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POVZETEK
V magistrskem delu obravnavamo prvi odstavek 6. člena Evropske konvencije o varstvu
človekovih pravic, torej pravico do poštenega sojenja. V navedenem odstavku je določeno, da
ima vsakdo pravico, da o njegovih civilnih pravicah in obveznostih ali o kakršnihkoli kazenskih
obtožbah zoper njega pravično in javno ter v razumen roku odloča neodvisno in nepristransko
z zakonom ustanovljeno sodišče. Sodba mora biti izrečena javno, toda tisk in javnost sta lahko
izločena iz sojenja deloma ali v celoti v interesu morale, javnega reda ali državne varnosti, če
to v demokratični družbi zahtevajo koristi mladoletnikov ali varovanje zasebnega življenja
strank, pa tudi tedaj, kadar bi po mnenju sodišča zaradi posebnih okoliščin javnost sojenja
škodovala interesom pravičnosti. V magistrskem delu zraven teorije predstavljamo razlage,
stališča ter odločitve Evropskega sodišča za človekove pravice glede kršitev navedenega
odstavka. Najpomembnejša pridobitev z vidika Evropskega sodišča je reševanje pritožb
posameznikov, preko katerih se ohranja in širi pomen človekovih pravic ter vzpodbuja oziroma
prisili vlade posameznih držav sprejemati ukrepe za izboljšanje delovanja domačih institucij.
Pristop Evropskega sodišča je torej kazuističen ter praviloma zahteva, da so upoštevane vse
okoliščine konkretnega primera in poznavanje celotnega judikata. Ravno s tega vidika smo
podrobneje predstavili novejši sodbi proti Sloveniji, in sicer Tence proti Sloveniji in Aždajić
proti Sloveniji, ter še nekatere druge sodbe tako proti Sloveniji kot tudi proti drugim državam.
Pravica do poštenega sojenja je ena izmed največkrat uveljavljenih kršitev s strani pritožnikov
hkrati pa največ sodb zadeva prav kršitev te pravice. Slovenija je s podpisom Konvencije
omogočila, da so odločbe slovenskih sodišč, na podlagi posameznih pritožb povržene presoji
ESČP. Procesna jamstva glede civilnih sodnih postopkov lahko uvrstimo v dve temeljni
skupini. V prvi skupini so pravice posameznika do sodišča, to je zagotovitev, da lahko
posameznik doseže, da bo o njegovih pravicah odločalo sodišče. V drugi skupini pa imamo
pravice posameznika v postopku, ko do njega pride. V okviru te skupine so predstavljene
pravica do izjave oziroma pravica do kontradiktornega postopka, pravica do enakega varstva
pravic, pravica do pritožbe ter pravica do sojenja v razumnem roku. V magistrskem delu je
predstavljeno tudi, kako je pravica do poštenega sojenja zagotovljena skozi določila Zakona o
pravdnem postopku, ter nekatere s tem povezane novosti, ki jih je prinesla novela ZPP-E. ESČP
je pristojno le za odločanje o tem, ali je država kršila EKČP ali katerega od njenih protokolov,
in v primeru, da nacionalno pravo države podpisnice dovoljuje le delno zadoščenje, lahko ESČP
oškodovani stranki nakloni pravično zadoščenje. Države podpisnice v večini primerov
upoštevajo sodbe ESČP, a se načini izvrševanja med seboj razlikujejo med drugim tudi zato,
ker države izvršujejo sodbe Sodišča skladno s svojimi nacionalnimi predpisi. V zadnjem delu
magistrskega dela je predstavljeno, kaj sodba Sodišča pomeni za oškodovanca v Sloveniji ter
ureditev v nekaterih tujih državah, ki imajo v svojih civilnih procesnih zakonih predvideno
izredno pravno sredstvo v primeru sodbe Sodišča.
Ključne besede: pravica do poštenega sojenja, Evropsko sodišče za človekove pravice,
Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, pravica dostopa do
sodišča, pravice v postopku, Zakon o pravdnem postopku, ukrepi za vzpostavitev prejšnjega
stanja.
UDK: 341.645.2.037(043.3)

ABSTRACT
In this master thesis, we deal with the first paragraph of Article 6 of the European Convention
for the Protection of Human Rights, namely the right to a fair trial. The mentioned paragraph
provides that everyone has the right to debate their civil rights and obligations or any criminal
charges against them in a fair and public manner and within a reasonable time, by an
independent and impartial tribunal established by law. The judgment must be pronounced in
public, but the press and the public may be excluded from the trial, completely or partly, in the
interest of morality, public order or national security, if this is required in a democratic society
for the benefit of minors or the protection of private life of the parties, or even if according to
the Court's opinion, due to special circumstances, the trial's publicity would damage the
interests of justice. In the master thesis, beside the theory, we present explanations, positions
and decisions of the European Court of Human Rights regarding violations of the mentioned
paragraph. The most important acquisition from the Court's point of view is to solve the
complaints of individuals through which the importance of human rights is maintained and
expanded, and encourage or force the governments of individual countries to take measures to
improve the functioning of domestic institutions. The approach of the Court of Justice is
therefore a casuistic one and, as a rule, requires that all the circumstances of the concrete case
and knowledge of the whole judiciary must be taken into account. From this point of view, we
presented in more detail the recent judgments against Slovenia, namely Tence versus Slovenia
and Aždajić versus Slovenia, and some other judgments both against Slovenia and against other
countries. The right to a fair trial is one of the most commonly enforced violations by the
complainants, while the majority of judgments concern the violation of this right. By signing
the Convention, Slovenia allowed the decisions of the Slovenian courts, based on individual
complaints, to be subject to the assessment of the ECHR. Procedural guarantees regarding civil
litigation can be classified into two basic groups. In the first group, we find the individual's
rights to the court, that is, to ensure that an individual can achieve that his or her rights will be
decided by the court. In the second group, however, we have the rights of an individual in the
process happening. Within this group, the right to a statement or the right to an adversarial
procedure, the right to equal protection of rights, the right to appeal, and the right to a trial
within a reasonable time are presented. The master thesis also shows how the right to a fair trial
is ensured through the provisions of the Code of Civil Procedure, and some related novelties
brought about by the amended CPA. The European Court of Human Rights only has jurisdiction
to decide whether the State has violated the ECHR or one of its protocols and, in the event that
the national law of a State Party allows only partial satisfaction, the ECHR may impose a just
satisfaction on the injured party. States Parties, in most cases, take into account the judgments
of the European Court of Human Rights, but the means of enforcement differ among
themselves, inter alia, because States enforce judgments of the Court in accordance with their
national regulations. In the final part of the master's thesis, we explain what the judgment of the
Court means for the injured party in Slovenia and the regulation in some foreign countries,
which have an extraordinary legal remedy in their civil procedural laws in the case of the Court's
judgment.

Keywords: right to a fair trial, the European Court of Human Rights, the European Convention
for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, the right of access to justice,
the rights in the procedure, the Code of Civil Procedure, measures to restore the situation.
UDK: 341.645.2.037(043.3)
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UVOD

1.1 OPREDELITEV PROBLEMA
Pomembnejše mesto v katalogih človekovih pravic in temeljnih svoboščin v modernih ustavah
ter v mednarodnih pogodbah o varstvu človekovih pravic zavzemajo pravice ljudi v sodnih
postopkih, to so temeljna procesna jamstva. Slednje se nanašajo tako na kazenske kot tudi na
civilne postopke.1
Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin2 (v nadaljevanju
EKČP ali Konvencija) v 6. členu, ki je naslovljen s pravica do poštenega sojenja, zagotavlja
pravico do sodnega varstva civilnih pravic in obveznosti pred neodvisnim, nepristranskim in z
zakonom ustanovljenim sodiščem. EKČP ne zagotavlja vsebine civilnih pravic in obveznosti v
materialnem pravu držav pogodbenic.3
Procesna jamstva glede civilnih sodnih postopkov lahko uvrstimo v dve temeljni skupini. V
prvi skupini so pravice posameznika do sodišča, torej zagotovitev, da lahko posameznik doseže,
da bo o njegovih pravicah odločalo sodišče. Druga skupina pravic pa obsega pravice
posameznika v postopku, ko do njega pride. To so pravica do izjave oziroma pravica do
kontradiktornega postopka, pravica do enakega varstva pravic, pravica do pritožbe ter pravica
do sojenja v razumnem roku.4 V skupino pravic v postopku spadajo še jamstva glede enotnosti
sodne prakse in prepoved arbitrarnosti.5 Navedene pravice so sicer plod večtisočletnega razvoja
ureditve pravdnega postopka in so bile v pravdnem postopku uveljavljene že pred sprejetjem
ustavnih ali drugih mednarodnih norm. To pomeni, da se niso uveljavile šele na podlagi
ustavnih in mednarodnih norm, temveč so v teh dokumentih večinoma le dosegle potrditev. S
tem, ko so bila ta navedena jamstva povzdignjena na nadzakonsko raven, ni več mogoče
preprosto opravičiti določenih odstopanj od njih, temveč mora biti razlog za omejitev teh pravic
ustavno oziroma mednarodnopravno utemeljen.6
Evropsko sodišče za človekove pravice (v nadaljevanju ESČP ali Sodišče) pravico do dostopa
do sodišča priznava le glede tistih pravic in obveznosti, katerih obstoj v domačem pravu je
mogoče zagovarjati na razumnih temeljih. Potrebno je tudi, da glede takšne pravice ali
obveznosti obstaja resen spor, ki se lahko nanaša na obseg, vsebino ali izvrševanje zadeve,

A. Galič, Pravica do poštenega sojenja v pravdnem postopku: (prikaz s poudarkom na praksi Evropskega sodišča
za človekove pravice ter slovenskega in nemškega ustavnega sodišča): doktorska disertacija, 1998, str. 1.
2
Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Uradni list RS, MP, št.7–41/1994 (RS
33/1994).
3
A. Galič, Pravica do sodnega varstva v novejši praksi Evropskega sodišča za človekove pravice, Pravosodni
bilten, 2013, št.4, str. 83.
4
A. Galič, Pravica do poštenega sojenja v pravdnem postopku: (prikaz s poudarkom na praksi Evropskega sodišča
za človekove pravice ter slovenskega in nemškega ustavnega sodišča): doktorska disertacija, 1998, str. 4.
5
A. Galič, Pravica do izjavljanja in pravica do enakega obravnavanja v novejši praksi evropskega sodišča za
človekove pravice, v: Pravosodni bilten, št. 1/2014, str. 77.
6
Povzeto po A. Galič, Ustavno civilno procesno pravo, 2004, str. 19–20.
1
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odločitev v sporu pa mora biti neposredno odločilna za sporno pravico. Sporna so lahko tako
dejstva kot samo pravo.7
Pristop ESČP je kazuističen ter načeloma zahteva upoštevanje vseh okoliščin konkretnega
primera ter poznavanje judikata.8 Ravno iz tega vidika je prvi odstavek 6. člena Konvencije v
magistrskem delu, predstavljen predvsem skozi sodno prakso, skozi katero je Sodišče
pojasnjevalo in razlagalo elemente tega določila. Prav tako so v magistrskem delu predstavljene
sodbe proti Sloveniji ter ureditev Zakona o pravdnem postopku9 (v nadaljevanju ZPP), ki
omogoča uresničevanje pravice do poštenega sojenja, kot jo določa Konvencija.

1.2 CILJI
V magistrskem delu je skozi stališča teorije in sodne prakse Sodišča predstavljena kršitev
pravice na podlagi 6. člena EKČP. Posebej in podrobneje sta predstavljeni novejši sodni praksi
proti Sloveniji. To sta zadevi Tance proti Sloveniji in Aždajić proti Sloveniji. V magistrskem
delu so predstavljena tudi določila ZPP, s katerimi se zagotavlja uresničevanje pravice do
poštenega sojenja, kot jo narekuje Konvencija, ter stališča in obrazložitve Sodišča. Prav tako je
predstavljeno, kaj sodba Sodišča pomeni za oškodovanca v Sloveniji ter primerjava z
nekaterimi ureditvami tujih držav, ki imajo v svojih civilnih procesnih zakonih predvideno
izredno pravno sredstvo v primeru sodbe Sodišča.

1.3 METODE RAZISKOVANJA
V magistrskem delu je za opisovanje določenih dejstev in procesov uporabljena deskriptivna
metoda. Uporabljena je tudi komparativna metoda, na podlagi katere je izvedena primerjava
dejstev, stališč in ureditev, metoda kompilacije, ki je uporabljena za povzemanje stališč in
sklepov različnih avtorjev, ter metoda analize strokovne literature in sodne prakse.

1.4 OPIS POGLAVIJ
Magistrsko delo je sestavljeno iz devetih poglavij. Zraven uvoda, sklepa in uporabljene
literature so v drugem poglavju z naslovom, splošno o ESČP predstavljene nekatere splošne
informacije o Sodišču, njegova pristojnost, določitve glede vlaganja pritožb ipd. Tretje
poglavje, pravica do poštenega sojenja po EKČP, je razdeljeno na podpoglavja, v katerih je
opisana vsebina navedene pravice, pri čemer je posebej opisana pravica do dostopa do sodišča
ter pravice v postopku. Posebej je v podpoglavju opisan tudi obstoj pravice v nekaterih drugih
mednarodnih dokumentih. V četrtem poglavju, tj. obstoj pravice do poštenega sojenja v
domačem pravu, je opisana uporaba določil oz. obstoj pravice v slovenski ureditvi. V petem
poglavju so predstavljene sodbe Sodišča proti Sloveniji. V tem poglavju sta posebej
predstavljeni novejši zadevi, in sicer Tance proti Sloveniji in Aždajić proti Sloveniji, ter še
A. Galič, Pravica do sodnega varstva v novejši praksi Evropskega sodišča za človekove pravice, Pravosodni
bilten, 2013, št. 4, str. 83.
8
Ibidem.
9
Zakon o pravdnem postopku (ZPP), Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 –
ZArbit, 45/08, 111/08 – odl. US, 57/09 – odl. US, 12/10 – odl. US, 50/10 – odl. US, 107/10 – odl. US, 75/12 –
odl. US, 40/13 – odl. US, 92/13 – odl. US, 10/14 – odl. US, 48/15 – odl. US, 6/17 – odl. US in 10/17).
7
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nekatere druge. V šestem poglavju, analiza sodb proti Sloveniji v razmerju do uporabe pravil
ZPP, sta v podpoglavjih posebej predstavljeni enakost orožij in kontradiktorni postopek ter
pravica do nepristranskega sojenja. V navedem poglavju je predstavljeno, kako so načelo
kontradiktornosti in enakosti orožij ter pravica do nepristranskega sojenja zagotovljeni skozi
določbe ZPP ter kako jih v svojih sodbah razlaga ESČP. Pred sklepom pa je še poglavje ukrepi
za vzpostavitev prejšnjega stanja v primeru ugotovljenih kršitev Sodišča, v katerem je
predstavljeno, kaj za oškodovanca v Sloveniji pomeni sodba Sodišča. Prav tako pa so
predstavljene ureditve nekaterih držav, ki imajo v svojih civilnih procesnih zakonih predvideno
izredno pravno sredstvo v primeru sodbe Sodišča.
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SPLOŠNO O EVROPSKEM SODIŠČU ZA ČLOVEKOVE PRAVICE

Enotno sodišče za človekove pravice je bilo ustanovljeno 1998 ter s tem pridobilo velik pomen
kot mednarodni organ, ki zagotavlja mehanizem nadzora nad delovanjem državnih organov
podpisnic Konvencije. Najbolj pozitivna pridobitev je reševanje pritožb posameznikov, preko
katerih se ohranja in širi pomen človekovih pravic ter vzpodbuja vlade posameznih držav
sprejemati ukrepe za izboljšanje delovanja domačih institucij. Po drugi strani pa se s porastom
števila individualnih pritožb preobremenjuje Sodišče ter se posledično zaradi tega postavlja
vprašanje, ali tako zasnovana ureditev še sledi temeljnemu cilju. Položaj ESČP v sistemu
konvencijskega varstva je smiseln le v kolikor se nanj obračajo posamezniki držav podpisnic
Konvencije, ki imajo upravičene zahteve in jih nacionalna sodišča zaradi pravnih ali dejanskih
pomanjkljivosti niso mogla ustrezno rešiti, pred tem pa je posameznik poskusil vse možne
pravne poti, ki jih nacionalni sistem njegove države nudi.10
Nadzorni organ Konvencije je ravno stalno Sodišče, ki šteje 47 sodnikov, toliko, kolikor je
držav podpisnic EKČP in članic Sveta Evrope. Sodniki zasedajo v petih oddelkih.11
Sedež Sodišča je v Strasbourgu, pristojno pa je torej za obravnavanje individualnih pritožb
zoper države podpisnice EKČP zaradi kršitev človekovih pravic. Postopek vložitve pritožbe na
ESČP je za posameznika preprost. Vlogo s pritožbo lahko podajo tako posamezniki kot tudi
nevladne organizacije ali skupine posameznikov, ki zatrjujejo, da so jim bile kršene pravice
priznane z EKČP. Pritožbo je mogoče napisati v slovenskem jeziku na pritožbenem obrazcu12.
Vlogo lahko poda posameznik sam ali preko zastopnika, pri čemer pa mora bit zastopnik
odvetnik ali oseba, ki jo odobri predsednik senata ESČP. Sodišče pri presoji konkretnega
primera ni vezano na pravno kvalifikacijo, ki jo je uporabil posameznik. S slednjim pa je
zagotovljena visoka stopnja varstva vlagateljev, ki niso pravniki in nimajo pravnega
zastopnika.13 Pravno zastopanje je sicer priporočljivo, za zaslišanje in po odločitvi, da je
pritožba sprejeta, pa se celo zahteva. Svet Evrope je sestavil tudi shemo pravne pomoči za tiste,
ki nimajo na voljo dovolj lastnih sredstev.14 Uradna jezika Sodišča sta angleščina in
francoščina. ESČP po sprejeti prijavi uporablja enega od uradnih jezikov, lahko pa predsednik
ali senat uradno dovolita uporabo jezika, v katerem je napisana pritožba15.16

A. Auersperger-Matić, Pritožba na Evropsko sodišče za človekove pravice: kdaj, kako, v: Pravna praksa, št.
6/2002, str. 18–22.
11
A. Vilfan Vospernik, SLOVENIJA PRED ESČP Kratek pregled za obdobje 1994–2016, v: Pravosodni bilten,
št. 3/2016, str. 175.
12
Takšna vloga se predloži na obrazcu tajništva Sodišča. Obrazec v slovenskem jeziku lahko posameznik pridobi
na Informacijsko dokumentacijskem centru Sveta Evrope v Ljubljani ter na spletnih straneh centra. Brezplačen
obrazec lahko posameznik pridobi tudi na podlagi telefonskega klica centra.
13
A. Auersperger-Matić, Pritožba na Evropsko sodišče za človekove pravice: kdaj, kako, v: Pravna praksa, št.
6/2002, str. 18–22.
14
Povzeto po B. Kukec, Odvetnik in državljan pred Evropskim sodiščem za človekove pravice, 2008, str. 136.
15
Takšen je bil primer v zadevi Riera Blume in drugi proti Španiji (št. pritožbe 37680/97), v kateri je predsednik
senata odobril uporabo španščine.
16
Povzeto po B. Kukec, Odvetnik in državljan pred Evropskim sodiščem za človekove pravice, 2008, str. 136.
10

12

Pritožba na Sodišče je možna samo v primeru, če so domnevno kršitev zagrešili organi države,
pri izvrševanju oblastnih funkcij. Pritožbe torej ni mogoče vložiti zaradi domnevnih kršitev
drugih fizičnih ali pravnih oseb, ki pa ne nastopajo v imenu države.17
ESČP ni sodišče četrte stopnje, ki bi imelo pristojnost spreminjati in razveljavljati odločbe
nacionalnih sodišč. Kot sodišče je pristojno le za odločanje o tem, ali je država kršila EKČP ali
katerega od njenih protokolov in v primeru, da nacionalno pravo države podpisnice dovoljuje
le delno zadoščenje, lahko ESČP oškodovani stranki nakloni pravično zadoščenje. Slednje je
določeno tudi v 41. členu Konvencije18. Države podpisnice so se zavezale, da bodo dokončne
odločbe konkretne zadeve, v kateri nastopajo kot stranke spoštovale. EKČP sicer ne določa, na
kak način naj države podpisnice izvršijo sodbe Sodišča, vendar pa države te sodbe v veliki
večini upoštevajo.19
Pred vložitvijo vloge naj bi posamezniki ugotovili, ali njihova pritožba sploh izpolnjuje pogoje,
določene v Konvenciji. Ugotoviti je treba tudi, ali je država, proti kateri se vlaga pritožba,
izrazila pridržek do kakšnega določila ali protokola Konvencije.20 Treba je preveriti kriterije
sprejemljivosti, določene v 35. členu Konvencije.21 Sodišče ugotavlja, ali so bila izčrpana vsa
domača pravna sredstva tako na podlagi vsebine primera kot tudi učinkovitost pravnih sredstev,
ki so na voljo.22
V zvezi z ESČP je treba omeniti tudi poslovnik ESČP23, ki je za vsakdanje delo Sodišča
najpomembnejši pravni vir. Poslovnik se spreminja glede na nove izkušnje iz praktičnega dela
Sodišča.24
Postopek, ki se vodi pred Sodiščem, je sicer javen in adversaren (obojestranski), razen v
primeru, če senat zaradi izjemnih okoliščin odloči drugače. Tudi memorandumi in dokumenti,

J. Murgel, Kako se pritožiti na Evropsko sodišče za človekove pravice?, v: Pravna praksa, št. 16/2000, str. 5–8.
Pravično zadoščenje (41. člen)
Če Sodišče ugotovi, da je prišlo do kršitve Konvencije ali njenih protokolov, in če notranje pravo visoke
pogodbenice dovoljuje le delno zadoščenje, Sodišče oškodovani stranki, če je potrebno, nakloni pravično
zadoščenje.
19
J. Murgel, Kako se pritožiti na Evropsko sodišče za človekove pravice?, v: Pravna praksa, št. 16/2000, str. 5–8.
20
Posamezna država je lahko izrazila pridržke tako proti določilom kot tudi k protokolom Konvencije, razen k
protokolu št. 6 (ukinitev smrtne kazni), ta ne dopušča pridržkov.
21
Kriteriji sprejemljivosti (35. člen)
Sodišče sme obravnavati zadeve šele potem, ko so bila izčrpana vsa notranja pravna sredstva v skladu s splošno
priznanimi pravili mednarodnega prava in v šestih mesecih od dne, ko je bila sprejeta dokončna odločitev po
notranjem pravu.
Sodišče ne bo obravnavalo nobene posamezne zahteve, predložene na podlagi 34. člena, ki je:
anonimna; v bistvu ista kot zadeva, ki jo je Sodišče že obravnavalo, ali ki je že v drugem postopku mednarodne
preiskave ali reševanja in ne vsebuje nobenih novih dejstev.
Sodišče bo razglasilo za nesprejemljivo vsako zadevo, predloženo v skladu 34. členom, za katero meni, da ni v
skladu z določili Konvencije ali njenih protokolov, da je očitno neutemeljena ali pa da pomeni zlorabo pravice.
Sodišče v skladu s tem členom v kateri koli fazi postopka zavrne vsako zahtevo za obravnavo, za katero meni, da
je nesprejemljiva.
22
J. Murgel, Kako se pritožiti na Evropsko sodišče za človekove pravice?, v: Pravna praksa, št. 16/2000, str. 5–8.
23
Rules of court, URL: http://www.echr.coe.int/Documents/Rules_Court_ENG.pdf (16. 12. 2017).
24
Povzeto po B. Kukec, Odvetnik in državljan pred Evropskim sodiščem za človekove pravice, 2008, str. 135.
17
18
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ki jih predložijo stranke so dostopni javnosti, razen v primeru, če predsednik Sodišča odloči
drugače.25
Sodba ESČP je praviloma dokončna, razen za izjemne primere Konvencija omogoča, da o
zadevi ponovno odloča veliki senat. Sodba je deklaratorne narave, saj sme Sodišče, kot smo že
omenili, le ugotoviti, ali je prišlo do kršitve Konvencije, ni pa pristojno razveljaviti ali
spremeniti odločb, s katerimi je v nacionalnem pravnem redu prišlo do kršitve pravic, ki so
zagotovljene s Konvencijo.26
Za EKČP bi lahko zaključili, da gre za živ mednarodni instrument. Gre zagotovo za dokument,
ki se razvija in napreduje, kar pomeni, kot je navedel profesor Dr. C. Ribičič v recenziji v knjigi
Odvetnik in državljan pred Evropskim sodiščem za človekove pravice, da je dokument danes
drugačen, kot je bil včeraj in da bo jutri drugačen, kot je danes. Razlog za navedeno je predvsem
v tem, da Sodišče vsakodnevno od sodbe do sodbe Konvencijo razvojno razlaga.27

25

Ibidem, str. 136.
Povzeto po A. Perenič, Dokumenti človekovih pravic z uvodnimi pojasnili, 2002, str. 54.
27
Povzeto po B. Kukec, Odvetnik in državljan pred Evropskim sodiščem za človekove pravice, 2008, str. 29.
26
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3

