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KONVENCIJA O VARSTVU »LOVEKOVIH PRAVIC
IN TEMELJNIH SVOBO©»IN
(Rim, 4. 11. 1950)
Vlade podpisnice te Konvencije, Ëlanice Sveta Evrope, so se,
• upoπtevajoË Sploπno deklaracijo o Ëlovekovih pravicah, ki jo je razglasila
Generalna skupπËina Zdruæenih narodov dne
10. decembra 1948,
• upoπtevajoË, da si ta deklaracija prizadeva zagotoviti sploπno in uËinkovito
priznavanje in spoπtovanje v njej razglaπenih pravic,
• upoπtevajoË, da je cilj Sveta Evrope doseËi veËjo enotnost med njegovimi
Ëlanicami in da je eden izmed naËinov za zagotavljanje tega cilja varstvo in
nadaljnji razvoj Ëlovekovih pravic in temeljnih svoboπËin,
• ponovno potrjujoË svojo globoko vero v temeljne svoboπËine, na katerih
temeljita praviËnost in mir v svetu in ki jih je mogoËe najbolje zavarovati na eni
strani z dejansko politiËno demokracijo in na drugi strani s skupnim
razumevanjem in spoπtovanjem Ëlovekovih pravic, od katerih so te svoboπËine
odvisne,
• odloËene, da kot vlade evropskih dræav, ki jih navdihuje ista miselnost in ki
imajo skupno dediπËino idealov in politiËnega izroËila o spoπtovanju svobode in
pravne dræave, store prve korake k skupnemu uveljavljanju nekaterih pravic, ki
so doloËene v Sploπni deklaraciji,
dogovorile o naslednjem:
l. Ëlen
Obveznost spoπtovanja Ëlovekovih pravic
Visoke pogodbene stranke priznavajo vsakomur, ki sodi v njihovo pristojnost pravice in
svoboπËine, ki so opredeljene v prvem delu te Konvencije.
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I. DEL
PRAVICE IN SVOBO©»INE
2. Ëlen
Pravica do æivljenja
1) Pravica vsakogar do æivljenja je zavarovana z zakonom. Nikomur ne sme biti æivljenje
namerno odvzeto, razen ob izvrπitvi sodbe, s katero je sodiπËe koga spoznalo za
krivega za kaznivo dejanje, za katero je z zakonom predpisana smrtna kazen.
2) Kot krπitev tega Ëlena se ne πteje odvzem æivljenja, Ëe je posledica uporabe
nujno potrebne sile:
a) pri obrambi katerekoli osebe pred nezakonitim nasiljem,
b) pri zakonitem odvzemu prostosti ali pri prepreËitvi bega osebi, ki ji je
zakonito odvzeta prostost,
c) pri zakonitem dejanju, ki ima namen zaduπiti upor ali vstajo.
3. Ëlen
Prepoved muËenja
Nikogar se ne sme muËiti ali neËloveπko in poniæujoËe z njih ravnati ali ga kaznovati.
4. Ëlen
Prepoved suæenjstva in prisilnega dela
1) Nikogar se ne sme dræati v suæenjstvu ali v podloænosti.
2) Od nikogar se ne sme zahtevati, naj opravlja prisilno ali obvezno delo.
3) Pojem prisilno ali obvezno delo v zvezi s tem Ëlenom ne vkljuËuje:
a) dela, ki se zahteva pri rednem prestajanju zapora v skladu z doloËbami
5. Ëlena te Konvencije ali med pogojnim odpustom s prestajanja zaporne
kazni,
b) katerekoli sluæbe vojaπke narave, sluæbe, ki jo zahtevajo namesto
obveznega sluæenja vojske v dræavah, v katerih je ugovor vesti dopusten,
c) sluæbe, ki je komu dodeljena ob nevarnosti ali ob nesreËi, ko je ogroæeno
æivljenje ljudi ali blaginja skupnosti,
d) del ali sluæb, ki so sestavni del obiËajnih dræavljanskih dolænosti.
5. Ëlen
Pravica do svobode in varnosti
1) Vsakdo ima pravico do prostosti in osebne varnosti. Nikomur se ne sme odvzeti
prostost, razen v naslednjih primerih in v skladu s postopkom, ki je predpisan z
zakonom:
a) zakonit pripor, odrejen s sodbo pristojnega sodiπËa,
b) zakonit odvzem prostosti osebi, ki se ne pokori zakoniti odloËbi sodiπËa,
ali zato, da bi zagotovili izpolnitev kakπne z zakonom naloæene obveznosti,
8

I. DEL
PRAVICE IN SVOBO©»INE

2)
3)

4)

5)

c) zakonit odvzem prostosti, ki je potreben zato, da bi osebo privedli pred
pristojno sodno oblast ob utemeljenem sumu, da je storila kaznivo
dejanje, ali kadar je to utemeljeno nujno zato, da bi prepreËili storitev
kaznivega dejanja ali beg po storjenem kaznivem dejanju,
d) pridræanje mladoletnika na podlagi zakonite odloËbe zaradi vzgojnega
nadzorstva ali zakonit odvzem prostosti mladoletniku zato, da bi ga
privedli pred pristojno oblast,
e) zakonito pridræanje oseb, da bi prepreËili πirjenje nalezljivih bolezni, ali
duπevno bolnih oseb, alkoholikov, narkomanov in potepuhov,
f) zakonit odvzem prostosti osebi z namenom, da bi ji prepreËili nedovoljen vstop
v dræavo, ali pripor osebe, proti kateri teËe postopek za izgon ali za izroËitev.
Ob odvzemu prostosti je treba vsakogar takoj pouËiti v jeziku, ki ga razume,
o vzrokih za odvzem prostosti in Ëesa ga dolæijo.
Vsakogar, ki mu je bila odvzeta prostost v skladu z doloËbami tË. c 1.
odstavka tega Ëlena, je treba takoj privesti pred sodnika ali drugo uradno
osebo, ki na podlagi zakona izvrπuje sodno oblast; vsakdo ima pravico, da
mu sodijo v razumen roku ali ga izpustijo. Izpustitev na prostost je lahko
pogojena z jamstvi, da bo priπel na sojenje.
Vsakdo, ki mu je bila odvzeta prostost ima pravico zaËeti postopek, v
katerem bo sodiπËe hitro odloËilo o zakonitosti odvzema prostosti in odredilo
njegovo izpustitev, Ëe je bil odvzem prostosti nezakonit.
Kdor je bil ærtev odvzema prostosti v nasprotju z doloËili tega Ëlena, ima
iztoæljivo pravico do odπkodnine.

6. Ëlen
Pravica do poπtenega sojenja
1) Vsakdo ima pravico, da o njegovih civilnih pravicah in obveznostih ali o
kakrπnihkoli kazenskih obtoæbah zoper njega praviËno in javno ter v
razumnem roku odloËa neodvisno in nepristransko z zakonom ustanovljeno
sodiπËe. Sodba mora biti izreËena javno, toda tisk in javnost sta lahko
izloËena iz sojenja deloma ali v celoti v interesu morale, javnega reda ali
dræavne varnosti, Ëe to v demokratiËni druæbi zahtevajo koristi
mladoletnikov ali varovanje zasebnega æivljenja strank, pa tudi tedaj, kadar
bi po mnenju sodiπËa zaradi posebnih okoliπËin javnost sojenja πkodovala
interesom praviËnosti.
2) Kdor je obdolæen kaznivega dejanja, velja za nedolænega, dokler ni v skladu
z zakonom dokazana njegova krivda.
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3) Kdor je obdolæen kaznivega dejanja, ima naslednje minimalne pravice:
a) da ga takoj in nadrobno seznanijo v jeziku, ki ga razume, z bistvom in
vzroki obtoæbe, ki ga bremeni;
b) da ima primeren Ëas in moænosti za pripravo svoje obrambe;
c) da se brani sam ali z zagovornikom po lastni izbiri ali Ëe nima dovolj sredstev
za plaËilo zagovornika, da ga dobi brezplaËno, Ëe to zahtevajo interesi praviËnosti;
d) da zasliπuje oziroma zahteva zasliπanje obremenilnih priË in da doseæe navzoËnost
in zasliπanje razbremenilnih priË ob enakih pogojih, kot veljajo za obremenilne
priËe;
e) da ima brezplaËno pomoË tolmaËa, Ëe ne razume ali ne govori jezika, ki
se uporablja pred sodiπËem.
7. Ëlen
Ni kazni brez zakona
1) NihËe ne sme biti obsojen za katerokoli dejanje, izvrπeno s storitvijo ali opustitvijo,
ki ni bilo doloËeno kot kaznivo dejanje po domaËem ali po mednarodnem pravu v
Ëasu, ko je bilo storjeno. Prav tako se ne sme izreËi stroæja kazen od tiste, ki jo je
bilo mogoËe izreËi v Ëasu, ko je bilo kaznivo dejanje storjeno.
2) Ta Ëlen ni ovira za sojenje in kaznovanje oseb za kako storitev ali opustitev,
ki je bila v Ëasu, ko je bila storjena, kazniva po sploπnih pravnih naËelih, ki
jih priznavajo civilizirani narodi.
8. Ëlen
Pravica do spoπtovanja zasebnega in druæinskega æivljenja
1) Vsakdo ima pravico do spoπtovanja svojega zasebnega in druæinskega
æivljenja, svojega doma in dopisovanja.
2) Javna oblast se ne sme vmeπavati v izvrπevanje te pravice, razen Ëe je to doloËeno z
zakonom in nujno v demokratiËni druæbi zaradi dræavne varnosti, javne varnosti ali
ekonomske blaginje dræave, zato, da se prepreËi nered ali zloËin, da se zavaruje
zdravje ali morala ali da se zavarujejo pravice in svoboπËine drugih ljudi.
9. Ëlen
Svoboda miπljenja, vesti in vere
1) Vsakdo ima pravico do svobode misli, vesti in veroizpovedi. Ta pravica vkljuËuje
svobodo spremembe vere ali prepriËanja ter svobodo, da Ëlovek bodisi sam ali
skupaj z drugimi ter zasebno ali javno izraæa svojo vero ali prepriËanje v
bogosluæju, pouku, praksi ali verskih obredih.
10

I. DEL
PRAVICE IN SVOBO©»INE
2) Svoboda izpovedovanja vere ali prepriËanja se sme omejiti samo v primerih, ki jih
doloËa zakon, in Ëe je to nujno v demokratiËni druæbi zaradi javne varnosti, za
zaπËito javnega reda, zdravja ali morale ali zaradi varstva pravic in svoboπËin drugih
ljudi.
10. Ëlen
Svoboda govora
1) Vsakdo ima pravico do svobodnega izraæanja. Ta pravica obsega svobodo miπljenja
ter sprejemanja in sporoËanja obvestil in idej brez vmeπavanja javne oblasti in ne
glede na meje. Ta Ëlen ne prepreËuje dræavam, da zahtevajo dovoljenje za delo
radijskih, televizijskih in kinematografskih podjetij.
2) Izvrπevanje teh svoboπËin vkljuËuje tudi dolænosti in odgovornosti in je zato
lahko podvræeno obliËnostim pogojem, omejitvam ali kaznim, ki jih doloËa zakon in
ki so nujne v demokratiËni druæbi zaradi varnosti dræave, njene ozemeljske celovitosti,
zaradi javne varnosti, prepreËevanja neredov ali zloËinov, za zavarovanje zdravja ali
morale, za zavarovanje ugleda ali pravic drugih ljudi, za prepreËitev razkritja
zaupnih informacij ali za varovanje avtoritete in nepristranskosti sodstva.
11. Ëlen
Svoboda zbiranja in zdruæevanja
1) Vsakdo ima pravico, da mirno zboruje in se svobodno zdruæuje, vkljuËno s
pravico, da ustanavlja sindikate in se jim pridruæi, da bi zavaroval svoje interese.
2) Izvrπevanje teh pravic je mogoËe omejiti samo z zakonom, Ëe je to nujno v
demokratiËni druæbi zaradi dræavne ali javne varnosti, za prepreËitev neredov
ali zloËinov, za zaπËito zdravja ali morale ali za zavarovanje pravic in svoboπËin
drugih ljudi. Ta Ëlen ne prepreËuje, da bi pripadnikom oboroæenih sil, policije ali
dræavne uprave z zakonom omejili izvrπevanje teh pravic.
12. Ëlen
Pravica do poroke
Moπki in æenske, zreli za zakon, imajo pravico skleniti zakonsko zvezo in ustanoviti
druæino v skladu z domaËimi zakoni, ki urejajo uveljavljanje te pravice.
13. Ëlen
Pravica do uËinkovitega pravnega sredstva
Vsakdo, Ëigar pravice in svoboπËine, zajamËene s to Konvencijo, so krπene, ima pravico
do uËinkovitih pravnih sredstev pred domaËimi oblastmi, in to tudi Ëe je krπitev storila
uradna oseba pri opravljanju uradne dolænosti.
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14. Ëlen
Prepoved diskriminacije
Uæivanje pravic in svoboπËin, doloËenih s to Konvencijo je zagotovljeno vsem ljudem
brez razlikovanja glede na spol, raso, barvo koæe, jezik, vero, politiËno ali drugo
prepriËanje, narodnostni ali socialni izvor, pripadnost narodni manjπini, lastnino, rojstvo
ali kakπne druge okoliπËine.
15. Ëlen
ZaËasna omejitev pravic v primeru izrednega stanja
1) Med vojno ali ob kaki drugi sploπni nevarnosti, ki ogroæa æivljenje naroda, sme vsaka
visoka pogodbena stranka sprejeti ukrepe, s katerimi razveljavi svoje obveznosti iz
te Konvencije v strogo omejenem obsegu, ki ga terjajo kritiËne razmere, ob pogoju,
da ti ukrepi niso v nasprotju z njenimi drugimi obveznostmi po mednarodnem pravu.
2) Na podlagi te doloËbe ni mogoËe razveljaviti 2. Ëlena, razen v primerih smrti, ki so
posledica zakonitih vojnih dejanj, kakor tudi ne 3. in 4. (1. odstavek) ter 7. Ëlena.
3) Vsaka visoka pogodbena stranka, ki uporabi pravico do razveljavitve, mora
generalnega sekretarja Sveta Evrope celovito seznaniti z ukrepi, ki jih je sprejela, in
z razlogi zanje. Obvestiti mora generalnega sekretarja Sveta Evrope tudi o tem, kdaj
so ti ukrepi prenehali veljati in od kdaj veljajo zopet v celoti doloËbe te Konvencije.
16. Ëlen
Omejitev politiËne dejavnosti tujcev
Nobene doloËbe iz 10., 11. in 14. Ëlena ni mogoËe πteti za doloËbo, ki bi prepreËevala
visokim pogodbenih strankam, da doloËajo omejitve za politiËno delovanje tujcev.
17. Ëlen
Prepoved zlorabe pravic
Nobene doloËbe v tej Konvenciji ni mogoËe razlagati tako, kot da vsebuje za katerokoli
dræavo, skupino ali posameznika pravico do kakrπnekoli dejavnosti ali dejanja, ki je
usmerjeno h krπenju katerihkoli pravic ali svoboπËin, ki so tu doloËene, ali k njihovemu
omejevanju v veËjem obsegu, kot je doloËeno v tej Konvenciji.
18. Ëlen
Omejitev uporabe restrikcij pravic
Omejitev pravic in svoboπËin, ki jih ta Konvencija dopuπËa, ni mogoËe uporabiti za
namene, ki bi bili drugaËni od predpisanih.
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19. Ëlen
Ustanovitev sodiπËa
Za zagotovitev spoπtovanja obveznosti, ki so jih sprejele visoke pogodbenice s to
Konvencijo in njenimi protokoli, se ustanovi Evropsko sodiπËe za Ëlovekove pravice, v
nadaljevanju imenovano “SodiπËe”. SodiπËe bo stalno.
20. Ëlen
©tevilo sodnikov
SodiπËe ima toliko sodnikov, kolikor je visokih pogodbenic.
21. Ëlen
Kriteriji za opravljanje funkcij
l) Sodniki morajo imeti visok moralni ugled in morajo bodisi izpolnjevati
zahtevane pogoje za opravljanje visokih pravosodnih funkcij ali pa morajo
biti sploπno priznani pravni strokovnjaki.
2) Sodniki delujejo na SodiπËu v osebnem svojstvu.
3) Med opravljanjem te funkcije sodniki ne smejo sprejeti nobene dolænosti, ki ni
zdruæljiva z njihovo neodvisnostjo, nepristranskostjo ali pa z drugimi zahtevami te
funkcije, ki ima znaËaj polne zaposlitve; o vseh vpraπanjih, ki izhajajo iz uporabe
tega odstavka, odloËa SodiπËe.
22. Ëlen
Volitev sodnikov
l) Sodnike z veËino glasov izvoli Parlamentarna skupπËina s seznama treh
kandidatov, ki jih imenuje vsaka visoka pogodbenica.
2) Enak postopek velja tudi za dopolnitev SodiπËa, Ëe so pristopile nove visoke
pogodbenice, ali za zapolnitev izpraznjenih mest.
23. Ëlen
Trajanje mandata
1) Sodniki so izvoljeni za dobo πestih let. Lahko so ponovno izvoljeni. Vendar pa polovici sodnikov, ki so bili izvoljeni na prvih volitvah, mandat poteËe poizteku treh let.
2) Sodnike, ki jim poteËe mandat ob koncu prvega triletnega obdobja, izbere z ærebom
generalni sekretar Sveta Evrope takoj potem, ko so izvoljeni.
3) Da bi v kar najveËji moæni meri zagotovili, da se mandat polovice sodnikov
obnovi vsake tri leta, lahko Parlamentarna skupπËina, preden zaËne
z naslednjimi volitvami, odloËi, da mandati enega ali veË sodnikov, ki jih bodo
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4)

5)
6)
7)

izvolili, ne bodo trajali πest let, vendar pa tudi ne smejo biti daljπi od devet
let in ne krajπi od treh let.
V primerih, ko gre za veË kot en mandat, in Parlamentarna skupπËina uporabi
doloËbe prejπnjega odstavka, doloËi razporeditev mandatov z ærebom
generalni sekretar Sveta Evrope takoj po volitvah.
Sodnik, ki je izvoljen namesto sodnika, Ëigar mandat πe ni potekel, opravlja
to dolænost do konca predhodnikovega mandata.
Sodnikom mandat poteËe, ko doseæejo starost 70 let.
Sodniki opravljajo svojo funkcijo do zamenjave. Po zamenjavi ostajajo
pristojni za zadeve, ki so jim bile æe dodeljene.

24. Ëlen
Odpoklic
Sodnik je lahko razreπen svoje funkcije samo v primeru, Ëe ostali sodniki z
dvotretjinsko veËino odloËijo, da ne izpolnjuje veË zahtevanih pogojev.
25. Ëlen
Sodna pisarna in pravni sodelavci
SodiπËe ima sodno pisarno, katere funkcijo in organizacijo doloËa poslovnik SodiπËa.
SodiπËu pomagajo pravni sodelavci.
26. Ëlen
Plenarno sodiπËe
Plenarno sodiπËe:
a) voli svojega predsednika in enega ali dva podpredsednika za dobo treh
let; lahko so ponovno izvoljeni;
b) ustanavlja senate za doloËeno obdobje;
c) voli predsednike senatov SodiπËa; ti so lahko ponovno izvoljeni;
d) sprejme poslovnik SodiπËa;
e) voli tajnika in enega ali veË namestnikov.
27. Ëlen
Odbori, senati in veliki senat
l) Za prouËitev zadev, predloæenih SodiπËu le-to zaseda v odborih s tremi sodniki, v
senatu s sedmimi sodniki in v velikem senatu s sedemnajstimi sodniki. Senati
SodiπËa ustanavljajo svoje odbore za dobo enega leta.
2) Sodnik, ki ga izvoli dræava stranka v sporu, je po uradni dolænosti Ëlan senata
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in velikega senata; v primeru njegove odsotnosti ali Ëe ne more sodelovati, ta
dræava sama izbere osebo, ki sodeluje kot sodnik.
3) Veliki senat vkljuËuje tudi predsednika SodiπËa, podpredsednike, predsednike senatov
in druge sodnike, izbrane v skladu s poslovnikom SodiπËa. Kadar je zadeva
predloæena velikemu senatu v skladu s 43. Ëlenom, ne sme noben sodnik iz senata,
ki je izrekel sodbo, sodelovati v velikem senatu, razen predsednika senata in
sodnika, ki je sodeloval v imenu zadevne dræave.
28. Ëlen
Izjave odborov o nesprejemljivosti
Odbor lahko soglasno odloËi, da posamezna zahteva za obravnavo, predloæena v skladu
s 34. Ëlenom, ni sprejemljiva ali jo Ërta s seznama zadev, Ëe se ta odloËitev lahko
sprejme brez dodatne prouËitve. Taka odloËitev je dokonËna.
29. Ëlen
OdloËitve senatov o sprejemljivosti in o temelju zadev
l) »e v skladu z 28. Ëlenom ni bila sprejeta nobena odloËitev, senat odloËi o
sprejemljivosti in argumentih za in proti obravnavi posameznih zahtevkov,
predloæenih v skladu s 34. Ëlenom.
2) Senat odloËi o sprejemljivosti ter o argumentih za in proti obravnavi meddræavnih
zahtevkov, predloæenih v skladu s 33. Ëlenom.
3) OdloËitev o sprejemljivosti se sprejme loËeno, razen Ëe SodiπËe v izjemnih
primerih ne odloËi drugaËe.
30. Ëlen
Odstop sodne pristojnosti velikemu senatu
»e zadeva, ki jo senat obravnava, naËenja tehtno vpraπanje v zvezi z razlago Konvencije
ali njenih protokolov ali pa bi reπitev vpraπanja lahko privedla do protislovja s
predhodno izreËeno sodbo SodiπËa, lahko senat, Ëe πe ni izrekel svoje sodbe, kadar koli
prepusti sodno pristojnost velikemu senatu, Ëe temu nobena od strank ne nasprotuje.
31. Ëlen
Pooblastila velikega senata
Veliki senat:
a) odloËa o zahtevah za obravnavo, predloæenih bodisi v skladu s 33. ali 34.
Ëlenom, Ëe mu je zadevo prepustil senat v skladu s 30. Ëlenom ali Ëe mu
je bila zadeva predloæena s 43. Ëlenom, in
b) obravnava zahteve za svetovalna mnenja predloæene v skladu s 47. Ëlenom.
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32. Ëlen
Pristojnost SodiπËa
l) SodiπËe je pristojno za vse zadeve v zvezi z razlago in uporabo Konvencije in
njenih protokolov, ki so mu predloæene pod pogoji, predvidenimi v 33.,
34. in 47. Ëlenu.
2) V primeru spora glede pristojnosti SodiπËa odloËa o tem SodiπËe.
33. Ëlen
Meddræavne zadeve
Vsaka visoka pogodbenica lahko obvesti SodiπËe o vsaki domnevni krπitvi doloËil
Konvencije in njenih protokolov, ki bi jih po njenem mnenju lahko pripisali drugi visoki
pogodbenici.
34. Ëlen
Posamezne zahteve za obravnavo
SodiπËe lahko sprejme zahteve za obravnavo od katere koli osebe, nevladne organizacije
ali skupine posameznikov, ki zatrjujejo, da so ærtve krπitev pravic, priznanih s
Konvencijo in njenimi protokoli s strani katere koli visoke pogodbenice. Visoke
pogodbenice se zavezujejo, da na noben naËin ne bodo ovirale dejanskega izvajanja te
pravice.

l)

2)

3)

4)

