem
vsakodnevnem življenju. To so pravica do nastanitve, pravica do zdravje, pravica do
izobraževanja, pravica do zaposlitve, pravica do socialnega varstva, pravica do gibanja
oseb in pravica do nediskriminacije (Department of the European Social Charter, 2010,
str. 5-7).
Tabela 1: Države članice Sveta Evrope in Evropska socialna listina (stanje na dan 3.
marec 2010)
Države članice
Albanija
Andora
Armenija
Avstrija
Azerbajdžan
Belgija
Bosna in Hercegovina
Bolgarija
Hrvaška
Ciper

Podpis

Ratifikacije

21. september 1998

11. november 2002

4. november 2000

12. november 2004

18. oktober 2001

21. januar 2002

7. maj 1999

29. oktober 1969

18. oktober 2002

2. september 2004

3. maj 1996

2. marec 2004

11. maj 2004

7. oktober 2008

21. september 1998

7. junij 2000

7. junij 2000

6. november 2009

26. februar 2003

26. februar 2003
6. avgust 1996

3. maj 1996

27. september 2000

4. november 2000

3. november 1999

Danska*

3. maj 1996

3. marec 1965

Estonija

4. maj 1998

11. september 2000

Češka republika

Sprejem postopka
kolektivnih pritožb
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23. junij 2003

Finska

3. maj 1996

Francija

21. junij 2002

17. julij 1998 X
7. maj 1999

3. maj 1996

7. maj 1999

Gruzija

30. junij 2000

22. avgust 2005

Nemčija*

29. junij 2000

27. januar 1965

3. maj 1996

6. junij 1987

Grčija
Madžarska

7. oktober 2004

20. april 2009

Islandija

4. november 1998

15. januar 1976

Irska

4. november 2000

4. november 2000

4. november 2000

3. maj 1996

5. julij 1999

3. november 1997

29. maj 2007

31. januar 2002

Italija
Latvija
Lihtenštajn

18. junij 1998

9. oktober 1991

Litva
Luksemburg*
Malta
Moldavija

8. september 1997

29. junij 2001

11. februar 1998

10. oktober 1991

27. julij 2005

27. julij 2005

3. november 1998

8. november 2001

Monako

5. oktober 2004

Črna gora

22. marec 2005

3. marec 2010

Nizozemska

23. januar 2004

3. maj 2006

3. maj 2006

7. maj 2001

7. maj 2001

20. marec 1997

25. oktober 2005

25. junij 1997

3. maj 1996

30. maj 2002

Norveška
Poljska
Portugalska
Romunija
Ruska federacija
San Marino

14. maj 1997

7. maj 1999

14. september 2000

16. oktober 2009

18. oktober 2001

Srbija

22. marec 2005

14. september 2009

Slovaška

18. november 1999

23. april 2009

Slovenija

11. oktober 1997

7. maj 1999

Španija

23. oktober 2000

6. maj 1980

3. maj 1996

29. maj 1998

Švedska
Švica

7. maj 1999
29. maj 1998

6. maj 1976

Makedonija
Turčija
Ukrajina
Združeno kraljestvo*
Število držav

20. marec 1998

27. maj 2009
6. oktober 2004

31. marec 2005
27. junij 2007

7. maj 1999

21. december 2006

7. november 1997

11. julij 1962

2 + 45 = 47

13 + 30 = 43

14

Vir: Department of the European Social Charter (2010, str. 8-9)

Tabela 1 prikazuje, katere države so doslej podpisale in ratificirale Evropsko socialno
listino. Krepko tiskani datumi na sivi podlagi so datumi podpisa ali ratifikacije Evropske
socialne listine iz leta 1961. Preostali datumi so datumi podpisa ali ratifikacije
spremenjene Evropske socialne listine iz leta 1996. Z oznako zvezdica (*) so označene
države, ki morajo ratificirati Dodatni protokol iz leta 1991, da bi ta začel veljati. V praksi
se v skladu s sklepom Odbora ministrov Sveta Evrope ta protokol že uporablja. Z oznako X
pa je označena država, ki je priznala nacionalnim nevladnim organizacijam pravico, da
proti njej vložijo kolektivne pritožbe.
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5.2 PROTOKOLI H EVROPSKI KONVENCIJI O ČLOVEKOVIH PRAVICAH
V spodnji tabeli 2 je razviden časovni pregled protokolov h Konvenciji. Besedilo Konvencije
vsebuje spremembe in dopolnitve v skladu z določbami Protokola št. 14, ki je začel veljati
1. junija 2010 (CETS št. 194). Besedilo Konvencije je bilo predhodno spremenjeno v
skladu z določbami Protokola št. 3 (ETS št. 45), ki je začel veljati 21. septembra 1970,
Protokola št. 5 (ETS št. 55), ki je začel veljati 20. decembra 1971 ter Protokola št. 8 (ETS
št. 118), ki je začel veljati 1. januarja 1990 in vključuje tudi besedilo Protokola št. 2 (ETS
št. 44) ki je, v skladu s tretjim odstavkom petega člena, postal sestavni del Konvencije z
veljavnostjo od 21. septembra 1970 dalje. Vse določbe, ki so bile po teh Protokolih
spremenjene ali dodane, je nadomestil Protokol št. 11 (ETS št. 155) z dnem, ko je začel
veljati, tj. od 1. novembra 1998. S tem datumom je bil preklican Protokol št. 9 (ETS 140),
ki je začel veljati 1. oktobra 1994, Protokol št. 10 (ETS št. 164) pa je postal
brezpredmeten.
Tabela 2: Časovni pregled Protokolov h Evropski konvenciji o človekovih pravicah
Št./
CETS

Naziv

Odprtje
pogodbe

Začetek
veljavnosti

04.11.1950

03.09.1953

20.03.1952

18.05.1954

06.05.1963

21.09.1970

06.05.1963

21.09.1970

16.09.1963

02.05.1968

20.01.1966

20.12.1971

28.04.1983

01.03.1985
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Konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih
svoboščin (v nadaljevanju: Konvencija)
Protokol h Konvenciji
Protokol št. 2 h Konvenciji, ki daje Sodišču pristojnost za
podajanje svetovalnih mnenj
Protokol št. 3 h Konvenciji, ki spreminja 29., 30. in 34. člen
Konvencije
Protokol št. 4 h Konvenciji, ki zagotavlja določene pravice
in svoboščine, razen tistih, ki so že vključene v Konvencijo
in v prvi Protokol
Protokol št. 5 h Konvenciji, ki spreminja 22. in 40. člen
Konvencije
Protokol št. 6 h Konvenciji, ki zadeva odpravo smrtne kazni

117

Protokol št. 7 h Konvenciji

22.11.1984

01.11.1988

118

Protokol št. 8 h Konvenciji

19.03.1985

01.01.1990

140

Protokol št. 9 h Konvenciji

06.11.1990

01.10.1994

146

25.03.1992

213

Protokol št. 10 h Konvenciji
Protokol št. 11 h Konvenciji, ki preoblikuje in vzpostavi
nadzorne mehanizme
Protokol št. 12 h Konvenciji
Protokol št. 13 h Konvenciji o odpravi smrtne kazni v vseh
okoliščinah
Protokol št. 14 h Konvenciji, ki spreminja nadzorni sistem
konvencije
Protokol št. 14 h Konvenciji (ta protokol je prenehal veljati
ali pa se je začasno uporabljal 1. junija 2010 do začetka
veljavnosti Protokola št. 14 h Konvenciji, št. 194).
Protokol št. 15, ki spreminja Konvencijo

214

Protokol št. 16 h Konvenciji

02.10.2013

5
9
44
45
46
55

155
177
187
194
204

Vir: Council of Europe (2014a)
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11.05.1994

01.11.1998

04.11.2000

01.04.2005

03.05.2002

01.07.2003

13.05.2004

01.06.2010

27.05.2009

01.10.2009

24.06.2013

Protokol št. 1 h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Pariz, 20.
marca 1952) zajema (SLV - 2014/1, str. 14):
•
•
•

varstvo premoženja (1. člen);
pravica do izobraževanja (2. člen);
pravica do svobodnih volitev (3. člen).

Protokol št. 4 h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Strasbourg,
16. septembra 1963) zagotavlja določene pravice in svoboščine, ki še niso vključene v prvi
del Konvencije in od prvega do tretjega člena prvega Protokola h Konvenciji, podpisanega
v Parizu 20. marca 1952. Protokol št. 4 tako zajema (SLV - 2014/1, str. 15):
•
•
•
•

prepoved zaporne kazni zaradi dolgov (1. člen);
svoboda gibanja (2. člen);
prepoved izgona državljanov (3. člen);
prepoved skupinskega izgona tujcev (4. člen).

Protokol št. 6 h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin zadeva
odpravo smrtne kazni (Strasbourg, 28. aprila 1983). Ta protokol izraža splošno težnjo
številnih državah članic Sveta Evrope k odpravi smrtne kazni (SLV - 2014/1, str. 16):
•
•
•
•

ukinitev smrtne kazni (1. člen);
smrtna kazen v vojnem času (2. člen);
prepoved derogacij (3. člen);
prepoved pridržkov (4. člen).

Protokol št. 7 h Konvenciji, podpisan iz strani držav članic Sveta Evrope v Strasbourgu 22.
novembra 1984, zajema (SLV - 2014/1, str. 18):
•
•
•
•
•

procesna jamstva v primeru izgona tujcev (1. člen);
pravica do pritožbe v kazenskih zadevah (2. člen);
pravica do odškodnine v primeru sodne pomote (3. člen);
pravica, da nisi dvakrat sojen ali kaznovan za isto kaznivo dejanje (4. člen);
enakost zakoncev (5. člen).

Države članice Sveta Evrope, podpisnice Protokola št. 12 h Konvenciji o varstvu človekovih
pravic in temeljnih svoboščin (Rim, 4. novembra 2000), so se ob upoštevanju temeljnega
načela, da so vsi ljudje enaki pred zakonom in imajo pravico do enakega zakonskega
varstva, odločile, da bodo še naprej podpirale enakost vseh ljudi s skupnim uveljavljanjem
splošne prepovedi diskriminacije. Protokol št. 12 h Konvenciji tako v prvem členu zajema
splošno prepoved diskriminacije.
Zakon o ratifikaciji Protokola št. 12 h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih
svoboščin (MPKVCPB) je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 21. maja 2010.
Protokol št. 12 je vstopil v veljavo 23. junija 2010 (MPKVCPB, 2010).
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Države članice Sveta Evrope, podpisnice Protokola št. 13 h Konvenciji o varstvu človekovih
pravic in temeljnih svoboščin (Vilna, 3. maja 2002), so se, prepričane, da je pravica
vsakogar do življenja v demokratični družbi temeljna vrednota in da je odprava smrtne
kazni bistvenega pomena za varstvo te pravice ter popolno priznanje prirojenega
dostojanstva vseh ljudi, v želji, da bi okrepile varstvo pravice do življenja, ki jo zagotavlja
Konvencija, ob ugotovitvi, da Protokol št. 6 h Konvenciji, ki zadeva odpravo smrtne kazni,
podpisan v Strasbourgu 28. aprila 1983, ne izključuje smrtne kazni za dejanja, storjena
med vojno ali ob neposredni vojni nevarnosti, odločile, da storijo zadnji korak za odpravo
smrtne kazni v vseh okoliščinah. V tem duhu zajema Protokol št. 13 naslednje člene (SLV
- 2014/1, str. 22):
•
•
•

odprava smrtne kazni (1. člen);
prepoved razveljavitev (2. člen);
prepoved pridržkov (3. člen).

Zakon o ratifikaciji Protokola št. 13 h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih
svoboščin glede odprave smrtne kazni v vseh okoliščinah (MKVCP13), ki ga je sprejel
Državni zbor Republike Slovenije, je stopil v veljavo 10. oktobra 2003 (MKVCP13, 2003).
Države članice Sveta Evrope so se ob upoštevanju Resolucije št. 1 in različnih deklaracij22
ter ob upoštevanju mnenja, ki ga sprejela Parlamentarna skupščina Sveta Evrope, glede
na nujnost spremembe nekaterih določb Konvencije, da se ohrani in izboljša dolgoročna
učinkovitost nadzornega sistema, zlasti zaradi nenehnega naraščanja delovne
obremenitve Evropskega sodišča za človekove pravice in Odbora ministrov Sveta Evrope,
dogovorile, da ima Sodišče še naprej glavno vlogo pri varstvu človekovih pravic v Evropi.
Iz slednjega izhaja tudi Protokol št. 14. h Konvenciji, v katerem so zajeti naslednji bistveni
členi:
•
•
•
•
•
•
•
•

trajanje mandata in razrešitev (23. člen);
sodna pisarna in poročevalci (24. člen);
sodnik posameznik, odbori, senati in veliki senat (26. člen);
pristojnost sodnikov posameznikov (27. člen);
pristojnost odborov (28. člen);
obravnava zadeve (38. člen);
prijateljske poravnave (39. člen);
zavezujoča narava in izvrševanje sodb (46. člen).

Zakon o ratifikaciji Protokola št. 14 h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih
svoboščin, ki spreminja nadzorni sistem Konvencije, je sprejel Državni zbor Republike
Slovenije na seji 20. aprila 2005. Protokol št. 14 h Konvenciji je v Sloveniji tako stopil v
veljavo 28. aprila 2005 (MPKVCP, 2005).

22

Deklaracija, sprejeta na Evropski ministrski konferenci o človekovih pravicah 3. in 4. novembra
2000 v Rimu ter deklaracije, ki jih je sprejel Odbor ministrov 8. novembra 2001, 7. novembra 2002
in 15. maja 2003 na svojem zasedanju (MPKVCP14, 2005).
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6 EVROPSKO SODIŠČE ZA ČLOVEKOVE PRAVICE
Odkar je bilo Evropsko sodišče za človekove pravice ustanovljeno (leta 1959), so države
članice Sveta Evrope sprejela vrsto protokolov k Evropski konvenciji o človekovih pravicah
z namenom izboljšati in okrepiti nadzorne mehanizme Sodišča. Leta 1998 je Protokol št.
11 h Konvenciji tako nadomestil prvotno dvotirno strukturo, ki obsega Sodišče in Komisijo
za človekove pravice, z nekaj sejami na mesec in z enim samim sodiščem. S to
spremembo je prenehala »filtrirna« funkcija Komisije, ki je tako omogočila prosilcem, da
svoje primere lahko privedejo neposredno pred Sodišče.
Druga velika reforma je bila sprememba nadzornega sistema Konvencije, ki je usmerjena
v obravnavanje bistveno povečanega števila vlog, zaostanka in preobremenjenosti
Sodišča. Ta reforma je bila sprejeta leta 2010 skupaj z začetkom veljavnosti Protokola št.
14 h Konvenciji. Protokol je mandat sodnikov podaljšal na devet let in uvedel določene
spremembe pri organizaciji sodišča (European Court of Human Rights, 2014, str. 9).
Protokol št. 14 h Konvenciji je bil sprejet na 114. ministrskem zasedanju Sveta Evrope
maja 2004. Slovenija je protokol ratificirala 29. junija 2005 (Uradni list RS št. 49/05).
Od leta 2010 so bile vzpostavljene tri konference o prihodnosti Sodišča na temo
opredelitve načinov zagotavljanja dolgoročne učinkovitosti sistema konvencije. Te
konference so tako privedle do sprejetja Protokola št. 15 in Protokola št. 16 h Konvenciji.
Odbor ministrov Sveta Evrope je Protokol št. 15 h Konvenciji o varstvu človekovih pravic
in temeljnih svoboščin potrdil na zasedanju maja 2013. Spremembe so rezultat reforme
Sodišča za človekove pravice po konferencah v Interlakenu, Izmirju ter Brightonu in so
usmerjene v večjo učinkovitost Sodišča. Bistvene vsebinske spremembe Konvencije, ki jih
protokol prinaša, so (MZZ, 2013):
•
•
•

sklicevanje na načelo subsidiarnosti in doktrino tolerance do preambule
Konvencije;
skrajšanje roka, v katerem morajo stranke vložiti tožbo na Sodišče - s sedanjih
šestih mesecev na štiri mesece;
sprememba zgornje starostne meje za sodnika - s sedanjih 70 let na starost 65 let.

Protokol št. 16 h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin se prav
tako uvršča v okvir reforme Sodišča, katerega glavna naloga je razbremeniti Sodišče.
Protokol širi sodno pristojnost Sodišča na dajanje svetovalnih mnenj nacionalnim sodiščem
držav članic Sveta Evrope. Predlog za razširitev jurisdikcije Sodišča na dajanje svetovalnih
mnenj izvira iz poročila Skupine modrecev Odboru ministrov. Poročilo Skupine modrecev
Odbora ministrov ugotavlja potrebo po uvedbi sistema, po katerem lahko nacionalna
sodišča prekinejo nacionalne postopke in zaprosijo Sodišče v Strasbourgu za svetovalno
mnenje glede pravnih vprašanj v zvezi z interpretacijo Konvencije in njenih Protokolov.
Namen Protokola št. 16 h Konvenciji in njenega mehanizma je spodbuditi dialog med
Sodiščem in nacionalnimi sodišči in na tak način povečati ustavno vlogo Sodišča. Slednje
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pa ima še vedno diskrecijsko pravico odločanja, ali bo na vprašanje odgovorilo ali ne.
Država pogodbenica pa ni zavezana slediti mnenju Sodišča. Protokol št. 16 h Konvenciji ni
obvezen (Ministrstvo za pravosodje, 2013).
Zgodovina Sodišča je pestra in raznolika. V skoraj petdesetih letih je izdalo več kot 10.000
sodb, ki so za zadevne države zavezujoče. Zaradi slednjih so vlade spremenile zakonodajo
in upravno prakso na številnih področjih. Konvencija je zahvaljujoč sodni praksi Sodišča
močan, živ instrument za spopadanje z novimi izzivi ter utrjevanje pojmov pravne države
in demokracije v Evropi.
Britanski arhitekt lord Richard Rogers je leta 1994 zasnoval stavbo v Strasbourgu, v kateri
Sodišče deluje vse do danes. Stavba je postala prepoznavni simbol Sodišča v Strasbourgu
in povsod po svetu. Sodišče tako nadzoruje spoštovanje človekovih pravic 800 milijonov
Evropejcev v 47 državah članicah Sveta Evrope, ki so ratificirale Konvencijo (European
Court of Human Rights, 2013b).
Tabela 3: Kronološki pregled zgodovine Evropskega sodišča za človekove pravice
Obdobje

Dogodek

5. maj 1949

Ustanovitev Sveta Evrope

4. november 1950

Sprejetje Konvencije

3. september 1953

Konvencija stopi v veljavo

21. januar 1959

Posvetovalna skupščina Sveta Evrope izvoli prve člane Sodišča

23. – 28. februar 1959

Prvo zasedanje Sodišča

18. september 1959

Sodišče sprejme Poslovnik Sodišča

14. november 1960
1. november 1998

Sodišče izda svojo prvo sodbo: Lawless proti Irski
Veljati začne Protokol št. 11 h Konvenciji, ki ustanovi novo sodišče

18. september 2008

Sodišče izda svojo 10.000. sodbo.

1. junij 2010

Veljati začne Protokol št. 14, katerega namen je zagotoviti dolgoročno
učinkovitost Sodišča
Vir: European Court of Human Rights (2013)

Kot je razvidno iz tabele 3 je bilo Evropsko sodišče za človekove pravice ustanovljeno 5.
maja 1949 na podlagi Evropske konvencije o človekovih pravicah, z dodatnim Protokolom
št. 11. Tabela 3 prav tako prikazuje, da je bila Konvencija sprejeta 3. septembra 1953. V
letu 1959 je potekalo prvo zasedanje Sodišča. V istem letu je Sodišče sprejelo Poslovnik
Sodišča. Novembra 1998 je Sodišče sprejelo svojo 10.000. sodbo. Iz istega razloga je dve
leti kasneje sprejelo Protokol št. 14 h Konvenciji, katerega glavni namen je zagotoviti
dolgoročno učinkovitost Sodišča in zmanjšati preobremenjenost.
Evropsko sodišče za človekove pravice poudarja, da je najbolj ustrezna rešitev za težave,
povezane s predolgim trajanjem postopkov, kot tudi pri mnogih drugih področjih,
preprečevanje takih težav in njihovo odpravljanje, če bi se pojavile. Izhajajoč iz tega
vidika je Evropska komisija za učinkovitost pravosodja ali European Commission for the
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Efficiency of Justice23 (v nadaljevanju: CEPEJ) sprejela Zbornik najboljših praks za časovno
upravljanje postopkov. Zbornik uvaja pojem optimalnega in predvidljivega časa. Ta
časovni okvir ne predstavlja roka ali časovno omejevanje, temveč operativni in
medoddelčni instrument, dovzeten za merljiv cilj za dolžino postopka. Temelječ na tem
konceptu CEPEJ priporoča konsolidacijo petih splošnih smernic za upravljanje časa sodnih
postopkov (Roghină, 2012, str. 52):
•
•
•
•
•

poravnava realnega in merljivega časovnega okvirja;
aplikacija časovnega okvirja;
spremljanje in oddaja podatkov;
politika upravljanja s postopki;
politika težave »zalaganja« sodišč in sodnikov s številnimi primeri.

6.1 ZGODOVINA EVROPSKEGA SODIŠČA ZA ČLOVEKOVE PRAVICE
V preteklih treh desetletjih je Evropsko sodišče za človekove pravice razvilo ameriški način
ustavnega prava, ki je v mnogih pogledih bolj napreden. Obdano z množičnim tiskom je
takrat nepoznano sodišče v francoskem mestu Strasbourg postalo v mnogih pogledih
vrhovno sodišče v Evropi. Tolmačenje Evropske konvencije o človekovih pravicah, sodne
veje Sveta Evrope, velika skupina ločena od Evropske unije. Svet Evrope je v začetku
nastanka predstavljal ostanek zgodnjega povojnega poskusa evropske enotnosti, ki pa v
veliki meri ni uspelo. Kljub temu pa predstavlja »tihi uspeh« na področju človekovih
pravic. Svet Evrope se razteza od Vladivostoka do Reykjavika. Vključuje tudi Turčijo,
Rusijo in narode na Kavkazu, vendar izključuje narode Srednje Azije. Svet Evrope zajema
vsak narod, ki je vsaj delno v geografski Evropi. Izjemi sta Belorusija in Vatikan. Znotraj
tega področja prebiva okoli 800 milijonov ljudi, ki govorijo skupaj vsaj 28 jezikov.
Strokovnjaki Sodišče za človekove pravice vedno opisujejo s superlativi. Med svetovnimi
sistemi človekovih pravic je bilo poimenovano med drugim kot: »najbolj napredno in
učinkovito«, »prednostno«, »najbolj uspešno«, »zagotovo najbolj razvito in najbolj
opazno«, ... Nedavno preminuli strokovnjak na področju človekovih pravic Antonio
Cassese24 je dejal: »Nobena druga pogodba o človekovih pravicah se ne more sklicevati
na stopnjo vpliva Evropske konvencije«. Spet drugi strokovnjak na področju prava
človekovih pravic naziva sodišče v Strasbourgu kot »nekakšno svetovno sodišče za
človekove pravice«. Med drugim so mediji šli še korak dlje in trdili, da je sodišče v

23

Evropska komisija za učinkovitost pravosodja ali CEPEJ je bila ustanovljena 18. septembra 2002
z Resolucijo Res(2002)12 Odbora ministrov Sveta Evrope. Cilj komisije je izboljšanje učinkovitosti in
delovanja pravosodja v državah članicah in razvoj izvajanja instrumentov, ki jih je sprejel Svet
Evrope v ta namen (Council of Europe, 2013a).
24
Antonio Cassese (1937–2011) je bil italijanski pravnik, specializiran za mednarodno javno pravo.
Bil je prvi predsednik Mednarodnega sodišča za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije. Bil
je član Inštituta za mednarodno pravo ter nekdanji predsednik odbora Sveta Evrope za
preprečevanje mučenja (Special Tribunal for Lebanon, 2011).
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Strasbourgu zasenčilo Vrhovno sodišče v ZDA s svojo tradicionalno vlogo svetovno
najmočnejše in inovativne pravna oseba.
Sodišče v Strasbourgu je tako civilno sodišče, kjer lahko »Evropejci« vložijo tožbo zoper
različne evropske narode za kršitev njihovih človekovih pravic. S človekovimi pravicami je
v Evropi mišljeno to, kar v ZDA predstavljajo ustavne pravice, tj. temeljne norme, ki so
utemeljene v osnovnem dokumentu. Slednje zajema stvari, kot so »brez mučenja«, kar v
ZDA dojemajo kot človekovo pravico. To zajema tudi tisto, kar ljudje v Združenih državah
Amerike imenujejo pod »državljanske svoboščine«; enako varstvo, temeljni postopek,
zasebnost in svoboščine po prvem amandmaju. Torej: v ZDA so človekove pravice
enačene z vrednotami.
Evropsko sodišče v Strasbourgu redno srečuje narode v njihovih kulturno najbolj
občutljivih vprašanjih. Najbolj nenavadno je dejstvo, da narodi upoštevajo mnenje
Sodišča. Sodišče v Strasbourg je v preteklosti že odločevalo v odmevnih primerih, kot je
Francija in vpraševanje priseljevanja muslimanov, Irska o splavu, Grčija v primeru grške
pravoslavne vere, Turčija o kurdskem separatizmu, Avstrija o nacizmu, Velika Britanija o
gejevskih pravicah in telesnem kaznovanju. Na splošno je izjemno impresiven seznam
političnega poguma in dosežkov (Goldhaber, 2009, str. 1-5). Evropsko sodišče za
človekove pravice tako označuje pravico do svobodnega izražanja in do informiranja kot
temeljno pravico, ki zagotavlja demokracijo (Kuhelj, 2003, str. 45).

6.2 PREDSTAVITEV IN SESTAVA EVROPSKEGA SODIŠČA ZA ČLOVEKOVE
PRAVICE
Sestava Evropskega sodišča za človekove pravice je taka, da je število sodnikov enako
številu držav pogodbenic Konvencije (za zdaj 47).
Sodnike Sodišča izvoli Parlamentarna skupščina Sveta Evrope s seznama, na katerega
vsaka država predlaga tri kandidate. Sodnikom je dodeljen devetletni mandat brez
možnosti podaljšanja. Čeprav so sodniki izvoljeni glede na državno pripadnost,
obravnavajo zadeve kot posamezniki in ne zastopajo države. Povsem so neodvisni in ne
smejo opravljati nobenih dejavnosti, ki bi lahko vplivale na njihovo neodvisnost in
nepristranskost.
Nacionalni sodniki ne morejo zasedati kot posamezniki. Izjemoma so lahko povabljeni, da
zasedajo v odboru. Sestava sodišča pri zasedanju senata sedmih sodnikov ali velikega
senata sedemnajstih sodnikov vedno vključuje nacionalnega sodnika.
Sestava Sodišča se lahko pri posameznih zadevah razlikuje, saj zadeve obravnava ena od
štirih glavnih zasedb. Očitno nedopustne pritožbe obravnava sodnik posameznik. Odbor
treh sodnikov lahko soglasno odloči o dopustnosti in utemeljenosti zadev, za katere že
obstaja uveljavljena sodna praksa sodišča. O pritožbah lahko po večinskem sistemu
odloča tudi senat sedmih sodnikov, večinoma o dopustnosti in utemeljenosti zadeve. Veliki
senat sedemnajstih sodnikov izjemoma obravnava zadeve zaradi odstopa sodne
pristojnosti s strani senata, ali če je bila sprejeta zahteva za predložitev zadeve.
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Sodišče ima pet oddelkov ali upravnih organov, znotraj katerih so oblikovani senati. Vsak
oddelek ima predsednika, podpredsednika in skupino drugih sodnikov. Tako sestavljajo
senat predsednik oddelka, ki mu je bila zadeva dodeljena, nacionalni sodnik25 in pet
drugih sodnikov, ki jih izbere predsednik oddelka (po principu rotacije). Veliki senat pa
sestavljajo predsednik in podpredsedniki sodišča, predsedniki oddelkov in nacionalni
sodnik skupaj z drugimi sodniki (izbranimi z žrebom).
Postopek se lahko pred velikim senatom začne na dva načina: prvi je predložitev in drugi
odstop pristojnosti. Ko senat izda sodbo, lahko stranki zahtevata predložitev zadeve
velikemu senatu. Takšni zahtevki so sprejeti izjemoma. Porota sodnikov velikega senata
odloči, ali bo zadeva posredovana velikemu senatu v vnovično odločanje. Zadeve so lahko
velikemu senatu posredovane tudi v primeru, ko mu senat odstopi pristojnost. Senat, ki
mu je zadeva dodeljena, lahko odstopi pristojnost velikemu senatu, če se pri zadevi
pojavljajo resna vprašanja, vezana na interpretacijo Konvencije, ali če obstaja nevarnost
nedoslednosti glede na predhodno izrečeno sodbo sodišča (Evropsko sodišče za človekove
pravice, 2013, str. 3-5).
Kot sem že omenila je Protokol št. 11 h Konvenciji, ki velja od 1998 dalje, ukinil do tedaj
delujoč Evropsko komisijo za človekove pravice, ki je bila zadolžena za predhodno
selekcijo pritožb. Od uvedbe tega protokola dalje se lahko posameznik s pritožbo obrne
neposredno na Sodišče (MZZ, 2009e). Slika 2 tako prikazuje postopek pritožbe
posameznika na Sodišču.
Slika 2: Poenostavljena shema obravnave zadev Evropskega sodišča za človekove
pravice glede na različne sestave sodnikov

Vir: European Court of Human Rights (2014, str. 10)

25

Sodnik, ki je državljan države, zoper katero je bila vložena pritožba.
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6.3 ORGANIZACIJA IN DELOVANJE
ČLOVEKOVE PRAVICE

EVROPSKEGA

SODIŠČA

ZA

Podlaga za ustanovitev Evropskega sodišča za človekove pravice v Strasbourgu je
Evropska konvencija o človekovih pravicah, skupaj z dodatnim Protokolom št. 11. Število
sodnikov, ki deluje na Sodišču, je sedeminštirideset, torej enako številu držav članic.
Vsaka država članica ima možnost predlaganja treh kandidatov. Parlamentarna skupščina
pa je tista, ki izmed teh treh kandidatov izvoli enega. Pri tem je potrebno omeniti, da
predlagani sodnik ni nujno, da je državljan te države, kar pomeni, da omejitve glede
števila sodnikov iste narodnosti ni. Parlamentarna skupščina Sveta Evrope tako izvoli
sodnike za dobo šestih let.
Poudarek pri delu sodnikov na Sodišču je ta, da sodniki delujejo v svojem imenu in niso
odgovorni nobeni državi. Prav tako je v nasprotju z delom sodnikov opravljanje
dejavnosti, ki niso v skladu z njihovo neodvisnostjo, nepristranskostjo ali z zahtevami, ki
jih prinaša polni delovni čas. Mandat sodnikov poteče tudi, ko ti dopolnijo sedemdeset let.
Plenarno sodišče izvoli za dobo treh let:
•
•
•

predsednika;
dva podpredsednika;
dva predsednika oddelkov.

