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POVZETEK
V svoji diplomski nalogi sem se odločila predstaviti evropske smernice pravic do
veroizpovedi v javnem življenju. Pri tem sem predstavila Evropsko konvencijo o človekovih
pravicah, evropsko sodišče za človekove pravice, navedla nekaj konkretnih primerov tožb
ter na koncu preverila, kako je svoboda veroizpovedi urejena v ustavnopravnem redu
Republike Slovenije. Zanimalo me je predvsem, kako je zaščiten posameznik nasproti
močnejši državi in ali so se pri nas kdaj pojavili podobni problemi pri izvajanju svobode
veroizpovedi. Zato sem pregledala najzanimivejše primere, ki se nanašajo na, po
pritožnikovem mnenju, kršitev 9. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah. Zaradi
tega sem pobliže predstavila primere Leyla Sahin proti Turčiji, Lautsi proti Italiji in
Kokkinakis proti Grčiji. Na koncu sem se dotaknila še našega zakona o verski svobodi.
Ključne besede: pravica do veroizpovedi, Evropska konvencija o človekovih pravicah,
človekove pravice, evropsko sodišče, ustavnopravna ureditev.
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SUMMARY
EUROPEAN GUIDELINES TO RELIGIOUS RIGHTS IN PUBLIC LIFE
In my thesis, I decided to present the European guidelines to religious rights in public life.
To do so, I introduced the European Convention on Human Rights, the European Court of
Human Rights, gave some concrete examples of actions, and finally examined how
freedom of religion is regulated in the constitutional system of the Republic of Slovenia. I
was wondering in particular about the protection of the individual against stronger state
and whether Slovenian citizens us ever encountered similar problems in the
implementation of freedom of religion. So I reviewed the most interesting cases that
relate to, according to the complainant, the breach of the ninth article of the European
Convention on Human Rights. That's why I presented cases such as Leyla Sahin against
Turkey, Lautsi against Italy and Kokkinakis against Greece. In the end I reviewed our law
on freedom of religion.
Key words: freedom of religion, European convention, European court of human rights,
human rights, constitutional arrangements.
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1 UVOD
V svojem diplomskem delu sem se odločila preučiti področje evropskih smernic pri
urejanju pravice do veroizpovedi v javnem življenju. S pravnega vidika sem predstavila,
kakšne so pravice do veroizpovedi in koliko se ti zakoni oziroma predpisi, ki urejajo
področje veroizpovedi v javnem življenju, kršijo oziroma upoštevajo.
Tema se mi zdi zelo pomembna z različnih vidikov, saj je v današnjem svetu vedno več
grozovitih dejanj posameznikov, povezanih z religijo; zgodovinsko gledano pa se je veliko
vojn odvijalo prav zaradi verskih prepričanj. Zanimalo me je predvsem, kako so urejene
pravice, povezane z versko izpovedjo v sodobnem svetu, v pravno urejenih državah, ter
najpomembneje, koliko določene države ter evropske institucije te zakone, predpise in
konvencije pravzaprav spoštujejo v posameznih primerih ali pa jih kršijo, predvsem
pravico do veroizpovedi.
Varstvo človekovih pravic, vključno s pravico do veroizpovedi, je še posebej pomembno v
času velikih sprememb in kriz, kot je trenutna ekonomska kriza. Medtem ko se manjšajo
priložnosti glede izobrazbe in zaposlitve, vlade uvajajo vedno večje reze v financiranje
socialnega varstva in podpore, kar le še nadalje poslabša življenjski standard velikega dela
prebivalstva. V takih primerih je v družbi vedno več nestrpnosti in diskriminacije,
predvsem do pripadnikov manjšin, tako nacionalnih kot verskih. Znotraj Evropske unije (v
nadaljevanju EU) voditelji javno razglašajo svoje dvome o modelu multikulturalizma,
diskriminacija pri zaposlovanju je večja in vse glasnejše so skupine, ki širijo rasizem in
netolerantnost. Programi in institucije, ki skrbijo za zaščito pred diskriminacijo in delujejo
v smeri zagotavljanja človekovih pravic, dobivajo vedno manj sredstev, in to prav v času,
ko so njihove dejavnosti najbolj potrebne (Letno poročilo ECRI, 2011). V tem trenutku je
pomembno ne samo, da se ljudje zavedajo, katere so institucije na ravni držav in EU, na
katere se lahko obrnejo, ampak je nujno tudi analizirati njihovo delovanje in izpostaviti
pomanjkljivosti, saj le tako lahko pride do napredka.
Delovna hipoteza moje diplomske naloge je, da je pravica do veroizpovedi v javnem
življenju dovoljena povsod, kjer ni v ustavi zapisano načelo sekularizma. To hipotezo sem
preverjala predvsem z analizo tožb, ki so se zvrstile na Evropskem sodišču za človekove
pravice.
Pravice do veroizpovedi so varovane tako na ravni posamezne države kot tudi na
mednarodni, torej na ravni EU, kjer jih varuje Evropska konvencija o človekovih pravicah
(v nadaljevanju EKČP). Ko posameznik oceni, da so mu kršene pravice, zapisane v
Konvenciji, se lahko obrne oziroma sproži postopek pred Evropskim sodiščem za
človekove pravice. Znotraj EU pa varstvo človekovih pravic zagotavljata Evropska komisija
za človekove pravice in Odbor ministrov Sveta Evrope.
V svoji diplomski nalogi sem se osredotočila predvsem na aktualne probleme v svetu, ki
so bili tudi osrednji cilj moje naloge, probleme, kjer je veroizpoved v sporu z državo, ter
primere, ki so prispeli do Evropskega sodišča za človekove pravice, predstavila in
1

obravnavala v pričujočem delu. Hkrati sem predstavila tudi pravne podlage pravic do
veroizpovedi ter koliko se v posamezni državi pravzaprav upoštevajo.
Po navedbah Maychrzakove je za raziskovanje zastavljenega problema treba združiti
različne metodološke pristope, ki širijo verodostojnost zbranih podatkov (Maychrzak,
1984, str. 66). V ta namen sem v diplomski nalogi najprej uporabila analizo primarnih
virov, v okviru te pa sem se osredotočila predvsem na Evropsko konvencijo o človekovih
pravicah, saj je ta osrednji dokument ureditve obravnavanega področja ter obravnavane
primere pred Evropskim sodiščem za človekove pravice, kot je primer Leyla Sahin proti
Turčiji.
Kot navaja Grdešić (2006, str. 35), je pri odkrivanju in definiranju problema treba preučiti
do takrat znane podatke. Zbrani material je nato treba sistematizirati in pripraviti za
nadaljnjo klasifikacijo oziroma analizo, zato sem pri preučevanju uporabila tudi analizo
sekundarnih virov. V diplomskem delu sem povzemala in analizirala tudi različne strokovne
članke in monografije, ki se nanašajo na pravico do veroizpovedi v javnem življenju.
Metoda deskripcije, s katero sem podala dejstva, brez znanstvenega utemeljevanja
oziroma pojasnjevanja. Opisovanje preprostih vzorcev je osnova za nadaljnjo
interpretacijo podatkov, hkrati pa način povezovanja obstoječih teorij in dognanj drugih
avtorjev. Deskripcija tako ni teorija, je pa nujno potrebna za poznejše teoretiziranje o
izbranih tematikah (Strauss in Corbin, 1998, str. 19). Z omenjeno metodo bom podala in
urejala pridobljene informacije.
Na koncu bom uporabila še družboslovni intervju, ki je kvalitativna metoda in nezamenljiv
način pridobivanja tistih podatkov, ki jih ni možno pridobiti iz literature, dokumentov,
internetnih strani (Grdešić, 2006, str. 64).
Z naštetimi metodami in tehnikami bom poskušala odgovoriti na raziskovalno vprašanje,
ali je pravica do veroizpovedi v javnem življenju le »derivat« pravice do veroizpovedi ali
pa ta v javnem življenju posega v temeljne pravice drugih. Moja hipoteza bo: Pravica do
veroizpovedi v javnem življenju je dovoljena povsod, kjer ni v ustavi zapisano načelo
sekularizma. To hipotezo bom preverjala predvsem z analizo tožb, ki so se zvrstile na
Evropskem sodišču za človekove pravice in so se nanašale na 9. člen EKČP.
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2 ČLOVEKOVE PRAVICE IN SVOBOŠČINE
»V pravnem pomenu so človekove pravice s pravnimi pravili urejena upravičenja
posameznika v razmerju do države. Poglavitna značilnost človekovih pravic pa ni samo
upravičenje, temveč tudi njeno varstvo. Pojmovno razlikujemo med pravicami in
svoboščinami. Svoboščine naj bi bile področje suverenosti človeka, ki z družbeno pogodbo
ni bilo postavljeno pod varstvo države, pravice pa naj bi omogočale človeku nasproti
državi pravovarstveni zahtevek, pravico do tožbe in izvršbe« (Kaučič in Grad 2003,
str. 92).
Po navedbah Grada (1999, str. 333) so človekove pravice in temeljne svoboščine kot vse
bolj pomembna kategorija v družbi, v svojem dolgoletnem razvoju v večini držav dosegle
status ustavne materije, vendar pa umestitev v ustavo sama po sebi ne zagotavlja
nikakršnega jamstva, da se bodo te pravice v praksi tudi uresničevale in spoštovale. Da bi
dosegli uresničevanje zagotovljenih pravic, je treba opredeliti tudi varovalne mehanizme,
ki bodo omogočali učinkovito varstvo teh pravic in svoboščin. Različni pravni sistemi tako
poznajo najrazličnejše oblike tega varstva, formalne in neformalne.
Kot navajajo različni pravni strokovnjaki (Grad, 1999 ter Kaučič in Grad, 2008), imajo
organi državne oblasti v svojih rokah sredstva prisile in edinstveno moč, zato je država v
odnosu do posameznika vedno v nadrejenem položaju. Zaradi takšnega nesorazmerja
moči je treba posameznika zaščititi in hkrati ohraniti ravnotežje med vsemi tremi vejami
oblasti. Pravic in svoboščin danes pravno ne ureja in varuje samo ustava, temveč tudi
različni mednarodnopravni akti, s tem pa so človekove pravice in njihovo varstvo dobili
univerzalno naravo.
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3 EVROPSKA KONVENCIJA O ČLOVEKOVIH PRAVICAH
Slika 1: Evropska konvencija o človekovih pravicah

Vir: Evropsko sodišče za človekove pravice (2013)