PRAVICA DO POŠTENEGA SOJENJA PO EKČP

Ena izmed ključnih določil Konvencije je pravica do poštenega sojenja, zajeta v 6. členu. V
prvem odstavku 6. člena je določeno, da ima vsakdo pravico, da o njegovih civilnih pravicah
in obveznostih ali o kakršnihkoli kazenskih obtožbah zoper njega pravično in javno ter v
razumen roku odloča neodvisno in nepristransko z zakonom ustanovljeno sodišče. Sodba mora
biti izrečena javno, toda tisk in javnost sta lahko izločena iz sojenja deloma ali v celoti v interesu
morale, javnega reda ali državne varnosti, če to v demokratični družbi zahtevajo koristi
mladoletnikov ali varovanje zasebnega življenja strank, pa tudi tedaj, kadar bi po mnenju
sodišča zaradi posebnih okoliščin javnost sojenja škodovala interesom pravičnosti.
Določbe o pravicah ljudi v sodnih postopkih, torej temeljna procesna jamstva, imajo v katalogih
človekovih pravic in temeljnih svoboščin v modernih ustavah, mednarodnih pogodbah o
varstvu človekovih pravic zelo pomembno mesto. Instituti, kot je pravica do sodnega varstva,
enakopravnost pravdnih strank, načelo kontradiktornosti, javnost sojenja, nepristranskost
sodišča, pospešitev postopka, so plod večtisočletnega razvoja ureditve pravdnega postopka in
so bili v pravdnem postopku uveljavljeni že pred sprejetjem ustavnih ali drugih mednarodnih
norm. To pomeni, da se niso uveljavili šele na podlagi ustavnih in mednarodnih norm, temveč
so v teh dokumentih večinoma le dosegli potrditev. S tem ko so bila ta navedena jamstva
povzdignjena na nadzakonsko raven, ni več mogoče preprosto opravičiti določenih odstopanj
od njih, temveč mora biti razlog za omejitev teh pravic ustavno oziroma mednarodnopravno
utemeljen. Povzdignjenje navedenih procesnih jamstev na ustavno oziroma konvencijsko raven
pomeni tudi, da je v primeru zakonske praznine, pravice mogoče utemeljiti neposredno s
sklicevanjem na ustavo. Prav tako je nejasne ali večpomenske zakonske določbe, v katerih se
kažejo navedene pravice, treba razlagati v skladu z ustavnopravno razlago, zakonske določbe,
ki niso v skladu z ustavnimi zahtevami, pa je treba spremenit.28
V okviru ustavnopravnega varstva te pravice je pravno sredstvo ustavna pritožba, na podlagi
katere sodišče odloči, ali so bile z odločbami državnih organov kršene človekove pravice in
temeljne svoboščine. Ko pa govorimo o mednarodnopravnem varstvu te pravice, ki se je razvilo
na podlagi Konvencije, pa je varstvo zagotovljeno z ustanovitvijo ESČP. Slovenija je s
pristopom k EKČP omogočila, da so odločbe slovenskih sodišč na podlagi pritožb podrejene
presoji ESČP.29
Pravica do poštenega sojenja je ena izmed največkrat uveljavljenih kršitev s strani pritožnikov,
hkrati pa tudi največ sodb zadeva prav kršitev te pravice.30

3.1 VSEBINA PRAVICE
6. člen Konvencije je strnjena določba, ki na ravni EU zagotavlja procesna jamstva, kot je npr.
pravica do sojenja brez nepotrebnega odlašanja, pravica do nepristranskega in neodvisnega
sodišča, pravica do poštenega obravnavanja oziroma do poštenega sojenja, javnost sojenja,
pravica do zakonitega sodnika in pravica do obrambe. Iz sodne prakse lahko razberemo, da
Povzeto po A. Galič, Ustavno civilno procesno pravo, 2004, str. 19–20.
Ibidem str. 19–20.
30
Povzeto po B. Kukec, Odvetnik in državljan pred Evropskim sodiščem za človekove pravice, 2008, str. 191.
28
29
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pravica do poštenega obravnavanja zajema pravico do kontradiktornega postopka, zahtevo po
enakosti orožij ter zahtevo po obrazložitvi sodbe.31
Dolgo po uveljavitvi konvencije je bilo v teoriji sporno ali 6. člen EKČP zagotavlja le določene
procesne pravice v postopku ali iz te določbe izhaja tudi pravica do samega sodišča tj. pravica
zahtevati, da v sporu o civilnih pravicah in obveznostih odloči sodišče. Glede navedenega
vprašanja je ESČP v zadevi Golder32, v kateri je britanska vlada zagovarjala stališče, da prvi
odstavek 6. člena pritožniku ne zagotavlja dostopa do sodišča, to stališče zavrnilo ter podalo
razlago, da naveden odstavek poleg pravic v postopku zagotavlja tudi pravico dostopa do
sodišča. Pri razlagi slednjega je Sodišče opozorilo tudi na pomen preambule h Konvenciji, ki
omenja pomen vladavine prava, katere bistveni element je tudi omogočen dostop do sodišča.
Sodišče je nadalje opozorilo tudi na načelo mednarodnega prava o tem, da je nedopustna
odklonitev pravnega varstva ter na načelo, da se civilne zahtevke lahko predloži v odločitev
sodišču33. 1. odstavek 6. člena je zato treba razlagati v luči teh načel, ki določajo priznanje
pravice dostopa do sodišča.34
Povsem iz časovnega vidika pomeni, da procesne pravice, ki jih določa 6. člen, ne nastanejo
pred dejanskim začetkom postopka. Slednje pomeni, da teh procesnih jamstev ne bi uporabljali,
če se postopek še ne bi začel. Vendar pa pravice do začetka postopka sploh ne bi bilo, če ne bi
imeli pravice do dostopa do sodišča.35
Prvi odstavek 6. člena Konvencije torej zraven pravic v sodnem postopku zagotavlja tudi
pravico do sodnega postopka, ki vsakomur zagotavlja, da pred sodiščem začne postopek glede
spornih civilnih pravic in obveznosti.36
Na tem mestu je treba omeniti tudi, kaj ESČP šteje kot civilne pravice in obveznosti. Sprva je
bilo v teoriji razširjeno stališče, da je pojem civilnih pravic in obveznosti37 sinonim za pravice
in obveznosti zasebnega prava. To pomeni v smislu klasične delitve na zasebno in javno pravo
in iz te delitve izvirajoče razmejitve upravne in sodne pristojnosti v državah članicah. Takšno
stališče je sprva povzela tudi Komisija, ki je v zadevi Ringeisen38 zastopala stališče, da je treba
pojem civilnih pravic razumeti restriktivno, tj. kot pravice, ki so značilne za pravna razmerja
med posamezniki, ne pa tudi med posameznikom in državno oblastjo. V navedeni zadevi je
nato Sodišče stališče Komisije zavrnilo in začelo proces širjenja pojma civilnih pravic in
obveznosti. V zadevi Koenig39 pa se je nato ESČP opredelilo za avtonomno razlago, iz česar
sledi, da morajo konvencijski organi sami odločiti, kdaj gre za takšne pravice, pri čemer pa ni
odločilno, ali se takšna pravica ali obveznost tudi v nacionalnem pravnem redu šteje za civilno.
Povzeto po A. Berger Škrk, Učinkovito sodno varstvo v pravu EU, 2015, str. 64.
Primer Golder proti Združenemu Kraljestvu (pritožba št. 4451/70).
33
Gre za splošno priznana pravna načela civiliziranih narodov izhajajoč iz točke c 1. odstavka 38. člena statuta
haaškega meddržavnega sodišča.
34
Povzeto po A. Galič, Ustavno civilno procesno pravo, 2004, str. 27–28.
35
A. M. Zupančič, Minervina sova (9. del) Dostop do sodišča kot človekova pravica po Evropski konvenciji o
človekovih pravicah, v: Odvetnik, št. 77/2016, str. 7–14.
36
Povzeto po A. Galič, Ustavno civilno procesno pravo, 2004, str. 29.
37
Profesor Galič v svoji knjigi Ustavno civilno procesno pravo slednje označuje z angleškim pojmom civil rights
and obligations.
38
Primer Ringeisen proti Avstriji (pritožba št. 2614/65).
39
Primer Koenig proti Nemčiji (pritožba št. 6232/73).
31
32
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V nasprotnem primeru bi namreč prišlo do situacije, ko bi o vsebinsko isti pravici v eni državi
podpisnici odločalo sodišče in bi moralo spoštovati zahteve 6. člena EKČP, medtem ko se v
kateri drugi državi podpisnici pravica z isto vsebino ne bi štela za civilno in ji tako ne bi bilo
treba zadostiti zahtevam 6. člena Konvencije. Takšen položaj bi bil popolnoma v nasprotju s
samo Konvencijo.40
Ali gre za civilno pravico ali obveznost, je tako odločilna le sama pravna narava pravice, o
kateri se odloča. Nikakor pa ni pomembno, kateri organ v državi podpisnici je pristojen za
obravnavanje zadeve41, narava pravnega področja, ki ureja sporno pravno razmerje42, ali sta
obe stranki v sporu zasebnopravna subjekta ali pa gre za razmerje med posameznikom in
državo, ko izvršuje oblastno funkcijo. To pomeni, da 6. člen EKČP ne zajema le sporov iz
zasebnopravnih razmerij v klasičnem smislu, vendar je po mnenju ESČP ta pojem mnogo
širši.43
Ali gre za civilno pravico po prvem odstavku 6. člena EKČP, je treba presoditi, ali prevladujejo
pri pravici ali obveznosti, kakor jo določa domače pravo, javnopravni ali zasebnopravni
elementi in če prevladujejo zasebnopravni, potem gre za civilno pravico po 1. odstavku 6. člena
EKČP. V tem primeru je treba to določilo EKČP upoštevati v vseh postopkih, ki so za tako
pravico neposredno odločilni. V zgoraj omenjeni zadevi Ringeisen proti Avstriji in Koenig proti
Nemčiji Sodišče še ni določilo, da mora izid samega postopka neposredno vplivati na samo
pravico. Je pa pogoj neposrednosti vplivanja omenjalo v kasnejših sodbah, kot je npr. v zadevi
Zander proti Švedski44.45
Pojem odločanja o civilni pravici se širi na dva načina. Prvič s širšo razlago samega pojma, ni
več namreč potrebno, da gre za klasično pravico zasebnopravne narave, dovolj je že, da
prevladujejo zasebnopravni elementi. Drugič s širitvijo samega pojma odločanja o zadevni
pravici, namreč ni več potrebno, da gre za neposredno odločanje o zasebnopravni pravici v
sporu iz pravnega razmerja zasebnega prava temveč zadošča, da izid postopka, četudi v upravni
zadevi, neposredno vpliva na pravico zasebnega prava46.47
Sodišče torej ni podalo splošne in abstraktne definicije pojma civilnih pravic in obveznosti,
temveč je temeljna vodila glede navedenega pojma mogoče izluščiti iz posameznih zadev v
katerih je ESČP odločalo. Civilna pravica, na katero se nanaša ogromno odločb Sodišča, je
lastninska pravica, nadalje pa polje uporabe 6. člena EKČP Sodišče širi tudi na pravico do

Povzeto po A. Galič, Ustavno civilno procesno pravo, 2004, str. 32–33.
Sodišče ali upravni organ.
42
Civilno ali upravno.
43
Povzeto po A. Galič, Ustavno civilno procesno pravo, 2004, str. 33–34. Glej tudi primer Feldbrugge proti
Nizozemski (pritožba št. 8562/79), str. 12.
44
Primer Zander proti Švedski (pritožba št. 14282/88).
45
Povzeto po A. Galič, Ustavno civilno procesno pravo, 2004, str. 34.
46
Takšen položaj najdemo v primerih, ko Sodišče uporabo prvega odstavek 6. člena utemeljuje z ugotovitvijo, da
gre za odločanje o pravici do lastnine. V ta okvir torej sodijo zraven sporov iz zasebnopravnih razmerij tudi
številna pravna razmerja upravnopravne narave in oblastne odločbe, ki po mnenju Sodišča vplivajo na obstoj,
način izvrševanja in omejitve lastninske pravice.
47
Povzeto po A. Galič, Ustavno civilno procesno pravo, 2004, str. 34–35.
40
41
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opravljanja poklica ali gospodarske pobude48, pravice socialne varnosti v primeru, da pritožnik
uveljavlja pravico, določeno z zakonom, na družinskopravna razmerja.49
Tudi predlogom za izdajo začasne odredbe pod določenimi pogoji Sodišče priznava status
»odločanja o civilnih pravicah«. Slednje velja le za regulacijske začasne odredbe, ki se
pokrivajo s tožbenimi zahtevki ali njihovimi deli ali pa neposredno učinkujejo na civilno
pravico ali pa imajo samostojno naravo. 6. člen EKČP pa se ne nanaša na klasične zavarovalne
začasne odredbe.50
Prvi odstavek 6. člena Konvencije se ne uporablja za primere, ko ni pravnega spora, prav tako
tudi ne za obveznosti plačila davkov, razen če pristojni organ v zvezi z davčnimi spori lahko
izreče globo ali druge kazni z uporabo kazenskih sankcij. Prav tako se ne uporablja za notranja
razmerja med organi javne uprave in njihovimi uslužbenci ter kadar uslužbenec izvršuje del
suverenih pristojnosti države.51 Pojmu odločanja o civilnih pravicah in obveznostih ne ustrezajo
postopki javnopravne narave, kot je npr. pravica do državljanstva, dostop do volilne
dokumentacije, primeri ko gre za odločanje za ocenjevanje kandidatove usposobljenosti.52
3.1.1 PRAVICA DOSTOPA DO SODIŠČA
EKČP v 6. členu zagotavlja pravico do sodnega varstva civilnih pravic in obveznosti. V zvezi
s tem je treba omeniti, da mora navedeno varstvo potekati pred neodvisnim, nepristranskim in
z zakonom ustanovljenim sodiščem53, da EKČP ne zagotavlja vsebine civilnih pravic v
materialnem pravu držav podpisnic Konvencije, prav tako se pravica do dostopa do sodišča
priznava glede tistih civilnih pravic in obveznosti, katerih obstoj je mogoče po nacionalnem
pravu zagovarjati na razumnih temeljih. Prav tako je pomembno, da glede take pravice ali
obveznosti obstaja spor, ki se nanaša na obseg, vsebino ali izvrševanje zadeve, odločitev v sporu
pa mora biti za sporno pravico neposredno odločilna, pri čemer velja omeniti, da so lahko
sporna tako dejstva kot pravo. Država ni dolžna zagotavljati varstva zahtevkom, ki so brez
razumne podlage, tako je Sodišče med drugim odločilo v zadevi Kupiec proti Poljski54. Tudi
očitno neutemeljene primere lahko država podpisnica zavrne po kratkem preizkusu.55
Omenimo samo, da EKČP ne zagotavlja varstva vseh pravic, temveč le civilnih pravic in
obveznosti. Slednje je bilo podrobneje opisano v poglavju: vsebina pravice, 3.1.

Npr. sem spada tudi odločanje o izključitvi iz odvetniške zbornice in odvzem dovoljenja za opravljanje
odvetniškega poklica.
49
Povzeto po A. Galič, Ustavno civilno procesno pravo, 2004, str. 35–40.
50
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Prav tako Konvencija dopušča, da v zadevi najprej odloča organ, ki ne izpolnjuje zahtev
tribunala po 6. členu pod pogojem, da je odločitev tega organa podvržena presoji sodišča, ki
ustreza zahtevam 6. člena. Slednje velja le za primer, če ima sodišče polno jurisdikcijo, kar
pomeni, da presoja tako pravna kot dejanska vprašanja. Ko gre za sodno varstvo zoper upravne
odločbe, iz sodne prakse ESČP izhaja, da pomanjkanje polne jurisdikcije v posebnih
okoliščinah56 ne pomeni nujno kršitve 6. člena EKČP. V navedenem primeru je glede na
odločitve Sodišča dovolj zadostna jurisdikcija.57
Prav tako je pravica do dostopa do sodišča prekršena v primeru, če nacionalna sodišča kažejo
ena na drugo, nobeno pa ne želi zadeve obravnavati vsebinsko.58
6. člen EKČP pa ne pomeni samo pravice začeti postopek, pač pa tudi pravico do meritorne
(vsebinske) odločitve v sporu. Smiselno je, da Konvencija s tem, ko ureja pravico stranke do
postopka in pravice v postopku, zagotavlja tudi, da bo v sporu dokončno odločeno.59
Pravica dostopa do sodišča ni absolutna pravica. Sicer se od držav zahteva, da uredijo njeno
izvrševanje, vendar pri tem kljub temu uživajo določeno diskrecijo. Omejitve, ki jih države
določijo, pa pravice dostopa do sodišča ne smejo omejiti tako ali v taki meri, da je prizadeto
samo bistvo pravice. Omejitev mora zasledovati legitimni cilj. Za nedopustno omejitev bi tako
šlo, če ta ne bi zasledovala ciljev pravne varnosti in pravičnosti sojenja, temveč bi šlo zgolj za
oviro, ki preprečuje stranki, da sodišče v njenem primeru vsebinsko odloči. Tudi pri uporabi
procesnih pravil se je treba izogniti pretiranemu formalizmu, pa tudi pretirani prožnosti, ki bi
izničila procesne zahteve, določene z zakonom.60
Z zahtevami poštenega sojenja morajo biti skladni tudi prekluzivni roki za vložitev tožbe,
slednji so nujni za zagotovitev pravne varnosti. Nasprotno stranko po eni strani varujejo pred
prepoznimi zahtevki, po drugi strani pa preprečujejo, da bi se sodišče ukvarjalo z dokazi, ki so
zaradi poteka časa postali nezanesljivi. Enako velja tudi za roke za vložitev pritožbe. Glede
upoštevanja rokov se ustrezna skrbnost pričakuje tudi od samih strank postopka.61
Če nacionalni sistem dopušča vlaganje tožb po elektronski poti, je Sodišče odločilo, da ni
dopustno, da bi se nato država ob tako vloženi tožbi sklicevala na okoliščino, da sodišča niso
ustrezno tehnično opremljena za sprejem takih vlog.62
Kot omejitev pravice do sodnega varstva je treba omeniti tudi možnost prenosa procesne
legitimacije, tj. ureditev za primer, ko stranka ne more sprožiti postopka za varstvo svoje
pravice.63

