
Druga tri temeljna besedila so:
Evropska socialna listina je protiute` Evropski konvenci-
ji o ~lovekovih pravicah na podro~ju varstva socialnih in
ekonomskih pravic. Zagotavlja pravice, kot so pravica do
dela in poklicnega usposabljanja, pravi~nih pogojev dela
in pravi~nega pla~ila, ~lanstva v sindikatu, socialne in
zdravstvene pomo~i ter socialne varnosti. Leta 1996 spre-
menjena listina utrjuje na~elo enakosti `ensk in priznava
pravice na drugih podro~jih, kot je na primer pravica do
dostojnega stanovanja. Izvajanje listine je podvr`eno
mednarodnemu nadzoru.

Evropska konvencija o prepre~evanje mu~enja in ne~-
love{kega ali poni`ujo~ega ravnanja ali kaznovanja
zagotavlja dodatno varstvo za zapornike in pripornike, ki
jih morda mu~ijo ali z njimi ne~love{ko ali poni`ujo~e
ravnajo. Odbor je poobla{~en da obiskuje prostore, v ka-
terih javni organi oblasti zadr`ujejo osebe – zapori, zavo-
di za mladoletne prestopnike, policijske postaje, voja{ni-
ce, psihiatri~ne bolni{nice itd. Pregleduje, kako ravnajo z
ljudmi, ki jim je bila odvzeta prostost in pripravlja pripo-
ro~ila za njihovo bolj{e varstvo.

Okvirna konvencija za varstvo narodnih manj{in je prvi
pravno zavezujo~i mnogostranski akt za splo{no varstvo
narodnih manj{in. Uresni~uje se s pomo~jo zakonov in
politike posameznih dr`av. Konvencija dolo~a na~ela, ki
jih morajo spo{tovati dr`ave, ki jo ratificirajo. Ta na~ela
so med drugim enakost pred zakonom, ohranjanje in raz-
voj kultur ter varovanje kulturne prepoznavnosti, svobo-
da veroizpovedi, ohranitev manj{inskih jezikov in tradicij,
zagotavljanje dostopa do medijev, vzpostavljanje prostih
in miroljubnih stikov z ljudmi prek meja, ki zakonito pre-
bivajo v drugih dr`avah.

Konvencija vklju~uje mehanizem, ki daje Odboru mini-
strov (kateremu pomaga svetovalni odbor) potrebna
pooblastila za ocenjevanje izvajanja konvencije v praksi. 

KAJ {e dela Svet Evrope v zvezi
s ~lovekovimi pravicami?
Evropska komisija za boj proti rasizmu in nestrpnosti (ECRI)
se bori proti rasizmu, sovra{tvu do tujcev, antisemitizmu
in podobnimi nestrpnostmi v vsaki dr`avi ~lanici in si pri-
zadeva utrditi pravna in politi~na jamstva proti takim po-
javom. Ocenjuje uspe{nost vseh obstoje~ih ukrepov v
posameznih dr`avah in na mednarodni ravni, da bi jih po
potrebi {e okrepili, ter spodbuja ukrepanje na ustrezni ravni.

Uveljavljanje enakosti med `enskami in mo{kimi je se-
stavni del varovanja ~lovekovih pravic. Svet Evrope je dal
vrsto pobud, s katerimi se sku{a boriti proti trgovanju z
ljudmi in proti nasilju nad `enskami; kjer je mo`no zago-
toviti uravnote`eno zastopanost `ensk in mo{kih na v po-
liti~nem in javnem `ivljenju in uveljavljati enakost med
spoloma na vseh podro~jih `ivljenja. 

Svoboda izra`anja je temeljni kamen demokrati~ne dru`-
be. Poleg njenega sodnega varstva, vsebovanega v Evrop-
ski konvenciji o ~lovekovih pravicah, si medijska dejav-
nost Sveta Evrope prizadeva raz{iriti svobodo izra`anja in
obve{~anja s sprejemanjem pravnih in politi~nih aktov za
uresni~evanje te svobode. Obve{~anje in usposabljanje
uradnikov v javnih slu`bah in strokovnih predstavnikov
medijev {e dopolnjujeta standardne oblike dela. 

Komisar za ~lovekove pravice
Nova funkcija Komisarja za ~lovekove pravice je bila usta-
novljena leta 1999. Naloga komisarja je pospe{evanje izo-
bra`evanja in ozave{~anja o ~lovekovih pravicah v dr`a-
vah ~lanicah ter zagotavljanje popolnega in u~inkovitega

spo{tovanja besedil Sveta Evrope, kot so konvencije, pripo-
ro~ila in resolucije, ki jih je sprejel Odbor ministrov. Komisar
nima pravnih pooblastil, pa~ pa svetuje in obve{~a o vars-
tvu ~lovekovih pravic in prepre~evanju njihovega kr{enja. 