35. Ëlen
Kriteriji sprejemljivosti
SodiπËe sme obravnavati zadeve πele potem, ko so bila izËrpana vsa notranja pravna sredstva
v skladu s sploπno priznanimi pravili mednarodnega prava in v πestih mesecih od dne, ko je
bila sprejeta dokonËna odloËitev po notranjem pravu.
SodiπËe ne bo obravnavalo nobene posamezne zahteve, predloæene na
podlagi 34. Ëlena, ki je:
a) anonimna;
b) v bistvu ista kot zadeva, ki jo je SodiπËe æe obravnavalo, ali ki je æe v drugem
postopku mednarodne preiskave ali reπevanja in ne vsebuje nobenih novih
dejstev.
SodiπËe bo razglasilo za nesprejemljivo vsako zadevo predloæeno v skladu
34. Ëlenom, za katero meni, da ni v skladu z doloËili Konvencije ali njenih
protokolov, da je oËitno neutemeljena ali pa da pomeni zlorabo pravice.
SodiπËe v skladu s tem Ëlenom v kateri koli fazi postopka zavrne vsako
zahtevo za obravnavo, za katero meni, da je nesprejemljiva.
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36. Ëlen
Posredovanje tretje strani
l) V vseh primerih pred senatom ali velikim senatom ima visoka pogodbenica, katere
dræavljan je vloæil zahtevo za obravnavo, pravico, da predloæi pisne pripombe in
sodeluje pri zasliπanju.
2) Predsednik SodiπËa lahko v interesu praviËnega sojenja na katero koli visoko
pogodbenico, ki ni udeleæena v postopku, ali katero koli drugo zadevno osebo, ki ni
vloæila zahteve za obravnavo, da predloæi pisne pripombe ali se udeleæi zasliπanja.
37. Ëlen
Izbris zahtev za obravnavo
1) SodiπËe lahko v katerikoli fazi postopka zahtevo za obravnavo izbriπe s
seznama zadev, Ëe je na podlagi okoliπËin moæno sklepati:
a) da vlagatelj ne namerava vztrajati pri svoji zahtevi; ali
b) da je bila zadeva reπena; ali
c) da zaradi kakega drugega razloga, ki ga ugotovi SodiπËe, nadaljnje
obravnavanje zadeve ni veË upraviËeno. Kljub temu pa SodiπËe nadaljuje
z obravnavo zadeve, Ëe to zahteva spoπtovanje Ëlovekovih pravic, opredeljenih
v Konvenciji in njenih protokolih.
2) SodiπËe se lahko odloËi, da zahtevo za obravnavo ponovno uvrsti na seznam
zadev, Ëe okoliπËine to opraviËujejo.
38. Ëlen
Preiskava zadeve in postopek prijateljske poravnave
l) »e SodiπËe izjavi, da je zahteva za obravnavo sprejemljiva:
a) nadaljuje s preiskavo zadeve skupaj s predstavniki strank in po potrebi
uvede preiskavo, za katere uËinkovit potek morajo prizadete dræave po
izmenjavi mnenj s SodiπËem zagotoviti potrebno pomoË;
b) mora biti na voljo prizadetim strankam, da bi dosegle prijateljsko poravnavo
zadeve na podlagi spoπtovanja Ëlovekovih pravic, opredeljenih v Konvenciji in
njenih protokolih.
2) Postopki, vodeni v skladu z odstavkom 1 b), so zaupni.
39. Ëlen
Prijateljska poravnava
Ob prijateljski poravnavi SodiπËe izbriπe zadevo s seznama s pomoËjo odloËitve, ki se
omejuje le na kratek povzetek dejstev in na opis doseæene reπitve.
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40. Ëlen
Javno zasliπanje in dostop do dokumentov
l) Zasliπanje je javno, razen Ëe SodiπËe v izjemnih primerih drugaËe ne odloËi.
2) Dokumenti, deponirani pri tajniku, so dostopni javnosti, razen Ëe predsednik
SodiπËa ne odloËi drugaËe.
41. Ëlen
PraviËno zadoπËenje
»e SodiπËe ugotovi, da je priπlo do krπitve Konvencije ali njenih protokolov, in Ëe
notranje pravo visoke pogodbenice dovoljuje le delno zadoπËenje, SodiπËe oπkodovani
stranki, Ëe je potrebno, nakloni praviËno zadoπËenje.
42. Ëlen
Sodbe senatov
Sodbe senatov postanejo dokonËne v skladu z doloËili 2. odstavka 44. Ëlena.
43. Ëlen
Predloæitev velikemu senatu
1) V treh mesecih od datuma sodbe senata lahko katera koli stranka v zadevi v izjemnih
primerih zahteva, da se zadeva predloæi v ponovno obravnavo velikemu senatu.
2) Zbor petih sodnikov velikega senata sprejme zahtevo, Ëe se zastavlja pomembno
vpraπanje v zvezi z razlago ali uporabo Konvencije ali njenih protokolov ali pa gre
za pomembno vpraπanje sploπnega pomena.
3) »e zbor sprejme zahtevo za ponovno obravnavo, se veliki senat izreËe o zadevi
s sodbo.
44. Ëlen
DokonËne sodbe
l) Sodba velikega senata je dokonËna.
2) Sodba senata postane dokonËna:
a) Ëe stranke izjavijo, da ne bodo zahtevale ponovne obravnave zadeve pred
velikim senatom;
b) tri mesece od datuma sodbe, Ëe ni bilo zahteve za ponovno obravnavo
pred velikim senatom;
c) Ëe zbor velikega senata zavrne zahtevo po ponovni obravnavi v skladu s
43. Ëlenom.
3) KonËna sodba se objavi.
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45. Ëlen
Utemeljitev sodb in sklepov
l) Sodbe kot tudi odloËitve o sprejemljivosti ali nesprejemljivosti zahtev za
obravnavo morajo biti utemeljene.
2) »e sodba v celoti ali delno ne izraæa soglasnega mnenja sodnikov, lahko vsak
sodnik temu doda svoje loËeno mnenje.
46. Ëlen
Obveznost in izvrπitev sodb
l) Visoke pogodbenice se obvezujejo, da bodo spoπtovale konËno sodbo
SodiπËa v vsaki zadevi, v kateri nastopajo kot stranke.
2) KonËna sodba SodiπËa se poπlje Odboru ministrov, ki nadzoruje njeno izvrπitev.
47. Ëlen
Svetovalna mnenja
1) SodiπËe lahko na zahtevo Odbora ministrov daje svetovalna mnenja o
pravnih vpraπanjih v zvezi z razlago Konvencije in njenih protokolov.
2) Takπna mnenja ne smejo obravnavati vpraπanj, ki so povezana z vsebino ali
obsegom pravic in svoboπËin, opredeljenih v I. delu Konvencije in v njenih
protokolih. Prav tako ne smejo obravnavati drugih vpraπanj, ki bi jih lahko
obravnavalo SodiπËe ali Odbor ministrov v zvezi s kakπnim postopkom,
sproæenim v skladu s Konvencijo.
3) OdloËitev Odbora ministrov, da zahteva svetovalno mnenje SodiπËa, mora biti
sprejeta z veËino glasov predstavnikov, ki so upraviËeni, da zasedajo v Odboru
ministrov.
48. Ëlen
Svetovalna pristojnost SodiπËa
SodiπËe odloËi, ali sodi zahteva za svetovalno mnenje, ki mu jo predloæi Odbor
ministrov, v njegovo svetovalno pristojnost, kot je opredeljena v 47. Ëlenu.
49. Ëlen
Obrazloæitev za svetovalno mnenje
l) Svetovalno mnenje SodiπËa mora biti obrazloæeno.
2) »e svetovalno mnenje v celoti ali delno ne izraæa soglasnega mnenja
sodnikov, ima vsak sodnik pravico dati svoje loËeno mnenje.
3) Svetovalno mnenje SodiπËa se poπlje Odboru ministrov.
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50. Ëlen
Stroπki delovanja SodiπËa
Stroπke za delovanje SodiπËa nosi Svet Evrope.
51. Ëlen
Privilegiji in imunitete sodnikov
Sodniki uæivajo med opravljanjem svojih funkcij privilegije in imunitete, ki so doloËeni
v 40. Ëlenu Statuta Sveta Evrope in v sporazumih, sklenjenih na podlagi tega Ëlena.

20

III. DEL
RAZNE DOLO»BE
52. Ëlen
Poizvedbe generalnega sekretarja
Na zahtevo generalnega sekretarja Sveta Evrope mora vsaka visoka pogodbena stranka
predloæiti pojasnila o tem, kako njeno notranje pravo zagotavlja uËinkovito
uveljavljanje vseh doloËb te Konvencije.
53. Ëlen
Varstvo obstojeËih Ëlovekovih pravic
Nobene doloËbe te Konvencije ni mogoËe razlagati kot omejitev ali odpravo katerekoli
Ëlovekove pravice in temeljne svoboπËine, ki jih je mogoËe uveljaviti po zakonih katerekoli
visoke pogodbene stranke ali po sporazumih, v katerih nastopa kot pogodbenica.
54. Ëlen
Pooblastila Odbora ministrov
Nobena doloËba te Konvencije ne odpravlja pooblastil, ki pripadajo Odboru ministrov
na podlagi Statuta Sveta Evrope.
55. Ëlen
IzkljuËitev drugih sredstev za reπevanje sporov
Visoke pogodbene stranke soglaπajo, razen Ëe se posebej ne dogovorijo drugaËe, da ne
bodo uporabile pogodb, konvencij in deklaracij, ki med njimi veljajo za to, da bi v
obliki pritoæbe predloæile, naj se spor zaradi razlage ali uporabe te Konvencije reπuje s
sredstvi, ki jih ta Konvencija ne predvideva.
56. Ëlen
Ozemeljska veljavnost konvencije
1) Vsaka dræava sme ob ratifikaciji ali kadarkoli pozneje z notifikacijo, ki jo naslovi na
generalnega sekretarja Sveta Evrope, izjaviti, da velja s pridrækom 4. odstavka tega
Ëlena ta Konvencija tudi za vse ali za katero od ozemelj, za katerih mednarodne
odnose je odgovorna.
2) Konvencija zaËne veljati za ozemlje ali ozemlja, navedena v notifikaciji,
trideseti dan potem, ko je generalni sekretar Sveta Evrope sprejel notifikacijo.
3) DoloËbe te Konvencije se uporabljajo na teh ozemljih ob upoπtevanju krajevnih razmer.
4) Vsaka dræava, ki je dala izjavo na podlagi prvega odstavka tega Ëlena, lahko
kadarkoli pozneje izjavi, da sprejema za eno ali veË ozemelj, na katere se izjava
nanaπa, pristojnost SodiπËa za sprejemanje pritoæb od posameznikov, nevladnih
organizacij ali skupin posameznikov v skladu s 34. Ëlenom te Konvencije.
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57. Ëlen
Pridræki
1) Vsaka dræava lahko ob podpisu te Konvencije ali ob deponiranju svojih
ratifikacijskih listin izrazi pridræke ob katerikoli posebni doloËbi te
Konvencije, Ëe kak zakon, ki tedaj velja na njenem ozemlju, ni v skladu s
takπno doloËbo. Ta Ëlen ne dovoljuje pridrækov sploπne narave.
2) Vsak pridræek po tem Ëlenu mora vsebovati kratko oznako zakona, na
katerega se nanaπa.

1)

2)

3)
4)

58. Ëlen
Odpoved
Visoka pogodbena stranka lahko odpove to konvencijo πele po preteku petih
let od tedaj, ko je postala njena pogodbenica, in po πestmeseËni odpovedi, ki
jo z notifikacijo naslovi na generalnega sekretarja Sveta Evrope, ta pa o tem
obvesti druge visoke pogodbene stranke.
Takπna odpoved visoke pogodbene stranke ne razreπuje njenih obveznosti po
tej Konvenciji za katerokoli dejanje, ki bi ga storila pred dnem, ko je
odpoved zaËela veljati, in ki bi lahko pomenilo krπitev takπnih obveznosti.
Vsaka visoka pogodbena stranka, ki preneha biti Ëlanica Sveta Evrope,
preneha biti ob istih pogojih tudi stranka te Konvencije.
V skladu z doloËbami prejπnjih odstavkov je mogoËe odpovedati Konvencijo
za katerokoli ozemlje, za katero je bila dana izjava o njeni uporabi na podlagi
doloËb 56. Ëlena.
59. Ëlen
Podpis in ratifikacija

1) Ta Konvencija je odprta za podpis Ëlanicam Sveta Evrope, ki jo morajo
ratificirati. Ratifikacijske listine je treba deponirati pri generalnemu
sekretarju Sveta Evrope.
2) Ta Konvencija bo zaËela veljati potem, ko bo deponiranih deset
ratifikacijskih listin.
3) Za poznejπe podpisnice bo Konvencija zaËela veljati z dnem, ko bodo
deponirane njihove ratifikacijske listine. Generalni sekretar Sveta Evrope
obvesti vse Ëlanice Sveta Evrope o zaËetku veljavnosti Konvencije, o imenih
visokih pogodbenih strank, ki so jo ratificirale, in o deponiranju ratifikacijskih listin,
ki so prispele pozneje.
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PROTOKOL
h Konvenciji o varstvu Ëlovekovih pravic in temeljnih svoboπËin
(Paris, 20. 3. 1952)
l. Ëlen
Varstvo lastnine
Vsaka fiziËna ali pravna oseba ima pravico do spoπtovanja svojega premoæenja.
Nikomur ne sme biti lastnina odvzeta, razen Ëe je to v javnem interesu v skladu s pogoji,
ki jih doloËa zakon, in ob spoπtovanju sploπnih naËel mednarodnega prava. Ta doloËba
pa nikakor ne omejuje pravice dræav, da uveljavijo zakone, za katere menijo, da so
potrebni za nadzor nad uporabo premoæenja v skladu s sploπnim interesom ali za
zagotovitev plaËila davkov, drugih prispevkov ali denarnih kazni.
2. Ëlen
Pravica do izobrazbe
Nikomur ne sme biti odvzeta pravica do izobraæevanja. Pri izvajanju funkcij, ki so v
zvezi z vzgojo in izobraæevanjem, mora dræava spoπtovati pravico starπev, da zagotovijo
svojim otrokom takπno vzgojo in izobraæevanje, ki sta v skladu z njihovim lastnim
verskim in filozofskim prepriËanjem.
3. Ëlen
Pravica do svobodnih volitev
Visoke pogodbene stranke se zavezujejo, da bodo izvedle v razumnih Ëasovnih
presledkih svobodne in tajne volitve, ki bodo zagotovile svobodno izraæanje mnenja
ljudstva pri izbiri zakonodajnih teles.
4. Ëlen
Ozemeljska veljavnost konvencije
Vsaka visoka pogodbena stranka lahko ob podpisu ali ratifikaciji ali kadarkoli pozneje
poπlje generalnemu sekretarju Sveta Evrope izjavo, s katero sporoËi, da bodo doloËbe
tega protokola veljale na v izjavi navedenih ozemljih, za katerih mednarodne odnose je
odgovorna. Vsaka visoka pogodbena stranka, ki je poslala izjavo iz prejπnjega odstavka,
lahko kadarkoli z novo izjavo spremeni vsebino katerekoli prejπnje izjave ali pa prekliËe
veljavnost doloËb tega Protokola glede kateregakoli ozemlja. Izjava, ki je v skladu s tem
Ëlenom se πteje, da je v skladu s prvim odstavkom 56. Ëlena Konvencije.
5. Ëlen
Razmerja do konvencije
Visoke pogodbene stranke πtejejo doloËbe 1., 2., 3. in 4. Ëlena tega Protokola kot
dodatne Ëlene h Konvenciji in zanje veljajo vse doloËbe Konvencije.
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6. Ëlen
Podpis in ratifikacija
Ta Protokol je odprt za podpis Ëlanicam Sveta Evrope, ki so podpisnice Konvencije,
ratificiran mora biti ob ali po ratifikaciji Konvencije. Veljati zaËne potem, ko bo
deponiranih deset ratifikacijskih listin. Za podpisnico, ki ratificira Protokol naknadno,
zaËne veljati ob deponiranju njenih ratifikacijskih listin.
Ratifikacijske listine morajo biti deponirane pri generalnemu sekretarju Sveta Evrope,
ki bo vsem Ëlanicam sporoËil imena dræav, ki so ta Protokol ratificirale.
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PROTOKOL ©TEVILKA 4
h Konvenciji o varstvu Ëlovekovih pravic in temeljnih svoboπËin,
ki zagotavlja doloËene pravice in svoboπËine, ki πe niso vkljuËene
v Konvencijo in v prvi Protokol h Konvenciji
(Strasbourg, 16. 9. 1963)
l. Ëlen
Prepoved zaporne kazni zaradi dolgov
Nikomur ne sme biti odvzeta prostost samo zato, ker ne more izpolniti pogodbenih
obveznosti.

1)
2)
3)

4)

2. Ëlen
Svoboda gibanja
Vsakdo, ki je zakonito na ozemlju kake dræave, ima na njenem ozemlju
pravico do svobode gibanja in do svobodne izbire prebivaliπËa.
Vsakdo lahko svobodno zapusti katerokoli dræavo, vkljuËno tudi lastno.
Pri izvajanju teh pravic ne sme biti nobenih omejitev, razen tistih, ki so
doloËene z zakonom in ko so v demokratiËni druæbi nujne zaradi dræavne in
javne varnosti, za vzdræevanje javnega reda, za prepreËevanje kaznivih
dejanj, za zaπËito zdravja ali morale ali za varstvo pravic in svoboπËin drugih ljudi.
Za pravice, navedene v prvem odstavku, lahko na doloËenih podroËjih veljajo
omejitve, ki morajo biti doloËene z zakonom in v demokratiËni druæbi
upraviËene zaradi javnega interesa.

3. Ëlen
Prepoved izgona dræavljanov
1) NihËe ne sme biti izgnan bodisi z individualnimi ali s kolektivnimi ukrepi z ozemlja
dræave, katere dræavljan je.
2) Nikomur ne sme biti odvzeta pravica do vstopa na ozemlje dræave, katere dræavljan je.
4. Ëlen
Prepoved skupinskega izgona tujcev
Kolektivni izgon tujcev je prepovedan.
5. Ëlen
Ozemeljska veljavnost konvencije
1) Vsaka visoka pogodbena stranka lahko ob podpisu ali ob ratifikaciji tega
Protokola ali kadarkoli pozneje poπlje generalnemu sekretarju Sveta Evrope
izjavo, s katero sporoËi, da bodo doloËbe tega Protokola veljale na v izjavi
navedenih ozemljih, za katerih mednarodne odnose je odgovorna.
2) Vsaka visoka pogodbena stranka, ki je poslala izjavo iz prejπnjega odstavka, lahko
kadarkoli poπlje novo izjavo, s katero spreminja doloËbe katerekoli prejπnje izjave
ali pa prekliËe veljavnost doloËb tega Protokola glede kateregakoli ozemlja.
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ki zagotavlja doloËene pravice in svoboπËine, ki πe niso vkljuËene
v Konvencijo in v prvi Protokol h Konvenciji
3) Izjava, dana na podlagi tega Ëlena, se πteje, da je skladna s prvim odstavkom
56. Ëlena Konvencije.
4) Ozemlje katerekoli dræave, za katero velja ta Protokol na podlagi ratifikacije
ali sprejema, in vsako ozemlje, za katero velja ta Protokol na podlagi izjave,
ki jo je dala ta dræava v skladu s tem Ëlenom, se obravnavata kot loËeni
ozemlji zaradi sklicevanja na 2. in 3. Ëlen v zvezi z ozemljem dræave.
5) Vsaka dræava, ki je podala izjavo v skladu s prvim ali drugim odstavkom
tega Ëlena, lahko kadar koli po tem izjavi za eno ali veË ozemelj, na katera se izjava
nanaπa, da, kar zadeva vse ali katerega izmed Ëlenov 1 do 4 tega protokola, sprejema
pristojnost SodiπËa za sprejemanje zahtev za obravnavo s strani fiziËnih oseb,
nevladnih organizacij ali skupin posameznikov v skladu s 34. Ëlenom Konvencije.
6. Ëlen
Razmerje do Konvencije
Visoke pogodbene stranke πtejejo doloËbe Ëlenov od 1 do 5 tega Protokola za dodatne
Ëlene h Konvenciji in vse doloËbe Konvencije veljajo tudi zanje.
7. Ëlen
Podpis in ratifikacija
1) Ta Protokol je odprt za podpis Ëlanicam Sveta Evrope, ki so podpisale
Konvencijo; ratificiran mora biti ob ali po ratifikaciji Konvencije. Veljati zaËne po
deponiranju petih ratifikacijskih listin. Za podpisnico, ki ratificira Protokol pozneje,
zaËne veljati na dan deponiranja njene ratifikacijske listine.
2) Ratifikacijske listine morajo biti deponirane pri generalnemu sekretarju Sveta
Evrope, ki vsem Ëlanicam sporoËi imena dræav, ki so Protokol ratificirale.
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PROTOKOL ©TEVILKA 6
h Konvenciji o varstvu Ëlovekovih pravic in temeljnih svoboπËin,
ki zadeva odpravo smrtne kazni
(Strasbourg, 28. 4. 1983)
1. Ëlen
Ukinitev smrtne kazni
Smrtna kazen se odpravi. NihËe ne sme biti obsojen na takπno kazen ali usmrËen.
2. Ëlen
Smrtna kazen v vojnem Ëasu
Dræava lahko doloËi v svoji zakonodaji smrtno kazen za dejanja, storjena med vojno ali
ob neposredni vojni nevarnosti; takπna kazen se sme uporabiti le v primerih, ki so
doloËeni v zakonu in v skladu z doloËbami zakona. Dræava obvesti generalnega
sekretarja Sveta Evrope o takπnih doloËbah v svoji zakonodaji.
3. Ëlen
Prepoved zaËasnega prenehanja uporabe
DoloËbe tega Protokola se ne smejo derogirati s sklicevanjem na 15. Ëlen Konvencije.
4. Ëlen
Prepoved pridrækov
Nobeni pridræki glede doloËb tega Protokola na podlagi 57. Ëlena Konvencije niso
dopustni.
5. Ëlen
Ozemeljska veljavnost konvencije
1) Vsaka dræava lahko ob podpisu ali ob deponiranju listine o ratifikaciji, sprejemu ali
odobritvi doloËi ozemlje ali ozemlja, za katera veljajo doloËbe tega Protokola.
2) Vsaka dræava lahko kadarkoli z izjavo, ki jo naslovi na generalnega sekretarja Sveta
Evrope, razπiri veljavnost doloËb tega Protokola na katerokoli drugo ozemlje,
navedeno v izjavi. Za to ozemlje bo zaËel Protokol veljati prvi dan meseca, ki
neposredno sledi datumu, ko je generalni sekretar prejel izjavo.
3) Vsaka izjava, podana v skladu s prejπnjima odstavkoma, se lahko prekliËe za
katerokoli ozemlje, navedeno v takπni izjavi, z obvestilom, naslovljenim na
generalnega sekretarja. Preklic zaËne veljati prvi dan meseca, ki neposredno sledi
datumu, ko je generalni sekretar prejel takπno obvestilo.
6. Ëlen
Razmerje do konvencije
Dræave pogodbenice πtejejo doloËbe Ëlenov od 1 do 5 tega Protokola za dodatne Ëlene h
Konvenciji in vse doloËbe Konvencije veljajo tudi zanje.
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7. Ëlen
Podpisi in ratifikacija
Ta Protokol je odprt za podpis dræavam Ëlanicam Sveta Evrope, ki so podpisnice
Konvencije. Protokol mora biti ratificiran, sprejet ali odobren. Dræava Ëlanica Sveta
Evrope tega Protokola ne sme ratificirati, sprejeti ali odobriti, Ëe ni hkrati ali æe pred
tem ratificirala Konvencije. Listine o ratifikaciji, sprejemu ali odobritvi so deponirane
pri generalnemu sekretarju Sveta Evrope.
8. Ëlen
Uveljavitev konvencije
1) Ta Protokol zaËne veljati prvi dan meseca, ki neposredno sledi datumu, ko je
pet dræav Ëlanic Sveta Evrope izrazilo soglasje, da jih ta Protokol zavezuje v
skladu z doloËili 7. Ëlena.
2) Za vsako dræavo Ëlanico, ki pozneje izrazi soglasje, da jo zavezujejo doloËila
tega Protokola, zaËne veljati prvi dan meseca, ki neposredno sledi datumu
deponiranja listin o ratifikaciji, sprejemu ali odobritvi.
9. Ëlen
Naloge depozitarja
Generalni sekretar Sveta Evrope obvesti dræave Ëlanice Sveta:
a) o vsakem podpisu;
b) o deponiranju vsake listine o ratifikaciji, sprejemu ali odobritvi;
c) o datumu uveljavitve Protokola v skladu s 5. in 8. Ëlenom;
d) o vsakem drugem dokumentu, obvestilu ali sporoËilu, ki se nanaπa na ta
Protokol.
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PROTOKOL ©TEVILKA 7
h Konvenciji o varstvu Ëlovekovih pravic in temeljnih svoboπËin
(Strasbourg, 22. 11. 1984)
l. Ëlen
Proceduralna jamstva v primeru izgona tujcev
1) Tujec, ki zakonito prebiva na ozemlju kake dræave, ne sme biti izgnan s tega
ozemlja, razen z odloËbo, ki temelji na zakonu, pri tem pa mora imeti moænost:
a) predloæiti utemeljen ugovor proti izgonu,
b) zahtevati preskus svoje zadeve in
c) doseËi, da ga v zvezi s tem sprejme pristojni organ oblasti ali oseba ali
osebe, ki jih pooblasti omenjeni pristojni organ oblasti.
2) Tujec se sme izgnati, preden uveljavi pravice iz toËke a, b in c prvega odstavka tega
Ëlena, Ëe je takπen izgon nujen zaradi javnega reda ali zaradi varnosti dræave.
2. Ëlen
Pravica do pritoæbe v kazenskih zadevah
1) Vsakdo, ki je bil obsojen zaradi kaznivega dejanja, ima pravico zahtevati preskus
sodne odloËbe o krivdi in o kazni pred viπjim sodiπËem.
Uveljavljanje te pravice, vkljuËno z razlogi, na podlagi katerih jo lahko prizadeti
uveljavi, morajo biti doloËeni z zakonom.
2) Ta pravica se lahko izjemoma omeji, Ëe gre za krπitev manjπega pomena, kakor so
predpisane z zakonom, ali Ëe je prizadetega æe na prvi stopnji obsodilo najviπje
sodiπËe ali Ëe mu je bila izreËena oprostilna sodba po pritoæbi zoper oprostilno sodbo.
3. Ëlen
Pravica do odπkodnine v primeru sodne pomote
»e je bila pravnomoËna kazenska sodba pozneje razveljavljena ali Ëe je bila oseba
pomiloπËena zato, ker je kako novo ali na novo odkrito dejstvo pokazalo, da gre za
sodno zmoto, ima oseba, ki je zaradi takπne obsodbe prestajala kazen, pravico do
odπkodnine skladno z zakonom ali prakso te dræave, razen Ëe bi se dokazalo, da je
prepozno uveljavitev takπnih dejstev prizadeti v celoti ali deloma sam povzroËil.
4. Ëlen
Pravica, da nisi dvakrat sojen ali kaznovan za isto kaznivo dejanje
1) Pravosodni organi iste dræave ne smejo nikogar ne kazensko preganjati ne kaznovati
za kaznivo dejanje, za katero je bil na podlagi zakona in v skladu s kazenskim
postopkom te dræave s pravnomoËno sodbo æe oproπËen ali obsojen.
2) DoloËbe prejπnjega odstavka ne prepreËujejo obnove kazenskega postopka na
podlagi zakona in skladno s kazenskim postopkom prizadete dræave, Ëe obstajajo
dokazi o novih ali na novo odkritih dejstvih ali pa Ëe je v prejπnjih postopkih priπlo
do bistvene napake, ki bi lahko vplivala na izid sojenja.
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3) DoloËila tega Ëlena se ne smejo derogirati s sklicevanjem na 15. Ëlen
Konvencije.
5. Ëlen
Enakost zakoncev
Zakoncema gredo iz zakonske zveze enake civilnopravne pravice in dolænosti v
medsebojnem razmerju in v razmerju do svojih otrok tako med trajanjem zakonske
zveze kot tudi po njenem prenehanju. DoloËba tega Ëlena ne prepreËuje dræavam, da
uveljavijo ukrepe, ki jih narekujejo koristi otrok.

