taka odločitev Ustavnega sodišča pomeni tudi
kršitev pravice ali svoboščine, ki je zavarovana s
Konvencijo. Sodišče deluje v skladu s Poslovnikom
sodišča (objavljen na www.coe.si), postopek pa
je brezplačen (kar velja za sam postopek, seveda
pa mora pritožitelj plačati pot v Strasbourg, če je
vabljen na obravnavo in kriti stroške pravnega
zastopanja, če mu sodišče ne odobri zaprošene
pravne pomoči).

Uporabni naslovi v Sloveniji:
• Ugotavljanje upravičenosti do brezplačne pravne
pomoči: vsa okrožna sodišča (seznam in naslovi:
www.sodisce.si)
• Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC, Povšetova 37, 1000 Ljubljana, (za pravne
nasvete in usmeritve), uradne ure: ponedeljek –
sreda 9h – 16h, četrtek 9h – 18h, petek 9h – 14h,
• Zavod PIP – Maribor, Gosposvetska cesta 83,
2000 Maribor, Zavod PIP - Murska Sobota,
Zvezna ulica 10, 9000 Murska Sobota, Zavod
PIP – Ptuj, Krempljeva ulica 1, 2250 Ptuj, uradne
ure: vsak dan med 8. in 16. uro
• Seznam odvetnikov po področjih delovanja je
dostopen na spletni strani Odvetniške zbornice
Slovenije: http://www.odv-zb.si/

Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP)
s sodbami ugotavlja kršitve človekovih pravic iz

Individualna pritožba
na Evropsko sodišče
za človekove pravice

Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in
temeljnih svoboščin (EKČP), ki jih zagrešijo države
podpisnice konvencije. ESČP ni višje sodišče, ki
bi odločalo o pritožbah zoper odločitve najvišjih
državnih sodišč (npr. zoper odločitve Ustavnega
sodišča), zato ne more spreminjati vsebinskih
odločitev slovenskih sodišč, ugotavlja zgolj, ali

Sodne poti v Republiki Sloveniji

PRO CESNE PREDPOSTAVKE
(kdaj je pritožba dopustna):

Kdo lahko vloži pritožbo?

posameznik ali skupina posameznikov ali nevladne
organizacije, če menijo, da so jim kršene pravice,
bližnji sorodniki žrtve, če je žrtev ranljiva (otrok ali
težje bolna ali preminula oseba),
pritožba ne sme biti anonimna.

Okrajno sodišče

Okrožno sodišče

(I. stopnja)

(I. stopnja)

• kazniva dejanja s kaznijo do 3 let zapora
• premoženjske zadeve v vrednosti do 8.345 EUR
• spor o zakonitem preživljanju
• zapuščine in nepravdne zadeve
• izvršbe
• zemljiška knjiga
• motenje posesti, služnosti, najemna razmerja

• premoženjske zadeve večje vrednosti
• kazniva dejanja mladoletnikov
• dovolitev posegov v človekove pravice
• spori iz družinskih razmerij
• sodni register
• spori o pravicah intelektualne lastnine
• gospodarski spori

Višje sodišče

(pritožbeno sodišče)

Delovno sodišče

Višje delovno in
socialno sodišče

(I. stopnja)

Proti komu se vloži pritožba?

Socialno sodišče
Upravno sodišče

kršitev naših pravic moramo navajati že pred
domačimi sodišči,
glede kršitev, storjenih na ozemlju države kršiteljice
ali na ozemlju, nad katerim izvaja država učinkovit
nadzor ali pa če so kršitve povzročili državni uradniki na tujem ozemlju (npr. pripadniki slovenske
policije so vam kršili pravice na Hrvaškem).

Kdaj se lahko vloži pritožba?

ko so izčrpana vsa nam dosegljiva pravna sredstva (praviloma je zadnje pravno sredstvo ustavna
pritožba).
IZJEMA: Če so pravna sredstva neučinkovita in ste
mnenja, da vam ne bodo prinesla pravičnega zadoščenja
(npr. v primeru Makuc et al. v. Slovenija, pritožnikiizbrisani niso izkoristili ustavne pritožbe, ker so
mnenja, da je to pravno sredstvo v njihovem primeru
neučinkovito, saj Slovenija do zdaj odločitev Ustavnega
sodišča o izbrisanih še ni upoštevala).
6 mesecev od vročitve odločitve zadnjega sodišča.
IZJEMA: Kadar gre za ponavljajoče se kršitve, začne
6-mesečni rok teči od trenutka, ko prenehajo negativni
učinki kršitev.

Ali se lahko istočasno pritožimo na
več mednarodnih institucij za varstvo
človekovih pravic?

pritožba na ESČP ne bo dopustna, če je ista zadeva
že v postopku pred drugo mednarodno institucijo.