Npr. v zvezi z vsebino zadeve, načinom odločanja v predhodnem postopku, s ciljem in namenom možnega in
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Ibidem, str. 86.
60
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Dopustna pa je določitev obveznega odvetniškega zastopanja za postopke pred vrhovnim
oziroma kasacijskim sodiščem. Enako velja tudi za postopke pred ustavnimi sodišči, prav tako
je dopustna ureditev, da je za dostop do najvišje instance tudi krog tistih, ki so upravičeni za
zastopanje omejen. ESČP prav tako ni izrazilo dvomov o dopustnosti obveznega odvetniškega
zastopanja pred nižjimi sodišči.64
Da je del pravice dostopa do sodišča tudi pravica do priznanja tuje sodne odločbe, še ni mogoče
reči. Za sprejeto pa velja stališče, da s priznanjem tuje sodne odločbe, ki krši konvencijske
pravice, država priznanja te kršitve povzame tudi sama. Obstaja torej nekakšna konvencijska
pravica do nepriznavanja tujih sodnih odločb, če te kršijo človekove pravice. Sicer je Sodišče
v zadevi McDonald proti Franciji65 obrazložilo, da je bil odrek priznanja sodbe ameriškega
sodišča poseg v pritožnikovo pravico do poštenega sojenja. Slednje sicer še ne pomeni, da je
poseg tudi nujno nedopusten. Omeniti velja tudi zadevo Romanczyk proti Franciji,66 v kateri je
ESČP ugotovilo kršitev pravice do sodnega varstva v primeru, ko francosko sodišče na podlagi
odločbe poljskega sodišča ni izterjalo preživnine. V zadevi Öztürk proti Turčiji pa je Sodišče
državi očitalo, da je njena ureditev priznanja tujih sodnih odločb preveč omejujoča67. 68
Pravico dostopa do sodišča predstavlja tudi pričakovanje, da bodo stranke upoštevale sodno
odločbo, s katero se je postopek končal. Govorimo torej o institutu pravnomočnosti ter
njegovem pomenu. Načelo pravne varnosti med drugim zajema tudi pravilo, da o odločitvi
sodišča, ko enkrat pravnomočno odloči, ni več mogoče dvomiti. V zadevi Tsareva proti Rusiji69
je Sodišče odločilo, da nepravilnost pravnomočne odločbe še ni razlog za poseg v načelo
pravnomočnosti. Pristojnost razveljavitve je po odločitvah Sodišča potrebno uporabljati
zadržano. Tudi napačna uporaba prava in želja države, da poenoti sodno prakso, še ni dovolj za
poseg v pravnomočno sodno odločbo. Je pa ESČP za upravičljive razloge za odstop od
spoštovanja učinka pravnomočnosti štelo kršitev pristojnosti, hude kršitve postopka, kot so npr.
opustitev presoje, ali so gospodarsko družbo v postopku res zastopale upravičene osebe in ali
so bili drugi toženci sploh ustrezno identificirani, pa tudi razloge zlorabe oblasti, očitne napake
pri uporabi prava. V zadevi Tchitchinadze proti Gruziji70 je Sodišče med drugim navedlo tudi,
da je dopustna obnova postopka, če je to potrebno zaradi varstva temeljnih procesnih jamstev,
kot je npr. neodvisnost in nepristranskost sodišča ter enakost orožij.71
Kot del pravice do učinkovitega sodnega varstva je treba omeniti tudi pravico do izvršbe.
Država nosi odgovornost za to, da bodo pristojni organi zagotovili izvršitev pravnomočne
sodbe.72
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ESČP v zvezi s pravico dostopa do sodišča, državam pušča možnost, da s pozitivnimi ukrepi
zagotovijo možnost učinkovitega sodelovanja osebam, ki jim premoženjske okoliščine
preprečujejo najeti odvetnika, gre torej za reševanje morebitnih ovir premoženjske narave.73
Glede izrednih pravnih sredstev pa Sodišče določa, da v kolikor države članice omogočajo tri
sodne instance, mora postopek pred njimi ustrezati zahtevam konvencije, torej tudi z zahtevo
po učinkovitosti pravice dostopa do sodišča. So pa pogoji za dopustnost pravnega sredstva na
vrhovno sodišče lahko strožji od pogojev za navadno pritožbo.74
3.1.2 PROCESNA JAMSTVA V CIVILNIH SODNIH POSTOPKIH
Procesna jamstva glede civilnih sodnih postopkov lahko uvrstimo v dve temeljni skupini. V
prvi skupini so pravice posameznika do sodišča, torej zagotovitev, da posameznik lahko doseže,
da bo o njegovih pravicah odločalo sodišče. To pravico smo predstavili v prejšnjem poglavju.
Druga skupina pravic, ki jih bomo predstavili v tem poglavju, pa so pravice posameznika v
postopku, ko do njega pride. V okviru te skupine bomo predstavili pravico do izjave oziroma
pravico do kontradiktornega postopka, pravico do enakega varstva pravic, pravico do sojenja v
razumnem roku ter pravico do pritožbe.75 Sicer pa v skupino pravic v postopku spadajo še
jamstva glede enotnosti sodne prakse in prepoved arbitrarnosti.76
V okviru predstavitev teh pravic je treba upoštevati, da o stališčih Sodišča ni mogoče sklepati
le na podlagi posameznih izsekov postopkov ali sodb, temveč ob upoštevanju vseh okoliščin
določene zadeve. Po stališču ESČP posamezna nepravilnost ne more zadoščati za ugotovitev
kršitve pravic iz 1. odstavka 6. člena EKČP. Iz tega sledi, da je o morebitni kršitvi mogoče
sklepati šele po zaključku postopka.77
Pravica do poštenega postopka je vrednota sama po sebi. Države podpisnice se zato ne morejo
rešiti z argumentom, da bi bila odločitev samega sodišča tudi brez kršitve posameznega
procesnega jamstva po vsebini enaka. Iz tega sledi, da mora bit načelo enakosti spoštovano
samo po sebi in ga ni mogoče presojati glede na to, ali je oziroma ali bi postopkovna napaka
povzročila kasnejšo nepravilnost. Dolžnost sodišč je, da omogočijo strankam seznanitev z
dokazi v vsakem primeru ter da se strankam prepusti odločitev, ali je treba določen dokaz
izpodbijati, komentirati ali pa ne.78
Najpomembnejša izraza pravice do poštenega sojenja sta zahteva po enakosti orožij in zahteva
po kontradiktornem postopku. ESČP je podalo stališče, da gre sicer za elementa pravice do
poštenega obravnavanja, ki pa ju je mogoče ločiti. Če nobeni stranki v postopku ni omogočeno,
da se izjavi in seznani z dokazi, pravica do enakosti orožij ni prekršena, saj sta bili obe stranki
v tem primeru v enakem položaju. Lahko pa v navedenem primeru govorimo o kršitvi pravice
do kontradiktornega postopka, kjer gre za pravico, da je vsaki stranki, ne glede na položaj druge
73
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stranke, zagotovljeno, da jo bo sodišče obravnavalo kot aktivnega udeleženca postopka ter ji
zagotovilo učinkovito obrambo pravic. Namen te pravice je, da se strankam zagotovi možnost,
da vplivajo na odločitve v zadevah, ki posegajo v njihove interese in pravice.79
V zadevi Feldbrugge proti Nizozemski80 je Sodišče podalo najsplošnejšo opredelitev pravice
do enakosti orožij. Opredelilo jo je kot zahtevo po pravičnem ravnotežju med strankama.
Nadalje je ESČP v zadevi Dombo Beheer B. V. proti Nizozemski81 opredelilo, da enakost orožij
v sami pravdi, ki se nanaša na nasprotujoče si individualne interese strank, izraža, da mora biti
vsaki stranki zagotovljena možnost, da predstavi argumente in dokaze pod pogoji, ki je ne
postavljajo v slabši položaj od nasprotne stranke.82
Pri pojmu enakosti orožij gre torej za enako možnost predstavitve pravnih stališč, dejstev in
dokazov sodišču, ne pomeni pa zahteve, da bi v konkretnem postopku obe stranki morali imeti
enake vsebinske možnosti za končni uspeh.83
Načelna stališča Sodišča o kontradiktornem postopku so, da je to postopek, v katerem je
strankam zagotovljeno, da se seznanijo in izrečejo glede navedb ter predlogov nasprotne
stranke. Kasneje je Sodišče pravico do odgovora do navedb in predlogov razširilo na ravnanje
katerekoli osebe ali organa, ki lahko vpliva na odločitev sodišča v postopku. Pravico do
kontradiktornega postopka je mogoče enačiti tudi s pravico stranke, da se izjavi. Ta pravica
stranke pa za sodišče pomeni obveznost, da preuči navedbe, argumente in dokazne predloge
brez vnaprejšnjega prejudiciranja vprašanja njihove relevantnosti.84
Pravico do enakosti orožij in pravico do kontradiktornega postopka bomo podrobneje
predstavili v poglavju 6.1, tj. enakost orožij in kontradiktorni postopek, kjer bomo zraven
predstavili tudi ureditev v ZPP.
Pravica do sojenje brez nepotrebnega odlašanja oz. do sojenja v razumnem roku določa, da
mora sodišče odločiti v razumnem roku, in je izraz načela vladavine prava. 85 Pravica je
neposredno zagotovljena tako v 23. členu URS kot v 6. členu EKČP.
S tem ko Konvencija zahteva sojenje v razumnem roku poudarja pomen sodnega odločanja brez
zavlačevanj, ki bi sicer lahko ogrozila njegovo verodostojnost in učinkovitost. Države
podpisnice morajo svoje pravne sisteme organizirati tako, da bo zagotovljena uresničitev
pravice do sojenja v razumnem roku. Gre za odgovornost vseh vej oblasti, ne samo sodne. ESČP
hkrati opozarja na pomembnost pravice do sojenja v razumnem roku, torej brez nepotrebnega
zavlačevanja, in tudi na to, da cilj pospešitve postopka ne more opravičiti kršenja
kontradiktornega postopka. Iz tega sledi, da mora bit pospešitev postopka združljiva z
zahtevano kvaliteto sodnega varstva.86
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Po stališču ESČP je razumen rok relevanten in ni odvisen le od ugotovljenega trajanja postopka
pač pa tudi od ostalih okoliščin zadevnega primera. Prav tako v primerih, ko v nacionalnih
pravnih sistemih obstaja določen rok za opravo določenega procesnega dejanja sodišča,
prekoračitev tega roka samo po sebi še ne pomeni kršitev 6. člena Konvencije. Ko ESČP odloča
o kršitvi pravice do sojenja v razumnem roku, odloča na podlagi vseh okoliščin primera ter na
podlagi kriterijev, ki jih je izoblikovalo skozi prakso. Ti kriteriji so npr. zapletenost zadeve,
ravnanje državnih oblasti, ravnanje pritožnika ter pomen zadeve za pritožnika. ESČP preuči
najprej vsak kriterij zase nato pa še v primerjavi z ostalimi. Ko sodišče odloča o kršitvi pravice
do sojenja v razumnem roku, upošteva tudi število instanc, ki so o zadevi odločale. Sodišče
med odločanjem o tej kršitvi pravice praviloma natančno in izčrpno razčlenjuje tek postopka in
se opredeljuje do posameznih kriterijev, ki so po njihovem mnenju relevantni za odločitev. Ker
število zadev pred Sodiščem narašča, ima slednje za posledico, da Sodišče od kazuistične ter
natančne presoje okoliščin primera vedno bolj odstopa in se poslužuje t. i. splošne ocene 87. Ta
način s splošno oceno Sodišče uporablja zgolj v zadevah, ko je že prima facie očitno, da je bil
razumen rok prekoračen. V tem primeru je dokazno breme, da predstavi okoliščine, ki
opravičujejo dolžino postopka na državi.88
V zvezi s pravico do sojenja v razumnem roku po prvem odstavku 6. člena EKČP je treba
upoštevati tudi 13. člen Konvencije, ki določa pravico do učinkovitega pravnega sredstva89.
Sodišče je podalo stališče, da mora biti pravno sredstvo, da zadosti zahtevam 13. člena
Konvencije učinkovito tako teoretično kot tudi praktično. Sicer ni nujno, da mora o takšnem
pravnem sredstvu odločati prav sodišče, prav tako ni nujno, da gre le za eno pravno sredstvo,
lahko gre za kombinacijo večih pravnih sredstev. Pomembno je, da se zagotovi ustrezno
varstvo. Takšno stališče je ESČP sprejelo v zadevi Kudla proti Poljski,90 v kateri je poudarilo,
da vedno večje število kršitev pravice do sojenja v razumnem roku terja, da se obravnava
pomembna nevarnost, ki jo za vladavino prava predstavlja okoliščina, da v pravnih redih držav
podpisnic niso zagotovljena pravna sredstva za varstvo pravic do sojenja v razumnem roku.
Sodišče z uveljavitvijo zahteve po učinkovitih pravnih sredstvih v nacionalnih pravnih sistemih
za varstvo te pravice varuje tudi sebe pred vedno večjim številom pritožb, ki se nanašajo na
kršitev navedene pravice. Smisel pravnega sredstva za zagotovitev te pravice je, da se odpravi
obstoječa ali grozeča kršitev ter da se zagotovi pospešitev postopka, zgolj naknadno
sankcioniranje, kot je npr. odškodnina, pa ne zadostuje91.92
O učinkovitosti pravnih sredstev v Sloveniji pa je ESČP odločalo med drugim tudi v zadevi
Belinger93. V tej zadevi je Sodišče navedlo, da navedena pravna sredstva niso učinkovita.
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Pojasnilo je, da je pravno sredstvo učinkovito, če je izkazano, da pripomore k pospešitvi
postopka ali k preprečitvi, da se le ta neprimerno zavleče.94
V zvezi z navedeno pravico pa lahko omenimo tudi novejši zadevi proti Sloveniji, in sicer sta
to zadevi Lukenda proti Sloveniji95 in Bastič proti Sloveniji96. V obeh zadevah je Sodišče
ugotovilo kršitev pravice do sojenja v razumnem roku.
V zadevi Lukenda proti Sloveniji97 je Sodišče npr. podalo naslednje obrazložitve »da taka
pravna sredstva obstajajo, mora biti zadosti gotovo ne le v teoriji, temveč tudi v praksi, saj v
nasprotnem primeru niso dostopna in učinkovita, kakor se zahteva (gl., med drugim, Belinger
v. Slovenija (odl.), št. 42320/98«. Pomembna je tudi obrazložitev, da »vlada, ki zatrjuje
neizčrpanje, nosi breme, da Sodišču izkaže, da je bilo pravno sredstvo učinkovito, da je bilo v
relevantnem obdobju na voljo tako v teoriji in praksi, se pravi, da je bilo dostopno, da je
omogočalo popravo v zvezi s pritožnikovo pritožbo in da je nudilo razumne možnosti, da bo
uspešno« ter obrazložitev, da »kljub temu, da se vsa posamezna pravna sredstva morda ne bodo
izkazala za učinkovita, lahko skupek pravna sredstva, ki so na voljo, zadosti kriterijem, ki jih
določa Konvencija«.
Nadalje je v tej zadevi Sodišče odločalo, ali je v obravnavanem primeru upravni spor,
odškodninski zahtevek v pravdnem postopku, nadzorstveno pritožbo in ustavno pritožbo, vzete
vsakega posebej ali skupaj, mogoče šteti za učinkovito pravno sredstvo v smislu 35. člena
Konvencije. Sodišče je glede upravnega spora najprej navedlo, da je bila trditev vlade v zvezi
z učinkovitostjo postopka na podlagi Zakona o upravnem sporu iz leta 1997 v veliki meri
zavrnjena že prej. Sodišče se je sklicevalo na odločitev v zadevi Belinger. Obrazložilo je, da
»glede na to, da ugotavlja, da po tem, ko je bila izrečena sodba v zadevi Belinger, ni prišlo do
nobenih bistvenih sprememb Zakona o upravnem sporu, in upoštevajoč zaostanek, ki je nastal
na slovenskih sodiščih, zaenkrat ne vidi razloga, da bi spremenilo svoje stališče iz zadeve
Belinger v zvezi z učinkovitostjo tožb pred upravnimi sodišči«. 98 Prav tako tudi sodna praksa
slovenskih sodišč, ki je bila predložena, ni zadoščala za to, da je ESČP spremenilo stališče, da
tožbe pred upravnimi sodišči ne zagotavljajo učinkovite poprave v zadevah dolgotrajnosti
postopkov.99
Glede odškodninskega zahtevka je Sodišče sicer ugotovilo, da v sodni praksi, ki jo je predložila
vlada, sicer obstajajo znaki pozitivnega razvoja, niso pa ga prepričali, da bi lahko civilnopravni
odškodninski postopek zagotavljal učinkovito popravo, ko se glavni postopek že konča. Tudi
nadzorstvene pritožbe Sodišče ni štelo za učinkovito pravno sredstvo v smislu Konvencije.
Sicer je Sodišče v zadevi navedlo, da spremembe postopka nadzorstvene pritožbe, uvedene s
spremembami leta 2000 in 2004, spreminjajo nadzorstveni postopek tako, da vsaj teoretično ta
lahko pripomore k pospešitvi sodnih postopkov, vendar pa vlada, ki je sicer zatrjevala, da je to

Povzeto po A. Galič, Ustavno civilno procesno pravo, 2004, str. 361–363.
Primer Lukenda proti Sloveniji (pritožba št. 23032/02).
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99
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pravno sredstvo učinkovito tudi v praksi, ni predstavila niti enega primera, v katerem bi
pritožniku uspelo pospešiti sodni postopek z uporabo takega postopka.100
Glede ustavne pritožbe pa je Sodišče obrazložilo, da »ponovno poudarja, da je ustavno pritožbo
načeloma mogoče vložiti šele po izčrpanju notranjih pravnih sredstev, to je po tožbi pred
upravnimi sodišči ali civilnopravnem odškodninskem postopku. V zadevi Belinger je Sodišče
ugotovilo, da je učinkovitost ustavne pritožbe problematična že s stališča verjetne
dolgotrajnosti kombiniranega postopka. Ker vlada ni predložila nobenega novega gradiva v
zvezi z ustavno pritožbo, Sodišče meni, da je zaenkrat ni mogoče imeti za učinkovito pravno
sredstvo«.101
Načelno pravilno izhodišče Ustavnega sodišča je, da je treba poskušati zagotoviti odpravo
kršitve, dokler postopek še traja, in da se ni dovolj zadovoljiti z možnostjo naknadnega
uveljavljanja odškodninskega zahtevka proti državi po končanem postopku.102
Zagotovo je slovenska procesnopravna ureditev usmerjena v doseganje večje učinkovitosti
postopka, ki torej naj bi potekal hitro in brez nepotrebnega zavlačevanja. Že v skladu z 11.
členom ZPP si mora sodnik prizadevati, da postopek opravi brez zavlačevanja in s čim manjšimi
stroški, hkrati pa mora strankam preprečiti zlorabo njihovih pravic103. Pri uresničitvi te pravice
ima pomembno vlogo tudi institut materialnega procesnega vodstva, ki je že v izhodišču
usmerjen v zagotovitev koncentriranega, ekonomičnega in racionalnega teka postopka. V
okviru tega instituta mora sodnik postopek voditi brez nepotrebnega odlašanja in mora ob čim
nižjih procesnih stroških izdati zakonito, pravilno in pravično sodno odločbo. Za izvrševanje
navedenega instituta so pomembni 285. člena, drugi odstavek 298. člena ZPP, iz katerega izhaja
dolžnost sodnika skrbeti, da se sporni predmet vsestransko razišče, hkrati pa postopek ne
zavlačuje, tako da se obravnava, če je mogoče, dokonča na enem naroku, in drugi odstavek 284.
člena ZPP. V okviru navedenega instituta je pomembno omeniti tudi 286. a. člen, uveden z
novelo ZPP-D104. Institut materialnega procesnega vodstva je učinkovito sredstvo za
racionalizacijo postopka, ki hkrati omogoča pospešeno sojenje. Prav tako pa ni mogoče
ugotoviti, da bi šlo za dodatno breme, ki bi oviralo procesne subjekte npr. časovno, vsebinsko,
finančno ali kako drugače na poti do njihovega cilja. Stranke na podlagi tega instituta posredno,
preko izvrševanja odprtega sojenja, lahko predvidijo, koliko možnosti v konkretnem sporu
sploh imajo za uspeh s svojimi zahtevki, ugovori in predlogi.105
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Ibidem.
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Praksa sodišč pa bo pokazala, ali lahko k hitrejšemu in hkrati učinkovitejšemu postopku štejemo
tudi nov institut pripravljalni postopek106, ki je bil uveden z novelo ZPP-E107, ki je začela veljati
letos oktobra.
Pravico do pritožbe EKČP glede sodnih postopkov v civilnih zadevah ne zagotavlja. Ali
nacionalno pravo države podpisnice omogoča pritožbo, je prepuščeno njeni odločitvi. Vendar
mora pa v primeru, da to pravico omogoča, postopek s tem pravnim sredstvom ustrezati
zahtevam 6. člena EKČP. Država podpisnica mora v tem primeru poskrbeti za učinkovit in
enakopraven dostop do sodišča, ki odloča o navedenem pravnem sredstvu.108
V zadevi Poirot proti Franciji109 je nacionalno sodišče zavrglo pritožbo kot nedovoljeno, ker
tožnica ni navedla izrecnega pritožbenega razloga. Ker pritožnica ni posebej navedla, da sklep
izpodbija iz točno določenega razloga, je nacionalno sodišče odločilo, da zadeve ne bo
vsebinsko obravnavalo. Pritožnica je nato vložila pritožbo na ESČP iz razloga, da ji je kršena
pravica do poštenega sojenja, saj je nacionalno sodišče s prestrogo presojo obveznih sestavin
pritožbe poseglo v njeno pravico do dostopa do sodišča. Kot že v mnogo sodbah prej je tudi v
tej Sodišče v obrazložitvi pojasnilo, da pravica do dostopa do sodišča ni absolutna in države
uživajo prosto presojo pri določitvi pogojev za dopustnost pravnih sredstev. Navedeni pogoji
morajo sicer zasledovati legitimni cilj in spoštovati načelo sorazmernosti. Pravica do sodnega
varstva prav tako ne sme ostati vsebinsko prazna. ESČP je ugotovilo, da francoski zakon
pravico do pritožbe zoper sklep o odstopu zadeve drugemu sodišču omogoča zgolj v primeru,
če oškodovanec uveljavlja, da očitano dejanje predstavlja kaznivo dejanje, ki bi moralo biti
obravnavano pred sodiščem, pristojnim za težja kazniva dejanja. Vendar pa ta isti francoski
zakon ni vseboval določil, da mora stranka posebej navesti, da vlaga pritožbo iz tega
pritožbenega razloga. V konkretnem primeru je namreč pritožnica vsebinsko izpodbijala sklep
iz tega razloga, ni pa imela v pritožbi izrecno zapisano, da uveljavlja ta pritožbeni razlog. ESČP
je odločilo, da je zavrženje take pritožbe temeljilo na pretirani formalistični presoji obveznih
sestavin pritožbe ter s tem poseglo v pritožničino pravico do dostopa do sodišča. O tem primeru
so trije sodniki podali tudi pritrdilno ločeno mnenje, v katerem so zavzeli stališče, da uporaba
zahteve, ki sicer v zakonu ni izrecno določena, izhaja pa iz sodne prakse, ni sporna. Je pa sam
poseg v pravico do dostopa do sodišča po njihovem mnenju pomenilo ravnanje domačega
sodišča, ki pritožnice ni pozvalo k dopolnitvi pritožbe, s čimer bi se omenjena pomanjkljivost
lahko odpravila. Domača sodišča pri presoji formalnih zahtev za dopustnost pritožbe ne smejo
biti prestroga.110

279. c člen ZPP.
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Pravica do pravnega sredstva v slovenskem pravnem sistemu

Ustava RS zagotavlja pravico do pravnega sredstva zoper odločbe sodišč in drugih državnih
organov.111 Namen same pravice do pritožbe je nesporen, služi namreč zagotavljanju kvalitete
sodnega varstva, saj omogoča, da bo sodišče v postopku izdalo pravilno sodbo.112 Gre torej za
procesno sredstvo, ki je v funkciji vsebinske kvalitete sodnega varstva oz. uresničevanja cilja,
da naj ureditev pravdnega postopka zagotovi, da bo sodno varstvo zagotovljeno upravičencu iz
materialnopravnega razmerja.113
Pravna sredstva so med drugim tudi v javnem interesu, saj zagotavljajo enotnost uporabe prava
na področju celotne države. Zagotavljanje enotnosti uporabe prava pa je zraven javnega interesa
tudi izraz pravice do enakega varstva pravic v postopku114kot posebnega izraza pravice do
enakosti pred zakonom115. Zakonodajalcu je z ustavno ravnjo pravice do pritožbe
onemogočeno, da bi zoper dokončne odločitve pravdnih sodišč izključil možnost pritožbe.
Pritožbene razloge delimo na pritožbeni razlog kršitve postopka ter na pritožbeni razlog kršitve
materialnega prava in nepravilne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja.116
Institut pravnih sredstev podaljšuje postopek ter povzroča dodatne obremenitve sodišču, hkrati
pa povečuje tudi stroške samega postopka. Medtem pa je treba upoštevati tudi element pravice
učinkovitega izvrševanja pravice do sodnega varstva, ki zahteva, da stroški postopka ne smejo
biti v nesorazmerju z vrednostjo spora. Naveden razlog lahko zato npr. v postopkih majhne
vrednosti v korist pospešitve postopka ter učinkovitega in dejanskega izvrševanja pravice do
sodnega varstva utemelji omejitev pritožbenih razlogov. V samo ureditev ZPP, ki v členu 458.
omejuje pritožbene razloge, ni mogoče dvomiti.117
Bistvo pravice do pritožbe je v tem, da pritožniku zagotovi, da pritožbeno sodišče vsebinsko
presodi utemeljenost navedb v pritožbi. Pritožbeno sodišče lahko pritožbo zavrže, ne da bi jo
vsebinsko obravnavalo. Slednje štejemo kot omejitev pravice do pritožbe. Takšna omejitev pa
ni nujno nedopustna. Upoštevati je treba, da so pravice v sodnem postopku po svoji naravi
takšne, da je nujno, da zakon določi način njihovega izvrševanja ter da lahko tudi druge ustavne
pravice omejujejo pravico do pritožbe. Po zakonskih določbah, ki sodišču omogočajo, da
pritožbo zavrže, je treba ugotoviti, ali za to obstajajo ustavno utemeljeni razlogi. V ZPP je
določeno, da sodišče pritožbo zavrže, če jo je vložila oseba, ki ni imela te pravice ali je pritožbo
umaknila oz. se ji odpovedala ali ni imela pravnega interesa ter, če je pritožba prepozna ali
nepopolna. V sladu z Ustavo je, da je nedovoljena pritožba, ki jo vloži neupravičena oseba ali
oseba, ki nima pravnega interesa. Enako velja tudi za zavrženje pritožbe stranke, ki se je pritožbi
odpovedala ali jo je umaknila. V tem primeru je bila stranki pravica do pritožbe zagotovljena,
pa je ta ni izkoristila. Pomembne so tudi določbe o pravočasnosti pritožbe oz. o rokih za vložitev
25. člen URS. Primerjaj z A. Galič, Pravica do pritožbe v pravdnem postopku kot ustavna pravica, v: Odvetnik,
št. 1/98, str. 13.
112
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pritožbe. V interesu pravne varnosti in v interesu samih strank za uresničitev pravice do sodnega
varstva in sojenja v razumnem roku je treba imeti prekluziven rok za pritožbo. Ta rok mora biti
dovolj dolg, da lahko stranka sodbo preuči ter sestavi kvalitetno pritožbo.118 Z novelo ZPP-E je
bil rok za vložitev pritožbe zoper sodbo podaljšan in prej navedeno zagotovo zagotavlja119.
Pravica do pritožbe kot ustavna pravica torej ne pomeni pravice do pravilne odločitve
pritožbenega sodišča, pač pa pomeni obveznost pritožbenega sodišča, da pritožbo, če je
dopustna, vsebinsko obravnava in se opredeli do bistvenih pritožbenih navedb. V zvezi s tem
je tudi zahteva, da mora biti odločba pritožbenega sodišča obrazložena120, saj je šele v tem
primeru razvidno, ali je pritožbeno sodišče obravnavalo bistvene navedbe pritožbe in se do njih
opredelilo. Tudi preizkus Ustavnega sodišča se omejuje na presojo teh elementov ob zatrjevani
kršitvi pravice do pravnega sredstva.121
URS ne zahteva več kot dvostopenjskega sodnega varstva in ravno zaradi slednjega je
razumljivo, da iz 25. člena izhaja le pravica do obrazložitve odločbe sodišča prve stopnje122.
Da so možnosti vlaganja pravnih sredstev omejene, je v interesu samih strank ter nujno za
uresničitev pravice do sodnega varstva ter da sodišče odloči brez nepotrebnega odlašanja.
Pravice do revizije in s tem tristopenjskega sojenja Ustava ne zagotavlja, zagotavlja jo šele ZPP.
Ali je Vrhovno sodišče, ko je zavrglo revizijo, ravnalo prav, Ustavno sodišče z vidika 25. člena
ne more presojati.123 Potrebno je restriktivnejše tolmačenje ustavne določbe o pravici do
pravnega sredstva, saj bi bila sicer prizadeta ustavna pravica do sodnega varstva brez
nepotrebnega odlašanja.124 Glede pritožbe še omenimo, da je iz prakse Ustavnega sodišča
razvidno, da iz pravice do pritožbe izhaja tudi določilo prepovedi spremembe na slabše125. Prav
tako pa iz 25. člena URS izhaja tudi dolžnost sodišča, da v svojih odločitvah navedejo tudi

A. Galič, Pravica do pritožbe v pravdnem postopku kot ustavna pravica, v: Odvetnik, št. 1/98, str. 14.
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pravni pouk. Slednje zopet velja samo za sodišča prve stopnje, ker naveden člen Ustave
zagotavlja le dvostopenjsko sodno varstvo126.127

3.2 OSTALI MEDNARODNI INSTRUMENTI ZA VARSTVO PRAVICE DO
POŠTENEGA SOJENJA
V tem poglavju bomo omenili le Splošno deklaracijo o človekovih pravicah128 in Mednarodni
pakt o državljanskih in političnih pravicah129.
V okviru Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah je pravica do poštenega
sojenja zajeta v 14. členu, ki v prvi točki določa, da so pred sodišči vsi enaki in da ima vsakdo
pravico, da se njegov primer pravično in javno obravnava pred pristojnim, neodvisnim in
nepristranskim, po zakonu ustanovljenim sodiščem, ki odloči o utemeljenosti sleherne obtožbe,
vložene zoper njega v kazenski zadevi ali o njegovih civilnih pravicah in obveznostih. Javnost
in tisk smeta biti izključena med vso obravnavo ali delom obravnave, če to zahtevajo morala,
javni red ali nacionalna varnost v demokratični družbi, če to zahteva zasebno življenje strank,
pa tudi če je sodišče mnenja, da je to absolutno potrebno zaradi posebnih okoliščin primera, ker
bi javnost škodovala interesom pravice; vendar pa mora biti vsaka v kazenski ali civilni zadevi
izrečena sodba javna, razen če terjajo mladoletnikove koristi drugačno ravnanje ali če se
razprava nanaša na spor o zakonski zvezi ali na skrbništvo nad otroki.
Splošna deklaracija o človekovih pravicah pravico do poštenega sojenja zagotavlja v 7. členu,
v katerem določa, da so vsi enaki pred zakonom, vsi, brez diskriminacije, imajo pravico do
enakega pravnega varstva. Vsi imajo pravico do enakega varstva pred sleherno diskriminacijo,
ki bi kršila to Deklaracijo, kakor tudi pred vsakim ščuvanjem k takšni diskriminaciji. Navedena
pravica je zagotovljena tudi v 8. členu, v katerem je določeno, da ima vsakdo pravico do
učinkovitega pravnega sredstva pri pristojnih državnih sodnih oblasteh proti dejanjem, ki kršijo
temeljne pravice, priznane mu po ustavi ali zakonu.