1)

2)

3)

4)
5)

6)

6. Ëlen
Ozemeljska veljavnost konvencije
Vsaka dræava lahko ob podpisu ali ob deponiranju listin o ratifikaciji, sprejemu ali
odobritvi doloËi ozemlje ali ozemlja, za katera veljajo doloËbe tega Protokola, in v
kakπnem obsegu bodo veljale na tem ozemlju ali ozemljih.
Vsaka dræava lahko pozneje z izjavo, ki jo naslovi na generalnega sekretarja
Sveta Evrope, razπiri veljavnost doloËil tega Protokola na katerokoli drugo ozemlje,
navedeno v izjavi. Za to ozemlje bo zaËel Protokol veljati prvi dan meseca, ki
neposredno sledi preteËenemu roku dveh mesecev od datuma, ko je generalni
sekretar prejel izjavo.
Vsaka izjava, dana na podlagi prejπnjih dveh odstavkov, se lahko za katerokoli
ozemlje, navedeno v takπni izjavi, prekliËe ali spremeni z obvestilom, naslovljenim
na generalnega sekretarja. Preklic ali sprememba zaËne veljati prvi dan meseca, ki
neposredno sledi preteËenemu roku dveh mesecev od datuma, ko je generalni
sekretar prejel obvestilo.
Za izjavo, ki je bila dana na podlagi tega Ëlen, se πteje, da je v skladu s prvim
odstavkom 56. Ëlena Konvencije.
Ozemlje katerekoli dræave, za katero velja ta Protokol na podlagi ratifikacije,
sprejema ali odobritve, ter vsako ozemlje, za katero velja ta Protokol na podlagi
izjave, ki jo je dala dræava na podlagi tega Ëlena, se lahko obravnava kot loËeni
ozemlji zaradi sklicevanja na l. Ëlen v zvezi z ozemljem dræave.
Vsaka dræava, ki je podala izjavo v skladu s 1. ali 2. odstavkom tega Ëlena, lahko
kadar koli po tem izjavi za eno ali veË ozemelj, na katera se izjava nanaπa, da kar
zadeva 1. do 5. tega Protokola, sprejema pristojnost SodiπËa za sprejemanje zahtev
za obravnavo za posameznike, nevladne organizacije ali skupine posameznikov v
skladu s 34. Ëlenom Konvencije.
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7. Ëlen
Razmerja do konvencije
Dræave pogodbenice πtejejo doloËbe od 1. do 6. Ëlena tega Protokola kot dodatne Ëlene
h Konvenciji in vsa doloËila Konvencije veljajo tudi zanjo.
8. Ëlen
Podpis in ratifikacija
Ta Protokol je odprt za podpis dræavam Ëlanicam Sveta Evrope, ki so podpisale
Konvencijo. Protokol morajo dræave ratificirati, sprejeti ali odobriti. Tega Protokola ne
sme ratificirati sprejeti ali odobriti dræava Ëlanica Sveta Evrope, ki ni hkrati ali pa pred
tem ratificirala Konvencije. Listine o ratifikaciji, sprejemu ali odobritvi so deponirane
pri generalnem sekretarju Sveta Evrope.
9. Ëlen
Uveljavitev konvencije
1) Ta Protokol zaËne veljati prvi dan meseca, ki neposredno sledi preteku roka dveh
mesecev od datuma, ko je sedem dræav Ëlanic Sveta Evrope izrazilo soglasje, da jih
doloËbe tega Protokola zavezujejo skladno z doloËbami 8. Ëlena.
2) Za vsako dræavo Ëlanico, ki naknadno izrazi soglasje, da jo zavezujejo doloËila
Protokola, zaËne Protokol veljati prvi dan meseca, ki neposredno sledi preteku roka
dveh mesecev od datuma deponiranja listin o ratifikaciji, sprejemu ali odobritvi.
10. Ëlen
Naloge depozitarja
Generalni sekretar Sveta Evrope obvesti vse dræave Ëlanice Sveta Evrope:
a) o vsakem podpisu,
b) o deponiranju listin o ratifikaciji, sprejemu ali odobritvi,
c) o datumu zaËetka veljavnosti Protokola, skladno s 6. in 9. Ëlenom,
d) o vsakem drugem dokumentu, obvestilu ali sporoËilu, ki se nanaπa na ta
Protokol.
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(Neuraden prevod)
PROTOKOL ©TEVILKA 12
h Konvenciji o varstvu Ëlovekovih pravic in temeljnih svoboπËin
(Rim, 4. 11. 2000)
Dræave Ëlanice Sveta Evrope, podpisnice tega protokola, so se
ob upoπtevanju temeljnega naËela, po katerem so vsi ljudje enaki pred zakonom in
imajo pravico do enakega zakonskega varstva;
odloËene, da bodo πe naprej podpirale enakost vseh ljudi s skupno krepitvijo sploπne
prepovedi diskriminacije s pomoËjo Konvencije o varstvu Ëlovekovih pravic in
temeljnih svoboπËin, podpisane v Rimu 4. novembra 1950, (v nadaljevanju
"konvencija");
ob ponovnem zagotovilu, da naËelo nediskriminacije dræavam pogodbenicam ne
prepreËuje, da ne ukrepajo z namenom podpiranja polne in uËinkovite enakosti, ob
upoπtevanju, da obstaja za te ukrepe objektivno in razumno opraviËilo;
sporazumele:
1. Ëlen
Sploπna prepoved diskriminacije
1) Uæivanje vsake pravice, ki je predvidena z zakonom, je zagotovljeno brez
kakrπne koli diskriminacije na kateri koli podlagi kot je spol, rasa, barva, jezik, vera,
politiËno ali drugo prepriËanje, narodnostni ali socialni izvor, povezava z
narodnostno manjπino, lastnina, rojstvo ali drug status.
2) Noben javni organ ne bo proti nikomur izvajal diskriminacije na kateri koli podlagi,
navedeni v prvem odstavku.

1)
2)

3)

4.

2.Ëlen
Veljavnost za ozemlje
Dræava lahko ob podpisu ali shranitvi listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi
doloËi ozemlje ali ozemlja, za katera velja ta protokol.
Dræava lahko kadar koli kasneje z izjavo, naslovljeno na generalnega sekretarja
Sveta Evrope, razπiri veljavnost tega protokola na katero koli drugo ozemlje, ki je
doloËeno v tej izjavi. Glede na ozemlje zaËne protokol veljati prvi dan meseca po
izteku trimeseËnega obdobja od dne, ko generalni sekretar prejme izjavo.
Vsaka izjava, ki je dana v skladu s prejπnjima dvema odstavkoma, se lahko glede na
katero koli ozemlje, ki je doloËeno v tej izjavi, umakne ali spremeni z uradnim
obvestilom, ki je naslovljeno na generalnega sekretarja. Umik ali sprememba zaËne
veljati prvi dan v mesecu po izteku trimeseËnega obdobja od dneva, ko generalni
sekretar prejme uradno obvestilo.
Izjava, ki je dana v skladu s tem Ëlenom, se πteje, da je v skladu s prvim odstavkom
56. Ëlena konvencije.
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5) Dræava, katere izjava je v skladu s prvim in drugim odstavkom tega Ëlena, lahko
kadar koli po tem izjavi v imenu enega ali veË ozemelj, na katere se izjava nanaπa,
da sprejema pristojnost sodiπËa za proπnje posameznikov, nevladnih organizacij ali
skupin posameznikov, kot to doloËa 34. Ëlen konvencije, glede na 1. Ëlen tega
protokola.
3. Ëlen
Zveza s konvencijo
Za dræave pogodbenice velja, da se doloËbe 1. in 2. Ëlena tega protokola πtejejo kot
dodatni Ëleni konvencije, vse doloËbe konvencije pa se uporabljajo ob upoπtevanju teh
Ëlenov.
4. Ëlen
Podpis in ratifikacija
Ta protokol je na voljo za podpis dræavam Ëlanicam Sveta Evrope, ki so podpisale
konvencijo. Treba ga je ratificirati, sprejeti in odobriti. Dræava Ëlanica Sveta Evrope ne
more ratificirati, sprejeti in odobriti tega protokola, ne da bi predhodno ali hkrati
ratificirala konvencijo. Listina o ratifikacij, sprejetju ali odobritvi je shranjena pri
generalnem sekretarju Sveta Evrope.
5. Ëlen
ZaËetek veljavnosti
1) Ta protokol zaËne veljati prvi dan v mesecu po izteku trimeseËnega obdobja od dne,
ko deset dræav Ëlanic Sveta Evrope izrazi svoje soglasje, da jih ta protokol zavezuje
v skladu z doloËbami 4. Ëlena.
2) Za vsako dræavo Ëlanico, ki kasneje izrazi soglasje, da jo protokol zavezuje, zaËne ta
veljati prvi dan v mesecu po izteku trimeseËnega obdobja od datuma shranitve
listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi.
6. Ëlen
Naloge depozitarja
Generalni sekretar Sveta Evrope uradno obvesti dræave Ëlanice Sveta o:
a) vsakem podpisu;
b) shranitvi vsake listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi;
c) vsakem datumu zaËetka veljavnosti tega protokola v skladu z 2. in 5. Ëlenom;
d) vsakem drugem dejanju, uradnem obvestilu ali sporoËilu v zvezi s tem Protokolom.
Da bi to potrdili, so podpisani, ki so za to pravilno pooblaπËeni, podpisali ta protokol.
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(Vilna, 3. 5. 2002)
Dræave Ëlanice Sveta Evrope, podpisnice tega protokola, so se,
prepriËane, da je pravica vsakogar do æivljenja v demokratiËni druæbi temeljna vrednota
in da je odprava smrtne kazni bistvenega pomena za varstvo te pravice ter popolno
priznanje prirojenega dostojanstva vseh ljudi;
v æelji, da bi okrepile varstvo pravice do æivljenja, ki jo zagotavlja Konvencija o varstvu
Ëlovekovih pravic in temeljnih svoboπËin, podpisana v Rimu 4. novembra 1950 (v
nadaljnjem besedilu: Konvencija);
ob ugotovitvi, da Protokol πt. 6 h Konvenciji, ki zadeva odpravo smrtne kazni, podpisan
v Strasbourgu 28. aprila 1983, ne izkljuËuje smrtne kazni za dejanja, storjena med vojno
ali ob neposredni vojni nevarnosti;
odloËene, da storijo zadnji korak za odpravo smrtne kazni v vseh okoliπËinah,
dogovorile o naslednjem:
1. Ëlen
Odprava smrtne kazni
Smrtna kazen se odpravi. NihËe ne sme biti obsojen na takπno kazen ali usmrËen.
2. Ëlen
Prepoved razveljavitev
Glede doloËb tega protokola ni dovoljena nobena razveljavitev po 15. Ëlenu Konvencije.
3. Ëlen
Prepoved pridrækov
Glede doloËb tega protokola ni dopusten noben pridræek po 57. Ëlenu Konvencije.
4. Ëlen
Ozemeljska veljavnost
1) Vsaka dræava lahko ob podpisu ali deponiranju listine o ratifikaciji, sprejetju
ali odobritvi doloËi ozemlje ali ozemlja, za katera velja ta protokol.
2) Vsaka dræava lahko kadar koli pozneje z izjavo, naslovljeno na generalnega
sekretarja Sveta Evrope, veljavnost tega protokola razπiri na katero koli ozemlje,
doloËeno v izjavi. Za to ozemlje zaËne protokol veljati prvi dan meseca po poteku
treh mesecev od dneva, ko je generalni sekretar prejel tako izjavo.
3) Vsaka izjava v skladu s prejπnjima odstavkoma se glede katerega koli
ozemlja, doloËenega v taki izjavi, lahko umakne ali spremeni z uradnim
obvestilom, naslovljenim na generalnega sekretarja. Umik ali sprememba
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zaËne veljati prvi dan meseca po poteku treh mesecev od dneva, ko je
generalni sekretar prejel tako uradno obvestilo.
5. Ëlen
Razmerje do Konvencije
Dræave pogodbenice πtejejo doloËbe od 1. do 4. Ëlena tega protokola kot dodatne Ëlene h
Konvenciji in skladno s tem veljajo vse doloËbe Konvencije.
6. Ëlen
Podpis in ratifikacija
Ta protokol je na voljo za podpis dræavam Ëlanicam Sveta Evrope, ki so podpisale
Konvencijo. Treba ga je ratificirati, sprejeti ali odobriti. Dræava Ëlanica Sveta Evrope ga
ne sme ratificirati, sprejeti ali odobriti, Ëe ni prej ali hkrati ratificirala Konvencije.
Listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi se deponirajo pri generalnem sekretarju
Sveta Evrope.
7. Ëlen
ZaËetek veljavnosti
1) Ta protokol zaËne veljati prvi dan meseca po poteku treh mesecev od datuma, ko je
deset dræav Ëlanic Sveta Evrope izrazilo svoje soglasje, da jih ta protokol zavezuje v
skladu z doloËbami 6. Ëlena.
2) Za vsako dræavo Ëlanico, ki pozneje izrazi svoje soglasje, da jo ta protokol zavezuje,
zaËne ta protokol veljati prvi dan meseca po poteku treh mesecev od datuma
deponiranja listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi.
8. Ëlen
Naloge depozitarja
Generalni sekretar Sveta Evrope uradno obvesti vse dræave Ëlanice Sveta Evrope o:
a) vsakem podpisu;
b) deponiranju vsake listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi;
c) vsakem datumu zaËetka veljavnosti tega protokola v skladu s 4. in 7. Ëlenom;
d) vsakem drugem dejanju, uradnem obvestilu ali sporoËilu v zvezi s tem
protokolom.
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h Konvenciji o varstvu Ëlovekovih pravic in temeljnih svoboπËin,
ki spreminja nadzorni sistem konvencije
(Strasbourg, 13. 5. 2004)
Preambula
Dræave Ëlanice Sveta Evrope, podpisnice tega protokola h Konvenciji o varstvu
Ëlovekovih pravic in temeljnih svoboπËin, podpisani 4. novembra 1950 v Rimu
(v nadaljnjem besedilu: Konvencija),
so se ob upoπtevanju resolucije πt. 1 in deklaracije, sprejetih na Evropski ministrski
konferenci o Ëlovekovih pravicah 3. in 4. novembra 2000 v Rimu; ob upoπtevanju
deklaracij, ki jih je sprejel Odbor ministrov 8. novembra 2001, 7. novembra 2002 in 15.
maja 2003 na svojem 109., 111. oziroma 112. zasedanju; ob upoπtevanju mnenja πt. 251
(2004), ki ga je 28. aprila 2004 sprejela Parlamentarna skupπËina Sveta Evrope;
glede na nujnost spremembe nekaterih doloËb Konvencije, da se ohrani in izboljπa
dolgoroËna uËinkovitost nadzornega sistema, zlasti zaradi nenehnega naraπËanja
delovne obremenitve Evropskega sodiπËa za Ëlovekove pravice in Odbora ministrov
Sveta Evrope;
πe zlasti glede na potrebo, da se zagotovi, da ima SodiπËe πe naprej glavno vlogo pri
varstvu Ëlovekovih pravic v Evropi,
dogovorile:
1. Ëlen
Drugi odstavek 22. Ëlena Konvencije se Ërta.
2. Ëlen
23. Ëlen Konvencije se spremeni tako, da se glasi:
“23. Ëlen - Trajanje mandata in razreπitev
1) Sodniki so izvoljeni za dobo devetih let. Ne morejo biti ponovno izvoljeni.
2) Sodnikom poteËe mandat, ko dopolnijo 70 let.
3) Sodniki opravljajo svojo funkcijo, dokler niso zamenjani. Vendar pa πe naprej
obravnavajo zadeve, ki jih æe imajo v obravnavi.
4) Noben sodnik ne more biti razreπen, razen Ëe drugi sodniki z dvotretjinsko veËino
ne odloËijo, da sodnik ne izpolnjuje veË zahtevanih pogojev.”
3. Ëlen
24. Ëlen Konvencije se Ërta.
4. Ëlen
25. Ëlen Konvencije postane 24. Ëlen, njegovo besedilo pa se spremeni tako, da se glasi:
“24. Ëlen - Sodna pisarna in poroËevalci
1) SodiπËe ima sodno pisarno, katere naloge in organizacijo doloËa poslovnik SodiπËa.
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2) Kadar SodiπËe odloËa kot sodnik posameznik, mu pomagajo poroËevalci, ki delujejo
pod vodstvom predsednika SodiπËa. So del sodne pisarne SodiπËa.”
5. Ëlen
26. Ëlen Konvencije postane 25. Ëlen (“Plenum sodiπËa”), njegovo besedilo pa se
spremeni:
1) Vejica na koncu toËke d se zamenja s podpiËjem in beseda “in” se Ërta.
2) Pika na koncu toËke e se zamenja s podpiËjem.
3) Doda se nova toËka f, ki se glasi:
“f. predloæi zahtevo po drugem odstavku 26. Ëlena.”
6. Ëlen
27. Ëlen Konvencije postane 26. Ëlen, njegovo besedilo pa se spremeni tako, da se glasi:
“26. Ëlen - Sodnik posameznik, odbori, senati in veliki senat
1) SodiπËe o zadevah, ki so mu predloæene, odloËa kot sodnik posameznik, v odborih
treh sodnikov, senatih sedmih sodnikov in velikem senatu sedemnajstih sodnikov.
Senati SodiπËa ustanovijo odbore za doloËeno obdobje.
2) Na zahtevo plenuma sodiπËa lahko Odbor ministrov s soglasno odloËitvijo in za
doloËen Ëas zmanjπa πtevilo sodnikov senatov na pet.
3) Kadar sodnik odloËa kot sodnik posameznik, ne sme obravnavati nobene zahteve za
obravnavo proti visoki pogodbenici, za katero je bil ta sodnik izvoljen.
4) Sodnik, izvoljen za zadevno visoko pogodbenico, odloËa kot Ëlan senata in velikega
senata po uradni dolænosti. »e ga ni ali ta sodnik ne more odloËati, namesto njega
kot sodnik odloËa oseba, ki jo izbere predsednik SodiπËa s seznama, ki ga vnaprej
predloæi ta pogodbenica.
5) Veliki senat vkljuËuje tudi predsednika SodiπËa, podpredsednike, predsednike
senatov in druge sodnike, izbrane v skladu s poslovnikom SodiπËa. Kadar je zadeva
predloæena velikemu senatu v skladu s 43. Ëlenom, v velikem senatu ne sme
zasedati noben sodnik iz senata, ki je izrekel sodbo, razen predsednika senata in
sodnika, ki je zasedal v imenu zadevne visoke pogodbenice.”
7. Ëlen
V Konvenciji se za novim 26. Ëlenom doda nov 27. Ëlen, ki se glasi:
“27. Ëlen - Pristojnost sodnikov posameznikov
1) Sodnik posameznik lahko odloËi, da posamezna zahteva za obravnavo, predloæena v
skladu s 34. Ëlenom, ni sprejemljiva za obravnavo ali jo Ërta s seznama zadev
SodiπËa, Ëe se ta odloËitev lahko sprejme brez dodatne presoje.
2) OdloËitev je dokonËna.
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3) »e sodnik posameznik ne odloËi, da zahteva za obravnavo ni sprejemljiva za
obravnavo ali je ne Ërta, jo predloæi odboru ali senatu v nadaljnjo presojo.”
8. Ëlen
28. Ëlen Konvencije se spremeni tako, da se glasi:
“28. Ëlen - Pristojnost odborov
1) Odbor lahko glede zahteve za obravnavo, predloæene v skladu s 34. Ëlenom,
soglasno:
a) odloËi, da ni sprejemljiva za obravnavo ali jo Ërta s seznama zadev, kadar se
taka odloËitev lahko sprejme brez nadaljnje presoje, ali
b) odloËi, da je sprejemljiva za obravnavo in hkrati izda sodbo o zadevi sami, Ëe je
temeljno vpraπanje v tej zadevi, ki se nanaπa na razlago ali uporabo Konvencije
ali njenih protokolov, æe del uveljavljene sodne prakse SodiπËa.
2) OdloËitve in sodbe iz prvega odstavka so dokonËne.
3) Kadar sodnik, izvoljen za zadevno visoko pogodbenico, ni Ëlan odbora, ga lahko
odbor v kateri koli fazi postopka povabi, da zasede mesto enega od Ëlanov odbora
ob upoπtevanju vseh ustreznih dejavnikov, vkljuËno s tem, ali je ta pogodbenica
izpodbijala uporabo postopka iz toËke b prvega odstavka.”
9. Ëlen
29. Ëlen Konvencije se spremeni:
1) Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi: “Kadar se ne sprejme odloËitev v skladu
s 27. ali 28. Ëlenom ali ne izda sodba v skladu z 28. Ëlenom, senat odloËi o
sprejemljivosti za obravnavo in vsebini posameznih zahtev za obravnavo,
predloæenih v skladu s 34. Ëlenom. OdloËitev o sprejemljivosti za obravnavo se
lahko sprejme loËeno.”
2) Na koncu drugega odstavka se doda nov stavek, ki se glasi: “OdloËitev o
sprejemljivosti za obravnavo se sprejme loËeno, razen Ëe SodiπËe v izjemnih primerih
ne odloËi drugaËe.” 3. Tretji odstavek se Ërta.
10. Ëlen
31. Ëlen Konvencije se spremeni:
1. Na koncu toËke a se Ërta beseda “in”.
2. ToËka b postane toËka c in doda se nova toËka b, ki se glasi: “odloËa o vpraπanjih,
ki jih je SodiπËu v skladu s Ëetrtim odstavkom 46. Ëlena predloæil Odbor ministrov,
in”.
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11. Ëlen
32. Ëlen Konvencije se spremeni:
Na koncu prvega odstavka se za πtevilko 34 dodata vejica in πtevilka 46.
12. Ëlen
Tretji odstavek 35. Ëlena Konvencije se spremeni tako, da se glasi:
“3. SodiπËe odloËi, da posamezna zahteva za obravnavo, predloæena v skladu s 34.
Ëlenom, ni sprejemljiva za obravnavo, Ëe meni:
a) da ni v skladu z doloËbami konvencije ali njenih protokolov, da je oËitno
neutemeljena ali da pomeni zlorabo pravice do posamezne zahteve za
obravnavo, ali
b) da za vlagatelja ni nastal znatno neugodnejπi poloæaj, razen Ëe spoπtovanje
Ëlovekovih pravic, opredeljenih v Konvenciji in njenih protokolih, ne
zahteva obravnave vsebine zahteve in Ëe na tej podlagi ni mogoËe zavrniti
nobene zadeve, ki je ni æe prej ustrezno obravnavalo domaËe sodiπËe.”
13. Ëlen
Na koncu 36. Ëlena Konvencije se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
“3. Komisar za Ëlovekove pravice Sveta Evrope lahko k vsem zadevam, ki jih
obravnava senat ali veliki senat, predloæi pisne pripombe in sodeluje na obravnavah.”
14. Ëlen
38. Ëlen Konvencije se spremeni tako, da se glasi:
“38. Ëlen - Obravnava zadeve
SodiπËe obravnava zadevo skupaj s predstavniki strank in po potrebi izvede preiskavo,
zadevne visoke pogodbenice pa zagotovijo vse potrebno za njeno uËinkovito izvedbo.”
15. Ëlen
39. Ëlen Konvencije se spremeni tako, da se glasi:
“39. Ëlen - Prijateljske poravnave
1) SodiπËe lahko v kateri koli fazi postopka izrazi pripravljenost, da je na voljo
zadevnim strankam, da doseæejo prijateljsko poravnavo v zadevi na podlagi
spoπtovanja Ëlovekovih pravic, opredeljenih v konvenciji in njenih protokolih.
2) Postopki, ki se vodijo v skladu s prvim odstavkom, so zaupni.
3) »e je doseæena prijateljska poravnava, SodiπËe zadevo Ërta s svojega seznama z
odloËbo, ki je omejena na kratko navedbo dejstev in doseæene reπitve. 4. OdloËba se
poπlje Odboru ministrov, ki nadzira izvajanje doloËil prijateljske poravnave,
navedene v odloËbi.”
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16. Ëlen
46. Ëlen Konvencije se spremeni tako, da se glasi:
“46. Ëlen - ZavezujoËa narava in izvrπevanje sodb
1) Visoke pogodbenice se zavezujejo, da bodo spoπtovale konËno sodbo SodiπËa v
vsaki zadevi, v kateri so stranke postopka.
2) KonËna sodba SodiπËa se poπlje Odboru ministrov, ki nadzoruje njeno izvrπitev.
3) »e Odbor ministrov meni, da nadziranje izvrπitve konËne sodbe ovirajo teæave pri
razlagi sodbe, lahko zadevo predloæi SodiπËu, da se izreËe o razlagi. Za odloËitev o
predloæitvi je potrebna dvotretjinska veËina glasov predstavnikov, upraviËenih do
sedeæa v odboru.
4) »e Odbor ministrov meni, da visoka pogodbenica zavraËa spoπtovanje konËne
sodbe v zadevi, v kateri je stranka, lahko po tem, ko ji je bilo vroËeno uradno
obvestilo in z odloËitvijo, sprejeto z dvotretjinsko veËino glasov predstavnikov,
upraviËenih do sedeæa v odboru, SodiπËu predloæi vpraπanje, ali pogodbenica ni
izpolnila svoje obveznosti iz prvega odstavka.
5) »e sodiπËe ugotovi krπitev prvega odstavka, zadevo predloæi Odboru ministrov, ki
odloËi o ukrepih, ki jih je treba sprejeti. »e sodiπËe ne ugotovi krπitve prvega
odstavka, zadevo predloæi Odboru ministrov, ki konËa obravnavo zadeve.
17. Ëlen
59. Ëlen Konvencije se spremeni:
1) Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
“2. Evropska unija lahko pristopi h Konvenciji.”
2) Drugi, tretji in Ëetrti odstavek postanejo tretji, Ëetrti oziroma peti odstavek.
KonËne in prehodne doloËbe
18. Ëlen
1) Protokol je na voljo za podpis dræavam Ëlanicam Sveta Evrope podpisnicam
konvencije, ki lahko izrazijo svoje soglasje, da jih zavezuje
a) podpis brez pridræka glede ratifikacije, sprejetja ali odobritve ali
b) podpis s pridrækom ratifikacije, sprejetja ali odobritve, ki mu sledi ratifikacija,
sprejetje ali odobritev.
2) Listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi se deponirajo pri generalnem sekretarju
Sveta Evrope.
19. Ëlen
Protokol zaËne veljati prvi dan meseca po poteku treh mesecev od dneva, ko so vse
pogodbenice Konvencije izrazile soglasje, da jih protokol zavezuje v skladu z
doloËbami 18. Ëlena.
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20. Ëlen
1) Od dneva zaËetka veljavnosti protokola se njegove doloËbe uporabljajo za vse
zahteve, ki jih SodiπËe obravnava, ter za vse sodbe, katerih izvrπitev nadzira Odbor
ministrov.
2) Novo merilo sprejemljivosti za obravnavo, ki se z 12. Ëlenom protokola doda toËki
b tretjega odstavka 35. Ëlena Konvencije, se ne uporablja za zahteve, ki so bile
sprejete v obravnavo æe pred zaËetkom veljavnosti protokola. V dveh letih po
zaËetku veljavnosti protokola lahko novo merilo sprejemljivosti uporabljajo le
senati in veliki senat SodiπËa.
21. Ëlen
Mandat sodnikov, ki na dan zaËetka veljavnosti tega protokola opravljajo svoj prvi
mandat, se ipso iure podaljπa, tako da v celoti traja devet let. Drugi sodniki konËajo svoj
mandat, ki se ipso iure podaljπa za dve leti.
22. Ëlen
Generalni sekretar Sveta Evrope uradno obvesti dræave Ëlanice Sveta Evrope o:
a) vsakem podpisu, b. deponiranju vsake listine o ratifikaciji, sprejetju ali
odobritvi,
c) datumu zaËetka veljavnosti tega protokola v skladu z 19. Ëlenom in
d) vsakem drugem dejanju, uradnem obvestilu ali sporoËilu v zvezi s tem
protokolom.
V potrditev tega so podpisani, ki so bili za to pravilno pooblaπËeni, podpisali ta
protokol. Sestavljeno v Strasbourgu 13. maja 2004 v angleπkem in francoskem jeziku,
pri Ëemer sta besedili enako verodostojni v enem izvodu, ki se hrani v arhivu Sveta
Evrope. Generalni sekretar Sveta Evrope poπlje overjeno kopijo vsaki dræavi Ëlanici
Sveta Evrope.
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(November 2003)
Sodna pisarna, Strasbourg
Opomba sodne pisarne