Sodišče je po poslovniku razdeljeno na štiri oddelke. Sestava oddelkov, določena za tri
leta, mora biti geografsko in po spolu uravnotežena. Poleg tega morajo oddelki Sodišča
upoštevati različne pravne sisteme držav članic Sveta Evrope. Predsednika dveh oddelkov
sta podpredsednika Sodišča. Preostalima dvema oddelkoma pa predsedujeta oddelčna
predsednika. Podpredsedniki pomagajo, in po potrebi tudi nadomeščajo, predsednike vseh
štirih oddelkov.
Znotraj vsakega posameznega oddelka deluje senat treh sodnikov, ki je določen za dobo
enega leta. Pri senatu sedmih sodnikov ta vedno vključuje predsednika oddelka in
sodnika, izvoljenega za vsako prizadeto pogodbenico. Kot član senata po uradni dolžnosti
deluje izvoljeni sodnik, v kolikor ta ni član oddelka. Njihovi namestniki so člani sekcije.
Slednji niso polnopravni člani senata. Veliki senat Sodišča je sestavljen iz sedemnajstih
sodnikov. Veliki senat tako vključuje predsednika in podpredsednika Sodišča ter
predsednike oddelkov, ki sodelujejo po uradni dolžnosti (Informacijski urad SE, 2010f).
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7 POSTOPEK PRED EVROPSKIM SODIŠČEM ZA ČLOVEKOVE
PRAVICE
Vsaka država pogodbenica (državna pritožba) ali posameznik (individualna pritožba), ki
meni, da je žrtev kršenja Konvencije, ima pravico vložiti svojo pritožbo neposredno na
Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourgu, kjer navede kršitev ene izmed
pravic, določenih v Konvenciji.
Kot je razvidno iz zgoraj navedenega je Sodišče v Strasbourgu pritožbeno. Prav tako so
vsa zaslišanja in obravnave Evropskega sodišča na voljo širši javnosti. Obstajajo izjeme,
kadar so zaslišanja zaprta za javnost. Gre za redke primere, kjer senat zaradi posebnih
okoliščin tako določi. Razen teh izjem so načeloma vsa zaslišanja, pritožbe pa tudi vsa
preostala dokumentacija vložena v register Sodišča, dostopna javnosti.
Sicer lahko posamezniki sami vložijo individualno pritožbo, vendar je kljub temu pravna
zastopanost priporočena. Slednja pa je obvezna, kadar je tožena stran obveščena o
sprejemljivosti pritožbe. Posameznikom, ki nimajo dovolj lastnih sredstev, Svet Evrope
zagotovi pravno pomoč.
Angleški in francoski jezik sta uradna jezika delovanja Sodišča. Poleg teh dveh jezikov pa
lahko tožitelji posamezniki pošljejo svojo vlogo v uradnem jeziku ene od držav
pogodbenic. Za tem, ko je pritožba razglašena za sprejemljivo, pa se mora uporabljati
eden izmed dveh uradnih jezikov sodišča. Izjemoma lahko predsednik senata ali
predsednik velikega senata dovoli nadaljnjo uporabo jezika, v katerem je bila prvotno
napisana pritožba.
Kot je prikazano na Sliki 3 je postopek pritožbe sestavljen iz treh korakov, in sicer:
obravnavanje na nacionalni ravni, postopek pred Evropskim sodiščem za človekove
pravice in izvršitev sodbe.
Postopek ugotavljanja sprejemljivosti pritožbe se začne tako, da je vsaka individualna
pritožba najprej posredovana enemu oddelku, kjer predsednik oddelka določi poročevalca.
Po predhodni preiskavi zadeve posamezne pritožbe je poročevalec tisti, ki v primeru
odloči, ali naj zadevo obravnava senat treh ali sedmih sodnikov. Kadar je odločitev
mogoče sprejeti brez nadaljnjega proučevanja, tričlanski senat soglasno razglasi pritožbo
za nesprejemljivo ali jo izbriše s seznama Sodišča. V takem primeru je odločitev senata
treh sodnikov dokončna.
V naslednjem koraku pa naslednje pritožbe prouči senat sedmih sodnikov:
1. individualne pritožbe, ki jih tričlanski senat sodnikov ne proglasi za nesprejemljive
ali pa so naslovljene neposredno na sedemčlanski senat;

2. državne pritožbe.
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Slika 3: Postopek pritožbe
Obravnavanje na nacionalni ravni

Postopek pred Evropskim sodiščem za človekove pravice

Izvršitev sodbe

Vir: Evropsko sodišče za človekove pravice (2014)

Senat sedmih sodnikov v ločenih ali skupnih razpravah ugotavlja sprejemljivost oziroma
nespremenljivost in vsebino zadeve. V kolikor temu ne nasprotuje nobena stran, lahko
senati kadar koli predajo zadevo velikemu senatu, kadar se vsebina dotika pomembnega
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vprašanja glede interpretacije Konvencije, ali kadar obstaja nevarnost oddaljevanja od
obstoječih pravnih norm. Komunikacija je v prvi fazi procesa pisna. Nadaljnji korak je, da
senat skliče obravnavo, na katero so stranke pozvane, da se izrečejo o vsebinskih
vprašanjih pritožbe. Navadna večina odloča o sprejemljivosti oziroma nesprejemljivosti.
Odločitev večine mora biti javna in kot taka mora vsebovati tudi obrazložitev.
V procesu obravnavanja vsebine pritožbe je potek tak, da po prejemu vloge senat povabi
strani v sporu, da posredujeta nadaljnje dokaze in pisna poročila, ki vključujejo zahteve
vlagatelja za »pravično zadoščenje«. V kolikor ni bilo predhodne obravnave, lahko senat
skliče tudi zasedanje o vsebinskih vprašanjih pritožbe. V primerih, kjer predsednik senata
ugotovi, da je v interesu pravilnega delovanja sodstva, ta povabi vsako državo
pogodbenico, ki ni vpletena v zadevo, ali katero koli osebo, ki ni vlagatelj, da poda pisni
komentar. V redkih primerih, kjer to ni mogoče, povabi državo pogodbenico, da poda
izjavo na zaslišanju. Do posredovanja je upravičena država podpisnica, katere državljan je
vlagatelj pritožbe. Pogajanja za prijateljsko poravnavo lahko stečejo med postopkom
ugotavljanja vsebine zadeve. Tovrstna pogajanja so zaupna in nimajo vpliva na končno
odločitev Sodišča.
Sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v Strasbourgu potekajo tako, da odloča
senat z večino. Možnost podajanja ločenega mnenja, tako pritrdilnega kot tudi
negativnega, ali možnost podaje izjave o nestrinjanju ima vsak sodnik, ki je sodeloval pri
odločanju. V kolikor se pojavi vprašanje interpretacije Konvencije ali vprašanje splošne
pomembnosti, lahko katera koli stran zaprosi za posredovanje velikega senata v dotičnem
primeru. Čas za zaprosilo posredovanje je obdobje treh mesecev od objave odločitve
senata. Tako zaprosilo prouči porota petih sodnikov velikega senata. Sestava petčlanske
porote je naslednja:
•
•
•

predsednik Evropskega sodišča;
predsedniki oddelkov – izjema je predsednik oddelka, ki predseduje oddelku
senata, ki je podal prvotno sodbo;
drugi sodniki, izbrani po principu rotacije, ki izključujoče sodnike, ki so člani prvega
senata.

Po preteku treh mesecev oziroma od trenutka dalje, ko obe stranki izjavita, da ne bosta
zaprosili za predajo zadeve velikemu senatu, ali v primeru, ko porota prošnjo zavrne,
postane odločitev dokončna. Odločitev velikega senata je podana v obliki sodbe, v
primeru, ko porota prošnjo odobri. Veliki senat pa odloča z večino. Sodbe velikega senata
Sodišča so dokončne in obvezujoče za tožene države.
Odbor ministrov Sveta Evrope opravlja nadzor nad izvrševanjem kazni. To počne tako, da
ugotavlja in obenem nadzoruje izvajanje ustreznih ukrepov držav, obsojenih zaradi kršitve
Konvencije, za zagotovitev skladnosti s sodbo Sodišča (Informacijski urad SE, 2010g).
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7.1 STATISTIČNI PREGLED EVROPSKEGA SODIŠČA ZA ČLOVEKOVE
PRAVICE MED 1959-2011
Odkar je bilo leta 1959 Sodišče ustanovljeno, je izdalo več kot 15.000 sodb.
Kot je prikazano na Grafikonu 1 približno dobra polovica vseh sodb zadeva naslednje štiri
države članice: Turčija (2.747), Italija (2.166), Rusija (1.212) in Poljska (945). Od
skupnega števila vseh sodb, sprejetih od leta 1959, je v več kot 83 odstotkov primerov
Evropsko sodišče za človekove pravice ugotovilo vsaj eno kršitev Evropske konvencije o
varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin s strani tožene države (European Court of
Human Rights, 2012a, str. 3).
Grafikon 1: Statistični pregled kršitev sodb po državah med 1959-2011

Druge države (46,72 %)
Turčija (18,49 %)
Italija (14,58 %)
Rus ija (8,15 %)
Poljska (6,36 %)
Francija (5,70 %)

Vir: European Court of Human Rights (2012a, str. 3)

Opazovalci Evropskega sodišča za človekove pravice so namenili veliko pozornosti na
deset tisoče ruskih primerov, ki so preplavili Sodišče v zadnjih nekaj letih. S približno
30.000 vlog, ki še čakajo na odločitev Sodišča, je bila Rusija v letu 2012 daleč
najpogostejša država po številu nerešenih vlog, kar znese kar 22 odstotkov vseh
primerov. Turčija je bila v decembru 2012 s 13 odstotkov po številu vseh nerešenih vlog
pred Sodiščem druga najpogostejša država (European Court of Human Rights, 2013a, str.
151).
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Grafikon 2: Pregled nerešenih zadev na dan 31. december 2012 (glavne tožene države)

Rus ija (22,30 %)
Preostalih 37 držav (20,1 %)
Turčija (13,2 %)
Italija (11,1 %)
Ukrajina (8,2 %)
Srbija (7,8 %)
Romunija (6,8 %)
Bolgarija (3,0 %)
Velika Britanija (2,6 %)
Mo ldavija (2,5 %)
Poljska (2,4 %)

*Skupno število nerešenih vlog: 128.100 (zaokrožena števila)
Vir: European Court of Human Rights (2013, str. 151)

Kot je prikazano na Grafikonu 2 po številu nerešenih zadev na dan 31. december 2012
ponovno izstopata Rusija (22,3 %) in Turčija (13,2 %). Sledijo jima še Italija (8,2 %),
Srbija (6,8 %) in Romunija (6,8 %). Država z najmanjšim številom nerešenih zadev ob
koncu leta 2012 je bila Poljska (2,4 %).
Grafikon 3: Pregled sodb, ki jih je Sodišče izdalo med letoma 1959 in 2011
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Vir: European Court of Human Rights (2012a, str. 4)

Iz Grafikona 3 je razvidno, da se je od reforme sistema Evropske konvencije o varstvu
človekovih pravic in temeljnih svoboščin 1. novembra 1998 bistveno povečalo število
primerov Sodišča. Kot je prikazano na Grafikonu 3 je Sodišče dobrih deset let po reformi
podalo 10.000 sodbo. Rezultat dela Sodišča se tako kaže v tem, da je bilo sprejetih več
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kot 91 odstotkov vseh sodb Sodišča od ustanovitve leta 1959 in sprejetih sodb med
letoma 1998 in 2011.
V zadnjih letih se je Sodišče osredotočilo na obravnavo zahtevnejših primerov in odločilo,
da združi določene vloge, ki postavljajo podobna pravna vprašanja in kot take jih je
mogoče obravnavati skupaj. Čeprav se število letno izdanih sodnih odločb ne povečuje
tako hitro kot v preteklosti, je Sodišče kljub temu pregledalo več vlog (European Court of
Human Rights, 2012a, str. 4).
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8 ANALIZA
46.
ČLENA
ČLOVEKOVIH PRAVICAH

EVROPSKE

KONVENCIJE

O

8.1 TEORETIČNA ANALIZA
46. člen Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin se glasi
Zavezujoča narava in izvrševanje sodb ter zajema naslednje (EKČP-1, 46. člen):

»1. Visoke pogodbene stranke se obvezujejo, da bodo spoštovale končno sodbo Sodišča v
vsaki zadevi, v kateri nastopajo kot stranke.
2. Končna sodba Sodišča se pošlje Odboru ministrov, ki nadzoruje njeno izvršitev.
3. Če Odbor ministrov meni, da nadziranje izvršitve končne sodbe ovirajo težave pri
razlagi sodbe, lahko zadevo predloži Sodišču, da se izreče o razlagi. Za odločitev o
predložitvi je potrebna dvotretjinska večina glasov predstavnikov, upravičenih do sedeža v
odboru.
4. Če Odbor ministrov meni, da Visoka pogodbena stranka zavrača spoštovanje končne
sodbe v zadevi, v kateri je stranka, lahko po tem, ko ji je bilo vročeno uradno obvestilo in
z odločitvijo, sprejeto z dvotretjinsko večino glasov predstavnikov, upravičenih do sedeža
v odboru, Sodišču predloži vprašanje, ali pogodbena stranka ni izpolnila svoje obveznosti
iz prvega odstavka.
5. Če Sodišče ugotovi kršitev prvega odstavka, zadevo predloži Odboru ministrov, ki odloči
o ukrepih, ki jih je treba sprejeti. Če Sodišče ne ugotovi kršitve prvega odstavka, zadevo
predloži Odboru ministrov, ki konča obravnavo zadeve«.
41. člen Konvencije pravi: »Če Sodišče ugotovi, da je prišlo do kršitve Konvencije ali
njenih Protokolov in če notranje pravo Visoke pogodbene stranke dovoljuje le delno
zadoščenje, Sodišče oškodovani stranki, če je potrebno, nakloni pravično zadoščenje«
(EKČP-1, 41. člen). Medtem ko zavezujoča narava prvega odstavka 46. člena Konvencije
pravi: »Visoke pogodbene stranke se obvezujejo, da bodo spoštovale končno sodbo
Sodišča v vsaki zadevi, v kateri nastopajo kot stranke«. Drugi odstavek 46. člena
Konvencije o izvrševanju sodb narekuje: »Končna sodba Sodišča se pošlje Odboru
ministrov, ki nadzoruje njeno izvršitev« (EKČP-1, 46. člen). Poleg tega ima Odbor
ministrov, v skladu s tretjim26 in osmim členom27 Statuta Sveta Evrope moč pozvati članico

26

3. člen: »Vsaka članica Sveta Evrope priznava načelo spoštovanja zakona in načelo, da mora
vsaka oseba pod njeno jurisdikcijo uživati človekove pravice in temeljne svoboščine. Vsaka članica
si bo resnično prizadevala aktivno delovati za uresničitev ciljev, opredeljenih v I. poglavju« (Zakon
o ratifikaciji Statuta Sveta Evrope, 1993).
27
8. člen: »Vsaki članici Sveta Evrope, ki hudo krši določila 3. člena, sme biti odvzeta pravica, da je
zastopana v Svetu Evrope, in Odbor ministrov jo pozove, da odpove svoje članstvo pod pogoji iz 7.
člena. Če se članica takšnemu pozivu ne odzove, sme Odbor ministrov odločiti, da je prenehala biti
članica Sveta Evrope od dneva, ki ga Odbor sam določi« (Zakon o ratifikaciji Statuta Sveta Evrope,
1993).
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Sveta Evrope da odpove svoje članstvo pod pogoji iz sedmega člena28 (Icelandic Human
Rights Center, 2013).
Ugotovitev Sodišča, da je država članica kršila eno ali več členov Konvencije, sproži
dolžnost držav članic, da zagotovijo povrnitev škode. Osnovna določba, ki ureja
izvrševanje sodb Sodišča je tako, kot že omenjeno, 46. člen Konvencije. Sodbe Sodišča so
deklaratorne narave. Dve izjemi od tega splošnega pravila (Lapitskaya, 2011, str. 484–
485):
•
•

sodišče odredi začasne ukrepe29;
v kolikor polna povrnitev škode ni mogoča, pa »pravično zadoščenje« ali denarno
nadomestilo.

V kolikor Sodišče ugotovi kršitev konvencijskih pravic, lahko prizadeti stranki nameni
pravično zadoščenje kot specifično materialno odmero in stroške postopka, kar mora
oboje plačati obsojena država (Ribičič, 2006c, str. 5).
Sodišče lahko v skladu z 39. členom Poslovnika sodišča sprejme začasne ukrepe za katero
koli državo pogodbenico Konvencije. Začasni ukrepi so nujni ukrepi, ki so v skladu z
ustaljeno prakso Sodišča in veljajo le, če obstaja neposredna nevarnost nepopravljive
škode30. Začasni ukrepi se uporabljajo le v določenih primerih. Najbolj tipični primeri so
tisti, v katerih obstajajo bojazni pred:
•

ogrožanjem življenja (položaj, ki je v skladu s drugim členom Konvencije);

28

7. člen: »Vsaka članica Sveta Evrope lahko svoje članstvo odpove tako, da sporoči svojo
odločitev generalnemu sekretarju, Odpoved začne veljati konec tekočega finančnega leta, če je bila
sporočena v prvih devetih mesecih tekočega leta, in konec naslednjega finančnega leta, če je bila
sporočena v zadnjih treh mesecih tekočega leta« (Zakon o ratifikaciji Statuta Sveta Evrope, 1993).
29
39. člen Poslovnika Sodišča (Rules of Court, 2014, str. 21):
1. Senat, ali kadar je to primerno, predsednik oddelka ali sodnik po dolžnosti, imenovan v skladu z
4. odstavkom tega člena, lahko na zahtevo stranke ali katerekoli druge zadevne osebe, ali po
uradni dolžnosti, odredi začasni ukrep, za katerega meni, da ga je potrebno sprejeti v interesu
strank ali pravilnega izvajanja postopka.
2. Kjer se zdi ustrezno, se o sprejetih ukrepih v posameznem primeru takoj obvesti Odbor
ministrov Sveta Evrope.
3. Senat, ali kadar je to primerno, predsednik oddelka ali sodnik po dolžnosti, imenovan v skladu z
4. odstavkom tega člena, lahko zahteva od strank informacije o vseh vprašanjih, povezanih z
izvajanjem začasnih ukrepov, ki jih je odredil.
4. Predsednik sodišča lahko imenuje podpredsednika oddelka kot sodnika po dolžnosti, da odloča o
zahtevah sprejema začasnih ukrepov.
30
Mamatkoulov in Askarov proti Turčiji, pritožbi št. 46827/99 in 46951/99, točka 104, z dne 4.
februarja 2005 in Paladi proti Moldaviji, pritožba št. 39806/05, točki 86 in 90, z dne 10. marca
2009.
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•

slabim ravnanjem, prepovedanim s tretjim členom Konvencije31.

V izrednih primerih je mogoče začasne ukrepe sprejeti pri določenih zahtevah, ki se
nanašajo na pravico do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja32. Večina sprejetih
začasnih ukrepov se nanaša na izgon in primere izročitve. V teh primerih lahko Sodišče
zaprosi zadevno državo, naj odloži sklep o izgonu zoper pritožnika.
V skladu s prakso Sodišča zahteve, ki očitno ne spadajo v področje uporabe 39. člena,
niso predložene v sklep predsedniku senata in so takoj zavrnjene (European Court of
Human Right, 2014).
Ko Sodišče ugotovi, da je določena država članica storila kršitev Konvencije in da je
pritožnik utrpel škodo zaradi te kršitve, dodeli Sodišče pritožniku denarno odškodnino, ki
lahko vključuje nadomestila in denarne odškodnine ter odvetniške takse in druge stroške.
Ločen organ, Odbor ministrov Sveta Evrope, pa zagotavlja, da se vsak znesek, ki ga
Sodišče dodeli, tudi dejansko izplača pritožniku (Lapitskaya, 2011, str. 484–485).
Kako resno države članice sprejmejo sodbe Sodišča se vidi v tem, da so v veliki meri
države izpolnile svoje obveznosti iz 46. člena Konvencije in delovale v skladu z
monetarnimi sodbami Sodišča. V bistvu je ta stopnja upoštevanja sodb na splošno
pohvaljena kot vzorna. Leta 2007 je Rusija namenila približno 4,2 milijona ameriških
dolarjev za poplačilo sodb Evropskega sodišča za človekove pravice, kar je enajstkratno
povečanje od leta 2003. To pa dokazuje, da je Rusija pripravljena delovati v skladu s
sodbami Sodišča. Na dan 31. decembra 2007 je bilo 59 odstotkov vseh plačil opravljenih
pravočasno, 7 odstotkov vseh plačil je bilo izvedenih po zastavljenem roku ter 34
odstotkov primerov čaka na nadzor plačila. To pomeni, da mora podatek o plačilu še
vedno presoditi Sodišče. Od 122 sodb, pri katerih je določen rok plačila potekel v letu
2007, je Rusija plačala 56 odstotkov vseh sodb pravočasno, 19 odstotkov plačil je bilo
izvedenih po zastavljenem roku in 25 odstotkov vseh primerov je bilo v teku za nadzor
izplačila.
Statistika preteklih let je tako pozitivna, vendar ne predstavlja resnične stiske oziroma
dejanskega finančnega zastraševanja. Za državo so večinoma tudi v najbolj nezaslišanih
primerih odškodnine, ki jih izreče Sodišče, skoraj žaljivo nizke v primerjavi s kršitvami
človekovih pravic, ki naj bi jih odpravile. Leta 2008 je bilo npr. dodeljenih v povprečju
20.451 evrov pri posamezni sodbi za poravnavo pritožnikove terjatve za škodo zoper
Rusije. V celoti se je Rusija skupno uvrstila na tretje mesto pravičnega zadoščenja,
dodeljenega v sodbah, ki so postale pravnomočne v letu 2009 (Lapitskaya, 2011, str. 491492).
Predvsem pa je potrebno omeniti, da Rusija večkrat ni izvedla katerega od materialnopravnih ukrepov iz sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice. Ti ukrepi namreč

31
32

Prepoved mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja.
8. člen Konvencije.
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presegajo plačilo odškodnine. Še posebej, v skladu s prvim odstavkom 46. člena
Konvencije, se države članice zavežejo k temu, da bodo spoštovale končno sodbo Sodišča
v vsaki zadevi, v kateri nastopajo kot udeležene stranke. Ta zaveza ni omejena na točnost
plačila sodb Sodišča. Zaveza vključuje tudi druge posamezne ukrepe, ki so namenjeni za
pomoč pri odpravi krivic, ki jih ni mogoče pokriti s izplačanim nadomestilom posameznim
žrtvam. Zaveza vključuje tudi splošne ukrepe, ki so namenjeni preprečevanju podobnih
kršitev človekovih pravic v prihodnosti (Lapitskaya, 2011, str. 493-494).
Odbor ministrov lahko uporabi tudi na novo spremenjeni 46. člen33, ob začetku veljavnosti
Protokola št. 14 (1. junij 2010), ki je pooblastil Odbor ministrov Sveta Evrope, da sproži
postopek za ugotavljanje kršitev na Sodišču, ki zaseda v Velikem senatu. Namen je
pritiskati na države članice, da izpolnijo svoje obveznosti v skladu z vsebino prezrtih sodb
Sodišča. Odločitev Odbora ministrov za tak postopek zahteva kvalificirano dvotretjinsko
večino predstavnikov, upravičenih do zasedanja v Odboru ministrov. V skladu s
Pojasnjevalnim poročilom k Protokolu št. 14 h Konvenciji ta postopek za ugotavljanje
kršitev ni zasnovan tako, da ponovno odpre vprašanje kršitve. Prav tako ne zagotavlja
plačila denarne kazni, v kolikor je ugotovljeno, da je država članica kršila prvi odstavek
46. člena Konvencije. Zamisel je ta, da bi politični pritisk, izveden v postopku zaradi
neskladnosti v Velikem senatu in z drugo sodbo, moral zadostovati, da se zagotovi
izvajanje začetne sodbe Sodišča z zadevno državo (Lapitskaya, 2011, str. 544-545).
Kot že omenjeno je naloga Odbora ministrov Sveta Evrope nadzor nad izvrševanjem sodb
Sodišča. Države so v skladu s 46. členom dolžne izvršiti sodbe, ki so zanje zavezujoče in
naloga Odbora ministrov je, da nadzoruje to izvajanje. Odbor ministrov lahko in mora
zaprositi za izvedbo posameznih ali splošnih ukrepov, ki se mu zdijo potrebni za »izbris«
učinka kršitve. Poleg plačila pravične odškodnine so lahko sprejeti posamezni ali splošni
ukrepi. Običajno terjata nadzor Odbora ministrov in sprejetje ustreznih resolucij kar nekaj
časa, vendar so kljub temu ti ukrepi precej učinkoviti. Poleg izvedbe obstaja še sistem za

33

Besedilo 16. člena Protokola št. 14, ki spreminja Evropsko konvencijo o človekovih pravicah se
glasi:
»1. Visoke pogodbenice se zavezujejo, da bodo spoštovale končno sodbo Sodišča v vsaki zadevi, v
kateri so stranke postopka.
2. Končna sodba Sodišča se pošlje Odboru ministrov, ki nadzoruje njeno izvršitev.
3. Če Odbor ministrov meni, da nadziranje izvršitve končne sodbe ovirajo težave pri razlagi sodbe,
lahko zadevo predloži Sodišču, da se izreče o razlagi. Za odločitev o predložitvi je potrebna
dvotretjinska večina glasov predstavnikov, upravičenih do sedeža v odboru.
4. Če Odbor ministrov meni, da visoka pogodbenica zavrača spoštovanje končne sodbe v zadevi, v
kateri je stranka, lahko po tem, ko ji je bilo vročeno uradno obvestilo in z odločitvijo, sprejeto z
dvotretjinsko večino glasov predstavnikov, upravičenih do sedeža v odboru, Sodišču predloži
vprašanje, ali pogodbenica ni izpolnila svoje obveznosti iz prvega odstavka.
5. Če sodišče ugotovi kršitev prvega odstavka, zadevo predloži Odboru ministrov, ki odloči o
ukrepih, ki jih je treba sprejeti. Če sodišče ne ugotovi kršitve prvega odstavka, zadevo predloži
Odboru ministrov, ki konča obravnavo zadeve«.
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nadzor v okviru Odbora ministrov Sveta Evrope in Parlamentarne skupščine, ki ima bolj
preventiven učinek in je kot tak lahko zelo koristen s t.i. ponavljajočimi zadevami.
S pravnega vidika ima praksa Odbora ministrov pri sprejemanju nove interpretacije
Konvencije ali nove prakse v zvezi s posameznimi ali splošnimi ukrepi, na dolgi rok pravni
učinek, da države pogodbenice sprejmejo te razvoje konvencionalnega prava kot
»kasnejšo prakso«. To je pravni učinek prakse Odbora ministrov, vendar ne kot organ
Sveta Evrope, temveč kot zastopanje držav pogodbenic (Ress, 2005, str. 381-382).

8.2 PRAKTIČNA ANALIZA
V skladu s prvim odstavkom 46. člena Konvencije imajo države pravno obveznost, da
ravnajo v skladu s sodbami, kjer je Sodišče ugotovilo kršitev. Po razlagi te splošne
obveznosti (1) sledi specifična obveznost, da države članice sprejmejo posamezne (2) in
splošne (3) ukrepe. Državna praksa bo proučena.
Da bi razumeli splošna načela, ki urejajo splošno obveznost držav za izvrševanje sodb
Sodišča, bi moral biti poudarek na njeni pravni podlagi, naravi in obsegu sodbe. Pravna
podlaga splošne obveznosti za izvršitev pravnomočne sodbe Sodišča je določena v 46.
členu Konvencije (Forst, 2013, str. 3).
Pogoji, pod katerimi sodbe postanejo pravnomočne, so opredeljene v 44. členu Evropske
konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki se glasi:
1. Sodba velikega senata je dokončna.
2. Sodba senata postane dokončna:
a) če stranke izjavijo, da ne bodo zahtevale ponovne obravnave pred velikim
senatom;
b) tri mesece od datuma sodbe, če ni bilo zahteve za ponovno obravnavo pred
velikim senatom;
c) če svet velikega senata zavrne zahtevo po ponovni obravnavi v skladu s 43.
členom.
3. Končna sodba se objavi.
Kot že prej navedeno je v 46. členu Konvencije opisana zavezujoča narava in izvrševanje
sodb Sodišče. Prvi odstavek tega člena pravi, da se države pogodbenice obvezujejo, da
bodo spoštovale končno sodbo Sodišča v vsaki zadevi, v kateri nastopajo kot stranke. Iz
navedenega sledi, da so sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice, s sedežem v
Strasbourgu, pravnomočne in pravno zavezujoče za toženo državo. Prvi odstavek 46.
člena tako izraža splošno obveznost za izvedbo sodb Sodišča v dobri veri. Tako veljajo
splošna načela odgovornosti države na podlagi mednarodnega javnega prava za
mednarodna protipravnega dejanja za kršitve Konvencije. To pomeni, da mora tožena
država izvršiti kršene obveznosti, odpraviti mednarodno protipravna dejanja, odpraviti
škodo in preprečiti prihodnje kršitve.
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Poleg tega lahko Sodišče, v skladu s prvim odstavkom 39. člena Konvencije, izda odločbo
o prijateljski poravnavi, sprejeti med strankama v kateri koli fazi postopka. Ta odločitev
pogosto vključuje tudi ponudbo določene vsote denarja, ki jo tožena država ponudi
pritožniku. Ta je prav tako zavezujoča in pod nadzorom Odbora ministrov Sveta Evrope v
skladu s četrtim odstavkom 39. člena Konvencije.
V zadevi Marckx proti Belgiji34 je Sodišče pojasnilo, da je njegova sodba predvsem
ugotovitvene narave. To pomeni, da države svobodno izbirajo sredstva za njihovo
izvršitev. Vendar pa ta svoboda ni absolutna, saj je pod nadzorom Odbora ministrov Sveta
Evrope v skladu s drugim odstavkom 46. člena Konvencije. Temelj te obveznosti se kaže v
tem, da Sodišče načeloma ni pristojno predlagati, katere posebne individualne ali
kolektivne ukrepe bi morale države članice sprejeti za izvajanje sodb (z izjemo pravičnega
zadoščenja). Sodišče prav tako ni pristojno razglasiti sodbo za nično, razveljaviti ali
spremeniti zakonske predpise ali posamezne odločitve, ki jih sprejmejo upravni, sodni ali
drugi organi (Forst, 2013, str. 4).
Priporočilo CM/Rec (2008) Odbora ministrov Sveta Evrope državam članicam o
učinkovitosti domačih zmogljivosti za hitro izvrševanje sodb Evropskega sodišča za
človekove pravice je sprejel Odbor ministrov 6. februarja 2008 na 1017. seji namestnikov
ministrov. Slovenija je kot država članica Sveta Evrope izvrševanje sodb domačih in tujih
sodišč zajela drugem poglavju Zakona o sodiščih iz leta 1994 »Izvrševanje odločb
ustavnega sodišča in tujih sodišč«35.
Odbor ministrov Sveta Evrope pod pogoji iz 15. člena36 Statuta Sveta Evrope narekuje v
Priporočilu CM/Rec (2008) Odbora ministrov naslednje (Council of Europe, Committee of
Ministers, 2013, str. 153):
•

poudarjanje pravne obveznosti visokih pogodbenic v skladu s 46. členom Evropske
konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, da bodo spoštovale vse

34

Zadeva Marckx proti Belgiji, pritožba št. 6833/74, Series A No. 31, 58. točka, z dne 13. junija
1979
35
112. člen Zakona o sodiščih: »Če je pravnomočna sodba ali druga sodna odločba spremenjena z
odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, izdana na podlagi ustavne pritožbe, jo sodišče
izvrši v skladu z odločbo ustavnega sodišča«. 113. člen Zakona o sodiščih: »Odločbo Evropskega
sodišča za človekove pravice izvrši pristojno sodišče Republike Slovenije neposredno samo, če tako
določa ratificirana mednarodna pogodba«.
36
Status Sveta Evrope, IV. poglavje Odbor ministrov, 15. člen:
(a) Na priporočilo Posvetovalne skupščine ali na svojo lastno pobudo Odbor ministrov obravnava
ukrepe, potrebne za uresničitev cilja Sveta Evrope, kamor spada tudi sprejemanje konvencij in
sporazumov ter skupnih politik vlad o posameznih vprašanjih.
(b) Odločitve Odbora ministrov lahko imajo v določenih primerih obliko priporočila vladam, kadar
za to obstajajo razlogi. Odbor lahko tudi pozove vlade članic, da ga seznanijo z dejanji, ki so jih
začele v zvezi z danimi priporočili« (Zakon o ratifikaciji Statuta Sveta Evrope, 1993).
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•

•
•
•

•

•
•
•

•

•

končne sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice, v primerih, v katerih so
delovale kot vpletene stranke;
vnovično poudarjanje, da sodbe, v katerih Sodišče ugotovi kršitev, nalagajo visokim
pogodbenicam dolžnost, da te poravnajo zneske, ki jih je Sodišče dodelilo v obliki
pravičnega zadoščenja;
sprejemanje posameznih ukrepov, kjer je primerno, da se preneha s kršitvijo, ki jo je
ugotovilo Sodišče in odpravi, kolikor je to le mogoče, posledice kršitev;
sprejeti, kjer je to primerno, splošne ukrepe, potrebne za odpravo podobnih kršitev
ali preprečitev tovrstnih kršitev;
opozarjanje, da tožena država kljub temu, da je pod nadzorom Odbora ministrov, še
vedno svobodno izbira sredstva, s katerimi bo izpolnila svojo pravno obveznost po 46.
členu Konvencije, da bo ravnala v skladu s končno sodbo Sodišča;
prepričanje, da hitro in učinkovito izvrševanje sodb Sodišča prispeva h krepitvi varstva
človekovih pravic v državah članicah in k dolgoročni učinkovitosti Evropskega sistema
varstva človekovih pravic;
poudarek, da so voditelji držav in vlad držav članic Sveta Evrope maja 2005 v Varšavi
poudarili potrebo po pospešenem in celotnem izvrševanjem sodb Sodišča;
potrebno je okrepiti domače zmogljivosti za izvršitev sodb Sodišča;
poudarjen je tudi pomen zgodnjega obveščanja in učinkovita koordinacija vseh
državnih akterjev, ki sodelujejo v postopku izvršitve in obenem opozarjanje, da je
pomembno zagotoviti znotraj nacionalnih sistemov učinkovitost domačega postopka
izvršitve sodb Sodišča;
ob ugotovitvi, da Parlamentarna skupščina priporoča, da Odbor ministrov pozove
države članice, da te izboljšajo, ali kjer je to potrebno, vzpostavijo notranje
mehanizme in postopke – tako na ravni vlad kot tudi na ravni parlamentov – z
namenom, da se zagotovi pravočasno in učinkovito izvajanje sodb Sodišča po
usklajenem delovanju vseh zadevnih nacionalnih akterjev s potrebno podporo na
najvišji politični ravni;
ob ugotovitvi, da se določbe tega priporočila uporabljajo mutatis mutandis37 za
izvedbo katere koli odločitve ali sodbe Sodišča, za beleženje pogojev za katero koli
prijateljsko poravnavo ali za zapiranje zadeve na podlagi enostranske izjave s strani
države.