KAJ natan~no dela Svet Evrope?
Svet Evrope je politi~na organizacija, ustanovljena leta
1949.  Njeni cilji so varovanje in uveljavljanje ~lovekovih
pravic, pluralisti~ne demokracije in pravne dr`ave po vsej
evropski celini. Pripravlja tudi skupne odgovore na so-
cialne, kulturne in pravne izzive v svojih 46 dr`avah ~la-
nicah. To so: Albanija, Andora, Armenija, Avstrija, Azer-
bajd`an, Belgija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Ciper,
Ce{ka republika, Danska, Estonija, Finska, Francija, Gr~i-
ja, Gruzija, Hrva{ka, Islandija, Irska, Italija, Latvija, Liech-
tenstein, Litva, Luksemburg, Mad`arska, Makedonija,
Malta, Moldavija, Monako, Nem~ija, Nizozemska, Nor-
ve{ka, Poljska, Portugalska, Romunija, Ruska federacija,
San Marino, Slova{ka republika, Slovenija, Srbija in ^rna
Gora, [panija, [vedska, [vica, Tur~ija, Ukrajina, Zdru`eno
kraljestvo.

Za nadaljnje informacije se, prosimo, obrnite na:
Human Rights Information Service 
(Informacijska slu`ba za ~lovekove pravice)
Council of Europe (Svet Evrope)
F-67075 Strasbourg Cedex
Tel: 0033 3 88 41 20 24
Fax: 0033 3 88 41 27 04
E-po{ta: HumanRights.Info�coe.int
Internet: http://www.dhdirhr.coe.int

Informacije, dokumente in publikacije v slovenskem jeziku  ter v
angle{kem in francoskem jeziku, ki sta uradna jezika Sveta Evrope,
lahko v Sloveniji dobite na naslovu:

Informacijsko dokumentacijski center Sveta Evrope
Rimska 16, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA
tel. {tev.: +386 1 421 43 00
faks: +386 1 421 43 05
http://www.idcse.nuk.si
naslov elektronske po{te: idc.slovenija�idcse.nuk.si

Uredil: Generalni direktorat za ~lovekove pravice in Slu`ba Sveta
Evrope za stike z javnostmi

Oblikoval: Atelje za grafi~no oblikovanje pri Svetu Evrope
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»Varstvo in za{~ita ~lovekovih pravic sta osrednjega
pomena za delovanje Sveta Evrope, katerega cilj je
zagotoviti pravice ve~ kot 800 milijonom prebivalcem
v 46. dr`avah ~lanicah. S sprejetjem Evropske kon-
vencije o ~lovekovih pravicah smo ustvarili u~inkovit
sistem mednarodne pravne za{~ite temeljnih pravic
in svobo{~in, ki je edinstven v svetu.«

Terry Davis, 
Generalni sekretar Sveta Evrope

Svet Evrope je prepri~an, da so ~lovekove pravice
splo{ne, nedeljive in temeljne za vse demokrati~ne
dru`be.

Za varstvo teh pravic si prizadeva tako, da:

• utrjuje evropsko solidarnost, ob tem pa z u~inkovitimi si-
stemi nadziranja in varstva zagotavlja spo{tovanje posa-
meznikov, njihovih dr`avljanskih in politi~nih svobo{~in
ter njihovih socialnih, ekonomskih in kulturnih pravic;

• ugotavlja, kje se pojavljajo nove oblike ogro`anja ~lo-
vekovih pravic in ~lovekovega dostojanstva; 

• razvija javno zavest in pospe{uje izobra`evanje o ~love-
kovih pravicah v {olah, na univerzah in v strokovnih
skupinah.

V zadnjih 50 letih so dr`ave ~lanice opredelile te pravice v
{tirih temeljnih besedilih. Med njimi je najpomembnej{a

Evropska konvencija 
o ~lovekovih pravicah 
To je meddr`avna pogodba, s katero si dr`ave ~lanice
Sveta Evrope prizadevajo zagotoviti dolo~ene ~lovekove
pravice in temeljne svobo{~ine za vse ljudi pod njegovo
jurisdikcijo.

Podpisana je bila 4. novembra 1950 v Rimu, veljati pa je
za~ela leta 1953. Prvotno sta bila za nadzor nad pravica-
mi, zajam~enimi s konvencijo, ustanovljena dva neodvi-
sna organa: Evropska komisija za ~lovekove pravice
(1954) in Evropsko sodi{~e za ~lovekove pravice (1959). 
Da bi la`e obvladovali izzive nove, ve~je Evrope, je bilo
na Dunajskem vrhu leta 1993 odlo~eno, da se namesto
prej{njega dvostopenjskega sistema, ki je postal dokaj za-
pleten, kot del nadzornega sistema konvencije ustanovi
novo Evropsko sodi{~e za ~lovekove pravice. 