Glede na ozadje posledic druge svetovne vojne, je bila znotraj Sveta Evrope sestavljena
Konvencija za zaščito človekovih pravic in temeljnih svoboščin (EKČP). V podpis je bila
predložena 4. novembra 1950 v Rimu in je začela veljati leta 1953. Podobno kot splošna
deklaracija človekovih pravic Združenih narodov, ki je bila sprejeta leta 1948 in na kateri
je neposredno zasnovana, je tudi namen EKČP zagotoviti, da nobena država svojim
državljanom ne bi nikoli več mogla povzročati gorja, do katerega je prišlo pred in med
vojno. Konvencija je bila revolucionarna s treh vidikov. Po eni strani je bilo prvič možno,
da se država v okviru mednarodnega sporazuma pritoži nad tem, kako druga država
obravnava svoje lastne državljane. Po drugi strani omogoča posameznim državljanom, da
se pritožijo mednarodnemu telesu glede tega, kako jih obravnava država, to je, kako
priznava posameznike kot subjekte mednarodnega prava (s pridržkom, da vlade
akceptirajo individualne prijave). In tretjič – oblikovala je mehanizme, ki zagotavljajo, da
države svoje obveznosti tudi izpolnjujejo.
EKČP določa seznam civilnih in političnih pravic ter svoboščin, poleg tega pa tudi sistem za
uveljavljanje obveznosti, ki so jih sprejele države pogodbenice. Ta naloga je bila zaupana
trem ustanovam: Evropski komisiji za človekove pravice (ustanovljena leta 1954, v
nadaljevanju EK), Evropskemu sodišču za človekove pravice (v nadaljevanju ESČP;
ustanovljeno leta 1959) in Odboru ministrov Sveta Evrope. Slednjega sestavljajo zunanji
ministri držav članic ali njihovi predstavniki.
V skladu z EKČP iz leta 1950 so lahko države pogodbenice in individualni subjekti
(posamezniki, skupine posameznikov ali nevladne organizacije) držav pogodbenic, ki so
sprejele pravico individualne peticije, vložile pritožbe proti državam pogodbenicam zaradi
domnevnih kršitev pravic EKČP.
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Pritožbe so bile najprej podvržene uvodnemu pregledu, ki ga je izvedlo EK in določila
njihovo sprejemljivost. V primerih, ko so bile prijave določene za sprejemljive in ni bila
dosežena prijateljska poravnava oziroma rešitev, je EK sestavila poročilo z ugotovljenimi
dejstvi in mnenjem o tožbenih razlogih. Poročilo je bilo posredovano Odboru ministrov.
Kjer je tožena država sprejela obligatorno jurisdikcijo sodišča (v nadaljevanju ESČP), je
imela zadevna komisija in ali država pogodbenica po posredovanju poročila Odboru
ministrov tri mesece časa, da je zadevo predložila sodišču v dokončno, obvezujočo sodbo.
Posamezniki takrat še niso imeli pravice svoje zadeve predložiti neposredno sodišču. Če
primer ni bil predložen EK oziroma sodišču, je Odbor ministrov odločal o tem, ali je prišlo
do kršitev EKČP, in če je to ustrezalo, pravično odločil v korist žrtve. Odbor ministrov je bil
odgovoren tudi za nadzor nad izvajanjem sodb sodišča (Kukec, 2008, str. 82).
Konvencija o varovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin je pogodba, ki je
osnovana na temeljih splošne deklaracije človekovih pravic. Gre za seznam načel, pravnih,
zasebnih, političnih in drugih pravic ter odgovornosti, ki so varovani s strani treh različnih
institucij. Te so Evropsko sodišče za človekove pravice, Evropska komisija ter Odbor
ministrov Sveta Evrope, ki jih bom v nadaljevanju podrobneje predstavila.
Vsebinsko je Konvencija razdeljena na tri dele, pri čemer drugi del ureja organizacijo,
sestavo, pristojnosti, način dela in odločanje Evropskega sodišča za človekove pravice.
Konvencija zasleduje cilje Sveta Evrope za ohranjanje in razvoj človekovih pravic in
temeljnih svoboščin. Je prvi korak na poti h kolektivni pravni zaščiti nekaterih pravic, že
priznanih v splošni deklaraciji človekovih pravic.
Konvencija za zaščito človekovih pravic in temeljnih svoboščin (EKČP) v vseh državah
članicah Sveta Evrope nima enakega pravnega položaja in moči. Povsod predstavlja
zavezujoče notranje pravo in spoštovanje pravic in svoboščin, določenih z EKČP. Razlike
so v načinu zagotavljanja te obveznosti, pa tudi v tem, kakšen pravni položaj priznavajo
EKČP. Tako ima EKČP moč ustave v Avstriji, moč zakona v Nemčiji ter položaj pod ustavo
in nad zakonom v Franciji in Sloveniji (Ribičič v Kukec, 2008, str. 118).
Pravica do veroizpovedi je podrobneje opredeljena v 9. členu Konvencije o človekovih
pravicah, kjer je zapisano: »Vsakdo ima pravico do svobode misli, vesti in veroizpovedi.
Ta pravica vključuje svobodo spremembe vere ali prepričanja ter svobodo, da človek
bodisi sam ali skupaj z drugimi ter zasebno ali javno izraža svojo vero ali prepričanje v
bogoslužju, pouku, praksi ali verskih obredih. Svoboda izpovedovanja vere ali prepričanja
se sme omejiti samo v primerih, ki jih določa zakon, in če je to nujno v demokratični
družbi zaradi javne varnosti, za zaščito javnega reda, zdravja ali morale ali zaradi varstva
pravic in svoboščin drugih ljudi« (Varuh človekovih pravic, 2013).
V nadaljevanju diplomske naloge preučujem primere, ki se nanašajo tudi na 7. člen
Konvencije o človekovih pravicah, ki pravi, da ni kazni brez zakona. Pri tem je mišljeno, da
se ne sme nikogar obsoditi za nekakšno dejanje, ki je bilo storjeno v času, ko to dejanje
ni bilo kaznivo po domačem ali mednarodnem pravnem sistemu.
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10. člen Konvencije (Evropska konvencija o človekovih pravicah, 2013) je osredotočen na
svobodo izražanja, kar pomeni, da so posameznikove ideje in mišljenje nedotakljivi s
strani javne oblasti. Ta člen je omejen s kaznimi, ki jih določa zakon, v primerih
ohranjanja varnosti demokratične države oziroma javnega reda in miru.
14. člen je eden pomembnejših pri razumevanju moje diplomske naloge, saj je zapisano:
»Uživanje pravic in svoboščin, določenih s to Konvencijo, je zagotovljeno vsem ljudem
brez razlikovanja glede na spol, raso, barvo kože, jezik, vero, politično ali drugo
prepričanje, narodnostni ali socialni izvor, pripadnost narodni manjšini, lastnino, rojstvo ali
kakšne druge okoliščine« (Evropska konvencija o človekovih pravicah, 2013).
»Izrazi misli, prepričanje, vest in vera lahko zajemajo široko območje intelektualne in
duhovne dejavnosti. Pravica do svobode misli, vesti in vere je v večji meri stvar
posameznikovega srca in duha. Šele ko človek izrazi svoje mišljenje ali prepričanje, se
država zaveda njihovega obstoja ali značaja. Tedaj se pri izražanju lahko pojavijo tudi
vprašanja s področja svobode izražanja ali katerega drugega člena EKČP« (Gomien, 2009,
str. 83).
Vidimo torej, da je v Evropski konvenciji jasno izražena pravica do veroizpovedi v javnem
življenju, a je hkrati v naslednjem stavku tako omejena, da je mogoče, da si vsak za
poseben primer lahko drugače tolmači ta člen. Torej je veroizpoved dovoljena, a je do te
mere omejena, da posameznik ni ravno prepričan, v katerih primerih, kdaj in kako jo
omejuje zaščita javnega reda, javne varnosti, morale in podobno.
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4 EVROPSKO SODIŠČE ZA ČLOVEKOVE PRAVICE
Viri različnih pravnih sistemov (mednarodnega, evropskega in nacionalnega) se lahko
različno (ne)uporabljajo. Pravice iz teh aktov pa lahko včasih sobivajo, se prekrivajo ali
kopičijo. Pravno (sodno) varstvo pravic iz različnih virov je lahko urejeno na različnih
ravneh in s strani različnih sodišč (Knez, 2009, str. 11).
Slika 2: Stavba Evropskega sodišča za človekove pravice

Vir: Wikipedia (2013)

Ustanovitev Evropskega sodišča za človekove pravice je bilo nekdaj revolucionarno
dejanje v mednarodnih odnosih, saj od tedaj nobena članica ne sme več grobo kršiti
človekovih pravic svojih državljanov in pri tem, z izgovorom na svojo suverenost, zavračati
posegov mednarodne skupnosti. Organizacije, skupine in posamezniki lahko pred
sodiščem tožijo svojo ali drugo državo, toda le za kršitve določil EKČP-ja in šele takrat, ko
bi izčrpali vsa pravna sredstva v svoji ali drugi državi (Bebler 2007, 43).
Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je bilo ustanovljeno na podlagi Evropske
konvencije o človekovih pravicah, z dodatnim Protokolom št. XI dne 11. novembra 1998.
Ta amandma je spremenil konvencijski postopek v popolnoma sodnega, ko je funkcijo
preizkušanja vlog, ki jo je opravljala komisija, zaupal samemu ESČP, katerega pristojnost
je postala obvezna (Kukec, 2008, str. 126). Sodna funkcija odbora ministrov je bila s tem
formalno odpravljena.
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4.1 ORGANIZACIJA SODIŠČA
Sodišče sestavlja tolikšno število sodnikov, kolikor je držav pogodbenic (trenutno 47).
Sodnike izvoli skupščina Sveta Evrope, ki s seznama izbere tri kandidate, ki jih predlaga
vlada posamezne države. Tako vlada posamezne države predlaga tri kandidate za to
ugledno mesto, predlagani pa niso nujno državljani dotične države in ali članice Sveta
Evrope. Najmanjše članice Sveta Evrope so že izrabile to možnost, kadar niso imele dovolj
visoko kvalificiranih pravnih strokovnjakov (Bebler, 2007, str. 44).
Slika 3: Sodniki Evropskega sodišča za človekove pravice

Vir: Guardian (2013)

Mandat traja šest let, sodniki pa so lahko znova izvoljeni. Mandat jim preneha, ko
dopolnijo 70 let, kljub temu pa se še naprej ukvarjajo s primeri, ki so jim dani v
obravnavo. Postopek pred ESČP je javen in večinoma pisen. Zaslišanja, ki se jih izvede
poredko, so javna, razen če se Senat zaradi izjemnih okoliščin odloči drugače. Tudi vloge
in drugi dokumenti, ki jih v sodni register vlagajo stranke, so dostopne javnosti.
Individualni pritožniki lahko sami vložijo svojo pritožbo, vendar pa bi morali biti pravno
zastopani od trenutka, ko je pritožba posredovana toženi vladi. Svet Evrope je ustanovil
sistem pravne pomoči za pritožnike, ki nimajo zadostnih sredstev (Kukec, 2008, str. 126).
Evropsko sodišče za človekove pravice vodijo predsednik in dva podpredsednika. Sodišče
deluje v štirih variabilnih skupinah sodnikov. Vsako skupino sestavljajo tako, da bi dosegli
čim bolj uravnoteženo sestavo sodnikov, glede na spol in pripadnost različnim pravnim
sistemom v Evropi (Bebler, 2007, str. 44).
Po navedbah Kukca (2008, str. 127) je sodišče organizirano v komiteje treh sodnikov
znotraj vsake sekcije – oddelka, ki so postavljeni za 12 mesecev. Naloga komiteja je, da
nedopustne in nesprejemljive pritožbe zavrže. Druga stopnja sojenja je senat sedmih
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sodnikov. Tudi ta je uradno oblikovan znotraj vsake sekcije. »Senat lahko presoja tudi in
merito (po vsebini), lahko pa tudi odloča o sprejemljivosti oziroma dopustnosti pritožb.
Tretja stopnja pa je veliki senat. Zanimivo je, da lahko članica v sporu po tem, ko je spor
dodeljen velikemu senatu, v roku treh mesecev ugovarja sestavi. Veliki senat
sedemnajstih sodnikov se ustanovi za tri leta. Poleg članov ex officio – predsednika,
podpredsednikov in predsednikov sekcij (odborov) – se veliki senat oblikuje z rotacijo
znotraj dveh skupin, ki se menjata na vsakih devet mesecev. Te skupine se oblikujejo ob
upoštevanju geografskega ravnotežja in tako, da odsevajo različne pravne tradicije«
(Kukec, 2008, str. 127).

4.2 O REFORMI ESČP
Veliko število pritožb je zahtevalo spremembo sistema, za katero je bilo prvo soglasje
doseženo leta 2004, v obliki protokola št. XIV. Do zdaj ga ni ratificirala samo ena država,
in sicer Rusija. Navkljub protokolu št. XIV in tam predvidenih rešitvah je splošno sprejeto
spoznanje, da so nadaljnje izboljšave sistema nujne.
O reformi mehanizmov EKČP in s tem ESČP se je tudi pri nas v preteklem obdobju kar
precej razpravljalo. Po navedbah Kukca (2008, str. 75) je doktor Ciril Ribičič ugotavljal, da
je ESČP »žrtev« svojega uspeha zaradi ogromnega pripada zadev in vedno večjih
zaostankov. »V zvezi z reformističnimi prizadevanji, ki se jih ESČP vztrajno in vse bolj
sistematično loteva, velja omeniti tisto, kar bi lahko bilo posnemanja vreden vzorec za vsa
sodišča, ki se znajdejo pred podobnimi problemi, tudi Ustavno sodišče Republike
Slovenije. Gre za to, da ESČP prizadevanja za racionalizacijo in povečanje učinkovitosti
lastnega delovanja uspešno povezuje s težnjo, da krepi svoj položaj in vlogo sodb, ki jih
sprejema« (Kukec, 2008, str. 74).