Odbor ministrov Sveta Evrope v Priporočilu CM/Rec (2008) državam članicam priporoča
(Council of Europe, Committee of Ministers, 2013, str. 154-155):
1. Imenovanje koordinatorja za izvrševanje sodb na nacionalni ravni, z referenčnimi
kontakti v ustreznih nacionalnih organih, ki sodelujejo v procesu izvajanja sodb. Ta
koordinator mora imeti potrebne pristojnosti in pooblastila, da:

37

Mutatis mutandis; definicija povzeta po Fleck in Addy (2001, str. 38): »S potrebnimi
spremembami v podrobnostih, kar pomeni, da so zadeve ali stvari na splošno enake, ampak jih je
treba spremeniti, kadar je to potrebno, kakor imena, urade in podobno«.
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•
•
•

lahko pridobi ustrezne informacije;
je v stiku z osebami ali organi, ki so odgovorni na nacionalni ravni za odločanje o
ukrepih, potrebnih za izvršitev sodbe;
v kolikor je potrebno sprejme ali sproži ustrezne ukrepe za pospešitev procesa
izvrševanja sodb;

2. Zagotovitev, bodisi preko stalnega predstavništva ali kako drugače, obstoj ustreznih
mehanizmov za učinkovit dialog in posredovanje ustreznih informacij med
koordinatorjem in Odborom ministrov Sveta Evrope. V okviru tega Odbor ministrov
Sveta Evrope priporoča:
•

•
•

•
•

•

•
•

sprejeti potrebne ukrepe za zagotovitev, da so vse sodbe, ki jih je potrebno izvesti,
kakor tudi vse relevantne odločitve in resolucije Odbora ministrov, povezane s temi
sodbami, ustrezno in hitro razširjene, kadar je to potrebno v prevodu, z ustreznimi
akterji v procesu izvajanja;
čim prej identificirati ukrepe, ki se lahko zahtevajo, da se zagotovi hitro izvajanje
sodb;
olajšati sprejetje kakršnega koli koristnega ukrepa za razvoj učinkovite sinergije
med zadevnimi udeleženci v postopku izvršbe na nacionalni ravni, bodisi na
splošno ali kot odziv na specifično sodbo, in za opredelitev svoje pristojnosti;
hitro pripraviti, kjer je to primerno, akcijske načrte o predvidenih ukrepih za
izvršitev sodb, če je mogoče, vključno z okvirnim časovnim načrtom;
sprejeti potrebne ukrepe, da se zagotovi, da so ustrezni akterji v procesu izvajanja
sodb dovolj seznanjeni s sodno prakso Sodišča, kot tudi z ustreznimi priporočili in
prakso Odbora ministrov Sveta Evrope;
razširjati smernice, ki jih je pripravil Svet Evrope, o postopku izvajanja sodb z
ustreznimi akterji in spodbujanje njihove uporabe, kot tudi zbirke podatkov Sveta
Evrope z informacijami o stanju izvajanja sodb v vseh nerešenih zadev pred
Odborom ministrov;
obveščati svoje parlamente o stanju v zvezi z izvrševanjem sodb in ukrepi, ki se
sprejemajo v zvezi s tem;
v kolikor je zahtevano zaradi pomembne pereče težave v postopku izvršbe, se naj
zagotovi sprejem vseh potrebnih sanacijskih ukrepov na visoki ravni, v kolikor je
potrebno tudi politično.

Tabela 4: Spoštovanje plačilnih rokov, povprečni čas izvedbe in novi primeri sodb v
skladu s Protokolom št. 14 h Evropski konvenciji o človekovih pravicah (na dan 31.
decembra 2012)
Država

Ukrajina
Rusija
Turčija

Nerešene zadeve: povprečni rok izvedbe
Vodilne
nerešene
zadeve
< 2 leti
2011
2012
41
44
36
38
45
33

Vodilne
nerešene
zadeve
2-5 let
2011
2012
28
36
72
70
65
74

Vodilne nerešene zadeve
> 5 let
2011
2012
ENHA
9
15
20
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STAND
7
11
34

ENHA
10
19
23

STAND
16
30
48

Protokol št. 14 h Konvenciji
nove zadeve
Pristojnost
Prijateljske
odborov
poravnave
28. člen (1b)
39. člen (4)
2011
57
12
20

2012
25
4
34

2011
36
7
97

2012
35
5
98

Francija
Bolgarija
Romunija
Hrvaška
Srbija
Grčija
Moldavija
Italija
Madžarska
Poljska
Bosna in
Hercegovina
Slovaška
Nemčija
Češka
Latvija
Velika
Britanija
Avstrija
Španija
Portugalska
Slovenija
Litva
Belgija
Črna gora
Makedonija
Armenija
Azerbajdžan
Gruzija
Švica
Malta
Švedska
Estonija
Nizozemska
Albanija
Norveška
Ciper
Islandija
Andora
Danska
Finska
Irska
Liechtenstein
Luxembourg
Monako
San Marino
Skupno

26
43
29
19
7
19
15
17
15
26
6

31
30
21
19
17
15
15
14
14
13
13

16
46
39
17
11
29
33
11
9
31
5

7
46
39
17
10
24
34
15
9
36
5

13
11
10
5
16

12
9
9
9
8

6
2
7
9
4

1
7
6
8
4

11
10
5
2
6
5
3
9
5
11
9
7
6
4
1
4
6

7
7
7
7
6
6
6
5
5
4
4
4
4
4
4
3
2
2
1
1
1

8
3
3
4
3
11
1
8
4
13
8
2
2
1
2
2
10

8
7
4
4
5
6
2
13
9
16
10
3
6
4
2
3
13

2
2

5
2

2
1

2
2

6
2

3
1

5
1

4

1

3

545

1
168

1
277

4
1
1
3
2

514

2
10

454

578

14
7

6
7
15
8

4
13
13
6
9
4
16
1
7

10
8
1
3
6
10
14
1
8

1
1

2

2

3

3
4
3
2
2
2
3
1
3

1
2

2

1

1
2
2
1
4
1

19

1
15
12
2
1
43
9
8
17
19

16
11
4
30
2
17
9
7

1
1
4
7
3

3
13
3
1

8

4
1
2
6
2
4

1

1
1
12
5
1
1

12
2
4

3

3

3
4
1
4

2

1

6

7
10
17
10
45
12
14
2
45
153
4

2
15
17
18
47
3
14
17
53
111
8

29
1
9
3
10

9
2
3
1
5

2

1

11

10
1

30

1
46

1
2

1
4

1

2
1

110

4
18
20
9
2
14
11
19

122

2
1

2
1

1

2
2

7
8
1

1
565

1
1
547

1

1
1

2
1

262

199

Vir: Council of Europe, Committee of Ministers (2013, str. 60-62)

V Tabeli 4 je prikazano spoštovanje plačilnih rokov, povprečni čas izvedbe sodb in novi
primeri sodb v skladu s Protokolom št. 14 h Konvenciji. Iz Tabele 4 je mogoč viden
pregled vpliva Protokola št. 14. Eden od bistvenih ciljev tega protokola je pospešiti
obravnavo ponavljajočih se zadev, in sicer z možnostjo dopustitve, da Odbor treh
sodnikov obravnava zadeve v zvezi z vprašanji, za katere je ustaljena sodna praksa, ali pa
skozi novo pristojnost Sodišča sprejeti prijateljske poravnave38 s preprostim sklepom.

38

39. člen Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin o prijateljskih
poravnavah (Zakon o ratifikaciji Protokola št. 14, 2005):
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8.3 UKREPI, SPREJETI S STRANI DRŽAV, KI NISO UDELEŽENE V
SODBAH EVROPSKEGA SODIŠČA ZA ČLOVEKOVE PRAVICE
Sodišče običajno ubere kazuističen pristop39 h Konvenciji in s tem nudi malo smernic o
tem, kako izvajati sodbe. Slednje je pogosto težava za tretje države, da oblikujejo in
povzamejo splošne ugotovitve. Četudi ni stroga obveznost v skladu s Konvencijo, saj je v
prvem odstavku 46. člena zabeleženo, da so sodbe Sodišče formalno zavezujoče le za
tožene države, so tretje države včasih pripravile sklepe na podlagi pomembnih sodb
Sodišča za zavarovanje pravic iz prvega člena Konvencije. Zato so te spremenile svojo
zakonodajo in s tem izrazile erga omnes učinek40 tudi na sodno prakso Sodišča (Forst,
2013, str. 10). Sodbe Sodišča imajo tako v teoriji kot tudi v praksi dejansko učinek erga
omnes. Slovenija mora tako npr. upoštevati standarde, določene v sodni praksi Sodišča, v
kolikor ne želi biti obsojena (Ribičič, 2006c, str. 5).
Francija je npr. nedavno spremenila svoj kazenski zakonik o pravicah, zagotovljenih toženi
stranki v policijskem pridržanju. Poseben poudarek je Francija namenila pravici tožene
stranke do zagovornika in tako izpolnila zahteve v skladu s šestim členom Konvencije, kot
ga razlaga sodna praksa Sodišča (Forst, 2013, str. 10).
Evropsko sodišče za človekove pravice je dejansko izrazilo v sodbi Salduz proti Turčiji41,
da je dostop do odvetnika potrebno določiti s prvim zaslišanjem osumljenca s strani
policije, razen če obstajajo razlogi, ki upravičujejo tako omejitev. V zadevi Salduz proti
Turčiji je po mnenju Sodišča prišlo do kršitve prvega odstavka šestega člena Konvencije,
saj 17-letni osumljenec v času petdnevnega pridržanja na policiji ni imel dostopa do
odvetnika. Sodišče je ugotovilo, da bi pravica do poštenega sojenja v skladu z prvim
odstavkom šestega člena Konvencije ostala dovolj »praktična in učinkovita«. Dostop do
odvetnika je treba praviloma zagotoviti od trenutka prvega zaslišanja osumljenca na
policiji. Sodišče je tudi navedlo, da je bil eden od posebnih elementov tega primera
starost pritožnika (Program Sveta Evrope, 2010, str. 69). V zadevi Salduz proti Turčiji iz
leta 2008 je štelo, da priznanje krivde v policijskem pridržanju brez prisotnosti
zagovornika pomeni kršitev pravice do poštenega sojenja,in sicer kljub možnosti
naknadnega izpodbijanja veljavnosti priznanja pred Sodiščem. Sodišče je izrecno zapisalo,

1. Sodišče lahko v kateri koli fazi postopka izrazi pripravljenost, da je na voljo zadevnim strankam,
da dosežejo prijateljsko poravnavo v zadevi na podlagi spoštovanja človekovih pravic, opredeljenih
v konvenciji in njenih protokolih.
2. Postopki, ki se vodijo v skladu s prvim odstavkom, so zaupni.
39
Izraz »kazuistika« izvira iz latinske besede Casus (»primer«). V uporabni etiki je kazuistika
utemeljitev na podlagi posameznega primera. Kazuistika se uporablja v pravnih in etičnih razpravah
prava in etike in je pogosto kritika načelnega ali sklepanja na podlagi pravil. Kazuistika je metoda
utemeljitve primera, še posebej koristna pri obravnavi primera, ki vključujejo moralne dileme. Prav
tako je veja uporabne etike. Kazuistika je temelj sodne prakse v običajnem pravu in uporaba
standardne oblike utemeljitve v običajnem pravu (Princeton University, 2014).
40
Proti vsem.
41
Salduz proti Turčiji, pritožba št. 36391/02, odst. 55, z dne 27. novembra 2008.
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da mora biti dostop do zagovornika omogočen od prvega policijskega zaslišanja naprej
(razen če obstajajo nepremagljivi razlogi, »compelling reasons«, za omejitev te pravice)
(Tratnik, 2011, str. 8).
V primeru Dayanan proti Turčiji42 je Sodišče razširilo pravice obrambe z zagotavljanjem
pravice do zagovornika ne samo med zaslišanjem ampak takoj po odvzemu prostosti.
Šesti člen Konvencije določa, da je osumljencu praviloma treba zagotoviti dostop do
pravne pomoči od trenutka, ko je v preiskovalnem priporu ali priporu pred sojenjem ter da
je treba tako pomoč dodeliti po uradni dolžnosti, če je to potrebno (Predlog Direktive
Evropskega parlamenta, 2013, str. 6). Zakonsko omejevanje pravice do zagovornika
osebi, ki ji je odvzeta prostost, je tako kršitev 6. člena Konvencije, četudi pritožnik ves čas
policijskega pridržanja ni spregovoril. Turčija je bila tako spoznana za kršiteljico
Konvencije zaradi sistematičnega zakonskega omejevanja pravice do zagovornika osebam,
ki so v policijskem pridržanju zaradi suma sodelovanja oziroma storitve kaznivega dejanja,
povezanega s terorizmom. Ta odločba pa kljub temu predstavlja velik korak naprej. Saj
četudi oseba v policijskem pridržanju molči, gre za kršitev pravice do poštenega sojenja,
ker ji ni omogočena pomoč odvetnika. Iz tega sledi, da je zagovornik v predkazenskem
postopku nujen udeleženec (Tratnik, 2011, str. 8).
Ustavni svet Republike Francije je povzel sklepe iz teh sodb, ko je v odločbi julija 2010
potrdil, da postopek policijskega pridržanja v Franciji ni v skladu z Ustavo, saj ne upošteva
pravice do obrambe in je pozval zakonodajalca, naj spremeni zakon.
V oktobru 2010 je Sodišče je podalo nekaj napotkov za zakonodajalca, kako spremeniti
zakon v sodbi Brusco proti Franciji43. Nova zakonodaja je bila nato sprejeta aprila leta
2011. V nekaterih državah zakonske določbe zahtevajo, da nacionalna sodišča in
parlamenti upoštevajo sodno prakso Sodišča, kadar sodijo ali sprejemajo nova pravna
besedila. Sodišče je odločilo tudi, da je treba ta jamstva uporabljati za priče, kadar so v
resnici osumljene kaznivega dejanja, saj je formalna opredelitev osebe nebistvena
(Predlog Direktive Evropskega parlamenta, 2013b, str. 4). V zadevi Brusco proti Franciji je
bil Brusco o dogodku zaslišan s strani policije. Junija 1999 sta bila oba domnevna
napadalca v policijskem priporu in pod preiskavo. Eden od domnevnih napadalcev je
obtožil Brusca kot načrtovalca napada. Preiskovalni sodnik je izdal nalog, da policija zasliši
pričo in izvede vse preiskave, potrebne za ugotovitev resnice. Brusco se je pritožil, da je
bil dolžan zapriseči pred zaslišanjem in da mu je bila odvzeta pravica do molka in pravica,
da se ni dolžan izpovedati zoper sebe. V tem primeru je Evropsko sodišče za človekove
pravice poudarilo pomen pravice do molka in pravico obdolženca, da se ni dolžan
izpovedati zoper sebe. Slednje je splošno sprejeto mednarodnopravno načelo. Sodišče je
ugotovilo, da dejstvo, da je moral pritožnik zapriseči pred odgovarjanjem na vprašanja
policije, kaže obliko pritiska in da je grožnja oziroma možnost kazenskega postopka
izvršila še večji pritisk na pritožnika. Ta vrsta pritiska oblikuje prisilo, ki je v nasprotju s

42
43

Dayanan proti Turčiji, vloga št. 7377/03, odst. 32, z dne 13. oktobra 2009.
Brusco proti Franciji, pritožba št. 1466/07, odst. 47, z dne 14. oktobra 2010.
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šestim členom Konvencije. Sodišče je prav tako opozorilo, da ima oseba pravico do
zagovornika med policijskim zaslišanjem in da ima pravico do opozorila o pravici do molka
ter o pravici, da se ni dolžna zagovarjati in odgovarjati na vprašanja, če pa se zagovarja,
se ni dolžna izpovedati zoper sebe (Legal Aid Reforms' Network, 2012).
Kljub temu pa je erga omnes učinek sodb Evropskega sodišča za človekove pravice
omejen z dejstvom, da je Sodišče razsodilo proti določeni državi ob upoštevanju
posebnega položaja. Tako je težko za države članice predvideti, ali so praktične
podrobnosti o reformi popolnoma skladne z ugotovljenimi načeli sodnikov iz Strasbourga.
Tako npr. nove določbe kazenskega zakonika v Franciji omogočajo osumljencu pomoč
zagovornika med razgovorom s sodnikom, vendar zagovornik nima dostopa do
dokumentov, ki jih je zbrala policija. Gre za morebitni nadaljnji postopek proti Franciji,
kjer bi Sodišče lahko razglasilo, ali je novi postopek v skladu z zahtevami Konvencije
(Forst, 2013, str. 10-11).
Evropski parlament je ob upoštevanju preteklih resolucij o Ukrajini objavil Resolucijo
Evropskega parlamenta z dne 24. maja 2012 o Ukrajini, ki je strateško pomembna država
za Evropsko unijo in bistven regionalni akter, ki močno vpliva na varnost, stabilnost in
blaginjo vse celine. Zatorej mora kot taka nositi svoj del politične odgovornosti.
Spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter pravne države z vključevanjem
poštenih, nepristranskih in neodvisnih sodnih postopkov in poudarek na notranjih ukrepih
v Ukrajini so bistveni pogoji za nadaljnji razvoj odnosov med Evropskim Svetom in
Ukrajino.
Sodba o kasacijski pritožbi v zadevi Julije Timošenko proti odločitvi okrožnega sodišča v
Pečersku v Kijevu je obsodba zoper nekdanjo ukrajinsko predsednico vlade Julijo
Timošenko. Slednjo so 11. oktobra 2011 obsodili na sedem let zapora. Danski helsinški
odbor za človekove pravice je spremljal sodne postopke v zadevi proti Juliji Timošenko in
v svojem predhodnem poročilu navedel temeljne pomanjkljivosti v ukrajinskem
kazenskopravnem sistemu, ki so negativno vplivale na zaščito človekovih pravic in pravne
države. Evropska perspektiva Ukrajine mora temeljiti na politiki sistematičnih in
nepovratnih ukrepov na institucionalnih, političnih, ekonomskih in družbenih področjih.
Resolucija Evropskega parlamenta poudarja, da je sedanje probleme med Ukrajino in
Evropsko unijo mogoče rešiti na podlagi pripravljenosti ukrajinskih organov, da izvedejo
potrebne pravne in sodne ukrepe, tako da se bodo v celoti spoštovala načela spoštovanja
človekovih pravic in temeljnih svoboščin, zabeleženih v Konvenciji. Resolucija tako skupaj
z Beneško komisijo poziva države članice Sveta Evrope, naj dejavno in učinkovito
podprejo ta proces nujno potrebnih ukrepov. Resolucija Evropskega parlamenta predlaga
tudi ukrep ukrajinskim organom, da ti oblikujejo neodvisen in nepristranski mednarodni
pravni forum, ki bi poročal o morebitnih kršitvah temeljnih pravic in svoboščin v zadevah
Julije Timošenko. Resolucija je nato izdala opozorilo ukrajinskim organom, da so nujno
potrebni celoviti ukrepi, ki jih mora Ukrajina izvesti, da bo lahko delovala v skladu z
evropskimi normami ter spoštovala človekove pravice in temeljne svoboščine (Resolucija
Evropskega parlamenta, 2012, str. 1-5).
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9 PILOTNE SODBE EVROPSKEGA SODIŠČA ZA ČLOVEKOVE
PRAVICE
Ruska birokracija in njeno pomanjkanje izvrševanja ali uveljavljanja ruskih sodnih odločb
je bil glavni vir ruskih primerov na Evropskem sodišču za človekove pravice. Kot je
poudaril Leach: »Od prve Burdov sodbe v letu 2002 je neizvršitev ali odložena izvršitev

domačih sodnih odločb še naprej najpomembnejši sistemski problem človekovih pravic, s
katerim se sooča Rusija. Predvsem v smislu povečanega števila vlog v Strasbourgu. Do
leta 2007 so taki primeri predstavljali okoli 40 odstotkov vseh dopustnih vlog iz Rusije na
Evropskem sodišču za človekove pravice«. Med letoma 2002 in marcem 2009 je Sodišče
izdalo več kot 200 sodb glede neizvršitve ruskih domačih sodb (Leach et al., 2010, str.
348).
Kaj je mišljeno z neizvrševanjem sodb? Ruska sodišča lahko na različnih ravneh izdajo
odločbe, ki zahtevajo, da različni državni organi sprejmejo različne ukrepe. Najbolj pogosti
so aktiviranje izplačila pokojnin, plačilo nadomestila za invalidnost ali zagotavljanje
stanovanj. Ko ti državni organi ne uspejo zagotoviti zahtevane storitve v razumnem roku
in domačim sodnim odločbam ne uspe zagotoviti odziva, lahko državljani vložijo pritožbo
na Evropsko sodišče za človekove pravice zaradi kršitev človekovih pravic.
Pilotne sodbe Sodišča v Strasbourgu so sprejete v korist širšega varstva človekovih pravic
in uveljavljene proti večinski volji ljudi, poslancev in ministrov (Ribičič, 2013, str. 11).
Burdov proti Rusiji je primer sodb Evropskega sodišča za človekove pravice, ki jih lahko
Sodišče sprejme kot rezultat razvoja postopka s pilotnimi sodbami ali pilot judgment
procedure. Ta je izoblikovan v 61. členu Pravilnika Sodišča (Rules of Court, 2014), ki je
bila dovršen v februarju 2011. Ta postopek je namenjen reševanju sistemskih in skoraj
identičnih kršitev človekovih pravic preko posameznih sodnih odločb, za katere so
posamezniki vložili pritožbe na Sodišče. Postopek s pilotno sodbo je bil, med drugim,
razvit kot posledica na stotine podobnih ruskih primerov neizvajanja sodb in peščica
drugih držav članic, ki so povzročile preobremenjenost sodne prakse Evropskega sodišča
za človekove pravice (European Court of Human Rights, 2011). Postopek določa, da se
vloga, izbrana za postopek s pilotno sodbo, obravnava kot primer z visoko prednostjo.
Izdana sodna odločba bo opredelila tako naravo strukturnega ali sistemskega problema ali
druge določene disfunkcije, kot tudi vrsto sanacijskih ukrepov, ki jih mora zadevna država
pogodbenica sprejeti na nacionalni ravni, s ciljem izpostavitve obstoječih podobnih
primerov v sodnem lijaku Sodišča ter morebitnih kršitev v prihodnosti (McIntosh
Sundstrom, 2012, str. 260-261).
Dejstvo, da še preden je bil skovan pojem pilotskih sodb, so številne sodbe Evropskega
sodišča za človekove pravice v zvezi s kršitvijo pravic privedle številne države v različnih
obdobjih do tega, da te spremenijo svojo domačo zakonodajo, v eksplicitni ali implicitni
obliki odgovora na sodbe Strasbourškega sodišča. Gre za najboljši dokaz, da obseg sodne
prakse Sodišča močno presega preprosto obsodbo posamezne domače sodne odločbe.
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Kot je dejal eden od sodnikov Evropskega sodišča za človekove pravice:

»Bili so številni primeri, v katerih kršitve Konvencije izhajajo iz vsebin državne zakonodaje
in ne le zaradi napačne uporabe te zakonodaje s strani Sodišč ali upravnih organov. V
takšnih primerih Sodišče ni nikoli oklevalo pri ugotavljanju pravega izvora posameznih
kršitev, včasih sprejme precej abstraktne presoje ...«.
Vendar je bilo to vedno previdno izvedeno, brez izrecne navedbe sistemske narave
problema. V času pred pilotnimi sodbami se je Sodišče zateklo k iznajdljivi pravni metodi
osnutka, ki prikrije dejstvo, da je zakon tisti, ki je bil pogosto tarča njegove proučitve.
Leta 2004 je Odbor ministrov Sveta Evrope sprejel resolucijo in priporočilo, ki je zagotovila
politično podlago za prihodnje pilotne sodbe. Resolucija je pozvala Sodišče, »naj opredeli
v svojih sodbah, kaj velja za temeljni sistemski problem in vir tega problema, še posebej
kadar je bilo verjetno, da bo povzročilo številne vloge ...« (DH Res. (2004)3). V zameno,
je bilo sprejeto priporočilo44, skupno naslovljeno na države članice, ki je poudarilo, da
imajo države, poleg posameznih pravnih sredstev, splošno obveznost reševanja
problemov, povezanih z ugotovljenimi kršitvami (Priporočilo Rec(2004)6). Sodišče je bilo
več kot zadovoljno z vnemo, s katero je svetu sporočilo svojo samookrepljeno vlogo tj. z
napravo za kovanje nove kategorije sodb z nekoliko nerodno poimenovanim postopkom s
pilotnimi sodbami (Wojciech, 2009, str. 412-413).
V pilotnih sodbah (Broniowski proti Poljski, št. 31443/96, z dne 22. junij 2004, XenidesArestis proti Turčiji, št. 46347/99, z dne 22. december 2005, in Hutten-Czapska proti
Poljski, št. 35014/97, z dne 19. junij 2006) je Sodišče toženim državam članicam naložilo,
da sklenejo poravnavo s posameznim pritožnikom in da prav tako sprejmejo splošni
postopek s komisijo za obravnavanje zahtevkov za rešitev problema za vse podobne
zadeve, ki so še v obravnavi. Vendar pa tu problema ni mogoče rešiti enostransko,
temveč samo s sporazumom med državama naslednicama. Dolžnost, da se najde splošno
uporabno rešitev, pa ostaja enaka. Gre za obveznost po mednarodnem pravu, ki jo poleg
tega podpira tudi dejstvo, da sta državi naslednici, ki sta pogodbenici Sporazuma o
vprašanjih nasledstva, hkrati tudi stranki pogodbenici Evropske konvencije o človekovih
pravicah in morata zagotoviti zaščito premoženjskih pravic (Kovačić in drugi zoper
Republiko Slovenijo, pritožba št. 44574/98, 45133/98 in 48316/99, z dne 10. marec
2008).
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V priporočilu Odbora ministrov z dne 12. maja 2004 o izboljšanju domačih pravnih sredstev se je
Odbor ministrov spomnil, da imajo države članice glavno obveznost, da rešijo osnovne probleme
ugotovljenih kršitev. Priporočilo tako poudarja, da bi izboljšanje pravnih sredstev na nacionalni
ravni, zlasti glede ponavljajočih se zadev, prispevalo k zmanjšanju dela Sodišča. Odbor ministrov je
predlagal, da države članice proučijo naslednje sodbe sodišča, ki merijo na strukturalna in glavna
pomanjkanja v nacionalnem pravu ali praksi, učinkovitost obstoječih domačih pravnih sredstev in v
kolikor je potrebno uvedejo učinkovita pravna sredstva, da se izognejo ponavljajočim se zadevam,
predloženim sodišču (Scordino proti Italiji, št. 1, GC, št. 36813/97).
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9.1 ZADEVA BURDOV PROTI RUSIJI
V primeru Anatoli Burdov je Burdov šel na sodišče v Rusiji leta 1997 zaradi zahtevka
državnih koristi, ko mu je Rusija dolgovala zaradi njegove vojaške službe. V okviru vojaške
službe je Burdov opravil čiščenje razvpitega černobilskega reaktorja po jedrski nesreči leta
1986. Černobilski veterani so v skladu z rusko zakonodajo smatrani kot posebna
kategorija državljanov, ki so upravičeni do posebnih ugodnosti. Burdov je zmagal, njegov
primer je jasen, vendar ni nikoli prejel ugodnosti, ki so mu pripadale. Zato se je obrnil na
Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourgu, da doseže odločbo, s katero terja
od vlade, da plača tako odškodnino kot tudi pripadajoče ugodnosti.
Sodbo v zadevi Burdov proti Rusiji je Sodišče izdalo maja 2002. To je bila prva sodba
Sodišča na podlagi ruskega primera. Čeprav je v vmesnem času Rusija Burdovu že
izplačala dolgovane pripadajoče ugodnosti, je Sodišče odločilo, da je ta vsota neprimerna
glede na čas, ko je Burdov moral čakati na odškodnino. Sodišče je tako ugotovilo, da je
ruska vlada kršila pravice Burdova do poštenega sojenja po šestem členu Konvencije45 in
njegovo pravico do varstva premoženja po prvem členu Konvencije46 (Leach et al., 2010,
str. 348, Burdov proti Rusiji (št. 2), 2009).
Burdov se je leta 2004 že drugič obrnil na Evropsko sodišče za človekove pravice zaradi
nadaljnjega neuspeha ruske države, da izvrši odločbo Sodišča v skladu z nacionalno sodbo
iz leta 2003 (Leach et al., 2010, str. 349). To je privedlo do druge sodbe Sodišča, znane
kot »Burdov 2«, izdane leta 2009 (Burdov proti Rusiji (št. 2), 2009). Zadeva Burdov proti
Rusiji (št. 2) je bila prva sodba, ki se uvršča med nove odločitve Sodišča, imenovane
pilotne sodbe.
V skladu s sodbo v zadevi Burdov proti Rusiji (št. 2), je ruska vlada dobila začetni časovni
okvir šestih mesecev za izdajo odškodnin vsem 1180 prosilcem Sodišča s podobnimi
pritožbami neizvajanja nacionalnih sodb v obstoječem sodnem lijaku. Ruski vladi je bilo
tako delegirano, da prenese zakonodajo o uvedbi postopkov in tako izsili bolj sistematično
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Pravica do poštenega sojenja (6. člen Konvencije): »Vsakdo ima pravico, da o njegovih civilnih
pravicah in obveznostih ali o kakršnikoli kazenski obtožbi zoper njega pravično in javno ter v
razumnem roku odloča neodvisno in nepristransko z zakonom ustanovljeno sodišče. Sodba mora
biti izrečena javno, toda tisk in javnost sta lahko izločena s sojenja deloma ali v celoti v interesu
morale, javnega reda ali državne varnosti, če to v demokratični družbi zahtevajo koristi
mladoletnikov ali varovanje zasebnega življenja strank, ali pa v nujno potrebnem obsegu, kadar je
to po mnenju sodišča nujno potrebno zaradi posebnih okoliščin, če bi javnost sojenja škodovala
interesom pravičnosti«.
46
Pravica do varstva premoženja (1. člen dodatnega Protokola h Konvenciji): »Vsaka fizična ali
pravna oseba ima pravico do mirnega uživanja svojega premoženja. Nikomur ne sme biti
premoženje odvzeto, razen če je to v javnem interesu, v skladu s pogoji, ki jih določa zakon ter ob
spoštovanju splošnih načel mednarodnega prava. Ta določba pa nikakor ne omejuje pravice držav,
da uveljavijo zakone, za katere menijo, da so potrebni za nadzor nad uporabo premoženja v skladu
s splošnimi interesi ali za zagotovitev plačila davkov, drugih prispevkov ali denarnih kazni«.
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izvrševanje sodb. Napredek je bil precej počasen, zlasti v zvezi z odškodnino, in ruska
vlada je bila daleč za zadanim začetnim šestmesečnim časovnim okvirjem. Kljub temu je
sodba Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi Burdov proti Rusiji (št. 2)
spodbudila bolj intenzivno sodelovanje in skupna prizadevanja med Odborom ministrov
Sveta Evrope (zlasti Oddelek za izvrševanje) in rusko vlado (McIntosh Sundstrom, 2012,
str. 261).
46. člen Konvencije, vezan na izvrševanje sodbe, narekuje obveznost tožene države, da
uvede učinkovito pravno sredstvo, ki bo zagotovilo odškodnino za neizpolnitev ali
odložitev izvršitve sodbe. Ta člen prav tako narekuje obveznost o dodelitvi odškodnine
vsem žrtvam v tovrstnih primerih, katerih postopki so v teku. Medtem ko pa 41. člen
Konvencije govori o pravičnem zadoščenju. Daljši izpad organov, da izvršijo sodbo brez
odlašanja, ki so bile izdane v korist tožeče stranke, kljub dejstvu, da je Sodišče že
ugotovilo kršitev v njegovem primeru. Gre za obstoj prakse, ki ni v skladu s Konvencijo in
posledično za povečanje zneska, dodeljenega na podlagi nepremoženjske škode.
Burdov je tako od leta 1997 večkrat tožil pristojne nacionalne organe in zahteval plačilo
socialnih prejemkov za sodelovanje v nujnih operacijah na mestu katastrofe jedrske
elektrarne v Černobilu. Prva pritožba Burdova je sledila zaradi neizpolnjevanja sodb
nacionalnih sodišč. Sodišče je leta 2002 ugotovilo kršitev šestega člena Konvencije in
prvega člena Protokol št 1. h Konvenciji. Z Resolucijo iz leta 2004 je Odbor ministrov
Sveta Evrope navedel, da je tožena vlada plačala pritožniku znesek pravičnega
zadoščenja, ki mu je bil dodeljen s sodbo v letu 2002 v danem roku. Odbor ministrov je še
predstavil ukrepe v zvezi s kategorijami oseb, ki so v položaju, ki je podoben položaju
pritožnika in sklenilo, da je izpolnilo svoje obveznosti v skladu z drugim odstavkom 46.
člena Konvencije v tej zadevi. Odbor ministrov je še v istem času poudaril, da organi, ki
jih nadzira Odbor ministrov, proučujejo problem, ki je bolj splošne narave, o
nespoštovanju odločb domačih sodišč v Rusiji, v okviru katerega so postopki v teku. V
vmesnem času pa so bile sprejete druge sodbe v korist Burdova. Te sodbe so bile v
popolnosti izvedene, čeprav nekatere z zamudo od enega do treh let (Burdov proti Rusiji
(št. 2), pritožba, št. 33509/04).
Uporaba postopka s pilotnimi sodbami je v tej zadevi primerna glede na kroničen in trajen
značaj teh vprašanj ter glede na veliko število ljudi, ki so prizadeti zaradi teh težav in
nujne potrebe po hitri in ustrezni odškodnini na domači ravni.
Pomembna vprašanja in sklepe so izrazili različni organi in ustanove na državni in
mednarodni ravni v približno 200 sodbah Evropskega sodišča za človekove pravice, v
katerih so navedene ustrezne strukturne težave. Te težave se ne nanašajo samo na žrtve
Černobila, ampak tudi na druge ranljive skupine ruskega prebivalstva. Neizvrševanje se
zelo pogosto pojavlja v zadevah, ki se nanašajo na izplačilo pokojnin, dodatke za otroke in
odškodnine za škodo, utrpljeno med služenjem vojaškega roka ali nezakonitega pregona.
Približno 700 postopkov v zvezi z zadevami, ki vključujejo podobna dejstva, je trenutno v
teku in nekatere od teh bi lahko pripeljale to tega, da Sodišče ustvari drugo vrsto kršitev
Konvencije v zvezi z istimi pritožniki. Zelo zaskrbljujoče je, da so kršitve, ugotovljene v tej
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sodbi, storjene nekaj let po prvi sodbi Sodišča v primeru pritožnika, kljub obveznosti
Rusije v skladu s 46. členom, da sprejme pod nadzorom Odbora ministrov Sveta Evrope
potrebne kompenzacijske in preventivne ukrepe. Ugotovljene kršitve tako odražajo
dolgoročno strukturno disfunkcijo in prakso, ki je v nasprotju s Konvencijo (Burdov proti
Rusiji (št. 2), pritožba, št. 33509/04).