V tej novi izdaji Poslovnika sodiπËa so vkljuËene spremembe, ki jih je sprejel
plenum sodiπËa 7. julija 2003 in zaËno veljati 1. novembra 2003.
Opozoriti je treba, da se sploπno spreminjanje poslovnika nadaljuje glede na
vedno nove izkuπnje iz praktiËnega dela sodiπËa in da je zato treba kmalu
priËakovati πe nadaljnje spremembe.
Nova znaËilnost sedanje izdaje je dopolnitev pravil navodili za prakse, ki jih je
izdal predsednik sodiπËa na podlagi 32. Ëlena poslovnika.
Namenjena so usmerjanju strank glede razliËnih vidikov njihovih stikov
s sodiπËem, hkrati pa uvajajo bolj standardizirane postopke, ki naj bi sodiπËu
olajπali obravnavanje zadev.
Doslej so bila sprejeta tri navodila za prakso, bo pa jih πe veË. Vsa dodatna
besedila in posodobitve bodo objavljena na spletni strani sodiπËa
(www.echr.coe.int).
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Poslovnik
Evropskega sodiπËa
za Ëlovekove pravice
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VSEBINA

1. Ëlen

Opredelitev pojmov
I. DEL - ORGANIZACIJA IN DELOVANJE SODI©»A

2. Ëlen
3. Ëlen
4. Ëlen
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EVROPSKO SODI©»E ZA »LOVEKOVE PRAVICE
ob upoπtevanju Konvencije o varstvu Ëlovekovih pravic in temeljnih
svoboπËin ter njenih protokolov sprejema ta poslovnik:

1. Ëlen1
(Opredelitev pojmov)
V tem poslovniku, razen Ëe vsebina besedila ne zahteva drugaËe,
a) izraz ,,konvencija’’ pomeni Konvencijo o varstvu Ëlovekovih pravic in temeljnih
svoboπËin ter njene protokole;
b) izraz ,,plenum sodiπËa’’ pomeni Evropsko sodiπËe za Ëlovekove pravice na
plenarnem zasedanju;
c) izraz ,,veliki senat’’ pomeni veliki senat sedemnajstih sodnikov, sestavljen na
podlagi prvega odstavka 27. Ëlena konvencije;
d) izraz ,,oddelek’’ pomeni senat, ki ga ustanovi plenum sodiπËa za doloËeno
obdobje na podlagi toËke b) 26. Ëlena konvencije, in izraz ,,predsednik oddelka’’
pomeni sodnika, ki ga izvoli plenum sodiπËa za predsednika takega oddelka na
podlagi toËke c) 26. Ëlena konvencije;
e) izraz ,,senat’’ pomeni senat sedmih sodnikov, sestavljen na podlagi prvega
odstavka 27. Ëlena konvencije, in izraz ,,predsednik senata’’ pomeni sodnika, ki
predseduje takemu senatu;
f) izraz ,,senat treh sodnikov’’ pomeni senat treh sodnikov, ustanovljen na podlagi
prvega odstavka 27. Ëlena konvencije;
g) izraz ,,sodiπËe’’ pomeni plenum sodiπËa, veliki senat, oddelek, senat, senat treh
sodnikov ali zbor petih sodnikov, naveden v drugem odstavku 43. Ëlena
konvencije;
h) izraz ,,sodnik ad hoc’’ pomeni vsako osebo, ki ni izvoljeni sodnik in
jo pogodbenica izbere na podlagi drugega odstavka 27. Ëlena
konvencije, da sodeluje kot Ëlan velikega senata ali kot Ëlan senata;
i) izraz ,,sodnik’’ ali ,,sodniki’’ pomeni sodnike, ki jih izvoli Parlamentarna
skupπËina Sveta Evrope, in sodnike ad hoc;
j) izraz ,,sodnik poroËevalec’’ pomeni sodnika, imenovanega za opravljanje nalog,
predvidenih v 48. in 49. Ëlenu tega poslovnika;
k) izraz ,,pooblaπËenec’’ pomeni sodnika, ki ga je senat imenoval v skupino
pooblaπËencev in izraz ,,vodja skupine pooblaπËencev’’ pomeni pooblaπËenca,
ki ga je senat imenoval za vodjo skupine svojih pooblaπËencev;
l) izraz ,, skupina pooblaπËencev’’ pomeni telo, ki ga sestavljajo pooblaπËenci,
Ëlani sodne pisarne in katera koli druga oseba, ki jo senat imenuje v pomoË
skupini pooblaπËencev;
m) izraz ,,sodni tajnik’’ pomeni tajnika sodiπËa ali tajnika oddelka v
skladu z vsebino besedila;

1

Kot ga je sodiπËe spremenilo 7. julija 2003.
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EVROPSKO SODI©»E ZA »LOVEKOVE PRAVICE
ob upoπtevanju Konvencije o varstvu Ëlovekovih pravic in temeljnih
svoboπËin ter njenih protokolov sprejema ta poslovnik:

n) izrazi ,,stranka’’, ,,stranki’’ in ,,stranke” pomenijo:
- pogodbenice vlagateljice ali toæene pogodbenice;
- vlagatelja pritoæbe (posameznika, nevladno organizacijo ali skupino
posameznikov), ki se je pritoæil na sodiπËe na podlagi 34. Ëlena konvencije;
o) izraz ,,tretja stran’’ pomeni vsako dræavo pogodbenico ali vsako osebo, ki jo to
zadeva in ki na podlagi prvega in drugega odstavka 36. Ëlena konvencije
uresniËuje svojo pravico ali je bila povabljena, da predloæi pisne pripombe ali
sodeluje pri obravnavi;
p) izraza ,,obravnava’’ ali ,,obravnave’’ pomeni ustne postopke o sprejemljivosti in/
ali vsebini pritoæbe ali v zvezi z zahtevo za revizijo, razlago ali svetovalno
mnenje;
q) izraz ,,Odbor ministrov’’ pomeni Odbor ministrov Sveta Evrope;
r) izraza ,,nekdanje sodiπËe’’ in ,,komisija’’ pomenita Evropsko sodiπËe oziroma
Evropsko komisijo za Ëlovekove pravice, ustanovljena po prvotnem 19. Ëlenu
konvencije.
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I. DEL ORGANIZACIJA IN DELOVANJE SODI©»A
I. poglavje
Sodniki
2. Ëlen
(DoloËitev trajanja mandata)
1. Trajanje mandata izvoljenega sodnika se πteje od dneva izvolitve. Kadar pa je
sodnik ponovno izvoljen, potem ko se mu je mandat iztekel, ali je izvoljen namesto
sodnika, ki se mu je ali se mu bo mandat iztekel, se trajanje mandata v obeh
primerih πteje od dneva takega izteka.
2. V skladu s petim odstavkom 23. Ëlena konvencije sodnik, ki je izvoljen namesto
sodnika, Ëigar mandat se πe ni iztekel, opravlja to dolænost do konca
predhodnikovega mandata.
3. V skladu s sedmim odstavkom 23. Ëlena konvencije izvoljeni sodnik opravlja
funkcijo, dokler njegov naslednik ne priseæe ali ne da izjave, predvidene v 3. Ëlenu
tega poslovnika.
3. Ëlen
(Prisega ali slovesna izjava)
1. Pred nastopom funkcije izvoljeni sodnik na prvem zasedanju plenuma sodiπËa, na
katerem je prisoten, ali Ëe je to potrebno, pred predsednikom sodiπËa priseæe ali
slovesno izjavi: ,,Prisegam’’ - ali ,,Slovesno izjavljam’’ - ,,da bom opravljal naloge
sodnika Ëastno, neodvisno in nepristransko in varoval tajnost vseh razprav.’’
2. To se vnese v zapisnik.
4. Ëlen
(Nezdruæljive dejavnosti)
V skladu s tretjim odstavkom 21. Ëlena konvencije sodniki med trajanjem mandata ne
smejo opravljati nobene politiËne ali upravne dejavnosti niti nobene poklicne
dejavnosti, ki je nezdruæljiva z njihovo neodvisnostjo ali nepristranskostjo ali z
dejavnostjo, ki zahteva polni delovni Ëas. Vsak sodnik obvesti predsednika sodiπËa o
vsaki dodatni dejavnosti. Ob nesoglasju med predsednikom sodiπËa in sodnikom, ki ga
to zadeva, o vsakem odprtem vpraπanju odloËi plenum sodiπËa.
5. Ëlen
(Prednostna razvrstitev)
1. Izvoljeni sodniki so po predsedniku in podpredsednikih sodiπËa in predsednikih
oddelkov po prednosti razvrπËeni glede na datum svoje izvolitve; ob ponovni
izvolitvi, ki ni nujno takojπnja, se upoπteva tudi trajanje prejπnjega mandata
posameznega sodnika.
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I. DEL ORGANIZACIJA IN DELOVANJE SODI©»A
I. poglavje
Sodniki
2. Podpredsedniki sodiπËa, ki so izvoljeni na to funkcijo istega dne, so prednostno
razvrπËeni glede na trajanje njihove funkcije sodnika. »e so funkcijo sodnikov
opravljali enako dolgo, se prednostno razvrstijo po starosti. Isto pravilo velja za
predsednike oddelkov.
3. Sodniki, ki so enako dolgo opravljali funkcijo sodnika, se prednostno razvrstijo po
starosti.
4. Sodniki ad hoc se za izvoljenimi sodniki prednostno razvrstijo po starosti.
6. Ëlen
(Odstop)
Izjavo o odstopu sodnika je treba nasloviti na predsednika sodiπËa, ki jo prenese
generalnemu sekretarju Sveta Evrope. Ob upoπtevanju doloËb na koncu tretjega
odstavka 24. Ëlena in doloËb drugega odstavka 26. Ëlena se z odstopom sprazni mesto
sodnika.
7. Ëlen
(Odstavitev)
Sodnik ne sme biti odstavljen s svoje funkcije, razen Ëe drugi sodniki, zbrani na
plenarnem zasedanju, z dvetretjinsko veËino vseh izvoljenih sodnikov na tej funkciji
odloËijo, da je prenehal izpolnjevati zahtevane pogoje. Najprej mora biti zasliπan pred
plenumom sodiπËa. Postopek za odstavitev lahko sproæi kateri koli sodnik.
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8. Ëlen
(Izvolitev predsednika in podpredsednikov sodiπËa in predsednikov
in podpredsednikov oddelkov)
Plenum sodiπËa izvoli svojega predsednika, dva podpredsednika in predsednike
oddelkov za obdobje treh let, pri Ëemer pa to obdobje ne sme biti daljπe od trajanja
njihovega sodniπkega mandata. Lahko so ponovno izvoljeni.
Prav tako vsak oddelek za obdobje treh let, ki se lahko tudi ponovi, izvoli
podpredsednika, ki nadomesti predsednika oddelka, Ëe ta ne more opravljati svojih
nalog.
Predsedniki in podpredsedniki opravljajo to funkcijo do izvolitve svojih naslednikov.
»e kdo od predsednikov ali podpredsednikov preneha biti Ëlan sodiπËa ali odstopi s
funkcije pred iztekom svojega mandata, plenum sodiπËa oziroma ustrezni oddelek
za preostanek mandata izvoli naslednika.
Volitve, omenjene v tem Ëlenu, potekajo s tajnim glasovanjem; sodelujejo le navzoËi
izvoljeni sodniki. »e noben sodnik ne dobi absolutne veËine navzoËih izvoljenih
sodnikov, ki glasujejo, se glasuje med tistima sodnikoma, ki sta zbrala najveË
glasov. Pri enakem πtevilu glasov ima prednost sodnik, ki je prednostno razvrπËen v
skladu s 5. Ëlenom tega poslovnika.

9. Ëlen
(Naloge predsednika sodiπËa)
1. Predsednik sodiπËa vodi delo in upravljanje sodiπËa. Predstavlja sodiπËe in je zlasti
odgovoren za odnose z organi Sveta Evrope.
2. Predsednik predseduje plenarnim zasedanjem sodiπËa, zasedanjem velikega senata
in zasedanjem zbora petih sodnikov.
3. Predsednik ne sodeluje pri zadevah, ki jih obravnavajo senati, razen Ëe gre za
izvoljenega sodnika za eno od prizadetih pogodbenic.
9.A Ëlen3
(Vloga urada)
1. a) SodiπËe ima urad, ki ga sestavljajo predsednik sodiπËa, podpredsedniki sodiπËa
in predsedniki oddelkov. »e se podpredsednik sodiπËa ali predsednik oddelka ne
more udeleæiti zasedanja urada, ga nadomeπËa podpresednik oddelka, Ëe je
zadræan tudi ta, pa po trajanju funkcije ali starosti prvi naslednji Ëlan oddelka v
skladu s prednostno razvrstitvijo, doloËeno v 5. Ëlenu tega poslovnika.
2 Kot ga je sodiπËe spremenilo 7. julija 2003.
3
Dodalo ga je sodiπËe 7. julija 2003.
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b) Urad lahko zahteva navzoËnost katerega koli drugega Ëlana sodiπËa ali katere
koli druge osebe, Ëe meni, da je njena navzoËnost potrebna.
Uradu pomagata sodni tajnik in namestniki sodnega tajnika.
Naloga urada je pomagati predsedniku pri opravljanju njegovih nalog pri vodenju
dela in upravljanju sodiπËa. Zato lahko predsednik preda uradu vsako upravno ali
zunajsodno zadevo, ki je v njegovi pristojnosti.
Urad pomaga tudi usklajevati delo med oddelki sodiπËa.
Predsednik se lahko posvetuje z uradom, preden izda navodila za prakso na podlagi
32. Ëlena in preden potrdi sploπna navodila, ki jih pripravi sodni tajnik na podlagi
Ëetrtega odstavka 17. Ëlena tega poslovnika.
Urad lahko o vsaki zadevi poroËa plenumu. Plenumu lahko daje tudi predloge.
O zasedanj ih urada se vodi zapisnik, ki se razdeli sodnikom v obeh uradnih jezikih
sodiπËa. Tajnika urada doloËi sodni tajnik v dogovoru s predsednikom.

10. Ëlen
(Naloge podpredsednikov sodiπËa)
Podpredsednika sodiπËa pomagata predsedniku sodiπËa. NadomeπËata predsednika, Ëe ta
ne more opravljati svojih nalog ali Ëe je mesto predsednika nezasedeno ali na njegovo
zahtevo. Nastopata tudi kot predsednika oddelkov.
11. Ëlen
(NadomeπËanje predsednika in podpredsednikov sodiπËa)
»e predsednik in podpredsednika sodiπËa hkrati ne morejo opravljati svojih nalog ali Ëe
so njihova mesta soËasno nezasedena, prevzame predsedovanje sodiπËu eden od
predsednikov oddelkov, Ëe pa nobeden od njih ni na voljo, drugi izvoljeni sodnik po
prednostni razvrstitvi, predvideni v 5. Ëlenu tega poslovnika.
12. Ëlen4
(Predsedstvo oddelkov in senatov)
Predsedniki oddelkov predsedujejo zasedanjem oddelka in senatov, katerih Ëlani so, in
vodijo delo oddelkov. Podpredsedniki oddelkov jih nadomeπËajo, Ëe ne morejo
opravljati svojih nalog ali Ëe je mesto predsednika doloËenega oddelka nezasedeno ali
na zahtevo predsednika oddelka. »e jih ni, jih nadomeπËajo sodniki oddelka in senatov
po prednostni razvrstitvi, predvideni v 5. Ëlenu tega poslovnika.

4

Kot ga je sodiπËe spremenilo 17. junija in 8. julija 2002.
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13. Ëlen
(Nezmoænost predsedovanja)
»lani sodiπËa ne smejo predsedovati v zadevah, v katerih je stranka pogodbenica, katere
dræavljani so ali za katero so bili izvoljeni.
14. Ëlen
(Uravnoteæena zastopanost spolov)
Pri imenovanjih, ki jih ureja to in naslednje poglavje tega poslovnika, sodiπËe sledi
politiki, ki je usmerjena k zagotavljanju uravnoteæene zastopanosti spolov.
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III. poglavje
S odna pi s ar na
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15. Ëlen
(Izvolitev sodnega tajnika)
Plenum sodiπËa izvoli svojega sodnega tajnika. Kandidati morajo uæivati visok
moralni ugled ter imeti pravna, upravna in jezikovna znanja ter izkuπnje, potrebne
za opravljanje svojih nalog.
Sodni tajnik je izvoljen za pet let in je lahko ponovno izvoljen. Sodni tajnik ne sme
biti odstavljen s svoje funkcije, razen Ëe sodniki, zbrani na plenarnem zasedanju, z
dvetretjinsko veËino vseh izvoljenih sodnikov na tej funkciji odloËijo, da je
prenehal izpolnjevati zahtevane pogoje. Najprej mora biti zasliπan pred plenumom
sodiπËa. Postopek za odstavitev lahko sproæi kateri koli sodnik.
Volitve, omenjene v tem Ëlenu, potekajo s tajnim glasovanjem; sodelujejo le navzoËi
izvoljeni sodniki. »e noben kandidat ne dobi absolutne veËine navzoËih izvoljenih
sodnikov, ki glasujejo, se glasuje med tistima kandidatoma, ki sta zbrala najveË
glasov. Pri enakem πtevilu glasov ima prednost najprej kandidatka, Ëe je, nato pa
starejπi kandidat.
Pred nastopom funkcije sodni tajnik na zasedanju plenuma sodiπËa, ali Ëe je to
potrebno, pred predsednikom sodiπËa priseæe ali slovesno izjavi: ,,Prisegam’’ - ali
,,Slovesno izjavljam’’ - ,,da bom lojalno, diskretno in po vesti opravljal naloge, ki so
mi bile zaupane kot sodnemu tajniku Evropskega sodiπËa za Ëlovekove pravice.’’
To se vnese v zapisnik.

16. Ëlen
(Izvolitev namestnikov sodnega tajnika)
1. Plenum sodiπËa izvoli tudi dva namestnika sodnega tajnika pod pogoji, na naËin in
za obdobje, kot so predvideni v prejπnjem Ëlenu tega poslovnika. Postopek za
odstavitev sodnega tajnika velja tudi za odstavitev namestnikov. SodiπËe se najprej
posvetuje s sodnim tajnikom.
2. Pred nastopom funkcije namestnik sodnega tajnika na zasedanju plenuma sodiπËa,
ali Ëe je to potrebno, pred predsednikom sodiπËa priseæe ali slovesno izjavi
podobno, kot je predvideno za sodnega tajnika. To se vnese v zapisnik.
17. Ëlen
(Naloge sodnega tajnika)
1. Sodni tajnik pomaga sodiπËu pri opravljanju njegovih nalog in je odgovoren za
organizacijo in delovanje sodne pisarne pod vodstvom predsednika sodiπËa.
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2. Sodni tajnik skrbi za arhiv sodiπËa ter deluje kot posrednik pri sporoËilih in
obvestilih, ki jih sodiπËe poπilja ali so nanj naslovljene v zvezi z zadevami, ki so ali
pa bodo predloæene sodiπËu.
3. Sodni tajnik v okviru varovanja zaupnosti, ki izhaja iz njegove
funkcije, odgovarja na proπnje za informacije o delu sodiπËa in zlasti
na vpraπanja tiska.
4. Delovanje sodne pisarne urejajo sploπna navodila, ki jih pripravi sodni
tajnik in potrdi predsednik sodiπËa.
18. Ëlen
(Organizacija sodne pisarne)
1. Sodno pisarno sestavljajo pisarne oddelkov, katerih πtevilo je enako πtevilu
oddelkov, ki jih ustanovi sodiπËe, ter pisarne drugih sluæb, ki sodiπËu zagotavljajo
potrebne pravne in upravne storitve.
2. Tajnik oddelka pomaga pri delu oddelka, pomaga pa mu lahko namestnik tajnika
oddelka.
3. Uradnike v sodni pisarni, vkljuËno s pravnimi referenti, razen sodnega tajnika in
njegovih namestnikov, imenuje generalni sekretar Sveta Evrope s soglasjem
predsednika sodiπËa ali sodnega tajnika, ki deluje po navodilih predsednika.
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19. Ëlen
(Sedeæ sodiπËa)
1. Sedeæ sodiπËa je v Strasbourgu na sedeæu Sveta Evrope. Vendar pa lahko sodiπËe, Ëe
se mu zdi to potrebno, opravlja svoje naloge tudi drugje na ozemlju dræav Ëlanic
Sveta Evrope.
2. SodiπËe se lahko na kateri koli stopnji prouËevanja pritoæbe odloËi, da je potrebno,
da sodiπËe oziroma en ali veË njegovih Ëlanov izvede preiskavo ali opravi kako
drugo nalogo kje drugje.
20. Ëlen
(Plenarno zasedanje sodiπËa)
1. SodiπËe se na sklic predsednika sestane na plenarnem zasedanju vsakokrat, ko to
zahteva opravljanje nalog po konvenciji in tem poslovniku. Predsednik sodiπËa
skliËe plenarno zasedanje, Ëe to zahteva vsaj tretjina Ëlanov sodiπËa, v vsakem
primeru pa enkrat letno za obravnavo upravnih zadev.
2. Za sklepËnost plenuma sodiπËa sta potrebni dve tretjini izvoljenih sodnikov v tej
funkciji.
3. »e sodiπËe ni sklepËno, predsednik preloæi zasedanje.
21. Ëlen
(Druga zasedanja sodiπËa)
1. Veliki senat, senati in senati treh sodnikov stalno zasedajo. Vendar pa sodiπËe na
predlog predsednika vsako leto doloËi Ëasovni razpored zasedanj.
2. Za nujne zadeve lahko predsedniki skliËejo veliki senat in senate zunaj tega
Ëasovnega razporeda.
22. Ëlen
(Posvetovanje)
1. SodiπËe razpravlja za zaprtimi vrati. Razprave ostanejo tajne.
2. V razpravi sodelujejo le sodniki. NavzoËi so sodni tajnik ali oseba, ki ga
nadomeπËa, ter tisti uradniki sodne pisarne in tolmaËi, katerih pomoË je potrebna.
NihËe drug ne sme biti navzoË, razen Ëe sodiπËe posebej ne odloËi drugaËe.
3. Pred glasovanjem o zadevi, ki jo obravnava sodiπËe, predsednik povabi
sodnike, da o tem povedo svoje mnenje.

57

IV. poglavje
Delovanj e

1.

2.

3.
4.

s odi π Ë a

23. Ëlen
(Glasovanje)
OdloËitve sodiπËa se sprejemajo z veËino glasov navzoËih sodnikov.Pri enakem
πtevilu glasov se glasovanje ponovi in Ëe je πtevilo glasov πe vedno enako, ima
predsednik odloËilni glas. Ta odstavek velja, Ëe v tem poslovniku ni predvideno
drugaËe.
OdloËitve in sodbe velikega senata in senatov se sprejemajo z veËino glasov
sodnikov, ki sodelujejo v zadevah. Pri konËnem glasovanju o sprejemljivosti zadeve
in o zadevi sami ne sme biti vzdræanih glasov.
Praviloma se glasuje z dvigom rok. Predsednik lahko odloËi, da bo glasovanje
poimensko v obratnem vrstnem redu prednostne razvrstitve.
Vsako vpraπanje, o katerem se glasuje, mora biti jasno oblikovano.
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24. Ëlen5
(Sestava velikega senata)
Veliki senat sestavlja sedemnajst sodnikov in najmanj trije nadomestni sodniki.
a) Veliki senat vkljuËuje predsednika in oba podpredsednika sodiπËa ter
predsednike oddelkov. Katerega koli podpredsednika ali predsednika oddelka,
ki ne more sodelovati kot Ëlan velikega senata nadomesti podpredsednik
ustreznega oddelka.
b) Sodnik, ki je izvoljen za prizadeto pogodbenico, ali kadar je to primerno,
sodnik, ki je bil imenovan po 29. Ëlenu ali po 30. Ëlenu tega poslovnika sodeluje
kot Ëlan velikega senata po sluæbeni dolænosti v skladu z drugim in tretjim
odstavkom 27. Ëlena konvencije.
c) V zadevah, ki so predloæene velikemu senatu po 30. Ëlenu konvencije, vkljuËuje
veliki senat tudi Ëlane senata, ki je odstopil pristojnost.
d) V zadevah, ki so predloæene velikemu senatu po 43. Ëlenu konvencije, veliki
senat ne vkljuËuje nobenega sodnika, ki je sodeloval pri prvotnem razpravljanju
o sprejemljivosti ali vsebini zadeve, razen predsednika tega senata in sodnika, ki
je v senatu sodeloval za prizadeto pogodbenico.
e) sodniki in nadomestni sodniki, ki morajo dopolniti veliki senat v vsaki zadevi,
ki mu je predloæena, doloËi izmed preostalih sodnikov predsednik sodiπËa v
navzoËnosti sodnega tajnika z ærebom. NaËin ærebanja doloËi plenum sodiπËa in
pri tem upoπteva, da mora biti sestava geografsko uravnoteæena in naj odraæa
razliËne pravne sisteme med pogodbenicami.
»e kateri koli sodnik ne morejo sodelovati, jih nadomesti nadomestni sodnik po
vrstnem redu, kot je bil izbran po toËki e) drugega odstavka tega Ëlena. »e bi bilo
potrebno, lahko predsednik med postopkom doloËi dodatnega nadomestnega
sodnika v skladu s toËko e) drugega odstavka tega Ëlena.
Sodniki in nadomestni sodniki, doloËeni v skladu z temi doloËbami, sodelujejo v
velikem senatu, dokler postopek ni konËan. Celo po poteku njihovega mandata πe
naprej sodelujejo pri obravnavanju zadeve, Ëe so bili udeleæeni pri prouËevanju
vsebine zadeve same.
a) Zbor petih sodnikov velikega senata, doloËenih za obravnavo zahtev,
predloæenih po 43. Ëlenu konvencije, sestavljajo:
- predsednik sodiπËa;
- predsedniki, ali Ëe ti ne morejo sodelovati, podpredsedniki oddelkov, razen
tistih, ki so Ëlani senata, ki je obravnaval zadevo, predloæeno velikemu senatu;
- πe en sodnik, ki je po kroænem sistemu doloËen izmed sodnikov,
ki niso sodelovali pri odloËanju o zadevi v senatu.