4.3 POSLOVNIK ESČP
Z izjemo temeljnega vsebinskega vira, to je Evropske konvencije o varstvu človekovih
pravic in temeljnih svoboščin, je za vsakdanje delo sodišča Poslovnik zagotovo
najpomembnejši pravni vir. Brez njegovega poznavanja si ni mogoče predstavljati
uspešnega nastopanja in vodenja zahtevnih pravnih postopkov pred tem mednarodnim
tribunalom. Opozoriti je treba, da se splošno spreminjanje Poslovnika nadaljuje glede na
vedno nove izkušnje iz praktičnega dela sodišča in da je zato po navedbah Kukca (2008,
str. 76) treba kmalu pričakovati še nadaljnje spremembe. »Značilnost sedanje izdaje
Poslovnika je dopolnitev z »Navodili za prakso«, ki jih je izdal predsednik ESČP na podlagi
32. člena Poslovnika. Priložena so tudi na koncu te knjige, zaradi preglednosti in
uporabnosti pa jih na tem mestu posebej ne komentiram. Namenjena so usmerjanju
strank glede različnih vidikov njihovih stikov s sodiščem, hkrati pa uvajajo bolj
standardizirane postopke, ki naj bi sodišču olajšali obravnavanje zadev. Doslej so bila
sprejeta tri navodila za prakso, bo pa jih še več« (Kukec, 2008, str. 135).
Poslovnik je sestavljen iz šestih vsebinskih sklopov (Svet Evrope, 2013): Organizacija in
delovanje sodišča (1.–30. člen), Postopek (31.–96. člen), Predhodne določbe (97.–102.
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člen), Končne določbe (103. in 104. člen) ter Priloge k Poslovniku (o preiskavah členi A1–
A8) in Navodila za prakso (zahteve za začasne ukrepe, začetek postopka in pisne vloge).
Katerakoli druga država pogodbenica (državna pritožba) ali katerikoli posameznik, ki trdi,
da je žrtev kršenja EKČP (individualna pritožba), lahko neposredno na ESČP v Strasbourgu
vloži pritožbo (prijavo) ene ali več pravic iz EKČP z navedbo kršitve države pogodbenice.
Pismena informacija za prijavitelje in formularji za prijavo so na voljo v registraturi
(Wildhaber v Kukec, 2008).
Kot določa poslovnik (Evropski svet, 2013), je postopek pred ESČP javen. Zaslišanja so
praviloma javna, razen če veliki senat zaradi izjemnih okoliščin ne odloči drugače.
Memorandumi in drugi dokumenti, ki jih stranke predložijo registraturi ESČP, so dostopni
javnosti, razen če predsednik ne odloči drugače. Posamezni pritožniki lahko sami
predložijo svoje pritožbe, vendar je pravno zastopanje priporočljivo in se celo zahteva za
zaslišanje ali po odločitvi, da je pritožba sprejeta. Odvetnik je obvezen šele v tej fazi
postopka. Svet Evrope je sestavil tudi shemo pravne pomoči za tiste prijavitelje, ki nimajo
na voljo dovolj finančnih sredstev.
Uradna jezika Evropskega sodišča za človekove pravice sta angleščina in francoščina,
vendar pa so pritožbe lahko zapisane v enem od uradnih jezikov pogodbenic. Ko je prijava
sprejeta na ESČP, sodišče uporablja enega od uradnih jezikov, razen če predsednik ali
senat (Veliki senat) uradno dovoli nadaljnjo uporabo jezika, v katerem je napisana
pritožba. »Takšen je bil primer, ko je v zadevi Riera Blume in drugi proti Španiji (sodba
ESČP št. 37680797), predsednik senata odobril uporabo španščine« (Kukec 2008, str.
137).
4.3.1 NAJPOMEMBNEJŠE PROCESNE DOLOČBE
Kot je bilo že omenjeno, je glede samega postopka treba upoštevati člene 19.–51. EKČP,
še posebej pomembne pa so določbe Poslovnika sodišča. Kot navaja Kukec (2008, str.
137), je nova značilnost zdajšnje izdaje Poslovnika dopolnitev pravil z Navodili za prakso,
ki jih je izdal predsednik Sodišča na podlagi 32. člena Poslovnika. Namenjena so
usmerjanju strank glede različnih vidikov njihovih stikov s sodiščem, hkrati pa uvajajo bolj
standardizirane postopke, ki naj bi sodišču olajšali obravnavanje zadev. Do zdaj so bila
sprejeta tri navodila za prakso, zagotovo pa jih bo še več (Evropsko sodišče za človekove
pravice, 2013).
Razen omenjenih členov EKČP, ki se nanašajo na procesne določbe, je treba še posebej
upoštevati drugi del Poslovnika, ki določa predvsem splošna pravila, začetek postopka,
sodnike poročevalce, postopek ugotavljanja sprejemljivosti, postopek po sprejetju
pritožbe, obravnavo, postopek pred velikim senatom, sodbe, svetovalna mnenja ter
brezplačno pravno pomoč, ki je za odvetnike še posebej pomembna.