9.2 ZADEVA BRONIOWSKI PROTI POLJSKI
Zadeva Broniowski proti Poljski se sklicuje na navedbe pritožnika v zvezi z odpovedjo
uveljavljanja pravice do odškodnine za premoženje (hiša in zemljišča) v mestu Lviv
(Lwíw), ki je zdaj ozemlje Ukrajine, ki je pripadal njegovi babici, ko je bila površina še
vedno del Poljske. Natančneje, babica pritožnika je skupaj s številnimi drugimi osebami, ki
živijo v vzhodnih predelih predvojne Poljske (med letoma 1944 in 1953 približno
1.240.000 ljudi), zapustila svoje premoženje potem, ko je bila vzhodna meja Poljske po
drugi svetovni vojni premaknjena vzdolž reke Bug. Poljska je sprejela, da bo povrnila
nadomestila osebam, ki so morale zapustiti svoje premoženje na »ozemlju onstran reke
Bug«. Od leta 1946 so v skladu s poljsko zakonodajo imele te osebe pravico do
odškodnine in naturalizacije (pravica do nadomestila). Te osebe so imele pravico do
nakupa zemljišč od države in da se vrednost zapuščenega premoženja odšteje od
povračila za nakup ali stalne uporabe tega zemljišča.
Vendar pa se je po začetku veljavnosti zakona iz leta 1990 zmanjšal sklad državnega
premoženja, ki je bil na voljo tem osebam. Država tako ni bila več sposobna izpolniti
zahteve za nadomestilo, saj ni imela dovolj zemljišč za zadostitev povpraševanju. Poleg
tega so osebe, ki bi morale prejeti nadomestila, bile pogosto izključene iz dražbe
državnega premoženja, ali pa je bila njihova udeležba pogojena z različnimi pogoji.
Pritožnik je prejel le približno 2 odstotka odškodnine, ki mu je pripadala in to v obliki
pravice do stalne uporabe manjšega gradbenega zemljišča, ki ga je njegova mati kupila
od države leta 1981. Sodeč po zakonu iz decembra leta 2003 so se obveznosti poljske
vlade do pritožnika in vseh drugih oseb, ki so v preteklosti že prejele nepremičnine v
imenu pravice do nadomestila oziroma povračila v skladu s prejšnjo zakonodajo,
obravnavale kot izpolnjene. Osebam, ki niso prejele takšnega nadomestila, je bilo
dodeljenih 15 odstotkov vrednosti prvotne zakonodaje. Pri čemer je bil najvišji znesek
omejen z višino 50.000 poljskih zlotov (približno 11.900 evrov). Pritožnik se je zatorej
pritožil, da ni dobil odškodnine za premoženje, do katerega je bil upravičen. Skliceval se je
na prvi člen47 Protokola št. 1 h Konvenciji. Sodišče je ugotovilo kršitev prvega člena
Konvencije in da je škoda v primeru pritožnika povzročila položaj, ki se navezuje na veliko
število oseb. Sistem za reševanje zahtev za odškodnino, ki ga je država uporabljala, je bil
v nasprotju s prvim členom Protokola št. 1 in tako prizadel skoraj 80.000 ljudi.
Sodba v zadevi Broniowski proti Poljski je izrednega pomena, predvsem zaradi zahteve
Sodišča, da poljski organi izpolnijo obveznost tako, da rešijo sistemske kršitve, ki so
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Vsaka fizična ali pravna oseba ima pravico do mirnega uživanja svojega premoženja.
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vplivale na veliko število posameznikov. To je, sodeč po mnenju Sodišča, predstavljalo
nevarnost za prihodnjo učinkovitost Konvencije in posledično veliko breme za delo
Sodišča, ki je v času reševanja tega primera prejelo številne pritožbe, ki se nanašajo na
enako zadevo. Skladno s tem je Evropsko sodišče za človekove pravice v tem primeru
razvilo vrsto svojih predhodnih odločb, ki sklepajo, da mora Poljska zagotoviti učinkovito
in hitro uresničevanje pravic v zvezi z drugimi prizadetimi osebami ali pa zagotoviti
ustrezno nadomestilo (Predmet Broniovski protiv Poljske, 2005).
Zadeva Broniowski proti Poljski se sklicuje na navedbe pritožnika v zvezi z odpovedjo za
uveljavljanje pravice do odškodnine za premoženje (hiša in zemljišča), v mestu Lviv
(Lwíw, ki je zdaj ozemlje Ukrajine), ki je pripadal njegovi babici, ko je bila površina še
vedno del Poljske. Natančneje, babica pritožnika je skupaj s številnimi drugimi osebami, ki
živijo v vzhodnih predelih predvojne Poljske (med letoma 1944 in 1953 približno
1.240.000 ljudi), zapustila svoje premoženje za tem, ko je bila vzhodna meja Poljske po
drugi svetovni vojni premaknjena vzdolž reke Bug. Poljska je sprejela, da bo povrnila
nadomestila osebam, ki so morale zapustiti svoje premoženje na »ozemlju onstran reke
Bug«. Od leta 1946 so v skladu s poljsko zakonodajo imele te osebe pravico do
odškodnine in naturalizacije (pravica do nadomestila). Te osebe so imele pravico do
nakupa zemljišč od države in da se vrednost zapuščenega premoženja odšteje od
povračila za nakup ali stalne uporabe tega zemljišča.
Sodba v zadevi Broniowski proti Poljski je izrednega pomena, predvsem zaradi zahteve
Sodišča, da poljski organi izpolnijo obveznost tako, da rešijo sistemske kršitve, ki so
vplivale na veliko število posameznikov. To je, sodeč po mnenju Sodišča, predstavljalo
nevarnost za prihodnjo učinkovitost Konvencije in potencialno veliko breme za delo
Sodišča, ki je v času reševanja tega primera prejelo številne pritožbe, ki se nanašajo na
enako zadevo. Skladno s tem je Evropsko sodišče za človekove pravice v tem primeru
razvilo vrsto svojih predhodnih odločb, ki sklepajo, da mora Poljska zagotoviti učinkovito
in hitro uresničevanje pravic v zvezi z drugimi prizadetimi osebami ali pa zagotoviti
ustrezno nadomestilo (Predmet Broniovski protiv Poljske, 2005).

9.3 POSLEDICE POSTOPKA S PILOTNIMI SODBAMI
Prijateljska poravnava je bila v tem primeru dosežena za tem, ko je Evropsko sodišče za
človekove pravice izdalo sodbo o utemeljenosti zadeve, v kateri je izrazilo stališče, da
kršitev pravic pritožnika, ustanovljenih s Konvencijo, izhaja iz splošnih sistemskih težav,
katerih posledica je bila, da je bila celotna vrsta oseb oškodovanih. V zvezi s tem je
sodišče odredilo, da mora tožena država z ustreznimi pravnimi ukrepi in upravno prakso
zagotoviti uporabo premoženjskih pravic drugim osebam, ki jim pripada odškodnina v
zvezi z lastnino ob reki Bug, ali pa jim povrne škodo v ustreznih zneskih v skladu z
načelom varstva premoženjskih pravic, opredeljenih v prvem členu Protokola št. 1 h
Konvenciji.
Sodišče je pojasnilo, da izvršitev sodbe zahteva splošne ukrepe na nacionalni ravni ter da
ti morajo ukrepi upoštevati veliko število ljudi, ki so bili oškodovani ter odpraviti sistemske
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pomanjkljivosti, za katere je Sodišče ugotovilo, da je zaradi njih prišlo do kršitve. Sodišče
je ugotovilo tudi, da bi morali ti ukrepi vključevati načrt, ki bi oškodovanim ponudil
ustrezno odškodnino za kršitev Konvencije. Sodišče je poudarilo, da je za tem, ko so
pomanjkljivosti ugotovljene, dolžnost lokalnih oblasti, da pod nadzorom Odbora ministrov
Sveta Evrope sprejmejo, v kolikor je potrebno tudi za nazaj, vse potrebne ukrepe za
odpravo sedanjega stanja v skladu s subsidiarno naravo Konvencije. Ta vrsta določenega
pristopa Sodišča k sistemskim in strukturnim težavam v nacionalnih pravnih redih je
opisana kot postopek s pilotno sodbo.
Cilj oznake glavne sodbe kot »pilotna sodba« je ta, da nudi pomoč pri iskanju najhitrejše
in najučinkovitejše rešitve za težavo, ki je vplivala na varstvo premoženjskih pravic v
nacionalnem, tj. poljskem pravnem redu. Eden od pomembnih dejavnikov, ki jih je
Sodišče upoštevalo, je bila vedno večja nevarnost za sistem Konvencije in sposobnost
Sodišča, da obdela vedno večje breme primerov, ki so posledica velikega števila podobnih
zadev. Vzrok teh so iste strukturne in sistemske težave.
Glavni cilj postopka s pilotno sodbo je pomoč državam pogodbenicam, da izpolnijo svojo
vlogo v sistemu konvencije tako, da se te težave rešijo na lokalni ravni ter tako zagotovijo
oškodovancem pravice in svoboščine, določene v prvem členu Konvencije, z
zagotavljanjem hitrega varstva pravic in hkrati zmanjševanja bremena Sodišča, ki bi sicer
moralo odločati v številnih primerih, ki so si podobni. Opozoriti je treba, da je v pilotni
sodbi zadeve Broniowski proti Poljski Sodišče, potem ko je ugotovilo, da gre za kršitev,
prav tako odložilo obdelavo pritožb, ki so imele podoben splošen vzrok, »dokler se
izvedejo ustrezni splošni ukrepi«.
V okviru prijateljske poravnave, dosežene po sprejetju pilotne sodbe o meritum zadevi, je
pojem »spoštovanja človekovih pravic, opredeljenih v Konvenciji in njenih protokolih«, po
definiciji širši od posameznih interesov pritožnika in od Sodišča zahteva, da prouči zadevo,
tudi z vidika »ustreznih splošnih ukrepov«.
Ni mogoče izključiti, da še preden tožena država sprejme katere koli ustrezne ukrepe za
izvedbo pilotne sodbe o meritum zadevi (46. člen Konvencije), izreče Sodišče sodbo, ki
črta pilotno sodbo na podlagi prijateljske poravnave (prvi b odstavek 37. člena in 39. člen)
in prisodi pravično zadoščenje pritožniku (41. člen). Vendar pa je glede na sistemsko ali
strukturno pomanjkljivost, ki je pripeljala do ugotovitve kršitve Konvencije v pilotni sodbi,
jasno, da je za učinkovito delovanje Konvencije priporočljivo, da se zaščita pravic
posameznika in splošna zaščita odvijata vzporedno. Tožena država je sposobna, da izvede
nujno potrebne individualne in splošne ukrepe ob istem času ter pristopi k prijateljski
poravnavi s pritožnikom na podlagi sporazuma, ki bi moral vsebovati obe kategoriji
ukrepov. S tem se krepi subsidiarna značilnost sistema varstva Konvencije o človekovih
pravicah in tako olajša izvajanje nalog Sodišča ter Odbora ministrov po 41. in 46. členu
Konvencije. Neuspeh tožene države, da deluje na ta način, bi ustvaril še večji pritisk na
Konvencijo in podrl njen sistem delovanja (Predmet Broniovski protiv Poljske, 2005).
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Edina določba Konvencije, ki varuje ekonomske pravice, je vsebovana v pogosto
navedenem prvem členu Protokola št. 1 k Evropski konvenciji o človekovih pravicah in se
glasi:

»Vsaka fizična ali pravna oseba ima pravico do mirnega uživanja svojega premoženja.
Nikomur ne sme biti premoženje odvzeto, razen če je to v javnem interesu, v skladu s
pogoji, ki jih določa zakon ter ob spoštovanju splošnih načel mednarodnega prava. Ta
določba pa nikakor ne omejuje pravice držav, da uveljavijo zakone, za katere menijo, da
so potrebni za nadzor nad uporabo premoženja v skladu s splošnimi interesi ali za
zagotovitev plačila davkov, drugih prispevkov ali denarnih kazni«. Prvi odstavek tega člena
zagotavlja vsakomur pravico do mirnega uživanja svojega premoženja. Lastninske pravice
neposredno sicer ne omenja, sodna praksa pa je potrdila, da jo Konvencija zagotavlja.
Fizične in pravne osebe lahko premoženje posedujejo, ga uporabljajo in z njim
razpolagajo (Vospernik Vilfan, 2003, str. 67).
V zadevi Broniowski proti Poljski (št. 31443/96) je tako Sodišče ugotovilo, da so kršitve
Konvencije posledica sistemskih težav. Slednje so povezane s slabim delovanjem domače
zakonodaje ter prakse. Sistemske težave so prav tako posledica nevzpostavljenega
učinkovitega mehanizma. S takim mehanizmom bi se zagotovilo ustrezno povračilo za
odvzeto zemljo pritožnika in ostalih. Evropsko sodišče za človekove pravice je zatorej
izreklo, da mora Poljska s primernimi zakonskimi mehanizmi in prakso zagotoviti
uveljavitev pravice do zasebne lastnine. Le tako bodo pritožnik in drugi upravičenci prejeli
povračilo v naravi ali enakovredno nadomestno odškodnino. V septembru 2005 je Poljska
pristala na prijateljsko poravnavo s pritožnikom, kjer se je zavezala, da bo sistemsko
uredila predmetno vprašanje tudi za druge upravičence. Z zadevo Broniowski proti Poljski
je tako Strasbourško sodišče storilo še korak dlje v smeri, da zagotovi ustrezno protiutež
kršitvam Konvencije. To je Sodišče storilo v nizu podobnih primerov kot je zadeva
Broniowski (Zagorac, 2005, str. 46-47).
Posebej zanimiva je odločitev Sodišča v zadevi Broniowski proti Poljski48, v kateri je
Sodišče ugotovilo, da 41. člena Konvencije ni mogoče uporabiti in v peti točki sodbe
pozvalo Vlado Poljske ter oškodovanca, da v roku šestih mesecev od vročitve sodbe
sporočita sodišču, ali sta sklenila sporazum v zvezi z vprašanjem odškodnine za
podržavljeno premoženje (U-I-65/05, str. 5). Pri tem je zanimivo dodati, da je pri sodbi
Broniowski proti Poljski sodeloval evropski sodnik Boštjan M. Zupančič iz Slovenije. Ta
sodba je kot prva pilotna sodba razrešila na deset tisoče zadev hkrati, četudi je šlo za
kršitve, ki so trajale od spremembe državne meje med takratno Sovjetsko zvezo in Poljsko
med drugo svetovno vojno (Ribičič, 2013, str. 8-9).

48

Odločba št. 31443/96, z dne 22.6.2004.
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9.4 ZADEVA HUTTEN-CZAPSKA PROTI POLJSKI
V zadevi Hutten-Czapska proti Poljski je veliki senat Evropskega sodišča za človekove
pravice sprejel sodbo na zasedanju na seji dne 31. marca 2008. Primer je bil sprožen s
pritožbo št. 35014/97 zoper Poljske, z dne 6. decembra 1994. Pritožbo je vložila Maria
Hutten-Czapska, francoska državljanka (v nadaljevanju: pritožnica) na Evropsko sodišče
za človekove pravice. Pritožba je temeljila na prejšnjem 25. členu Evropske konvencije o
varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin.
V sodbi z dne 19. junija 2006 je veliki senat Sodišča ugotovil, da je šlo za kršitev prvega
člena Protokola št. 1 h Konvenciji. Ugotovljeno je bilo, da je kršitev posledica sistematične
težave, ki izhajajo iz pomanjkljivosti poljske zakonodaje:
•
•

vedno znova se uvaja in omejuje lastninske pravice, vključno z neustreznimi
predpisi za določitev višine najemnine;
prav tako niso vzpostavljeni, niti se ne uvajajo ukrepi in mehanizmi, s katerimi bi
lastniki pokrili izgube, povezane z vzdrževanjem svoje lastnine.

Poleg tega je Sodišče, z namenom zaustavitve sistematičnega kršenja človekovih pravic,
kot je ugotovljeno v tem primeru, odredilo, da je odgovorna država dolžna skozi ustrezne
pravne in/ali druge ukrepe zagotoviti v domači zakonodaji pravično ravnotežje med
interesi lastnikov in splošnim javnim interesom, vse pa v skladu s standardi premoženjskih
pravic, navedenih v Konvenciji.
V zvezi z dodeljeno materialno škodo (sodni stroški) in čustvene bolečine, ki izhajajo iz
kršitve človekovih pravic v tem primeru, je Sodišče presodilo, da vprašanje uporabe 41.
člena še ni zrelo za reševanje. Iz tega sledi, da se pritožba za plačilo materialnih stroškov
(ki se nanašajo na nezmožnost prostega razpolaganja s svojim premoženjem) odloži.
Sodišče je predlagalo, da vlada in pritožnica dosežeta dogovor v obdobju šestih mesecih
od dneva uveljavitve osnovne sodbe in da naj obe stranki predložita Sodišču pisne
predloge glede poravnave. Z drugimi besedami: Sodišče je v zvezi s 41. členom
Konvencije odločilo, naj se težava reši, in sicer ne samo med strankama, temveč da vlada
sprejme posamezne ukrepe, ki se nanašajo na ta primer in splošne ukrepe, ki se nanašajo
na vse lastnike na Poljskem, kot je določeno v osnovni sodbi. Sodišče je odložilo
obravnavo podobnih pritožb, ki imajo enako pravno podlago tako kot v tem primeru,
dokler vlada ne sprejme potrebnih splošnih ukrepov, ki bodo veljala za vse lastnike
(Hutten-Czapska proti Poljski, pritožba št. 35014/97, 247. točka, sodba velikega senata z
dne 19. junija 2006).
Sodišče je na koncu pritožnici dodelilo 30.000 evrov za čustvene bolečine in 22.500 evrov
za stroške, nastale do te stopnje sojenja in zavrnilo del njene pritožbe za povračilo
naknadnih duševnih bolečin. 2. aprila 2007 sta obe udeleženi stranki predložili ugovor, po
dovoljenem roku, zaradi prošnje Poljske vlade, ki je 14. maja 2007 Sodišču predložila svoj
predlog. 21. junija 2007 je poljska vlada zaprosila Sekretariat za pomoč pri pogajanjih za
prijateljsko poravnavo. 7. in 8. februarja 2008 je v Varšavi je potekal sestanek med
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predstavniki sekretariata Strasbourškega sodišča in obeh strank. 8. februarja 2008 sta
stranki podpisali sporazum o prijateljski poravnavi, katerega vsebina je določena v sodbi
Hutten-Czapska proti Poljski (Hutten-Czapska protiv Poljske, broj 35014/97).
Sodišče je tako v zadevi Hutten-Czapska proti Poljski sprejelo stališče, da določitev
neprofitne najemnine sama po sebi še ne pomeni nedopustne omejitve lastninske pravice
(U-I-128/08-23, str. 7). Najemnikom denacionaliziranih stanovanj je torej zagotovljena
trajnost najemnega razmerja. Zato se zastavlja vprašanje, ali bi ureditev, ki bi trajno
omejevala še višino najemnine, lastnikom onemogočila bistvo lastninskih upravičenj. Tudi
stališče Sodišča v zadevi Hutten-Czapska proti Poljski, da omejitev višine najemnine pod
tržno vrednostjo samo po sebi ni v neskladju z Konvencijo, je bilo vezano na obdobje
sprememb političnega, ekonomskega in pravnega sistema na Poljskem.
V sodbi v zadevi Hutten-Czapska proti Poljski z dne 28. aprila 2008 (s katero je Sodišče
presojalo, ali določbe prijateljske poravnave strank zadostijo varstvu človekovih pravic, kot
jih zagotavlja Konvencija) je Sodišče štelo za sprejemljivo stališče, po katerem mora višina
najemnine za stanovanja lastnikom zagotavljati dostojen dobiček (decent profit), s
katerim se ustvarjajo pogoji za tržno najemnino (U-I-128/08-23, str. 14). Sodišče je tako
v primeru Hutten-Czapska proti Poljski odločilo, da lastniku za stanovanje poleg sredstev
za normalno vzdrževanje stanovanja pripada tudi primeren dobiček. Če to ni tako ali pa
gre za primer, ko najemnega razmerja ni mogoče odpovedati, predstavlja to kršitev
pravice do zasebne lastnine, ki jo varujejo Evropska konvencija o človekovih pravicah in
svoboščinah. Ta odločitev Evropskega sodišča za človekove pravice je zavezujoča za vse
podpisnice, med katerimi je tudi Slovenija. Primer je zbudil precejšen odmev tudi v drugih
evropskih državah in po podatkih, ki so na voljo, je na tej osnovi prišlo tudi do
spremembe češke stanovanjske zakonodaje, ki je v preteklosti, tako kot slovenska še
danes, z reguliranimi najemninami in s trajnimi najemnimi razmerji prekomerno ščitila
nekatere kategorije najemnikov (Kožar, 2007, str. 123).
Primer Hutten-Czapska proti Poljski je boljši »eksponat« v predstavitvi dveh glavnih točk o
pilotnih sodbah, kakor primer Broniowski proti Poljski. Prva točka je ta, da lahko pilotne
sodbe obravnavajo pomanjkljivosti v zakonodaji in druga, da so podprte s tesnim
sodelovanjem med evropskimi in nacionalnimi sodišči. Hutten-Czapska proti Poljski je bila
prav tako ena od prvih postopkov s pilotnimi sodbami. Poljska zakonodaja je o nadzoru
najemnine, zaradi različnih zgodovinskih razlogov, podala omejitve glede višine najemnine
in omejitve glede odpovedi najemov. Omejitve se nanašajo celo na najemnike, ki niso v
skladu s pogoji pogodbe. Te omejitve pri najemnini najemodajalcem niso dopuščale
povrnitev vseh stroškov vzdrževanja svojih nepremičnin. Po padcu komunizma se je vlada
znašla v položaju, pri čemer je bil zelo omejen stanovanjski fond za najemnino in še veliko
tega stanovanjskega sklada je bilo v slabem stanju. Leta 1994 je bila sprejeta zakonodaja
v poskusu zagotavljanja boljših pogojev za oblikovanje trga zasebnega najema
nepremičnin in zato ugodnejše tržno gospodarstvo za najemodajalce. Ti ukrepi pa žal niso
bili zadostni in vlada se je morala srečati z izzivi zakonodaje, ki se je znašla v neugodnem
položaju glede zneskov, ki bi jih lastniki lahko zahtevali kot odškodnino za popravila
(Wojciech, 2009, str. 415-416).
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Kot že rečeno se je Sodišče 28. aprila 2008 odločilo za izbris primera s seznama, saj je šlo
za običajni postopek za tem, ko je bila dosežena prijateljska poravnava. Takšna rešitev je
bila dogovorjena med obema strankama v Varšavi februarja 2008. Sodišče je upoštevalo
vse sodne in zakonodajne spremembe po sodbi veliki senata in to vključilo v prijateljsko
poravnavo, ki opozarja, da so omejitve pravic najemodajalcev na Poljskem pomenile
kršitev prvega člena Protokola št. 1 h Konvenciji. Sodišče je ugotovilo, da obveznosti, ki
bremenijo poljsko vlado, niso bile omejene na poseben položaj pritožnice Hutten-Czapska,
ampak so obveznosti vezane na izvedbo splošnih ukrepov za vse lastnike/najemodajalce.
V svoji deklaraciji je poljska vlada navedla številne celovite ukrepe, ki jih je sprejela, zlasti
zakon iz decembra 2006, ki vsebuje pogoje, ki omogočajo najemodajalcem, da prejemajo
tržno usmerjeno najemnino. V svoji oceni je Sodišče odobrilo vse te ukrepe in posledično
odločilo, da izbriše zadevo s seznama. Dolg odsek sodbe je bil naslovljen »Posledice
postopka pilotne sodbe, uporabljene v tem primeru« in Sodišče je izkoristilo to priložnost,
da ponovno potrdi svojo novo doktrino: »Zaradi sistemskega značaja pomanjkljivosti pri
korenu ugotovitve kršitve v pilotni sodbi je očitno zaželeno za učinkovito delovanje
sistema Konvencije, da bi morala iti individualna in splošna pravna sredstva z roko v roki«
(Wojciech, 2009, str. 420).

9.5 ZADEVA SEJDOVIC PROTI ITALIJI
V zadevi Sejdovic proti Italiji se je pritožnik pritožil, da je bil obsojen v odsotnosti, brez
kakršne koli možnosti sodelovanja v postopku, saj ni bil obveščen o obtožbah proti njemu.
Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourgu je upoštevalo italijansko zakonodajo
v zvezi z sojenjem, ki poteka v nenavzočnosti pritožnika, in ugotavlja, da drugi del 175.
člena italijanskega zakonika o kazenskem postopku pravi: »lahko oseba, obsojena v
odsotnosti, zaprosi za dovoljenje za pritožbo zoper sodbe, po izteku roka, v kateri je
sposoben dokazati, da ni bil učinkovito obveščen in pod pogojem, da ni prišlo do
malomarnosti iz njegove strani, ali če je bila izrečena sodba v nenavzočnosti, vročena
njegovemu odvetniku, da ni namenoma zavrnil svojo seznanitev o ukrepih, sprejetih v
postopkih«.
Sodišče je ugotovilo, da je prišlo do kršitve šestega člena Konvencije, saj zakonodaja ni
zagotovila priložnosti za pritožnika, da prisostvuje pri novem sojenju, prav tako ni
ponudila obtožencu, ki ni bil nikoli učinkovito obveščen o sodnem pregonu, brezpogojno
pravico do podaljšanja roka za pritožbo. V tem primeru je šlo za kršitev načela, da

»oseba, obsojena v odsotnosti, ki se ne more šteti, da se je nedvoumno odpovedala svoji
pravici, da se pojavi, mora imeti v vseh primerih možnost, da pridobi novo ugotovitev
Sodišča o utemeljenosti obtožbe« (Colandrea, 2007, str. 405).
Splošna načela s področja sodb, izdanih v odsotnosti, je Evropsko sodišče za človekove
pravice povzelo v sodbi Sejdovic proti Italiji z dne 1. marca 2006 in jih nedavno potrdilo v
sodbah Haralampiev proti Bolgariji z dne 24. aprila 2012 in Idalov proti Rusiji z dne 22.
maja 2012 (Kazenski postopek zoper Stefana Mellonija, 2012).
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Pritožnik Ismet Sejdovic je državljan nekdanje Jugoslavije, star 33 let in živi v Hamburgu,
v Nemčiji. V oktobru leta 1992 je preiskovalni sodnik odredil pripor prosilca za pritožnika
zaradi suma, da je sodeloval pri umoru v romskem naselju v Rimu. Ker pritožnika ni bilo
mogoče izslediti, so oblasti sklenile, da se namenoma skuša izogniti roki pravice in ga
razglasile za ubežnika. Odvetnik, imenovan s strani vlade, da zastopa pritožnika, je
sodeloval v postopku sojenja, vendar pa pritožnik ni bil navzoč. Sodišče v Rimu je 2. julija
1996 pritožnika obsodilo na 21 let in osem mesecev zapora zaradi umora in nezakonitega
nošenja orožja.
V septembru leta 1999 je nemška policija v Hamburgu aretirala pritožnika. Italijanski
minister za pravosodje je zahtevalo njegovo izročitev. Nemški organi so to zahtevo
zavrnili, ker italijanski organi niso z zadostno gotovostjo jamčili, da bo pritožniku
omogočeno ponovno sojenje. Pritožnik je bil oproščen 22. novembra 1999.
9.5.1

SODBA EVROPSKEGA SODIŠČA ZA ČLOVEKOVE PRAVICE V ZADEVI
SEJDOVIC PROTI ITALIJI

V sodbi z dne 10. novembra 2004 je senat Evropskega sodišča za človekove pravice
sklenil, da je prišlo do kršitve šestega člena Konvencije.
Italijanska vlada je 7. februarja 2005 zahtevala, da je potrebno, da se zadeve preda v
proučitev Velikemu senatu Evropskega sodišča za človekove pravice v skladu s 43. členom
Konvencije. Veliki senat je sprejel zahtevo italijanske vlade.
Sklicujoč se na šesti člen Konvencije se je pritožnik pritožil, da je bil obsojen v odsotnosti,
brez možnosti predstavitve svoje obrambe pred italijanskimi sodišči. Vezano na šesti člen
Konvencije je Evropsko sodišče ponovno poudarilo, da ima vsakdo, obsojen v odsotnosti,
pravico do novega sojenja, kjer se na novo ugotavlja utemeljenost obtožbe s strani
sodišča, razen če ni dokazano, da se je pritožnik odrekel svoji pravici, da se pojavi na
sodišču in sam brani. Italijanska vlada je trdila, da je pritožnik izgubil pravico do novega
sojenja, ker se je poskušal izogniti roki pravice. Vendar pa ta trditev ne temelji na
objektivnih dejstvih, razen odsotnost pritožnika z njegova običajnega mesta prebivališča.
Slednje se je štelo kot dokaz proti njemu in kot predpostavka, da je sodeloval, ali bil celo
odgovoren za umor. Evropsko sodišče ni moglo sprejeti te trditve, ki je bila prav tako v
nasprotju z domnevo nedolžnosti. Sodišče je menilo, da ni bilo dokazano, da je bil
pritožnik dovolj seznanjen s kazenskim pregonom in obtožnico zoper njega. Sodišče zato
ni moglo skleniti, da se je pritožnik skušal izogniti sojenju in da se je pritožnik nedvoumno
odpovedal pravici, da nastopi pred sodiščem.
Na vprašanje, ali italijanska zakonodaja nudi pritožniku možnost, da se pojavi na
ponovnem sojenju, je Sodišče ugotovilo, da je italijanska vlada trdila, da ima pritožnik
dostop do dveh pravnih sredstev. Vendar je Sodišče po proučitvi dejanskega stanja
sklenilo, da nobena od teh dveh pravnih sredstev nima nobene možnosti za uspeh.
Strasbourško sodišče je torej ugotovilo, da je prišlo do kršitve šestega člena Konvencije.
Kršitev pravice pritožnika do poštenega sojenja izhaja iz italijanskega prava glede sojenja
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v odsotnosti in besedilo določb zakonika o kazenskem postopku, ki je veljal v ustreznem
obdobju glede pogojev za vložitev pritožbe zoper sodbe po izteku roka. Sodišče je
ugotovilo, da je Italija, po zaključenem sojenju pritožnika, izvedla pravne reforme. Vendar
pa bi bilo na tej stopnji prezgodaj, v odsotnosti domače sodne prakse v zvezi z uporabo
teh novih določb, da se preveri, ali so reforme dosegle cilje, ki jih zahteva Konvencija.
Sodišče je zato odločilo, da ni potrebno navajati splošnih ukrepov na nacionalni ravni, ki bi
lahko bili potrebni pri izvedbi sodbe v tej zadevi.
Evropsko sodišče za človekove pravice je razsodilo, da je ugotovitev kršitve 41. člena
samo po sebi zadostna odškodnina za nepremoženjsko škodo, ki jo je utrpel pritožnik in
mu dodelilo 8.000 evrov za stroške postopka. V tem primeru je veliki senat potrdil svojo
dosledno sodno prakso in sodbo (sodba z 10. novembra 2004), da mora oseba, obsojena
v odsotnosti, imeti možnost do naknadnega dostopa do sodnega postopka v skladu z
jamstvi iz šestega člena Konvencije. Postopek mora omogočati določitev krivde ali
nedolžnosti, razen če se lahko jasno dokaže, da se je oseba jasno in izrecno odpovedala
svoji pravici, da osebno sodeluje pri sodnem postopku.
Primer prav tako vsebuje pregled v skladu s 46. členom Konvencije, ki določa obveznosti
držav članic, da upoštevajo pravnomočne in izvršljive sodne odločbe. S 46. členom prav
tako določa, da Odbor ministrov spremlja in nadzoruje izvrševanje sodb. V sodbi senata v
tem primeru je Evropsko sodišče na podlagi te določbe navedlo, da škoda izhaja iz
sistemskega pomanjkanja italijanskega pravnega sistema ter da mora italijanska vlada
pritožniku in drugim osebam v podobnem položaju s primernimi ukrepi zagotoviti pravno
pravico. V zadnjih nekaj letih je Sodišče uporabilo 46. člen Evropske konvencije v več
primerih, da poudari sistemske težave in ukaže toženi vladi, da morajo prevzeti splošne
ukrepe za izvrševanje sodnih odločb. Veliki senat je ugotovil, da je bil po tej sodbi sprejet
nov zakon. Ker v zvezi s tem zakonom še ne obstaja domača sodna praksa, je Sodišče
menilo, da je prezgodaj sklepati, ali nov zakon izpolnjuje zahteve Evropske konvencije o
človekovih pravicah (CEDEM, 2011, str. 41-44).
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9.6 ZADEVA LUKENDA PROTI SLOVENIJI
Sodba Lukenda št. 2 zoper Republiko Slovenijo, pritožba št. 16492/02, je bila sprejeta v
Strasbourgu 13. aprila 2006. Ta sodba je postala pravnomočna pod pogoji, navedenimi v
44. členu Konvencije. V zadevi Lukenda proti Republiki Sloveniji je Evropsko sodišče za
človekove pravice na zasedanju za zaprtimi vrati 23. marca 2006 izreklo sodbo, ki je bila
sprejeta istega dne:
•
•
•

pritožba je dopustna;
ni prišlo do kršitve šestega člena Konvencije49;
ni potrebno proučiti utemeljenosti pritožnikovih pritožb v skladu s 13. členom
Konvencije50.