Jezik:

Pritožimo se lahko v kateremkoli jeziku držav članic
Sveta Evrope. Ko je zadeva razglašena za dopustno,
pa je treba s Sodiščem komunicirati v angleščini ali
francoščini.

Vrhovno sodišče

(višje sodišče)

(najvišje sodišče
v državi)

• varstvo zakonitosti dokončnih upravnih aktov
• zakonitosti posamičnih aktov in dejanj, s
katerimi organi posegajo v pravice in temeljne
svoboščine posameznika

Glede česa se lahko pritožimo?

glede kršitve pravic, ki jih zagotavlja EKČP (npr. bili
smo kaznovani zaradi homoseksualne usmerjenosti), ki so se zgodile v času, ko je država že ratificirala
EKČP.
IZJEMA: V primeru ponavljajočih se kršitev je dovolj, če
kršitve še trajajo, tudi če so se zgodile, preden je država
ratificirala Konvencijo.

(pritožbeno sodišče)

(I. stopnja)

proti državi.
IZJEMA: Zasebni subjekti ali pravne osebe, na katere je
država prenesla svojo odgovornost (npr. šola).

Skladnost zakonov in podzakonskih aktov z ustavo
in mednarodnimi ratificiranimi dokumenti
pravni interes je podan, če je predpis ali splošni akt za
izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice,
pravne interese oziroma njegov pravni položaj.

Ustavno sodišče

Kršitev človekovih pravic (ustavna pritožba)
lahko vloži vsak, ki meni, da mu je bila s posamičnim
aktom državnega organa, organa lokalne skupnosti
ali nosilca javnih pooblastil kršena njegova človekova
pravica ali temeljna svoboščina. Ustavna pritožba se
lahko vloži šele, ko so izčrpana vsa pravna sredstva.

Prepoved mučenja
Svoboda združevanja
Zasebnost in družina
Kršitev pogodbe

Evropsko sodišče za
človekove pravice

Svoboda govora

• nadzor nad zakonitostjo aktov Skupnosti (ničnostna tožba), nad
enotno razlago in uporabo aktov Skupnosti (predhodna vprašanja),
nad izpolnjevanjem obveznosti, ki izhajajo iz teh aktov s strani
držav članic in institucij (tožba zaradi neizpolnitve obveznosti)
in preverjanje delovanja institucij (tožba zaradi nedelovanja)
• spori med Evropsko unijo in njenimi javnimi uslužbenci

1. Vložitev pritožbe

Pritožba ima obliko pisma, ki ga vlagatelj lahko v slovenskem jeziku napiše v neformalni obliki, lahko pa
tudi na obrazcu, ki ga dobite v Informacijskem uradu
Sveta Evrope v RS, na Rimski 16 v Ljubljani (uradne
ure: vsako sredo, od 10. do 12. ure, tel.: 01 421 43 00,
e-mail: info@coe.si, www.coe.si). Pritožitelj lahko
pritožbo vloži sam, lahko pa ima tudi zastopnika, ki
pa mora biti odvetnik.
Obvezne sestavine pritožbe pa so:
ime, datum rojstva, državljanstvo, spol, poklic in naslov
vlagatelja (vlagatelji, ki ne želijo razkriti svoje identitete
javnosti, to v pritožbi navedejo skupaj z razlogi, ki naj
bi to opravičevali),
ime države, zoper katero se vlaga pritožba,
kratek povzetek razlogov za pritožbo,
navedba pravice iz Konvencije, ki naj bi bila kršena,
navedba že izkoriščenih pravnih sredstev in kopije
odločitev organov o teh,
podpis vlagatelja,
pritožbi se mora priložiti tudi fotokopija osebne izkaznice ali potnega lista.

Poštenost sojenja

Spoštovanje lastnine

Sodišče
Evropskih skupnosti

POTEK POSTOPKA:

Policijsko ravnanje

Spor o sosedski meji

pritožba zoper odločbe nacionalnih sodišč, tožba
proti drugi osebi (fizični ali pravni) ali proti državi
članici, nacionalni spori