10

4.3.2 KAKO SE PRITOŽITI NA EVROPSKEM SODIŠČU ZA ČLOVEKOVE PRAVICE
Kot navajajo dokumenti, pritožbo lahko vložijo posamezniki, nevladne organizacije ali
skupine posameznikov, ki zatrjujejo, da so žrtve kršitev pravic, priznanih z EKČP in njenimi
protokoli, s strani države Slovenije ali katerekoli druge države pogodbenice (članice Sveta
Evrope).
Dopustnost oziroma sprejemljivost pritožb je določena v 34. in 35. členu EKČP. Pritožba je
tako možna le v primerih, ko je država tista, ki domnevno krši človekove pravice, ne pa,
če jih kršijo zasebniki ali zasebne pravne osebe. Velikokrat vlagatelji napačno razumejo,
da lahko ESČP spremeni ali razveljavi oziroma odpravi odločbe domačih sodišč. »Da bi
ESČP lahko razglasilo zadevo za dopustno, mora vlagatelj dokazati, da je izčrpal vsa
razpoložljiva pravna sredstva v državi, proti kateri je naperjena pritožba. Vloga mora biti
podana v šestih mesecih od dneva sprejetja oziroma vročitve končne odločitve po
domačem pravu. Vlagatelj se mora sklicevati na določbe EKČP ter utemeljiti, da gre v
njegovem primeru za kršitev pravic in svoboščin, ki jih zagotavljajo EKČP in njeni
protokoli« (Kukec, 2008, str. 137).
Sodišče ima tudi pravico ne obravnavati pritožbe, ki je predložena na temeljih 34. člena.
To lahko stori v primerih, ko bo šlo za zadeve oziroma pritožbe, ki bodo vložene anonimno
in tudi v primerih, ko bo šlo za enako zadevo, ki jo je v preteklosti sodišče že obravnavalo,
oziroma, ki je že v nekem drugem postopku mednarodne preiskave ter ne vsebuje
nikakršnih novih spoznanj ali dejstev.
Zgodi se tudi, da sodišče zadevo, ki se predloži na podlagi 34. člena, razglasi za
nedopustno. To se zgodi, ko sodišče presodi, da je zadeva bodisi očitno neutemeljena, da
ni v skladu z določbami Konvencije ali njenih protokolih ali v primerih, ko bi pomenila
zlorabo pravice do pritožbe. V omenjenih primerih ima sodišče pravico na podlagi tega
člena zavrniti vse pritožbe, za katere je mnenja, da so nedopustne in jih tako izločiti tudi
iz vsakršne nadaljnje obravnave.
Dokler pride do same odločitve ali je vloga sprejemljiva ali ne, so dopisi vlagatelja vloge
ali njegovega zastopnika lahko spisani v katerem koli od uradnih jezikov vseh držav
pogodbenic. To pomeni, da je pritožba lahko napisana tudi v slovenskem jeziku. Enkrat,
ko je odločeno o dopustnosti zadeve, je korespondenca, kot tudi pisne priprave na sodno
obravnavo, v angleškem jeziku ali francoščini. Izjema je, ko se zgodi, da predsednik
senata ne dovoli nadaljnjega uporabljanja nekaterega od jezikov držav pogodbenic. Ker je
s členom 34. poslovnika v tretjem odstavku tako določeno, od te faze postopka naprej,
poteka vso komuniciranje med pritožniki ali njihovimi predstavniki pred sodiščem v
nekatere od uradnih jezikov samega sodišča, se pravi v angleščini ali francoščini.
Sama vloga se mora vložiti na posebnem obrazcu tajništva Sodišča. Pri nas lahko ta
obrazec najdemo na Informacijsko dokumentacijskem centru Sveta Evrope v Ljubljani ali
na spletnih straneh omenjenega centra. Iz samega obrazca je razvidno, da mora vloga
obvezno vsebovati splošne podatke, kot so ime in priimek, spol, datum rojstva, naslov
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vlagatelja, državljanstvo, poklic, ime in priimek morebitnega zastopnika, njegov poklic in
naslov, ime države pogodbenice ali več pogodbenic, proti katerim se vlaga pritožba. Poleg
omenjenega, mora pritožba vsebovati tudi kratko a vseeno jedrnato navajanje dejstev in
domnevnih kršitev EKČP kot tudi utemeljitev. Poleg tega mora vlagatelj predložiti tudi
krajšo izjavo, da je izčrpal vsa domača pravna sredstva, ki so na voljo in je tudi upošteval
šestmesečni rok. To namreč naredi zadevo dopustno. Prikazati se mora tudi namen
pritožbe kot tudi navedbo zahtevkov za pravično zadoščenje. Zadnje, a zelo pomembno,
pa je, da vlagatelj priloži vse potrebne dokumente, zlasti sodne in preostale določbe, ki se
nanašajo na sam predmet pritožbe.
»Vlagatelji, ki ne želijo razkriti svoje identitete javnosti, to navedejo in predložijo izjavo o
razlogih, ki naj bi opravičevali tako odstopanje od pravila o dostopu do informacij v
postopku pred sodiščem. Predsednik senata nato, v izjemnih in upravičenih primerih,
odloči o utemeljenosti prošnje za anonimnost« (Kukec, 2008, str. 138).
Posamezniki, nevladne organizacije in skupine posameznikov lahko podajo vloge sami ali
prek zastopnika. Zastopnik vlagatelja mora biti odvetnik, z dovoljenjem za opravljanje
odvetniške dejavnosti v eni od držav pogodbenic in s stalnim prebivališčem na njihovem
ozemlju, ali druga oseba, ki jo potrdi predsednik senata. Imena odvetnic in odvetnikov, ki
so posredovali izjave o tem, da so pripravljeni zastopati stranke pred ESČP, lahko pri nas
pridobimo na že prej omenjenem naslovu Informacijskega centra Sveta Evrope v
Ljubljani. Odvetnik ali drug odobreni predstavnik oziroma vlagatelj sam mora imeti
ustrezno znanje enega o uradnih jezikov sodišča, lahko pa predsednik senata dovoli tudi
uporabo neuradnega jezika, torej tudi slovenskega.
V primeru, da zadeva ni zavržena kot nedopustna, lahko predsednik senata na zahtevo
vlagatelja, ki je podal vlogo po navedbah 34. člena EKČP, ali na lastno pobudo, odobri
pravno pomoč za zastopanje. Pravno pomoč odobri le, če ugotovi, da je to potrebno za
pravilen potek postopka pred sodiščem in kadar vlagatelj nima dovolj sredstev. V skladu z
drugim in četrtim odstavkom 36. člena Poslovnika mora imeti v tej fazi postopka vsak
pritožnik pravnega zastopnika. Če pritožnik nima sredstev za pravno zastopanje, lahko
sodišče zaprosi za pravno pomoč po obstoječem sistemu dodeljevanja pravne pomoči (91.
in sledeči členi Poslovnika).
4.3.3 POSTOPEK ZA SPREJEM PRITOŽBE
Kot določajo pravila, sodišče najprej odloči o dopustnosti vloge. Če je odločitev pozitivna,
ESČP poskuša stranke spodbuditi k sklenitvi prijateljske poravnave. Če to ni mogoče,
ESČP v senatu sedmih sodnikov ali v velikem senatu sedemnajstih sodnikov odloči o
kršitvi EKČP ali njenih protokolov. V izjemnih primerih se pred sprejemom dokončne
odločitve opravi tudi javna obravnava. Na sodbe, ki so lahko izrečene javno, ni mogoča
redna pritožba.
Po navedbah Kukca (2008) so sodbe sodišča dokončne in za prizadete državne
zavezujoče. Izvajanje teh sodb za prizadeto državo pomeni obveznost, da vlagatelju, ki je
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v tej zadevi zmagal, izplača odškodnino (če je zanjo prosil) in da se v prihodnje izogiba
podobnim kršitvam, ki jih je ugotovilo ESČP. Vsaka posamezna pritožba se dodeli sekciji,
njen predsednik pa zadolži poročevalca. Poročevalec nato po uvodni preučitvi zadeve
odloči, ali naj jo obravnava tričlanski odbor ali senat. Odbor lahko soglasno odloči, da
pritožba ni sprejeta ali da se črta. To lahko stori brez nadaljnje preiskave.
»Senat pregleda posamezne prijave, ki jih odbor ne določi za nesprejemljive ali ki jih
poročevalec predloži neposredno senatu, ter državne pritožbe. Senat določi oboje –
primernost za sprejem in pritožbeni razlog – običajno z ločenimi sklepi, vendar skupaj,
kjer to ustreza« (Kukec, 2008, str. 139). Senat lahko kadar koli umakne svojo pristojnost
v prid Velikega senata v primerih, kadar zadeva odpira resno vprašanje interpretacije
EKČP ali kjer obstaja tveganje oddaljevanja od obstoječe judikature, razen če ena od
strank ugovarja takšnemu umiku v roku enega meseca od obvestila o nameri umika.
Pristojnost strank iz 30. člena EKČP, določa da lahko ugovarjajo odstopu. V skladu s
Poslovnikom sodišča pa mora biti takšen ugovor ustrezno argumentiran. Prva stopnja
postopka je po navadi v pisni obliki, čeprav se lahko senat odloči tudi za zaslišanje, v
okviru katerega se običajno obravnavajo tudi zadeve v zvezi s pritožbenim razlogom (členi
zatrjevanih kršitev). Odločitev senata o sprejemljivosti, ki se sprejemajo s soglasnim
glasovanjem, morajo vsebovati razloge in se morajo objaviti.
4.3.4 POSTOPEK PO SPREJEMU PRITOŽBE
Ko se je senat odločil, da sprejme prijavo, lahko stranke povabi, da predložijo nadaljnje
dokaze in pismena opažanja, vključno s kakršnim koli zahtevami za »pravično
zadoščanje« s strani prijavitelja, ter da se udeležijo javnega zaslišanja glede pritožbe
zadeve.
Po navedbah poslovnika (Kukec, 2008) po predhodni obravnavi o dopustnosti vloge lahko
predsednik pristojnega Senata oz. Senat odloči, da mora biti vlada dotične države o vlogi
obveščena in pozvana, da predloži svoje pisne pripombe o dopustnosti in utemeljenosti
vseh ali nekaterih pritožb. Senat lahko v slednjem primeru ostali del vloge z delno
odločitvijo oceni kot nedopusten; k pismu, v katerem se sporoči, da je bila o vlogi
obveščena vlada, se priloži kopijo delne odločitve Evropskega sodišča za človekove
pravice. Postopek pred sodiščem glede pritožb, ki so bile z delno odločitvijo ocenjene kot
nedopustne, je s tem zaključen.
Predsednik senata lahko v interesu pravilnega delovanja sodstva povabi ali izda dovoljenje
katerikoli državi pogodbenici, ki ni stranka v postopkih, ali katerikoli zadevni osebi, ki ni
pritožnik (na primer nevladna organizacija), da predloži pismene komentarje in, v izjemnih
primerih, poda izjavo na zaslišanju. Država pogodbenica, katere državljan je prijavitelj
zadeve, ima pravico intervenirati. Med postopkom o tožbenem razlogu se lahko s
posredovanjem registrature vodijo pogajanja z namenom sklenitve prijateljske rešitve.
Pogajanja za prijateljsko rešitev so zaupne narave.
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Ko je vlada tožene države o vlogi obveščena, je hkrati pozvana, da izrazi svoje stališče
glede možnosti prijateljske poravnave in da pošlje svoje predloge, to ureja 62. člen
Poslovnika. Ob prejemu stališč vlade ima pritožnik priložnost odgovoriti na predlog vlade o
prijateljski poravnavi. V skladu z drugim odstavkom 62. člena Poslovnika je postopek
prijateljske poravnave tajen.
»Če pritožnik neupravičeno zavrne predlog prijateljske poravnave, ki bi jo predlagal tajnik
oddelka, sme vlada sprejeti enostransko deklaracijo in primer se lahko izbriše s seznama
zadev 1. c. odstavek 37. člena Konvencije – glej Van Houten proti Nizozemski (črtanje s
seznama primerov), št. 25149/03, ESČP 2005-IX« (Kukec, 2008, str. 139).
4.3.5 SODBE
Senat odloča z večinskim glasovanjem. Katerikoli sodnik, ki je sodeloval pri presojanju
zadeve, ima pravico, da sodbi priloži ločeno mnenje, ki izraža njegovo strinjanje ali
nestrinjanje ali pa samo golo izjavo o nestrinjanju.
Člen 43. EKČP omogoča neko vrsto notranjega pritožbenega postopka. Katerakoli stranka
lahko v roku treh mesecev po vročitvi sodbe senata zaprosi, da se zadeva preda velikemu
senatu, če odpira resno vprašanje interpretacije ali prijave oziroma resno sporno
vprašanje splošnega pomena. Takšne prošnje preveri skupina pretih sodnikov velikega
senata, ki jo sestavljajo predsednik ESČP, predsedniki sekcij (z izjemo predsednika
sekcije, ki predseduje sekciji, kamor spada senat, ki je izrekel sodbo) in še en sodnik, ki
se voli z rotacijo med sodniki, ki niso člani originalnega senata.
Sodba senata postane pravnomočna po preteku roka treh mesecev ali prej, če stranke
objavijo, da ne nameravajo zaprositi za posredovanje naprej, oziroma po odločitvi senata,
ki zavrača prošnjo za posredovanje naprej.
Če senat prošnjo sprejme, potem Veliki senat poda svojo odločitev o zadevi v obliki sodbe.
Veliki senat odloča z večinskim glasovanjem in njegove sodbe so dokončne oz.
pravnomočne. Vse pravnomočne sodbe ESČP so za zadevne tožene države obvezujoče.
Sodbe ESČP so deklaratorne. Z drugimi besedami, čeprav lahko ESČP dosodi
kompenzacijo za finančno in nefinančno škodo, ne more odrediti iz tega izhajajočih
ukrepov. Tako na primer ne more anulirati nacionalnih odločitev in nacionalno zakonodajo
razglasiti za nezakonito. V tem smislu se njegovih sodb ne da neposredno izvajati v
domačih sistemih na način, ki velja za odločitve Sodišča Evropskih skupnosti Luksemburgu
(SES).
Odgovornost za nadzor nad izvajanjem sodb nosi Odbor ministrov Sveta Evrope. Tako
odbor ministrov verificira, ali države, v katerih je bila ugotovljena kršitev EKČP, izvajajo
ustrezne ukrepe za izpolnjevanje specifičnih ali splošnih obveznosti, ki izhajajo iz sodb
ESČP.
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4.3.6 IZVRŠEVANJE SODB
Spremljanje izvrševanja sodb nadzoruje Odbor ministrov Sveta Evrope, ki se prepriča, da
so države sprejele potrebne splošne ukrepe za preprečevanje novih kršitev (sprememba
zakonodaje, sodne prakse, pravilnikov ali sprejemanje praktičnih rešitev, kot je gradnja
dodatnih zaporov ali imenovanje novih sodnikov …). Prepriča se tudi, da je bila pritožniku
izplačana odškodnina, kot jo je dosodilo sodišče, in da so v določenih primerih sprejeti
drugi konkretni ukrepi, ki zagotavljajo popolno zadoščanje (obnova postopkov, odprava
prepovedi ali odredbe o zaplembi, izbris iz policijske kartoteke, izdaja dovoljenja za
bivanje).
V skladu s tretjim odstavkom 44. člena EKČP se končne sodbe objavijo. Vse sodbe so
javnosti dostopne na spletnih straneh ESČP. Objavijo se tudi v zbirki »European Court of
Human rights Reports of Judgements and Decisions«, ki jih izdaja Svet Evrope.
4.3.7 POSLEDICE SODB ESČP
Prav je opozoriti na tiste odločitve (sodbe) ESČP, po katerih so morale države ukrepati na
podlagi dokončnih sodb. V javnosti je pogosto prepričanje, da gredo pritožnikom le
denarni zneski, najsi bo iz naslova odškodnine za materialno škodo, nematerialno škodo,
pravično zadoščanje in povrnitve stroškov postopka; vključno s pripadajočimi zamudnimi
obresti, kot jih določi sodba ESČP. Ker gre včasih za še pomembnejše obveznosti držav,
pogosto na sistemskem nivoju, ko morajo odpravljati pomanjkljivosti zakonodaje in pravih
ureditev v nacionalnih pravnih redih, navajam nekaj vzorčnih primerov v 17 državah, ki bi
jih v arhaičnem pravnem jeziku lahko imenovali »zaradi dosege dejanj«.
Kot prikazuje slika spodaj, navkljub podpisu EKČP, države pogodbenice, navkljub podpisu,
Konvencijo kršijo. Med večkratnima kršiteljicama določb Konvencije se po podatkih iz slike
uvrščata Turčija in Rusija. V preteklosti je znanih tudi nekaj tožb zoper Slovenijo,
najodmevnejši primer je bil primer Lukenda.
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Slika 4: Število sodb po državah od leta 1959 do 2011

Vir: London School of Economics and political science

Slovenija je po zadevi Lukenda morala sprejeti novi sistemski zakon, s katerim je v letu
2007 na novo uredila sojenje v nerazumnem roku (kršitev 6. člena EKČP), ki se v
nacionalni zakonodaji imenuje drugače, 23. člen URS govori o sojenju brez nepotrebnega
odlašanja. Zakon o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja je po oceni
številnih odvetnikov ter Državnega pravobranilstva RS, še vedno nedorečen in
pomanjkljiv. Po navedbah odvetnika Kukca (2008) se lahko zgodi, da se bomo čez leto ali
dve zopet srečali pred ESČP z razlogom iste kršitve, podobno kot se je zgodilo v Italiji po
sprejemu »Legge Pinto« ali pa v zadnjem času Češki, Slovaški, Poljski, za katere je ESČP
ugotovilo podobne sistemske kršitve utemeljene v nedodelani in pomanjkljivi nacionalni
zakonodaji varstva človekovih pravic.
Ko omenjamo Slovenijo, je treba poudariti, da sta tudi zadevi Rehbock in Matko proti
Sloveniji bili tisti sprožilni dejavnik, ki je spodbudil sprejem novega Zakona o policiji in
spremembo Zakona o kazenskem postopku. Ugotovimo lahko, da so prav odločitve ESČP
(pa tudi mnoge odločitve US RS) povzročile obveznost države po natančnejši ureditvi
človekovih pravic v primeru ugotovljenih kršitev.
V nadaljevanju je naštetih nekaj primerov, ko so države morale ukrepati na podlagi sodb
ESČP (Kukec, 2008, str. 141).