Zadeva izvira iz pritožbe št. 16492/02 zoper Republiko Slovenijo, ki jo je slovenski
državljan, Franjo Lukenda (v nadaljevanju: pritožnik), vložil na Sodišče v skladu s 34.
členom Konvencije za zaščito človekovih pravic in temeljnih svoboščin 18. aprila 2002.
Pritožnik je v skladu s šestim členom Konvencije zatrdil, da je bilo trajanje postopka pred
domačim sodiščem, v katerem je bil udeležen kot stranka, predolgo. Po vsebini se je prav
tako pritožil zaradi pomanjkanja učinkovitega pravnega sredstva v zvezi s predolgim
trajanjem postopka51. Dne 12. novembra 2003 je Sodišče sklenilo, da bo Vladi
posredovalo pritožbo glede dolžine postopka in pomanjkanja učinkovitega pravnega
sredstva s tem v zvezi. V skladu s 29. členom Konvencije je hkrati sklenilo, da je pritožba
dopustna in utemeljena.
Pritožnik, doma iz Velenja, je bil rojen leta 1952. Leta 1994 se je poškodoval v nesreči pri
delu. Njegov delodajalec je bil zavarovan pri zavarovalni družbi ZT. Leto dni kasneje je
pritožnik sprožil pravdni postopek pred Okrožnim sodiščem v Celju zoper zavarovalnico ZT
in zahteval odškodnino v višini 4.400.00,00 tolarjev (približno 18.300 evrov) za poškodbe,
ki jih je utrpel. Do decembra 1997 je Lukenda tako vložil pet pripravljalnih spisov in/ali
dodatnih dokaznih predlogov. Nato je do aprila 1998 vložil še tri zahtevke za določitev
naroka za obravnavo. Septembra 1997 je bila zadeva prenesena na novega sodnika. Med
novembrom 1997 in junijem 1998 je bilo opravljenih šest obravnav, od tega so bile štiri
obravnave preložene. A nobena ni bila preložena na zahtevo pritožnika. Na zadnji
obravnavi je sodišče sklenilo, da bo izdalo pisno sodbo, s katero je bilo delno ugodeno

49

Sojenje na domači ravni se je začelo 27. decembra 1995, ko je Lukenda sprožil pravdni postopek
na Okrožnem sodišču v Celju in se je končalo 26. marca 2002, ko je bil sklep Vrhovnega sodišča
vročen Lukendi, kar je skupaj trajalo šest let in tri mesece na petih stopnjah sojenja. Vendar pa
Sodišče poudarja, da je treba razumnost trajanja postopka ocenjevati glede na okoliščine zadeve in
ob upoštevanju zapletenosti zadeve, ravnanja pritožnika in vpletenih oblasti ter presoje, kolikšen je
bil pomen sporne zadeve za pritožnika v sporu. Zaradi tega ni prišlo do kršitve 6. člena Konvencije.
50
Ob upoštevanju svoje odločitve glede 6. člena Sodišče meni, da ni potrebno proučiti primera v
skladu s 13. členom, ker so njegove zahteve manj stroge in tako vključene v določbe, navedene v
6. členu.
51
13. člen Konvencije.
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pritožnikovemu zahtevku (julij 1998). Istega meseca se je pritožnik pritožil na Višje
sodišče v Celju. Istočasno se je pritožila tudi zavarovalnica ZT. Aprila 1999 je sodišče
ugodilo pritožbam, razveljavilo sodbo sodišča na prvi stopnji in zadevo vrnilo v ponovno
obravnavo na Sodišče prve stopnje. Sodba je bila pritožniku vročena junija 1999. Med
postopkom ponovne obravnave na sodišču prve stopnje je pritožnik vložil avgusta 1999 in
septembra 1999 pripravljalni spis in/ali dodatne dokazne predloge. Decembra 1999 je bila
nato sodba vročena strankam. Istega meseca se je pritožnik vnovič pritožil na Višje
sodišče v Celju. Pritožbo je vložila tudi zavarovalnica ZT. Oktobra 2000 je Višje sodišče v
Celju zavrnilo njegovo pritožbo in mu vročilo sodbo decembra 2000. Konec decembra je
pritožnik nato vložil pritožbo v zvezi s pravnimi vprašanji na Vrhovno sodišče. Januarja
2002 je sodišče delno ugodilo njegovi pritožbi. Sodba je bila 26. marca 2002 vročena
pritožniku.
Slovenska vlada se je sklicevala, da niso bila izčrpana domača pravna sredstva, kar je
pritožnik izpodbijal in izjavil, da dosegljiva pravna sredstva niso bila učinkovita.
Strasbourško sodišče je zavrnilo ugovor Vlade o neizčrpanosti domačih pravnih sredstev,
ker je ugotovilo, da pravna sredstva, ki so bila na voljo pritožniku, niso bila učinkovita.
Sodišče opozarja na ugotovitve v zadevi Lukenda, da predstavlja kršitev pravice do
sojenja v razumnem roku sistemski problem, ki izhaja iz neustrezne zakonodaje in
neučinkovitega delovanja sodnega sistema. Prav tako je Evropsko sodišče za človekove
pravice ugotovilo, da slovenska vlada ni posredovala nobenih prepričljivih dokazov, zaradi
katerih bi moralo Sodišče to zadevo obravnavati drugače od uveljavljene sodne prakse.
Sodišče je pritožbo razglasilo za dopustno (Lukenda proti Sloveniji, št. 2, 2006).
Pregled sodne prakse Strasbourškega sodišča je pokazal, da spada kršitev pravice do
sojenja v razumnem roku med najbolj pogoste kršitve Konvencije. Sodišče je v preteklih
treh desetletjih v nešteto primerih zaradi te kršitve obsodilo zdaj eno, zdaj drugo
ustanovno ali pozneje sprejeto državo članico Sveta Evrope. Pri tem se je obsodba
pogosto nanašala na posamezno kršitev konvencijske pravice do sojenja v razumnem
roku, v zadnjem obdobju pa je Sodišče vse pogosteje za posamezne države ugotovilo
sistemske pomanjkljivosti, ki vodijo do številnih kršitev te pravice (Ribičič, 2006b, str. 5).
Pri tem velja upoštevati, da odločitev Sodišča v zadevi Lukenda proti Sloveniji po svoji teži
in učinkih močno presega povprečno sodbo Sodišča, saj gre za vodilno sodbo, v kateri je
izrecno omenjeno, da je pred Sodiščem sproženih kakšnih petsto podobnih pobud, ki se
nanašajo na sojenje v razumnem roku. Najbolj izstopajoč del sodbe Strasbourškega
sodišča v zadevi Lukenda proti Sloveniji je del, ki vsestransko analizira normativno
ureditev in stalno prakso slovenskih sodišč. Iz tega dela sodbe je razvidno, da se Slovenija
ni bila sposobna uspešno pravdati pred Sodiščem v Strasbourgu (Ribičič, 2006b, str. 6-7).
Zadeva Lukenda proti Sloveniji se tako nanaša predvsem na dolgotrajnost sodnega
postopka, ki je bil končan še pred odločanjem Evropskega sodišča za človekove pravice;
kar pomeni, da po eni strani odloča o spornem vprašanju in po drugi strani velja za kršitve
sojenja v razumnem roku, ki še trajajo. Slovensko ustavno sodišče je v preteklosti
usmerjalo pritožnike v podobnih primerih kot je Lukenda proti Sloveniji na odškodninsko
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pravdo, kljub temu, da ni bilo mogoče pravično zadoščenje, ki ga Strasbourško sodišče
prisodi posamezniku zaradi predolgega sojenja, enačiti s klasično odškodnino52 (Ribičič,
2006b, str. 7-8). Lukendi je bilo tako skupaj dosojenih 3200 evrov za pravično zadoščenje
in 965 evrov odvetniških stroškov. Višina odškodnin pred Sodiščem variira od 1000 do
20.000 evrov. Strasbourško sodišče se je tako uveljavilo kot številka ena na področju
varovanja človekovih pravic. Predstavlja poseben mehanizem za uveljavljanje minimalnih
evropskih standardov varstva človekovih pravic in svoboščin. Tako je sodba v zadevi
Lukenda proti Sloveniji primer, kako neprizanesljivo je lahko Sodišče v Strasbourgu. V letu
2004 je bila Slovenija pred Strasbourškem sodiščem navedena v 21 sodbah in do konca
leta 2005 v kar 38 sodbah (Ribičič, 2006a, str. 7).
V 71. točki sodbe v zadevi Lukenda proti Sloveniji je zapisano stališče, da posamezna
pravna sredstva in njihov seštevek niso učinkovito pravno sredstvo po Evropski konvenciji
za varstvo človekovih pravic in svoboščin (Ribičič, 2006a, str. 9).
Sodnik V. Zagrebelsky je v svojem delno odklonilnem ločenem mnenju k sodbi v zadevi
Lukenda proti Sloveniji opozoril in poudaril, da gre za sodbo »tipa Broniowski«. Po mnenju
sodnika Zagrebelskyja te sodbe ne bi smel sprejeti senat. Meni, da bi sodbo tega tipa
moral sprejeti veliki senat, saj gre za odločitev o tem, da mora Slovenija zagotoviti
učinkovito pravno sredstvo zoper kršitve sojenja v razumnem roku. Zagrebelsky prav tako
poudarja neprimerno poseganje v pristojnosti Odbora ministrov Sveta Evrope (Ribičič,
2006b, str. 6). Primer Lukenda proti Sloveniji nazorno prikazuje zadevo, vezano na
počasnost sojenja. V tej zadevi se slovensko pravosodje in Ustavno sodišče nista
pokazala, da bi lahko bila enako kritična do kršitev človekovih pravic kot Sodišče v
Strasbourgu. V sodbah Evropskega sodišča za človekove pravice je tako poudarek na
vsebinski presoji in iskanju pravične sodbe. V odločbah Ustavnega sodišča pa je razvidna
preobremenjenost s formalizmom in logiko negativne selekcije zadev (Ribičič, 2013, str.
10).
Ribičič je v svojem delu leta 2006 zapisal: »Po zadevi Lukenda, Slovenija nima več

predaha za odpravo sistemskih ovir pri kršitvi človekovih pravic. Za to govorijo, ne le
materialno-finančni razlogi, temveč tudi nevarnost upadanja ugleda Slovenije, kot
demokratične države, zasnovane na načelih pravne države« (Ribičič, 2006a, str. 38).

52

V zvezi s tem je Ustavno sodišče v že omenjeni odločbi U-I-65/05 poudarilo: »Pravično
zadoščenje (just satisfaction) zaradi kršitve sojenja v razumnem roku v smislu EKČP namreč ne
pomeni odškodnine v klasičnem smislu po kriterijih civilnopravne odgovornosti za premoženjsko ali
nepremoženjsko škodo, kar velja tudi za odškodnino po 26. členu ustave. Gre za zadoščenje,
katerega prvenstveni namen je domena zaradi opustitve pozitivne dolžnosti države, da zagotovi tak
sistem oziroma organizacijo postopkov, ki bodo omogočali, da posameznik pride do odločitve v
razumnem času« (Ribičič, 2006b, str. 7)«.
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9.7 ZADEVA SULJAGIĆ PROTI BOSNI IN HERCEGOVINI
Mustafa Suljagić (v nadaljevanju: pritožnik) je državljan Bosne in Hercegovine, rojen leta
1935. Med letoma 1970 in 1980 je delal v tujini in položil tujo valuto na banki v Tuzli v
času Socialistične federativne republike Jugoslavije (v nadaljevanju: SFRJ).
Banka je bila po osamosvojitvi Bosne in Hercegovine nacionalizirana in nato prodana
komercialni banki v Sloveniji. Po pritožbi pritožnika o svoji nezmožnosti, da umakne
sredstva, je Komisija za človekove pravice v Bosni in Hercegovini leta 2005 našla ustrezno
zakonodajo, ki ni dovolila umika starih deviznih vlog, ampak je varčevalcem nudila zgolj
možnost uporabe njihovih deviz za nakup stanovanj v državni lasti, v katerih so živeli in
ugotovila, da je zakonodaja v nasprotju s Konvencijo.
Aprila 2006 je začel veljati Zakon o starih deviznih prihrankih, ki zagotavlja nadomestilo
originalnih vlog. Obračunane obresti do leta 1991 je bilo treba izračunati na prvotni, tj.
originalni stopnji, medtem ko so bile obračunane obresti od januarja 1992 pa do 15. aprila
2006 preračunane na letni ravni, ki je znašala 0,5 %. Ustavno sodišče je to zmanjšanje
utemeljilo glede na nujnost prenove nacionalnega gospodarstva po vojni v Bosni in
Hercegovini. Oceno zneskov vsakega pritožnika naj bi izvedle Agencije za verifikacijo.
Pritožniki, ki so prejeli certifikate verifikacije, so bili upravičeni do denarnega izplačila v
višini do 1.000 konvertibilnih mark (BAM ali približno 500 evrov) in ves preostali znesek
povrnjen v državnih obveznicah.
Vendar pa so v Federaciji Bosne in Hercegovine, v enem izmed upravnih organov države,
obveznice zapadle marca 2008 in ob istem času še niso bile niti izdane. Prvi obrok
amortizacijskega načrta za obveznice je bil poravnan skoraj osem mesecev po tem, ko je
zapadel (Salomon, 2009, str. 1-2).
Prvotna pritožba je bila tako vložena na Evropsko sodišče za človekove pravice 2. julija
2002. Pritožnik je navedel, da zakonodaja Bosne in Hercegovine, ki ureja devizne hranilne
vloge, položene pred razpadom SFRJ, ni dosegla pravičnega ravnotežja med javnim
interesom in njegovimi premoženjskimi pravicami, zagotovljenimi s prvim členom
Protokola št. 1 h Konvenciji.
V zvezi z zakonodajo iz leta 2006, ki je začela veljati za tem, ko je bila pritožba vložena:
pritožnik se je pritožil na dejstvo, da ne bo prejel plačila v gotovini, razen začetnih 1.000
BAM in da bo moral za nadaljnja gotovinska izplačila prodati državne obveznice ob koncu
amortizacijskega obdobja v letu 2015; najverjetneje za del njihove nominalne vrednosti.
Pritožil se je tudi o nizki obrestni meri za obdobje od 1. januarja 1992 do 15. aprila 2006
in navedel, da sedanja zakonodaja ne zagotavlja, da bodo potrebna sredstva dejansko
dodeljena v roku.
Strasbourško sodišče je najprej ugotovilo, da bo kljub dejstvu, da je bila pritožba vložena
v letu 2002, omejilo svojo analizo na sedanjo zakonodajo o »starih« deviznih vlogah. V
zvezi s pritožbo pritožnika o omejenih denarnih plačil je Sodišče ugotovilo, da je pritožnik,
poleg začetnega plačila v skladu z amortizacijskim načrtom za državne obveznice,
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upravičen do prejema njegove celotne stare devizne hranilne vloge, in sicer v osmih
obrokih. Glede na posledice vojne in stalnih reform gospodarske strukture je Sodišče
menilo, da bi država lahko omejila dostop do prihrankov. Sodišče ne vidi nobenega
razloga, zakaj pritožnik ne bi mogel prodati obveznic v višini njihove nominalne vrednosti.
Poleg tega mu ni bilo treba prodati obveznic, ampak bi se lahko namesto tega odločil za
denarna izplačila v osmih obrokih, od katerih je enega že prejel.
Kar zadeva obrestne mere za obdobje od januarja 1992 do aprila 2006 je Sodišče
upoštevalo dejstvo, da so se sosednje države, v katerih so bile ustanovljene podobne
sheme odplačevanja dogovorile, da bodo plačale precej višje obrestne mere. Kljub temu
pa Sodišče ni upoštevalo tega dejstva kot zadostilo, da je sedanja zakonodaja v nasprotju
s prvim členom Protokola št. 1 h Konvenciji. Temu je sledil argument Ustavnega sodišča
Bosne in Hercegovine o potrebi rekonstruiranja nacionalnega gospodarstva po vojni.
Sodišče se je strinjalo s pritožnikom, vendar pa je izvajanje zakonodaje nezadovoljivo. Kot
posledica dejstva, da obveznice, zapadle marca 2008, niso bile izdane, je pritožnik še
vedno nezmožen, da bi jih prodal na borzi in s tem pridobil zgodnje denarno plačilo. Poleg
tega je prišlo do zamude pri plačevanju obrokov.
Ne glede na dejstvo, da so bile stare devizne hranilne vloge podedovane od SFRJ,
pomenijo precejšnje breme za države naslednice, vladavine prava, ki je podlaga
Konvencije. Sodišče zahteva, da države pogodbenice dosledno uporabljajo zakone, ki so
jih sprejele. Sodišče je zato soglasno ugotovilo, da je zaradi pomanjkljivega izvajanja
zakonodaje prišlo do kršitve prvega člena Protokola št. 1 h Konvenciji.
Sodišče je poleg tega soglasno odločilo, da preloži za šest mesecev od dneva, ko postane
sodba pravnomočna, postopek v vseh primerih v zvezi s starimi deviznimi hranilnimi
vlogami v Federaciji Bosne in Hercegovine ter v upravnem subjektu okrožja Brčko, v
katerem so pritožniki pridobili certifikate za verifikacijo (kot je pritožnik v tem primeru).
V skladu s 46. členom53 je Sodišče ugotovilo, da se zadeva nanaša na sistemski problem,
in sicer pomanjkljivosti sheme odplačevanja za tujo valuto, položeno pred razpadom SFRJ.
Ta problem je podlaga za več kot 1350 podobnih pritožb, ki čakajo na obravnavo pred
Sodiščem (Salomon, 2009, str. 3).
Sodišče je soglasno odločilo, da mora Bosna in Hercegovina v šestih mesecih od dneva,
ko postane sodba pravnomočna, zagotoviti,da:
•
•
•

53

so izdane državne obveznice v Federaciji Bosne in Hercegovine;
so plačani preostali obroki;
se v primeru zamude izplačila naslednjih obrokov zamudne obresti plačajo po
zakonski obrestni meri.

Zavezujoča narava in izvrševanje sodb.
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10 NADZOR NAD IZVRŠEVANJEM
SODIŠČA ZA ČLOVEKOVE PRAVICE

SODB

EVROPSKEGA

V drugem odstavku 46. člena Konvencije je navedeno, da je za nadzor nad izvajanjem
sodb Sodišča odgovoren Odbor ministrov. V okviru sprejetja Protokola št. 14 h Konvenciji
so bile sprejete in izvedene nove metode dela od januarja 2011 dalje. Prav tako so bila
sprejeta in izvedena orodja, ki krepijo vlogo in pooblastijo Odbor ministrov Sveta Evrope
za pospešitev izvedbe sodb, kadar se pojavijo težave.
Še več: medtem ko Odbor ministrov Sveta Evrope ohranja pomembno vlogo pri nadzoru
izvajanja, lahko tudi druge institucije Sveta Evrope aktivno sodelujejo. Po kratki
predstavitvi novega postopka pred Odborom ministrov sledijo orodja, ki lahko institucije
Sveta Evrope uporabijo za pospešitev postopka izvršbe sodb Strasbourškega sodišča
(Forst, 2013, str. 12).

10.1 NOVI POSTOPEK PRED ODBOROM MINISTROV SVETA EVROPE
Odbor ministrov Sveta Evrope je glavni organ, pristojen za nadzor nad izvrševanjem sodb
Sodišča. To pomeni, da je nadzor političen in kolektiven, tako kot pri drugih regionalnih
sistemih. Namen tega medsebojnega pritiska je ustvariti občutek med državami, ki
spadajo v skupnost »podobno mislečih«, ki so sprejeli obveznost odpravljanja kršitev
Konvencije. Pravilnik Odbora ministrov Sveta Evrope, sprejet leta 2001 in revidiran v letu
2006, je določil postopke za nadzor plačil pravičnega zadoščenja in sprejetje posameznih
in splošnih ukrepov, med sestanki na temo človekovih pravic. Na koncu procesa Odbor
ministrov zaključi nadzor s končno resolucijo.
Leta 2010 je Odbor ministrov nadomestil svoje delovne metode iz leta 2004 z dvotirnim
postopkom (twin-track), da bi ustvaril bolj pregleden in učinkovit sistem nadzora. Dvotirni
postopek se deli med standardnim in okrepljenim nadzornim postopkom (enhanced
supervision in simplified supervision). Na eni strani so tako primeri načeloma uvrščeni v
prvem tiru, »standardni postopek«, na podlagi katerega je Odbor ministrov omejil svoj
nadzor preverjanja, ali je tožena država predstavila načrt dela ali poročilo. V okviru tega
standardnega postopka Sekretariat opravi dokončno oceno o akcijskem poročilu in
predlaga, da Odbor ministrov sprejme končni sklep o zaključku pregleda primera. Po drugi
strani pa se lahko Odbor ministrov izjemoma odloči za nadzor primera, ki zahteva nujne
posamezne ukrepe, pilotne sodbe ali primere, ki odpirajo velike strukturne ali kompleksne
probleme ali pa meddržavne primere iz drugega tira (okrepljeni nadzorni postopek).
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Slika 4: Glavne teme vsebin v okviru okrepljenega nadzora na podlagi števila vodilnih
zadev

Predolgo trajanje sodnih postopkov (21,61 %)
Druge zadeve (14,6 5%)
Akcije varnostnih sil (13,92 %)
Slabi pogoji pridržanja (11,37 %)
Neizvršitev ali odlog izvršitve domačih sodnih odločb (9,52 %)
Neupravičen odvzem prostosti in s tem povezana vprašanja (8,79 %)
Grdo ravnanje: poseben primer (4,76 %)
Premoženjske pravice (4,03 %)
Pozitivna obveznost varovanja pravice do življenja (3,66 %)
Nepošten kazenski postopek (2,93 %)
Diskriminacija (2,56 %)
Neupravičen izgon ali zavrnitev dovoljenja za prebivanje (2,20 %)

Vir: Council of Europe (2012, str. 49)

Nadzor teh primerov ima prednost pred primeri pod standardnim postopkom. Sekretariat
je zadolžen za bolj aktivno vlogo, da bi pomagala državam, da sprejmejo in izvajajo
akcijske načrte. Kot je to prikazano na Sliki 4 se pod okrepljenim nadzornim postopkom
največji del (21,61 odstotkov) primerov se nanaša na predolgo trajanje sodnih postopkov,
sledijo akcije varnostnih sil (13,92 odstotka), slabi pogoji pridržanja (11,37 odstotka),
neizvršitev ali odlog izvršitve domačih sodnih odločb (9,52 odstotka) in neupravičen
odvzem prostosti (8,79 odstotkov). Najmanj odstotkov pa ima neupravičen izgon ali
zavrnitev dovoljenja za prebivanje (2,20 odstotkov).
Slika 5: Glavne države v okviru okrepljenega nadzora na podlagi števila vodilnih zadev

Ostale države (20 %)
Turčija (13 %)
Rus ija (12 %)
Bolgarija (9 %)
Ukrajina (8 %)
Poljska (7 %)
Mo ldavija (7 %)
Italija (7 %)
Romunija (5 %)
Grčija (4 %)
Azerbajdžan (4 %)
Albanija (4 %)

Vir: Council of Europe (2012, str. 49)
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Na Sliki 5 je prikazano, da sta Rusija (12 % primerov) in Turčija (13 % primerov) dve
glavni državi proučitve. Pri tem izstopajo še: Bolgarija (9 %), Ukrajina (8 %) ter Poljska,
Moldavija in Italija (7 %).
Tabela 5: Ruski primeri sodb na Evropskem sodišču za človekove pravice po členih
kršitev med leti 1959–2011
Št.
Člen Konvencije
sodb

Člen Konvencije

Št.
sodb

2. člen: Pravica do življenja – odvzem
življenja

202

8. člen: Pravica do spoštovanja
zasebnega in družinskega življenja

94

2. člen: Pomanjkanje učinkovite preiskave

217

9. člen: Svoboda mišljenja, vesti in
vere

5

3. člen: Prepoved mučenja

31 10. člen: Svoboda izražanja

3. člen: Nečloveško ali ponižujoče ravnanje
3. člen: Pomanjkanje učinkovite preiskave
4. člen: Prepoved suženjstva in prisilnega
dela

357

11. člen: Svoboda zbiranja in
združevanja

82 12. člen: Pravica do poroke

23
10
0

13. člen: Pravica do učinkovitega
pravnega sredstva

291

5. člen: Pravica do svobode in varnosti

422 14. člen: Prepoved diskriminacije

5

6. člen: Pravica do poštenega sojenja

570 P1-1. člen: Varstvo premoženja

6. člen: Dolžina postopka

154 2. člen: Pravica do izobraževanja

6. člen: Neizvrševanje
7. člen: Ni kazni brez zakona

1

38 3. člen: Pravica do svobodnih volitev
4. člen: Pravica, da nisi dvakrat
0 sojen ali kaznovan za isto kaznivo
dejanje

546
1
2
2

Skupno število sodb 1.212
Vir: Huntley (2012)

Večina nerešenih zadev pred Sodiščem se nanaša na Rusijo. Ob koncu leta 2011 je bilo
več kot 151.600 primerov v postopku pred Evropskim sodiščem za človekove pravice v
Strasbourgu. Večina od primerov je bilo proti Rusiji (26,6 % skupnega obsega dela ali
40.250 primerov). Odkar je bilo leta 1959 Sodišče ustanovljeno, je sprejelo oziroma izdalo
14.854 sodb. Kot je razvidno iz Tabele 5, zadeva Rusijo 1.212 teh sodb. Le v 49 primerih
proti Rusiji Strasbourško sodišče ni ugotovilo kršitev Konvencije. Tabela 5 prav tako
prikazuje, da je Rusija najpogosteje kršila naslednje določbe Konvencije (Huntley, 2012):
•
•
•
•
•

Pravica do poštenega sojenja (6. člen) – 570;
Varstvo premoženja (1. člen Protokola št. 1) – 456;
Pravica do svobode in varnosti (5. člen) – 422;
Nečloveško ali ponižujoče ravnanje (3. člen) – 357;
Pravica do življenja (2. člen) – 202.
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Na osnovi analize sodb Sodišča v zvezi z Rusijo, podanih leta 2011, večina primerov, kjer
je Rusija kršila pravico do življenja, zadeva izginotja v Čečeniji. Kršitev tretjega člena54
Konvencije se je navadno zgodila zaradi stanja pripora pritožnikov ali njihovega slabega
ravnanja v priporu s strani policije ter drugih organov kazenskega pregona (Huntley,
2012).
Glavna ideja dvotirnega postopka je zmanjšati delo Odbora ministrov Sveta Evrope v
primerih, kjer ni predvidena nobena posebna težava. V istem času pa poudarja svobodo
države, da ta izbere najustreznejše sredstvo za izpolnitev sodbe, saj lahko Odbor
ministrov poda samo v okviru okrepljenega postopka navedbe o potrebnih posameznih ali
splošnih ukrepih. Poleg tega je dvotirni postopek standardiziral nadzor prijateljskih
poravnav s strani Odbora ministrov, katerih pristojnost se je razširila na vse odločitve
Sodišča, z začetkom veljavnosti Protokola št. 14, ki je spremenil četrti odstavek 39. člena
Konvencije. V svojem letnem poročilu, objavljenem leta 2012, je Odbor ministrov navedel,
da je nadzor nad izvrševanjem postal bolj učinkovit in pregleden s sprejetjem dvotirnega
postopka (Council of Europe, 2012, str. 7). Število ponavljajočih se zadev se je v letu
2011 prvič v desetih letih zmanjšalo, število nerešenih zadev v letu 2011 pa je naraščalo
počasneje kot v prejšnjih let. Odbor ministrov je v primerjavi z letom 2010 za 80
odstotkov povečal število rešenih zadev s pravnomočno resolucijo. Zatorej so že sprejete
reforme prispevale k reševanju vprašanja ponavljajočih se zadev.
Po mnenju nekaterih avtorjev je praksa Odbora ministrov Sveta Evrope pokazala, da se je
Odbor lotil natančnejšega nadzora posameznih in splošnih ukrepov, ki so jih države
sprejele ali predlagale. Odbor ministrov tako dejavno prispeva k njihovi identifikaciji,
zahteva dokaze, ki kažejo, kako so bili ukrepi dejansko izvedeni in ugotavlja, ali države
izpolnjujejo obveznosti za preprečevanje prihodnjih kršitev s sprejetjem ustreznih splošnih
ukrepov. Poleg tega je reforma postopkov pred Odborom ministrov pokazala pozornost z
zahtevo po preglednosti. Kot zanimivost: Odbor ministrov lahko sedaj prejema sporočila iz
civilne družbe, od nacionalnih institucij za človekove pravice, od Komisarja za človekove
pravice Sveta Evrope ali od žrtve. Prav tako objavlja letna poročila in dokumente, ki se
nanašajo na izvršitev nerešenih zadev, ki potekajo pred njim, kot so npr. načrti dela, ki jih
posredujejo države. Kljub temu razvoju pa so izraženi pomisleki in zaskrbljenost zaradi
pomanjkanja preglednosti v postopku (Frost, 2013, str. 13-14).
Nadzor nad izvrševanjem sodb Sodišča je poverjen Odboru ministrov Sveta Evrope, ki
obravnava podrobna poročila in sprejema posebne resolucije, ki se nanašajo na
uresničevanje posameznih sodb Sodišča. Pri veliki večini sodb gre za razmeroma
enostavno preverjanje, ali je obsojena država izpolnila obveznosti. Največkrat gre za
plačilo dosojenega pravičnega zadoščenja in stroškov. Vsak primer je pred Odborom
ministrov na njegovih posebnih srečanjih, namenjenih uresničevanju sodb Sodišča. Primer
je odprt in obravnavan toliko časa, dokler država ne izpolni svojih obveznosti. To velja
tudi za sodbe Majarič proti Sloveniji, Belinger proti Sloveniji in pretežno tudi Rehbock proti
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Sloveniji. Te primere lahko štejemo za uspešno izvršene, kar naj bi kmalu tudi formalno
potrdil Odbor ministrov Sveta Evrope.
Pri nekaterih sodbah pa gre za posebne (individualne) ali splošne ukrepe, ki jih mora
uveljaviti obsojena država, da bi lahko sodbo Sodišča šteli za izvršeno. Pri individualnih
ukrepih gre za obveznosti države, ki so omejene na pritožnika. V zvezi z individualnimi
ukrepi se države odločajo za vzpostavitev ureditve, po kateri je lahko sodba Sodišča
razlog za obnovo kazenskega postopka. Med individualne ukrepe štejemo tudi sodbe
Sodišča, kot je npr. zadeva Assanidze proti Gruziji. V tej zadevi je morala obsojena država
obdolženca takoj izpustiti na prostost. S plačilom pravičnega zadoščenja se rešuje kršitev
Konvencije v preteklosti. Ne preprečuje pa se nadaljevanje te kršitve. Iz mnogih sodb
Sodišča je mogoče ugotoviti, da kršitev konvencijskih pravic ni povzročena z nezakonitim
delovanjem državnih organov in sodišč, temveč z neprimerno zakonodajo. Splošni ukrepi
izhajajo iz vodilnih sodb tipa Broniowski. V teh tipih sodb so navedena navodila državi,
kako naj ta ravna v drugih podobnih primerih (Ribičič, 2006a, str. 8).