V zadevi Up-38/02-9, je Ustavno sodišče obrazložilo, da je »dolžnost sodišča, da v svojih odločitvah navede
pravni pouk, res izhaja iz pravice strank do pravnega sredstva iz 25. člena Ustave. Iz te pravice pa izhaja le pravica
do dvostopenjskega sodnega postopka. Pravice do revizije kot izrednega pravnega sredstva proti drugostopenjski
sodni odločbi 25. člen Ustave ne zagotavlja, zato pravica do pravnega sredstva ni kršena, če odločba sodišča druge
stopnje ne vsebuje pravnega pouka.«.
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Povzeto po A. Galič, Ustavno civilno procesno pravo, 2004, str. 401–411. Primerjaj A. Galič, Pravica do
pritožbe v pravdnem postopku kot ustavna pravica, v: Odvetnik, št. 1/98, str. 16–17.
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Splošna deklaracija o človekovih pravicah, sprejeta in razglašena z resolucijo Generalne skupščine ZN št. 217
A (III), New York 1948.
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Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah, sprejela Generalna skupščina ZN, 1966, Ur.I. FLRJMP, št. 15/1967.
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4

OBSTOJ PRAVICE DO POŠTENEGA SOJENJA V DOMAČEM
PRAVU

Položaj EKČP v domačem pravu je pomemben, saj 8. člen URS določa, da se ratificirane in
objavljene mednarodne pogodbe uporabljajo neposredno. V 153. členu pa je določeno, da
morajo biti zakoni, podzakonski predpisi in drugi splošni akti v skladu z ustavo, prav tako pa
morajo biti zakoni v skladu s splošno veljavnimi načeli mednarodnega prava in z veljavnimi
mednarodnimi pogodbami, ki jih je ratificiral državni zbor, podzakonski predpisi in drugi
splošni akti pa tudi z drugimi ratificiranimi mednarodnimi pogodbami.
Položaj EKČP v domačem pravnem redu določajo ustava in zakoni. Ustava daje prednost
monističnemu pojmovanju razmerja med ratificirano konvencijo in slovenskim pravom.
Ustavno sodišče Republike Sloveniji je pristojno za sankcioniranje neskladnosti v navedeni
ureditvi, lahko pa tudi v celoti ali delno razveljavi ureditev, če ugotovi njeno neskladje z
EKČP130. EKČP ima v Sloveniji višji položaj od navadnih zakonov in nižji položaj od
Ustave.131
Pravica do poštenega sojenja za civilne zadeve je v URS zagotovljena v 22., 23., 24. in v 25.
členu.
Za potrebe magistrskega dela bomo obstoj pravice do poštenega sojenja obravnavali tudi skozi
določila ZPP. V tem poglavju bomo posebej omenili le načelo kontradiktornosti in pravico do
izjavljanja, v postopku določeno v 5. členu ZPP, ki je neposreden izraz pravice do enakega
varstva pravic v postopku, ki jo zagotavlja 22. člen Ustave. V skladu s kontradiktornim
postopkom mora biti vsaki stranki omogočeno, da navaja dejstva, dokaze in pravna naziranja,
se opredeli do navedb nasprotne stranke, sodeluje v dokaznem postopku, se izjavi o rezultatih
dokazovanja ter o vsem procesnem gradivu, ki lahko vpliva na odločitev sodišča. Bistveno za
pravdni postopek torej je, da se upošteva temeljne zahteve po enakopravnosti in procesnem
ravnotežju strank ter spoštovanju njihove pravice, da se branijo pred procesnimi dejanji, ki
lahko vplivajo na njihove pravice. Ustavno sodišče je povzelo najširšo opredelitev po ESČP, in
sicer da mora biti stranki zagotovljena pravica, da se lahko izjavi o celotnem procesnem
gradivu, ki je v sodnem spisu in ki lahko vpliva na odločitev sodišča. S to pravico je
posamezniku zagotovljeno, da je v razmerju do države v položaju subjekta. Zaradi tega je ta
pravica neposreden izraz spoštovanja človekove osebnosti. Pravica do izjave ima torej dvojni
pomen. Po eni strani s tem, ko se strankam zagotavlja, da se bodo v postopku opredelile glede
vseh vprašanj, pomembnih za odločitev zagotavlja materialno pravilno odločitev sodišča. Po
drugi strani pa ima pravica tudi samostojno in avtonomno procesno vrednost, ki se izraža v
dveh vidikih, in sicer glede razmerja med človekom in državo oz. med stranko in sodiščem ter
zagotavljanje enakopravnosti človeka glede na položaj drugih ljudi (enakost pred zakonom).132

Podlago za to najdemo v 161. členu URS.
Povzeto po B. Kukec, Odvetnik in državljan pred Evropskim sodiščem za človekove pravice, 2008, str. 129.
132
L. Ude, N. Betetto, A. Galič, V. Rijavec, D. Wedam Lukič, J. Zobec, Pravdni postopek: zakon s komentarjem,
1. knjiga, str. 53–55.
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Najpomembnejši del postopka, v katerem se izraža načelo kontradiktornosti, je glavna
obravnava. V tem delu mora biti strankama omogočena polna možnost, da se izjavita. Nujen
pogoj za uveljavljanje le te je pravica do informacije, ki pa se zagotavlja z vročanjem. Različne
fikcije in domnevne vročitve je tako treba presojati tudi z vidika pravice do kontradiktornega
postopka po 5. členu ZPP oz. po 22. členu Ustave. S to pravico je neposredno povezan tudi
institut vrnitve v prejšnje stanje.133
Pravico do enakega varstva pravic v postopku po 22. členu Ustave je treba upoštevati tudi v
dokaznem postopku. Vsaki stranki mora biti namreč zagotovljena možnost predlagati dokaze
ter se izjaviti o dokaznih predlogih nasprotne stranke, biti prisotna ob izvajanju dokazov ter
postavljati vprašanja pričam in izvedencem ter se izjaviti o rezultatih dokazovanja. Enako velja
tudi za dokaze, ki jih sodišče izvede po uradni dolžnosti. Kljub temu, da imajo vprašanja v zvezi
z dokaznim postopkom tudi ustavno veljavo, pa je treba omeniti, da niti Ustavno sodišče niti
ESČP ne presojata pravilnosti dokazne ocene sodišč. Tako Ustavno sodišče kot praksa
Vrhovnega sodišča določata jasno stališče, da je nedopustna zavrnitev dokaznega predloga
lahko kršitev ustavne pravice. Ta načelna obveznost ni neomejena, saj obstajajo upravičeni
razlogi za zavrnitev dokaznega predloga. Sodišče tako ni dolžno izvesti dokazov, ki naj bi
služili ugotovitvi nekega dejstva, ki po presoji sodišča ni pravno relevantno ali pa za ugotovitev
dejstva, ki je že dokazano. Prav tako se lahko izključi izvedba dokazov, ki so popolnoma
neprimerni za ugotovitev določenega dejstva (npr. predlagana priča o relevantnem dogodku ne
more ničesar vedeti) ali če so bili dokazi dani z namenom zavlačevanja ali prepozno, prav tako
sodišče ni dolžno izvajati posrednih dokazov, kadar razpolaga z neposrednimi dokazi ali če bi
se z njim dokazovale trditve o dejstvih, ki ne bi mogla spremeniti odločitve sodišča 134 itd.135.
Sodišče mora zavrnitev dokaznega predloga obrazložiti136. Če sodišče zavrne dokazni predlog
brez utemeljenega razloga, gre za kršitev načela kontradiktornosti137.138 Glede predlaganih
dokazov se skrbnost zahteva tudi od strank, ki morajo ob predlogu pojasniti, katero dejstvo naj
bi se z dokazom ugotavljalo in zakaj naj bi bil dokaz relevanten.139
Ustavno sodišče je v svojih sodba obrazložilo, da iz Ustave izhaja tudi pravica stranke, da se v
postopku izjavi tudi o pravni podlagi spora oz. o pravnih vprašanjih. Na odločitev sodišča lahko
vpliva tudi odločitev, katere pravne norme bo uporabilo ter kako jih bo razlagalo140. Čeprav za
sodišče velja, da pravo pozna po uradni dolžnosti, se pravica do izjavljanja in njej odgovarjajoča
obveznost sodišča nanaša tudi na pravna vprašanja. Ustavno sodišče je v zadevi Up-130/04
obrazložilo, da se je »sodišče dolžno opredeliti vsaj do nosilnih pravnih naziranj stranke, ki so
dovolj argumentirana, ki niso očitno neutemeljena in ki za odločitev v zadevi po razumni presoji
sodišča niso nerelevantna«.141
133

Ibidem, str. 55.
Sklep II Ips 720/2003 z dne 13. 4. 2005.
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Podrobno o tem L. Ude, N. Betetto, A. Galič, V. Rijavec, D. Wedam Lukič, J. Zobec, Pravdni postopek: zakon
s komentarjem, 1.knjiga, str. 57. Primerjaj VSRS Sklep X Ips 220/2016 z dne 17. 5. 2017.
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Sklep II Ips 720/2003 z dne 13. 4. 2005.
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Sklep II Ips 438/99 z dne 24. 2. 2000.
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Podrobno o tem L. Ude, N. Betetto, A. Galič, V. Rijavec, D. Wedam Lukič, J. Zobec, Pravdni postopek: zakon
s komentarjem, 1. knjiga, str. 55–57.
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Poseg v pravico do kontradiktornega postopka predstavlja tudi sistem prekluzije glede
navajanja novih dejstev in dokazov. ESČP je sicer v svojih sodbah potrdilo, da sistem prekluzij
glede dejstev in dokazov ni nujno v nasprotju s 6. členom EKČP.142 ZPP v prvem odstavku 286.
člena določa, da mora stranka najkasneje na prvem naroku za glavno obravnavo navesti vsa
dejstva, ki so potrebna za utemeljitev njenih predlogov, ponuditi dokaze, ki so potrebni za
ugotovitev njenih navedb, in se izjaviti o navedbah in ponujenih dokazih nasprotne stranke. V
drugem odstavku navedenega člena pa je določeno, da če je sodišče stranko v pisnem pozivu
pred razpisom obravnave ali ustno na naroku pozvalo, naj se v pripravljalni vlogi izjavi o
določenih dejstvih oziroma glede katerih okoliščin naj dopolni navedbe o dejstvih ali dopolni
svoje dokazne predloge ali naj predloži pisne dokaze, na katere se je sklicevala, stranka pa tega
ni storila, lahko stranka na prvem naroku za glavno obravnavo takšna dejstva in dokaze navaja
le pod pogojem, da jih predhodno brez svoje krivde ni mogla navesti, ali če njihova dopustitev
po presoji sodišča ne bi zavlekla reševanja spora. V četrtem odstavku ZPP določa, da se kasneje
navedena dejstva in dokazi ne upoštevajo.
S kontradiktornim postopkom pa povezujemo tudi zahtevo, da lahko sodba veže le tiste osebe,
ki so imele možnost sodelovati v postopku, v katerem je bila izdana. Navedeno stališče izhaja
tudi iz obrazložitev ESČP.143
S pravico stranke, da se v postopku izjavi, se povezuje obveznost sodišča, da vse navedbe strank
vzame na znanje, oceni njihovo dopustnost in relevantnost, ter se do navedb, ki so dopustne in
za odločitev bistvenega pomena v obrazložitvi sodbe, opredeli.144 Sodišče je v sodbi VSRS
Sodba IV Ips 43/2014 obrazložilo, da je »za zagotovitev pravice do poštenega sojenja kot tudi
za zagotovitev zaupanja v sodstvo pomembno, da stranka, če njenemu zahtevku ali pravnemu
sredstvu ni ugodeno, lahko spozna, da se je sodišče z njenimi argumenti seznanilo in jih
obravnavalo, ter da ne ostane v dvomu, ali jih sodišče ni enostavno prezrlo«.145 Torej tudi
zahteva po obrazložitvi izhaja iz pravice do enakega varstva pravic po 22. členu Ustave oz.
pravice do kontradiktornega postopka.146
Drugi odstavek 5. člena določa izjeme od kontradiktornega postopka. In sicer določa, da lahko
takšne izjeme določi le zakon. V ZPP je to npr. izdaja plačilnega naloga147, vrnitev v prejšnje
stanje, če so dejstva, na katera se opira predlog, splošno znana.148
Kršitev načela kontradiktornosti je absolutna bistvena kršitev pravdnega postopka. Ker gre za
ustavno pravico, je možna tudi ustavna pritožba v primeru kršitve te pravice ter kasneje pritožba
na ESČP.149

L. Ude, N. Betetto, A. Galič, V. Rijavec, D. Wedam Lukič, J. Zobec, Pravdni postopek: zakon s komentarjem,
1.knjiga, str. 59.
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Ibidem, str. 60.
144
Sklep II Ips 480/2003 z dne 24. 6. 2004.
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5

SODBE PROTI SLOVENIJI

V navedenem poglavju bomo podrobneje predstavili sodbi proti Sloveniji, ki sta v času
nastajanja magistrskega dela novejši, ter nekatere izbrane sodbe proti Sloveniji zaradi kršitve
prvega odstavka 6. člena Konvencije.

5.1 TANCE PROTI SLOVENIJI150
Zadeva se je začela s pritožbo proti Republiki Sloveniji, ki jo je vložila slovenska državljanka
Marinka Tence. V slednji je zatrjevala, da je pretirano omejevalna razlaga domačih
postopkovnih pravil kršila njeno pravico dostopa do sodišča po 6. členu Konvencije.
5.1.1 VSEBINA ZADEVE
Okrajno sodišče v Novi Gorici je zavrnilo zahtevo tožnice ter sodbo vročilo njeni odvetnici.
Rok za pritožbo je potekel 28. junija ob polnoči, še istega dne ob 18.54 pa je odvetnica
okrajnemu sodišču po telefaksu poslala dokument s šestimi stranmi. Naslednji dan je s
priporočeno pošto poslala še pritožbo na šestih straneh. Okrajno sodišče je razsodilo, da je bila
pritožba vložena po roku, kar je tudi razlog, da jo je zavrnilo kot nepravočasno vloženo.
Pritožnica se je zoper navedeno odločitev sodišča pritožila in trdila, da je pritožbo vložila v
predpisanem roku, torej pravočasno po telefaksu. Za podlago za svoje trditve je predložila tudi
stran s potrditvijo telefaksa, iz katere je bilo jasno razvidno, da je bil dokument na šestih straneh
poslan na številko telefaksa okrajnega sodišča. Sodnik okrajnega sodišča je kasneje na zahtevo
Višjega sodišča v Kopru opravil poizvedbo o faksih, ki jih je prejelo tajništvo v času poslanega
dokumenta pritožničine odvetnice. Dokazano je bilo, da je dokument okrajno sodišče prejelo,
vendar je bil faks pritožničine odvetnice shranjen v polnilniku telefaksa in ni bil natisnjen. Ti
podatki so bili posredovani tudi Višjemu sodišču, ki je na podlagi teh podatkov pritožbo
zavrnilo z ugotovitvijo, da je okrajno sodišče dokumentacijo, vloženo po pošti prejelo dan po
izteku roka za pritožbo. Navedlo je, da bi se pritožba, vložena po telefaksu, štela za vloženo v
predpisanem roku samo v primeru, da bi bila tudi sodišču izročena pred iztekom roka. Višje
sodišče je prav tako potrdilo, da je bil dokument na šestih straneh pravočasno poslan po
telefaksu, vendar pa potrditvena stran ni vsebovala navedbe o vrsti poslanega dokumenta,
njegove vsebine ter zadeve, na katero se je nanašal.
Pritožnica je kasneje vložila tudi predlog za revizijo, v kateri se je sklicevala na 112. člen ZPP,
ki ji je omogočal predložitev vloge po telefaksu. Prav tako se je sklicevala na obstoječo sodno
prakso Vrhovnega sodišča, katero šteje, da je vloga pravočasno vložena, če je izročena
pristojnemu sodišču pred iztekom roka, ne glede, kako jo sodišče obravnava. Pritožnica je na
podlagi slednjega navedla, da je bila njena pritožba, poslana po telefaksu, pravočasna. Menila
pa je, da sodišče najverjetneje dokumenta ni natisnilo ter je bil nato samodejno izbrisan iz
polnilnika telefaksa. Kot datum vložitve pritožbe bi bilo po njenem mnenju treba upoštevati
datum, ko je bil faks poslan in ji dokazno breme ne bi smelo bit naloženo, če sodišče ni natisnilo
dokumenta.
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Primer Tence proti Sloveniji (pritožba št. 37242/14).
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Pritožnica zraven tega, da navaja, da pravočasna izročitev ne bi smela imeti škodljivih posledic
za stranke v postopku, da bi dokazala vsebino faksa, navaja še, da je potrditvena stran na
telefaksu njenega odvetnika vsebovala datum pošiljanja, število poslanih strani in čas, porabljen
za prenos dokumenta na sprejemno napravo telefaksa. Prav tako je naslednji dan s priporočeno
pošto vložila ustrezen dokument, kar je dokazovalo, da je bila zadeva, poslana po telefaksu,
pritožba. Vsebine samega dokumenta ni bilo mogoče dokazati, saj so takšni prenosi šifrirani.
Vrhovno sodišče je zavrnilo predlog za revizijo, saj dokaz o tem, da je bil faks poslan, ne
pomeni nujno dokaza o prejemu dokumenta. Prav tako je po mnenju Vrhovnega sodišča
obstajala možnost, da sodišče ustrezne listine ni pravočasno prejelo zaradi napak v
telekomunikacijskem omrežju ali drugih tehničnih težav. Kot primer je naštelo pomanjkanje
papirja, prazno kartušo za črnilo in zaustavitev naprave. Sodišče je nadalje obrazložilo, da je
pritožnica za takšno tveganje odgovorna na enak način, kot če bi bil dokument poslan po redni
pošti in je torej odgovornost za prepozen prejem vlog na pošiljatelju. Prav tako je sodišče v
obrazložitvi navedlo, da pritožnica ni dokazala vsebine dokumenta ter da je višje sodišče
pravilno upoštevalo pritožbo, ki je bila poslana prepozno s priporočeno pošto. Pritožnica je
vložila tudi ustavno pritožbo, ki pa je bila zavržena zaradi pomanjkanja škodljivih posledic in
nesprožitve pomembnega ustavnopravnega vprašanja. Pritožnica je pri okrajnem sodišču
zahtevala tudi, da sodišče vrne zadevo v prejšnje stanje, le to je zahtevo zavrnilo. Vložena je
bila tudi pritožba, vendar pa je bila ta kasneje umaknjena.
Upoštevana domača zakonodaja in praksa, ki se je uporabila v zadevi: 105.b in 112. člen ZPP,
99. in 100. člen Sodnega reda ter sklep z dne 13. 10. 2004 (II Ips 69/2004).
5.1.2 NAVEDBE STRANK IN ODLOČITEV SODIŠČA
Pritožnica je navedla, da je vlaganje po telefaksu običajno ter v skladu z veljavno sodno prakso
ter da je v njenem primeru razlaga Vrhovnega sodišča nerazumna in samovoljna. Naložitev
zahteve, da mora sodišče zadevo tudi natisniti ter da tveganje za nepravilno delovanje telefaksa
sodišča nosi stranka, je po mnenju pritožnice nemogoče in nerazumno. Navaja, da ji je sodišče
s tem odvzelo zakonsko pravico do izbire načina, kako bo vložila svojo vlogo. Pritožnica je
navedla tudi, da je vlogo poslala pravočasno, kar je razvidno iz potrditvene strani sodišča glede
prejema vloge, slednje pa potrjuje tudi čas izročitve ter identiteto pošiljatelja. Navaja tudi, da
se med pošiljanjem ni pojavila nobena napaka ter da sta napravi delovali brez napak.
Vlada je utemeljila, da tveganje za napake na telekomunikacijskem omrežju ali druge podobne
tehnične težave, ki povzročijo, da sodišče vloge ne prejme, nosi oseba, ki vlogo predloži. Vlada
je sicer navedla, da je bila pritožničina dokumentacija prejeta v polnilniku telefaksa, vendar pa
je naprava ni natisnila in zato pritožnica ni mogla dokazati vsebine dokumenta. Vlada je nadalje
navedla tudi, da je pritožnico predsednik okrajnega sodišča opozoril, da sodišče ni veliko in da
stranke svojih vlog običajno niso vlagale na ta način. Okrajno sodišče je sicer ugotovilo, da
pred tem dogodkom naprava nikoli ni izpisala »OK« brez natisa dokumenta in da sodišče samo
ne pozna vzroka za navedeno. Mnenje vlade je, da pritožba ni mogla biti obravnavana, saj ni
bila natisnjena, sodišče pa zato ni moglo predvideti njene vsebine ali vedeti, na katero stranko
se nanaša. Ravno iz tega razloga je vlada mnenja, da je pritožbeno sodišče pravilno ocenilo ter
pritožbo pritožnice, vloženo po predpisanem roku, zavrnilo.
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ESČP je na podlagi potrditvenih strani, predloženih s strani strank, ugotovilo, da je odvetnica
uspešno poslala dokument na šestih straneh po telefaksu. Telefaks naprava okrajnega sodišča,
dokumenta ni natisnila iz razlogov, ki jih vlada ni mogla pojasniti. ESČP je v zvezi z oddajo po
telefaksu ugotovilo, da slovenski ZPP sicer ne vsebuje posebnih določil o slednjem, je pa ta
način v skladu z ustaljeno domačo sodno prakso. Nadalje je sodišče utemeljilo, da sicer ni
sporno, da je bila pritožnica upravičena vložiti pritožbo po telefaksu, ampak ali je uspešno
poslano pritožbo po telefaksu na okrajno sodišče mogoče obravnavati kot izročeno, če ta ni bila
natisnjena in zaradi tega ni bilo dokazov o njeni vsebini ter kdo naj nosi tveganje glede napak
oziroma nepravilnega delovanja telefaks – naprave okrajnega sodišča, zaradi katerega
dokument ni bil natisnjen. Prav tako je sodišče ugotovilo, da stališča vlade odraža stališče
Vrhovnega sodišča, izraženega v sklepu iz leta 2013, ko je sodišče odločilo, da vsako tveganje
za napake v telekomunikacijskem omrežju ali za druge tehnične težave odgovarja stranka, ki je
vlogo po telefaksu poslala. Navedeno stališče je bilo sprejeto po datumu pritožničine vložitve
pritožbe. ESČP je nadalje ugotovilo, da je Vrhovno sodišče v prej omenjenem sklepu iz leta
2004 odločilo, da je treba vloge, poslane po telefaksu, sprejeti in šteti za podane, če so bile
vložene v predpisanem roku. V navedeni odločbi pa ni bilo navedeno, kaj pomeni uspešna
izročitev in ravno zaradi tega razloga pritožnica ni imela razloga za pomislek, da bi se uspešno
in pravočasno poslan faks lahko končal z zavrnitvijo njene pritožbe kot nepravočasne. ESČP
sicer stoji na stališču, da mora trpeti posledice nepravočasno vložene pritožbe stranka, ki je
takšno pritožbo vložila, vendar pa v navedeni zadevi stranki nista izpodbijali, da dokument na
šestih straneh, ki je bil poslan po telefaksu, ne bi prispel na določen datum. Pritožničin pravilno
odposlan faks je bil shranjen v polnilniku telefaks-naprave okrajnega sodišča. Slednje je
potrjeno s potrditvenimi stranmi obeh telefaks-naprav. Na podlagi navedenih dejstev je ESČP
ugotovilo, da je bila pritožnica upravičeno prepričana, da je okrajno sodišče dokument prejelo
v skladu s pravili ZPP v zvezi z roki. Pritožnica prav tako ni mogla vplivati na nadaljnjo
ravnanje okrajnega sodišča niti na to ali bo naprava delovala pravilno in se bo zadevni
dokument natisnil. ESČP se prav tako strinja, da vsebine dokumenta, poslanega po telefaksu,
ni mogoče dokazati, saj so ti prenosi šifrirani. Neposredna analiza vsebine tako ni bila mogoča,
je pa pritožnica domačim sodiščem poslala potrditveno stran, da je njena odvetnica dokument
na šestih straneh, ki je enake velikosti kot pritožba, poslala po telefaksu pristojnemu sodišču.
ESČP je zaradi navedenih dejstev mnenja, da navedenih tehničnih težav ni mogoče pripisati
pritožnici, temveč okrajnemu sodišču. Prav tako je glede pristopa domačih sodišč, s katerim je
to vso breme preložilo na pritožnico, določilo kot pretirano rigidnega. Tak pristop je po mnenju
ESČP pritožnici onemogočil, da bi s pritožbo uspela, kar pa pomeni, da ji je bilo naloženo
nesorazmerno breme. ESČP je tako na podlagi vseh okoliščin odločilo, da so domača sodišča
pritožnico prikrajšala za pravico dostopa do sodišča in tako za pravico do poštenega sojenja na
podlagi 6. člena EKČP.
Na podlagi 41. člena EKČP, ki določa, da če Sodišče ugotovi, da je prišlo do kršitve konvencije
ali njenih protokolov, in če notranje pravo visoke pogodbenice dovoljuje le delno zadoščenje,
Sodišče oškodovani stranki, če je to potrebno, nakloni pravično zadoščenje, je Sodišče
pritožnici prisodilo 2.500 evrov za nematerialno škodo in morebitni davek. Pritožnica je sicer
zahtevala 12.500 evrov za premoženjsko škodo, ki ustreza njenemu pravdnemu zahtevku in
nepremoženjsko škodo zaradi stiske, ki jo je doživljala zaradi kršitve navedenega člena
Konvencije, vendar je Sodišče preostali del zahtevka zavrnilo.
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Prvi del zahtevka je Sodišče zavrnilo, saj ni našlo vzročne zveze med ugotovljeno kršitvijo in
zatrjevano premoženjsko škodo. Prav tako pa Sodišče ni pristojno, da bi razglabljalo o izidu
postopka, če bi domača sodišča pritožbo obravnavala tudi vsebinsko.
Glede navedene zadeve je sodnik Kūrisa podal pritrdilno ločeno mnenje. V svojem mnenju je
navedel, da bi zadevo lahko predstavili tudi kot teorijo zarote, po kateri naj bi odvetnica
pritožnice po faksu poslala drugih šest strani, ker še ni bila pripravljena na pravočasno vložitev
končne različice pritožbe, s čimer pa bi pridobila čas za dokončanje zahtevanega dokumenta,
ki je bil poslan naknadno s priporočeno pošto. Opozarja, da je to zgolj špekulacija, ki pa je
vlada ni uporabila. Opozarja tudi, da bi slovenski organi morali vedeti za posebnost te
tehnologije, torej da vsebine dokumenta ni mogoče dokazati ter da bi lahko predvideli, da lahko
v zvezi s tem nastanejo spori. Sodni red ne upošteva takšnega razvoja dogodkov ter
pošiljateljem ne nalaga obveznosti varnostnega ukrepanja v zvezi s tem. Glede dokazovanja
vsebine razvija misel, da bi lahko zadostovala fotografija faksiranega dokumenta na mobilnem
telefonu z navedbo datuma in časa ali optično prebrani dokument, ki se po elektronski pošti
pošlje na telefaksov strežnik. Za navedeno konkretno zadevo pa navaja, da je naložitev
dokaznega bremena res pretirano rigidna pa tudi pravno neutemeljena in nepravična. Meni tudi,
da 99. in 100. člen Sodnega reda ne dohajata življenja, medtem ko omenjata telefaks in
telegrame, namreč molčita o alternativnih možnostih uporabe interneta. Številne države so
telegrafske storitve na primer že ukinile, prav tako število telefaksov upada, čeprav so pa ti še
v uporabi. Na koncu svojega mnenja sodnik opozarja na 99. in 100. člen Sodnega reda ter
poudarja, da dokler bosta taka, kot sta, je lahko njegova teorija zarote, nasvet za nekoga, ki bi
se skušal okoristiti zaradi spregleda ali počasnosti zakonodajalca. Poseg zakonodajalca bi bil
po njegovem mnenju dobrodošel tudi za davkoplačevalce predvsem zaradi možnosti vložitve
podobne vloge pri ESČP z bolj ali manj predvidljivim izidom.
Tukaj je treba omeniti, da je bil Sodni red dopolnjen in spremenjen in več ne omenja možnosti
telefaksa in telegrama.151