− Avstrija je spremenila zakonodajo glede obravnavanja zapornikov v psihiatričnih
bolnišnicah in zagotovila sredstva za nujno socialno pomoč tujcem s stalnim
prebivališčem na njenem ozemlju.
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− Belgija je spremenila zakonodajo o brezdomcih in sprejela ukrepe, ki odpravljajo vse
vrste razlikovanja nezakonskih otrok.

−
−
−
−

Bolgarija je odpravila pravico tožilcev, da za osumljence odredijo pripor pred sojenjem.

−
−
−
−
−
−

Grčija je spremenila zakonodajo o pridržanju ljudi v preiskovalnem zaporu.

Danska je spremenila zakonodajo v zvezi s priporom pred sojenjem.
Finska je spremenila zakon o skrbništvu otrok in pravici obiskovanja.
Francija, Španija in Združeno kraljestvo Velike Britanije so sprejele zakon, ki ureja
prestrezanje telefonskih pogovorov.
Hrvaška se je v prijateljski poravnavi zavezala obnoviti kaznilnico v Lepoglavi.
Italija je uvedla obveznost, da so zagovorniki navzoči pred kasacijskim sodiščem.
Nizozemska je spremenila zakon o pridržanju duševnih bolnikov.
Portugalska je preoblikovala sistem upravnega sodstva in povečala število sodnikov.
Romunija je razširila pravico do pritožbe zoper odločitev tožilcev v zvezi z lastninskimi
pravicami.

− Švedska je spremenila zakon o obveznem verouku.
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5 SODNA PRAKSA
Sodne prakse glede člena EKČP, ki ureja pravico do veroizpovedi, ni prav veliko, se pa po
vsebini deli na tri dele. Kot smo že omenili, ta člen v dveh odstavkih določa, da pravica
vključuje svobodo spremembe vere ali prepričanja ter svobodno, zasebno ali javno
izražanje vere oziroma prepričanja. V drugem odstavku pa v nadaljevanju določa, v
katerih primerih je mogoče to svoboščino omejiti. To lahko država stori samo z zakonom
in če je to v demokratični družbi nujno zaradi javne varnosti, varstvo javnega reda,
zdravja ali morale in zaradi varstva pravic in svoboščin drugih ljudi. Glede na obstoječe
judikate imajo očitno največ težav s tem v Grčiji, primerov zoper Slovenijo pa do sedaj ni
bilo.

5.1 LEYLA SAHIN PROTI TURČIJI
Primer tožbe je Leyla Sahin, študentka takrat petega letnika Fakultete za medicino v Bursi,
ki je tožila Turčijo zaradi dejstva, da je bila na Univerzi v Turčiji, februarja 1998, izdana
okrožnica, v kateri niso dovolili, da študentke nosijo pokrivala na glavi, ki je znak islamske
veroizpovedi. Prav tako ni bilo dovoljeno, da tuji študenti, z bradami, ki je prav tako
simbol islama, vpišejo in obiskujejo predavanja. Če študentje vztrajajo, se je od
profesorjev zahtevalo, da te primere prijavijo, razložijo, zakaj niso mogli izvajati predavanj
ter da se disciplinsko obravnavajo.
Tožeči stranki je bil zavrnjen pristop k pisnemu izpitu iz predmeta Onkologije zaradi
nošenja naglavne rute. Iz istega razloga ji je bilo zavrnjeno članstvo v ortopedski
travmatologiji s strani sekretariata. Poleg tega ji je bila zaradi naglavne rute zavrnjena
tudi prisotnost na predavanjih iz predmeta Nevrologije in opravljanje pisnega izpita iz
predmeta Javno zdravstvo. Leyla Sahin se je v juniju 1998 pritožila nad omenjeno
odločitvijo fakultete za zdravstvo ter navedla, da so s tem kršeni 8., 9. in 14. člen
Konvencije ter poudarila, da ni pravne podlage za izdajo takšne odločitve.
V marcu leta 1999 je istanbulsko upravno sodišče zavrglo njeno tožbo, saj naj bi izvršilni
organi univerze imeli pooblastilo za reguliranje oblačil študentov, tako naj bi zagotavljali
red in mir. To je moralo biti zagotovljeno z ustrezno zakonodajo, ustavnim in vrhovnim
upravnim sodiščem. Upravno sodišče je zaključilo, da niti ukrepi, ki so bili sprejeti, niti
mere, ki so jih uporabili proti tožeči stranki, niso bili nezakoniti.
Leta 2001 je vrhovno upravno sodišče zavrglo tožbo tožeče stranke. Ta je kljub
opozorilom nadaljevala z nošnjo naglavnega pokrivala na predavanjih, zaradi česar ji je
dekan izdal opozorilo. Kmalu za tem so se nezakonito začeli zbirati protestniki, ki se jim je
pridružila tudi tožeča stranka, zaradi česar je dekan začel z izvajanjem disciplinskih
ukrepov proti številnim študentom, med drugim tudi proti Leyli Sahin. Tožeča stranka je
na upravnem sodišču v Istanbulu izdala prošnjo za izničenje odločitve, da jo suspendirajo
s fakultete. Upravno sodišče je z obrazložitvijo utrdilo, da sodni ukrep ni nezakonit.
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V tem času je Leyla nadaljevala študij na dunajski univerzi. Trdila je, da je prepoved
nošenja muslimanske rute v visokošolskih ustanovah neupravičeno kršenje njene pravice
do svobode veroizpovedi, pri čemer se je opirala na 9. člen Konvencije o človekovih
pravicah. V ustavi Republike Turčije je zapisano, da je Republika Turčija demokratična,
sekularna in socialna država. Prav tako je v 4. členu poudarjeno, da so pred zakonom vsi
posamezniki enakopravni, brez kakršnihkoli razlik, ki bi temeljile na jeziku, rasi, barvi polti,
spolu, političnem prepričanju, veroizpovedi, članstvu verskih sekt ali kakšnih drugih
podobnih razlogov.
Državi je naloženo izvajanje potrebnih mer in ukrepov v vseh primerih in vseh okoliščinah,
da bi zagotovila takšno enakopravnost in pod nikakršnim pogojem ne sme posamezniku
biti priznan privilegij. Temeljne pravice je po njihovi ustavi možno omejiti samo z zakonom
v nekaterih posebnih okoliščinah, ampak mora tudi v takih primerih bistvo teh temeljnih
pravic in svoboščin ostati nedotaknjeno.
Izrecno je napisano tudi, da nobena določba ne sme biti interpretirana na način, da bi
država ali njeni posamezniki dobili pravico do aktivnosti, čigar namen je uničiti temeljne
pravice in svoboščine, ali jih omejiti več, kot je to zagotovljeno z ustavo. Takšna dejanja
bodo kazensko preganjanja.
V 24. členu je poudarjeno, da ima vsak državljan in državljanka Turčije pravico do
svobode vesti, prepričanja ter verske sodbe. Prav tako je izvajanje verskih molitev
popolnoma prostovoljno, torej nikogar se ne sme prisiliti, da sodeluje v molitvah, verskih
storitvah, bogoslužju in nikogar se ne sme prisiliti, da razkrije svojo versko opredelitev ali
ga zaradi te preganjati in kaznovati.
Kar se poleg omenjenega nanaša na primer in je zapisano v ustavi, so tudi členi, ki
zagotavljajo, da izobraževanje in usposabljanje o veri in etiki mora biti zagotovljeno pod
nadzorom države. Poučevanje o religijah mora biti obvezen sestavni del predmetnika
osnovnih in srednjih šol. Vse druge verske vzgoje so stvar osebne odločitve.
Izrabljanje vere, verskih čustev ali česa podobnega za povzročanje, da družbeni,
gospodarski, politični ali pravni red države temelji na verskih prepričanjih, ni dovoljeno,
četudi z razlogom, da zavaruje državne interese. Najpomembnejši je člen, ki zagotavlja,
da se nikogar ne sme prikrajšati do pravice do izobraževanja, to področje pa mora biti
urejeno z zakonom.
Nedavni fenomen nošenja naglavnih rut v šolah in visokošolskih ustanovah se je začel leta
1980, kar je privedlo do pojava primerov sodne prakse ustavnega sodišča. V sodbi marca
leta 1989 je ustavno sodišče presodilo, kaj vidi kot svobodo veroizpovedi, vesti in
bogoslužja; to je, ne da obstaja pravica do nošenja kakršnekoli verske obleke, temveč
jamči v prvi vrsti svobodo do odločitve, ali bo posameznik upošteval vero ali ne. Tako je
svoboda manifestiranja posameznikove vere omejena z javnim redom in mirom, s čimer
se zavaruje načelo sekularizma.
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V tem pogledu je univerza samo varovala načelo sekularizma in demokracije, njihova
dejanja pa so bila tolmačena kot ukrepi, s katerimi so izpolnjevali cilje in so bili mišljeni
kot nujni v demokratični družbi, zaradi česar je sodišče mnenja, da ni prišlo do kršitve 9.
člena, saj ta ne varuje vsakega dejanja, motiviranega z verskega vidika, in ne zagotavlja v
vseh primerih pravice do obnašanja na javnih mestih na način, ki je zapovedan s strani
verovanja.