Kot ga je sodiπËe spremenilo 8. decembra 2000.
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b) »lan zbora ne more biti sodnik, ki je izvoljen za prizadeto pogodbenico ali je
njen dræavljan.
c) »lana zbora, ki ne more sodelovati v zadevi, nadomesti drug sodnik, ki ni
odloËal o zadevi v senatu in je doloËen po kroænem sistemu.

1.

2.
3.
4.
5.

25. Ëlen
(Ustanavljanje oddelkov)
Senate, predvidene v toËki b) 26. Ëlena konvencije (v tem poslovniku imenovani
,,oddelki”), ustanovi plenum sodiπËa na predlog predsednika za obdobje treh let od
izvolitve nosilcev predsedniπkih funkcij sodiπËa po 8. Ëlenu tega poslovnika.
Ustanovijo se najmanj πtirje oddelki.
Vsak sodnik je Ëlan enega oddelka. Sestava oddelkov naj bo uravnoteæena
geografsko in po spolu ter ob upoπtevanju razliËnih pravnih sistemov pogodbenic.
Kadar sodnik preneha biti Ëlan sodiπËa pred iztekom obdobja, za katero je bil
oddelek ustanovljen, ga njegov sodnik naslednik zamenja v oddelku.
Predsednik sodiπËa lahko izjemoma spremeni sestavo oddelka, Ëe okoliπËine to
zahtevajo.
Na predlog predsednika lahko plenum sodiπËa ustanovi dodaten oddelek.

26. Ëlen6
(Ustanavljanje senatov)
1. Senati sedmih sodnikov, predvideni v prvem odstavku 27. Ëlena konvencije za
prouËevanje zadev, ki so predloæene sodiπËu, so ustanovljeni iz oddelkov, kot sledi.
a) Ob upoπtevanju drugega odstavka tega Ëlena in zadnjega stavka Ëetrtega
odstavka 28. Ëlena, senat v vsaki zadevi vkljuËuje predsednika oddelka in
sodnika, izvoljenega za vsako prizadeto pogodbenico. »e ta sodnik ni Ëlan
oddelka, ki mu je bila pritoæba dodeljena po 51. ali 52. Ëlenu tega poslovnika,
sodeluje kot Ëlan senata po uradni dolænosti v skladu z drugim odstavkom 27.
Ëlena konvencije. »e tak sodnik ne more sodelovati v zadevi ali se umakne,
velja 29. Ëlen tega poslovnika.
b) Druge Ëlane senata doloËi predsednik oddelka izmed Ëlanov ustreznega oddelka
po kroænem sistemu.
c) »lani oddelka, ki niso tako doloËeni, sodelujejo v zadevi kot nadomestni
sodniki.
2. Sodnika, ki je bil izvoljen za prizadeto pogodbenico ali, kadar je to primerno,
drugega izvoljenega sodnika ali sodnika ad hoc, ki je bil imenovan v skladu z 29. in
6

Kot ga je sodiπËe spremenilo 17. junija in 8. julija 2002.
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30. Ëlenom, lahko predsednik senata oprosti navzoËnosti na zasedanjih, ki so
namenjeni pripravljalnim ali postopkovnim vpraπanjem. ©teje se, da je za taka
zasedanja prizadeta pogodbenica namesto tega sodnika imenovala prvega
nadomestnega sodnika v skladu s prvim odstavkom 29. Ëlena.
3. Sodniki tudi po koncu svojih mandatov nadaljujejo z obravnavo zadev, pri katerih
so sodelovali pri prouËevanju zadeve same.

1.

2.
3.
4.

1.
2.

3.
4.
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27. Ëlen
(Senati treh sodnikov)
Senati treh sodnikov, ki spadajo v isti oddelek, se ustanovijo po prvem odstavku 27.
Ëlena konvencije. Po posvetu s predsedniki oddelkov predsednik sodiπËa odloËi o
πtevilu senatov treh sodnikov, ki jih je treba ustanoviti.
Senati treh sodnikov so ustanovljeni za obdobje dvanajstih mesecev po kroænem
sistemu izmed Ëlanov vsakega oddelka, pri Ëemer je izvzet predsednik oddelka.
Sodniki oddelka, ki niso Ëlani senata treh sodnikov, se lahko pozovejo, da
nadomestijo Ëlane, ki ne morejo sodelovati v zadevi.
Senatu treh sodnikov predseduje Ëlan oddelka po prednostnem vrstnem redu.
28. Ëlen7
(Nezmoænost sodelovanja, umik ali izloËitev)
Sodnik, ki ne more sodelovati v zadevi, na katero je bil povabljen, o tem Ëim prej
obvesti predsednika senata.
Sodnik ne sme sodelovati pri obravnavanju zadeve, pri kateri ima osebni interes ali
je v njej predhodno sodeloval kot zastopnik, odvetnik ali svetovalec ene odstrank ali
osebe, ki ima v tej zadevi svoj interes, ali pa je v njej sodeloval kot Ëlan sodiπËa,
preiskovalne komisije ali kako drugaËe.
»e se sodnik umakne zaradi katerega od omenjenih razlogov ali iz drugega
posebnega razloga, o tem obvesti predsednika senata, ki takega sodnika izloËi.
»e predsednik senata meni, da obstaja kakπen od izloËitvenih razlogov za katerega
od sodnikov, se z njim posvetuje; Ëe se o tem ne sporazumeta, odloËi senat. Po
zasliπanju prizadetega sodnika senat o tem razpravlja in glasuje brez navzoËnosti
sodnika. Med razpravo in glasovanjem o tej zadevi sodnika nadomesti prvi
nadomestni sodnik v senatu. Isto velja tudi, Ëe sodnik sodeluje v senatu za prizadeto
pogodbenico. ©teje se, da je za tak primer prizadeta pogodbenica namesto tega
sodnika imenovala prvega nadomestnega sodnika v skladu s prvim odstavkom 29. Ëlena.

Kot ga je sodiπËe spremenilo 17. junija in 8. julija 2002.
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29. Ëlen(1)
(Sodniki ad hoc)
a) »e sodnik, izvoljen za katero od prizadetih pogodbenic, ne more sodelovati v
senatu, se umakne ali je izkljuËen ali pa ga sploh ni, predsednik senata povabi to
pogodbenico, da ga obvesti, ali æeli za sodelujoËega sodnika imenovati drugega
izvoljenega sodnika ali sodnika ad hoc, ter da, Ëe je tako, navede ime
imenovane osebe.
b) Isto pravilo se uporablja, Ëe tako imenovana oseba ne more sodelovati v zadevi
ali se umakne.
c) Sodnik ad hoc mora biti usposobljen, kot je zahtevano v prvem odstavku 21.
Ëlena konvencije, ne sme biti nezmoæen sodelovati v zadevi zaradi katerih koli
razlogov iz 28. Ëlena tega poslovnika in mora biti v stanju, da lahko izpolnjuje
zahteve razpoloæljivosti in navzoËnosti, kot so predvidene v petem odstavku
tega Ëlena.
©teje se, da se je prizadeta pogodbenica odpovedala svoji pravici do imenovanja, Ëe
ne odgovori v tridesetih dneh ali do konca podaljπanja tega roka, Ëe ji ga je
predsednik senata odobril. Prav tako se πteje se, da se je prizadeta pogodbenica
odpovedala svoji pravici do imenovanja, Ëe za sodnika ad hoc dvakrat imenuje osebo,
ki po mnenju senata ne izpolnjuje pogojev iz toËke c) prvega odstavka tega Ëlena.
Predsednik senata se lahko odloËi, da prizadete pogodbenice ne povabi k
imenovanju iz toËke a) prvega odstavka tega Ëlena, dokler ta ne dobi obvestila o
pritoæbi po drugem odstavku 54. Ëlena tega poslovnika. V tem primeru se do
opravljenega imenovanja πteje, da je prizadeta pogodbenica imenovala prvega
nadomestnega sodnika, da sodeluje pri zadevi namesto izvoljenega sodnika.
Sodnik ad hoc priseæe ali slovesno izjavi v skladu s 3. Ëlenom tega poslovnika na
zaËetku prvega zasedanja, doloËenega za obravnavanje zadeve, za katero je bil
imenovan. To se vnese v zapisnik.
Sodniki ad hoc morajo biti sodiπËu na razpolago in morajo biti ob upoπtevanju
drugega odstavka 26. Ëlena navzoËi na zasedanjih senata.
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30. Ëlen8
(Skupni interes)
1. »e imata dve veË pogodbenic vlagateljic ali toæenih pogodbenic skupni interes, jih
predsednik senata lahko povabi, da sporazumno imenujejo enega samega sodnika,
izvoljenega za eno od prizadetih pogodbenic, kot sodnika v skupnem interesu, ki bo
povabljen, da sodeluje po uradni dolænosti. »e se stranke ne morejo sporazumeti,
predsednik z ærebom izbere sodnika v skupnem interesu izmed sodnikov, ki so jih
stranke predlagale.
2. Predsednik senata se lahko odloËi, da prizadetih pogodbenic ne povabi k
imenovanju po prvem odstavku tega Ëlena, dokler ni bilo dano obvestilo o pritoæbi
po drugem odstavku 54. Ëlena tega poslovnika.
3. Ob sporu glede obstoja skupnega interesa ali katere koli s tem povezane zadeve
odloËa senat po pridobitvi pisnih staliπË prizadetih pogodbenic, Ëe so ta potrebna.

8

Kot ga je sodiπËe spremenilo 7. julija 2003.
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31. Ëlen
(Moænost posebnih izjem)
»e sodiπËe pri obravnavanju doloËene zadeve po posvetovanju s strankami, kadar je to
potrebno, odstopi od doloËb tega dela, to ne pomeni krπitve teh doloËb.
32. Ëlen
(Navodila za prakso)
Predsednik sodiπËa lahko izda navodila za prakso, zlasti glede vpraπanj, kot sta
navzoËnost na obravnavah in predloæitev pisnih vlog ali drugih dokumentov.

1.

2.

3.

4.

33. Ëlen9
(Javnost dokumentov)
Vsi dokumenti, ki se v zvezi s pritoæbo hranijo v sodni pisarni, razen tistih, ki so bili
predloæeni v okviru pogajanj za prijateljsko poravnavo, kot je predvidena v 62.
Ëlenu tega poslovnika, so dostopni javnosti, Ëe predsednik senata iz razlogov,
navedenih v drugem odstavku tega Ëlena, na svojo pobudo ali na zahtevo ene od
strank ali katere koli druge prizadete osebe ne odloËi drugaËe.
Dostop javnosti do nekega dokumenta ali njegovega dela se lahko omeji v interesu
morale, javnega reda ali dræavne varnosti v demokratiËni druæbi, kadar je to v
interesu mladoletnikov ali je potrebno zaradi varstva zasebnosti strank ali Ëe je to po
mnenju predsednika nujno potrebno v posebnih okoliπËinah, kadar bi javnost
πkodovala interesom pravice.
Zahteva za zaupno obravnavanje po prvem odstavku tega Ëlena mora biti
obrazloæena in v njej mora biti navedeno, ali se nedostopnost za javnost zahteva za
vse dokumente ali le za del dokumentov.
OdloËbe in sodbe senata so dostopne javnosti. SodiπËe redno seznanja javnost s
sploπnimi informacijami o odloËitvah senatov treh sodnikov, sprejetih na podlagi
drugega odstavka 53. Ëlena.

34. Ëlen
(Uporaba jezikov)
1. Uradna jezika sodiπËa sta angleπËina in francoπËina.
2. Do odloËitve o sprejemljivosti pritoæbe morajo biti vse dopisovanje z
vlagatelji ali njihovimi predstavniki in pisne vloge vlagateljev po 34.
Ëlenu konvencije v enem od uradnih jezikov sodiπËa oziroma v enem
od uradnih jezikov pogodbenic.
9

Kot ga je sodiπËe spremenilo 17. junija in 8. julija 2002 in 7. julija 2003.
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3. a) Vse dopisovanje z vlagatelji ali njihovimi predstavniki in njihove pisne vloge v
zvezi s sodno obravnavo ali po tem, ko je bila zadeva razglaπena za sprejemljivo,
morajo biti v enem od uradnih jezikov sodiπËa, razen Ëe predsednik senata ne
dovoli nadaljnje uporabe jezika ene od pogodbenic.
b) »e je tako dovoljenje dano, sodni tajnik uredi vse potrebno za ustne in pisne
prevode izjav in pripombe vlagatelja.
4. a) Vse dopisovanje s pogodbenicami ali tretjimi stranmi in njihove pisne vloge
morajo biti v enem od uradnih jezikov sodiπËa.
Predsednik senata lahko dovoli uporabo neuradnega jezika.
b) »e je tako dovoljenje dano, mora stranka, ki je to zahtevala, poskrbeti za prevod
ustnih utemeljitev ali pisnih izjav v angleπki ali francoski jezik na svoje stroπke.
5. Predsednik senata lahko povabi toæeno pogodbenico, da predloæi prevod svojih
pisnih staliπË v svojem uradnem jeziku ali v enem od svojih uradnih jezikov, da bi to
vlagatelju olajπalo njihove razumevanje.
6. PriËe, izvedenci ali druge osebe, ki nastopajo pred sodiπËem, lahko uporabljajo svoj
jezik, Ëe nimajo zadostnega znanja enega ali drugega uradnega jezika. V tem
primeru sodni tajnik uredi vse potrebno za tolmaËenje ali prevajanje.
35. Ëlen
(Zastopanje pogodbenic)
Pogodbenice zastopajo zastopniki, ki jim lahko pomagajo odvetniki ali svetovalci.

1.
2.

3.

4.
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36. Ëlen10
(Zastopanje vlagateljev )
Posamezniki, nevladne organizacije in skupine posameznikov, lahko na zaËetku
postopka vloæijo vloge 34. Ëlenu konvencije sami ali po predstavniku.
Potem ko je toæena pogodbenica obveπËena o pritoæbi po toËki b) drugega odstavka
54. Ëlena tega poslovnika, mora biti vlagatelj zastopan v skladu s Ëetrtim odstavkom
tega Ëlena, Ëe predsednik senata ne odredi drugaËe.
Vlagatelj mora biti tako zastopan na vsaki obravnavi, ki jo odredi senat, razen Ëe
predsednik senata izjemoma ne dovoli vlagatelju, da sam nastopi v svoji zadevi, pri
Ëemer mu po potrebi pomaga odvetnik ali drug odobreni predstavnik.
a) Predstavnik, ki na podlagi drugega in tretjega odstavka nastopa vimenu
vlagatelja, mora biti odvetnik z dovoljenjem za opravljanje odvetniπke
dejavnosti v eni od pogodbenic in s stalnim prebivaliπËem na ozemlju ene od
njih ali druga oseba, ki jo odobri predsednik senata.
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b) V izjemnih okoliπËinah in v kateri koli fazi postopka lahko predsednik senata, Ëe
po njegovem mnenju to utemeljujejo okoliπËine ali ravnanje odvetnika ali druge
osebe, imenovane v prejπnjih toËkah, odredi, da ta ne sme veË zastopati
vlagatelja ali mu pomagati in si mora vlagatelj poiskati drugega zastopnika.
5. a) Odvetnik ali drug odobreni predstavnik ali vlagatelj, ki prosi za dovoljenje, da
sam nastopa v svoji zadevi, mora, tudi Ëe mu je to dovoljeno, ustrezno razumeti
enega od uradnih jezikov sodiπËa.
b) »e pa njegovo znanje jezika ne zadoπËa, da bi se izraæal v enem od uradnih
jezikov sodiπËa, mu predsednik senata po tretjem odstavku 34. Ëlena tega
poslovnika lahko dovoli uporabo enega od uradnih jezikov pogodbenic.
37. Ëlen11
(SporoËila, uradna obvestila in sodni pozivi)
1. ©teje se, da so sporoËila ali uradna obvestila, naslovljena na zastopnike ali
odvetnike strank, naslovljena na stranke.
2. »e je po mnenju sodiπËa za katero koli sporoËilo, uradno obvestilo ali sodni poziv,
naslovljen na druge osebe in ne na zastopnike ali odvetnike strank, potrebna pomoË
vlade dræave, na ozemlje katere se tako sporoËilo, uradno obvestilo ali sodni poziv
nanaπa, se predsednik sodiπËa obrne neposredno na to vlado za potrebno pomoË.
38. Ëlen
(Pisne vloge)
1. Pisne vloge ali drugi dokumenti se lahko vloæijo le v roku, ki ga doloËi predsednik
senata oziroma sodnik poroËevalec, v skladu s tem poslovnikom. Pisne vloge ali
drugi dokumenti, vloæeni po izteku tega roka ali v nasprotju z navodili za prakso iz
32. Ëlena tega poslovnika, ne morejo biti vkljuËeni v spis, razen Ëe predsednik
senata ne odloËi drugaËe.
2. Za upoπtevanje roka iz prvega odstavka tega Ëlena se πteje datum, ko je bil
dokument odposlan, Ëe pa tega ni, datum, ko dokument prejme sodna pisarna.
38.A Ëlen12
(ProuËitev postopkovnih zadev)
Vpraπanja o postopku, za katera je potrebna odloËitev senata, se obravnavajo hkrati s
prouËevanjem zadeve, Ëe predsednik senata ne odloËi drugaËe.

11
12
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39. Ëlen
(ZaËasni ukrepi)
1. Senat, ali kadar je to primerno, njegov predsednik na zahtevo stranke ali druge
prizadete osebe ali na svojo pobudo odredi zaËasni ukrep, ki se mu ga zdi potrebno
sprejeti v interesu strank ali ustreznega poteka postopka pred tem senatom.
2. O teh ukrepih je treba obvestiti Odbor ministrov.
3. Senat lahko zahteva od strank informacije o vseh vpraπanjih, povezanih z
izvajanjem zaËasnih ukrepov, ki jih je odredil.
40. Ëlen
(Uradno obvestilo o pritoæbi v nujnih primerih)
V nujnih primerih lahko sodni tajnik z dovoljenjem predsednika senata na kakrπen koli
naËin obvesti pogodbenico, navedeno v pritoæbi, o vloæitvi pritoæbe skupaj s povzetkom
obtoæb v njej, kar pa ne vpliva na nadaljnji potek postopka.
41. Ëlen13
(Vrstni red obravnavanja)
Pritoæbe se obravnavajo po vrstnem redu, kot so pripravljene za obravnavanje. Vendar
pa se senat ali njegov predsednik lahko odloËi, da doloËeno pritoæbo obravnava
prednostno.
42. Ëlen (prejπnji 43. Ëlen)
(Zdruæitev in hkratno obravnavanje pritoæb)
1. Senat lahko na zahtevo strank ali na lastno pobudo odredi zdruæitev dveh ali veË
pritoæb.
2. Predsednik senata lahko po posvetovanju s strankami odredi, da se postopki o
pritoæbah, dodeljenih istemu senatu, vodijo hkrati, kar pa ne vpliva na odloËitev
senata o zdruæitvi pritoæb.
43. Ëlen14 (prejπnji 44. Ëlen)
(Izbris s seznama in ponovni vpis)
1. SodiπËe se lahko v kateri koli stopnji postopka odloËi, da pritoæbo skladno s 37.
Ëlenom konvencije izbriπe s svojega seznama zadev.
2. Kadar pogodbenica vlagateljica uradno obvesti sodnega tajnika, da namerava
odstopiti od zadeve, lahko senat izbriπe pritoæbo s seznama sodiπËa skladno s 37.
13
14
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Ëlenom konvencije, Ëe druga pogodbenica ali stranke, na katere se zadeva nanaπa,
privolijo v ustavitev postopka.
3. OdloËitev o izbrisu proπnje, ki je bila razglaπena za sprejemljivo, se izda v obliki
sodbe. Ko postane sodba dokonËna, jo predsednik senata poπlje Odboru ministrov,
da ta lahko v skladu z drugim odstavkom 46. Ëlena konvencije nadzoruje
izvrπevanje vseh zadev, ki so lahko povezane z ustavitvijo postopka, prijateljsko
poravnavo ali reπitvijo zadeve.
4. »e je pritoæba izbrisana s seznama, o stroπkih odloËi sodiπËe. »e je o stroπkih
odloËeno v odloËbi o izbrisu pritoæbe, ki ni bila razglaπena za sprejemljivo, prenese
predsednik senata odloËanje o tem na Odbor ministrov.
5. SodiπËe lahko ponovno vpiπe pritoæbo na svoj seznam, Ëe meni, da to
upraviËujejo izjemne okoliπËine.

1. a)

b)

2. a)

b)

15

44. Ëlen15
(Intervencija tretje strani)
Ko se o pritoæbi, vloæeni po 34. Ëlenu konvencije v skladu s toËko b) drugega
odstavka 54. Ëlena tega poslovnika obvesti toæeno pogodbenico, poπlje sodni
tajnik kopijo pritoæbe tudi vsaki drugi pogodbenici, katere dræavljan je vlagatelj
v tej zadevi. Podobno sodni tajnik uradno obvesti vsako tako pogodbenico o
odloËitvi o ustni obravnavi v tej zadevi.
»e æeli pogodbenica uveljaviti svojo pravico, da predloæi pisne pripombe ali
sodeluje pri ustni obravnavi na podlagi prvega odstavka 36. Ëlena konvencije, o
tem pisno obvesti sodnega tajnika najkasneje dvanajst tednov po poslanem
obvestilu iz prejπnje toËke tega odstavka. Zaradi izjemnih razlogov lahko
predsednik senata doloËi tudi drug rok.
Ko je bila toæena pogodbenica obveπËena o pritoæbi v skladu s prvim
odstavkom 51. Ëlena ali s toËko b) drugega odstavka 54. Ëlena tega poslovnika,
lahko predsednik senata v interesu praviËnega sojenja v skladu z drugim
odstavkom 36. Ëlena konvencije pozove ali dovoli kateri koli pogodbenici, ki ni
stranka v postopku, ali kateri koli prizadeti osebi, ki ni vlagatelj, da predloæi
pisne pripombe ali izjemoma, da sodeluje pri ustni obravnavi.
Zahteve za tako dovoljenje morajo biti primerno utemeljene in pisno predloæene
v enem od uradnih jezikov, kot je doloËeno v Ëetrtem odstavku 34. Ëlena tega
poslovnika najkasneje dvanajst tednov po obvestilu toæeni pogodbenici o
vloæeni pritoæbi. Zaradi izjemnih razlogov lahko predsednik senata doloËi tudi
drug rok.
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3. a) V zadevah, ki jih mora obravnavati veliki senat. zaËnejo roki, predpisani v
prejπnjih odstavkih, teËi od uradnega obvestila strankam o odloËitvi senata. da v
skladu prvim odstavkom 72. Ëlena odstopa pristojnost velikemu senatu, ali o
odloËitvi zbora velikega senata, da na podlagi drugega odstavka 73. Ëlena
poslovnika ugodi zahtevi stranke za predloæitev zadeve velikemu senatu.
b) Roke, doloËene v tem Ëlenu, lahko predsednik senata izjemoma podaljπa, Ëe je
za to podan zadosten razlog.
4. Za vsak poziv ali dano dovoljenje iz toËke a) drugega odstavka tega Ëlena veljajo
vsi pogoji in roki, ki jih doloËi predsednik senata. »e ti pogoji niso upoπtevani,
lahko predsednik odloËi, da pripomb ne bo vkljuËil v spis ali da bo omejil
sodelovanje pri ustni obravnavi na tak obseg, kot je po njegovi presoji primeren.
5. Pisne pripombe, predloæene v skladu s tem Ëlenom, morajo biti sestavljene v enem
od uradnih jezikov, kot je doloËeno v Ëetrtem odstavku 34. Ëlena tega poslovnika.
Sodni tajnik jih poπlje strankam v zadevi, ki imajo ob upoπtevanju vseh pogojev in
rokov, ki jih je doloËil predsednik senata, pravico v odgovor nanje vloæiti pisna
staliπËa ali, Ëe je to primerno, odgovoriti nanje na obravnavi.
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45. Ëlen
(Podpisi)
1. Pritoæba po 33. in 34. Ëlenu konvencije se predloæi v pisni obliki in jo mora
podpisati vlagatelj ali njegov predstavnik.
2. »e pritoæbo vloæi nevladna organizacija ali skupina posameznikov, jo podpiπejo
osebe, pooblaπËene za zastopanje te organizacije ali skupine.
Pristojni senat ali senat treh sodnikov odloËi o tem, ali so bile osebe, ki so podpisale
pritoæbo, za to pooblaπËene.
3. Kadar so vlagatelji zastopani v skladu s 36. Ëlenom tega poslovnika, morajo njihov
predstavnik ali predstavniki predloæiti pisno pooblastilo o zastopanju.
46. Ëlen
(Vsebina dræavne pritoæbe)
Pogodbenica ali pogodbenice, ki nameravajo sproæiti postopek pred sodiπËem po 33.
Ëlenu konvencije, vloæijo v sodni pisarni pritoæbo, ki vsebuje:
a) ime pogodbenice, proti kateri je vloæena pritoæba;
b) navedbo dejstev;
c) navedbo domnevnih krπitev konvencije in utemeljene razloge;
d) izjavo o skladnosti z merili sprejemljivosti (izËrpanje notranjih pravnih sredstev
in upoπtevanje πestmeseËnega roka), doloËenimi v prvem odstavku 35. Ëlena
konvencije;
e) predmet pritoæbe in sploπno navedbo vseh zahtevkov za praviËno zadoπËenje po
41. Ëlenu konvencije v korist domnevnega oπkodovanca ali oπkodovancev;
f) ime in naslov osebe ali oseb, imenovanih za zastopnika, in so ji priloæene:
g) kopije vseh pomembnih dokumentov in zlasti sodnih ali drugih odloËb, ki se
nanaπajo na predmet pritoæbe.
47. Ëlen16
(Vsebina individualne pritoæbe)
1. Pritoæba po 34. Ëlenu konvencije se predloæi na obrazcu sodne pisarne, razen Ëe
predsednik oddelka, ki ga to zadeva, ne odloËi drugaËe.
Individualna pritoæba vsebuje:
a) ime, datum rojstva, dræavljanstvo, spol, poklic in naslov vlagatelja;
b) ime, poklic in naslov predstavnika, Ëe ga ima;
c) ime pogodbenice ali pogodbenic, proti katerim je vloæena pritoæba;
d) kratko in jedrnato navedbo dejstev;
e) kratko in jedrnato navedbo domnevnih krπitev konvencije in ustrezne utemeljitve;
16
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f) kratko in jedrnato izjavo, da je vlagatelj izpolnil merila sprejemljivosti
(izËrpanje notranjih pravnih sredstev in upoπtevanje πestmeseËnega roka),
doloËena v prvem odstavku 35. Ëlena konvencije, in
g) predmet pritoæbe,
priloæene pa so ji
i) kopije vseh pomembnih dokumentov in zlasti sodnih ali drugih odloËb, ki se
nanaπajo na predmet pritoæbe.
2. Vlagatelji morajo poleg tega:
a) priskrbeti informacije, zlasti dokumente in odloËbe iz toËke h) prvega
odstavka tega Ëlena, iz katerih je razvidno, da so bila izpolnjena merila
sprejemljivosti (izËrpanje notranjih pravnih sredstev in upoπtevanje
πestmeseËnega roka), doloËena v prvem odstavku 35. Ëlena konvencije, in
b) navesti, ali so se pritoæili v kakem drugem mednarodnem postopku preiskave ali
reπevanja spora.
3. Vlagatelji, ki ne æelijo razkriti svoje identitete javnosti, to navedejo in predloæijo
izjavo o razlogih, ki opraviËujejo tako odstopanje od obiËajnega pravila o dostopu
javnosti do informacij v postopku pred sodiπËem. Predsednik senata lahko dovoli
anonimnost v izjemnih in pravilno utemeljenih primerih.
4. »e pogoji iz prvega in drugega odstavka tega Ëlena niso izpolnjeni, ima to lahko za
posledico, da sodiπËe pritoæbe ne obravnava.
5. Datum prvega sporoËila vlagatelja o pritoæbi, ki vsaj v povzetku navaja predmet
pritoæbe, se praviloma πteje za datum njene vloæitve. SodiπËe pa lahko iz
utemeljenega razloga kljub temu odloËi, da se za datum vloæitve πteje kak drug
datum.
6. Vlagatelji morajo sodiπËe obveπËati o vsaki spremembi naslova in vseh okoliπËinah,
ki so pomembne za pritoæbo.
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48. Ëlen17
(Dræavne pritoæbe)
1. Kadar je pritoæba vloæena po 33. Ëlenu konvencije, senat, ki je doloËen za
obravnavo zadeve, imenuje enega ali veË svojih sodnikov za sodnike poroËevalce,
ki po prejemu pisnih vlog prizadetih pogodbenic pripravijo poroËilo o
sprejemljivosti.
2. Sodniki poroËevalci predloæijo taka poroËila, osnutke in druge dokumente, ki so
senatu in njegovemu predsedniku lahko v pomoË pri opravljanju njunih nalog.
49. Ëlen(1)
(Individualne pritoæbe)
1. Kadar je sodiπËu predloæena pritoæba po 34. Ëlenu konvencije,
predsednik oddelka, ki mu je bila zadeva dodeljena, imenuje sodnika
poroËevalca, da prouËi pritoæbo.
2. a) Pri prouËevanju pritoæbe sodnik poroËevalec:
I) lahko zahteva od strank, da v doloËenem roku predloæijo vse
dejanske podatke, dokumente ali drugo gradivo, ki je po njegovem
mnenju pomembno;
II) odloËi, ali naj pritoæbo obravnava senat treh sodnikov ali senat, vendar pa
lahko predsednik oddelka odredi, da zadevo obravnava senat.
b) Kadar po mnenju sodnika poroËevalca iz gradiva, ki ga je predloæil vlagatelj,
dovolj jasno razvidno, da je pritoæba nesprejemljiva ali da bi jo bilo treba
izbrisati s seznama, obravnava pritoæbo senat treh sodnikov, Ëe ni kakega
posebnega temu nasprotnega razloga.
3. Sodnik poroËevalec predloæi taka poroËila, osnutke in druge dokumente, ki so senatu
treh sodnikov, senatu ali njegovemu predsedniku lahko v pomoË pri
opravljanju njihovih nalog.
50. Ëlen
(Postopek pred velikim senatom)
Kadar je bila zadeva predloæena velikemu senatu po 30. ali 43. Ëlenu konvencije,
predsednik velikega senata imenuje za sodnika ali sodnike poroËevalce enega ali pri
dræavni pritoæbi enega ali veË svojih Ëlanov.