5.2 AŽDAJIĆ PROTI SLOVENIJI152
Zadeva se je začela s pritožbo proti Republiki Sloveniji, ki jo je vložila slovenska državljanka
Zlatka Aždajić. V slednji je zatrjevala, da ni mogla učinkovito uživati pravic, ki jih zagotavlja
6. členu Konvencije, saj ni vedela za postopek, ki je bil začet proti njej.
5.2.1 VSEBINA ZADEVE
Oseba K. R. je pritožnici poslala priporočeno pismo, v katerem je zaprosila, da ji vrne posojilo
v tridesetih dneh, sicer bo proti njej začela sodni postopek. Pritožnica je sprejem in podpis
navedenega pisma zavrnila, nakar ji je oseba K. R. pismo z isto vsebino poslala po redni pošti.
Pritožnica je na navedeno pismo odgovorila, da osebi K. R. ničesar ne dolguje. Sicer je priznala,
da je od te osebe dobila določen znesek, vendar kot darilo za nudeno pomoč. V pismu je
pritožnica še navedla, da v tistem trenutku ni imela denarja in ji zato tega darila ne more vrniti,
takoj ko bo denar imela, pa ji bo darilo tudi vrnila. Kasneje je oseba K. R. zoper pritožnico
151
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vložila tožbo, s katero je zahtevala vračilo posojila. Kot dokaz za dano posojilo je priložila prej
navedeno pismo pritožnice. Pritožnica za vloženo tožbo domnevno naj ne bi vedela, saj je zaradi
pridobitve vizuma za potovanje v Namibijo odpotovala na Dunaj ter še istega dne, ko je
pridobila ta vizum, tudi odpotovala v Namibijo. Okrožno sodišče v Mariboru je sicer tožbo K.
R. poslalo pritožnici ter jo v skladu z ZPP poučilo, da ima na voljo trideset dni za vložitev
odgovora ter navedlo posledice, če na tožbo pritožnica ne bi odgovorila. Poštar je pritožnici
neuspešno poskušal vročiti sodno pisanje s tožbo na njen domači naslov z obvestilom, da bo
prišel naslednji dan. Tudi naslednji dan poštar pritožnice ni našel na domačem naslovu in ji zato
v nabiralniku pustil drugo obvestilo o prispeli pošiljki z besedilom, da lahko pošto dvigne sama
na ustreznem poštnem uradu v naslednjih petnajstih dneh. Pritožnica po pošto ni prišla, zato je
bila ta vrnjena Okrožnemu sodišču v Mariboru. Štelo se je, da je bila vročitev opravljena, ko je
bilo potrdilo o prispeli pošiljki puščeno v poštnem nabiralniku in takrat je tudi začel teči rok za
vložitev odgovora na tožbo. Pritožnica je trdila, da ko je prišla iz Namibije, v nabiralniku ni
našla obvestil o prispeli pošiljki, ki naj bi ju poštar pustil, in da zato o postopku, ki je tekel proti
njej, ni vedela ničesar. Okrožno sodišče je izdalo zamudno sodbo, s katero je ugodilo K. R. ter
odredilo, da ji je pritožnica dolžna plačati. Sodba je bila pritožnici vročena, proti njej pa je
slednja vložila pritožbo in predlog za vrnitev v prejšnje stanje. Obrazložila je, da se na tožbeni
zahtevek ni odzvala zaradi odsotnosti iz Slovenije, zatrdila, da ni prejela obvestil o prispeli
pošiljki, ki bi morala biti v njenem nabiralniku, ter zaprosila za razveljavitev določbe ter
ponovno vročitev zahtevka K. R. Predložila je tudi dokaze za svojo odsotnost. Okrožno sodišče
v Mariboru je pritožničin predlog za vrnitev v prejšnje stanje zavrnilo, saj je bil predlog vložen
zunaj trimesečnega roka. Sodišče je pojasnilo, da bi pritožnica morala najti obvestilo o prispeli
pošiljki ter vložiti predlog za vrnitev v prejšnje stanje v treh mesecih od vrnitve iz Namibije.
Pritožnica je zoper to odločitev vložila pritožbo, vendar jo je Višje sodišče v Mariboru zavrnilo
z utemeljitvijo, da ne more upoštevati njenih navedb, da v nabiralniku ni našla obvestila o
prispeli pošiljki, saj naj bi bilo na potrdilu o vročitvi zapisano, da sta obvestili ostali tam. Višje
sodišče je zavrnilo tudi navedbe, da so bili dokazi tožnice v nasprotju z navedenimi dejstvi.
Pritožnica je nato vložila revizijo, ki pa jo je Vrhovno sodišče zavrnilo z obrazložitvijo, da so
bili izpolnjeni vsi pogoji za izdajo zamudne sodbe. Glede dokazov, ki jih je uporabila tožnica,
je sodišče navedlo, da ni pomembno, da predloženi dokazi potrjujejo navedbe tožnice, temveč
je pomembno, da navedbe, ki jih vsebuje tožba, ne nasprotujejo predloženim dokazom ali
splošno znanim dejstvom. Sodišče je še navedlo, da iz pisma ni bilo mogoče sklepati, da denar
ni pomenil posojila in zato je bila izdana zamudna sodba pravilna. Pritožnica je vložila tudi
ustavno pritožbo, ki pa je Ustavno sodišče ni sprejelo. K. R. je začela zoper pritožnico tudi
postopek izvršbe, vendar je kasneje predlog umaknila zaradi delnega izplačila zneska
pritožnice.
Upoštevana domača zakonodaja in praksa, ki se je uporabila v zadevi: 116., 140.,
141.,142.,143., 277., 318., 324., in 338. člen ZPP, kakor je veljal v zadevnem času, odločbe
Višjih sodišč glede vročanja sodnih pisanj (določbe št. II Ips 242/2008 z dne 23. oktobra 2008;
št. II Ips 344/2009 z dne 17. septembra 2009; št. II Ips 170/2008 z dne 11. novembra 2010 in
št. VIII Ips 236/2009 z dne 7. junija 2011) ter ustrezni deli 55. b člena Zakona o Ustavnem
sodišču.
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5.2.2 NAVEDBE STRANK IN ODLOČITEV SODIŠČA
Pritožnica se je pritožila, da ji ni bila pravilno vročena tožba, ki je bila vložena zoper njo. Glede
slednjega je trdila, da po svoji vrnitvi iz tujine v poštnem nabiralniku ni našla obvestila o
prispeli pošiljki. Opozorila je tudi na dejstvo, da se je njej in njenemu zastopniku občasno
zgodilo, da je bilo obvestilo o prispeli pošiljki odloženo v poštni nabiralnik tretje osebe. Trdila
je tudi, da bi za njen primer moral veljati 143. člen ZPP, ter izpodbijala razlago domačih sodišč,
da je uporaba navedenega člena odvisna od tega, ali oseba, ki je poskusila opraviti vročitev, ve
za odsotnost prejemnika ali ne. Nadalje se pritožnica ni strinjala z navedbami vlade, da ji s
predlogom za vrnitev v prejšnje stanje ni uspelo zaradi tega, ker ni predložila k predlogu tudi
odgovora glede svoje obrambe. Navedla je tudi, da pogoji za izdajo zamudne sodbe niso bili
izpolnjeni ne glede na to ali ji je bila tožba vročena pravilno ali ne, pogoj iz prvega pododstavka
318. člena ZPP po njenem mnenju ni bil izpolnjen. Glede slednjega je tudi mnenja, da je glede
te obrazložitve Vrhovno sodišče v nasprotju s samim seboj. Pritožnica je vztrajala, da se nikoli
ni odpovedala svoji pravici do sodelovanja in obrambe v postopku.
Vlada pa je na drugi strani podala mnenje, da se je s tem, ko tožnica ni odgovorila na tožbo,
odpovedala pravici do sodelovanja v postopku. Prav tako je poudarila, da je bila vročitev
opravljena v skladu z veljavnimi zakonskimi določbami in z vso dolžno skrbnostjo. Med drugim
je vlada navedla tudi, da bi pritožnica morala pričakovati, da bo proti njej vložena tožba, saj jo
je K. R. v prvem pismu o tem tudi opozorila. O tem, da je dalj časa ne bo, ni obvestila poštnega
urada niti pooblastila druge osebe za prejemanje pošte v njenem imenu. Vlada je navedla, da bi
bilo ustrezno, če bi pritožnica uredila vprašanje preusmeritve pošte. Prav tako je opozorila na
nevarnost, da če bi stranka lahko izpodbijala vročitev že s samo trditvijo, da ni prejela obvestila
o pošiljki, bi slednje pomenilo, da strankam realno sploh ne bi bilo mogoče vročiti pošiljke
razen osebno, saj bi se vročanju z lahkoto izogibale. Navedeno pa pomeni ogrožanje pravice do
sodnega varstva in pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja. Vlada je prav tako pojasnila,
da pritožnica z zahtevo za vrnitev v prejšnje stanje ni uspela, ker predlogu ni predložila
odgovora v obrambo.
ESČP je torej moralo pretehtati, ali je bila pritožnici zares odvzeta možnost sodelovanja v
postopku ter ali je bila obrazložitev domačih sodišč res tako samovoljna in nezadostna, da sta
ogrozili pravico do poštenega sojenja, kot jo določa EKČP, ter ali sta v samem postopku bili
spoštovani načelo kontradiktornosti ter enakost strank. Sodišče je v tej zadevi posebej
izpostavilo, da splošno pojmovanje poštenega sojenja vključuje temeljno načelo, da mora biti
postopek kontradiktoren. Navedlo je, da morajo imeti vse stranke možnost seznanitve s stališči
nasprotne stranke, da lahko proti njim vložijo svoja stališča ter s tem vplivajo na odločitev
sodišča. Oseba, proti kateri je postopek začet, mora biti o tem obveščena. Glede izdaje zamudne
sodbe jo Sodišče sicer priznava, vendar ne na račun drugih postopkovnih jamstev, zlasti pa
načela enakosti strank. Sodišče je prav tako posebej poudarilo, da niti besedilo niti duh 6. člena
EKČP posamezniku ne preprečujeta, da bi se odrekel varovalom poštenega sojenja, vendar
mora biti taka odpoved podana nedvoumno in imeti minimalna varovala, sorazmerna z njeno
pomembnostjo. Prav tako pa ne sme biti v nasprotju z nobenim pomembnim javnim interesom.
Vprašanja, ki jih je ESČP obravnavalo v konkretni zadevi, so bila naslednja: ali so organi, za
to pooblaščeni, izkazali dovolj veliko skrbnost pri obveščanju o postopku ter ali se je pritožnica
odrekla pravici, da nastopi pred sodiščem ter se brani.
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Za primer negativnega odgovora pa si je sodišče še postavilo vprašanje, ali je nacionalno pravo
pritožnici zagotavljalo sredstva za vzpostavitev nove kontradiktorne obravnave, ko je izvedela
za zamudno sodbo. Glede opisanega vročanja je ESČP izrazilo dvom o tem, ali je tak način
vročanja zadoščal, da je bila pritožnica v resnici seznanjena s tožbo. ESČP se sicer strinja z
navedbami Vlade, da bi pritožnica lahko pričakovala vložitev tožbe ter da bi lahko poskrbela
za prejemanje svoje pošte v času odsotnosti. Vendar pa kljub opuščeni skrbnosti slednje ne
pomeni, da se je pritožnica odpovedala pravici do obrambe v postopku. Glavni pogoj za takšno
odpoved je, da mora biti posameznik seznanjen z obstojem dane pravice in s tem povezanim
postopkom. Prav tako ESČP ne more avtomatično trditev pritožnice, da ob vrnitvi domov ni
našla obvestil v nabiralniku, šteti za popolnoma neresnične. Potrebno je upoštevati, da gre za
oporekanje pritožnice v pismu, navedbam K. R. Glede rokov za vrnitev v prejšnje stanje je
ESČP podalo mnenje, da je tak kratek absolutni rok prestrog. Tudi glede pritožbe zoper
zamudno sodbo ESČP meni, da so bile določbe uporabljene prestrogo. Sicer se ESČP strinja,
da obstaja dvom, ali je pritožnica dejansko imela možnost dokaza negativnega dejstva, torej
odsotnosti obvestil o prispeli pošiljki, prav tako pa Sodišče ne vidi možnosti, kako bi pritožnica
lahko dokazala seznanjenost poštarja z njeno odsotnostjo. Vročitvi sta bili namreč opravljeni
zelo hitro po njenem odhodu, zato ni bilo možno pričakovati določenega kopičenja pošte v
njenem nabiralniku, kar bi pomenilo, da je ni doma. Po eni strani je sicer pritožnici mogoče
očitati pomanjkanje skrbnosti, vendar pa vlada na drugi strani ni dokazala, da bi pritožnica v
skladu z domačo zakonodajo morala pooblastiti tretjo osebo za sprejem pošte v njenem imenu
ali obvestiti poštni urad o svoji odsotnosti. Mnenje ESČP je, da so domača sodišča uporabila
pretirano formalističen pristop o tem, ali je bila pritožnica pravilno obveščena o postopku ter
tudi pri zavrnitvi njene pritožbe zoper zamudno sodbo. Kljub pomanjkanju skrbnosti pritožnice
so posledice, ki so jih pripisali domači organi, nesorazmerne glede na mesto, ki ga ima pravica
do poštenega sojenja v smislu EKČP. ESČP se ne strinja, da se je pritožnica pravici do
sodelovanja v postopku odpovedala in da ji je bila dana realna možnost za pridobitev nove
preučitve utemeljenosti njene zadeve. ESČP je tako razsodilo, da je bil v konkretni zadevi kršen
prvi odstavek 6. člena EKČP ter državi dosodilo plačilo nepremoženjske škode, ki je nastala
pritožnici, ter znesek za vrnitev nastalih stroškov.

5.3 DRUGE IZBRANE SODBE PROTI SLOVENIJI
V tem poglavju bomo predstavili stališča, mnenja in odločitve ESČP glede kršitve pravice do
poštenega sojenja iz nekaterih izbranih sodb proti Sloveniji.
V zadevi Perak proti Sloveniji je ESČP poudarilo, da pravica do poštenega sojenja zajema
pravico do kontradiktornega postopka, na podlagi katerega imajo stranke pravico, da predložijo
dokaze, ki so potrebni za uveljavljanje zahtevkov, prav tako pa morajo biti tudi seznanjene z
dokazi in predloženimi stališči ter imeti možnost dajanja pripomb na le te, da bi vplivale na
odločitev sodišča. V konkretni zadevi pritožniku ni bila poslana zahteva za varstvo zakonitosti,
ki jo je vložil obtoženec. S tem pa mu ni bila dana možnost, da bi izrazil svoja stališča glede
navedb obtoženca. Navedene trditve je sprejelo tudi Vrhovno sodišče, kar pa je imelo za
posledico zavrnitev sodb nižjih sodišč ter izključitev kazenske tožbe pritožnika iz procesnih
razlogov. Tudi samo dejstvo, da ni bilo vzročne zveze med dejstvom, da pritožnik ni mogel
odgovoriti na zahtevo za varstvo zakonitosti in odločitvijo Vrhovnega sodišča, ni pomembno.
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Ni potrebno ugotavljati, ali je opustitev vročitve dokumenta pritožniku dejansko povzročila
škodo, saj je kršitev kot taka mogoča tudi ob odsotnosti škode. ESČP je odločilo, da je dejstvo,
da pritožniku ni bilo omogočeno, da sodeluje v postopkih pred Vrhovnim sodiščem in da mu je
bila s tem odvzeta možnost poštenega sojenja po prvem odstavku 6. člena EKČP.153
V zadevi Peruš proti Sloveniji je pritožnik zatrjeval, da enega od sodnikov, ki je sodeloval v
postopku predloga za revizijo, ni mogoče šteti za nepristranskega, saj je kot sodnik višjega
sodišča že sodeloval v zadevi. ESČP je v sodbi obrazložilo, da je ob ugotavljanju
nepristranskosti sodišča za namene prvega odstavka 6. člena EKČP treba upoštevati osebno
prepričanje in ravnanje posameznega sodnika v določeni zadevi. Pomembna sta torej tako
subjektivni kot tudi objektivni pristop, tj. ali so bila dana zadostna jamstva za izključitev
vsakršnega legitimnega pomisleka glede slednjega. Glede subjektivnega preverjanja mora biti
sodišče brez osebnih predsodkov in popolnoma nepristransko. Do obstoja dokazov o
nasprotnem se šteje, da je sodnik nepristranski. V obravnavani zadevi pritožnik ni podal
nobenega dokaza o pristranskosti in zato ni razloga za dvom o nepristranskosti sodnice v
omenjeni zadevi. Glede objektivnega preverjanja velja omeniti, da mora vsak sodnik, glede
katerega obstaja bojazen za pristranskost odstopiti. Pri ugotavljanju objektivne nepristranskosti
je ESČP utemeljilo, da je mogoče upoštevati dejavnike, kot so sodnikova dvojna vloga v
postopku, čas, ki je pretekel med dvema sodelovanjema, in obseg vpletenosti sodnika v
postopek. ESČP je ugotovilo pomanjkanje nepristranskosti s tem, ko je ugotovilo, da je
navedena sodnica predsedovala senatu višjega sodišča, ki je ugodilo pritožbi nasprotne stranke,
nato pa je bila zavrnjena tudi revizija na Vrhovnem sodišču, katerega članica je bila ta ista
sodnica. Sicer je od dneva sodbe, ki jo je izdal senat višjega sodišča, do dneva sodbe Vrhovnega
sodišča preteklo devet let, vendar je bila vloga, ki jo je imela sodnica na obeh stopnjah,
pomembna. Sodbi, ki sta bili izdani, sta se nanašali na isto vsebino in sta bili za pritožnika
neugodni. ESČP je zaključilo z ugotovitvijo, da je bil dvom o nepristranskosti v navedeni zadevi
upravičen ne le v očeh pritožnika, temveč tudi objektivno. ESČP je sicer v sodbi še opozorilo,
da ne obstaja navedba o tem, da se je sodnica zavedala svojega prejšnjega sodelovanja v zadevi
ali da bi jo na slednje opozorili, vendar pa je ESČP hkrati mnenja, da v sistemu, ki mu
primanjkuje varoval, s katerimi bi se zagotovilo, da so sodniki opozorjeni na svojo predhodno
vpletenost, obstaja tveganje nastanka težav, še posebej, če so vprašanja odvisna od lastne
presoje sodnika. ESČP je v navedeni zadevi torej ugotovilo kršitev 6. člena EKČP.154
Prav tako se je tudi v zadevi Pečnik proti Sloveniji pritožnica na podlagi 6. člena EKČP
sklicevala na kršitev pravice do nepristranskosti sodišča v postopku odločanja o razžalitvi
sodišča. Pritožnica je v navedeni zadevi navedla, da ne bi smelo biti dovoljeno, da jo za
razžalitev sodišča obsodi sodnik, katerega vedenje je kritizirala. Takšna zadeva bi se po njenem
mnenju morala predati drugemu, nepristranskemu sodniku. V tem primeru vedenje sodnika po
njenem mnenju ni bilo nepristransko niti v objektivnem niti v subjektivnem smislu. Sodnik, ki
je pritožnico obsodil, se je namreč čutil razžaljenega. Njene izjave je namreč sam opisal kot
žaljive in izmišljene. Glede subjektivnega preizkusa ESČP ne dvomi, da je razžaljen sodnik
Primer Perak proti Sloveniji (pritožba št. 37903/09).
Primer Peruš proti Sloveniji (pritožba št. 35016/05).
Za podobno zadevo gre tudi v primeru HIT d. d. Nova Gorica proti Sloveniji, v kateri je ESČP prav tako ugotovilo
kršitev 6. člena EKČP iz razloga, da so obstajale okoliščine, ki so bile zadostne, da je bila bojazen družbe pritožnice
glede sestave senata Ustavnega sodišča objektivno utemeljena.
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želel zavarovati tako delovanje sodnega sistema kot integriteto sodstva. Po drugi strani pa je
treba omeniti, da se je zaradi pritožničinih besed opisal kot grobo razžaljen. Pritožnica sicer ni
navedla drugih dejstev, ki bi določala nepristranskost sodnika, niti jih ESČP ni našlo v spisu.
Glede objektivne zahteve pa je ESČP med drugim ugotovilo, da je stranka kritizirala način
vodenja postopka sodnika in njegovo vedenje in da pri tem ni dvoma, da so izražene žalitve
bile naperjene proti sodniku osebno. Isti sodnik je potem, ko je prejel pritožbo ter jo predal
višjemu sodišču, pritožnico obsodil na podlagi 109. člena ZPP ter ji tudi izrekel kazen. ESČP
je utemeljilo, da takšno menjavanje vlog pritožnika, priče, tožilca in sodnika razkriva
funkcionalno napako ter hkrati vzbuja upravičen strah glede nepristranskosti sodišča. Takšen
postopek odločanja o razžalitvi ni izpolnil zahtevanega standarda Konvencije v skladu z
objektivnim preizkusom. ESČP je podalo tudi ugotovitev, da višje in Ustavno sodišče nista
popravili napake, torej razveljavili sklepa zaradi pomanjkanja nepristranskosti sodnika, čeprav
sta imeli obe sodišči, zlasti pa Ustavno sodišče ustrezne pristojnosti, da bi to lahko storili.
Navedeno je po mnenju ESČP zadostovalo, da je odločilo, da je bila v zadevi kršena pravica do
nepristranskega sodišča v smislu prvega odstavka 6. člena EKČP.155
Glede nepristranskosti sodišča je ESČP odločalo tudi v zadevi Švarc in Kavnik proti Sloveniji.
ESČP je v tej zadevi ugotovilo pristranskost g. Udeja, slednje je utemeljilo s tem, da je ta poznal
dejstva zadeve in so ga nasprotniki pritožnikov v postopku na prvi stopnji uporabili kot
strokovnega izvedenca. Njegova vloga sodnika Ustavnega sodišča je bila sicer drugačna in
omejena na odločanje dopustnosti pritožbe pritožnikov skladno z ustavo. Kljub tem dejstvom
pa je ESČP ugotovilo, da je bila nepristranskost sodišča odprta za dvome zaradi predhodne
vpletenosti v postopek, ne samo v očeh pritožnika temveč tudi objektivno. ESČP pa je v
konkretni zadevi odločilo tudi, da za sklep o objektivnem dvomu ne zadošča okoliščina, da je
sodnica, ki je bila hkrati tudi profesorica, delala na istem oddelku fakultete kot kolega, ki je za
eno od strank napisal pravno mnenje.156
V zadevi Gaspari proti Sloveniji je pritožnica zatrjevala kršitev prvega odstavka 6. člena EKČP
zaradi nevročitve ustavnih pritožb. Navajala je, da ni imela možnosti sodelovati v nobenem
postopku, ker o postopkih ni bila obveščena, prav tako pa ni prejela ustavnih pritožb, da bi
nanju lahko odgovorila. ESČP je v navedeni zadevi poudarilo pravico do kontradiktornega
postopka in njen pomen kot del pravice do poštenega sojenja. Strankam mora biti omogočeno,
da sodišču predložijo dokaze, prav tako pa tudi, da se izrečejo o dokazih in stališčih nasprotne
stranke ter tako vplivajo na odločitev sodišča. Zahteva se lahko nanaša tudi na vloge, predložene
v postopku pred Ustavnim sodiščem. ESČP je v tej konkretni zadevi ugotovilo, da ustavni
pritožbi nista bili posredovani pritožnici, prav tako ni bilo navedeno, da bi se slednje zgodilo
kot posledica dejanj pritožnice. Navedeni pritožbi sta bili po ugotovitvah ESČP sprejeti v
obravnavo in jima je bilo tudi ugodeno. Po oceni ESČP je imela pritožnica legitimen interes,
da prejme kopiji pritožb, da bi nanju lahko odgovorila. Treba je poudariti, da je obstoj kršitve
mogoč tudi ob odsotnosti škode. ESČP je ocenilo, da bi Ustavno sodišče pritožnici moralo
ponuditi možnost za podajo pripomb na ustavni pritožbi pred odločitvijo o njiju.
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Primer Pečnik proti Sloveniji (pritožba št. 44901/05).
Primer Švarc in Kavnik proti Sloveniji (pritožba št. 75617/01).
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ESČP je podalo končno ugotovitev, da postopanje Ustavnega sodišča v konkretni zadevi,
pritožnici ni omogočilo sodelovanja v postopku in jo tako prikrajšalo za pošteno sojenje v
smislu določb 6. člena EKČP.157
V zadevi Korošec proti Sloveniji pa je pritožnik zatrjeval, da mu je bilo zaradi dejstva, da so
sodišča odločitve oprla na mnenji invalidskih komisij zavoda, kršeno načelo enakosti orožij.
Pritožnik je navedel, da invalidski komisiji nista bili neodvisen organ, temveč ju je imenovala
nasprotna stran. Zaradi tega je imel utemeljen sum, da komisiji nista delovali nepristransko.
Prvostopenjsko sodišče je po mnenju pritožnika dalo težo mnenjema ter ju uporabilo kot
odločilen dokaz. Slednje je ugotovilo tudi Višje sodišče. V skladu z domačo sodno prakso bi
bilo izvedenski mnenji treba upoštevati le kot del navedb nasprotne stranke ne pa kot neodvisen
dokaz. Prav tako se je pritožnik skliceval na 243. člen ZPP, saj po njegovem mnenju zaradi
narave zadeve, sodišča niso imela potrebnega medicinskega znanja za odločitev in bi zato
morala imenovati primernega izvedenca, ki bi podal neodvisno izvedensko mnenje. Vlada je
trdila, da so bili dokazi izvedeni v skladu s pravili ZPP. Glede invalidskih komisij je podala
mnenje, da samo dejstvo, da sta povezani z nasprotno stranjo, ne pomeni njune pristranskosti,
saj sta mnenji podali v skladu s pravili medicinske stroke in poklica.158
6. člen EKČP ne določa nobenih pravil v zvezi z dopustnostjo dokazov ali načina njihove
presoje. Prav tako navedeni člen ne preprečuje nacionalnim sodiščem, da bi se oprla na
izvedenska mnenja, ki jih pripravijo strokovni organi, če je to potrebno zaradi narave
obravnavane zadeve. Načelo enakosti orožij, kot del pravice do poštenega sojenja, zahteva, da
je vsaki stranki dana možnost, da predstavi svoj primer na način, ki je ne postavlja v slabši
položaj, kot ga ima nasprotna stran. ESČP je v zadevi navedlo, da je v svojih odločitvah že
priznalo, da v nekaterih primerih pomanjkanje nepristranskosti na strani postavljenega
izvedenca lahko povzroči kršitev načela enakosti orožij. V konkretni zadevi je ESČP ugotovilo,
da v obravnavani zadevi sicer sodišča niso naročila mnenj invalidskih komisij zavoda niti se
nanje niso sklicevala kot na izvedenska mnenja; so pa jih domača sodišča zaradi praktičnih
razlogov štela kot strokovno medicinsko evidenco.159
Glede kršitev prvega odstavka 6. člena EKČP zaradi nespoštovanja načela enakosti orožij je
ESČP v zadevi Sara Lind Eggertsdóttir ugotovilo kršitev ob upoštevanju treh faktorjev: 1.
narava naloge, zaupane izvedencem, 2. položaj izvedencev v hierarhiji nasprotne stranke in 3.
njihova vloga v postopkih, predvsem teža, ki jo je sodišče pripisalo njihovim mnenjem. V
konkretni zadevi je glede prvega faktorja ESČP ugotovilo, da sta imeli invalidski komisiji
nalogo pripraviti zdravniško mnenje za upravo pokojninskega in invalidskega zavoda, ko je
odločala o zahtevah za dodatke iz nacionalnega sistema zavarovanja. Glede drugega faktorja je
ESČP ugotovilo, da sta bili invalidski komisiji odvisni od zavoda in da je način njihovega
imenovanja pri pritožniku upravičeno vzbudil sum pristranskosti. Sodišče je še zapisalo, da so
takšni sumi sicer pomembni, vendar nikakor ne odločilni, in da je odločilno, ali je dvom o
videzu mogoče objektivno potrditi. Glede navedenega ter tudi v zvezi s tretjim faktorjem je
ESČP potrdilo pritožniku, da iz odločitev nacionalnih sodišč izhaja, da je svojo sodbo oprlo na
mnenji invalidskih komisij. Od komisij se ni zahtevalo, da podata splošni nasvet o določeni
Primer Gaspari proti Sloveniji (pritožba št. 21055/03).
Primer Korošec proti Sloveniji (pritožba št.77212/12).
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Ibidem, str. 9.
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temi, pač pa sta komisiji pripravili ugotovitve o določenih dejstvih glede zdravstvenega stanja
pritožnika. Ugotovitve komisij so tako bile neposredno odločilne za presojo pravic v konkretni
zadevi. ESČP je nadalje ugotovilo tudi, da pritožnik ni imel možnosti izpodbijati ugotovitev
komisij, saj je sodišče njegov predlog za imenovanje neodvisnega izvedenca zavrnilo z
obrazložitvijo, da sta dokumentacijo ustrezno ocenili že komisiji. Pritožbeno sodišče je sodbo
prvostopenjskega sodišča potrdilo. Zaradi navedenega sta bili mnenji komisije tudi odločilni
dokaz, na katerega se je oprlo sodišče v zadevi, v kateri ESČP ocenjuje, da bi bilo potrebno
strokovno znanje. ESČP je ugotovilo kršitev 6. člena EKČP, saj položaj pritožnika ni bil enak
položaju njegovega nasprotnika, s strani države vodenega zavoda za socialno zavarovanje.160
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Ibidem, str. 9–10.
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6