5.2 LAUTSI PROTI ITALIJI
V tem primeru gre za tožbo s strani gospe Soile Lautsi pred Evropskim sodiščem za
človekove pravice in temeljne svoboščine, ki je trdila, da je obvezna prisotnost križa v
učilnicah šole Instituto comprensivo statle Vittorino da Feltre, ki jo obiskujeta tudi njena
dva otroka, v nasprotju z njeno pravico, da svoje otroke vzgaja v svojem prepričanju, ki je
zagotovljeno z 2. členom Protokola št. 1. ob Konvenciji za zaščito človekovih pravic in
temeljnih svoboščin ter v nasprotju s pravico njenih otrok do svobode veroizpovedi, ki jo
jamči 9. člen Konvencije.
Obvezna prisotnost križa v učilnicah izhaja še iz davne zgodovine še pred združitvijo
Italije, ko je tako zahteval kraljev odlok Piemonta in Sardinije, čigar statut je pozneje, ko
je Italija postala država, postal ustava Italije.
To je postalo še bolj pomembno pozneje, s pojavom fašizma, ko je država izdala kar
nekaj okrožnic, zahtevajoč, da so v vsaki učilnici prisotni nacionalna zastava, obešen križ
ter kraljev portret. Domača sodišča so ugotovila, da so te odredbe še danes veljavne ter
so uporabne v tem primeru.
Leta 1929 je Lateranski pakt označil premirje Italije in Katoliške cerkve ter je tako
katoliška vera potrjena kot edina uradna veroizpoved Italije. 1848. leta je Italija sprejela
ustavo, s katero potrjuje, da sta država in Katoliška cerkev neodvisni in suvereni. Večji
korak glede italijanske ustave se zgodi leta 2000, ko ustavno sodišče potrdi, da morajo
ustavna načela veljati enako za vse državljane in državljanke, ne glede na njihovo
veroizpoved, da so vse veroizpovedi enake pred zakonom ter izpostavi načelo
sekularizacije države s poudarkom, da je religiozna narava države prenehala leta 1985 z
novimi protokoli.
Ga. Lautsi je trdila, da gre za kršenje načela sekularne države, da je prisotnost križa v
razredih tudi kršitev načela nepristranskosti javne uprave. O svojem prepričanju je
obvestila šolski odbor, pri čemer se je sklicevala, poleg omenjenih, tudi na sodbo
kasacijskega sodišča, ki je leta 2000 presodilo, da je prisotnost križa na voliščih v
nasprotju z načelom sekularizacije države (European Humanist Federation, 2013).
Šolski odbor je kljub njeni pritožbi odločil obdržati križe v učilnicah, poleg tega je tudi
Ministrstvo za šolstvo sprejelo direktivo št. 2666, s katero je celo priporočilo razstavo križa
v učilnicah ravnateljem vseh šol. Nato se je ga. Lautsi pritožila nad odločitvijo Ministrstva
za šolstvo regionalnemu upravnemu sodišču Veneta, ki je odločil, da zadevo posreduje na
ustavno sodišče, da slednje odloči o ustavnosti prisotnosti križa v učilnicah šol.
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Italijanska vlada je trdila, da je križ postal eden od sekularističnih vrednot italijanske
ustave in da predstavlja vrednote civilnega življenja. Sporočilo križa bi bilo humanistično
sporočilo, ki bi lahko imelo pomen, neodvisen od njegove verske razsežnosti, sestavljeno
od niza načel in vrednot, ki so temelj naše demokracije. Tako torej prikaz križa ne ogroža
sekularizma države in ker ni evropskega soglasja o tem, kako naj bi se v praksi razlagalo
samo načelo sekularizma, naj bi članice EU imele večjo diskrecijsko moč pri razlaganju te.
Ustavno sodišče se je razglasilo za nepristojno za to zadevo in postopek vrnilo na upravno
sodišče, ki je tožbo zavrnilo. Zaključili so, da je križ samo simbol italijanske zgodovine ter
tako tudi simbol enakosti, svobode in tolerance kot tudi sekularizma države. Tožeča
stranka se je pritožila tudi na državni svet, ki je prav tako zavrnil tožbo, opirajoč se na to,
da je križ med drugim tudi vrednost mestnega življenja.
Kot tretja stranka v procesu je bil GHO, grški helsinški odbor, ki je potrdil, da je križ prej
kot karkoli drugega, verski simbol, in vsekakor ne prinaša nikakršne humanistične
vrednosti, kar je močno užalilo Cerkev. GHO je podal opazko, da v skladu z načeli Toleda,
o poučevanju vere in prepričanjih v šolah, prisotnost križa v šolskih prostorih predstavlja
učenje vere oziroma daje prednost ene vere nad drugimi. Evropsko sodišče človekovih
pravic in svoboščin je presodilo, da je prišlo do kršitve 2. člena Protokola št. 1 v zvezi z 9.
členom Konvencije. Presodilo je tudi, da ni nobene potrebe za presojanje tožbe v zvezi s
14. členom.

5.3 KOKKINAKIS PROTI GRČIJI
Eden od vodilnih primerov ESČP na podlagi 9. člena EKČP je Kokkinakis proti Grčiji. Šlo je
za zelo zanimivo pravno in dejansko stanje: grški kazenski zakonik je namreč obtožil
spreobračanje v drugo vero, Kokkinakis pa je bil pripadnik Jehovovih prič. Ker je hotel
spreobrniti sosedo, ženo grškega pravoslavnega duhovnika, v Jehovovo pričo, ga je ta
prijavila policiji, na podlagi tega pa je bil Kokkinakis tudi obsojen. Predvidena kazen za
kaznivo dejanje spreobračanja je bila denarna ali celo zaporna in ta je doletela tudi
Kokkinakisa. Še več, ne samo kazenski zakon, temveč tudi grško ustavno določilo je
prepovedalo spreobračanje (Lampe, 2010, str. 388).
Bistvo zadeve je v tehtanju pravice do veroizpovedi Kokkinakisa, ki vključuje tudi
svobodno izražanje veroizpovedi ter na drugi strani pravice drugih – v tem primeru
pravice sosede do njene veroizpovedi. Grška vlada je v odgovoru poudarila, da je
Kokkinakis v resnici izvajal pritisk na prijaviteljico, sicer pravoverno kristjanko, in tako celo
kršil njeno pravico do veroizpovedi. ESČP je presojalo kršitev veroizpovedi s testom iz
drugega odstavka 9. člena. Torej ga je zanimalo, ali je tovrsten poseg v skladu z zakonom
in nujen v demokratični družbi zaradi zagotavljanja pravic in svoboščin drugih. Sodišče je
odločilo, da svoboda veroizpovedi vsebuje pravico izražanja svoje vere in tudi širjenja
svoje vere. Pri tem je takoj treba dodati, da je sodišče poudarilo, da je nedopustno
spreobračanje, ki bi pomenilo »pranje možganov«, pozivalo k nemoralnosti ali pa bi
pomenilo ogrožanje zdravja in javnega reda. V konkretni situaciji pa poseg po mnenju
ESČP v Kokkinakisovo pravico do veroizpovedi – torej kazenska sankcija zaradi poskusa
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spreobračanja iz grške pravoslavne vere v Jehovovo pričo – ni nujen v demokratični
družbi. Ob tem je opozorilo, da dominantna veroizpoved ne more imeti boljšega položaja
od veroizpovedi, ki ima manj pripadnikov (Lampe, 2010, str. 389).
Če natančneje predstavimo primer, moramo navesti, da je Minos Kokkinakis grški
državljan, ki je odraščal v ortodoksno opredeljeni družini. Leta 1936 se je odločil postati
Jehovova priča, nato je bil, zaradi proletarizma 1 , aretiran več kot šestdesetkrat ter bil
kaznovan z zaporno in denarno kaznijo. Leta 1986 sta zakonca Kokkinakis na domu gospe
Kyriakaki v Sitiji zapadla v razpravo in prepričevanje gospe Kyriakaki o svojem verovanju,
nato je gospod Kyriakaki obvestil policijo, posledično pa so zakonca Kokkinakis aretirali
zaradi prozelitizma (Strasbourgh Consortium, 2013).
G. Kokkinakis se je pritožil Evropskemu sodišču za človekove pravice in temeljne
svoboščine, opirajoč se na 7., 9., 10. in 14. člen Evropske konvencije o človekovih
pravicah. Sodišče je menilo, da so sporni ukrepi bili predpisani z zakonom in so v skladu z
9. členom Evropske konvencije o človekovih pravicah oziroma legitimno ščitijo cilje tega
člena. Vendar je presodilo, da je prišlo do kršitve 9. člena, ker poseganje v versko
svobodo g. Kokkinakisa ni bilo potrebno v demokratični državi, saj je treba razlikovati med
smernicami krščanskih prič in proletarizmom.
Evropsko sodišče za človekove pravice je zavrnilo zahteve tožeče stranke, da odločba o
grškem pravu, ki je temelj njegove obsodbe, ni dovolj razumljiva in natančna ter krši 7.
člen. Sodišče je prav tako presodilo oziroma menilo, da je povsem nepotrebno preučevati
zadevi v skladu z 10. in 14. členom.
Sodnika Pettiti in De Meyer sta predložila ločeni mnenji, da je grška zakonodaja v
povezavi s proletarizmom v nasprotju z 9. členom Konvencije o človekovih pravicah,
medtem ko sta sodnika Foighel in Loizou skupaj vložila mnenji, da ni prišlo do kršitve tega
člena.
Po obstoječi zakonodaji v Grčiji je v 13. členu njihove ustave zapisano, da je dominantna
veroizpoved Grčije veroizpoved pravoslavne ortodoksne Cerkve. Za grško pravoslavno
Cerkev je značilno, da Jezusa Kristusa priznavajo kot glavnega Boga ter so nerazdvojno
združeni s pravoslavno Cerkvijo v Konstantinoplu oziroma z vsemi drugimi krščanskimi
cerkvami v svetu.
Svoboda vesti je zagotovljena s 13. členom in je prav tako nedotakljiva. Pred zakonom so
vsi posamezniki enakopravni, ne glede na njihovo versko prepričanje. Grška zakonodaja
podpira vse veroizpovedi, torej podpira tudi pravice posameznikov pri vseh pogledih
bogoslužja. Pravice do bogoslužja ne smejo ovirati javnega reda in miru ali javnih
moralnih načel.
1

Prozelitizem – neposredno ali posredno poseganje v tuja verska prepričanja, z namenom tuje verovanje
narediti manjvredno od svojega ter druge spreobrniti v drugo versko prepričanje, z uporabo prepričevanj,
trditev, obljub, materialnih nagrad in podobnih sredstev ter z izkoriščanjem osebnega neznanja, ljubezni,
naivnosti in podobno.
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Prozelitizem je v Grčiji s 13. členom ustave prepovedan. Duhovniki vseh veroizpovedi so
predmet istega nadzora s strani države in imajo enake dolžnosti kot tisti, ki prihajajo iz
redov dominantne religije. Nikomur ni dovoljeno, da ravna v nasprotju z zakonom,
opirajoč se pri tem na svojo veroizpoved. Prav tako nikakršna prisega ne more temeljiti na
ničemer drugem kot na zakonu. Za časa kraljevine Otta I. je ortodoksna Cerkev uspela
dodati klavzulo v ustavo, 1844. leta, s katero prepoveduje prozelitizem in vsakršno drugo
dejanje, ki je v nasprotju s prevladujočo religijo. Z ustavo iz leta 1975 je prozelitizem
prepovedan na splošno, veljavno v vseh pomenih in za vse veroizpovedi.
»V poznejši zadevi Larissis in drugi proti Grčiji je ESČP zopet ugotovilo kršitev 9. člena, ko
so častnike v grški vojski kazenskopravno preganjali zaradi vpletenosti v prozelitizem
civilistov, pri čemer je ugotovilo, da v navedenih okoliščinah neprimeren pritisk ni bil
uporabljen. Kakorkoli, sodišče ni ugotovilo kršitve člena v zvezi z njihovimi obsodbami za
spreobrnjenje vojakov pod njihovim poveljstvom, je pa ugotovilo, da bi država lahko
pravno utemeljeno uvedla posebne ukrepe za zaščito pravic podrejenih ob upoštevanju
tveganja, da bi lahko prišlo do nadlegovanja v hierarhični strukturi vojske. Prav tako
sodišče ni ugotovilo kršitve 9. člena, ko je država v primeru Kalaç proti Turčiji prisilila
vojaškega sodnika, da se je upokojil iz razloga, ker je s svojim obnašanjem kršil vojaško
disciplino in načelo posvetnosti, ki je osnova vojske. Sodišče je navedlo, da država
pritožnika ni ovirala pri izražanju verskega prepričanja, ker se obnašanje, na katerem je
temeljila odločitev o prisilni upokojitvi, ni moglo šteti kot izražanje tega prepričanja«
(Gomien, 2009, str. 85).