10.2 ORODJA ORGANOV SVETA EVROPE ZA POSPEŠITEV IZVRŠEVANJA
SODB EVROPSKEGA SODIŠČA ZA ČLOVEKOVE PRAVICE
Običajna metoda nadzora nad izvrševanjem sodb je dvotirni postopek, ki ga uporablja
Odbor ministrov Sveta Evrope. Vendar, ko se pojavijo težave, lahko Odbor ministrov
uporabi tudi druga orodja, da izvede pritisk na države, da te delujejo v skladu s sodbami
Sodišča. Medtem so Sodišče ter v manjši meri Parlamentarna skupščina in Komisar za
človekove pravice začeli igrati bolj aktivno vlogo v procesu nadzora nad izvajanjem sodb
Sodišča.
Tako je Odbor ministrov Sveta Evrope pred začetkom veljavnosti Protokola št. 14 h
Konvenciji lahko uporabljal samo štiri sklope ukrepov za spodbujanje držav za izvršitev
sodb Sodišča. Za tem sta bila zapisana dva nova postopka v besedilu Konvencije, in sicer:
•
•

obstoječi ukrepi pred Protokolom št. 14 h Konvenciji;
postopki, uvedeni s Protokolom št. 14 h Konvenciji.

V skladu s drugim odstavkom 46. člena Konvencije je Odbor ministrov organ Sveta
Evrope, pristojen za nadzor nad izvrševanjem sodb Sodišča. Kljub temu pa je Evropsko
sodišče za človekove pravice uporabilo štiri glavna sredstva, da je aktivno na tem
področju. Ta sredstva so:
•
•
•
•

nadzor plačila pravičnega zadoščenja;
navedbe možnih ukrepov za izvršitev sodbe;
postopek s pilotnimi sodbami;
sprejetje druge sodbe kršenja po neizvršitvi prvotne sodbe.

Med druge institucije Sveta Evrope spadata Parlamentarna skupščina in Komisar za
človekove pravice. Od leta 2000 sodeluje v postopku nadzora nad izvajanjem sodb
Parlamentarna skupščina in tako prispeva k preglednosti in prepoznavnosti procesa,
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obenem pa poudarja pomembno vlogo nacionalnih parlamentov pri izvršitvi sodb Sodišča.
Ideja je, da bi nacionalne delegacije v Parlamentarni skupščini izvajale pritisk na
zakonodajne in izvršilne pristojnosti, ko so »ponovno doma«.
Z delom Komisije za pravne zadeve in človekove pravice55 je Parlamentarna skupščina
sprejela poročila, resolucije v vednost državam članicam Sveta Evrope, priporočila Odbora
ministrov. Komisija za pravne zadeve in človekove pravice je prav tako zastavila pisna ter
ustna vprašanja Odboru ministrov Sveta Evrope (povzeto po Forst, 2013, 14-22).
Komisar za človekove pravice v manjšem obsegu sodeluje pri nadzoru nad izvrševanjem
sodb Sodišča prek svojih poročil, priporočil in mnenj o izvrševanju sodnih odločb. Ti
dokumenti so namenjeni Odboru ministrov Sveta Evrope in Parlamentarni skupščini.
Komisar za človekove pravice lahko poudarja potrebo po sprejemu posameznih ukrepov v
posebnih primerih, npr.: v poročilu, objavljenem februarja 2012 po obisku v Ukrajini leta
2011, je Komisar za človekove pravice poudaril, da je Sodišče obsodilo Ukrajino v večih
sodbah zaradi slabega ravnanja in mučenja s strani policije ter pomanjkanja učinkovite
preiskave v tej zadevi (Forst, 2013, str. 23, Hammarberg, 2012).
Komisar za človekove pravice lahko posreduje tudi pred Odborom ministrov Sveta Evrope,
in sicer tako, da svetuje in deli spoznanja, ko nastopijo težave v zvezi z izvršitvijo sodbe
Sodišča. Od sprejetja Protokola št. 14 h Konvenciji lahko Komisar za človekove pravice
deluje kot tretja oseba pred Sodiščem na podlagi tretjega odstavka 36. člena Konvencije.
Parlamentarna skupščina in Komisar za človekove pravice igrata manjšo vlogo v procesu
izvedbe sodb Sodišča. Njun dejanski vpliv pri sodelovanju v postopku izvršitve sodb se
tako ne zdi odločilen (Forst, 2013, str. 24).

10.3 POSLEDICE NEUPOŠTEVANJA SODB EVROPSKEGA SODIŠČA ZA
ČLOVEKOVE PRAVICE
Zadnji ukrep za povečanje pritiska na države bi bil opredelitev sankcij, ki bi jih lahko
Odbor ministrov Sveta Evrope ali Evropsko sodišče za človekove pravice uveljavila proti
državi, ki ne bi izvršila sodbe Sodišča.
Sankcija bi pomenila vmesno pot med političnimi ukrepi, ki jih Odbor ministrov že
uporablja (komunikacija med predsednikom Odbora ministrov in uradnimi organi države,
sistematičen napis na dnevnem redu sej človekovih pravic o nerešenih zadevah po
okrepljenem postopku, začasne resolucije, sporočila za javnost in sklepi) ter skrajnimi
ukrepi, kot je začasna ali trajna izključitev iz Sveta Evrope. Za slednjo pa ni verjetno, da bi
bili uporabljeni v praksi, saj bi imeli nasproten učinek. Te sankcije bi lahko bile še posebej
sprejete kot posledica postopka za ugotavljanje kršitev, ali kadar država ni ustrezno
izvedla pilotne sodbe, npr. če domača pravna sredstva niso retroaktivno učinkovita.
Pričakovani rezultat je okrepitev pritiska na države, da te izvedejo sodbe, ko so rezultati
neizvršitve očitno posledica pomanjkanja politične volje ali nasprotovanje javnega mnenja.
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Materialne sankcije so lahko premoženjske ali nepremoženjske. Premoženjske sankcije
lahko vključujejo začasno ukinitev glasovalnih pravic države v času zasedanja Odbora
ministrov Sveta Evrope. Glede premoženjskih sankcij je bil predlog o uvedbi dnevnih glob
ali pavšalnih zneskov držav po tem, ko se je o postopku za ugotavljanje kršitev
razpravljajo že vrsto let. Pravzaprav je bil predlog o finančnih sankcijah vključen v zgodnja
razmišljanja o reformi Sodišča, ki ga je podprla Parlamentarna skupščina. Vendar pa je bil
predlog pravnomočno zavrnjen iz razloga, da ima ugotovitev kršitve obveznosti izvršitve
sodbe Sodišča veliko simbolično vrednost in je sama po sebi dovolj velik pritisk na države.
Za Beneško komisijo je bila ideja o finančnih sankcijah zavrnjena, saj ni bil primerna v
okviru Sveta Evrope, saj pravni red ni vključen tako kot je v Evropski uniji. Poleg tega je
po mnenju Beneške komisije pojem sankcija oziroma kazen v nasprotju s sistemom Sveta
Evrope.
Sprejetje sistema materialnih sankcij bi vsekakor pomenil premik sistema nadzora v
prisilo. V skladu s tem mehanizmom družbenega vpliva bi države spremenile svoje
ravnanje pri doseganju skladnosti, saj dojemajo, da je v njihovem materialnem interesu,
da to storijo. Eden od dvomov, ki se lahko pojavi, je ta, da je taka vrsta sklepanj veljavna
v okviru sistema varstva človekovih pravic znotraj Sveta Evrope. Sodeč po Laurence Helfer
in Anne-Marie Slaughter obstaja več dejavnikov, ki prispevajo v državno skladnost s
sodbami transnacionalnih sodišč, ampak bojazen pred materialnimi sankcijami ni ena
izmed njih (Helfer in Slaughter, 1998, str. 301).
Shai Dothan (2011, str. 119) meni, da države pogodbenice na splošno delujejo v skladu s
sodbami Sodišča kljub odsotnosti materialnih sankcij, saj se bojijo učinka izgube ugleda, ki
izhaja iz neizpolnjevanja sodb Sodišča. Kljub temu, da ta teorija pojasnjuje, da so države
na splošno skladne s sodbami Sodišča, pa državna praksa kaže, da v nekaterih primerih
države pogodbenice kljub izgubi ugleda ne želijo implementirati sodb (Forst, 2013, str.
35).
Zadevi Hirst (št. 2) ter Greens in M. T. proti Združenemu kraljestvu ponazarjata takšno
odpornost na odločitev sodišča. Namreč, ukrepi poimenovanja in izpostavitve ne
zadostujejo, da bi prepričali države, da izvedejo sodbe Sodišča. Forst (2013, str. 35) tako
navaja, da bi lahko države pogodbenice s sprejetjem finančnih sankcij prepričali, da
delujejo v skladu z sodbo Sodišča. Vendar, preden se bo odločilo, ali je potrebno sprejeti
sistem finančnih sankcij, je treba počakati na rezultat, kako postopek za ugotavljanje
kršitev deluje v praksi.
Zadeva Greens in M. T. proti Združenemu kraljestvu se je nanašala na nadaljnji neuspeh
spremembe zakonodaje, ki bi odpravil splošno prepoved volitve na državnih in evropskih
volitvah za obsojene zapornike v priporu v Združenem kraljestvu. Leta 2005 je Veliki senat
Evropskega sodišča za človekove pravice v primeru Hirst proti Združenemu Kraljestvu (št.
2)56 odločil, da splošna zakonska prepoved pravnomočno obsojenim zapornikom, da volijo
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na volitvah, ni v skladu s tretjim členom57 Protokola št. 1 k Evropski konvenciji o
človekovih pravicah. Iz navedene precedenčne sodbe je mogoče sklepati, da manj od
pravnomočne kazenske obsodbe (položaj obdolžene osebe) pomeni kršitev določbe
navedenega člena Evropske konvencije o človekovih pravicah, ne glede na to, ali gre za
zakonski (prepovedni ali omejitveni) poseg v aktivno ali pasivno volilno pravico obdolžene
fizične osebe (Vlada Republike Slovenije, 2013, str. 3).
Po prejemu 2.500 podobnih pritožb se je Sodišče odločilo, da sprejme pilotno sodbo in
izdalo vladi Združenega kraljestva šest mesecev od datuma, ko je sodba Greens in M. T.
proti Združenemu kraljestvu postala pravnomočna, da uvede zakonodajne predloge, s
katerimi bodo sporni zakoni v skladu s Konvencijo. Sodišče se je tudi odločilo, da ne bo
proučilo vseh podobnih nerešenih zadev, saj je v pričakovanju nove zakonodaje
predlagalo, da se, ko bo uvedena nova zakonodaja, prečrta vse take registrirane primere.
Ker je ta sodba postala pravnomočna 11. aprila 2011, je bil rok za organe Združenega
kraljestva za predložitev načrta dela 11. oktober 2011. 30. avgusta 2011 je bil ta rok
podaljšan za šest mesecev po razglasitvi sodbe v zadevi Scoppola (št. 3) proti Italiji58.
Sodba Scoppola (št. 3), ki je bila pravnomočna takoj, je pomenila, da je šestmesečni rok v
zadevi Greens in M. T. proti Združenemu kraljestvu začel teči 22. maja 2012 (Registrar of
the Court, 2013, str. 1). 22. novembra 2012 je vlada Združenega kraljestva objavila
osnutek zakona o pravičnosti volilne pravice zapornikov.
Predlog zakona vsebuje tri predloge:
1. prepoved volitve tistim, ki so obsojeni na štiri leta zaporne kazni ali več;
2. prepoved volitve tistim, ki so obsojeni na več kot šest mesecev;
3. prepoved volitve vsem zapornikom (tj. ohranjanje statusa quo).
Odbor ministrov je nadziral napredek osnutka tega zakona. Na svoji zadnji seji v zvezi s to
zadev, ki je potekala 5. decembra 2013, se je Odbor ministrov Sveta Evrope odločil, da
nadaljuje obravnavo teh vprašanj na svoji seji marca 2014 (European Court of Human
Rights, 2013b, str. 3-4).
Iz navedenega sledi, da Sodišče ne more uveljavljati svojih sodb. Naloga Odbora ministrov
Sveta Evrope je tako spremljanje »popravkov« kršitev s strani držav članic. Edina prisilna
sankcija, ki se lahko uporabi zoper neposlušne države, je izgon iz Sveta Evrope. Vendar ta
ukrep ni bil še nikoli uporabljen zoper države, ki ni izvedla sodbe Sodišča, saj je kot taka
neučinkovita grožnja za države članice Sveta Evrope. Kljub temu pa je velika večina držav
članic Sveta Evrope v skladu s sodbami Sodišča (Shai, 2011, str. 119).
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Pravica do svobodnih volitev.
Scoppola proti Italiji (št. 3), pritožba št. 126/05, z dne 22. maja 2012.
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11 DOSEŽENI REZULTATI IN CILJI RAZISKAVE
11.1 DOSEŽENI REZULTATI RAZISKAVE
Namen magistrskega dela je bilo na podlagi analize 46. člena Konvencije in izbranih
sodnih odločb Sodišča v Strasbourgu prikazati vpliv sodne prakse Sodišča na oblikovanje
prava v državah članicah Sveta Evrope. Namen magistrskega dela je bil dosežen, saj je
bila v uvodnih poglavjih podrobno predstavljena zgodovina razvoja človekovih pravic in
temeljnih svoboščin, iz katerih je jasno razvidno, kako pomembno je spoštovanje
današnje Konvencije in Sodišča. Prav tako je podrobno razčlenjen Svet Evrope in vse
njegove institucije. V enakem obsegu je podrobno prikazano Sodišče in njegova sestava,
organizacija in delovanje. Prikazan je tudi postopek pred Evropskim sodiščem za
človekove pravice. Poseben poudarek je na statističnem pregledu sodnih odločb Sodišča in
tako teoretična kot praktična analiza 46. člena Evropske konvencija o varstvu človekovih
pravic in temeljnih svoboščin, ki je most sodelovanja ter povezanosti med Sodiščem in
državami članicami Sveta Evrope.

11.2 PREVERITEV HIPOTEZ
Prvo raziskovalno vprašanje je bilo, ali so sodbe Sodišča zavezujoče tudi za ostale države
članice Sveta Evrope.
V 46. členu Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin je na
22. strani pod »Zavezujoča narava in izvrševanje sodb« zapisano:
»1. Visoke pogodbene stranke se obvezujejo, da bodo spoštovale končno sodbo Sodišča v
vsaki zadevi, v kateri nastopajo kot stranke.
2. Končna sodba Sodišča se pošlje Odboru ministrov, ki nadzoruje njeno izvršitev.
3. Če Odbor ministrov meni, da nadziranje izvršitve končne sodbe ovirajo težave pri
razlagi sodbe, lahko zadevo predloži Sodišču, da se izreče o razlagi. Za odločitev o
predložitvi je potrebna dvotretjinska večina glasov predstavnikov, upravičenih do sedeža v
odboru.
4. Če Odbor ministrov meni, da Visoka pogodbena stranka zavrača spoštovanje končne
sodbe v zadevi, v kateri je stranka, lahko po tem, ko ji je bilo vročeno uradno obvestilo in
z odločitvijo, sprejeto z dvotretjinsko večino glasov predstavnikov, upravičenih do sedeža
v odboru, Sodišču predloži vprašanje, ali pogodbena stranka ni izpolnila svoje obveznosti
iz prvega odstavka.
5. Če Sodišče ugotovi kršitev prvega odstavka, zadevo predloži Odboru ministrov, ki odloči
o ukrepih, ki jih je treba sprejeti. Če Sodišče ne ugotovi kršitve prvega odstavka, zadevo
predloži Odboru ministrov, ki konča obravnavo zadeve«.
Na prvo raziskovalno vprašanje sta bili vezani prvi dve hipotezi. Prva hipoteza je bila, da
so sodbe Sodišča zavezujoče samo za prizadete države.
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V skladu s prvim odstavkom 46. člena Konvencije, imajo države pravno obveznost, da
ravnajo v skladu s sodbami, kjer je Sodišče ugotovilo kršitev. Po razlagi te splošne
obveznosti sledi specifična obveznost, da države članice sprejmejo posamezne in splošne
ukrepe (Forst, 2013, str. 3).
Pogoji, pod katerimi sodbe postanejo pravnomočne, pa so opredeljene v 44. členu
Konvencije, ki se glasi:
1. Sodba velikega senata je dokončna.
2. Sodba senata postane dokončna:
• če stranke izjavijo, da ne bodo zahtevale ponovne obravnave pred Velikim
senatom;
• tri mesece od datuma sodbe, če ni bilo zahteve za ponovno obravnavo pred
Velikim senatom;
• če svet Velikega senata zavrne zahtevo po ponovni obravnavi v skladu s 43.
členom.
3. Končna sodba se objavi.
Države članice Sveta Evrope imajo mednarodnopravno obveznost, da uresničujejo sodbe
Evropskega sodišča za človekove pravice v domačih pravnih redih. Sodbe so zavezujoče
za stranke v sporu. Konvencija v 46. členu pod naslovom »Obveznost in izvršitev sodb«
določa, da se »visoke pogodbene stranke obvezujejo, da bodo spoštovale končno sodbo
Sodišča v vsaki zadevi, v kateri nastopajo kot stranke« ter da se končna sodba Sodišča
pošlje Odboru ministrov, ki nadzoruje njeno izvršitev.
Sodišče običajno ubere kazuističen pristop h Konvenciji in s tem nudi malo smernic o tem,
kako izvajati sodbe. Slednje je pogosto težava za tretje države, da oblikujejo in povzamejo
splošne ugotovitve. Vendar ni stroga obveznost v skladu s Konvencijo, saj je v prvem
odstavku 46. člena zabeleženo, da so sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice
formalno zavezujoče le za tožene države. Kljub temu so tretje države včasih pripravile
sklepe na podlagi pomembnih sodb Sodišča za zavarovanje pravic iz prvega člena
Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Zato so te
spremenile svojo zakonodajo in s tem izrazile erga omnes učinek tudi na sodno prakso
Sodišča (Forst, 2013, str. 10).
Iz navedenega sledi, da je prva hipoteza potrjena, saj je iz prvega odstavka 46. člena
razvidno, da so sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice formalno zavezujoče le za
tožene države.
Druga hipoteza je bila, da sodbe Sodišča vplivajo na pravno delovanje vseh držav članic
Sveta Evrope.
Države članice Sveta Evrope se lahko pri prizadevanju za razvoj odziva na sistemske
težave zgledujejo po pristopu, ki ga je razvilo Strasbourško sodišče po 46. členu
Konvencije. Gre za odziv Sodišča na sistemske težave, ki jih povzročajo številne pritožbe.
Kljub temu, da se Sodišče v sodbah načeloma odloča o posameznih pritožbah, se v njih
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posveča tudi ugotavljanju kršitve Konvencije zaradi posamezne sistemske težave, ki prav
tako vpliva na celotno skupino posameznikov in sodne postopke v državah članicah Sveta
Evrope. Tako sodne odločbe vsebujejo navedbe o splošnih in posameznih ukrepih, s
katerimi bi lahko rešiti marsikatere temeljne težave na nacionalni ravni in v zakonodaji
držav članic Sveta Evrope. S slednjim bi lahko tudi ponudili učinkovito notranje-pravno
sredstvo tudi drugim pritožnikom (Priporočilo Rec (2010)3, str. 15).
Sodišče nadzoruje spoštovanje Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in
temeljnih svoboščin v 47 državah Sveta Evrope. Ko Sodišče odloči o pritožbi, se postopek
preseli v Odbor ministrov Sveta Evrope, ki je pristojen za nadziranje držav pri sprejemanju
ukrepov za odpravo posledic kršitve Konvencije. Večina držav članic Sveta Evrope ima
težave pri uresničevanju sodb Sodišča.
Težave v pravnem redu pri spoštovanju Konvencije najpogosteje izhajajo iz razlogov, kot
je: sojenje v nerazumnem roku, nezakonitega ali predolgega zadržanja ter neizvrševanja
domačih sodnih odločb in sodb Sodišča. Največje težave pri izvrševanju sodb Sodišča
imajo predvsem Rusija, Turčija, Srbija, Italija in Romunija (European Court of Human
Rights, 2013a, str. 151). Te države članice Sveta Evrope imajo skupno lastnost, in sicer,
da nasprotujejo izvrševanju sodb Sodišča.
Iz navedenega sledi, da je druga hipoteza, da sodbe Sodišča vplivajo na pravno delovanje
vseh držav članic Sveta Evrope, deloma potrjena.
Drugo raziskovalno vprašanje je bilo, ali in zakaj je potrebno izvrševanje sodb Sodišča.
Dokaz, kako resno države članice sprejemajo sodbe Sodišča, se kaže v tem, da so v veliki
meri države izpolnile svoje obveznosti iz 46. člena in delovale v skladu z monetarnimi
sodbami Sodišča. V bistvu je ta stopnja upoštevanja sodb na splošno pohvaljena kot
vzorna. Leta 2007 je Rusija namenila približno 4,2 milijona ameriških dolarjev za poplačilo
sodb Sodišča, kar je kar enajstkratno povečanje od leta 2003. Slednje dokazuje, da je
Rusija pripravljena delovati v skladu z sodbami Sodišča. Na dan 31. decembra 2007 je bilo
59 odstotkov vseh plačil opravljenih pravočasno, 7 odstotkov vseh plačil je bilo izvedenih
po zastavljenem roku ter 34 odstotkov primerov čaka na nadzor plačila, kar pomeni, da
mora podatek o plačilu še vedno presoditi Sodišče. Od 122 sodb, pri katerih je določen
rok plačila potekel v letu 2007, je Rusija plačala 56 odstotkov vseh sodb pravočasno, 19
odstotkov plačil je bilo izvedenih po zastavljenem roku in 25 odstotkov vseh primerov je
bilo v teku za nadzor izplačila (Lapitskaya, 2011, str. 491-492). Tu pa je potrebno
predvsem omeniti, da Rusija večkrat ni izvedla katerega od materialnopravnih ukrepov iz
sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice. Ti ukrepi namreč presegajo plačilo
odškodnine. V skladu s prvim odstavkom 46. člena Konvencije se države članice zavežejo
k temu, da bodo spoštovale končno sodbo Sodišča v vsaki zadevi, v kateri nastopajo kot
udeležene stranke. Ta zaveza ni omejena na točnost plačila sodb Sodišča, temveč
vključuje tudi druge posamezne ukrepe, ki so namenjeni za pomoč pri odpravi krivic, ki jih
ni mogoče pokriti s izplačanim nadomestilom posameznim žrtvam, kot tudi splošne
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ukrepe, ki so namenjeni preprečevanju podobnih kršitve človekovih pravic v prihodnosti
(Lapitskaya, 2011, str. 493-494).
Na drugo raziskovalno vprašanje je vezana prva hipoteza, da je izvrševanje sodb Sodišča
potrebno za vse države članice Sveta Evrope, saj se s tem zagotovi ustrezno varovanje
človekovih pravic in temeljnih svoboščin.
Izvrševanje sodb Sodišča v Strasbourgu lahko razdelimo na pravično zadoščenje,
posamezno in splošno izvršitev sodnih odločb. Poglavitni cilj in obveznost države članice
Sveta Evrope je, da zagotovi prenehanje kršitve Konvencije. Vendar sodbe Sodišča
pogosto nalagajo državam članicam samo mednarodnopravno obveznost, ne pa tudi
ustavnopravne obveznosti (Letnar Černič, 2011, str. 12). V slovenskem pravnem redu je v
113. členu Zakona o sodiščih zabeleženo, da »odločbo Evropskega sodišča za človekove
pravice izvrši pristojno sodišče Republike Slovenije neposredno samo, če tako določa
ratificirana mednarodna pogodba«.
Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourgu vsako leto prejme več kot 50.000
novih pritožb. Vpliv določenih sodb Sodišča in vse večje priznavanje njegovega dela med
državljani držav pogodbenic sta bistveno vplivala na število letno obravnavanih zadev
(Evropsko sodišče za človekove pravice, 2013, str. 10). Sodišče v Strasbourgu je za
mnoge vir upanja, ki zagotavlja učinkovito delovanje. Sodišče je tako preplavljeno s
številnimi odzivi državljanov držav pogodbenic. V letu 2009 je tako Sodišče prejelo več kot
petdeset tisoč pritožb, število nerešenih primerov pa je preseglo sto tisoč. Ta statistika
dodatno poudarja potrebo po izvrševanju sodnih odločb Sodišča, predvsem pa potrebo po
izboljšanju varstva človekovih pravic na nacionalni ravni. Glavni razlog tega masovnega
števila primerov je, da Sodišče v Strasbourgu predstavlja bistven simbol zaščite za mnoge
državljane, ki menijo, da njihove pravice v evropski državi niso dovolj zaščitene
(Hammarberg, 2008, str. 111).
Iz navedenega lahko sklenemo, da je hipoteza, da je izvrševanje sodb Sodišča potrebno
za vse države članice Sveta Evrope, saj se s tem zagotovi ustrezno varovanje človekovih
pravic in temeljnih svoboščin, potrjena.
Druga hipoteza je bila, da so človekove pravice v današnjih nemirnih časih nujno
potrebne.
Spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter pravne države z vključevanjem
poštenih, nepristranskih in neodvisnih sodnih postopkov ter poudarek na notranjih ukrepih
v Ukrajini so bistveni pogoji za nadaljnji razvoj odnosov med Evropskim Svetom in
Ukrajino. Obsežna reforma dela sodstva in ukrepi za zagotovitev spoštovanja človekovih
pravic ter načela pravne države pri kazenskih preiskavah in pregonih, vključno z načelom
poštenih, nepristranskih in neodvisnih sodnih postopkov v Ukrajini, se v praksi še ne
izvajajo. Zatorej je treba te reforme in ukrepe oblikovati v tesnem sodelovanju z Beneško
komisijo. Sodba o kasacijski pritožbi v zadevi Julije Timošenko proti odločitvi okrožnega
sodišča v Kijevu bazira na obsodbi nekdanje ukrajinske predsednice vlade Julije
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Timošenko. Slednja je bila 11. oktobra 2011 obsojena na sedem let zapora. Danski
helsinški odbor za človekove pravice je spremljal sodne postopke v zadevi proti Juliji
Timošenko in je v svojem predhodnem poročilu navedel temeljne pomanjkljivosti v
ukrajinskem kazenskopravnem sistemu, ki so negativno vplivale na zaščito človekovih
pravic in pravne države. Evropska perspektiva Ukrajine mora tako temeljiti na politiki
sistematičnih in nepovratnih ukrepov na številnih institucionalnih, političnih, ekonomskih in
družbenih področjih. Številni ukrepi so že izvedeni, druge ukrepe za večje spoštovanje
človekovih pravic pa je še potrebno uvesti in tako premostiti obstoječe razlike v ukrajinski
družbi in obenem doseči cilj doseganja evropske perspektive na podlagi vrednot
demokracije, pravne države ter večjega spoštovanja človekovih pravic in temeljnih
svoboščin. Resolucija Evropskega parlamenta tako predlaga ukrep ukrajinskim organom,
da naj oblikujejo neodvisen in nepristranski mednarodni pravni forum, ki bo poročal o
morebitnih kršitvah temeljnih pravic in svoboščin v zadevah Julije Timošenko. Resolucija
zaključuje svoje pozive z opozorilom ukrajinskim organom, da so nujno potrebni celoviti
ukrepi, ki jih mora Ukrajina izvesti, da bodo lahko delovali v skladu z evropskimi normami
ter spoštovali človekove pravice in temeljne svoboščine (Resolucija Evropskega
parlamenta, 2012, str. 1-5).
Skozi nazoren primer zadeve Julije Timošenko se lahko potrdi hipoteza, da so človekove
pravice v današnjih nemirnih časih nujno potrebne.
Tretje raziskovalno vprašanje je bilo, ali z nadzorom Sodišča nad izvrševanjem sodb
dosežemo pozitivne učinke v pravnem delovanju držav članic.
Države pogodbenice Sveta Evrope imajo mednarodnopravno obveznost, da uresničujejo
sodbe Sodišča v domačih pravnih redih. Sodbe pa so zavezujoče za stranke v sporu.
Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin v 46. členu določa,
da se države članice Sveta Evrope obvezujejo, da bodo spoštovale končno sodbo Sodišča
v vsaki zadevi, v kateri nastopajo kot stranke. Končna sodba Sodišča pa se posreduje
Odboru ministrov, ki izvede nadzor nad izvršitvijo sodbe. Sodišče tako nadzoruje
spoštovanje Konvencije v sedeminštiridesetih državah članicah Sveta Evrope. Pred
Odborom ministrov trenutno čaka na obravnavo več kot 10.000 primerov (Bates, 2011,
str. 3).
Sodišče v sodni odločbi odloči, ali je prišlo do kršitve Konvencije. Nato se odloči o zahtevi
za pravično zadoščenje, kjer Odbor ministrov povabi državo članico Sveta Evrope, da ga
ta obvesti o splošnih ali posameznih ukrepih, ki jih je sprejela oziroma jih namerava
sprejeti kot posledico sodbe. Slednje pa izhaja iz upoštevanja obveznosti iz prvega
odstavka 46. člena Konvencije. Pri tem je naloga Odbora ministrov, da spremlja in nadzira
izvrševanje obveznosti države članice, ali je bilo pravično zadoščenje, katerega je dodelilo
Sodišče, poravnano v dodeljenem roku. Poleg obveznosti, ki izhajajo iz pravičnega
zadoščenja, Odbor ministrov preverja države članice, ki v zadevi nastopajo kot stranke, ali
so te sprejele posamezne ali splošne ukrepe za izvršitev sodbe, namenjene prenehanju
kršitve (Letnar Černič, 2011, str. 11, Salomon, 2009, str. 3).
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Odbor ministrov je septembra 2010 uvedel nove metode dela in sprejel dvotirni postopek
(twin-track). Pri tem postopku ločimo med standardnim in okrepljenim nadzornim
postopkom. Dvotirni postopek poteka tako, da je potrebno zadevo sprva proučiti po
standardnem postopku. V kolikor je zadeva specifična, sledi temeljitejša obravnava. To so
npr. odločbe, ki potrebujejo nujne posamezne ukrepe in pilotne sodbe, pri katerih je
poseben poudarek na strukturnih težavah. Pri dvotirnem postopku se dokončna
pravnomočna sodba oziroma odločitev takoj posreduje Odboru ministrov Sveta Evrope.
Dvotirni postopek tako zajema načrt dela (action plan), ki ga morajo države predložiti v
šestih mesecih. Država članica mora predložiti tudi poročilo o opravljenem delu (action
report), ki ga nato predloži, v kolikor je sprejela vse potrebne ukrepe za izvršitev sodbe
Sodišča (Frost, 2013, str. 13-14).
Prva hipoteza, vezana na tretje raziskovalno vprašanje, je bila, da z nadzorom Sodišča
nad izvrševanjem sodb dosežemo boljše pravno delovanje držav članic Sveta Evrope.
Nadzor Odbora ministrov Sveta Evrope nad izvrševanjem sodb Sodišča omogoča
kolektivno varstvo uresničevanja Konvencije ter zagotavlja enako varstvo pravic v sodnih
postopkih. Člani Odbora ministrov so običajno diplomatski predstavniki držav članic Sveta
Evrope. Nadzor izvrševanja sodb Sodišča deluje po izredno strukturiranem postopku.
Praksa preteklih let je pokazala, da obstajajo vedno nove možnosti izboljšanja
učinkovitosti izvrševanja sodb in učinkovitosti obstoječega sistema. Poudarek je na novih
orodjih, kjer lahko Odbor ministrov dodatno ustvarja pritisk na države članice, ki ne
izvršujejo sodbe Sodišča (Letnar Černič, 2011, str. 11).
Najhujša kazen oziroma zadnja sankcija za nespoštovanje Konvencije in neizvrševanje
sodb Sodišča je trajna izključitev države članice iz Sveta Evrope. Vendar se ta ukrep v
praksi ne izvaja. Odbor ministrov meni, da je izrek tovrstnega ukrepa brez vpliva in brez
pomena za državo članico. Raje kot trajno izključitev Odbor ministrov skuša sistematične
kršitelje obdržati v članstvu. Gre za uspešnejši ukrep, s katerim lahko Evropsko sodišče za
človekove pravice in Odbor ministrov Sveta Evrope dejansko vplivata na države kršiteljice
(Helfer in Slaughter, 1998, str. 301, Letnar Černič, 2011, str. 11).
Iz navedenega sledi, da je hipoteza, ki trdi, da z nadzorom Sodišča nad izvrševanjem sodb
dosežemo boljše pravno delovanje držav članic Sveta Evrope, potrjena.
Druga hipoteza je bila, da posledice neizvrševanja sodb Sodišča zahtevajo razvoj novih
vrst rešitev, kot so pilotne sodbe.
Pilotne sodbe Sodišča so sprejete v korist širšega varstva človekovih pravic in so
uveljavljene proti večinski volji državljanov, poslancev in ministrov (Ribičič, 2013, str. 11).
Dejstvo, da še preden je bil skovan pojem pilotskih sodb, so številne sodbe Sodišča v
zvezi s kršitvijo pravic privedle številne države v različnih obdobjih do tega, da te
spremenijo svojo domačo zakonodajo v obliki eksplicitnega ali implicitnega odgovora na
sodbe Strasbourškega sodišča. Slednje je najboljši dokaz, da obseg sodne prakse Sodišča
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močno presega preprosto obsodbo posamezne domače sodne odločbe. Kot je dejal eden
od sedanjih sodnikov Evropskega sodišča za človekove pravice:
»Bili so številni primeri, v katerih kršitve Konvencije izhajajo iz vsebin državne zakonodaje
in ne le zaradi napačne uporabe te zakonodaje s strani Sodišč ali upravnih organov. V
takšnih primerih Sodišče ni nikoli oklevalo pri ugotavljanju pravega izvora posameznih
kršitev, včasih sprejme precej abstraktne presoje ...«.
Vendar je bilo to vedno previdno izvedeno, brez izrecne navedbe sistemske narave
problema. V času pred »pilotnimi sodbami« se je Sodišče zateklo k iznajdljivi pravni
metodi osnutka, ki prikrije dejstvo, da je zakon tisti, ki je bil pogosto tarča njegove
proučitve (DH Res. (2004)3).
Sodišče je v preteklih nekaj letih razvilo nov postopek, namenjen obravnavanju
ogromnega števila prejetih pritožb s podobno problematiko, tako imenovanih »sistemskih
vprašanj«, ki se pojavljajo zaradi neskladnosti nacionalne zakonodaje s Konvencijo.
Sodišče zato v zadnjem času uporablja postopek, v okviru katerega se obravnava ena ali
več takšnih vlog, obravnavanje podobnih zadev pa odloženo. Po izdaji pilotne sodbe
pozove Sodišče zadevno državo, naj nacionalno zakonodajo uskladi s Konvencijo in
obenem sporoči splošne ukrepe, ki jih bo izvedla. Sodišče nato nadaljuje z reševanjem
drugih podobnih zadev (Evropsko sodišče za človekove pravice, 2013, str. 10).
S tega vidika je zelo prepričljivo stališče sodnika Strasbourškega sodišča, Boštjana M.
Zupančiča, ki v pritrdilnem ločenem mnenju v zadevi Broniowski proti Poljski utemeljuje
smiselnost postopka s pilotnimi sodbami, s katerimi naloži Sodišče obsojeni državi odpravo
sistemske napake. Iz ločenega mnenja izhaja, da razlog za sprejem pilotne sodbe, ki je
temelj za rešitev na deset tisoče podobnih primerov, ni v racionalizaciji in reševanju
preobremenjenosti Sodišča, temveč v zagotavljanju načela pravičnosti, ki terja enako
obravnavanje pritožnikov, če so se znašli v enakem položaju (Ustavno sodišče RS, 2009,
str. 10).
Navedeno tako potrjuje hipotezo, da posledice neizvrševanja sodb Sodišča zahtevajo
razvoj novih vrst rešitev, kot so pilotne sodbe.
Tretja hipoteza je bila, s katerimi ukrepi bi lahko dosegli večje spoštovanje človekovih
pravic in sodb Sodišča, s sprejemi zakonodaje ali s pritiski javnosti.
Ukrepi za večje spoštovanje človekovih pravic veljajo za vse države članice Sveta Evrope.
Ukrepe je treba razumeti kot povezano celoto in v skladu z Konvencijo in njenimi členi.
Namen ukrepov je izboljšati standarde in prakso glede spoštovanja človekovih pravic v
državah pogodbenicah in s tem korenito pomagati prizadetim posameznikom ter tako
prispevati k večjemu spoštovanju človekovih pravic. Ukrepi so, med drugim, razumljeni
tudi kot vzpostavljanje novih mednarodnih pravnih obveznosti glede človekovih pravic, ki
jih države članice prevzamejo in delujejo v skladu z mednarodnim pravom.