ANALIZA SODB PROTI SLOVENIJI V RAZMERJU DO UPORABE
PRAVIL ZPP

Bistvenega pomena za uveljavljanje razlage določil EKČP je, da se aktualna sodna praksa ESČP
odrazi ne samo v odločbah Ustavnega sodišča, temveč v odločbah vseh sodišč. Vrhovno sodišče
Republike Slovenije se na EKČP in sodno prakso ESČP sklicuje tudi v civilnih zadevah, in
sicer tudi glede opredelitve civilne pravice in obveznosti ter pravice do poštenega sojenja.
EKČP, ter sodna praksa ESČP, se v domačo sodno prakso integrira večinoma prek odločb
Ustavnega sodišča RS. V sodni praksi v civilnih zadevah so neposredno uporabljive le tiste
določbe EKČP, ki vsebujejo dovolj jasne in določne pravice in obveznosti, da se je mogoče
nanje sklicevati pred sodišči. Država (njeni organi161) mora upoštevati Konvencijo, če se želi
izogniti obsodbam pred ESČP. Ustavno sodišče je izreklo, da je sodna praksa ESČP zanj
zavezujoča in jo mora upoštevati ne glede na to, ali je bila sprejeta v zadevi, v kateri je bila
Slovenija stranka pred ESČP. Če je sodna praksa ESČP zavezujoča za Ustavno sodišče, pa
enako velja za vsa sodišča v sodnem sistemu.162
Neposredno sklicevanje Vrhovnega sodišča RS na 6. člen EKČP in sodno prakso ESČP v zvezi
s 5. členom ZPP je mogoče najti le v majhnem številu zadev. Nasprotno pa se je do pravice do
sojenja v razumnem roku in v zvezi z njo Vrhovno sodišče najpogosteje oprlo na določbo 6.
člena EKČP oziroma je svojo odločitev utemeljilo tudi s pomočjo argumentov sodne prakse
ESČP.163 Tako je Vrhovno sodišče npr. v sodbi II Ips 198/2010 obrazložilo, da je treba »pri
določanju obsega pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (prvi odstavek 23. člena
ustave) oziroma pravice do sojenja v razumnem roku (prvi odstavek 6. člena Konvencije o
varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin Sveta Evrope) upoštevati, da je »razumen
rok« relativna doba: odločitev o (ne)kršitvi pravice ni odvisna le od ugotovljenega trajanja
postopka, pač pa od okoliščin vsakega konkretnega primera. Tudi ESČP poudarja, da je presoja
trajanja sodnega postopka pogojena z okoliščinami posameznega primera in kriteriji, kot so
zapletenost zadeve, ravnanje državnih oblasti, ravnanje stranke ter pomen zadeve za stranko.
(…) Zaradi zagotavljanja procesne učinkovitosti, zahtevane kvalitete sodnega varstva ter
enotne sodne prakse in pravne varnosti tudi ESČP ocenjuje za sprejemljivo, čakanje na
odločitev v vzporednem postopku, katerega rezultat je koristen za prekinjeni postopek, če je
taka odločitev razumna glede na okoliščine zadeve«.
Ustavno sodišče RS in ESČP sta vrhovna organa sodne oblasti, ki skrbita za varstvo človekovih
pravic. Redna sodišča tvegajo razveljavitev odločbe pred Ustavnim sodiščem oziroma obsodbo
države pred ESČP, če svoje sodne funkcije opravljajo, ne da bi obstoječe zakone uporabljala
tudi s pomočjo z ustavo skladne razlage zakonov oziroma argumenta človekovih pravic. V
sodbah Vrhovnega sodišča najdemo primere, v katerih je štelo, da je sodišče stranki odvzelo
možnost izjave pred sodiščem, ker je dejstvo ugotovilo v nasprotju z določili 7., 212. in 214.
VSRS Sodba IV Ips 64/2016 z dne 17. 1. 2017 »Sodnik, ki odloča o prekršku, mora pri presoji, ali bo ponovil
oziroma dopolnil dokazni postopek ter izvedel ustno obravnavo, vselej imeti pred očmi tudi obdolženčeve ustavne
pravice in pravice, ki mu jih zagotavlja 6. člen EKČP.«
162
N. Betetto, Vpliv Evropske konvencije za človekove pravice na slovensko sodno prakso, v: Podjetje in delo, št.
6-7/2012, str. 1235.
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Ibidem.
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člena ZPP164, zaradi česar je bila odločitev za stranko »sodba presenečenja«, ker strank ni
seznanilo z izvedenčevimi postopki ter z neposrednimi, konkretnimi izsledki teh postopkov165,
ker je na seji pritožbenega senata vpogledalo v nepredlagani dokaz o neprerekanem dejstvu166,
ker ni upoštevalo obrazloženega ugovora nasprotne stranke167, ker je zaslišalo le pričo, ki jo je
predlagala ena stranka, ne pa priče, ki jo je predlagala nasprotna stranka168, ker je zaradi
nepravilnega vabljenja zaslišalo le eno stranko169, ker je opustilo zaslišanje izvedenca na glavni
obravnavi, kjer bi mu stranke lahko postavljale vprašanja in zahtevale pojasnila170, ker ni
obrazložilo zavrnitve dokaznega predloga171, ker je sodbo oprlo na dokaze, ki jih je stranka
sodišču posredovala po koncu glavne obravnave, nasprotna stranka pa se obravnavi teh dokazov
ni odpovedala, ker je prekršilo obveznost, da vse navedbe stranke vzame na znanje, oceni
njihovo dopustnost in relevantnost in se do tistih navedb, ki so dopustne in za odločitev
bistvenega pomena, v obrazložitvi sodbe opredeli172.173
Vrhovno sodišče se je v visokem odstotku sklicevalo na 22. člen URS ali na prakso Ustavnega
sodišča, ko je presojalo morebiten obstoj kršitve iz 8. točke drugega odstavka 339. člena ZPP.
Vrhovni sodniki se zavedajo pomena spoštovanja temeljnih procesnih jamstev in da je treba v
primeru odstopanja od jamstev preizkusiti, ali je slednje v skladu z URS oz. ali za to obstaja
mednarodnopravno utemeljen razlog.174
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Sklep II Ips 222/2011 z dne 8. 10. 2011.
Vrhovno sodišče je v Sklepu II Ips 772/2005 z dne 9. 2. 2006 navedlo, da je »raziskovalni postopek izvedenca
v bistvenem nadomestil dokazni postopek pred sodiščem. Izvedenec je opravil vrsto testov in drugih preiskovalnih
postopkov, pri katerih stranke niso mogle sodelovati in zato tudi ne preverjati korektnosti izpeljave teh postopkov
ter uporabe podatkov, ki so bili pridobljeni s temi postopki. Izvedensko mnenje predstavlja vrsto zaključkov,
izpeljanih iz podatkov, ki so bili pridobljeni s psihodiagnostičnimi testi; te zaključke bi bilo mogoče preveriti le
ob poznavanju konkretnih rezultatov testov in preiskav. Najmanj, do česar so stranke v takih položajih upravičene,
je pravica do seznanitve z izvedenčevimi postopki ter z neposrednimi, konkretnimi, dejstvenimi izsledki teh
postopkov«.
166
Sklep VSRS II Ips 401/2010 z dne 17. 2. 2011 »Z vpogledom v nepredlagani dokaz o neprerekanem dejstvu na
seji pritožbenega senata je pritožbeno sodišče kršilo načelo kontradiktornosti, tožnici onemogočilo, da se o
izvedenem dokazu izjavi in ji s tem odvzelo možnost obravnavanja pred sodiščem.«
167
Sklep VSRS II Ips 193/2009 z dne 21. 10. 2010.
168
Sklep VSRS II Ips 94/2006 z dne12. 7. 2007.
169
Sklep II Ips 292/2005 z dne 8. 3. 2007 »Posledica neupoštevanja določb o strogem osebnem vabljenju stranke
je bila, da je sodišče prve stopnje o pravno pomembnem dejstvu zaslišalo le tožnico, ne pa tudi toženko, čeprav je
slednja že v odgovoru na tožbo predlagala dokaz z zaslišanjem strank. Ker ni bilo nobenega utemeljenega razloga,
da bi sodišče prve stopnje toženi stranki pravico do zaslišanja odreklo, je bilo porušeno procesno ravnotežje med
strankama, saj je bila kršena pravica tožene stranke do izvedbe dokaza, ki je sestavni del pravice do izjave pred
sodiščem (8. točka drugega odstavka 339. člena ZPP).«
170
Sklep II Ips 631/2006 z dne 23. 11. 2006.
171
Sklep II Ips 124/2006 z dne 13. 4. 2006.
172
Sklep II Ips 480/2003 z dne 24. 6. 2004 »Pravici stranke, da se v postopku izjavi, odgovarja obveznost sodišča,
da vse navedbe stranke vzame na znanje, da oceni njihovo dopustnost in relevantnost, ter da se do tistih navedb,
ki so dopustne in za odločitev bistvenega pomena v obrazložitvi sodbe tudi opredeli. Sodišče prve stopnje bi
moralo zato tožencu odgovoriti na oba ugovora. Opredeliti bi se moralo tudi do ugovora izpolnitve, saj je nosilnega
pomena.«
173
N. Betetto, Vpliv Evropske konvencije za človekove pravice na slovensko sodno prakso, v: Podjetje in delo, št.
6-7/2012, str. 1235.
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Ibidem.
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V nadaljevanju bomo v posameznem poglavju predstavili, kako so načelo kontradiktornosti in
enakosti orožij ter pravica do nepristranskega sojenja zagotovljeni skozi določbe ZPP ter kako
jih v svojih sodbah razlaga ESČP.

6.1 ENAKOST OROŽIJ IN KONTRADIKTORNI POSTOPEK
ESČP določa, da sta zahteva po enakosti orožij ter zahteva po kontradiktornem postopku
najpomembnejša izraza pravice do poštenega obravnavanja.175
Namen te pravice je, da se strankam zagotovi možnost, da vplivajo na odločitve v zadevah, ki
posegajo v njihove pravice in interese176. Upoštevati je treba, da o obstoju kršitve ni mogoče
sklepati le na podlagi posameznega dela postopka, temveč je treba presojati, ali je bil postopek,
gledano v celoti, vključno z načinom izvajanja dokazov, pošten. Slednje je ESČP navedlo tudi
v zadevi Perić proti Hrvaški177.178
ZPP v 5. členu določa, da mora dati sodišče vsaki stranki možnost, da se izjavi o zahtevkih in
navedbah nasprotne stranke. V okvir načela obojestranskega zaslišanja lahko uvrstimo pravico
do izjave, pravico do informacije in pravico do izvajanja dokazov.179
Enakost orožij v pravdnem postopku, ki se nanaša na nasprotujoče si individualne interese
strank vsebuje zahtevo, da mora biti vsaki stranki zagotovljena možnost predstaviti argumente,
vključno z dokazi. Slednje pa ji mora biti zagotovljeno pod pogoji, ki je ne postavljajo v občutno
slabši položaj nasproti drugi stranki.180 ESČP je v zadevi Prevljak in drugi proti BIH181
pojasnilo, da so imeli pritožniki zagotovljen kontradiktorni postopek, v katerem so lahko
predstavili svoje argumente in tudi dokaze ter se izjavili glede argumentov in dokazov
nasprotne stranke. Domače sodišče je navedbe, ki so bile bistvene za odločitev, ustrezno
presodilo, svoje dejanske in pravne zaključke pa nato tudi izčrpno obrazložilo. Sodišče je zato
odločilo, da je bil postopek kot celota pošten. ESČP je pravico do odgovora na navedbe in
predloge nasprotne stranke razširilo na ravnanje katere koli osebe ali organa, ki lahko v
postopku vpliva na odločitev sodišča. Stranka ima torej po obrazložitvah ESČP načeloma
pravico, da se seznani z vsem procesnim gradivom, zbranim v sodnem spisu182. Iz novejše
Povzeto po A. Galič, Ustavno civilno procesno pravo, 2004, str. 161.
Sodišče je slednje navedlo v primeru Ziegler proti Švici (pritožba št. 33499/96).
177
Primer Perić proti Hrvašk (pritožba št. 33499/96).
178
A. Galič, Pravica do izjavljanja in pravica do enakega obravnavanja v novejši praksi evropskega sodišča za
človekove pravice, v: Pravosodni bilten, št. 1/2014, str. 77.
179
Povzeto po L. Ude, Civilno procesno pravo, 2002, str. 120–122.
180
Primerjaj R. Clayton, H. Tomlinson, Fair trial Rights, 2010, str. 158.
181
Primer Prevljak in drugi proti BIH (pritožba št. 127/10).
182
Takšno stališče ESČP najdemo v zadevi Milatová in drugi proti Češki, v kateri je med obravnavanjem primera
opozorilo, da mora biti na podlagi načela kontradiktornosti postopka strankam zagotovljeno podajanje dokazov v
podporo svojim navedbam, ter poznavanje dokazov, ki jih predloži nasprotna stran, hkrati pa morajo imeti
možnost, da se o navedbah nasprotne stranke izjasnijo. Možnost, da stranke pogledajo spis in si tako pridobijo
kopije vlog nasprotne stranke, še ni zadostno varovalo za zagotavljanje pravice do kontradiktornega postopka.
ESČP je mnenja, da pravičnost zahteva, da ustavno sodišče obvesti pritožnika, da je nasprotna stran vložila v spis
vlogo in da lahko na to vlogo odgovori. V zadevi se ustavno sodišče sicer ni izrecno oprlo na nobene navedbe,
podane v odgovoru na pritožbo. Vendar ker so se navedbe nasprotne strani, podane v odgovoru na pritožbo,
nanašale neposredno na razloge za pritožbo in pozivale k zavrnitvi pritožbe, so torej stremele k vplivanju na
odločitev ustavnega sodišča. ESČP je podalo mnenje, da je zato mogoče domnevati, da so imeli pritožniki
175
176
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sodne prakse Sodišča izhaja tudi, da dvostranskost pravnih sredstev ni dovolj. Če pred
vrhovnim sodiščem nasprotna stranka odgovori na pravno sredstvo pritožnika (revizija,
kasacija), iz 6. člena EKČP izhaja zahteva, da se ta odgovor vroči pritožniku, ki po mnenju
Sodišča mora imeti možnost, da se do njega opredeli183. Po stališču Sodišča je za zaupanje v
delo sodišč bistveno, da je stranki omogočeno, da se izjavi glede vsake listine, ki je v spisu. 184
Pravico do informacije povezujemo z vročanjem. EKČP sicer ne zagotavlja določenih načinov
vročitve, je pa v skladu s 6. členom potrebno presoditi, ali je bila stranka v konkretnem primeru
prikrajšana za uresničitev pravice iz prvega odstavka 6. člena EKČP. Stranki je potrebno vabila
vročiti tako, da bo vedela za čas in kraj obravnave ter da bo imela dovolj časa za pripravo.
Sodišče je v zadevah, v katerih je odločalo, obrazložilo, da so potrebna določena dokazila o
tem, da so bila vabila poslana. Tudi nadomestne vročitve so dopustne, vendar je treba paziti, da
oseba, ki pisanje sprejme namesto naslovnika, to dejanje razume in lahko zato tudi ustrezno
ravna. Tudi v že omenjeni zadevi Gaspari proti Sloveniji je Sodišče obrazložilo, da če sodišče
pisanje vroča na napačnem naslovu, je stranka s tem prikrajšana za pravico do izjavljanja. Treba
je omeniti tudi, da je tudi na strankah breme, da poskrbijo za možnost vročanja na naslovu,
katerega so sporočile sodišču. ESČP je obrazložilo, da je treba preizkusiti, ali je okoliščina, da
vročitev stranki ni mogla biti opravljena oziroma da iz drugih razlogov stranka ni sodelovala v
postopku, posledica njene premajhne skrbnosti in malomarnosti. Z EKČP pa ni skladna
ureditev, po kateri stranka ni posebej obveščena o terminu razpisanega naroka, temveč lahko
za ta termin izve iz objave razpisa obravnav na sodišču. Od stranke namreč ni mogoče
pričakovati, da bo spremljala, kdaj bo njen primer razpisan in preverjala v sodnem spisu, ali so
v njem kakšne nove vloge.185
Sistem vročanja je bil v Sloveniji posodobljen z najnovejšo novelo ZPP-E. Z novelo se je med
drugim okrepila podlaga za uveljavitev vročanja po varni elektronski poti, osebam, ki imajo
registriran varen predal v informacijskem sistemu e-sodstvo ali naslov za vročanje po varni
elektronski poti. Opušča se pojem vročanja kot registrirane dejavnosti. Prav tako pa se izrecno
omenja vročanje po detektivu in izvršitelju. Izrecno je določeno tudi, kar je sicer do sedaj praksa
že uporabljala, da posebno vročanje vabil na narok ni potrebno, če je sodišče na prejšnjem
naroku stranko povabilo ustno na naslednji narok ter jo poučilo o posledicah izostanka ter je
bilo vse to zapisano tudi na zapisnik. Prav tako je izrecno uveden program vodenja postopka v
279. č členu. Poenotila so se pravila za vročanje državnim organom, organom samoupravnih
lokalnih skupnosti, pravnim osebam, podjetnikom posameznikom, odvetnikom in notarjem.
Novost je prav tako pravica stranke, da se ji pisanje glede na njeno določitev vroča v poštni