5.4 BUSCARINI IN DRUGI PROTI SAN MARINU
Kot je navedeno v sodbi (Netherlands institute of Human Rights, 2013 a), sta bili tožeči
stranki Cristofo Buscarini in Emillio Della Balda, izvoljeni v parlament Republike San
Marino leta 1993. V skladu s tem sta morala izreči prisego, ki je temeljila na priseganju pri
Svetem evangeliju, kar je tožeče stranke zmotilo. Tako sta prosila, da se jima dovoli, da
prisego opravita brez omenjanja religioznega besedila.
Tožeči stranki sta prvotno prisegli v pisni formi, kot to zahteva zakon o volitvah, pri čemer
sta izpustila referenco evangelijev, zaradi česar je njuna zaobljuba obravnavana kot
neveljavna. Tako sta tožeči stranki izrekli zaobljubo, prisegajočo na Svetem evangeliju, in
hkrati nadaljevali s svojimi protesti.
Evropska komisija za človekove pravice je leta 1997 soglasno zaključila, da je prišlo do
kršenja 9. člena Konvencije o človekovih pravicah. Vlada San Marina je vztrajala, da je
potrditev tradicionalnih vrednot, ki jih zaobljuba predstavlja, nujna za zagotovitev javnega
reda in miru.
Sodišče je zaključilo, da je zahtevanje od tožeče stranke, da priseže pri Svetem
evangeliju, enakovredno temu, da dva izvoljena predstavnika ljudstva prisegata svojo
zvestobo določeni religiji, kar vsekakor ni v skladu z 9. členom Konvencije.
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5.5 ALEXANDRIDIS PROTI GRČIJI
Novejši judikat je prav tako zanimiv, zato ker je bil pritožnik pravnik, ki je leta 2005
službeno zaprisegel na atenskem prvostopenjskem sodišču. Zaprisega je bila pogoj za
nastop dela. V skladu s splošno prakso je prejel obrazec, na katerem je bilo natisnjeno
besedilo, da je zaprisegel z roko, položeno na Sveto pismo. Na javnem zasedanju je ta
obrazec izročil predsednici sodišča in jo obvestil, da ni pripadnik pravoslavne vere ter da bi
želel namesto verske zaprisege podati svečano izjavo, kar mu je bilo tudi dovoljeno.
Pritožil se je, ker je moral pri službeni zaprisegi razkriti, da ni pravoslavne vere. Sodišče je
v sodbi poudarilo, da svoboda izražanja posameznikovega prepričanja vsebuje tudi
negativni vidik, to je pravico, da ne razkrije svoje vere ali prepričanja. Zato ESČP ni
ugotovilo samo kršitve 9. člena, temveč tudi kršitev 13. člena, saj je menilo, da pritožniku
po grškem pravu ni bilo na voljo učinkovito pravno sredstvo za uveljavljanje kršitve
svobode vere (Netherlands Institute of Human Rights, 2013 b).
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6 SVOBODA VEROIZPOVEDI V USTAVNOPRAVNEM REDU RS
Svoboda veroizpovedi je v slovenski ustavni ureditvi prav tako zelo kompleksen institut.
Upoštevajoč inkorporacijo 9. člena EKČP v našo pravno ureditev ureja Ustava RS (v
nadaljevanju URS) svobodo veroizpovedi v več določilih. Svobodo veroizpovedi v Republiki
Sloveniji urejajo zakoni in Ustava. Členi Ustave, ki se nanašajo na veroizpoved, so 7., 14.,
16., 41., 46., 63. in 123.
Na prvem mestu je splošno ustavno načelo ločenosti verskih skupnosti in države ali
ločitvena ali razmejitvena klavzula, prvi odstavek 7. člena Ustave pa pravi: »Država in
verske skupnosti so ločene.« V okvir drugega splošnega načela sodita enakopravnost
verskih skupnosti (drugi odstavek 7. člena: »Verske skupnosti so enakopravne; /…/«) ter
načelo svobodnega delovanja verskih skupnosti (drugi odstavek 7. člena: »/…/ njihovo
delovanje je svobodno.«). Poleg tega URS v drugem poglavju ureja še svobodo
veroizpovedi kot svobodo vesti (41. člen). Na podlagi tega splošnega določila je v Ustavi
zapisano: »Izpovedovanje vere in drugih opredelitev v zasebnem in javnem življenju je
svobodno.« V okviru te temeljne pravice pa se nihče ni dolžan opredeliti glede svojega
verskega ali drugega prepričanja, kar navaja drugi odstavek 41. člena.
Nadalje URS v okviru svobode veroizpovedi določa tudi pravico staršev do verske in
moralne vzgoje njihovih otrok v tretjem odstavku 41. člena URS. V skladu s tem imajo
starši pravico, da v skladu s svojim prepričanjem zagotavljajo svojim otrokom versko in
moralno vzgojo. Ta pravica pa je kot sestavni del svobode veroizpovedi omejena glede na
interese in pravice otrok – tako mora biti usmerjanje otrok glede verske in moralne vzgoje
v skladu z otrokovo starostjo in zrelostjo ter njegovo svobodo vesti, verske in druge
opredelitve ali prepričanja.
Svoboda veroizpovedi je tesno povezana z drugimi pravicami – predvsem s svobodo
izražanja (39. člen URS), svobodo združevanja (42. člen URS) in pravico do
enakopravnosti (14. člen URS). Podaljšana roka teh ustavnih določil je Zakon o verski
svobodi (v nadaljevanju ZVS), ki natančneje ureja individualno in kolektivno uresničevanje
verske svobode, pravni položaj cerkva in drugih verskih skupnosti, postopek njihove
registracije, pravice cerkva in drugih verskih skupnosti ter njihovih pripadnikov, pravice
registriranih cerkva in drugih verskih skupnosti ter njihovih pripadnikov in pooblastila ter
pristojnosti Urada Republike Slovenije za verske skupnosti.
Zakon o verski svobodi iz leta 2007 prinaša nekatera pomembna dopolnila na področju
uresničevanja svobode veroizpovedi, drugačna, kot je bilo to urejeno do tedaj z Zakonom
o pravnem položaju verskih skupnosti. Na prvem mestu ureja definicijo svobode
veroizpovedi (2. člen ZVS):
»(1) Verska svoboda v zasebnem in javnem življenju je nedotakljiva in zagotovljena.
(2) Verska svoboda obsega pravico do svobodne izbire ali sprejetja vere, svobodo
izražanja verskega prepričanja in odklonitve njenega izražanja ter svobodo, da vsakdo,
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sam ali skupaj z drugimi, zasebno ali javno, izraža svojo vero v bogoslužju, pouku, praksi
in verskih obredih ali drugače.
(3) Nihče ne sme biti prisiljen, da postane ali ostane član cerkve ali druge verske
skupnosti ali da se udeležuje oziroma ne udeležuje bogoslužja, verskih obredov in drugih
oblik izražanja vere.
(4) Uresničevanje verske svobode vključuje pravico do odklonitve izpolnitve obveznosti,
določene z zakonom, ki resno nasprotuje verskemu prepričanju osebe, če se s tem ne
omejujejo pravice in svoboščine drugih oseb, v primerih, ki jih določa zakon. Pogoje in
postopek v zvezi z uveljavljanjem pravice do ugovora vesti vojaški dolžnosti določajo
predpisi s področja obrambe in izvrševanja vojaške dolžnosti.
(5) Država zagotavlja nemoteno uresničevanje verske svobode.«
Poleg obsega svobode veroizpovedi Zakon o verski svobodi v 4. členu nadalje natančneje
ureja razmejitveno klavzulo iz 7. člena URS z načelom laičnosti države ter enakopravnost
cerkva in drugih verskih skupnosti:
»(1) Cerkve in druge verske skupnosti delujejo ločeno od države in so svobodne v svojem
organiziranju ter pri izvajanju svojih dejavnosti. Država ne sme posegati v njihovo
organiziranje in delovanje, razen v primerih, določenih z zakonom.
(2) Cerkve in druge verske skupnosti imajo enake pravice in obveznosti. Vsaka cerkev ali
druga verska skupnost je v svoji ureditvi neodvisna in samostojna. Država se zavezuje k
polnemu spoštovanju tega načela v medsebojnih odnosih z njimi in k sodelovanju z njimi
pri napredku človekove osebe in skupnega dobrega.
(3) Država mora biti nevtralna do verskih prepričanj.
(4) Država se ne sme izrekati o verskih vprašanjih.«
Kot pomembno novost zakonske ureditve svobode veroizpovedi in delovanja verskih
skupnosti pa bi izpostavili 12. člen ZVS, ki ureja prepoved delovanja cerkve ali druge
verske skupnosti. Gre za konflikt, kadar bi verska skupnost v okviru svoje veroizpovedi
kršila ustavna določila in zakonodajo ter izigravala davčne predpise (prvi odstavek 12.
člena ZVS):
»(1) Cerkvi ali drugi verski skupnosti se s sodno odločbo prepove delovanje, če:
1. s svojim delovanjem huje krši ustavo, spodbuja k narodni, rasni, verski ali drugi
neenakopravnosti, k nasilju ali vojni ali razpihuje narodno, rasno, versko ali drugo
sovraštvo oziroma nestrpnost ali preganjanje;
2. njen namen, cilji ali način izvajanja verskega nauka, verskega poslanstva, verskih
obredov ali druga dejavnost temelji na nasilju oziroma uporablja nasilna sredstva,
ogroža življenje ali zdravje ali ogroža druge pravice in svoboščine pripadnikov
cerkve oziroma druge verske skupnosti ali drugih oseb na način, s katerim hudo
krni človekovo dostojanstvo;
3. se ugotovi, da je njena izključna dejavnost doseganje pridobitnega namena ali
izvajanje pridobitne dejavnosti.«
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Procesno gledano je za izdajo odločbe o prepovedi delovanja pristojno upravno sodišče, in
to na podlagi tožbe državnega tožilca. Postopek za prepoved poteka po pravilih upravnega
spora, ki je prednosten in hiter. Prepoved delovanja lahko prizadene tako registrirane kot
neregistrirane verske skupnosti.
Glede ustanovitvenih pogojev verske skupnosti je treba dodati, da Zakon o verski svobodi
po novem določa tudi pogoje registracije cerkve ali druge verske skupnosti, ki se lahko
registrira, če ima najmanj sto polnoletnih članov, ki so državljani Republike Slovenije ali
tujci, ki imajo na njenem ozemlju prijavljeno stalno prebivališče, in če deluje v Republiki
Sloveniji najmanj zadnjih deset let. V primeru, da gre za registracijo cerkve ali verske
skupnosti, ki je v svetu znana že več kot sto let, ni treba izkazati njenega obstoja v
Republiki Sloveniji v zadnjih desetih letih.
V 14. členu URS so vsem državljanom in državljankam, kot smo že poudarili, zagotovljene
enake pravice pred zakonom, ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično
usmerjenost, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj ali invalidnost. 16. člen
URS izjemoma dovoljuje začasno omejitev ali celo razveljavitev nekaterih človekovih
pravic in temeljnih svoboščin. To se zgodi v izrednih situacijah, najpogosteje v vojnih
stanjih, vendar ukrepi, ki so sprejeti v takih situacijah, ne smejo kršiti zgoraj omenjene
enakopravnosti med rasami, narodnostnimi pripadnostmi, spoli, jeziki, verami, političnimi
prepričanji.
V Sloveniji je na podlagi 41. člena URS izpovedovanje veroizpovedi svobodno tako v
zasebnem kot tudi v javnem življenju. Prav tako od nikogar ne smemo zahtevati, da se
opredeli o svojem verskem prepričanju, medtem ko je staršem dovoljeno, da svoje versko
prepričanje kot tudi moralno vzgojo prenesejo tudi na svoje otroke. To pa mora biti
prilagojeno otrokovi starosti in zrelosti.
Ustava s 46. členom jamči državljanom in državljankam pravico do ugovora vesti, če se z
njo ne krši pravic drugih. 63. člen URS prepoveduje kakršnokoli spodbujanje k nestrpnosti
in neenakopravnosti z vidika rase, vere ali katere druge neenakopravnosti kot tudi
podpiranje k nasilju in vojni.
123. člen URS navaja, da je vsak državljan in državljanka obvezen sodelovati pri obrambi
naše države. Če tega določeni posamezniki zaradi svoje religije, filozofije ali
humanitarnosti ne morejo opraviti, je treba takim posameznikom omogočiti, da pri
obrambi države sodelujejo na drugačen, njim sprejemljiv način.
Kot smo že omenili pod naslovom svoboda vesti, Ustava v 41. členu ureja svobodo
opredelitve. »Zagotovljeno je svobodno izpovedovanje vere in drugih opredelitev v
zasebnem in javnem življenju. Svoboda opredelitve je tesno povezana s svobodo
izražanja, saj posamezniku omogoča neovirano izražanje moralnega, filozofskega,
verskega in drugega prepričanja in pogleda na svet. Posameznik se ni dolžan opredeliti
glede svojega verskega ali drugega prepričanja. Vsako prisiljevanje k takšnim
opredelitvam bi pomenilo poseganje v posameznikovo integriteto in s tem zanikanje
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njegove svobodne opredelitve. Svoboda verske opredelitve je povezana tudi z načelom
ločenosti države in verskih skupnosti, enakopravnosti verskih skupnosti in njihovim
svobodnim delovanjem« (Kaučič in Grad 2003, 126).
Med pomembnejše zakone, ki urejajo verstva v Slovenije, sodi tudi Zakon o verski svobodi
(ZVS), ki ga je sprejel državni zbor leta 2007. Ta v 2. členu pravi, da je verska svoboda v
zasebnem in javnem življenju nedotakljiva in zagotovljena.
Hkrati pa temelji na pravici posameznika, da sam svobodno izbira in sprejema vero, da
svoje versko prepričanje svobodno izraža ali da odkloni tovrstno izražanje ter dovoljuje,
da vsak posameznik sam ali v združenju z drugimi izraža svojo vero v bogoslužju, pouku,
verskih obredih in drugih tovrstnih zadevah, pa naj bo to zasebno ali javno.
2. člen ZVS med drugim navaja tudi, da se ne sme nikogar prisiliti, da se včlani k cerkvi ali
kateri drugi verski skupnosti, prav tako pa se nikogar ne sme prisiliti k udeleževanju
verskih obredov ali kakšnih drugih form izražanja veroizpovedi.
Verska svoboda, v praksi, daje tudi pravico do odklanjanja izpolnjevanja obveznosti, ki jih
odreja zakon, če te resneje sovpadajo z verskim prepričanjem posameznika. Takšen
primer je bil zavrnitev opravljanja obveznega vojaškega roka, posamezniki pa so lahko
zaprosili za civilno služenje in ne za urjenje v vojašnici. Tudi ta pravica velja v primeru, ko
to ne omejuje in ne krši temeljnih človekovih pravic in svoboščin drugih oseb. Država naj
ne bi v nikakršnem smislu ovirala verske svobode.
V Sloveniji se v javnih šolah ne izvaja verski pouk, lahko pa se učenci o verah naučijo s
pomočjo drugih predmetov, kot so zgodovina, geografija in slovenščina. Imamo pa v
Sloveniji štiri gimnazije, ki jih je ustanovila Katoliška cerkev. Tem gimnazijam država
financira plače in nastale materialne stroške, kar je z vidika preostalih enakopravnih
verskih skupnosti lahko sporno. Edina javna visokošolska ustanova, ki preučuje religijo na
našem področju, je Teološka fakulteta v Ljubljani in Mariboru. Katoliška cerkev pa je,
poleg gimnazij, ustanovila tudi prvo katoliško osnovno šolo, v kateri je verski pouk obvezni
predmet. Tudi večina zasebnih vrtcev v Sloveniji je katoliških. Na problem katoliških
izobraževalnih zavodov oziroma šol nas je opozoril tudi naš intervjuvanec, gospod Nevzet
Porić, ki je omenil, da sami nimajo teh privilegijev.
Po navedbah Urada za verske skupnosti (2013) imajo svobode in pravice pri ustanavljanju
in tudi pri lastništvu medijev v Sloveniji verske skupnosti enake kot druge pravne osebe. V
Sloveniji je edina javna, neprofitna radiotelevizijska hiša, ki predvaja tudi verski program,
Radiotelevizija Slovenija.
V skladu z idejo sekularizma zakonske zveze, sklenjene v verskih skupnostih, pri nas niso
enakovredne civilnim porokam. Naša ustava predpisuje, da se veljavna zakonska zveza
sklene pred pristojnim državnim organom, zato verske poroke nimajo pravne veljave.
Zakon o verski svobodi prav tako ureja pravice državljanov in državljank do uveljavljanja
pravic veroizpovedi in opravljanja verskih dolžnosti tudi v posebnih okoliščinah. Tako
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imajo pripadniki in pripadnice slovenske vojske, policisti in policistke, posamezniki, zaprti
na zavodih za prestajanje kazni, bolnišnicah in socialnovarstvenih zavodih, vse pravice do
duhovne oskrbe, ki jim je potrebna.
Navkljub pravno zagotovljeni enakosti oziroma enakovrednosti vseh veroizpovedi pa
ugotavljamo, da to v praksi ne drži vedno. To lahko sklepamo predvsem iz kratkih
intervjujev, kjer nam je pripadnik islamske skupnosti osvetlil problem pomanjkanja
prostora in na primer izobraževalnih institucij, kar vodi v nesprejemanje določenih
državnih koncesij, na drugi strani pa so nam odgovori tiskovnega urada škofovske
konference potrdili, da je Cerkev povsem zadovoljna z ureditvijo, želijo si le uvedbo
šolskega predmeta, ki bi učence seznanil z verstvi oziroma svetovnimi religijami.
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7 ZAKLJUČEK
V svoji diplomski nalogi sem predstavila človekove pravice in temeljne svoboščine ter
Konvencijo o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah, kjer so te jasno opredeljene,
pri tem pa sem se osredotočila na tiste člene Konvencije, ki se nanašajo na tematiko moje
diplomske naloge. Ti členi so 7., 9., 10. in 14.
V nadaljevanju diplomske naloge sem podrobneje preučila Evropsko sodišče za človekove
pravice in temeljne svoboščine, pri tem pa sem se osredotočila na njegovo organiziranost,
poslovnik, reformo sodišča ter opisala način, na katerega se lahko posameznik pritoži na
Evropskem sodišču za človekove pravice.
Zanimivejši del diplomske naloge so primeri sodne prakse, pri katerih sem se osredotočila
predvsem na primere, ki obravnavajo zaščito posameznika pred državami, na primer
Sahin proti Turčiji, kjer je Leyla Sahin tožila državo zaradi dejstva, da ji na univerzi ni bilo
dovoljeno nositi verskega pokrivala na glavi. V primeru Lautsi proti Italiji je zaskrbljena
mama tožila državo zaradi dejstva, da je v šoli, ki jo obiskujeta njena otroka, prisoten križ
v učilnicah. V tožbi Kokkinakis proti Grčiji je spis temeljil na dejstvu, da je toženi bil
obsojen zaradi poskusa prozelitizma. V Buscarini in drugi proti San Marinu je tožba
predstavila vprašanje ločitve vere od države v praksi, saj so posamezniki, izvoljeni v
parlament, morali izreči zaobljubo pri Svetem evangeliju. Zadnji primer je Aleksandridis
proti Grčiji, ki je tematsko podoben primeru Buscarini.
Seveda sem preučila tudi zakonodajo znotraj meja Slovenije ter opravila tudi kratke
intervjuje z islamsko versko skupnostjo v Ljubljani ter Katoliško cerkvijo, saj me je
zanimalo njihovo mnenje o naši zakonodaji in omenjenih primerih.
Moja delovna hipoteza je bila, da je pravica do veroizpovedi v javnem življenju dovoljena
povsod, kjer v ustavi ni zapisano načelo sekularizma. S to delovno hipotezo se strinjam,
saj je povsod, kjer je prišlo do kršitve Konvencije človekovih pravic in svoboščin, Evropsko
sodišče za človekove pravice in temeljne svoboščine presodilo v prid tožečim strankam.
Vseeno se mi zdi, da je marsikatera zakonodaja nenatančno opredeljena in je možna
različna interpretacija, kot smo lahko videli v primeru Sahin proti Turčiji, kjer je v ustavi
zapisana pravica do veroizpovedi, svobode vesti, a je sodišče odločilo, da ta pravica ne
pomeni, da posameznik lahko obleče kakršnokoli versko oblačilo, temveč pomeni samo,
da posameznik lahko prosto odloči, ali bo upošteval vero ali ne.
Moje mnenje je, da posameznik, ki se potem odloči upoštevati vero, to ne more storiti, saj
tako ne more upoštevati verskih predpisov in obleči verska oblačila. Menim torej, da bi se
zakonodaja morala spremeniti do te mere, da bi bilo jasno opredeljeno, kaj je dovoljeno
in kaj ne. Prav tako pa bi morali urediti možnosti pripadnikov drugih religij do
ustanavljanja zasebnih vrtcev in gimnazij oziroma bi jim morali omogočiti ugodne razmere
za ustanovitev teh ali pa na drugi strani vsem prepovedati ustanavljanje iz javnih sredstev
financiranih izobraževalnih institucij, v skladu z načelom sekularizma. Za zaključek naj
znova opozorim, da še ni bilo tožbe zoper Slovenijo pri izvrševanju pravice do svobodne
30