17
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Dræavne pritoæbe

1.
2.

3.

4.
5.
6.

51. Ëlen18
(Dodeljevanje pritoæb in nadaljnji postopek)
Kadar je pritoæba predloæena po 33. Ëlenu konvencije, o njej predsednik sodiπËa
takoj obvesti toæeno pogodbenico in pritoæbo dodeli enemu od oddelkov.
V skladu s toËko
a) prvega odstavka 26. Ëlena so sodniki, izvoljeni za pogodbenico vlagateljico in
toæeno pogodbenico, po uradni dolænosti Ëlani senata, doloËenega za obravnavo
zadeve. 30. Ëlen tega poslovnika velja, Ëe je pritoæbo vloæilo veË pogodbenic ali
Ëe se pritoæbe, ki imajo isto vsebino in jih je vloæilo veË pogodbenic
obravnavajo skupaj v skladu z 42. Ëlenom.
Ko je zadeva dodeljena oddelku, njegov predsednik sestavi senat v skladu s prvim
odstavkom 26. Ëlena tega poslovnika in povabi toæeno pogodbenico, da pisno
predloæi svoja staliπËa do sprejemljivosti pritoæbe. Sodni tajnik poπlje ta staliπËa
pogodbenici vlagateljici, ki lahko v odgovor predloæi svoja pisna staliπËa.
Pred odloËanjem o sprejemljivosti pritoæbe senat ali njegov predsednik lahko
odloËi, da pozove stranke, naj pisno predloæijo nadaljnja staliπËa.
Obravnava glede sprejemljivosti se skliËe, Ëe to zahteva ena ali veË prizadetih
pogodbenic ali Ëe senat sam tako odloËi.
Pred doloËitvijo pisnega in, kadar je to primerno, ustnega postopka se
predsednik senata posvetuje s strankami.

Individualne pritoæbe
52. Ëlen(1)
(Dodeljevanje pritoæb oddelkom)
1. Predsednik sodiπËa dodeli vsako pritoæbo, vloæeno po 34. Ëlenu konvencije, enemu
od oddelkov in si pri tem prizadeva zagotoviti enakomerno porazdelitev zadev med
oddelki.
2. Senat sedmih sodnikov, predviden v prvem odstavku 27. Ëlena konvencije, sestavi
predsednik zadevnega oddelka v skladu s prvim odstavkom 26. Ëlena tega
poslovnika.
3. Do ustanovitve senata v skladu z drugim odstavkom tega Ëlena opravlja predsednik
oddelka vse naloge, ki so po tem poslovniku zaupane predsedniku senata.

18
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53. Ëlen19
(Postopek pred senatom treh sodnikov)
1. »e sodnik poroËevalec in sodnik, izvoljen za toæeno pogodbenico, nista Ëlana senata
treh sodnikov, sta lahko povabljen, da prisostvuje pri njegovih razpravah.
2. V skladu z 28. Ëlenom konvencije lahko senat treh sodnikov soglasno razglasi
pritoæbo za nesprejemljivo ali jo izbriπe s seznama sodiπËa, kadar je tako odloËitev
mogoËe sprejeti brez nadaljnjega prouËevanja. Taka odloËitev je dokonËna.
Vlagatelja je treba s pismom obvestiti o odloËitvi senata treh sodnikov.
3. »e senat treh sodnikov ne odloËi v skladu s tretjim odstavkom tega Ëlena, preda
pritoæbo v obravnavanje senatu, ustanovljenemu po drugem odstavku 52. Ëlena tega
poslovnika.
54. Ëlen(1)
(Postopek pred senatom)
1. Senat lahko takoj razglasi pritoæbo za nesprejemljivo ali jo izbriπe s seznama
sodiπËa.
2. Druga moænost pa je, da se senat ali njegov predsednik odloËi, da:
a) zahteva, da stranke predloæijo vse dejanske podatke, dokumente ali drugo
gradivo, ki je po mnenju senata ali njegovega predsednika pomembno;
b) obvesti o pritoæbi toæeno pogodbenico in jo pozove, da predloæi pisna staliπËa
do pritoæbe, ko te prejme, pa pozove vlagateljico, da v odgovor predloæi svoja
pisna staliπËa;
c) pozove pogodbenice, da pisno predloæijo nadaljnja staliπËa.
3. Pred odloËanjem o sprejemljivosti lahko senat na zahtevo stranke ali na svojo
pobudo odloËi, da bo opravil obravnavo, Ëe meni, da je tako potrebno zaradi
opravljanja njegovih nalog po konvenciji. »e senat izjemoma ne odloËi drugaËe, so
v tem primeru stranke pozvane, da se izreËejo tudi o vsebinskih vpraπanjih pritoæbe.
54.A Ëlen20
(Skupna obravnava sprejemljivosti in vsebine)
1. Ko se senat odloËi, da bo o pritoæbi obvestil toæeno pogodbenico na podlagi toËke
b) drugega odstavka 54. Ëlena poslovnika, se lahko tudi odloËi, da bo v skladu s
tretjim odstavkom 29. Ëlena konvencije hkrati obravnaval sprejemljivost zadeve in
njeno vsebino. V takih primerih stranke pozove, da v svoje pisne vloge vkljuËijo
tudi svoja staliπËa glede praviËnega zadoπËenja in vse predloge za prijateljsko
poravnavo.
19
20

Kot ga je sodiπËe spremenilo 17. junija in 8. julija 2002.
Dodalo ga je sodiπËe 17. junija in 8. julija 2002.
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IV. poglavje
Postopek ugotavljanja sprejemljivosti
2. »e ne pride do prijateljske poravnave ali druge reπitve in se je senat glede na
utemeljitve strank prepriËal, da je zadeva sprejemljiva in pripravljena za odloËanje o
vsebini zadeve same, takoj sprejme sodbo skupaj z odloËitvijo senata
sprejemljivosti.
3. »e senat meni, da je to primerno, lahko po obvestitvi strank nadaljuje s takojπnjim
sprejetjem sodbe, v katero vkljuËi tudi odloËbo o sprejemljivosti, ne da bi najprej
uporabili postopek iz prvega odstavka tega Ëlena.
Dræavne in individualne pritoæbe
55. Ëlen
(Ugovor nesprejemljivosti)
»e to dopuπËajo okoliπËine in sama narava ugovora, mora ugovor nesprejemljivosti
vloæiti toæena pogodbenica v svojih pisnih ali ustnih staliπËih do sprejemljivosti
pritoæbe, vloæenih po doloËbah 51. oziroma 54. Ëlena tega poslovnika.
56. Ëlen21
(OdloËba senata)
1. V odloËbi senata je navedeno, ali je bila sprejeta soglasno ali z veËino glasov in
mora vsebovati ali imeti priloæeno obrazloæitev.
2. Sodni tajnik poπlje odloËbo senata vlagatelju. SporoËi jo tudi prizadeti pogodbenici
ali pogodbenicam in vsaki tretji stranki, ki je bila v skladu s tem pravilnikom æe prej
obveπËena tudi o pritoæbi.
57. Ëlen22
(Jezik odloËbe)
1. OdloËbe sodiπËa so izdane v angleπkem ali francoskem jeziku, razen Ëe se sodiπËe
ne odloËi, da se odloËba izda v obeh uradnih jezikih.
2. OdloËbe so v uradnih poroËilih sodiπËa, kot je to predvideno v 78. Ëlenu tega
poslovnika, objavljene v obeh uradnih jezikih.

21
22

Kot ga je sodiπËe spremenilo 17. junija in 8. julija 2002.
Kot ga je sodiπËe spremenilo 17. junija in 8. julija 2002.
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V. poglavje
Postopek po sprejetju pritoæbe
58. Ëlen23
(Dræavne pritoæbe)
1. Po odloËitvi senata o sprejetju pritoæbe, vloæene po 33. Ëlenu konvencije,
predsednik senata po posvetovanju s prizadetimi pogodbenicami doloËi roke za
predloæitev pisnih vlog o zadevi sami in za predloæitev vseh dodatnih dokazov.
Predsednik pa lahko v dogovoru s prizadetima pogodbenicama odredi, da pisnega
postopka ne bo.
2. Obravnava o zadevi sami se opravi, Ëe ena ali veË prizadetih pogodbenic tako zahteva
ali Ëe o tem odloËi senat sam. Predsednik senata doloËi ustni postopek.

1.

2.
3.

4.

59. Ëlen(1)
(Individualne pritoæbe)
Ko je bila pritoæba, vloæena po 34. Ëlenu konvencije, razglaπena za sprejemljivo,
lahko senat ali njegov predsednik pozove stranke, da predloæijo dodatne dokaze in
pisna staliπËa.
»e ni drugaËe odloËeno, se strankama doloËi isti rok za predloæitev svojih staliπË.
Senat se lahko na zahtevo ene od strank ali na lastno pobudo odloËi za obravnavo o
vsebini zadeve same, Ëe meni, da je to potrebno za opravljanje njegovih nalog po
konvenciji.
Predsednik senata po potrebi doloËi pisni in ustni postopek.

60. Ëlen
(Zahteve za praviËno zadoπËenje)
1. Razen Ëe predsednik senata ne odloËi drugaËe, je treba zahtevo za praviËno
zadoπËenje, ki jo æeli vloæiti pogodbenica vlagateljica ali vlagatelj po 41. Ëlenu
konvencije, dati v pisnih staliπËih o zadevi sami, Ëe pa ta niso bila vloæena, v
posebni vlogi, vendar ne kasneje kot dva meseca po izdaji odloËbe o sprejemljivosti
pritoæbe.
2. Vsi predloæeni zahtevki morajo biti specificirani in vloæeni skupaj z ustreznimi
dokazili in potrdili, sicer senat lahko zahtevek v celoti ali delno zavrne.
3. Kadar koli med postopkom lahko senat pozove stranke, da predloæijo svoje
pripombe k zahtevku za praviËno zadoπËenje.
61. Ëlen
se Ërta

23

Kot ga je sodiπËe spremenilo 17. junija in 8. julija 2002.
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V. poglavje
Postopek po sprejetju pritoæbe

1.

2.

3.

4.

24

62. Ëlen24
(Prijateljska poravnava)
Ko je pritoæba razglaπena za sprejemljivo, sodni tajnik po navodilih senata ali
njegovega predsednika naveæe stik s strankami, da bi dosegel prijateljsko poravnavo
v skladu s toËko b) prvega odstavka 38. Ëlena konvencije. Senat ukrene vse, kar se
zdi potrebno, da olajπa sklenitev take poravnave.
V skladu z drugim odstavkom 38. Ëlena konvencije so pogajanja za prijateljsko
poravnavo zaupna in ne vplivajo na utemeljitve strank v postopku o sporni zadevi.
V postopku o sporni zadevi se ne sme sklicevati ali zanaπati na nobeno pisno ali
ustno staliπËe in nobeno ponudbo ali popuπËanje v okviru prizadevanj za dosego
prijateljske poravnave.
»e sodni tajnik obvesti senat, da sta se stranki sporazumeli o prijateljski poravnavi,
senat zadevo izbriπe s seznama sodiπËa v skladu s tretjim odstavkom 43. Ëlena tega
poslovnika, potem ko se je prepriËal, da je bila poravnava sklenjena na podlagi
spoπtovanja Ëlovekovih pravic, kot jih doloËajo konvencija in njeni protokoli.
Drugi in tretji odstavek se smiselno uporabljata tudi za postopek na podlagi 54.A
Ëlena tega poslovnika.

Kot ga je sodiπËe spremenilo 17. junija in 8. julija 2002.
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VI. poglavje
Obravnava
63. Ëlen25
(Javnost obravnav)
1. Obravnave so javne, razen Ëe senat v skladu z drugim odstavkom tega Ëlena v
izjemnih okoliπËinah ne odloËi drugaËe na svojo pobudo ali na zahtevo ene od
strank ali druge prizadete osebe.
2. Tisk in javnost sta lahko izkljuËena iz vse ali dela obravnave zaradi razlogov
morale, javnega reda ali dræavne varnosti v demokratiËni druæbi, kadar je to v
interesu mladoletnikov ali je potrebno zaradi varstva zasebnosti strank ali Ëe je to po
mnenju senata nujno potrebno v posebnih okoliπËinah, kadar bi javnost πkodovala
interesom pravice.
3. V vsaki zahtevi za obravnavo, zaprto za javnost po prvem odstavku tega Ëlena,
morajo biti navedeni razlogi in posebej mora biti navedeno, ali se to nanaπa na celo
obravnavo ali le na del obravnave.
64. Ëlen(1)
(Vodenje obravnave)
1. Predsednik senata organizira in vodi obravnavo in doloËa vrstni red, po katerem so
tisti, ki pridejo pred senat, pozvani k besedi.
2. Vsak sodnik lahko postavlja vpraπanja vsaki osebi, ki pride pred senat.
65. Ëlen(1)
(Izostanek z obravnave)
Kadar stranka ali druga oseba, ki bi morala priti na obravnavo, izostane z obravnave ali
odkloni, da bi nanjo priπla, lahko senat vseeno nadaljuje z obravnavo, Ëe se prepriËa, da
je tak potek obravnave v skladu s praviËnim sojenjem.
66. do 69.Ëlen
se Ërtajo

25

Kot ga je sodiπËe spremenilo 7. julija 2003.
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VI. poglavje
Obravnava

1.

2.
3.

4.

26

70. Ëlen26
(Zapisnik z obravnave)
Sodni tajnik je odgovoren za pripravo zapisnika z obravnave, Ëe predsednik senata
tako odloËi. Zapisnik vsebuje:
a) sestavo senata;
b) seznam vseh udeleæencev obravnave pred senatom;
c) besedilo izjav, postavljenih vpraπanj in odgovorov nanje;
d) besedilo vseh odloËitev, sprejetih na obravnavi.
»e je celoten zapisnik ali njegov del v neuradnem jeziku, sodni tajnik uredi vse
potrebno za prevod v enega od uradnih jezikov
Predstavniki strank prejmejo kopijo zapisnika, da lahko pod nadzorom sodnega
tajnika ali predsednika senata vnesejo popravke, ki pa v nobenem primeru ne smejo
poseËi v smisel ali pomen povedanega na obravnavi. Sodni tajnik v skladu z
navodili predsednika senata doloËi roke v ta namen.
Tako popravljeni zapisnik podpiπeta predsednik in sodni tajnik in s tem postane
uradno potrjeni zapisnik.

Kot ga je sodiπËe spremenilo 17. Junija in 8. julija 2002.
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VII. poglavje
Postopek pred velikim senatom
71. Ëlen27
(Veljavnost doloËb o postopku)
1. DoloËbe o postopku pred senati se smiselno uporabljajo tudi za postopke pred
velikim senatom.
2. Pooblastila, ki so za vodenje obravnav dana senatu po tretjem odstavku 54. Ëlena in
tretjem odstavku 59. Ëlena tega poslovnika, lahko v postopkih pred velikim senatom
izvaja tudi predsednik velikega senata.
72. Ëlen
(Odstop pristojnosti velikemu senatu)
1. Kadar se v zadevi, ki jo obravnava senat, pojavi resno vpraπanje, ki se nanaπa na
razlago konvencije ali njenih protokolov, ali kadar bi reπitev kakega vpraπanja
pred senatom lahko bila v neskladju s kako prej izreËeno sodbo sodiπËa, lahko senat v
skladu s 30. Ëlenom konvencije odstopi pristojnost, vse dokler sam ne izreËe sodbe,
Ëe nobena stranka v zadevi temu ne ugovarja v skladu z drugim odstavkom tega
Ëlena. OdloËitve o odstopu ni treba obrazloæiti.
2. Sodni tajnik obvesti stranke o nameri senata, da zadevo odstopi velikemu senatu.
Stranke imajo na voljo en mesec od datuma tega obvestila, da v sodni pisarni
vloæijo primerno obrazloæen ugovor. Ugovor, ki ne izpolnjuje teh pogojev, senat
πteje za neveljavnega.
73. Ëlen
(Zahteva stranke za predloæitev zadeve velikemu senatu)
1. V skladu s 43. Ëlenom konvencije lahko izjemoma vsaka stranka v treh mesecih
od datuma izdaje sodbe senata v sodni pisarni vloæi pisno zahtevo, da se zadeva
predloæi velikemu senatu. Stranka mora v svoji zahtevi navesti resno vpraπanje, ki
se nanaπa na razlago ali uporabo konvencije ali njenih protokolov, ali resno
vpraπanje sploπnega pomena, ki po njenem mnenju zasluæi, da ga prouËi veliki
senat.
2. Zbor petih sodnikov velikega senata, sestavljen v skladu s πestim odstavkom 24. Ëlena
tega poslovnika, prouËi zahtevo izkljuËno na podlagi obstojeËega spisa. Zbor ugodi
zahtevi, Ëe meni, da v zadevi resniËno gre za tako vpraπanje. OdloËitve o zavrnitvi
zahteve ni treba obrazloæiti.
3. »e zbor zahtevo sprejme, veliki senat s sodbo odloËi o zadevi.

27

Kot ga je sodiπËe spremenilo 17. junija in 8. julija 2002.
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VIII. poglavje
Sodbe
74. Ëlen
(Vsebina sodbe)
1. Sodba iz 42. in 44. Ëlena konvencije vsebuje:
a) ime predsednika in drugih sodnikov, ki sestavljajo doloËeni senat,
ter sodnega tajnika ali namestnika sodnega tajnika;
b) datum sprejetja in izdaje sodbe;
c) navedbo strank;
d) imena zastopnikov, odvetnikov ali svetovalcev strank;
e) potek postopka;
f) dejstva o zadevi;
g) povzetek navedb strank;
h) pravne razloge;
i) izrek sodbe;
j) morebitno odloËitev o stroπkih;
k) πtevilo sodnikov, ki sestavljajo veËino;
l) po potrebi navedbo o tem, katero besedilo je verodostojno.
2. Sodnik, ki je sodeloval pri obravnavi zadeve, ima pravico priloæiti sodbi svoje
loËeno mnenje, pritrdilno ali odklonilno, ali pa zgolj izjavo o nestrinjanju s sodbo.

1.

2.

3.

4.

75. Ëlen
(OdloËanje o praviËnem zadoπËenju)
Kadar senat s sodbo ugotovi krπitev konvencije, v njej odloËi tudi o uporabi
41. Ëlena konvencije, Ëe je vpraπanje, potem ko je bilo sproæeno v skladu s
60. Ëlenom tega poslovnika, zrelo za razsojo; v nasprotnem primeru ga delno
ali v celoti zadræi in doloËi nadaljnji postopek.
Za odloËanje o uporabi 41. Ëlena konvencije senat, Ëe je le mogoËe, sestavljajo
isti sodniki, kot so odloËali o zadevi sami. »e ni mogoËe oblikovati senata v
prvotni sestavi, predsednik sodiπËa popolni ali sestavi senat z ærebom.
Kadar senat dosodi praviËno zadoπËenje po 41. Ëlenu konvencije, lahko odloËi, da
se dosojenemu znesku pripiπejo zamudne obresti, Ëe do poravnave ne pride v
doloËenem roku.
»e sodiπËe prejme obvestilo o sporazumu, sklenjenem med oπkodovano stranko in
odgovorno pogodbenico, preveri, ali je sporazum praviËen, in Ëe ugotovi, da je
praviËen, izbriπe zadevo s seznama v skladu z drugim odstavkom 44. Ëlena tega
poslovnika.
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VIII. poglavje
Sodbe
76. Ëlen28
(Jezik sodbe)
1. Sodbe so izdane v angleπkem ali francoskem jeziku, razen Ëe se sodiπËe ne odloËi,
da se sodba izda v obeh uradnih jezikih.
2. Sodbe so v uradnih poroËilih sodiπËa, kot je to predvideno v 78. Ëlenu tega
poslovnika, objavljene v obeh uradnih jezikih sodiπËa.
77. Ëlen
(Podpis in izdaja sodbe ter obvestilo o sodbi)
1. Sodbo podpiπeta predsednik senata in sodni tajnik.
2. Sodbo lahko razglasi na javni obravnavi predsednik senata ali drug sodnik, ki ga ta
pooblasti. Zastopniki in predstavniki strank morajo biti pravoËasno obveπËeni o
datumu obravnave. Sicer pa obvestilo, predvideno v tretjem odstavku tega Ëlena,
velja kot izdaja sodbe.
3. Sodba se poπlje Odboru ministrov. Sodni tajnik poπlje overjene kopije strankam, generalnemu sekretarju Sveta Evrope, vsem tretjim stranem in vsem drugim osebam, ki jih
to neposredno zadeva. Pravilno podpisan in peËaten izvirnik se shrani v arhivu sodiπËa.
78. Ëlen
(Objava sodb in drugih dokumentov)
V skladu s tretjim odstavkom 44. Ëlena konvencije sodni tajnik poskrbi za objavo
dokonËnih sodb sodiπËa v primerni obliki. Sodni tajnik je poleg tega odgovoren za
objavo izbranih sodb in odloËb ter vseh dokumentov, ki jih je po mnenju predsednika
sodiπËa koristno objaviti v uradnih poroËilih.

1.
2.
3.

4.

28

79. Ëlen
(Zahteva za razlago sodbe)
Stranka lahko zahteva razlago sodbe v letu dni po njeni izdaji.
Zahtevo je treba vloæiti v sodni pisarni. V njej je treba natanËno navesti toËko ali
toËke izreka sodbe, za katere se zahteva razlaga.
Senat v prvotni sestavi lahko na svojo pobudo odloËi, da zahtevo zavrne, ker ni
razloga za njeno obravnavanje. »e ni mogoËe sklicati senata v prvotni sestavi,
predsednik sodiπËa popolni ali sestavi senat z ærebom.
»e senat zahteve ne zavrne, jo sodni tajnik sporoËi drugi stranki ali strankam in jih
pozove, da predloæijo morebitna pisna staliπËa v roku, ki ga doloËi predsednik
senata. Predsednik senata doloËi tudi datum obravnave, Ëe se senat zanjo odloËi.
Senat odloËi s sodbo.

Kot ga je sodiπËe spremenilo 17. junija in 8. julija 2002.
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VIII. poglavje
Sodbe

1.

2.

3.

4.