Pritožbo je treba poslati na naslov:
The Registrar
European Court of Human Rights
Council of Europe
F-67075 Strasbourg Cedex
Francija
2. Predhodni postopek: V vsakem primeru bo sodni
referent na pismo oziroma pritožbo odgovoril in morda
zahteval dodatno dokumentacijo, pritožnika bo obvestil
o morebitni ustaljeni praksi ESČP glede podobnih primerov ter mu v primeru, da je pritožnik poslal pritožbo v
obliki neformalnega pisma, poslal obrazce, ki jih je treba
izpolniti. Sodni referent bo s pismi tudi nadalje obveščal
pritožnika o poteku postopka. Na tej stopnji postopka
pritožnik še ne potrebuje odvetnika, niti mu ni treba
hoditi v Strasbourg.
3. Preizkus dopustnosti pritožbe: Ko obravnava
pritožbo, sodišče najprej odloči o dopustnosti pritožbe.
Če senat sodišča ne odloči, da je zadeva nedopustna,
pošlje pritožbo vladi države kršiteljice v odgovor. V
postopku pred ESČP slovensko državo zastopa generalni državni pravobranilec. Vlagetelj mora na navedbe
države kršiteljice odgovoriti in najkasneje v 6 tednih
navesti zahtevek za pravično zadoščenje ali pa sporočiti,

da denarnega zadoščenja ne zahteva, sicer se pritožba
izbriše iz evidence. Če je odločitev pozitivna, skuša
sodišče stranke spodbuditi k sklenitvi prijateljske poravnave – če je ta sklenjena, sodišče s kratko ugotovitveno
odločbo zaključi postopek. Če pa do prijateljske poravnave ne pride, sodišče pristopi k odločanju o zadevi.
Lahko pa je o dopustnosti pritožbe odločeno skupaj s
samo zadevo.
4. Pravno zastopanje: V fazi po odločitvi o dopustnosti
pritožbe in po tem, ko je sodišče poslalo pritožbo državi
kršiteljici v odgovor, mora imeti pritožitelj zastopnika
(na obravnavi, če je razpisana), ki je odvetnik. Pritožitelj
lahko zaprosi za pravno pomoč, ki mu jo predsednik senata po prejetju odgovora države kršiteljice odobri, če
je to potrebno za pravilen potek postopka in če vlagatelj
nima dovolj sredstev, da bi pokril vse ali del stroškov
zastopanja. Pritožitelj mora izpolniti obrazec za pravno
pomoč, ki ga potrdi pristojna davčna uprava, in priložiti
vsa potrebna dokazila. Če je pravna pomoč odobrena,
je odobren pavšalni znesek, ki služi za pokritje stroškov
odvetnika ter stroške poti in bivanja pritožitelja in odvetnika v Strasbourg, če ESČP razpiše obravnavo. Vendar
pa sodišče ne najde pritožitelju odvetnika, temveč ga le
napoti na odvetniško zbornico – pritožitelj poišče odvetnika sam.
5. Odločanje o kršitvi: Ko sodišče pozove pritožitelja,
da poda odgovor na navedbe države kršiteljice, ga pozove tudi, da poda zahtevek za pravično zadoščenje (s
kršitvijo nastala premoženjska škoda, nepremoženjska
škoda ter stroški in izdatki, ki so nastali v domačih
postopkih in pred ESČP). Zahtevek je treba obrazložiti
in podpreti z ustreznimi dokazili. Praviloma poteka
postopek zgolj pisno, izjemoma pa razpiše sodišče
obravnavo, kadar meni, da gre za kompleksna in nejasna
vprašanja ali zadevo, ki je za državo pogodbenico izrednega pomena ter sodniki menijo, da bi osebna predstavite argumentov pripomogla k razjasnitvi zadeve. Za
razpis obravnave lahko zaprosijo tudi stranke postopka,
ki morajo predlog utemeljiti, vendar ni nujno, da sodišče
predlogu ugodi.
6. Sodba sodišča je odločitev, s katero ESČP ugotovi
obstoj kršitve. Za toženo državo je obvezujoča, vendar odločitve domačega organa ne more spremeniti.
Sodba je tako le ugotovitev kršitve pravice, zavarovane
z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah ali njenimi protokoli in obsodba države kršiteljice na plačilo
pravične odškodnine za kršeno pravico. V treh mesecih
po odločitvi je možna pritožba na veliki senat v primeru
pomembnih vprašanj interpretacije ali uporabe Konvencije, ali pa če je sporno pomembno vprašanje splošnega
pomena. Veliki senat izda sodbo, zoper katero pritožba
ni mogoča in ki je za toženo državo zavezujoča. Nadzor
nad izvršitvijo sodb ESČP izvaja Odbor ministrov Sveta
Evrope. Vse sodbe se tudi objavijo – v slovenščino prevedene sodbe so objavljene na www.coe.si .

PRAVIČNO Z AD OŠČENJE:
Če Sodišče presodi vam v prid, na koncu odloči tudi
o višini pravičnega zadoščenja, ki vam pripada, če ste
ga seveda zahtevali. V okviru pravičnega zadoščenja
lahko zahtevate odškodnino za premoženjsko in
nepremoženjsko škodo ter povračilo stroškov.