98

Ukrepe je potrebno izpolnjevati nediskriminatorno, pri čemer je poudarek na kršenju
pravic posameznikov in izzivu, s katerim se soočata Evropsko sodišče za človekove pravice
ter Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin.
Napredek pri spoštovanju varstva človekovih pravic je odvisen od ukrepov za
zagotavljanje in uresničevanje človekovih pravic na državni ravni. Mednarodno pravo o
človekovih pravicah državam nalaga obveznosti, ki jih morajo te spoštovati. S tem ko
postanejo pogodbenice Sveta Evrope, države prevzamejo obveznosti po mednarodnem
pravu, da bodo spoštovale, varovale in uresničevale človekove pravice s tem, da se bodo
vzdržale posegov vanje, da bodo olajšale njihovo uresničevanje ter varovale posameznike
in skupine pred kršitvami. Z ratifikacijo mednarodnih pogodb o človekovih pravicah se
države članice zavežejo, da bodo na državni ravni in na ravni Sodišča sprejele potrebne
ukrepe in uskladile notranje pravo z obveznostmi iz mednarodne pogodbe. Če na državni
ravni varstvo človekovih pravic ni zagotovljeno, imajo posamezniki možnost dostopa do
različnih mehanizmov, ki pripomorejo k večjemu spoštovanju mednarodnopravnih ukrepov
za večje varstvo človekovih pravic (MZZ, 2014b).
Strasbourško sodišče se že od leta 2001 sooča z vse večjimi zaostanki. Zaradi zagotovitve
večje učinkovitosti Sodišča in spoštovanja človekovih pravic je Odbor ministrov Sveta
Evrope v maju 2004 sprejel vrsto ukrepov za izvajanje tako na evropski ravni kot tudi v
državah članicah. Eden izmed bistvenih ukrepov je uvedba in sprejem Protokola št. 14 h
Konvenciji, ki obenem spreminja nadzorni sistem Konvencije. Namen tega ukrepa je
predvsem zagotoviti dolgoročno učinkovitost Sodišča z izboljšanjem lijaka in obravnave
zadev.
Septembra 2009 je Slovenija predsedovala Odboru ministrov Sveta Evrope, v okviru
katerega je bila organizirana okrogla miza z naslovom »Načini varstva pravice do sojenja v
razumnem roku – izkušnje držav in kratkoročna reforma Evropskega sodišča za človekove
pravice«. Okrogla miza je bila namenjena razpravam na temo ukrepov in reform Sodišča
ter s ciljem k prizadevanjem za povečanje učinkovitosti Sodišča v okviru obstoječega
pravnega sistema in dolgoletni razpravi o potrebnih dolgoročnih ukrepih Sodišča za
doseganje večjega spoštovanja človekovih pravic ter sodnih odločb Sodišča (MP in MZZ,
2009).
Septembra 2010 je v Interlaknu potekala Konferenca na visoki ravni o prihodnosti
Sodišča, katere glavni namen je bila priprava dolgoročnejše strategije za reformo
Sodišča59 in dolgoročni ukrepi za spoštovanje človekovih pravic. Namen reforme je
povečanje učinkovitosti in zagotovitev trajnostnega delovanja Sodišča. Sprejeta je bila
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Neizogibni in nujno potrebni dodatni ukrepi v Interlakenski deklaraciji so (MZZ, 2010, str. 1):
• dosega ravnotežja med številom sodb in odločb Sodišča ter številom prihodnjih pritožb;
• omogočanje Sodišču, da zmanjša sodne zaostanke in v razumnem roku odloča o novih
zadevah, zlasti kadar gre za hude kršitve človekovih pravic;
• zagotovitev celovitega in hitrega izvrševanja sodb Sodišča ter učinkovit nadzor Odbora
ministrov nad njihovim izvrševanjem.
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Interlakenska deklaracija (MZZ, 2010). Nadaljevanju procesa dolgoročne reforme in
ukrepov Sodišča je bila namenjena konferenca v Izmirju aprila leta 2011, na kateri je bila
sprejeta Izmirska deklaracija60 (MZZ, 2014b).
Tretja hipoteza, vezana na ukrepe za doseganje večjega spoštovanja človekovih pravic in
sodb Sodišča, je deloma potrjena, saj so sprejeti različni ukrepi s ciljem doseganje večjega
spoštovanja človekovih pravic in sodb. Ti izhajajo iz sprejete zakonodaje, konferenc,
okroglih miz in podobno. Zakonodaja, resolucije in konference pa so sprejete ter izvedene
zaradi vse večjega pritiska javnosti.
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Izmirska deklaracija predlaga naslednje (Ur. list RS, št. 15/2012):
1. da se v skladu z interlakenskim načrtom delovanja najprej proučijo predlogi, ki ne zahtevajo
sprememb konvencije, nato pa se ob upoštevanju dosedanjega razvoja dogodkov sprejmejo
potrebni ukrepi;
2. odobrava ukrepe, ki jih je Sodišče že sprejelo za izvajanje protokola št. 14 in kot odziv na
Interlakensko deklaracijo, vključno s sprejetjem politike prednostnih nalog;
3. upošteva dejstvo, da določbe protokola št. 14 same po sebi ne bodo omogočile ravnovesja med
prejetimi in rešenimi zadevami tako, da bi zagotavljale učinkovito obravnavo vedno večjega števila
pritožb in zato poudarja nujno sprejetje nadaljnjih ukrepov; 4. meni, da so merila sprejemljivosti
bistveno orodje pri obravnavi pripada zadev Sodišču in zagotavljanju praktičnega učinka načela
subsidiarnosti; poudarja pomen tega, da jim Sodišče daje polno veljavo in v zvezi s tem pripominja,
da bo novo merilo sprejemljivosti, ki je bilo sprejeto v protokolu št. 14 in še ne daje nameravanega
učinka, oblikovala prihodnja sodna praksa in ga bo treba še oceniti glede na izboljšave, ter poziva
Odbor ministrov, da začne razmišljati o možnih načinih, kako narediti merila sprejemljivosti
učinkovitejša in ali bi bilo priporočljivo uvesti nova merila za nadaljnje povečanje učinkovitosti
mehanizma konvencije;
5. ponovno potrjuje pomen dosledne uporabe načel razlage;
6. odobrava nedavno oblikovanje Sveta strokovnjakov za izvolitev kandidatov za sodnika na
Evropskem sodišču za človekove pravice, ki bo odgovoren za proučitev kandidatur, ki jih predlagajo
države pogodbenice, preden so predložene Parlamentarni skupščini Sveta Evrope;
7. poziva Odbor ministrov, da še naprej obravnava merila za funkcijo sodnika Sodišča ter postopke
izbora na državni in mednarodni ravni z namenom spodbuditi ter zagotoviti prijave dobrih možnih
kandidatov in zagotoviti trajnostno zaposlovanje usposobljenih sodnikov z ustreznimi izkušnjami ter
nepristranskost in kakovost Sodišča;
8. se z zanimanjem seznanja s sprejetjem novega pristopa Odbora ministrov v zvezi z nadzorom
nad izvrševanjem sodb Sodišča;
9. sprejema spodnji načrt nadaljnjega spremljanja kot instrument, ki nadgrajuje interlakenski načrt
delovanja ob upoštevanju dosedanjega razvoja dogodkov v Svetu Evrope, na Sodišču in v Odboru
ministrov, kakor tudi skrbi in pričakovanj, nastalih po interlakenski konferenci.
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11.3 PRISPEVEK RAZISKAVE K ZNANOSTI
Opravljena analiza, tako teoretična kot tudi praktična na podlagi različnih sodb, 46. člena
Konvencije pripomore k ozaveščanju širše javnosti o problematiki preobremenjenosti
Sodišča in neizvrševanja sodb tako na nacionalni kot tudi na mednarodni ravni. Pravice in
svoboščine, ki jih zagotavlja Konvencija, vključujejo pravico do življenja, pravico do
poštenega sojenja, pravico do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja, svobodo
izražanja, svobodo mišljenja, vesti in vere ter varstvo lastnine. Konvencija še posebej
prepoveduje mučenje in nečloveško ali poniževalno ravnanje oziroma kaznovanje, prisilno
delo, samovoljno in nezakonito pridržanje ter kršitev pravic in svoboščin, ki jih določa
Konvencija.
Način pravne ureditve izvrševanja sodb Sodišča s strani držav članic Sveta Evrope kot tudi
podrobna analiza 46. člena Konvencije ter prikaz sodnih odločb in odločitev, skupaj s
pilotnimi sodbami, lahko služijo tako na domači kot tudi na mednarodni ravni kot smernica
za oblikovanje zakonodaje in sprejem korenitih ukrepov na področju pereče problematike.
Izpostavila bi tudi Odbor ministrov Sveta Evrope in njegovo delo ter z njim povezanih
strokovnih služb, saj skupaj pripomorejo k odpravi sistematičnih težav v večini držav
članic Sveta Evrope. Vpliv Odbora ministrov je najbolj omejen v državah članicah, ki
zavračajo oziroma z očitno zamudo izvršujejo sodbe Sodišča. Iz magistrskega dela je
jasno razvidno, da takšnih držav ni malo. Odbor ministrov tako najbolj občutljive zadeve
presoja kot politična vprašanja, saj je najhujša sankcija in zadnji možen ukrep v primeru
neizvrševanja sodb Sodišča izključitev države kršiteljice iz Sveta Evrope.
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12 ZAKLJUČEK
Ustanovitev človekovih pravic predstavlja izhodišče različnih mnenj. Vprašanje, ki se pri
tem pojavlja je, ali dejanje pozitivizacije vključuje priznavanje predhodno določenih pravic
s skupno izjavo ali pa se pravice konstituira le skozi dejanja pozitivizacije. Obstajajo tudi
stališča glede statusa upravičencev do človekovih pravic (Haller, 2011, str. 18). V
sodobnih demokratičnih družbah so človekove pravice, ter v njihovem okviru tudi
manjšinske pravice, ključni dejavnik in merilo razvitosti demokracije. Pri teh ocenah ni
tako pomembna normativna ureditev človekovih pravic, temveč je pomembnejše njihovo
uresničevanje (Žagar, 2006, str. 295).
Človekove pravice v razvijajočem se svetu so bile poudarjene po koncu hladne vojne v
poznih osemdesetih letih prejšnjega stoletja ob sočasnem poglabljanju globalizacije (Ball
in Gready, 2006). Osredotočenost na človekove pravice na jugu po hladni vojni je značilno
za ponovno odkrivanje univerzalizma oziroma trenda, ki se je prvič pojavil po drugi
svetovni vojni. V zgodnjih devetdesetih letih prejšnjega stoletja je sledila razglasitev
»novega svetovnega reda« Georgea Busha in za tem še retorika »napredne globalizacije«
Tonyja Blaira ter Georgea W. Busha nekaj let kasneje. Dva posebna vidika globalizacije
sta tako pripomogla k osredotočenju pozornosti na področju človekovih pravic v državah v
razvoju (Jeffrey, 2008, str. 8).
Zgodovinski razvoj človekovih pravic je tako terjal ustanovitev Sveta Evrope - medvladne
organizacije, ustanovljene po drugi svetovni vojni, s ciljem okrepitve pravne države,
demokracije, človekovih pravic in pospešitev družbenega razvoja (FRA in ESČP, 2011, str.
12). Svet Evrope, s sedežem v Strasbourgu, obsega 47 držav članic in zajema skoraj
celotno področje evropske celine (z izjemo Belorusije). Ustanovljen 5. maja 1949 z
desetimi državami si Svet Evrope prizadeva za razvoj skupnih in demokratičnih načel po
vsej Evropi, ki temeljijo na Evropski konvenciji o človekovih pravicah ter drugih
referenčnih besedilih, povezanih z varstvom človekovih pravic posameznikov ter
spodbujanjem demokratičnega upravljanja in vladavine prava (Irish Human Rights
Commission, 2014).
Evropska konvencija o človekovih pravicah je bila prvotno predvidena za dva pravosodna
organa: Sodišče in Komisijo. 19. člen Evropske konvencije o človekovih pravicah je tako
poleg Evropskega sodišča za človekove pravice ustanovil Evropsko komisijo za človekove
pravice. Od leta 1953 pa do leta 1998 je imela Komisija vlogo posrednika oziroma je
predstavljala zaščito Sodišča pred neresnimi tožbami. Delo Komisije je zajemalo
obravnavo primerov in posredovanje svojih poročil Sodišču kot edinemu organu s
pooblastili za izdajo pravno zavezujoče odločbe (Neacşu, 2012).
Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin je bila sprejeta 4.
novembra 1950 v Rimu in predstavlja prvi uspešen poskus poudarjanja zaščite določenega
števila pravic in svoboščin, določenih v Splošni deklaraciji o človekovih pravicah, ki so jo
sprejeli Združeni narodi leta 1948. Omenjeni poskus je postal model za druge svetovne
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sisteme; še posebej za ameriške konvencije o človekovih pravicah. Poskus Konvencije
predstavlja osnovo za ustvarjanje edinega mehanizma za stalni in neodvisni nadzor iz
Evrope, z namenom zagotavljanja državne skladnosti s široko paleto temeljnih pravic;
predvsem civilnih in političnih (Roghină, 2012, str. 45).
Odkar je bilo Sodišče leta 1959 ustanovljeno, so države članice Sveta Evrope sprejela
vrsto protokolov k Evropski konvenciji o človekovih pravicah, z namenom izboljšati in
okrepiti nadzorne mehanizme Sodišča. Leta 1998 je Protokol št. 11 h Konvenciji tako
nadomestil prvotno dvotirno strukturo, ki obsega Sodišče in Komisijo za človekove
pravice, z nekaj sejami na mesec in z enim samim Sodiščem. S to spremembo je
prenehala »filtrirna« funkcija Komisije, ki je omogočala prosilcem, da so svoje primere
privedli neposredno pred Sodišče. Vsaka država pogodbenica (državna pritožba) ali
posameznik (individualna pritožba), ki meni, da je žrtev kršenja Konvencije, ima tako
pravico vložiti svojo pritožbo neposredno na Evropsko sodišče za človekove pravice v
Strasbourgu, kjer navede kršitev ene izmed pravic, določenih v Konvenciji. Sodišče v
Strasbourgu je tako pritožbeno. Prav tako so vsa zaslišanja in obravnave Evropskega
sodišča na voljo širši javnosti. Obstajajo izjeme, kadar so zaslišanja zaprta za javnost
(Informacijski urad SE, 2010g).
Pilotne sodbe Sodišča v Strasbourgu so sprejete v korist širšega varstva človekovih pravic
in uveljavljene proti večinski volji državljanov, poslancev in ministrov (Ribičič, 2013, str.
11). Postopek s pilotnimi sodbami je bil razvit z namenom zmanjšanja ogromnega obsega
primerov Sodišča z odpravo ponavljajočih se zadev pred Sodiščem (Vmesno poročilo o
delu Skupine modrecev Odboru ministrov, 2006). Pri sprejemanju postopka s pilotnimi
sodbami je Sodišče sledilo povabilu Odbora ministrov Sveta Evrope, kot je določeno v
Resoluciji Odbora ministrov (DH Res. (2004)3) o sodbah, ki odkrivajo temeljni sistemski
problem, da »kolikor je mogoče ugotoviti, da v svojih sodbah ugotovi kršitev Konvencije,
za katero meni, da je temeljni sistemski problem in vir tega problema, še zlasti, če je
verjetno, da bi prišlo do številnih vlog, da bi tako pomagali državam pri iskanju ustrezne
rešitve in Odborom ministrov pri nadzoru izvrševanja sodb«.
Burdov proti Rusiji je primer sodb Evropskega sodišča za človekove pravice, ki jih lahko
Sodišče sprejme kot rezultat razvoja postopka s pilotnimi sodbami ali pilot judgment
procedure. Ta je izoblikovan v 61. členu Pravilnika Sodišča (Rules of Court, 2014), ki je
bila dovršen v februarju 2011. Ta postopek je namenjen reševanju sistemskih in skoraj
identičnih kršitev človekovih pravic, preko posameznih sodnih odločb, za katere so
posamezniki vložili pritožbe na Sodišče. Postopek s pilotno sodbo je bil razvit kot posledica
na stotine podobnih ruskih primerov neizvajanja sodb in peščica drugih držav članic, ki so
povzročile preobremenjenost sodne prakse Evropskega sodišča za človekove pravice
(European Court of Human Rights, 2011).
V zadevi Broniowski je Sodišče ugotovilo, da mora tožena država v prvi vrsti odstraniti vse
ovire pri izvajanju pravic številnih oseb, ki so jih ugotovljene razmere prizadele, v zvezi s
pritožnikom, da je bil v nasprotju s Konvencijo, ali pa mora tožena država zagotoviti
enakovredno odškodnino (Colandrea, 2007, str. 406).
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Sodba v zadevi Broniowski proti Poljski je izrednega pomena, predvsem zaradi zahteve
Sodišča, da poljski organi izpolnijo obveznost tako, da rešijo sistemske kršitve, ki so
vplivale na veliko število posameznikov. To je, sodeč po mnenju Sodišča, predstavljalo
nevarnost za prihodnjo učinkovitost Konvencije in potencialno veliko breme za delo
Sodišča, ki je v času reševanja tega primera prejel številne pritožbe, ki se nanašajo na
enako zadevo. Skladno s tem je Evropsko sodišče za človekove pravice v tem primeru
razvilo vrsto svojih predhodnih odločb, ki sklepajo, da mora Poljska zagotoviti učinkovito
in hitro uresničevanje pravic, v zvezi z drugimi prizadetimi osebami ali pa zagotoviti
ustrezno nadomestilo (Predmet Broniovski protiv Poljske, 2005).
Primer Hutten-Czapska proti Poljski je boljši prikaz dveh glavnih točk o pilotnih sodbah
kakor primer Broniowski proti Poljski. Prvič, pilotne sodbe lahko obravnavajo
pomanjkljivosti v zakonodaji in drugič, pilotne sodbe so podprte s tesnim sodelovanjem
med evropskimi in nacionalnimi sodišči. Hutten-Czapska proti Poljski je bila prav tako ena
od prvih postopkov s pilotnimi sodbami. Poljska zakonodaja je o nadzoru najemnine,
zaradi različnih zgodovinskih razlogov, podala omejitve glede višine najemnine in omejitve
glede odpovedi najemov. Omejitve se nanašajo celo na najemnike, ki niso v skladu s
pogoji pogodbe. Te omejitve pri najemnini najemodajalcem niso dopuščale povrnitev vseh
stroškov vzdrževanja svojih nepremičnin. Po padcu komunizma se je vlada znašla v
položaju, pri čemer je bil zelo omejen stanovanjski fond za najemnino in še veliko tega
stanovanjskega sklada je bilo v slabem stanju. Leta 1994 je bila sprejeta zakonodaja v
poskusu zagotavljanja boljših pogojev za oblikovanje trga zasebnega najema nepremičnin
in zato ugodnejše tržno gospodarstvo za najemodajalce. Ti ukrepi pa žal niso bili zadostni
in vlada se je morala srečati z izzivi zakonodaje, ki se je znašla v neugodnem položaju
glede zneskov, ki bi jih lastniki lahko zahtevali kot odškodnino za popravila (Wojciech,
2009, str. 415-416).
Odločitev Sodišča v zadevi Lukenda proti Sloveniji po svoji teži in učinkih močno presega
povprečno sodbo Sodišča, saj gre za vodilno sodbo, v kateri je izrecno poudarjeno, da je
pred Sodiščem sproženih kakšnih petsto podobnih pobud, ki se nanašajo na sojenje v
razumnem roku. Najbolj izstopajoč del sodbe Strasbourškega sodišča v zadevi Lukenda
proti Sloveniji je del, ki vsestransko analizira normativno ureditev in stalno prakso
slovenskih sodišč. Iz tega dela sodbe je razvidno, da se Slovenija ni bila sposobna
uspešno pravdati pred Sodiščem v Strasbourgu (Ribičič, 2006b, str. 6-7). Ribičič je v
svojem delu leta 2006 dejal: »Po zadevi Lukenda, Slovenija nima več predaha za odpravo
sistemskih ovir pri kršitvi človekovih pravic. Za to govorijo, ne le materialno-finančni
razlogi, temveč tudi nevarnost upadanja ugleda Slovenije kot demokratične države,
zasnovane na načelih pravne države« (Ribičič, 2006a, str. 38).
Evropsko sodišče za človekove pravice si je tako prizadevalo razviti odziv na sistemske
težave. Nastal je pristop, ki ga je razvilo Sodišče po 46. členu Konvencije kot način
odzivanja na sistemske težave, ki bi lahko rešile veliko pritožb. Čeprav v takih sodbah
odločajo o posameznih pritožbah, se v njih posvečajo tudi ugotavljanju kršitve Konvencije
zaradi posamezne sistemske težave, ki prav tako vpliva na celotno skupino posameznikov.
Sodbe vsebujejo tudi navedbe o splošnem ukrepu, s katerim bi lahko rešili temeljno
104

težavo, s tem pa ponudili učinkovito notranje-pravno sredstvo drugim pritožnikom
(Priporočilo Rec(2010)3, str. 15).
Velik vpliv na spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin ima izvrševanje sodb
Sodišča. Pri tem se poraja dvom, ali ima oziroma mora imeti Odbor ministrov izključno
pristojnost pri izvrševanju sodb Sodišča. Zanimivo je tudi vprašanje, ali lahko Sodišče
samo nadzoruje izvrševanje svojih sodb v domačih pravnih redih. Raziskovalno vprašanje,
ki odpira možnosti za nadaljnja raziskovanja je, ali lahko posameznik vloži pritožbo na
Sodišče zaradi kršitve 46. člena Konvencije, saj država članica Sveta Evrope ni odpravila
kršitve, ki jih je s sodbo ugotovilo Sodišče.
Protokol št. 14 deloma spreminja 46. člen Konvencije, ki v novem tretjem odstavku
določa: »Če Odbor ministrov meni, da nadziranje izvršitve končne sodbe ovirajo težave pri
razlagi sodbe, lahko zadevo predloži Sodišču, da se izreče o razlagi. Za odločitev o
predložitvi je potrebna dvotretjinska večina glasov predstavnikov, upravičenih do sedeža v
odboru«. V četrtem odstavku določa: »Če Odbor ministrov meni, da Visoka pogodbena
stranka zavrača spoštovanje končne sodbe v zadevi, v kateri je stranka, lahko po tem, ko
ji je bilo vročeno uradno obvestilo in z odločitvijo, sprejeto z dvotretjinsko večino glasov
predstavnikov, upravičenih do sedeža v odboru, Sodišču predloži vprašanje, ali pogodbena
stranka ni izpolnila svoje obveznosti iz prvega odstavka«. Odbor ministrov potemtakem
lahko predloži Sodišču vprašanje, ali je država ustrezno izpolnila obveznosti, ki izhajajo iz
sodbe. Iz slednjega sledi peti odstavek 46. člena, ki določa: »Če Sodišče ugotovi kršitev
prvega odstavka, zadevo predloži Odboru ministrov, ki odloči o ukrepih, ki jih je treba
sprejeti. Če Sodišče ne ugotovi kršitve prvega odstavka, zadevo predloži Odboru
ministrov, ki konča obravnavo zadeve«. S protokolom št. 14 h Konvenciji je Odbor
ministrov Sveta Evrope pridobil možnost, da se s Sodiščem posvetuje, ali je država članica
odpravila kršitve, ki izhajajo iz sodbe Sodišča. Pomembnost spremembe 46. člena se tako
kaže v tem, da je Sodišče pridobilo pomembno vlogo pri izvrševanju svojih sodb in
obenem tudi pravno podlago. Po drugi strani pa je Odboru ministrov Sveta Evrope
odvzeta izključna pristojnost pri izvrševanju sodb. Lahko pa Odbor ministrov zaprosi za
mnenje Sodišča glede izvrševanja njegovih sodb (Letnar Černič, 2011, str. 17).
V primerih, ko je država članica nezmožna izvršiti sodbe, saj so bile kršitve storjene na
območju, kjer državne oblasti nimajo učinkovitega nadzora, pravna sredstva ne zadoščajo,
saj je rešitev spornega vprašanja pod domeno mednarodnih odnosov in politike. Skrajni
ukrep v takem primeru je izključitev iz članstva organizacije Sveta Evrope.

105

LITERATURA IN VIRI
LITERATURA
‒

‒
‒

‒

‒
‒
‒
‒

‒

‒

‒

‒

‒
‒

Alimehmeti, Evis (2013). The concept of effective remedies in the jurisprudence of the
European Court of Human Rights, a historical perspective. International Journal of
Management Cases. Letnik 15, št. 3, str. 61-73.
Ball, Olivia, Gready, Paul (2006). The No-nonsense Guide to Human Rights. London,
New Internationalist.
Bates, Ed (2011). The Evolution of the European Convention on Human Rights, From
Its Inception to the Creation of a Permanent Court of Human Rights. Oxford University
Press, New York.
Bhabha, Jacqueline (1998). Enforcing the Human Rights of Citizens and Non-Citizens
in the Era of Maastricht: Some Reflections on the Importance of States. Development
and Change. Letnik 29, št. 4, str. 697–724.
Brems, Eva (2001). Human Rights: Universality and Diversity, International Studies in
Human Rights. Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, Boston.
Campbell, Tom, Goldsworthy, Jeffrey, Stone, Adreinne (2003). Protecting Human
Rights: Instruments and Institutions. Oxford University Press.
Carpentier, Jean (2001). The emergence of human rights in Europe – An anthology.
Council of Europe Publishing, Strasbourg.
Centar za demokratiju i ljudska prava – CEDEM (2011). Odabrani slučajevi iz praksen
Evropskog suda za ljudska prava. V Delegacija Evropske Unije u Crnoj Gori: Seminar
Monitoring pravosudnog sistema. Hotel Montenegro, Bečiči, 11.4.-13.4.2011, str. 4144.
Colandrea, Valerio (2007). On the Power of the European Court of Human Rights to
Order Specific Non-monetary Measures: Some Remarks in Light of the Assanidze,
Broniowski and Sejdovic Cases. Human Rights Law Review. Letnik 7, št. 2, str. 396411.
Čeferin, Rok (2013). Poseganje senzacionalističnih medijev v osebnostne pravice
pravnih subjektov: sodna praksa Evropskega sodišča za človekove pravice. Teorija in
Praksa. Letnik 50, št. 3, str. 567-583.
Čepič Vogrinčič, Mitja (2009). Analiza dimenzij globoke integracije v poročanju treh
slovenskih časnikov o zadevah EU v času predsedovanja Slovenije Svetu EU.
Družboslovne Razprave. Letnik 25, št. 62, str. 45-62.
Dimitroulias, Catherine Sophie, ur. (2012). The Council of Europe and International
Non-Governmental Organizations (INGOs), Giving Europe a human touch. Privzeto 12.
11. 2013 iz http://www.coe.int/t/ngo/Source/Brochure_INGO_2012_en.pdf.
Donnelly, Jack (2013). Universal Human Rights in Theory and Practice. Cornell
University Press, Sage House, 3rd ed., New York.
Dworkin, Ronald (1977). Taking Rights Seriously. Harvard University Press,
Cambridge.