80. Ëlen
(Zahteva za revizijo sodbe)
Stranka lahko, Ëe je odkrila dejstvo, ki bi po svoji naravi lahko odloËilno vplivalo na
sodbo in ki ob izdaji sodbe sodiπËu ni bilo znano in stranka zanj upraviËeno ni
mogla vedeti, pri sodiπËu vloæi zahtevo za revizijo sodbe πest mesecev po tem, ko je
zvedela za tako dejstvo.
V zahtevi je treba navesti sodbo, katere revizija se zahteva, vsebovati pa mora
potrebne podatke o tem, da so izpolnjeni pogoji, doloËeni v prvem odstavku tega
Ëlena. Zahtevi morajo biti priloæene kopije vseh dokumentov, ki to dokazujejo.
Zahteva se skupaj s prilogami vloæi v sodni pisarni.
Senat v prvotni sestavi lahko na svojo pobudo zahtevo zavrne z utemeljitvijo, da ni
razloga za njeno obravnavanje. »e ni mogoËe sklicati senata v prvotni sestavi,
predsednik sodiπËa popolni ali sestavi senat z ærebom.
»e senat zahteve ne zavrne, jo sodni tajnik sporoËi drugi stranki ali strankam in jih
pozove, da predloæijo svoja morebitna pisna staliπËa v roku, ki ga doloËi predsednik
senata. Predsednik senata doloËi tudi datum obravnave, Ëe se senat zanjo odloËi.
Senat odloËi s sodbo.

81. Ëlen
(Popravek napak v odloËbah in sodbah)
SodiπËe lahko na svojo pobudo ali na zahtevo stranke, ki je to zahtevo vloæila v enem
mesecu od izdaje odloËbe ali sodbe, popravi strojepisne, raËunske ali druge oËitne
napake, kar pa ne vpliva na doloËbe o reviziji sodbe in o ponovnem vpisu na seznam
pritoæb.
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IX. poglavje
Svetovalna mnenja
82. Ëlen
Pri dajanju svetovalnih mnenj sodiπËe poleg doloËb 47., 48. in 49. Ëlena konvencije
uporablja tudi naslednje doloËbe. »e meni, da je to potrebno, uporablja tudi druge
doloËbe tega poslovnika.
83. Ëlen
Zahteva za svetovalno mnenje se vloæi v sodni pisarni. Celovito in jasno mora
predstaviti vpraπanje, o katerem se zahteva mnenje sodiπËa, ob tem pa πe:
a) datum, ko je Odbor ministrov sprejel odloËitev, predvideno v tretjem odstavku
47. Ëlena konvencije;
b) imena in naslove osebe ali oseb, ki jih je Odbor ministrov imenoval, da dajo
sodiπËu vsa pojasnila, ki jih sodiπËe lahko zahteva. Zahtevi je treba priloæiti vse
dokumente, ki lahko osvetlijo vpraπanje.
84. Ëlen
1. Ko sodni tajnik prejme zahtevo, poπlje po en izvod vsem Ëlanom sodiπËa.
2. Sodni tajnik obvesti pogodbenice, da je sodiπËe pripravljeno sprejeti njihova pisna
staliπËa.
85. Ëlen
1. Predsednik sodiπËa doloËi roke za predloæitev pisnih staliπË ali drugih listin.
2. Pisna staliπËa ali druge listine je treba vloæiti v sodni pisarni. Sodni tajnik poπlje
njihove kopije vsem Ëlanom sodiπËa, Odboru ministrov in vsaki pogodbenici.
86. Ëlen
Po konËanem pisnem postopku predsednik sodiπËa odloËi, ali je treba pogodbenicam, ki
so vloæile pisna staliπËa, dati moænost, da jih obrazloæijo na ustni obravnavi, sklicani v
ta namen.
87. Ëlen
»e sodiπËe meni, da zahteva po svetovalnem mnenju ni v njegovi svetovalni
pristojnosti, kot je to doloËeno v 47. Ëlenu konvencije, to ugotovi v obrazloæeni odloËbi.
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IX. poglavje
Svetovalna mnenja
88. Ëlen
1. Svetovalna mnenja se dajo z veËino glasov velikega senata. V njih mora biti
navedeno πtevilo sodnikov, ki sestavljajo veËino.
2. Vsak sodnik lahko, Ëe tako æeli, doda mnenju sodiπËa svoje loËeno mnenje,
pritrdilno ali odklonilno, ali zgolj izjavo o nestrinjanju.
89. Ëlen
Svetovalno mnenje razglasi na javni obravnavi predsednik sodiπËa ali drugi sodnik, ki
ga ta pooblasti, v enem od uradnih jezikov, potem ko so bili o tem æe obveπËeni Odbor
ministrov in vsaka pogodbenica.
90. Ëlen
Mnenja oziroma odloËbe po 87. Ëlenu tega poslovnika podpiπeta predsednik sodiπËa in
sodni tajnik. Pravilno podpisan in peËaten izvirnik se shrani v arhivu sodiπËa. Sodni
tajnik poπlje overjene kopije Odboru ministrov, pogodbenicam in generalnemu
sekretarju Sveta Evrope.
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X. poglavje
Pravna pomoË
91. Ëlen
1. Predsednik senata lahko na zahtevo vlagatelja, ki je vloæil pritoæbo po 34. Ëlenu
konvencije ali na svojo pobudo, odobri brezplaËno pravno pomoË temu vlagatelju za
predstavitev njegove zadeve, potem ko je sodiπËe od toæene pogodbenice prejelo
pisna staliπËa o sprejemljivosti pritoæbe v skladu s toËko b) tretjega odstavka 54.
Ëlena tega poslovnika ali potem ko je potekel rok za njihovo vloæitev.
2. Ob upoπtevanju 96. Ëlena tega poslovnika je vlagatelj, ki mu je odobrena pravna
pomoË za predstavitev njegove zadeve pred senatom, upraviËen do te pomoËi tudi
za predstavitev njegove zadeve pred velikim senatom.
92. Ëlen
Predsednik senata odobri pravno pomoË, le Ëe ugotovi:
a) da je to potrebno za pravilen potek postopka pred senatom in
b) da vlagatelj nima dovolj sredstev, da bi pokril vse ali del s tem nastalih stroπkov.
93. Ëlen
1. Da se ugotovi, ali ima vlagatelj dovolj sredstev, da bi v celoti ali delno pokril nastale
stroπke, mora izpolniti obrazec izjave z navedbo svojega dohodka, premoæenja in
finanËnih obveznosti do oseb, ki jih vzdræuje, ali katerih koli drugih finanËnih
obveznosti. Izjavo overi pristojni domaËi organ ali organi.
2. Pogodbenica, ki jo to zadeva, se pozove, da se o tem pisno izjavi.
3. Ko predsednik senata prejme podatke iz prvega in drugega odstavka tega Ëlena,
odloËi o odobritvi ali zavrnitvi pravne pomoËi. Sodni tajnik o tem obvesti stranke.
94. Ëlen
1. Honorarji se izplaËajo odvetnikom ali drugim osebam, imenovanim v skladu s
Ëetrtim odstavkom 36. Ëlena tega poslovnika. Kadar je to potrebno, se lahko
honorarji izplaËajo veË predstavnikom.
2. V stroπke pravne pomoËi so poleg honorarja predstavnikom lahko vkljuËeni tudi
potni stroπki, stroπki bivanja ter drugi potrebni izdatki, ki jih je imel vlagatelj ali
njegov pooblaπËeni predstavnik.
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X. poglavje
Pravna pomoË
95. Ëlen
V odloËbi o pravni pomoËi sodni tajnik doloËi:
a) honorarje, ki se izplaËajo v skladu z veljavno tarifo o pravni pomoËi, in
b) viπino izdatkov, ki se povrnejo.
96. Ëlen
Predsednik senata lahko, Ëe ugotovi, da pogoji iz 92. Ëlena tega poslovnika niso veË
izpolnjeni, pravno pomoË kadar koli odpravi ali spremeni.
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97. Ëlen
(Mandati sodnikov)
Trajanje mandata sodnikov, ki so bili Ëlani sodiπËa na dan, ko je zaËel veljati Protokol
πt. 11 h konvenciji, se πteje od tega datuma dalje.
98. Ëlen
(Predsedovanje oddelkom)
Za obdobje treh let od zaËetka veljavnosti Protokola πt. 11 h konvenciji:
a) so predsednika oddelkov, ki nista hkrati podpredsednika sodiπËa, in
podpredsedniki oddelkov izvoljeni za osemnajst mesecev;
b) podpredsedniki oddelkov ne morejo biti takoj ponovno izvoljeni.

1.

2.
3.
4.

5.

99. Ëlen
(Odnosi med sodiπËem in komisijo)
V zadevah, ki so predloæene sodiπËu po Ëetrtem in petem odstavku 5. Ëlena
Protokola πt. 11 h konvenciji, lahko sodiπËe povabi komisijo, da imenuje enega ali
veË svojih Ëlanov, da sodelujejo pri obravnavanju zadeve pred sodiπËem.
V zadevah, omenjenih v prejπnjem odstavku, sodiπËe upoπteva poroËilo, ki ga je
komisija sprejela na podlagi prejπnjega 31. Ëlena konvencije.
»e predsednik senata ne odloËi drugaËe, sodni tajnik, potem ko je bila zadeva
predloæena sodiπËu, Ëim prej poskrbi, da je to poroËilo na voljo javnosti.
V zadevah, predloæenih sodiπËu po drugem do petem odstavku 5. Ëlena Protokola
πt. 11, ostane preostali del spisov komisije, vkljuËno z vsemi vlogami, zaupen, razen
Ëe predsednik senata ne odloËi drugaËe.
V zadevah, v katerih je komisija izvedla dokaze, vendar ni mogla sestaviti poroËila
v skladu s prvotnim 31. Ëlenom konvencije, sodiπËe upoπteva zapisnike,
dokumentacijo in mnenja pooblaπËenih Ëlanov komisije iz teh preiskav.

100. Ëlen
(Postopek pred senatom in pred velikim senatom)
1. V zadevah, predloæenih sodiπËu po Ëetrtem odstavku 5. Ëlena Protokola πt. 11 h
konvenciji, zbor velikega senata, sestavljen v skladu s πestim odstavkom 24. Ëlena29
tega poslovnika, izkljuËno na podlagi spisa odloËi, ali bo zadevo obravnaval senat
ali veliki senat.
2. Kadar zadevo obravnava senat, je sodba senata v skladu s Ëetrtim odstavkom
5. Ëlena Protokola πt. 11 dokonËna in se 73. Ëlen tega poslovnika ne uporablja.
29

Prejπnje razliËice pred 8. decembrom 2000.

88

III. DEL PREHODNE DOLO»BE

3. Zadeve, ki so predloæene sodiπËu po petem odstavku 5. Ëlena Protokola πt. 11,
predsednik sodiπËa dodeli velikemu senatu.
4. Za vsako zadevo, ki je predloæena velikemu senatu po petem odstavku 5. Ëlena
Protokola πt. 11, veliki senat popolnijo sodniki, ki so po kroænem sistemu imenovani
znotraj skupin, omenjenih v tretjem odstavku 24. Ëlena tega poslovnika, skupinam
pa se zadeve dodelijo izmeniËno.
101. Ëlen
(Odobritev pravne pomoËi)
Ob upoπtevanju 96. Ëlena tega poslovnika v zadevah, predloæenih sodiπËu po drugem do
petem odstavku 5. Ëlena Protokola πt. 11 h konvenciji, ima vlagatelj, ki mu je bila
odobrena pravna pomoË v postopku pred komisijo ali nekdanjim sodiπËem, πe naprej
pravico do te pomoËi za predstavitev svoje zadeve pred sodiπËem.

1.

2.
3.

4.

102. Ëlen
(Zahteva za razlago ali revizijo sodbe)
Kadar stranka zahteva razlago ali revizijo sodbe, ki jo je izdalo nekdanje sodiπËe,
predsednik sodiπËa to zahtevo dodeli enemu od oddelkov v skladu s pogoji,
doloËenimi v 51. oziroma 52. Ëlenu tega poslovnika.
Ne glede na tretji odstavek 79. Ëlena in tretji odstavek 80. Ëlena tega poslovnika
predsednik pristojnega oddelka ustanovi nov senat za obravnavanje zahteve.
Tako ustanovljeni senat po uradni dolænosti sestavljajo:
a) predsednika oddelka in ne glede na to, ali so ali niso Ëlani pristojnega oddelka,
b) sodnik, izvoljen za prizadeto pogodbenico, ali Ëe ta ne more sodelovati
v zadevi, kateri koli sodnik, imenovan po 29. Ëlenu tega poslovnika;
c) kateri koli sodnik sodiπËa, ki je bil Ëlan prvotnega senata, ki je izdal sodbo
nekdanjega sodiπËa.
a) Predsednik oddelka doloËi druge Ëlane senata z ærebom izmed Ëlanov
pristojnega oddelka.
b) »lani oddelka, ki niso tako imenovani, sodelujejo v zadevi kot nadomestni
sodniki.
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103. Ëlen
(Sprememba ali neuporaba Ëlenov)
1. Spremembe tega poslovnika se sprejmejo na predlog, ki ga na naslednjem
plenarnem zasedanju sprejme veËina Ëlanov sodiπËa. Predlog sprememb mora biti
pisno predloæen sodnemu tajniku vsaj en mesec pred zasedanjem, na katerem bo
obravnavan. Ko prejme tak predlog, sodni tajnik v najkrajπem moænem Ëasu o tem
obvesti vse Ëlane sodiπËa.
2. Na predlog sodnika lahko senat soglasno odloËi, da doloËenega Ëlena tega
poslovnika, ki se nanaπa na notranje delo sodiπËa, ne bo uporabil.
Neuporaba posameznega Ëlena je v tem primeru omejena le na namen, za katerega
je bila sprejeta.
104. Ëlen30
(ZaËetek veljavnosti poslovnika)
Ta poslovnik zaËne veljati 1. novembra 1998.

30

Spremembe, sprejete 8. decembra 2000, so zaËele veljati takoj.
Spremembe, sprejete 17. junija 2002 in 8 julija 2002, so zaËele veljati 1. oktobra 2002.
Spremembe, sprejete 7. julija 2003, so zaËele veljati1. novembra 2003.
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(O preiskavah)

1.

2.
3.

4.
5.

6.

»len A1
(Preiskovalni ukrepi)
Senat lahko na zahtevo stranke ali na lastno pobudo sprejme preiskovalne ukrepe, ki
po njegovem mnenju lahko razjasnijo dejstva zadeve. Senat med drugim lahko
pozove stranke, da predloæijo dokumentarne dokaze, in se odloËi zasliπati priËo ali
izvedenca ali v kateri koli vlogi vsako osebo, katere dokazi ali izjave bi mu lahko
pomagale pri izvajanju njegovih nalog.
Senat lahko zaprosi tudi vsako osebo ali ustanovo po svoji izbiri, da poda mnenje ali
pripravi pisno poroËilo o vsaki stvari, ki je po mnenju senata pomembna za zadevo.
Ko je zadeva razglaπena za sprejemljivo ali izjemoma celo pred odloËitvijo o
sprejemljivosti, lahko senat imenuje enega ali veË svojih Ëlanov ali drugih sodnikov
za svoje pooblaπËence, da opravijo poizvedbo, preiskavo na kraju samem ali kako
drugaËe zberejo dokaze. Senat lahko imenuje tudi katero koli osebo ali ustanovo po
svoji izbiri, da skupini pooblaπËencev pomaga tako, kot se mu zdi primerno.
DoloËbe tega poglavja o preiskovalnih ukrepih skupine pooblaπËencev se smiselno
uporabljajo tudi za vse podobne postopke, ki jih vodi senat sam.
Postopki, ki so del preiskave senata ali njegove skupine pooblaπËencev, so zaprti za
javnost, razen Ëe predsednik senata ali vodja skupine pooblaπËencev ne odloËi
drugaËe.
Predsednik senata lahko, Ëe se mu zdi to primerno, povabi katero koli tretjo stranko
ali ji dovoli, da sodeluje pri preiskovalnem ukrepu. Predsednik doloËi
pogoje takega sodelovanja in ga lahko tudi omeji, Ëe ti pogoji niso izpolnjeni.

»len A2
(Obveznosti strank glede preiskovalnih ukrepov)
1. Vlagatelj pritoæbe in vsaka pogodbenica, ki jo to zadeva, pomaga sodiπËu pri
izvajanju vseh preiskovalnih ukrepov, kot je potrebno.
2. Pogodbenica, na ozemlju katere se izvajajo postopki pred skupino pooblaπËencev na
kraju samem, zagotovi skupini pooblaπËencev potrebno podporo in sodelovanje za
ustrezno vodenje postopkov. To vkljuËuje svobodo gibanja po ozemlju v vsem
potrebnem obsegu in vse ustrezne varnostne ukrepe za skupino pooblaπËencev,
vlagatelja pritoæbe in vse priËe, izvedence in druge, ki jih skupina lahko zasliπi. Ta
pogodbenica mora storiti vse potrebno za zagotovitev, da nobena oseba ali
organizacija ne bo imela negativnih posledic zaradi izroËenih dokazov ali pomoËi
skupini pooblaπËencev.

31

Dodalo jo je sodiπËe 7. julija 2003.
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(O preiskavah)
»len A3
(Izostanek z zasliπanja pred skupino pooblaπËencev)
Kadar stranka ali druga oseba, ki bi morala priti na zasliπanje, izostane ali odkloni, da bi
priπla na zasliπanje, lahko skupina pooblaπËencev vseeno nadaljuje s postopkom, Ëe se
prepriËa, da je tak potek dela v skladu s praviËnim sojenjem.
»len A4
(Vodenje postopka pred skupino pooblaπËencev)
1. PooblaπËenci lahko izvajajo vsa ustrezna pooblastila, ki jih ima senat na podlagi
konvencije in tega poslovnika, in nadzorujejo postopke, ki se izvajajo pred skupino
pooblaπËencev.
2. Vodja skupine pooblaπËencev se lahko odloËi za pripravljalni sestanek s strankami
ali njihovimi zastopniki pred zaËetkom postopka pred skupino pooblaπËencev

1.
2.

3.
4.

5.

6.

»len A5
(Vabila priËam, izvedencem in drugim osebam na postopek pred
skupino pooblaπËencev)
Sodni tajnik poπlje pozive priËam, izvedencem in drugim osebam, ki naj bi jih
zasliπala skupina pooblaπËencev.
V pozivu morajo biti navedeni:
a) zadeva, v zvezi s katero je bil izdan;
b) predmet preiskave, izvedenskega mnenja ali drugega preiskovalnega ukrepa, ki
ga je odredil senat ali njegov predsednik;
c) doloËbe o povraËilu stroπkov pozvani osebi.
Stranke, Ëe je le mogoËe, zagotovijo dovolj podatkov za doloËitev istovetnosti in
naslovov priË, izvedencev ali drugih oseb, ki jih je treba pozvati.
V skladu z drugim odstavkom 37. Ëlena je naloga pogodbenice, na ozemlju katere
priËa prebiva, da ji vroËi poziv, ki ji ga je poslal senat. Ta pogodbenica poleg tega
ukrene vse, kar je primerno, da zagotovi navzoËnost pozvanih oseb, ki so pod njeno
oblastjo ali nadzorom.
Vodja skupine pooblaπËencev lahko zahteva navzoËnost priË, izvedencev in drugih
oseb med postopkom pred skupino pooblaπËencev na kraju samem. Pogodbenica, na
ozemlju katere taki postopki potekajo, ukrene vse potrebno, Ëe jo za to zaprosijo, da
omogoËi njihovo navzoËnost.
»e je priËa, izvedenec ali druga oseba pozvana na zahtevo ali v imenu pogodbenice,
krije stroπke za njen prihod ta pogodbenica, razen Ëe senat ne odloËi drugaËe.
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(O preiskavah)
Stroπke za prihod na postopek vsake osebe, ki je pridræana pod nadzorom v
pogodbenici, na ozemlju katere poteka postopek pred skupino pooblaπËencev na
kraju samem, krije ta pogodbenica, razen Ëe senat ne odloËi drugaËe. V vseh drugih
primerih pa senat odloËi, ali ti stroπki bremenijo Svet Evrope ali jih krije vlagatelj
ali tretja stranka, na zahtevo ali v imenu katere je oseba priπla na postopek. V vseh
primerih o stroπkih odloËi predsednik senata.
»len A6
(Prisega ali slovesna izjava priË in izvedencev, ki jih zasliπi skupina
pooblaπËencev)
1. Po ugotovitvi istovetnosti priËe in pred priËanjem priËa priseæe ali slovesno izjavi:
,,Prisegam’’ - ali ,,Slovesno izjavljam pri svoji Ëasti in po svoji vesti,’’ - “da bom
govoril resnico, vso resnico in samo resnico.” To se vnese v zapisnik.
2. Po ugotovitvi istovetnosti izvedenca in preden opravi svojo nalogo za skupino
pooblaπËencev, izvedenec priseæe ali slovesno izjavi:
,,Prisegam’’ - ali ,,Slovesno izjavljam’’ - ,,da bom kot izvedenec opravil svojo
nalogo Ëastno in po vesti.’’ To se vnese v zapisnik.

1.

2.

3.

4.
5.

»len A7
(Zasliπanje priË, izvedencev in drugih oseb pred skupino
pooblaπËencev)
Vsak pooblaπËenec lahko postavlja vpraπanja zastopnikom, odvetnikom in
svetovalcem strank, vlagatelju, priËam in izvedencem ter katerim koli drugim
osebam, ki pridejo pred skupino pooblaπËencev.
Zastopniki in odvetniki ali svetovalci strank lahko pod nadzorom vodje skupine
pooblaπËencev postavljajo vpraπanja priËam, izvedencem in drugim osebam, ki so
priπle pred skupino pooblaπËencev. O ugovoru glede primernosti postavljenega
vpraπanja odloËi vodja skupine pooblaπËencev.
Razen v izjemnih okoliπËinah in s privolitvijo vodje skupine pooblaπËencev priËam,
izvedencem in drugim osebam, ki jih bo skupina pooblaπËencev zasliπala, pred
priËanjem ne bo dovoljen vstop v obravnavno dvorano.
Vodja skupine pooblaπËencev lahko posebej uredi, da so priËe, izvedenci ali druge
osebe zasliπane v odsotnosti strank, kadar je to potrebno za praviËno sojenje.
Vodja skupine pooblaπËencev odloËi v vsakem sporu v zvezi z odklonitvijo
doloËene priËe ali izvedenca. Skupina pooblaπËencev lahko informativno zasliπi
osebo, ki ne more biti zasliπana kot priËa ali izvedenec.
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1.

2.
3.

4.

»len A8
(Zapisnik postopka pred skupino pooblaπËencev)
Sodni tajnik pripravi zapisnik vseh postopkov v zvezi s preiskovalnimi ukrepi
skupine pooblaπËencev. Zapisnik vsebuje:
a) sestavo skupine pooblaπËencev;
b) seznam vseh, ki pridejo pred skupino pooblaπËencev, to so
zastopniki, odvetniki in svetovalci udeleæenih strank;
c) priimke, imena, opise in naslove priË, izvedencev ali drugih zasliπanih oseb;
d) besedilo izjav, postavljenih vpraπanj in odgovorov nanje;
e) besedilo vseh odloËitev, sprejetih med postopkom pred skupino pooblaπËencev,
ali odloËitev vodje skupine pooblaπËencev.
»e je celoten zapisnik ali njegov del v neuradnem jeziku, sodni tajnik uredi vse
potrebno za prevod v enega od uradnih jezikov.
Predstavniki strank prejmejo kopijo zapisnika, da lahko pod nadzorom sodnega
tajnika ali vodje skupine pooblaπËencev vnesejo popravke, ki pa v nobenem primeru
ne smejo poseËi v smisel ali pomen povedanega. Sodni tajnik v skladu z navodili
vodje skupine pooblaπËencev doloËi roke v ta namen.
Tako popravljeni zapisnik podpiπeta vodja skupine pooblaπËencev in
sodni tajnik in s tem je zapisnik uradno potrjen.
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Zahteve za zaËasne ukrepe
(39. Ëlen poslovnika sodiπËa)
Vlagatelji ali njihovi pravni zastopniki,33 ki zahtevajo zaËasni ukrep na podlagi 39. Ëlena
poslovnika sodiπËa, morajo izpolnjevati zahteve, navedene v nadaljevanju. »e jih ne,
lahko to pomeni, da sodiπËe takih zahtev ne bo moglo primerno in pravoËasno prouËiti.
I. Zahteve je treba poslati po telefaksu, elektronski poπti ali po kurirju
Zahteve za zaËasne ukrepe na podlagi 39. Ëlena bi bilo treba v nujnih primerih,
zlasti pri izroËitvi oseb ali deportaciji, poslati po telefaksu ali elektronski poπti34 ali
s kurirjem. »e je le mogoËe, naj bi bila zahteva v enem od uradnih jezikov
pogodbenic. Vse zahteve morajo imeti na prvi strani s poudarjenimi Ërkami izpisan
takle naslov:
“39. Ëlen - nujno / 39. Ëlen - nujno”
Zahteve po telefaksu ali elektronski poπti je treba poslati med delovnim Ëasom,35
razen Ëe je to popolnoma neizogibno. »e je zahteva poslana po elektronski poπti, je
treba hkrati poslati kopijo zahteve tudi na papirju. Takih zahtev se ne poπilja z
navadno poπto zaradi tveganja, da do sodiπËa ne bi priπle pravoËasno za dobro
prouËitev zadeve. »e sodiπËe na nujno zahtevo po 39. Ëlenu ni odgovorilo v
priËakovanem roku, naj vlagatelji ali njihovi zastopniki med delovnim Ëasom
ponovno po telefonu pokliËejo sodno pisarno.
II. PravoËasne zahteve
Zahteve za zaËasne ukrepe je praviloma treba poslati Ëim prej po sprejetju
notranjepravne odloËbe, da imata sodiπËe in njegova sodna pisarna dovolj Ëasa za
prouËitev zadeve.
Pri izroËitvah ali deportacijah pa, kjer morda sledi takojπnje ukrepanje, da se
odstranitev izvede hitro po sprejetju notranjepravne odloËbe, je priporoËljivo, da se
sodiπËu podajo staliπËa in predloæi ustrezno gradivo v zvezi z zahtevo, πe preden je
konËna odloËba izdana.
Vlagatelji in njihovi zastopniki bi se morali zavedati, da morda ne bo mogoËe
pravoËasno in ustrezno obravnavati zahtev, ki so poslane v zadnjem trenutku.
III. SpremljajoËe informacije
Zelo pomembno je, da je zahtevam priloæena vsa potrebna “dodatna“
dokumentacija, zlasti ustrezne odloËbe domaËih sodiπË in razsodiπË ali druge
odloËbe skupaj z vsem drugim gradivom, s katerim vlagatelj lahko utemelji
svoje domneve.

