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Informacije za pritožnike

Posredovanje vloge vladi
Po predhodni obravnavi dopustnosti vaše vloge je Sodišče odločilo, da mora biti v skladu z 2. b) 
odstavkom 54. člena Poslovnika Vlada Republike Slovenije o vlogi obveščena in pozvana k predložitvi 
pisnih pripomb o dopustnosti in utemeljenosti vseh ali nekaterih očitkov, ki ste jih navedli. Če je 
Sodišče sprejelo delno odločitev, s katero je del vloge razglasilo za nedopustnega, je obravnava tega 
očitka/teh očitkov zaključena, zato glede tega dela vloge ne smete pošiljati novih pisnih stališč.

Poravnalna faza postopka

1.  Pravno zastopanje in pravna pomoč

V skladu z 2. in 4. odstavkom 36. člena Poslovnika mora imeti v tej fazi postopka vsak pritožnik 
pravnega zastopnika, razen če Sodišče ne odloči drugače. Če imate težave z iskanjem zastopnika, se 
lahko obrnete na Odvetniško zbornico Slovenije. Če nimate sredstev za pravno zastopanje, lahko 
zaprosite Sodišče za pravno pomoč po obstoječem sistemu dodeljevanja pravne pomoči (105. in 
naslednji členi Poslovnika). Opozarjam vas, da Sodišče pravno pomoč dodeli samo v zadevah, kjer gre 
za kompleksna pravna ali vsebinska vprašanja, ne pa v primerih, kjer gre za ponavljajočo se vrsto 
kršitev. Opozoriti vas moram tudi, da plačila za zastopnika, ki jih Sodišče izplača po sistemu 
dodeljevanja pravne pomoči, običajno ne krijejo stroškov zastopanja v celoti, temveč predstavljajo 
prispevek h kritju teh stroškov. Kadar Sodišče pritožniku dodeli pravno pomoč, ne imenuje tudi 
njegovega zastopnika. Pritožnik mora zastopnika poiskati in izbrati sam.

Med poravnalno fazo postopka lahko vložite prošnjo za samozastopanje. O tovrstnih prošnjah odloča 
Predsednik (2. odstavek 36. člena Poslovnika in fine).

2.  Prijateljska poravnava

Če ste prejeli izjavo

Glede na sodno prakso Sodišča bi bilo predmetno zadevo mogoče rešiti s poravnavo, če se obe 
stranki strinjata s pogoji iz priložene izjave, ter zlasti če bi vlada pritožniku plačala znesek v višini 
nastale škode in povrnila stroške ter izdatke.

Prosimo vas, da sodno tajništvo Sodišča najpozneje v dvanajstih tednih obvestite, ali soglašate s tem 
predlogom. Če soglašate, vas pozivamo, da priloženo izjavo ustrezno datirate in podpišete ter jo 
pošljete Sodišču. Dopis z enako vsebino smo poslali vladi, zato vam priloženo pošiljamo kopijo 
osnutka izjave, ki je bila priložena temu dopisu.

Če niste prejeli izjave

Obe stranki sta bili pozvani, da najpozneje v dvanajstih tednih podata svoja stališča glede možnosti 
prijateljske poravnave ter pošljeta morebitni predlog v zvezi s tem (62. člen Poslovnika Sodišča). Če 
bo vlada predložila predlog poravnave, boste pozvani, da podate svoje stališče v zvezi s predlogom. 
Če pa sta obe stranki zainteresirani za sklenitev poravnave, je tudi sodno tajništvo Sodišča 
pripravljeno podati predlog. V skladu z 2. odstavkom 62. člena Poslovnika je postopek prijateljske 
poravnave strogo zaupen. To pomeni, da morajo biti vsi dokumenti v zvezi s tem postopkom poslani 
ločeno. Prav tako njihova vsebina ne sme biti omenjena v dokumentih, ki jih pošljete v okviru 
glavnega postopka.



3.  Enostranska izjava

Če pogajanja za sklenitev prijateljske poravnave niso uspešna, ima vlada načeloma možnost 
predložiti enostransko izjavo o priznanju kršitve. Kadar vlada predloži enostransko izjavo, Sodišče 
odloči o upravičenosti nadaljnjega obravnavanja pritožbe v skladu s 1. c) odstavkom 37. člena 
Konvencije. Če se pritožnik strinja s pogoji enostranske izjave, Sodišče obravnava zadevo v okviru 
postopka prijateljske poravnave.

Faza spora

Če stranki zadeve ne rešita v zgoraj navedenem roku, postopek preide v fazo spora. V tej fazi 
postopka je v skladu z 2. in 4. odstavkom 36. člena Poslovnika za pritožnike pravno zastopanje 
obvezno. Podobno kot v poravnalni fazi postopka, lahko tudi v tej fazi vložite prošnjo za 
samozastopanje, o kateri odloča Predsednik.

Varovanje podatkov / Dostop javnosti do zadeve

Opozarjamo vas, da so vsi dokumenti v spisu, ki se vodi v zadevi, dostopni javnosti1, razen 
dokumentov, ki se nanašajo na postopek prijateljske poravnave. Nekateri dokumenti, kot so 
odločbe, sodbe ali opisi dejstev, so objavljeni na spletni strani Sodišča.

To pomeni, da lahko vsakdo dostopa do informacij v spisu, v katerem je vložen pritožbeni obrazec in 
morebitni dokumenti, ki jih pozneje predložijo stranke in tretje stranke. Če ti dokumenti vsebujejo 
imena ali osebne podatke, upoštevajte, da bodo ti morda razkriti, prevedeni in posredovani naprej. 
Na podlagi vsebine spisa se lahko prepoznajo tudi osebe, ki v njem niso  navedene poimensko.

Če se ne strinjate z dostopom do omenjenih dokumentov in želite zaprositi za izjemo, morate o tem 
čim prej obvestiti Sodišče in za to navesti utemeljene razloge. Vašo prošnjo bo obravnaval 
Predsednik, ki bo odločil, ali naj bo dostop javnosti do spisa omejen deloma ali v celoti2.

Stranka, ki želi informacije o zadevi razkriti tretji osebi, se naj ustrezno seznani s politiko varstva 
osebnih podatkov Sodišča (www.echr.coe.int/privacy), relevantno nacionalno zakonodajo in 
mednarodnopravnimi obveznostmi3.

1 33. in 47. člen Poslovnika Sodišča.
2 Drugi odstavek 33. člena Poslovnika Sodišča določa: »Dostop javnosti do dokumenta ali njegovega dela se 
lahko omeji v interesu morale, javnega reda ali državne varnosti, če to v demokratični družbi zahtevajo koristi 
mladoletnikov ali varovanje zasebnega življenja strank, ali pa v nujno potrebnem obsegu, kadar je to po 
mnenju Predsednika nujno potrebno zaradi posebnih okoliščin, če bi javnost podatkov škodovala interesom 
pravičnosti.«
3 Šesti člen Konvencije Sveta Evrope št. 108 o varstvu posameznikov glede na avtomatsko obdelavo osebnih 
podatkov določa: »Osebni podatki, ki razkrivajo rasni izvor, politična, verska ali druga prepričanja, kot tudi 
osebni podatki o zdravju in spolnem življenju ne smejo biti avtomatsko obdelani, razen če domača zakonodaja 
zagotavlja ustrezno varstvo. Enako velja za osebne podatke v zvezi s kazenskimi obsodbami.«

http://www.echr.coe.int/privacy