106

‒
‒
‒

‒
‒
‒

‒

‒

‒
‒
‒
‒
‒

‒
‒
‒

‒

Faye Jacobsen, Anette (2008). Human Rights Monitoring: A Field Mission Manual.
Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, Boston.
Fleck, Dieter, Addy, Stuart (2001). The Handbook of the Law of Visiting Forces.
Oxford University Press, New York.
Forst, Déborah (2013). The Execution of Judgments of the European Court of Human
Rights – Limits and Ways Ahead. ICL, The Vienna Journal on International
Constitutional Law. Letnik 7, št. 3, str. 1-51.
Goldhaber, Michael D. (2009). A People's History of the European Court of Human
Rights. Rutgers University Press, New Brunswick.
Greer, Steven (2006). The European Convention on Human Rights: Achievements,
Problems and Prospects. Cambridge University Press, New York.
Haller, Gret (2011). Introduction. V: Council of Europe (ur.): Definition and

development of human rights and popular sovereignty in Europe, Science and
technique of democracy, No. 49. Council of Europe Publishing, Strasbourg, str. 9-31.
Hammarberg, Thomas (2008). The Commissioner’s role. V: Directorate General of
Human Rights: Towards stronger implementation of the European Convention on
Human Rights at national level. Council of Europe, Strasbourg Cedex, str. 111-116.
Hammarberg, Thomas (2012). Report following its visit to Ukraine from 19 to 26
November 2011. Commissioner for Human Rights of the Council of Europe.
Privzeto
14.
01.
2014
iz:
ComDH(2012)6.
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet
&InstranetImage=2075485&SecMode=1&DocId=1883332&Usage=2.
Haynes, Jeffrey (2008). Development Studies. Polity Press, Cambridge.
Helfer, Laurence, Slaughter, Anne-Marie (1998). Toward a theory of effective
supranational adjudication. Yale Law Journal. Letnik 107, str. 273-392.
Hobson, John M. (2012). The Eurocentric Conception of World Politics Western
International Theory, 1760–2010. Cambridge University Press, Edinburgh.
Hüfner, Klaus (2011). The Human Rights Approach to Education in International
Organisations. European Journal of Education. Letnik 46, št. 1, str. 117-126.
Huntley, Svetlana (2012). Most of the cases pending before the ECHR concern Russia.
Privzeto 22. 01. 2014 iz: http://echrrussia.blogspot.de/2012/01/most-of-casespending-before-echr.html.
Klaus-Dieter, Borchardt (2011). The ABC of European Union Law. Dictus Publishing,
Saarbrücken.
Kleinsorge, Tanja (2010). Council of Europe. Kluwer Law International, The
Netherlands.
Klopčič, Vera (2006). Evropski pravni standardi manjšinskega varstva, uresničevanje in
dileme razvoja. Razprave in gradivo, revija za narodnostna vprašanja. Letnik 50/51,
str. 312-327.
Klopčič, Vera (2009). Načelo enakosti in pozitivna diskriminacija v pravnem urejanju
položaja manjšin. Razprave in gradivo, revija za narodnostna vprašanja. Letnik 5, str.
108-125.

107

‒

‒

‒
‒
‒
‒

‒

‒

‒

‒

Kovač Šebart, Mojca (2013). Kaj v javno vzgojno-izobraževalno ustanovo prinaša
zahteva po spoštovanju vrednotnega okvira človekovih pravic? Sodobna pedagogika.
Letnik 2, str. 32-47.
Kovač Šebart, Mojca, Krek, Janez (2007). Ali je v šoli imanentno, da lahko deluje samo
nedemokratično? Demokratično v šoli, avtonomija subjekta in Zakon. Sodobna
pedagogika. Letnik 58, str. 30-35.
Kožar, Anton (2007). Poslovanje z nepremičninami: 18. tradicionalno strokovno
srečanje, Portorož, 15. in 16. november 2007. Inštitut za nepremičnine, Ljubljana.
Kroflič, Robi (2013). Krepitev odgovornosti v šolski skupnosti med konceptoma
državljanske in moralne vzgoje. Sodobna pedagogika. Letnik 2, str. 12-30.
Kuhelj, Alenka (2003). Evropski pravni standardi dopustnosti državnega poseganja v
pravico do svobodnega izražanja in do informiranja. Uprava. Letnik 1, št. 1, str. 45-63.
Lapitskaya, Julia (2011). ECHR, Russia, and Chechnya: Two is not company and three
is definitely a crowd. NYU Journal of International Law and Politics. Letnik 43, št. 2,
str. 479-547.
Leach, Philip, Hardman, Helen, Stephenson, Svetlana (2010). Can the European
Court’s pilot judgment procedure help resolve systemic human rights violations?
Burdov and the failure to implement domestic court decisions in Russia. Human Rights
Law Review. Letnik 10, št. 2, str. 346–359.
Lebeck, Carl (2007). The European Court of Human Rights on the relation between
ECHR and EC-law: the limits of constitutionalisation of public international law.
Zeitschrift für öffentliches Recht. Letnik 62, str. 195–236.
Letnar Černič, Jernej (2011). Izvrševanje sodb Evropskega sodišča za človekove
pravice. V Akademski forum: Predavanje docenta dr. Jerneja Letnarja Černiča, Brdo
pri Kranju, 26. maj 2011 (str. 1-23). Fakulteta za državne in evropske študije, Kranj.
Marshall, Jill (2009). Personal Freedom Through Human Rights Law: Autonomy,

Identity and Integrity under the European Convention on Human Rights (International
Studies in Human Rights). Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, Boston.
‒

‒

‒
‒

‒
‒

Masten, Anamarija Patricija (2009). Spodbujanje strpnosti v družbenopolitičnem in
pravnem kontekstu Evropske unije. Družboslovne Razprave. Letnik 25, št. 60, str. 4765.
McIntosh Sundstrom, Lisa (2012). Advocacy beyond litigation: Examining Russian
NGO efforts on implementation of European Court of Human Rights judgments.
Communist and Post-Communist Studies. Letnik 45, št. 3-4, str. 255-268.
Miller, William T. (2009). The book of Exodus: question by question. Paulist Press,
New York.
Neacşu, Dana (2012). The European Human Rights System, The Commission of
Privzeto
12.
12.
2013
iz:
Human
Rights.
http://library.law.columbia.edu/guides/European_Human_Rights_System.
Normand, Roger, Zaidi, Sarah, Falk A. Richard (2008). Human Rights at the UN: The
Political History of Universal Justice. Indiana University Press, Bloomington.
Pan, Maja (2010). Feministično-queerovski a priori raziskav homofobičnega nasilja.
Socialno Delo. Letnik 49, št. 5/6, str. 389-396.

108

‒
‒

‒
‒
‒
‒
‒
‒

‒

‒

Ramcharan, Bertrand (1983). The Concept of Human Rights in Contemporary
International Law. Canadian Human Rights Year Book. 267, 280.
Ress, Georg (2005). The Effect of Decisions and Judgments of the European Court of
Human Rights in the Domestic Legal Order. Texas International Law Journal. Letnik
40, str. 359-382.
Ribičič, Ciril (2006a). Slovenija pred ESČP v Strasbourgu (1. del). Revija Odvetniške
zbornice Slovenije. Letnik VIII, št. 9 (30), str. 6-8.
Ribičič, Ciril (2006b). Slovenija pred ESČP v Strasbourgu (2. del). Revija Odvetniške
zbornice Slovenije. Letnik VIII, št. 10 (31), str. 4-10.
Ribičič, Ciril (2006c). Slovenija pred ESČP v Strasbourgu (3. del). Revija Odvetniške
zbornice Slovenije. Letnik IX, št. 11 (32), str. 4-9.
Ribičič, Ciril (2009). Pol stoletja Evropskega sodišča za človekove pravice. Pravna
praksa. Št. 16–17, str. 21–22.
Ribičič, Ciril (2013). O presežkih Revusovega desetletja. Revus – Revija za ustavno
teorijo in filozofijo prava. Letnik 20, str. 7–20.
Rishi, Gupta R. (2013). Germany's support of Assad: Corporate Complicity in the
creation of the Syrian surveillance State under the European Convention on Human
Rights. American University International Law Review. Letnik 28, št. 5, str. 1357-1391.
Roghină, George Eduard (2012). Fair trial in an optimum and foresseable time:
Council of Europe's recommendation through European Commission for the efficiency
of justice and express legal provision in the new romanian code of civil procedure.
Juridical Current. Letnik 15, št. 2, str. 44-59.
Salomon, Nina (2009). Press release issued by the Registrar Chamber, Judgment

Suljagić v. Bosnia and Herzegovina (application no. 27912/02), Structural problem
relating to Bosnia and Herzegovina’s repayment scheme for foreign currency
deposited before the dissolution of Yugoslavia. European Court of Human Rights,
‒
‒

‒

‒

‒

‒

Strasbourg.
Shai, Dothan (2011). Judicial Tactics in the European Court of Human Rights. Chicago
Journal of International Law. Letnik 12, št. 1, str. 115-142.
Slim, Hugo (2002). Not Philanthropy But Rights: The Proper Politicisation of
Humanitarian Philosophy. The International Journal of Human Rights. Letnik 6, št. 2,
str. 1-22.
Tratnik, Andreja (2011). Pomen pravice do zagovornika v kazenskem postopku: v
praksi ESČP in v Sloveniji. Revija Odvetniške zbornice Slovenije. Letnik 13, št. 3 (53),
str. 7-10.
van den Muijsenbergh, Winfried, Rezai, Sam (2012). Corporations and the European
Convention on Human Rights. Pacific McGeorge Global Business & Development Law
Journal. Letnik 25, št. 1, str. 43-68.
Van Dijk, Pieter, Hoof, Godefridus J. H., Van Hoof, G. J. H. (1998). Theory and
Practice of the European Convention on Human Rights. Martinus Nijhoff Publishers,
The Netherlands.
Vospernik Vilfan, Ana (2003). Kratek pregled sodne prakse ESČP v zvezi z vprašanjem
vračanjem zaplenjenega premoženja. Revus – Revija za ustavno teorijo in filozofijo
prava. Letnik 1, str. 67-76.
109

‒
‒
‒

‒

‒
‒

‒

Warnock, Mary (1998). An Intelligent Person's Guide to Ethics. Duckworth Overlook,
Woodstock.
Wildhaber, Luzius (2002). Človekove pravice: vprašanje ravnotežja. Dignitas. Letnik
2002, št. 15-16, str. 3.
Wojciech, Sadurski (2009). Partnering with Strasbourg: Constitutionalisation of the
European Court of Human Rights, the Accession of Central and East European States
to the Council of Europe, and the Idea of Pilot Judgments'. Human Rights Law Review.
Letnik 9, št. 3, str. 397-453.
Zagorac, Saša (2005). Dvojna predramitev za slovensko oblast. Odprava kršitev
pravice do sojenja v razumnem roku – kako naprej? Revus - Revija za ustavno teorijo
in filozofijo prava. Letnik 5, str. 45–53.
Zavratnik, Simona (2013). Sosedje in tujci: globalne migracije in nezaželene družbene
manjšine. Razprave in gradivo, revija za narodnostna vprašanja. Letnik 70, str. 73-89.
Zupančič, Boštjan M. (2004). O razlagi sodnih precedensov in sodb ter posebej sodb
Evropskega sodišča za človekove pravice. Revus - Revija za ustavno teorijo in filozofijo
prava. Št. 2, str. 9–27.
Žagar, Mitja (2006). Etnični odnosi, nacionalizem, manjšine in človekove pravice v
jugovzhodni Evropi in v evropskih okvirih. Razprave in gradivo, revija za narodnostna
vprašanja. Letnik 50/51, str. 286-297.

VIRI
‒
‒
‒
‒
‒

‒
‒
‒
‒
‒

‒
‒

(1948). Splošna deklaracija o človekovih pravicah. Resolucija Generalne skupščine
OZN (GS ZN) št. 217 A (III) z dne 10. 12. 1948.
(1948). UN General Assembly, Universal Declaration of Human Rights (UDHR), G.A.
Res. 217A(III). U.N. GAOR, 3d Sess., U.N. Doc. A/810.
(1993). Zakon o ratifikaciji Statuta Sveta Evrope. Ur. list RS, št. 23/1993 z dne 7. 5.
1993, str. 274.
(1994). Zakon o sodiščih. Ur. list RS, št. 19/1994.
(2003). Zakon o ratifikaciji Protokola št. 13 h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in
temeljnih svoboščin glede odprave smrtne kazni v vseh okoliščinah (MKVCP13). Ur. list
RS-MP, št. 22/2003.
(2004). Priporočilo Rec(2004)6 Odbora ministrov Sveta Evrope o izboljšanju domačih
pravnih sredstev, z dne 12. aprila 2004.
(2004). Resolucija (DH Res. (2004)3) Odbora ministrov Sveta Evrope, z dne 12. maja
2004.
(2005). Odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije U-I-65/05 z dne 22.9.2005.
(2005). Ur. list RS – MP št. 7/05 (Uradni list RS št. 49/05).
(2005). Zakon o ratifikaciji Protokola št. 14 h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in
temeljnih svoboščin, ki spreminja nadzorni sistem Konvencije (MPKVCP). Ur.l. RS-MP,
št. 7/2005.
(2006). Scordino proti Italiji (št. 1) [GC], št. 36813/97, odstavek 232, ESČP 2006.
(2006). Vmesno poročilo o delu Skupine modrecev Odboru ministrov CM(2006)88,
116. zasedanje Odbora ministrov Sveta Evrope, z dne 10. maja 2006.
110

‒
‒
‒

‒
‒
‒
‒
‒
‒

‒

‒

‒
‒
‒
‒
‒
‒

‒

‒

(2009). Odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije U-I-128/08-23, z dne 7.
oktober 2009.
(2009). Ustavno sodišče RS. Odklonilno ločeno mnenje sodnika dr. Cirila Ribičiča v
zadevah št. Up-511/05 in Up-512/05.
(2010). Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (EKČP1), Ur. list RS (13.06.1994) MP, št. 7-41/1994 (RS 33/1994), spremenjena in
dopolnjena s Protokoloma št. 11 in 14 s Protokoli št. 1, 4, 6, 7, 12 in 13.
(2010). Listina Evropske unije o temeljnih pravicah, Ur. list Evropske unije. 2010/C
83/02, 30.
(2010). Priporočilo Rec(2010)3 Odbora ministrov Sveta Evrope državam članicam o
učinkovitosti pravnih sredstev za predolgo trajanje postopkov, z dne 24. oktobra 2010.
(2010). Zakon o ratifikaciji Protokola št. 12 h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in
temeljnih svoboščin (MPKVCPB). Ur. list RS-MP, št. 8/2010.
(2012). Kazenski postopek zoper Stefana Mellonija, zadeva C 399/11, sklepni predlogi
generalnega pravobranilca Yvesa Bota, predstavljeni 2. oktobra 2012.
(2012). Resolucija Evropskega parlamenta. Razmere v Ukrajini in zadeva Julije
Timošenko. 2012/2658(RSP).
(2012). Sklep o objavi besedila Izmirske deklaracije, ki jo je sprejela Konferenca na
visoki ravni o prihodnosti Evropskega sodišča za človekove pravice, v Izmirju 27. aprila
2011. Ur. list RS, št. 15/2012.
(2013a). Predlog Direktive Evropskega parlamenta o začasni brezplačni pravni pomoči
za osumljene ali obdolžene osebe, ki jim je bila odvzeta prostost, ter osebe v
postopkih na podlagi evropskega naloga za prijetje. COM(2013) 824 final, z dne 27.
novembra 2013.
(2013b). Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta za krepitev nekaterih
vidikov domneve nedolžnosti in pravice biti navzoč na sojenju v kazenskem postopku.
COM(2013) 821 final, z dne 27. novembra 2013.
(2014). Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic spremenjena in dopolnjena s
Protokoloma št. 11 in 14 s Protokoli št. 1, 4, 6, 7, 12 in 13 (SLV - 2014/1).
(2014). Rules of Court. Registry of the Court, Strasbourg, z dne 1. januarja 2014.
Broniowski proti Poljski, pritožba št. 31443/96, z dne 28. septembra.
Brusco proti Franciji, pritožba št. 1466/07, odstavek 47, z dne 14. oktobra 2010.
Burdov proti Rusiji (št. 2), pritožba, št. 33509/04, sodba Velikega senata z dne 15.
januarja 2009.
Council of Europe (2002). 10th International Judicial Conference in Strasbourg from
23 to 24 May. Privzeto 15. 10. 2013 iz http://www.coe.int/t/e/com/files/ministerialconferences/2002-judicial/e_CV_LWildhaber.asp.
Council of Europe (2012). Supervision of the execution of judgments and decisions of
the European Court of Human Rights. Annual report, 2011. Directorate General of
Human Rights and Rule of Law, Strasbourg.
Council of Europe (2013a). The European Commission for the Efficiency of Justice.
Privzeto
23.
12.
2013
iz:
www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/presentation/cepej_en.asp.

111

‒
‒

‒
‒
‒

‒

‒
‒

Council of Europe (2013b). About the Committee of Ministers. Privzeto 23. 12. 2013
iz: http://www.coe.int/T/CM/aboutCM_en.asp.
Council of Europe (2013c). Private Office of the Secretary General and the Deputy
Privzeto
24.
12.
2013
iz:
Secretary
General.
http://www.coe.int/t/dc/general/mandat_en.asp#P34_840.
Council of Europe (2013c). Secretary General of the Council of Europe. Privzeto 23.
12. 2013 iz: http://www.coe.int/en/web/secretary-general.
Council of Europe (2013d). Deputy Secretary General. Privzeto 24. 12. 2013 iz:
http://www.coe.int/en/web/deputy-secretary-general/home.
Council of Europe (2013e). The Congress of Local and Regional Authorities, the
guarantor of local and regional democracy in Europe. Privzeto 27. 12. 2013 iz:
http://www.coe.int/t/congress/presentation/default_en.asp?mytabsmenu=1.
Council of Europe (2014a). List of the treaties coming from the subject-matter:
Human Rights (Convention and Protocols only). Privzeto 25. 02. 2014 iz:
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ListeTraites.asp?MA=3&CM=7&CL=ENG.
Council of Europe (2014b). Secretary General. Privzeto 15. 01. 2014 iz:
http://www.coe.int/en/web/secretary-general/home.
Council of Europe, Committee of Ministers (2013). Supervision of the execution of

judgments and decisions of the European Court of Human Rights. 6th Annual Report
of the Committee of Ministers 2012. Directorate of Communication, Strasbourg.
‒
‒
‒
‒

‒
‒

‒
‒

‒
‒

Dayanan proti Turčiji, vloga št. 7377/03, odst. 32, z dne 13. oktobra 2009.
De Becker proti Belgiji, pritožba št. 214/5, z dne 27. marca 1962.
Department of the European Social Charter (2010). Na kratko o socialni listini. Council
of Europe, Directorate General of Human Rights and Legal Affairs, Strasbourg.
DZ RS (2013). Delegacija Državnega zbora v Parlamentarni skupščini Sveta Evrope.
Privzeto
24.
12.
2013
iz:
https://www.dzrs.si/wps/portal/Home/ODrzavnemZboru/KdoJeKdo/StalnaDelegacija?idSD=SD001.
European Court of Human Right (2014). What are interim measures. Privzeto 31. 01.
2014 iz: http://www.echr.coe.int/Documents/PD_interim_measures_intro_ENG.pdf.
European Court of Human Rights (2011). Rule 61 of the Rules of the Court: PilotJudgment Procedure. European Court of Human Rights, Strasbourg. Privzeto 09. 01.
2014
iz:
http://www.strasbourgconsortium.org/content/blurb/files/Article_61_Pilot_judgment_p
rocedure.pdf.
European Court of Human Rights (2012a). Overview 1959-2011. Privzeto 12. 02. 2014
iz: http://www.echr.coe.int/Documents/Overview_2011_ENG.pdf.
European Court of Human Rights (2012b). Violation by Article and by State 1959Privzeto
21.
01.
2014
iz:
2011.
http://www.echr.coe.int/Documents/Stats_violation_1959_2011_ENG.pdf.
European Court of Human Rights (2013a). Annual Report 2012. Registry of the
European Court of Human Rights, Strasbourg.
European Court of Human Rights (2013b). The Court in brief. Privzeto 17. 12. 2024 iz:
http://www.echr.coe.int/Documents/Court_in_brief_SLV.pdf.

112

‒

‒
‒
‒

‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

‒
‒

‒

‒
‒

‒

European Court of Human Rights (2013c). Factsheet - Prisoners' right to vote,
Privzeto
25.
02.
2014
iz:
Factsheet.
www.echr.coe.int/Documents/FS_Prisoners_vote_ENG.pdf.
European Court of Human Rights (2014). Overview 1959-2013 ECHR. Public Relations
Unit of the Court, Strasbourg.
Evropska unija (2013). Evropski svet - Uradna institucija Evropske Unije. Privzeto 20.
12. 2013 na: http://www.european-council.europa.eu/the-institution?lang=sl.
Evropsko sodišče za človekove pravice (2013). Evropsko sodišče za človekove pravice:
50 vprašanj z odgovori o ESČP. Služba za odnose z javnostmi Sodišča za človekove
pravice, Strasbourg.
Evropsko sodišče za človekove pravice (2014). Case processing. Privzeto 27. 02. 2014
iz: http://www.echr.coe.int/Documents/Case_processing_SLV.pdf.
FRA in ESČP (2011). Priročnik o evropski zakonodaji o nediskriminaciji. Urad za
publikacije Evropske unije, Luxembourg.
Greens in M.T. proti Združenemu kraljestvu, pritožbi št. 60041/08 in 60054/08, z dne
23. novembra 2010.
Hirst proti Združenemu kraljestvu (št. 2), pritožba št. 74025/01, z dne 6. oktobra
2005.
HREA – Human Rights Education Associates (2011). The European Human Rights
System. Privzeto 11. 11. 2013 iz: http://www.hrea.org/index.php?base_id=143.
Hutten-Czapska proti Poljski, pritožba št. 35014/97, 247. točka, z dne 19. junija 2006.
Hutten-Czapska proti Poljski, pritožba št. 35014/97, z dne 22. februarja 2006.
Icelandic Human Rights Center (2013). European Court of Human Rights. Privzeto 18.
12.
2013
iz:
http://www.humanrights.is/the-human-rightsproject/humanrightscasesandmaterials/howtocomplain/Undirflokkureuropiancourtofco
mmision/.
Informacijski urad SE (2010a). Generalni sekretar. Privzeto 24. 12. 2013 iz:
http://www.svetevrope.si/sl/organi_in_institucije/generalni_sekretar/.
Informacijski urad SE (2010b). Parlamentarna skupščina. Privzeto 24. 12. 2013 iz:
http://www.svetevrope.si/sl/organi_in_institucije/parlamentarna_skupscina/predstavit
ev.
Informacijski urad SE (2010c). Kongres lokalnih in regionalnih oblasti. Privzeto 20. 12.
2013
iz:
http://www.svetevrope.si/sl/organi_in_institucije/kongres_lokalnih_in_regionalnih_obl
asti/.
Informacijski urad SE (2010d). Svet Evrope in nevladne organizacije. Privzeto 27. 12.
2013 iz: http://www.svetevrope.si/sl/svet_evrope_in_nevladne_organizacije/.
Informacijski urad SE (2010e). Sodbe v slovenščini. Privzeto 16. 02. 2014 iz:
http://www.svetevrope.si/sl/evropsko_sodisce_za_clovekove_pravice/slovenski_prevo
di_sodb/125/.
Informacijski urad SE (2010f). Organizacija sodišča. Privzeto 20. 12. 2013 iz:
http://www.svetevrope.si/sl/evropsko_sodisce_za_clovekove_pravice/predstavitev/ind
ex.html.

113

‒

‒

‒

‒
‒
‒

‒
‒
‒

‒
‒
‒
‒
‒
‒

Informacijski urad SE (2010g). Postopek pred sodiščem. Privzeto 20. 12. 2013 iz:
http://www.svetevrope.si/sl/evropsko_sodisce_za_clovekove_pravice/predstavitev/ind
ex.html.
Informacijski urad SE (2010h). Pravno sodelovanje, Beneška komisija. Privzeto
22.03.2014
iz
http://www.svetevrope.si/sl/dejavnosti/pravno_sodelovanje/beneska_komisija/.
Informacijski urad SE (2010i). Svet Evrope: njegovi začetki in cilji. Privzeto 05. 03.
2014
iz
http://www.svetevrope.si/res/dokument/download346d.pdf?id=/res/dokument/12115_1.pdf&url=/res/dokument/12115_1.pdf&title=evropa_je_vec_kot_si_mislis_izobrazevaln.pdf.
Informacijsko dokumentacijski center Sveta Evrope – IDCSE (2013). 46 držav in ene
organizacija. NUK, Ljubljana.
Irish Human Rights Commission (2014). Council of Europe - An Overview. Privzeto 15.
01. 2014 iz: http://www.ihrc.ie/training/guide/section4/councilofeurope.html.
Konvencija o otrokovih pravicah (1989). Generalna skupščina Združenih narodov, z
resolucijo št. 44/25 z dne 20. novembra 1989. Privzeto 22. 02. 2014 iz:
https://unicef.blob.core.windows.net/uploaded/documents/KOP.pdf.
Kovačić in drugi proti Republiki Sloveniji, pritožba št. 44574/98, 45133/98 in
48316/99, z dne 3. oktobra 2008.
Lawless proti Irski (št. 3), pritožba št. 332/57, z dne 1. julij 1961.
Legal Aid Reforms' Network (2012). ECtHR case summary Brusco v. France. Privzeto
14.
02.
2014
iz:
http://www.legalaidreform.org/european-court-of-humanrights/item/214-ecthr-case-summary-brusco-v-france-14/10/2010.
Local and Regional Democracy (1985). European Charter of Local Self-Government.
Privzeto 12. 11. 2013 iz: http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/122.htm.
Lukenda proti Sloveniji (št. 2), pritožba št. 16492/02, z dne 13. aprila 2006.
Lukenda proti Sloveniji, pritožba št. 23032/02, z dne 6. oktobra 2005.
Mamatkoulov in Askarov proti Turčiji, pritožbi št. 46827/99 in 46951/99, točka 104, z
dne 4. Februar 2005.
Marckx proti Belgiji, pritožba št. 6833/74, točka 31, Series A No. 31, 58. točka, z dne
13. junija 1979.
MP in MZZ (2009). Okrogla miza o načinih varstva pravice do sojenja v razumnem

roku (izkušnje držav) in o kratkoročni reformi Evropskega sodišča za človekove
pravice. Program, Bled, 21. do 22. september 2009. Privzeto 10. 03. 2014 iz:

‒

‒

http://www.mzz.gov.si/fileadmin/pageuploads/CoE_predsedovanje/PROGRAM_bled_1
8_9.pdf.
MZZ (2009a). Odbor ministrov Sveta Evrope. Privzeto 23. 12. 2013 iz:
http://www.mzz.gov.si/si/coe/o_svetu_evrope/organi_in_institucije_sveta_evrope/odb
or_ministrov_sveta_evrope/.
MZZ (2009b). Generalni sekretar Sveta Evrope. Privzeto 24. 12. 2013 iz:
http://www.mzz.gov.si/si/coe/o_svetu_evrope/organi_in_institucije_sveta_evrope/gen
eralni_sekretar_sveta_evrope/.

114

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

‒
‒
‒
‒

‒

MZZ (2009c). Parlamentarna skupščina Sveta Evrope. Privzeto 24. 12. 2013 iz:
http://www.mzz.gov.si/si/coe/o_svetu_evrope/organi_in_institucije_sveta_evrope/parl
amentarna_skupscina_sveta_evrope/.
MZZ (2009d). Kongres lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope. Privzeto 13. 01.
2014
iz:
http://www.mzz.gov.si/si/coe/o_svetu_evrope/organi_in_institucije_sveta_evrope/kon
gres_lokalnih_in_regionalnih_oblasti_sveta_evrope/.
MZZ (2010). Konferenca na visoki ravni o prihodnosti Evropskega sodišča za človekove
pravice Interlakenska deklaracija 19. februarja 2010. Privzeto 20. 03. 2014 iz:
http://www.mzz.gov.si/fileadmin/pageuploads/Novinarsko_sredisce/Sporocila_za_javn
ost/1006/Interlakenska_deklaracija_2010_.pdf.
MZZ (2013). Slovenija podpisala Protokol št. 15 h Konvenciji o varstvu človekovih
pravic
in
temeljnih
svoboščin.
Privzeto
15.
01.
2014
iz:
http://www.mzz.gov.si/nc/si/medijsko_sredisce/novica/article//32276/.
MZZ (2014a). Splošno mednarodno javno pravo. Privzeto 03. 01. 2014 iz:
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/mednarodno_pravo
/dejavnosti_sektorja_za_mednarodno_pravo_po_podrocjih/splosno_mednarodno_javn
o_pravo/.
MZZ (2014b). Človekove pravice, Mednarodno pravo o človekovih pravicah. Privzeto
20.
03.
2014
iz:
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/mednarodno_pravo
/dejavnosti_sektorja_za_mednarodno_pravo_po_podrocjih/clovekove_pravice/.
Nielsen v. Denmark, pritožba št. 10929/84, z dne 28. novembra 1988.
Paladi proti Moldaviji, pritožba št. 39806/05, točki 86 in 90, z dne 10. marca 2009.
Parliamentary Assembly (2013a). President Jean-Claude Mignon. Privzeto 24. 12. 2013
iz: http://website-pace.net/web/apce/president.
Parliamentary Assembly (2013b). The powers of the Assembly. Privzeto 24. 12. 2013
iz: http://website-pace.net/web/apce/powers.
Predmet Broniovski protiv Poljske, predstavka br. 31443/96, presuda, prijateljsko
poravnanje, Strazbur, 28. septembar 2005.
Princeton
University
(2014).
Casuistry.
Privzeto
10.
03.
2014
iz:
https://www.princeton.edu/~achaney/tmve/wiki100k/docs/Casuistry.html.
Registrar of the Court (2013). Court adjourns 2,354 prisoners’ voting rights cases,
Press release, ECHR 091 (2013), z dne 26.03.2013. Privzeto 02. 03. 2014 iz:
http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra-press/pages/search.aspx?i=003-4306526-5151000.
Salduz proti Turčiji, pritožba št. 36391/02, odst. 55, z dne 27. novembra 2008.
Scoppola proti Italiji (št. 3), pritožba št. 126/05, z dne 22. maja 2012.
Slovensko predsedstvo EU 2008 (2008). O Evropski uniji. Privzeto 04. 01. 2014 iz:
http://www.eu2008.si/si/About_the_EU/FAQ/About_the_EU/index.html.
Stalno predstavništvo Republike Slovenije pri Svetu Evrope (2013). Organi Sveta
Privzeto
24.
12.
2013
iz:
Evrope.
http://strasbourg.representation.si/index.php?id=1545.
Suljagić proti Bosni in Hercegovini, pritožba št. 27912/02, z dne 3. novembra 2009.

115

‒

‒
‒

UNHCR - United Nations High Commissioner for Refugees (2013). Council of Europe,
Privzeto
12.11.2013
iz:
European
Commission
on
Human
Rights.
http://www.refworld.org/publisher/COECOMMHR.html.
United Nations (2014). What is the Security Council. Privzeto 22. 02. 2014 iz
http://www.un.org/en/sc/about/.
Urad predsednika Republike Slovenije (2013). Predsednik republike v Strasbourgu,

Svet Evrope je unikatna institucija, ki skrbi za vrednote, na katerih počiva sodobna
Privzeto
31.
01.
2014
iz:
http://www.up-rs.si/upEvropa.
‒
‒
‒

‒

rs/uprs.nsf/objave/66B981F53E2F081FC1257B8700249D4A?OpenDocument.
Urad Vlade RS za komuniciranje (2013). Evropski svet. Privzeto 20. 12. 2013 iz:
http://www.evropa.gov.si/si/institucije-in-organi/evropski-svet/.
Urad Vlade RS za komuniciranje (2014). Ustava za Evropo. Privzeto 10. 01. 2014 iz:
http://www.evropa.gov.si/si/lizbonska-pogodba/ustava-za-evropo/.
Vlada Republike Slovenije (2005). Premier Janez Janša na 3. Vrhu Sveta Evrope.
Privzeto
27.
12.
2013
iz:
http://www.vlada.si/medijsko_sredisce/sporocila_ministrstev_in_vladnih_sluzb/novice_
drzavnih_organov/article/premier_janez_jansa_na_3_vrhu_sveta_evrope_32188/.
Vlada Republike Slovenije (2013). Mnenje Vlade Republike Slovenije o predlogu
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah, 00702-7/2013/5, z
dne 28. 2. 2013.

116