32
33
34

35

Izdal ga je predsednik sodiπËa 5. maja 2003 v skladu z 32. Ëlenom poslovnika sodiπËa.
Navesti je treba podrobne podatke o osebi za stike.
Na elektronski naslov zaposlenega v sodni pisarni po predhodnem telefonskem pogovoru s to osebo. Telefonske πtevilke in πtevilke faksov lahko
najdete na spletni strani sodiπËa (www.echr.coe.int).
Delovni Ëas je od 8.00 - 18.00 od ponedeljka do petka. V Franciji je Ëas eno uro pred zahodnoevropskim Ëasom.
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Zahteve za zaËasne ukrepe
(39. Ëlen poslovnika sodiπËa)
»e je zadeva æe v obravnavi pred sodiπËem, se je treba sklicevati na πtevilko, ki je
bila dodeljena vlogi.
Pri izroËitvah ali deportacijah je treba navesti podrobne podatke o priËakovanem
datumu in uri odstranitve, naslov vlagatelja pritoæbe ali kraj njegovega pridræanja
ter uradno πtevilko, pod katero se vodi njegova zadeva.
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ZaËetek postopka37
(Individualne pritoæbe po 34. Ëlenu konvencije)
I. Sploπno
1. Proπnja po 34. Ëlenu konvencije mora biti vloæena v pisni obliki. Noben vlagatelj je
ne more vloæiti po telefonu.
2. Proπnja mora biti poslana na naslov sodne pisarne Evropskega sodiπËa za Ëlovekove
pravice:
The Registrar European Court of Human Rights Council of Europe F - 67075
STRASBOURG CEDEX.
3. Proπnja naj bi praviloma bila oddana na obrazcu38 iz prvega odstavka 47. Ëlena
poslovnika sodiπËa. Lahko pa vlagatelj svojo pritoæbo predloæi tudi v obliki pisma.
4. »e proπnja ni bila predloæena na uradnem obrazcu ali Ëe predstavitveno pismo ne
vsebuje vseh podatkov iz 47. Ëlena, lahko sodni tajnik pozove vlagatelja, da izpolni
obrazec. Praviloma naj bi vlagatelj obrazec vrnil v πestih tednih od datuma na
pismu, s katerim mu ga je sodni tajnik poslal.
5. Vlagatelji lahko vloæijo proπnjo tudi tako, da jo poπljejo po telefaksu (“faksira”).39
Vendar pa morajo v petih dneh po odpremi po faksu poslati πe podpisan izvirnik po
poπti.
6. Datum prejema pritoæbe v sodno pisarno sodiπËa bo oznaËen s sprejemnim æigom.
7. Vlagatelj bi se moral zavedati, da je datum prvega sporoËila, v katerem je naveden
predmet pritoæbe, pomemben za izpolnjevanje pravila o obravnavanju v πestih
mesecih, navedenega v prvem odstavku 35. Ëlena konvencije.
8. Po prejemu prvega sporoËila z navedbo predmeta zadeve bo sodna pisarna odprla
spis, katerega πtevilko je treba navajati v vsem nadaljnjem dopisovanju. Vlagateljem
so sporoËena s pismom. Vlagatelji bodo lahko tudi zaproπeni, da predloæijo dodatne
informacije ali dokumente.
9. a) Vlagatelj naj bo vesten pri dopisovanju s sodno pisarno sodiπËa.
b) Zamuda pri odgovarjanju ali neodgovarjanje se lahko razume kot znak, da
vlagatelja nadaljnje reπevanje njegove pritoæbe ne zanima veË.
10. Neizpolnjevanje zahtev iz prvega in drugega odstavka 47. Ëlena tega poslovnika in
neposlane dodatne informacije, ki jih je zahtevala sodna pisarna (glej osmi
odstavek) imajo lahko za posledico, da sodiπËe proπnje ne obravnava.
11. »e vlagatelj ni vrnil pritoæbenega obrazca v enem letu ali ni odgovoril na nobeno
pismo, ki mu ga je poslala sodna pisarna, bo spis uniËen.

36

Izdal ga je predsednik sodiπËa 1. novembra 2003 v skladu z 32.Ëlenom poslovnika sodiπËa.
To navodilo za prakso dopolnjuje 45. in 47. Ëlen poslovnika sodiπËa.
Ustrezni obrazec lahko prenesete k sebi s spletne strani sodiπËa (www.echr.coe.int).
39
Faks πt. +00 33 (0)3 88 41 27 30; druge πtevilke faksa lahko najdete na spletni strani sodiπËa.
37
38
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ZaËetek postopka
(Individualne pritoæbe po 34. Ëlenu konvencije)
II. Oblika in vsebina
12. Pritoæba mora vsebovati vse informacije, zahtevane na podlagi 47. Ëlena tega
poslovnika, priloæeni pa ji morajo biti dokumenti, navedeni v toËki h) prvega
odstavka omenjenega Ëlena.
13. Pritoæba mora biti Ëitljivo napisana in po moænosti natipkana.
14. Kadar je pritoæba izjemoma daljπa od desetih strani (brez prilog s seznami
dokumentov), mora vlagatelj vloæiti tudi kratek povzetek pritoæbe.
15. Kadar vlagatelji prilagajo dokumente v podporo svoji pritoæbi, naj jih ne prilagajo
v izvirniku. Dokumente je treba po datumskem zaporedju vpisati na seznam, jih
zaporedno oπtevilËiti in navesti izËrpen kratek opis (npr. pismo, odredba, sodba,
pritoæba na viπje sodiπËe itd.).
16. Vlagatelj, ki æe ima pritoæbo v obravnavi pred sodiπËem, mora o tem obvestiti
sodno pisarno in navesti πtevilko te pritoæbe.
17. a) »e vlagatelj ne æeli, da so njegovi osebni podatki razkriti, mora v skladu s
tretjim odstavkom 47. Ëlena poslovnika navesti razloge za svojo zahtevo.
b) »e njegovo anonimnost odobri predsednik sodiπËa, mora vlagatelj tudi navesti,
ali æeli biti oznaËen samo z zaËetnicami svojega imena ali samo s posamezno
Ërko (npr. “X”, “Y”, “Z” itd.)
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Pisne vloge

I. Vlaganje pisnih vlog
Sploπno
1. Pisno vlogo je treba vloæiti v sodni pisarni v roku, doloËenem v skladu z 38. Ëlenom
poslovnika in na naËin, ki je opisan v drugem odstavku omenjenega Ëlena.
2. Datum prejema pisne vloge ali drugega dokumenta v sodno pisarno sodiπËa bo na
dokumentu oznaËen s sprejemnim æigom.
3. Vse pisne vloge kakor tudi vse dokumente, ki so jim priloæeni, je treba oddati v
sodno pisarno sodiπËa v treh izvodih, poslanih po poπti, en izvod pa naj se po
moænosti poπlje tudi po telefaksu.
4. Tajne dokumente je treba vloæiti s priporoËenim pismom.
5. Nezahtevane pisne vloge se ne sprejmejo v spis zadeve, razen Ëe predsednik senata
ne odloËi drugaËe (glej prvi odstavek 38. Ëlena ).
Vlaganje po telefaksu
6. Stranka lahko vloæi pisne vloge ali druge dokumente pri sodiπËu tako, da jih poπlje
po telefaksu (jih “faksira”).41
7. Ime osebe, ki je podpisala pisno vlogo, mora biti na vlogi tudi
natisnjeno, tako da je mogoËe prepoznati njeno istovetnost.
II. Oblika in vsebina
Oblika
8. Pisna vloga naj bi vsebovala:
a) πtevilko proπnje in ime zadeve;
b) naslov, ki ponazarja vrsto vsebine (npr. staliπËa glede sprejemljivosti [in vsebine
zadeve same], odgovor na staliπËa vlade/vlagatelja glede sprejemljivosti
[in vsebine zadeve same], staliπËa do vsebine zadeve same; dodatna staliπËa
glede sprejemljivosti [in vsebine zadeve same], navedbo dejstev itd.).
9. Poleg tega naj bi pisna vloga praviloma
a) bila napisana na listih formata A4 z najmanj 3,5 cm πirokim robom,
b) bila v celoti Ëitljiva in po moænosti natipkana,
c) imela vsa πtevila izraæena s πtevilkami,
d) imela strani zaporedno oπtevilËene,
e) bila razdeljena na oπtevilËene odstavke,

40
41

Izdal ga je predsednik sodiπËa 1. novembra 2003 v skladu z 32. Ëlenom poslovnika sodiπËa.
Faks πt. +00 33 (0)3 88 41 27 30; druge πtevilke faksa lahko najdete na spletni strani sodiπËa. (www.echr.coe.int).
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f) bila razdeljena na poglavja in/ali naslove, ki po obliki in slogu ustrezajo
odloËbam in sodbam sodiπËa (“Navedba dejstev” / “DomaËe pravo [in praksa]”
/ “Pritoæbe” / “Pravo”; temu zadnjemu poglavju naj sledijo naslov “Predhodni
ugovor ...”, “Domnevna krπitev ... Ëlena”, kakor je paË primerno);
g) dala v posebnem poglavju odgovor na vpraπanje sodiπËa ali trditve druge
stranke,
h) vsebovala sklic na vsak dokument ali dokaz, ki je v pisni vlogi omenjen in ji je
priloæen.
10. »e je pisna vloga daljπa od 30 strani, je treba skupaj z njo vloæiti tudi
kratek povzetek.
11. »e stranka skupaj s pisno vlogo predloæi tudi dokumente in/ali druge
dokaze, je treba vsak kos dokaznega gradiva naπteti v posebni prilogi.
Vsebina
12. Pisne vloge strank po prejemu obvestila o vloæeni pritoæbi naj bi vsebovale:
a) vse pripombe, ki jih æelijo navesti glede na navedena dejstva zadeve, toda
I) Ëe pogodbenica ne izpodbija dejstev, podanih v navedbi dejstev, ki jo je
pripravila sodna pisarna, naj svoja staliπËa omeji na kratko izjavo o tem;
II) Ëe stranka izpodbija le del dejstev, ki jih je navedla sodna pisarna, ali jih
æeli dopolniti, naj svoja staliπËa omeji samo na te posebne toËke;
III) Ëe stranka ugovarja dejstvom ali delu dejstev, kot jih je predstavila druga
stranka, naj jasno navede, katerih dejstev ne izpodbija in naj svoja staliπËa
omeji le na sporne toËke;
b) pravne trditve, ki se nanaπajo prviË na sprejemljivost in drugiË na vsebino
zadeve same; toda
I) Ëe so bila stranki zastavljena posebna vpraπanja o stvarnih ali pravnih
toËkah, bi morala omejiti svoje trditve na ta vpraπanja, kar pa ne vpliva na
55. Ëlen poslovnika;
II) Ëe je pisna vloga odgovor na trditve druge stranke, bi se morala staliπËa
nanaπati na te posebne trditve v vrstnem redu, kot je prej opisan.
13. a) Pisne vloge strank po sprejetju pritoæbe pa naj bi vsebovale:
I) kratko izjavo, ki potrjuje staliπËe stranke glede dejstev zadeve, kot so
navedena v odloËbi o sprejemljivosti;
II) pravne trditve, ki se nanaπajo na vsebino zadeve same;
III) odgovor na vsako posamezno vpraπanje o stvarnih ali
pravnih toËkah, ki ga je zastavilo sodiπËe.
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Pisne vloge

b) Stranka vlagateljica, ki hkrati predloæi tudi zahteve za praviËno zadoπËenje, naj
bi to storila na naËin, opisan v navodilu za prakso, ki se nanaπa na vlaganje
zahtev za praviËno zadoπËenje.42
14. Glede na zaupnost postopkov prijateljske poravnave (glej drugi odstavek 38. Ëlena
konvencije in drugi odstavek 62. Ëlena poslovnika), je treba vsa staliπËa in
dokumente, vloæene v okviru poskusov za zagotovitev prijateljske poravnave
predloæiti loËeno od pisnih vlog.
15. V pisnih vlogah, vloæenih v spornih postopkih, ne sme biti nobenega sklicevanja na
ponudbe, ugodnosti ali druge izjave, dane v zvezi s prijateljsko poravnavo.
III. Roki
Sploπno
16. Vsaka stranka mora zagotoviti, da so pisne vloge in vsa spremljajoËa
dokumentacija pravoËasno dostavljeni sodni pisarni sodiπËa.
Podaljπanje rokov
17. Rok, doloËen po 38. Ëlenu poslovnika, se na zahtevo stranke lahko podaljπa.
18. Stranka, ki prosi za podaljπanje roka za predloæitev pisne vloge, mora vloæiti
zahtevek, takoj ko ugotovi okoliπËine, ki upraviËujejo podaljπanje roka, vsekakor
pa pred potekom roka. Navesti mora razloge za zamudo.
19. »e je podaljπanje odobreno, velja za vse stranke, za katere doloËen rok teËe, torej
tudi za tiste, ki za podaljπanje niso zaprosile.
IV. Neizponitev zahtev za pisne vloge
20. »e pisna vloga ni bila vloæena v skladu z zahtevami iz 8. do 15. odstavka tega
navodila za prakso, lahko predsednik senata zahteva, da zadevna stranka ponovno
vloæi pisno vlogo v skladu z zahtevami, navedenimi v omenjenih odstavkih.
21. Neizpolnjevanje prej naπtetih pogojev ima lahko za posledico, da se pisna vloga ne
πteje za pravilno vloæeno (glej prvi odstavek 38. Ëlena poslovnika sodiπËa).

42

©e ni izdano; zaenkrat glej 60. Ëlen poslovnika.
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Vpraπanja in odgovori

Kaj je Evropsko sodiπËe za Ëlovekove pravice?
Evropsko sodiπËe za Ëlovekove pravice je mednarodno sodiπËe s sedeæem v Strasbourgu.
Sestavlja ga toliko sodnikov, kolikor dræav Ëlanic Sveta Evrope je ratificiralo
Konvencijo o varstvu Ëlovekovih pravic in temeljnih svoboπËin - za zdaj petinπtirideset1.
Sodniki so Ëlani sodiπËa kot posamezniki in ne zastopajo nobene dræave. Pri
obravnavanju vlog pomaga sodiπËu sodna pisarna, v kateri so v glavnem pravniki
(imenovani tudi “pravni referenti”) iz vseh dræav Ëlanic. Tudi oni so popolnoma
neodvisni od dræav, iz katerih so priπli, in ne zastopajo niti vlagateljev pritoæb niti dræav.
Kaj je Evropska konvencija o Ëlovekovih pravicah?
Evropska konvencija o Ëlovekovih pravicah je meddræavna pogodba, ki jo lahko
podpiπejo samo dræave Ëlanice Sveta Evrope. Konvencija, s katero je bilo sodiπËe
ustanovljeno in ki doloËa njegovo delovanje, vsebuje seznam pravic in jamstev, ki so se
jih dræave zavezale spoπtovati.
Kaj dela Evropsko sodiπËe za Ëlovekove pravice?
SodiπËe uveljavlja Evropsko konvencijo o Ëlovekovih pravicah. Njegova naloga je
zagotoviti, da dræave spoπtujejo pravice in jamstva, doloËene v konvenciji. Zato
prouËuje pritoæbe (oziroma “vloge”), ki so jih vloæili posamezniki, vËasih pa tudi
dræave. Kadar sodiπËe ugotovi, da je dræava Ëlanica krπila eno ali veË teh pravic in
jamstev, izreËe sodbo. Sodbe so zavezujoËe: prizadete dræave morajo ravnati v skladu z
njimi.
Kdaj se lahko pritoæim na Evropsko sodiπËe za Ëlovekove pravice?
Pritoæbo na sodiπËe lahko vloæite, Ëe menite, da ste osebno in neposredno prizadeti
zaradi krπitve pravice ali jamstva, doloËenega v konvenciji in njenih protokolih. Krπiti
jo/ga je morala ena od dræav, ki jih konvencija zavezuje.
Katere pravice so zavarovane s konvencijo in njenimi protokoli?
Konvencija zlasti varuje:
• pravico do æivljenja;
• pravico do poπtenega sojenja v civilnih in kazenskih zadevah;
• pravico do spoπtovanja zasebnega in druæinskega æivljenja;
• svobodo izraæanja;
• svobodo miπljenja, vesti in vere;
• pravico do uËinkovitega pravnega sredstva;
• pravico do mirnega uæivanja posesti;
• pravico voliti in biti voljen.
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Kaj konvencija in njeni protokoli prepovedujejo?
Konvencija zlasti prepoveduje:
• muËenje in neËloveπko ali poniæujoËe ravnanje ali kaznovanje;
• samovoljno in nezakonito pridræanje;
• diskriminacijo pri uæivanju pravic in svoboπËin, doloËenih v konvenciji;
• izgon lastnih dræavljanov ali prepoved vstopa v dræavo svojim dræavljanom;
• smrtno kazen in
• skupinski izgon tujcev.
Katere pogoje moram izpolnjevati, da lahko vloæim pritoæbo?
Kateri pogoji se nanaπajo name osebno?
- Ni vam treba biti dræavljan ene od dræav Ëlanic Sveta Evrope. Za krπitev, zaradi
katere se pritoæujete, pa preprosto mora biti kriva ena od dræav, ki jih zavezuje
konvencija na obmoËju njihove “jurisdikcije”, kar obiËajno pomeni krπitev dræave
na svojem ozemlju.
- Lahko ste fiziËna ali pravna oseba, kot je na primer druæba ali zdruæenje.
- Neposredno in osebno ste morali biti prizadeti zaradi krπitve, ki jo navajate. Ne
morete se na primer na sploπno pritoæiti na nek zakon ali ukrep, ker se vam ne zdi
poπten; prav tako ne morete vloæiti pritoæbe v imenu drugih (razen Ëe so jasno
doloËeni in ste vi njihov uradni zastopnik).
Ali morajo biti prej izpolnjeni kaki pogoji pri sodiπËih v dræavi?
- Da. Izkoristiti ste morali vsa pravna sredstva v dræavi, s katerimi bi lahko odpravili
stanje zaradi katerega se pritoæujete (to obiËajno pomeni vloæitev pritoæbe pred
ustreznim sodiπËem in izrabo vseh razpoloæljivih pravnih sredstev, kar v primeru
Slovenije pomeni tudi vloæitev ustavne pritoæbe pri Ustavnem sodiπËu Republike
Slovenije).
- Ni pa dovolj, da ste izkoristili vsa pravna sredstva, temveË je potrebno, da ste se v
njih dejansko pritoæili zaradi domnevne krπitve pravic, varovanih s konvencijo.
- »asa za vloæitev pritoæbe imate samo πest mesecev od datuma pravnomoËne odloËbe
sodiπËa v svoji dræavi (na sploπno reËeno, od sodbe najviπjega sodiπËa). Po tem roku
sodiπËe ne more veË sprejeti vaπe pritoæbe.
Proti komu se lahko pritoæim?
- Proti eni ali veË dræavam, ki jih zavezuje konvencija in ki so po vaπem mnenju (z
enim ali veË dejanji ali opustitvami, ki so vas neposredno prizadele) krπile Evropsko
konvencijo o Ëlovekovih pravicah.
- Ukrep ali ukrepi, proti katerim se pritoæujete, so morali biti sprejeti s strani enega
ali veË organov oblasti v zadevni dræavi/dræavah (kot je na primer sodiπËe ali upravni organ).
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-

SodiπËe ne more obravnavati pritoæb proti posameznikom ali institucijam zasebnega
prava, kot so na primer gospodarske druæbe.

Zaradi Ëesa se lahko pritoæim?
- Vaπa pritoæba se mora nanaπati na eno od pravic, doloËenih v Evropski konvenciji o
Ëlovekovih pravicah. Domnevne krπitve se lahko nanaπajo na zelo razliËne zadeve,
kot so na primer: muËenje zapornikov in slabo ravnanje z njimi, nezakonit odvzem
prostosti; pomanjkljivosti pri civilnih ali kazenskih sojenjih, diskriminacijo pri
uresniËevanju neke pravice, pravice starπev do otrok v zavodih, spoπtovanje
zasebnosti stanovanja in dopisovanja, omejevanje pri izraæanju mnenja ali pri
dajanju ali sprejemanju informacij, svoboda zbiranja ali demonstriranja, izgon in
izroËitev, zaplemba premoæenja in razlastitev.
Kako naj se pritoæim na sodiπËe, Ëe menim, da sem ærtev krπitve Konvencije?
SodiπËu lahko poπljete pismo, v katerem jasno opiπete svojo pritoæbo, ali pa pritoæbo
napiπete na za to namenjen obrazec2 in ga poπljete na naslov:
The Registrar
European Court of Human Rights
Council of Europe
F-67075 Strasbourg Cedex
-

-

-

Piπete lahko v enem od uradnih jezikov sodiπËa (angleπËina in francoπËina) ali pa v
uradnem jeziku ene od dræav, ki so ratificirale konvencijo (tudi v slovenskem
jeziku).
»e pritoæbo vloæite po telefaksu, morate po poπti poslati πe pisno potrditev.
Ne prihajajte v Strasbourg osebno, da bi ustno predstavili svoj primer. Vaπ primer
ne bo zaradi tega niË hitreje pregledan in prav tako ne boste dobili nobenega
pravnega nasveta.
Sodna pisarna vas lahko zaprosi za dodatne dokumente, informacije ali pojasnila v
zvezi z vaπimi pritoæbami.
Takoj ko dobite obrazec za pritoæbo, ga skrbno in Ëitljivo izpolnite in Ëim prej
vrnite. Vsebovati mora
- kratek povzetek dejstev in vaπe pritoæbe;
- navedbo pravic iz konvencije, ki so bile po vaπem mnenju krπene;
- pravna sredstva, ki ste jih æe izkoristili;
- kopije odloËb, ki so vam jih v zvezi z vaπo zadevo izdali vsi zadevni organi
oblasti (teh dokumentov ne vraËamo, zato poπljite samo njihove kopije) in
- podpis vas kot vlagatelja pritoæbe ali podpis vaπega zastopnika.
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»e pa ne æelite, da bi bili vaπi osebni podatki razkriti, morate o tem takoj obvestiti
sodiπËe in navesti razloge. Predsednik sodiπËa bo odloËil, ali je vaπa zahteva
upraviËena.
Na tej stopnji postopka ni potrebno, da bi vas zastopal odvetnik. »e pa se æelite
obrniti na sodiπËe po zastopniku, morate skupaj z obrazcem poslati zanj tudi
pooblastilo, da lahko nastopa v vaπem imenu.

Katere so glavne znaËilnosti postopka?
- Vaπa zadeva bo obravnavana brezplaËno.
- Pokriti boste morali samo svoje stroπke (kot so honorarji odvetnikom ali izdatki v
zvezi z raziskavami in dopisovanjem).
- Ko je vaπa pritoæba vloæena, lahko zaprosite za pravno pomoË. Pravna pomoË ni
odobrena samodejno in dana takoj, ampak πele na poznejπi stopnji postopka.
- Postopki so vodeni pisno. Zato obiËajno ni obravnav in o vsaki odloËitvi sodiπËa
boste pisno obveπËeni.
Kako se vodijo postopki?
- SodiπËe mora najprej pregledati, Ëe je vaπa pritoæba sprejemljiva. To pomeni, da
mora zadeva izpolnjevati doloËene pogoje, ki so doloËeni v konvenciji (glejte
vpraπanje “Katere pogoje moram izpolnjevati, da lahko vloæim pritoæbo?” na strani
3). »e pogoji niso izpolnjeni, bo vaπa pritoæba zavræena. »e ste v vlogi navedli veË
pritoæb, lahko sodiπËe eno ali veË njih razglasi za sprejemljive, druge pa zavræe.
- »e je vaπa vloga ali ena od vaπih pritoæb razglaπena za nesprejemljivo, je taka
odloËitev sodiπËa dokonËna in je ni mogoËe razveljaviti.
- »e je vaπa vloga ali ena od vaπih pritoæb razglaπena za sprejemljivo, bo sodiπËe obe
stranki (vas in zadevno dræavo) povabilo, da spor reπita po mirni poti. Obe stranki
bo pozvalo, da se dogovorita o reπitvi spora. »e reπitev spora po mirni poti ni
mogoËa, bo sodiπËe pritoæbo obravnavalo “po vsebini” - kar pomeni, da bo
odloËilo, ali je bila konvencija krπena ali ne.
Kako dolgo bom moral Ëakati?
- Glede na sedanje sodne zaostanke boste morda morali Ëakati leto dni, preden bo
sodiπËe lahko opravilo zaËetni pregled vaπe vloge. Nekatere pritoæbe pa so lahko
prednostno obravnavane kot nujne, zlasti kadar naj bi bil pritoænik v neposredni
fiziËni nevarnosti.
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Kaj lahko priËakujem?
»e sodiπËe ugotovi, da je bila konvencija krπena, vam lahko dosodi “praviËno
zadoπËenje”, to je doloËen znesek nadomestila za posamezne vrste πkode. SodiπËe lahko
od zadevne dræave zahteva tudi, da vam povrne stroπke, ki ste jih imeli s predstavitvijo
vaπe zadeve. »e pa sodiπËe ugotovi, da krπitve ni bilo, vam ne bo treba plaËati nobenih
dodatnih stroπkov (na primer stroπkov, ki jih je imela toæena dræava).
Vedeti pa morate:
- SodiπËe nima pooblastil, da bi lahko ovrglo odloËbe sodiπË posamezne dræave ali
razveljavilo njene zakone.
- SodiπËe tudi ni odgovorno za izvrπevanje svojih sodb. Takoj, ko je razsodilo, preide
ta odgovornost na Odbor ministrov- Sveta Evrope, njegova naloga pa je, da
nadzoruje izvrπitev in zagotovi, da so plaËane vse odπkodnine.
»esa Evropsko sodiπËe za Ëlovekove pravice ne more storiti zame?
- SodiπËe ne deluje kot pritoæbeno sodiπËe v odnosu do dræavnih sodiπË; zadev ne
obravnava ponovno, sodnih odloËb pa ne more razveljaviti ali spremeniti.
- SodiπËe v vaπem imenu ne bo neposredno posredovalo proti organu, proti kateremu
se pritoæujete.
- SodiπËe vam ne bo pomagalo poiskati niti ne bo plaËalo odvetnika, ki bo sestavil
vaπo pritoæbo.
- Pritoæite se lahko samo zaradi krπitve Evropska konvencija o Ëlovekovih pravicah,
ne pa tudi zaradi krπitve kakega drugega akta, kot je na primer Sploπna deklaracija
Ëlovekovih pravic ali Listina temeljnih pravic. Ne smete namreË zamenjevati
Evropskega sodiπËa za Ëlovekove pravice s SodiπËem Evropskih skupnosti, ki zaseda
v Luxembourgu.
- SodiπËe vam ne more dati informacij o veljavnih zakonskih doloËbah v dræavi, proti
kateri je usmerjena vaπa pritoæba.
Dodatne informacije o Evropskem sodiπËu za Ëlovekove pravice lahko najdete na
spletni strani:
www.echr.coe.int
in
www.idcse.nuk.si
Na sodiπËe se lahko obrnete tudi po elektronski poπti na naslov:
webmaster@echr.coe.int
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