pravni interes, da prejmejo kopije vlog nasprotnih strank, saj samo stranka sama lahko presodi, ali je potrebno, da
odgovori na pisanja nasprotne strani. Sodišče je odločilo, da proces pred ustavnim sodiščem pritožnikom ni
omogočil pravega sodelovanja v postopku, zato je bil s tem izvršen poseg v njihovo pravico do poštenega sojenja.
Primerjaj M. Longar, Quis custodiet ipsos custodies? Pravica do poštenega sojenja pred ustavnimi sodišči, v:
Revus – revija za evropsko ustavnost, št. 5/2005, str. 54–63.
183
Po mnenju prof. Galiča gre za sporno stališče Sodišča, namreč že v sami zadevi Hudakova in drugi proti
Slovaški je slovaška vlada opozorila, da lahko tako mehansko stališče povzroči nekako neskončno verigo vlog, saj
ima v tem primeru nasprotna stranka spet pravico do odgovora na odgovor itd.
184
A. Galič, Pravica do izjavljanja in pravica do enakega obravnavanja v novejši praksi evropskega sodišča za
človekove pravice, v: Pravosodni bilten, št. 1/2014, str. 78–79.
185
Ibidem, str. 80–81.
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predal. Slednje pa je zakonodajalec tudi omejil186.187 Sicer pa je vročanje v ZPP urejeno v
enajstem poglavju, od 132. do 149. člena.
Glavni cilj vročanja je, da se naslovnik seznani s sodnim pisanjem, ki se vroča. Vročevalec
mora pri vročanju ravnati skrbno. Odvisno od okoliščin pri vročanju bi vročevalec moral torej
poskusiti priti do podatka, kje je naslovnik, in skušati ugotoviti, ali živi na naslovu, kjer se
opravlja vročanje, in tudi, ali bo morda daljši čas odsoten. Na tak način se prepreči potreba po
vročanju po zasebnih vročiteljih oz. detektivih in tudi vlaganje pravnih sredstev, ki postopek
vračajo v prejšnje faze (vrnitev v prejšnje stanje in obnova postopka). Vročanje je tehnično
opravilo, ki mora biti izvedeno pravilno, sicer je ogrožena zakonitost celotnega postopka. Za
dejansko varovanje pravice do izjave v postopku je izredno pomembna tudi ureditev pravnih
sredstev v primerih, ko naslovnik pisanja, posebno tožbe, dejansko ne prejme. V okviru
spreminjanja pravil o vročanju je potrebno tako vedno pretehtati, koliko lahko s pravili o
vročanju omejimo pravico toženca do izjave v postopku in koliko lahko s pravili o vrnitvi v
prejšnje stanje in obnovi postopka posežemo v pravno varnost tožnika, ki se zanese na v
postopku pridobljene pravice.188
Katere dokaze bo država podpisnica štela za dopustne, je prepuščeno njeni presoji. Prav tako
tudi pravilnost dokazne ocene sodišč. Glede naštetega ESČP nima pristojnosti za presojo
zakonitosti izpodbijanih sodnih odločb, razen v primeru, ko zakonitost pomeni tudi kršitev
katere od pravic, ki jih zagotavlja EKČP. 6. člen EKČP se namreč nanaša le na pošteno
obravnavanje postopka, ne pa pravilnost rezultata postopka. Odločitev, katere dokaze bo
sodišče izvedlo samo po sebi, ni podrejena ESČP, temveč presoji domačih sodišč. Obdolžencu
je sicer brezizjemno zagotovljena pravica do kontradiktornosti glede dokazov obtožbe, glede
lastnih dokazov pa je s Konvencijo zagotovljena le izvedba pod enakimi pogoji, kot veljajo za
izvedbo dokazov tožilstva.189
Ni nepošteno, če se od stranke zahteva, da dokaže dejstvo, ki ga zatrjuje. Prav tako je tudi glede
izvedenskega mnenja bistveno, da se zagotovi možnost izjave. Dopustno je, da domače sodišče
zavrne izvedbo dokaza, za katerega meni, da ni bistven za odločitev v zadevi. V tem primeru
ESČP ne bo presojal pravilnosti pravnega stališča, zaradi katerega je pravdno sodišče menilo,
da neki dokaz ni pomemben za odločitev v konkretni zadevi; je pa pomembno, da sodišče
takšno zavrnitev dokaznega predloga obrazložiti190. ESČP, če povzamemo, torej ne presoja
dopustnosti dokazov, dokazne ocene in odločitve civilnih sodišč, katere dokaze bodo izvedla,
vendar po drugi strani te odločitve upošteva ob presoji, ali je bilo v celotnem postopku,
zagotovljeno pošteno obravnavanje. Pomembno je torej, da se zagotovi enakopraven položaj
Glej 7. odstavek 142. člena ZPP.
A. Galič, Zakon o pravdnem postopku (ZPP): z uvodnimi pojasnili k spremembam zakona in stvarnim kazalom,
2017, str. 25–29.
188
J. Kramberger Škerl, Vročanje osebam z neznanim prebivališčem de lege lata in de lege ferenda, v: Pravni
letopis, 2010, str. 73–98.
189
Povzeto po A. Galič, Ustavno civilno procesno pravo, 2004, str. 164.
190
Sodba II Ips 799/2006 z dne 18. 6. 2009: »Sodišče prve stopnje ogleda kraja ni opravilo, svoje odločitve o tem
pa ni obrazložilo, vendar pa je pritožbeno sodišče v svojih razlogih ustrezno pojasnilo, zakaj izvedba predlaganega
dokaza za odločitev sodišča ni bila bistvena. Pritožbeno sodišče je tako utemeljilo zavrnitev dokaznega predloga
in s svojimi razlogi zadostilo zahtevam, ki v zvezi z jamstvi strank v dokaznem postopku za sodišča izhajajo iz 22.
člena URS.« Primerjaj N. Betetto, Vpliv Evropske konvencije za človekove pravice na slovensko sodno prakso,
v: Podjetje in delo, št. 6-7/2012, str. 1235.
186
187
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strank ter da je le tem dana razumna možnost, da predstavijo svoj primer191. Stranki mora biti
dana možnost, da se seznani z dokazi ter se do njih opredeli ter tako morebiti vpliva na odločitev
sodišča192.193
Tudi glede dokazovanja novela ZPP-E prinaša določene novosti, kot je npr. možnost postavitve
sodnega izvedenca s strani sodišča že pred pravdo194, novosti glede varstva poslovnih
skrivnosti195, ravnanje s tajnimi podatki ter dostop do teh podatkov196. Sicer pa so dokazi in
njihovo izvajanje urejeni v ZPP od 212. člena do 268. a člena. Termin dokaz zakon uporablja
tudi v 8. členu197 ZPP, ki se uporablja za uspeh dokazovanja. V zvezi z dokazovanjem lahko
omenimo tudi 7., 287., 289., 290. in 291. člen ZPP.
Pravica do izjavljanja zajema tudi obveznost sodišča, da navedbe, dokaze in argumente strank
obravnava ter jih pretehta brez prejudiciranja njihove pomembnosti. Iz 6. člena EKČP po
stališču ESČP izhaja tudi obveznost sodišča, da svojo odločitev v sodbi ustrezno obrazloži.
Marsikdaj je namreč šele iz obrazložitve razvidno, ali je pravdno sodišče zagotovilo pošteno
obravnavanje in pravico stranke do izjave. Pošteno sojenje vsebuje zahtevo, da se sodišče
opredeli do bistvenih vprašanj. ESČP je v svojih sodbah pojasnilo, da mora biti razvidno, da se
je sodišče ukvarjalo z argumenti stranke in da ni ostal dvom o tem, ali jih je sodišče
spregledalo.198
Glede določenih strankinih navedb v konkretni zadevi je mogoče sklepati konkludentno iz
preostale vsebine obrazložitve in zato zgolj okoliščina, da se v obrazložitvi sodbe do nečesa
sodišče neposredno ni opredelilo, še ne pomeni, da se z zadevo ni seznanilo in da je ni
pretehtalo. 6. člen EKČP torej ne zagotavlja podrobnega odgovora na vsak argument ali
navedbo, hkrati pa ESČP ne presoja ali je nacionalno sodišče pravilno odgovorilo na argumente
in navedbe strank. Glede dostopa do vrhovnega sodišča in ali bo to zadevo sploh vzelo v
vsebinsko obravnavo, se postavlja vprašanje, ali je dopustna vsebinsko tudi prazna
obrazložitev. Tako najdemo v tretjem odstavku 367. c člena ZPP, da za obrazložitev sklepa, s
katerim se predlog za dopustitev revizije zavrne, zadošča, da se sodišče splošno sklicuje na
neobstoj pogojev iz 367. a člena. ESČP je pri odločanju o dopustitvi dostopa na vrhovno sodišče
VSRS Sodba IV Ips 64/2016 z dne 17. 1. 2017: »Zaključek sodišča, da izvedba predlaganih razbremenilnih
dokazov in zaslišanje obdolženca ni nujno potrebna, je v primeru, ko je bil prekršek ugotovljen s posrednimi
opažanji policistov, obdolženec pa je v zahtevi obrazloženo izpodbijal ugotovitve prekrškovnega organa in svoje
navedbe podkrepil z dokazi, ki bi bili zmožni ovreči očitke, če bi z njimi uspel, v nasprotju s pravnimi jamstvi iz
22. in 29. člena Ustave ter 6. členom EKČP.«
192
V zadevi Augusto proti Franciji je Sodišče odločilo, da je prišlo do kršitve pravice do kontradiktornega
postopka, ker ni bilo posredovano mnenje izvedenca medicinske stroke. Sodišče je namreč že v kar nekaj sodbah
poudarilo, da lahko mnenje medicinskega izvedenca, ki ima strokovno znanje, s katerim sodišče ne razpolaga,
odločilno vpliva na presojo dejstev in ga je zato treba šteti za bistven dokaz.
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A. Galič, Pravica do izjavljanja in pravica do enakega obravnavanja v novejši praksi evropskega sodišča za
človekove pravice, v: Pravosodni bilten, št. 1/2014, str. 81–83.
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268. a člen ZPP.
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219. b člen ZPP.
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Od 332. a do 332. d člena ZPP.
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8. člen ZPP
Katera dejstva se štejejo za dokazana, odloči sodišče po svojem prepričanju na podlagi vestne in skrbne presoje
vsakega dokaza posebej in vseh dokazov skupaj ter na podlagi uspeha celotnega postopka.
198
A. Galič, Pravica do izjavljanja in pravica do enakega obravnavanja v novejši praksi evropskega sodišča za
človekove pravice, v: Pravosodni bilten, št. 1/2014, str. 84.
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potrdilo, da je taka prazna obrazložitev dopustna in zadostna199. Slednje pa je pomembno
predvsem, če želimo doseči želen in legitimen učinek razbremenitve vrhovnega sodišča. S tem
se sodišče lahko v polni meri posveti zadevam, ki jih je sprejelo v obravnavo, ter lažje
uresničuje zahtevo preglednosti in sledljivosti prakse vrhovnega sodišča.200
Če povzamemo, ESČP dopušča možnost praktično neobrazloženega sklepa o nedopustitvi
pravnega sredstva na vrhovno sodišče. Za navedeno pa govori več razlogov. Po eni strani je
slednje nujno, če želimo doseči cilj, da se sodniki na vrhovnem sodišču lahko vsebinsko
posvetijo najpomembnejšim zadevam. Drugi razlog pa je v tem, da sklep o nesprejemu
pravnega sredstva v obravnavo ne pomeni, da se Vrhovno sodišče z izpodbijano sodbo strinja
ali da jo šteje za pravilno. Sklep namreč pomeni le, da sodišče zadeve vsebinsko ne bo
obravnavalo, slednje pa ne pomeni, da izpodbijano sodbo šteje za pravilno. Pomembno je, da
je judikatov vrhovnega sodišča malo, saj se le s tem lahko doseže cilj, da so ti judikati dovolj
prepoznavni, odmevni in usmerjevalni. S tega vidika je torej zaželeno, da v obrazložitvah
sklepov o zavrnitvi predloga za dopustitev revizije ni zapisov glede strinjanja ali nestrinjanja
sodišča z vsebino.201
Prvi odstavek 6. člena EKČP v okviru pravice do izjavljanja vsebuje tudi pravico do ustne
obravnave, vendar pa ta pravica ni neomejena. Država podpisnica uživa določeno prosto
presojo, po drugi strani pa je Sodišče v svojih sodbah pojasnilo, da je ustna obravnava obvezna
vsaj na eni stopnji, če jo stranka zahteva. Glede navedenega so možne izjeme v primeru, če gre
za sporna pravna ali tehnična vprašanja.202
ZPP načelo ustnosti in pismenosti kombinira, vendar daje poseben poudarek načelu ustnosti.203
Že 4. člen ZPP določa, da sodišče odloči o tožbenem zahtevku na podlagi ustnega,
neposrednega in javnega obravnavanja. V drugem odstavku pa je še navedeno, da če zakon tako
določa, odloči sodišče o tožbenem zahtevku na podlagi pisno izvedenih pravdnih dejanj in na
podlagi posredno izvedenih dokazov. Sicer pa določbe glede ustnosti in pismenosti najdemo
tudi v naslednjih členih ZPP: 16., 238., 253., 284., prvi odstavek 339.204, 10. točka drugega
odstavka 339205.206
Če povzamemo, je enakost orožij zraven pravice do izjavljanja temeljno jamstvo poštenega
obravnavanja po prvem odstavku 6. člena EKČP. Pomembno je, da ima stranka pravico
predstaviti argumente, vključno z dokazi. To pa ji mora biti zagotovljeno pod pogoji, ki je ne
postavljajo v slabši položaj od nasprotne stranke. ESČP je v svojih sodba utemeljilo, da domača
sodišča ne smejo zavrniti dokaznih predlogov ene stranke z utemeljitvijo, da je dejansko stanje
že dovolj pojasnjeno na podlagi navedb strank in pisnih dokazov, po drugi strani pa glede istih
Slednje je ESČP pojasnilo npr. tudi v zadevi Nersesyan proti Armeniji (pritožba št. 15371/07).
A. Galič, Pravica do izjavljanja in pravica do enakega obravnavanja v novejši praksi evropskega sodišča za
človekove pravice, v: Pravosodni bilten, št. 1/2014, str. 84–85.
201
A. Galič, Dostop do vrhovnega sodišča v pravdnem postopku v novejši praksi ESČP, v: Pravna praksa, št. 6–
7/2011, str. 6.
202
A. Galič, Pravica do izjavljanja in pravica do enakega obravnavanja v novejši praksi evropskega sodišča za
človekove pravice, v: Pravosodni bilten, št. 1/2014, str. 85–88.
203
Povzeto po L. Ude, Civilno procesno pravo, 2002, str. 122.
204
Kršitev načela ustnosti pomeni relativno bistveno kršitev postopka.
205
Kršitev načela ustnosti pomeni absolutno bistveno kršitev postopka.
206
Povzeto po L. Ude, Civilno procesno pravo, 2002, str. 122–123.
199
200
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spornih dejstev dopustiti zaslišanje prič, ki jih je predlagala nasprotna stranka207. V takem
primeru je bila npr. zahteva po enakosti orožij prekršena208. Glede na pravico do poštenega
sojenja je tako popolnoma nedopustno, če nacionalno sodišče omogoči ustno sodelovanje le eni
stranki, če je izvedenec neposredno povezan z eno od strank, še posebej, kadar ima izvedenec
osrednjo vlogo v sodnem postopku ter če država med sodnim postopkom, v katerem je
udeležena, spremeni zakonodajo, da bi vplivala na izid tega postopka.209
Kršitev obojestranskega zaslišanja oz. načela kontradiktornosti je po ZPP absolutna bistvena
kršitev210, vloži se lahko tudi revizija211 ter zahteva za obnovo postopka212.213

6.2 PRAVICA DO NEPRISTRANSKEGA SOJENJA
ESČP pogoj nepristranskosti med drugim obravnava tudi v zvezi z neodvisnostjo.214
Načeli neodvisnosti in nepristranskosti sta povezani z načeli, ki urejajo pravico do sodišča.
Podlaga načel neodvisnosti in nepristranskosti je delitev oblasti, čeprav EKČP ne narekuje,
kako je slednje treba izpolnjevati. Je pa iz sodne prakse jasno, da zakonodajna in izvršilna veja
oblasti ne smeta ovirati delovanja sodne veje oblasti. ESČP je kršitev na tem področju npr.
ugotovilo v zadevi Sovtransavto Holding proti Ukrajini215.216
Za presojo nepristranskosti sodišča je ESČP sprejelo t. i. dvojni subjektivno-objektivni test. V
okviru subjektivnega testa sodišče ugotavlja dejanski obstoj pristranskosti, to so osebna
prepričanja odločujočega sodnika.217 Kot dejanski obstoj pristranskosti ali predsodek do
določene stranke lahko npr. navedemo okoliščine, ko sodnik izrazi sovražnost ali odpor do
določene stranke ali si zadevo dodeli iz osebnih razlogov.218 Pri objektivnem testu gre za
presojo, ali je na strani sodnika takšna okoliščina, ki bi pri razumnem človeku lahko ustvarila
določen dvom o njegovi nepristranskosti. Dokazovanje okoliščin, če opazujemo skozi
subjektivni test, je težavno, hkrati je treba upoštevati tudi, da se nepristranskost sodnika
domneva, dokazno breme za dokaz pristranskosti pa je na pritožniku. ESČP daje velik pomen

Sklep II Ips 94/2006 z dne 12. 7. 2007: »Če sodišče izvede dokaz z zaslišanjem le ene oporočne priče, ki jo je
predlagala tožena stranka, ne pa tudi priče, ki jo je predlagala tožeča stranka, krši pravico do enakosti pred
zakonom, saj bi lahko glede na nasprotujoče si trditve strank obe priči izpovedali glede dejstva, ali je oporočitelj
podpisal oporoko v prisotnosti obeh oporočnih prič.«
208
Tako je sodišče pojasnilo v zadevi Perić proti Hrvaški (pritožba št. 34499/06).
209
A. Galič, Pravica do izjavljanja in pravica do enakega obravnavanja v novejši praksi evropskega sodišča za
človekove pravice, v: Pravosodni bilten, št. 1/2014, str. 88–89.
210
Glej 8. točko drugega odstavka 339. člena ZPP.
211
Glej 370. člen ZPP.
212
Glej 2. točko 394. člena ZPP.
213
Povzeto po L. Ude, Civilno procesno pravo, 2002, str. 122.
214
Povzeto po A. Galič, Ustavno civilno procesno pravo, 2004, str. 413.
215
V zadevi Sovtransavto Holding proti Ukrajini je Sodišče ugotovilo kršitev pravice zaradi posredovanja
predsednika Ukrajine Vrhovnemu arbitražnemu sodišču. Ta je od sodišča zahteval, da brani interese državljanov
Ukrajine proti interesom ruske družbe, ki se je pritožila.
216
Povzeto po D. Gomien, Kratek vodič po Evropski konvenciji o človekovih pravicah, 2009, str. 50.
217
Povzeto po A. Galič, Ustavno civilno procesno pravo, 2004, str. 413
218
A. Galič, Pravica do sodnega varstva v novejši praksi Evropskega sodišča za človekove pravice, v: Pravosodni
bilten, št. 4/2013, str. 108.
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tudi na zunanji videz nepristranskosti sodišča in zato ima objektivni test odločilno težo pri
presoji kršitev pravice do nepristranskosti sodišča.219
Vtis nepristranskosti se lahko ogroža tudi v primeru, kadar isti sodnik odloča v več fazah
postopka. Vendar pa slednje ne pomeni, da bi v ponovljenem postopku moral odločati drug
sodnik, če višje sodišče razveljavi sodbo nižjega sodišča.220 Četudi so posamezni sodniki za
obravnavanje konkretne zadeve tehnično usposobljeni in hkrati tudi ni subjektivnega razloga
za dvom o njihovi osebni integriteti, ESČP poudarja pomembnost zunanjega videza objektivne
nepristranskosti in neodvisnosti. Naveden standard zahteva tudi, da se osebam, ki odločajo o
določeni zadevi, ne dopuščajo kakršna koli razmerja s strankami v zadevi.221 Tukaj spomnimo
na zadevo Švarc in Kavnik proti Sloveniji, v kateri je sodišče ugotovilo kršitev 6. člena EKČP
zaradi nepristranskosti sodnika v objektivnem smislu.222
Objektivni sum lahko, ob upoštevanju ostalih okoliščin primera, ustvarijo predvsem finančne
povezanosti, podrejenosti, odvisnosti do udeleženca v postopku. Glede povezav so bistvene
tudi okoliščine osebnih ter sorodstvenih povezav med sodniki in strankami ter odvetniki.
Omeniti je treba tudi t. i. dvojno vlogo sodnika. Slednje je ESČP ugotovilo v zadevi Mežnarič
proti Hrvaški,223 v kateri je ustavni sodnik že v predhodnem sojenju nastopal kot odvetnik ene
od strank. Isto lahko rečemo za zadevo Švarc in Kavnik proti Sloveniji, v kateri je ustavni sodnik
v predhodnem sojenju za eno od strank napisal pravno mnenje. Čeprav sta bili v omenjenih
zadevah vlogi sodnikov majhni ter je šlo celo za drugačno temo kot pri odločanju v ustavni
pritožbi ter hkrati časovno oddaljeni zadevi od odločanja ustavnega sodišča je ESČP odločilo,
da je obstajal utemeljen objektivni dvom o nepristranskosti sodnika v obeh navedenih
primerih.224
V teh zgoraj navedenih primerih je bila vloga sodnika zunaj njegove sodniške funkcije, ESČP
pa v novejši praksi odloča tudi v zadevah, ko se sodniku očita, da je odločal kot sodnik že v isti
ali povezani zadevi. Slednje samo po sebi sicer še ne zadošča za objektivni dvom o
nepristranskosti, temveč so bistvene okoliščine primera. Da gre za kršitev je ESČP določilo v
zadevi Grajewski proti Poljski225, kjer je isti sodnik najprej odločal o višini terjatve v stečajnem
postopku kasneje pa o istem še v pravdnem postopku. Nasprotno pa je v zadevi Khoniakina
proti Gruziji226 ESČP odločilo, ko gre za odločanje na vrhovnem sodišču, kjer je po naravi same
stvari pogosto, da bo isti sodnik udeležen v več istovrstnih postopkih ter da je zaradi navedenega
moral svoje stališče oblikovati že v prejšnjih postopkih. V zadevah, ki so sporne, gre predvsem
za možno zvezo med dejanskim stanjem in pravnimi vprašanji, ki so bila odločilna že v prvem
postopku ter tistimi odločilnimi za odločitev v drugem postopku. Glede na konkretni primer je
lahko nedopustno tudi, kadar o pravnem sredstvu odloča sodnik, ki je sodeloval že v postopku
na prvi stopnji, četudi ne nujno pri sprejetju sodbe. Tak sodnik si je v konkretni zadevi že
Povzeto po A. Galič, Ustavno civilno procesno pravo, 2004, str. 413.
Ibidem, str. 415.
221
Povzeto po D. Gomien, Kratek vodič po Evropski konvenciji o človekovih pravicah, 2009, str. 50–51.
222
Zadeva je opisana v poglavju 5.3, druge izbrane sodbe proti Sloveniji.
223
Primer Mežnarić proti Hrvaški (pritožbe št. 71615/01)
224
A. Galič, Pravica do sodnega varstva v novejši praksi Evropskega sodišča za človekove pravice, v: Pravosodni
bilten, št. 4/2013, str. 109.
225
Primer Grajewski proti Poljski (pritožba št. 27225/05).
226
Khoniakina proti Gruziji (pritožba št. 17767/08).
219
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ustvaril mnenje. Če nižje sodišče sledi praksi vrhovnega sodišča, ni razloga za dvom o
nepristranskosti. Isto velja tudi za dokaze, izvedene po uradni dolžnosti. Nasprotno pa določeni
pritiski izvršilne oblasti lahko pomenijo utemeljen dvom o nepristranskosti227. Nepristranskost
pa se navezuje tudi na strukturo in organizacijo sodišča v zvezi z navedenim, pri čemer je
pomembna tako sestava sodišča, odločanje o izločitvi, sistem zagotovitve neodvisnosti
sodnikov od zunanjih vplivov in od hierarhično nadrejenih na sodišču. Ni dopustno, da bi bil
sodnik podvržen pritiskom ali navodilom drugih sodnikov in nadrejenih.228
V poglavju 5.3, druge izbrane sodbe proti Sloveniji, smo omenili primer Pečnik proti Sloveniji,
v katerem je ESČP ugotovilo kršitev pravice do nepristranskega sojenja. V Sloveniji se je v
tistem času pojavilo stališče, da sodnik, na katerega se žalitev nanaša, sam ne bo mogel več
kaznovati stranke ali odvetnika.229 Profesor Galič v svojem članku Pravica do sodnega varstva
v novejši praksi Evropskega sodišča za človekove pravice, opozarja, da je tak sklep prenagljen
ter da je treba upoštevati dvoje:
1. da se navedeno kaznovanje nanaša na čas pred odločitvijo Ustavnega sodišča v zadevi
U-I-145/03230, v kateri pa je sodišče delno razveljavilo sistem sankcij iz 11. člena ZPP,
ki se uporablja tudi za kaznovanje žaljivih vlog. Z navedenim posegom je sodišče
doseglo, da na kaznovanje v pravdnem postopku ni več mogoče gledati kot na odločanje
v kazenski obtožbi. Za novejše zadeve bi ESČP sedaj moralo izreči, da pri kaznovanju
po ZPP ne gre več za zadevo, ki spada v okvir 6. člena EKČP.
2. sklep o kaznovanju mora sodnik obrazložiti v smislu, da gre za napad na avtoriteto
sodne oblasti (109. člen ZPP) in ne na posameznega sodnika, ker potem ne more iti za
odločanje v lastni zadevi.231
Na tem mestu moramo poudariti, da na odločitve ESČP vplivajo tudi druge okoliščine primera.
Tudi po mnenju profesorja Galiča sodnik v obravnavani zadevi ne bi rabil sam kaznovati
odvetnice, marveč bi bilo bolje, da bi to vprašanje kaznovanja prepustil višjemu sodišču.232
Sicer pa je samo kaznovanje strank in odvetnikov v pravdnem postopku tako po stališču
Ustavnega sodišča kot ESČP dopustno. Iz namena pravil kaznovanja udeleženca zaradi
neprimernega vedenja je zagotoviti pravilen in urejen potek sodnih postopkov ter ugled sodstva.
Ustavno sodišče je v okviru tega instituta prilagodilo 11. člen ZPP. Razveljavilo je možnost
zaporne kazni ter znižalo denarno kazen. S tem dejanjem je Ustavno sodišče sledilo praksi