veroizpovedi, kar pomeni, da navkljub nekaterim pomanjkljivostim država razmeroma
dobro ureja svobodo veroizpovedi posameznika.
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PRILOGE
Priloga 1: Odgovori Nevzeta Porića, tajnika islamske skupnosti v Ljubljani, dne
22. maja 2013

Kako komentirate razsodbo v primeru Sahin proti Turčiji?
Nimam nikakršnega mnenja o tej zadevi.

Kaj menite o zakonodaji na področju veroizpovedi v Sloveniji?
To področje je relativno dobro urejeno. Trenutno nam že četrtič pošiljajo predlog
sprememb zakona o verski svobodi. Ustavno sodišče je podalo svoje pripombe na
obstoječi zakon, ki je za nas kot islamsko skupnost dober, bo pa potrebno te pripombe
popraviti.

Se zakonodaja izvaja v praksi enako pri vseh veroizpovedih ali so katere bolj privilegirane?
V praksi naj bi se izvajala zakonodaja za vse enako. Mi kot skupnost nimamo nikakršnih
kulturnih spomenikov, nimamo izobraževalnih inštitucij, vzgojnih inštitucij, tako nimamo
nikakršnih koncesij s strani države. Nekatere druge verske skupnosti imajo vse to in iz
tega naslova tudi prejemajo sredstva. V tem pogledu smo torej lahko rahlo kritični glede
enakovrednega izvajanja.

Kaj bi vi spremenili v naši zakonodaji glede pravice do veroizpovedi?
Veliko je pripomb, vendar mi kot islamska skupnost ne moremo prav preveč vplivati na te
zadeve. Najbolj nas moti določilo o številu oseb, ki so potrebne za registracijo verske
skupnosti in to da želijo verske skupnosti izenačiti z drugimi svetonazori oziroma društvi.
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Priloga 2: Odgovori Tiskovnega urada slovenske škofovske konference, prispeli
prek elektronske pošte dne 23. maja 2013

Vprašanja in odgovori

1.) Kaj menite o prepovedi razpela v učilnicah v šolah Italije oziroma o primeru Lautsi
proti Italiji?
V Katoliški cerkvi podpiramo razsodbo Evropskega sodišča za človekove pravice v primeru
Lautsi proti Italiji. Omenjeno sodišče je razsodilo, da so križi v italijanskih javnih šolah
dopustni in da obešanje križev v učilnicah ne krši Evropske konvencije o človekovih
pravicah. Vera je del tako zasebnega kot tudi javnega življenja, kjer imajo mesto tudi
verski simboli.
Več o tem si lahko preberete na povezavah: http://www.24kul.si/a/?id=756,
http://www.druzina.si/icd/spletnastran.nsf/all/3F16626F5010013AC125785C0033C686?Op
enDocument

2.) Kaj menite o zakonodaji na področju veroizpovedi v Sloveniji?
Menimo, da je veljavni Zakon o verski svobodi (2007) primeren.

3.) Se zakonodaja izvaja v praksi enako pri vseh veroizpovedih ali so katere bolj
privilegirane?
Verske skupnosti so v naši državi enakopravne. Praksa je odvisna od števila njihovih
vernikov.

4.) Kaj bi vi spremenili v naši zakonodaji glede pravic veroizpovedi?
Uredili bi pravico državljanov, da so v javnih šolah seznanjeni z verstvi, predvsem z
njihovim vplivom na oblikovanje narodne, zgodovinske in kulturne identitete. Dejstvo je,
da verstva naš kulturni prostor zaznamujejo od začetkov oblikovanja naše narodne zavesti
– Katoliška cerkev od začetkov (primer Brižinski spomeniki), Evangeličanska cerkev od 16.
stoletja dalje, večina preostalih verstev pa od 20. stoletja.
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