Primer Sovtransavto proti Ukrajini (pritožba št. 48553/99), v katerem je ESČP odločilo, da je šlo za kršitev, ko
so predstavniki oblasti pritiskali v postopku pred sodiščem z izjavami, da pričakujejo od sodišča, da bo zavarovalo
domače državljane.
228
A. Galič, Pravica do sodnega varstva v novejši praksi Evropskega sodišča za človekove pravice, v: Pravosodni
bilten, št. 4/2013, str. 109–111.
229
A. Velkaverh, Kaznovanje zaradi žalitve sodišča in pravica do nepristranskega sojenja, v: Pravna praksa, št.42
(2012), str. 34.
230
Odl. U-I-145/03.
231
A. Galič, Pravica do sodnega varstva v novejši praksi Evropskega sodišča za človekove pravice, v: Pravosodni
bilten, št. 4/2013, str. 112–113.
232
Ibidem, str. 113.
227
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ESČP ter doseglo, da na kaznovanje v pravdnem postopku ni več mogoče gledati kot na
odločanje o kazenski odločbi.233
Sojenja s poroto EKČP ne zahteva v primeru, da ima določena država porotni sistem, pa glede
slednjega prav tako veljajo zahteve o nepristranskosti in neodvisnosti.234
Za presojo objektivnega preizkusa je pomembno, ali obstajajo pravila, ki omogočajo
nepristranskost sojenja v nacionalnem pravnem redu. Tukaj gre predvsem za ureditev instituta
izločitve sodnika. Ta pravila kažejo na skrbnost domačega zakonodajalca, da se odstranijo
dvomi o nepristranskosti sodišča.235
Institut izločitve sodnika je v ZPP urejen v členih od 70. do 75. Navedeni členi določajo v
katerih primerih sodnik ali sodnik porotnik ne sme opravljati sodniške funkcije236, dolžnost
sodnika ali sodnika porotnika, da preneha z delom, takoj ko izve za razlog izločitve, ali v
primeru dvoma, da obstajajo okoliščine glede njegove nepristranskosti mora o tem obvestiti
predsednika sodišča ter počakati z vsemi nadaljnjimi pravdnimi dejanji237, kdaj in kako lahko
stranke zahtevajo izločitev238, obvezen odziv sodnika ali sodnika porotnika, ko izve, da se
zahteva njegova izločitev239 ter smiselno uporabo določb za strokovne sodelavce in
zapisnikarje240.
Že Ustava Republike Slovenije določa, da ima vsakdo pravico, da o njegovih pravicah in
dolžnostih ter o obtožbah proti njemu brez nepotrebnega odlašanja odloča neodvisno,
nepristransko in z zakonom ustanovljeno sodišče. Sodi pa mu lahko samo sodnik, ki je izbran
po pravilih, vnaprej določenih z zakonom241 in s sodnim redom.242
Kljub funkciji sodnika so včasih podane okoliščine, ki izključujejo sodnikovo sposobnost, da
sodi v konkretni pravdni zadevi. Gre torej za dvom, da bo lahko v določeni zadevi sodil
objektivno, tj. nepristransko. Razloge za izločitev ZPP deli na absolutne, ki so določene v
točkah od 1–5 in relativno, ki je določena v točki 6, zapisana kot generalna klavzula. Pri teh
razlogih ni pomembno, ali bi v konkretni zadevi ti razlogi dejansko vplivali na sodnika, same
predpostavke namreč temeljijo na običajnih lastnostih posameznika in vplivu, ki jih lahko imajo
na povprečnega posameznika. Določbe o izločitvi veljajo tudi za sodnike porotnike. Prav tako
je pomembno omeniti, da pravna stališča posameznega sodnika ne morejo biti razlog za njegovo
izločitev.243

A. Galič, Zakon o pravdnem postopku (ZPP): z uvodnimi pojasnili k spremembam zakona in stvarnim kazalom,
2017, str. 22–23.
234
Povzeto po D. Gomien, Kratek vodič po Evropski konvenciji o človekovih pravicah, 2009, str. 51.
235
A. Galič, Pravica do sodnega varstva v novejši praksi Evropskega sodišča za človekove pravice, v: Pravosodni
bilten, št. 4/2013, str. 108
236
70. člen ZPP.
237
71. člen ZPP.
238
72. in 73. člen ZPP.
239
74. člen ZPP.
240
75. člen ZPP.
241
To sta v našem pravu Zakon o sodniški službi in Zakon o sodiščih.
242
23. člen URS.
243
Povzeto po U. Kežmah, Zakon o pravdnem postopku s komentarjem in sodno prakso, 2009, str. 239–263.
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7

UKREPI ZA VZPOSTAVITEV PREJŠNJEGA STANJA V PRIMERU
UGOTOVLJENIH KRŠITEV

Izvrševanje sodb ESČP je pomemben vidik izvajanja Konvencije. Sodbe ESČP niso
neposredno izvršljive. Prav tako pa tudi sam postopek obravnavanja zahtev pred ESČP ni
nadaljevanje postopka pred nacionalnimi sodišči. Torej ne gre za četrto stopnjo sojenja, ki bi
omogočala razveljavitev ali spremembo odločbe nacionalnih sodišč. ESČP ugotavlja le, ali je
država kršila EKČP ali katerega izmed protokolov. Torej samodejna razveljavitev oziroma
sprememba odločbe notranjega organa na podlagi sodbe Sodišča ni možna.244
So pa sodbe ESČP vsekakor zavezujoče. Države pogodbenice morajo spoštovati dokončno
sodbo sodišča v vsaki zadevi, v kateri sodelujejo kot stranke. Prav tako se od držav podpisnic
zahteva, da sprejmejo ukrepe za prenehanje ugotovljenih kršitev, ki so bile storjene vlagatelju
pritožbe in pod pogojem, da je to mogoče, odpraviti posledice kršitve. Prav tako so dolžne
ustrezno ukrepati, da se ugotovljene kršitve ne bi ponovile. Govorimo o t. i. splošnih ukrepih.
V EKČP ni konkretno določeno, kako naj države spoštujejo sodbo Sodišča. Te se namreč lahko
same odločijo, kako bodo to storile. Vendar pa po drugi strani pri izvrševanju sodbe niso
popolnoma svobodne, saj morajo sodelovati z Odborom ministrov, ki skrbi, da izvršitev sodbe
ustreza njenemu namenu.245
Konkretna obveznost, ki jo lahko ESČP naloži državi podpisnici, je, da vlagatelju pritožbe
izplača odškodnino za škodo, ki je nastala zaradi kršitve določene človekove pravice246. V
večini primerov so za izvršitev sodbe Sodišča potrebni splošni ukrepi. Država mora sicer v
vsakem primeru natančno ugotoviti, zakaj je sploh prišlo do kršitev, ki jih je ugotovilo Sodišče.
V nekaterih primerih je kršitev določb EKČP posledica domače zakonodaje. V drugih pa pride
do kršitve določb zaradi pravne praznine. V tem primeru mora država spremeniti oziroma
dopolniti zakonodajo in s tem odpraviti kršitev.247
Tudi v Sloveniji sodbe ESČP niso neposredno izvršljive. Zakon o sodiščih sicer v 113. členu
določa, da pristojno sodišče izvrši sodbo ESČP neposredno samo, če tako določa ratificirana
mednarodna pogodba ali če tako določa zakon, ki ureja sodni postopek.
V večini primerov države sicer upoštevajo sodbe Sodišča, vendar se načini izvrševanja med
seboj razlikujejo predvsem zato, ker države izvršijo sodbe ESČP skladno s svojimi notranjimi
predpisi.248
Vendar na drugi strani naletimo tudi na države, ki ne spoštujejo sodb Sodišča. Slednje je posebej
značilno za vzhodnoevropske države, pri čemer nekatere sodbe celo popolnoma zavračajo.
Ruski parlament je npr. konec leta 2015 sprejel zakon, ki določa, da bo Rusija spoštovala sodbe
Sodišča le, če bodo skladne z rusko ustavo. Tako stališče je potrdilo tudi rusko ustavno sodišče.
Vzroki za nespoštovanje sodb ESČP so praviloma predvsem premoženjske narave. Gre za
J. Murgel, Izvrševanje sodb ESČP, v: Pravna praksa, št. 29-30/2005, str. 18–19.
Ibidem, str. 18–19.
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razmerje med obveznostjo države, da spoštuje konvencijske pravice in odpravi kršitve
človekovih pravic, in finančno racionalnostjo, vzdržnostjo domačega proračuna in stabilnostjo
države. Po načelu subsidiarnosti sta za krepitev legitimnosti Sodišča potrebna dva reformna
ukrepa. Prvi nalaga domačim sodiščem, da morajo vzpostaviti izboljšanje kakovosti sojenja in
zmanjšati pripad zadev na ESČP. Drugi ukrep nalaga Sodišču, da poveča stopnjo prepričljivosti
sodb v delu, ki se nanašajo na državam prepuščeno diskrecijo.249
Učinkovito sredstvo za odpravo posledic kršitev določb Konvencije in njenih protokolov je
obnova postopka. Ta je prav tako lahko tudi sredstvo za odpravo ali razveljavitev odločbe
notranjega organa, ki nasprotuje namenu Konvencije. Ravno zato je tudi temeljnega pomena za
izvrševanje sodb ESČP.250
V času pripravljanja novele ZPP-E je v delovnem gradivu predloga bila tudi določba, s katero
bi se uvedel nov obnovitveni razlog. Ta bi se glasil: »Če je Evropsko sodišče za človekove
pravice ugotovilo, da so bile v postopku kršene konvencijske pravice in odškodnina ni primerno
zadoščenje za odpravo posledic in je obnova nujna, da se kršitev odpravi.«251
Navedenemu predlogu naj bi nasprotovala sodišča, Slovensko sodniško društvo, pa tudi del
teorije. S takšnim nasprotovanjem se v javnosti zagotovo krepi negativna podoba sodstva.252
Odbor ministrov Sveta Evrope je v Priporočilu R 2000, št. 2 z dne 19. januarja 2000 spodbudil
države podpisnice, da proučijo in uvedejo ukrepe, ki bi omogočili tudi vzpostavitev prejšnjega
stanja. S konvencijo države niso zavezane, da bi v nacionalnem pravu morale predvideti pravno
sredstvo za ponovno odprtje postopka. Medtem pa praksa Odbora ministrov pri izvajanju
nadzora nad izvrševanjem končnih odločb Sodišča kaže, da je v izjemnih okoliščinah ponovna
proučitev primera ali odprtje postopka najbolj učinkovit ali celo edini način odprave kršitve.
Odbor ministrov je iz tega razloga pozval države, da naj proučijo svoje pravo in omogočijo
uvedbo tega instituta. Slednje je še posebej pomembno, če prizadeta stranka še zmeraj trpi resne
negativne posledice, ki niso bile ustrezno odpravljene s prisojenim pravičnim zadoščenjem in
se lahko odpravijo le s ponovno proučitvijo primera ali ponovnim odprtjem postopka ter če iz
odločbe Sodišča izhaja, da je izpodbijana nacionalna odločitev po temelju v nasprotju s
Konvencijo ali temelji na procesnih kršitvah ali napakah, ki so tako resne, da obstaja utemeljen
dvom glede izida postopka.253
Temu priporočilu so sledile Albanija, Andora, Armenija, Azerbajdžan, Hrvaška, Češka,
Estonija, Makedonija, Gruzija, Nemčija, Latvija, Litva, Moldavija, Črna gora, Norveška,
Portugalska, Romunija, Rusija, Srbija, Slovaška, Švica in Turčija ter s tem v svoje zakone o
civilnem postopku uvedle ta institut. Torej za razliko od kazenskih zadev vse države članice
Sveta Evrope niso uzakonile možnosti vlaganja pravnih sredstev tj. obnove postopkov oz.
zahteve za ponovno sojenje po izdaji sodbe Sodišča.254
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V omenjenih državah so določeni tudi razlogi za vložitev tega sredstva, kot so npr. roki, v
katerih se lahko vloži sredstvo, status oz. položaj vlagatelja ter utemeljitev zahteve. Avstrija,
Belgija, Francija, Grčija, Madžarska, Italija, Irska, Lihtenštajn, Luksemburg, Monako,
Nizozemska, Poljska, Slovenija, Španija, Švedska in Združeno kraljestvo pa določb o možnosti
vložitve takšnih sredstev ne poznajo, vendar pa nekatere države dopuščajo možnost, da, če gre
za nova dejstva ali če je treba odpraviti procesne napake (na primer Francija, Nizozemska in
Poljska), lahko pritožnik v teh primerih zahteva ponovno obravnavanje.255
V predlogu novele ZPP-E se je uvedba novega razloga za obnovo postopka, tj. izdaja sodbe
Evropskega sodišča za človekove pravice, povzela predvsem po nemškem in švicarskem pravu.
Predlog je zajemal, da do obnove postopka ne bi prišlo vedno, ko bi Evropsko sodišče za
človekove pravice ugotovilo, da so bile v postopku kršene konvencijske pravice, temveč bi po
švicarskem zgledu256 morali biti kumulativno izpolnjeni še dve dodatni predpostavki in sicer
prvič, da odškodnina ni primerno zadoščenje za odpravo posledic ter drugič, da je obnova nujna,
da se kršitev odpravi.257
Nemška ureditev258 je npr. manj omejujoča, saj je restitucijska tožba dopustna, če je Sodišče
ugotovilo kršitev Konvencije ali njenih protokolov in sodba temelji na teh kršitvah. V Republiki
Hrvaški259 pa je ureditev z vidika predpostavk še najmanj omejujoča, saj se zahteva le
ugotovitev Sodišča, da je bila kršena Konvencija ali njeni protokoli.260
Že Sodišče samo je v posameznih primerih v postopkih, ki so bili vodeni proti Sloveniji, izrecno
navedlo, da bi bila najprimernejša možnost odprave kršitve, če bi seveda zakonodaja dopuščala
možnost ponovnega odprtja postopka in proučitve zadeve. ESČP je slednje izreklo npr. v zadevi
Gaspari proti Sloveniji, Perak proti Sloveniji, Tence proti Sloveniji, Aždajić proti Sloveniji, v
kateri pritožnica celo ni imela možnosti sodelovanja niti pred sodiščem prve stopnje, in Korošec
proti Sloveniji. Skupno navedenim zadevam je, da je šlo za procesne kršitve Konvencije, teh pa
je tudi največ. Po mnenju višjega sodnika na Višjem sodišču v Mariboru, Igorja Strnada, bi bilo
v zadevah Tence, Aždajić in Korošec ponovno odprtje postopka edini pravi način odprave
kršitve, torej bi bila obnova nujna, da bi se kršitev odpravila. ESČP je pritožnikom v teh
zadevah prisodilo denarno odškodnino, vendar ta po mnenju sodnika niti po namenu niti po
višini ni izpolnjevala pogoja primernega zadoščenja. Kakšen bi bil rezultat postopka, če do
kršitev v teh zadevah ne bi prišlo, ni mogoče oceniti, ne da bi bila kršitev odpravljena in
postopek ponovno uveden. Po mnenju prej omenjenega sodnika bi Slovenija morala postati del
tistih držav, ki so sposobne priznati, da kljub skrbnosti pri sojenju obstajajo možnosti
procesnega ravnanja ali materialnopravnih razlag, s katerimi lahko pride do kršitve določb
Povzeto po Sodnem informatorju, št. 10/2015, str. 11–15.
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Konvencije in njenih protokolov. Kršitve so namreč lahko tudi take, da se lahko odpravijo z
uporabo instituta vrnitve v prejšnje stanje in ravno zato bi se takšna možnost morala uvesti.
Slednje bi okrepilo tudi pravno varnost strank v postopkih, saj bi nacionalna sodišča opominjal,
da morajo v vsakem postopku upoštevati vsaj procesne garancije EKČP.261
Naša procesna ureditev na civilnem področju torej kljub predlogom pri sprejemanju novele
ZPP-E ne predvideva posebnega obnovitvenega razloga, ki bi omogočal vložitev predloga za
obnovo postopka v primerih po izdaji sodbe ESČP, s katero se je ugotovila kršitev pravice iz
Konvencije na podlagi sodbe našega sodišča.262
Sodna praksa slovenskih sodišč je pokazala, da je v enem primeru sodišče prve stopnje v
pravdnem postopku odločilo, da se predlog za obnovo postopka zavrže zato, ker sodba ESČP
ne predstavlja dejstva, temveč materialno pravo, obnova postopka pa je v skladu z ureditvijo
ZPP možna le za najhujše procesne kršitve, ne pa za primere, ko je bilo zmotno uporabljeno
materialno pravo, ugotovljeno s sodbo ESČP. Tudi USRS je v zadevi U-I-223/09263, zavrglo
pobudo pravdne stranke za začetek postopka za oceno ustavnosti 394.–401. člena ZPP ter
zavrnilo pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti 50.–60. člena Zakona o Ustavnem
sodišču. Predlog za obnovo postopka ustavne pritožbe pa zavrglo. V razlogih je navedeno, da
pobudnica ni izkazala, da bi bila zakonska ureditev, ki ne omogoča obnove postopka ustavne
pritožbe na podlagi sodbe ESČP, s katero je bila ugotovljena kršitev nesprejemljiva z vidika
pravice do odprave posledic kršitve človekovih pravic iz četrtega odstavka 15. člena Ustave oz.
pravice do učinkovitega pravnega sredstva iz 13. člena Konvencije o varstvu človekovih pravic
in temeljnih svoboščin. Navedenim ustavnim ter konvencijskim zahtevam je zadoščeno, če je
stranki v takšnem primeru zagotovljeno pravično zadoščenje v obliki denarne odškodnine oz.
v določenih primerih lahko že zgolj z ugotovitvijo kršitve same. Ustavno sodišče je zato zavrglo
predlog za obnovo postopka ustavne pritožbe na podlagi sodbe ESČP, ker Zakon o Ustavnem
sodišču obnove postopka iz tega razloga ne omogoča in ker pobudnica ni izkazala, da bi za
takšno zakonsko ureditev obstajala ustavna oz. konvencijska zahteva.264
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SKLEP

Pozitivnejša pridobitev Sodišča je reševanje pritožb posameznikov, preko katerih se ohranja in
širi pomen človekovih pravic ter vzpodbuja vlade posameznih držav, da sprejemajo ukrepe za
izboljšanje delovanja domačih institucij. Po drugi strani pa se s porastom števila individualnih
pritožb preobremenjuje Sodišče. Zaradi navedenega se postavlja vprašanje, ali tako zasnovana
ureditev še sledi temeljnemu cilju. Položaj ESČP v sistemu konvencijskega varstva je smiseln
le, v kolikor se nanj obračajo posamezniki držav podpisnic Konvencije, ki imajo upravičene
zahteve in jih nacionalna sodišča zaradi pravnih ali dejanskih pomanjkljivosti niso mogla
ustrezno rešiti, pred tem pa je posameznik poskusil vse možne pravne poti, ki jih nacionalni
sistem njegove države nudi.265
Razmejitev med pravicami v postopku in pravico do postopka ni absolutna. Obravnavane
pravice so medsebojno povezane in odvisne ter skupaj tvorijo celoto. Procesna jamstva ne bi
imela smisla, če ne bi bilo zagotovljeno, da posameznik sploh lahko pride do postopka pred
sodiščem. Prav tako pa tudi sama pravica do postopka brez pravic v postopku, ki so podlaga za
kvaliteten postopek, ne bi imela pravega smisla. Če želimo doseči namen varstva pravic
civilnega prava, ustava določa, da mora sodišče vsebinsko odločiti o tožbenem zahtevku in je
zato zakonske določbe, ki omogočajo, da sodišče zavrže tožbo iz procesnih razlogov, treba šteti
kot omejitev pravice do sodnega varstva. Za takšne zakonske določbe morajo biti podani
ustavno upravičeni razlogi. Da bo pravica do sodnega varstva lahko uresničila svoj namen, tj.
varstvo pravic materialnega prava, služijo ustavno procesna jamstva, kot je pravica do
neodvisnega, nepristranskega sodnika, pravica do izjave v postopku, pravica do enakosti pred
zakonom, pravica do pritožbe in sojenja v razumnem roku. Z vidika omogočanja pravilne
odločitve sodišča ima pravica do izjave osrednje mesto. Ta pravica stranki v postopku omogoča,
da se lahko izjavi glede procesnega gradiva in s tem vplivala na odločitev sodišča. 266
Izvrševanje sodb ESČP je pomemben vidik izvajanja Konvencije. Sodbe ESČP niso
neposredno izvršljive, so pa zavezujoče in jih morajo države podpisnice spoštovati. Postopek
obravnavanja zahtev pred ESČP ni nadaljevanje postopka pred nacionalnimi sodišči, zato tudi
ne gre za četrto stopnjo sojenja, ki bi omogočala razveljavitev ali spremembo odločbe
nacionalnih sodišč. ESČP ugotavlja le, ali je država kršila EKČP ali katerega izmed protokolov.
Se pa od držav podpisnic zahteva, da sprejmejo ukrepe za prenehanje ugotovljenih kršitev, ki
so bile storjene vlagatelju pritožbe in pod pogojem, da je to mogoče, odpraviti posledice kršitve.
Prav tako so dolžne ustrezno ukrepati, da se ugotovljene kršitve ne bi ponovile. EKČP sicer
konkretno ne določa, kako naj države spoštujejo sodbo Sodišča. Te se namreč lahko same
odločijo, kako bodo to storile. Vendar pa po drugi strani pri izvrševanju sodbe niso popolnoma
svobodne, saj morajo sodelovati z Odborom ministrov, ki skrbi, da izvršitev sodbe ustreza
njenemu namenu.267
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Konkretna obveznost, ki jo lahko ESČP naloži državi podpisnici, je, da vlagatelju pritožbe
izplača odškodnino za škodo, ki mu je nastala zaradi kršitve določene človekove pravice. V
večini primerov države sicer upoštevajo sodbe Sodišča, vendar se načini izvrševanja med seboj
razlikujejo predvsem zato, ker države izvršijo sodbe ESČP skladno s svojimi notranjimi
predpisi.268
Ustava RS, ki je bila sprejeta 1991, je vzpostavila visoke standarde varstva človekovih pravic,
vključno s procesnimi jamstvi, ki vključno z vključitvijo Slovenije v Evropski sistem varstva
človekovih pravic ne narekujeta, da bi bilo ureditev pravdnega postopka v Sloveniji treba
temeljito spremeniti. ZPP namreč sodiščem omogoča, da v postopkih, ki jih vodijo, zagotavljajo
visoko raven spoštovanja obravnavanih procesnih jamstev. Sicer slednje ne pomeni, da je ZPP
brez pomanjkljivosti, vendar le teh ni mogoče označiti kot sistemsko neskladje s Konvencijo.269
Ustavno sodišče je izreklo, da je sodna praksa ESČP zanj zavezujoča in jo mora upoštevati ne
glede na to, ali je bila sprejeta v zadevi, v kateri je bila Slovenija stranka pred ESČP. Če je
sodna praksa ESČP zavezujoča za Ustavno sodišče, pa enako velja za vsa sodišča v sodnem
sistemu. Tako se je npr. Vrhovno sodišče RS na 6. člen EKČP in sodno prakso ESČP v zvezi s
5. členom ZPP sklicevalo le v majhnem številu zadev. Nasprotno pa se je do pravice do sojenja
v razumnem roku in v zvezi z njo Vrhovno sodišče najpogosteje oprlo na določbo 6. člena
EKČP oziroma je svojo odločitev utemeljilo tudi s pomočjo argumentov sodne prakse ESČP.270
V času pripravljanja novele ZPP-E je bil v delavnem gradivu postavljen tudi predlog, ki je
uvajal nov obnovitveni razlog, in pravi: »Če je Evropsko sodišče za človekove pravice
ugotovilo, da so bile v postopku kršene konvencijske pravice in odškodnina ni primerno
zadoščenje za odpravo posledic in je obnova nujna, da se kršitev odpravi.«271 Slednji sicer ni
bil sprejet, vendar menimo, glede na podobne ureditve v tujih državah, kjer se je ta obnovitveni
razlog odnesel za pozitivnega, da bi takšno ureditev lahko sprejeli tudi v slovenskem ZPP.
Kljub skrbnosti pri sojenju namreč obstaja možnost procesnega ravnanja ali materialnopravnih
razlag, s katerimi se kršijo določbe Konvencije in protokolov. Med njimi so tudi takšne kršitve,
ki se lahko odpravijo z uporabo instituta restitutio in integrum. Naveden institut bi okrepil
pravno varnost strank v postopkih, saj bi nacionalna sodišča opominjal, da morajo v vsakem
pravdnem ali pa tudi v kakšnem drugem postopku upoštevati procesne garancije. Prav tako je
pomembno omeniti, da je v določenih primerih ponovno odprtje postopka edini pravi način
odprave kršitve.272
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