Novo sodi{~e, ki ima kot del Sveta Evrope svoj sede` v
Strasbourgu, je za~elo delovati 1. novembra 1998.

KAJ zagotavlja konvencija?
Pravico do: 

• `ivljenja, svobode in varnosti oseb;

• pravi~nega sojenja v civilnih in kazenskih zadevah;

• volitev in kandidiranja na volitvah;

• svobode misli, vesti in veroizpovedi;

• svobodnega izra`anja (tudi svobode medijev);

• premo`enja.

Prepoved:

• mu~enja in ne~love{kega ali poni`ujo~ega ravnanja ali
kaznovanja;

• smrtne kazni;

• razlikovanja pri u`ivanju pravic in svobo{~in, zajam~e-
nih s to konvencijo;

• izgona lastnih dr`avljanov ali zavra~anja njihovega
vstopa v dr`avo;

• kolektivnega izgona tujcev.

ZAKAJ je to tako pomembno? 
Konvencija je prvi uspeli poskus zavarovanja vrste pravic
in svobo{~in, dolo~enih v Splo{ni deklaraciji ~lovekovih
pravic, ki so jo leta 1948 sprejeli Zdru`eni narodi.

Postala je model za druge sisteme po svetu, vklju~no z
znamenito Ameri{ko konvencijo o ~lovekovih pravicah.

To je edini stalni in neodvisni nadzorni mehanizem v
Evropi, ki zagotavlja, da dr`ave spo{tujejo {iroko paleto
temeljnih pravic (zlasti dr`avljanskih in politi~nih).

Pomen konvencije ni le v {irini vklju~enih pravic, ampak
tudi v nadzornem sistemu, ki je bil ustanovljen v Stras-
bourgu, da odlo~a o domnevnih kr{itvah in zagotavlja,
da dr`ave ravnajo v skladu z obveznostmi, ki so jih prev-
zele po konvenciji.

Dr`ave pogodbenice morajo zagotoviti, da lahko vsakdo
pod njihovo jurisdikcijo ne glede na raso, narodnost, et-
ni~no poreklo itd. u`iva ~lovekove pravice in svobo{~ine,
zavarovane z Evropsko konvencijo o ~lovekovih pravicah. 

Kako sistem deluje?
Sistem mora delovati predvsem na ravni posamezne dr`a-
ve, saj vse dr`ave ~lanice zagotavljajo u`ivanje teh pravic
vsakemu posamezniku pod njihovo jurisdikcijo.

^e to prvo zavarovanje ne bi delovalo, pa ima vsak posa-
meznik {e drugo mo`nost. To drugo re{itev lahko poi{~e
v Strasbourgu, kjer je Evropsko sodi{~e za ~lovekove pra-
vice, ki re{uje prito`be posameznikov, skupin posamezni-
kov ali dr`av. 

Sodi{~e je neposredno dostopno vsakemu posamezniku,
njegova razsodba pa je za vse pogodbenice obvezujo~a.
Sodi{~e stalno zaseda; posamezno zadevo re{uje od vseh
predhodnih stopenj do izdaje sodbe. 

Sodniki so popolnoma neodvisni; izvoli jih Parlamentarna
skup{~ina. 

Da se zadeva lahko razglasi za sprejemljivo, morajo vla-
gatelji dokazati, da so iz~rpali vsa mo`na pravna sredstva
v dr`avi, v kateri je pri{lo do domnevne kr{itve, prito`be
pa morajo biti vlo`ene v {estih mesecih po dokon~ni od-
lo~itvi sodi{~ ali organov te dr`ave. Zadeve, ki so o~itno
neutemeljene, bodo na tej stopnji s soglasno odlo~itvijo
senata treh sodnikov izlo~ene iz nadaljnje obravnave.

KAJ je vsebina prito`b?
Posamezne prito`be na podlagi konvencije se nana{ajo
na vedno {ir{i razpon razli~nih zadev, kot so uporaba
telesne kazni, zapiranje du{evnih bolnikov, pravice za-
pornikov, voja{ka in poklicna disciplina, razpolo`ljivost
in dol`ina sodnih postopkov, prislu{kovanje telefonom,
zakoni o spolni usmerjenosti, svoboda tiska, vpra{anja,
povezana z vzgojo in varstvom otrok, priseljevanje in
deportacija itd.

KAKO se prito`bo obravnava
Ko je pro{nja razgla{ena za sprejemljivo, posku{a sodi{~e
dose~i prijateljsko poravnavo med strankama. ^e to ni
mogo~e, sledi javna obravnava. Sodi{~e lahko zaseda v
senatu sedmih sod-
nikov ali kot veliki
senat sedemnajstih
sodnikov. 

Sodbe so izre~ene
na javnem zaseda-
nju in nanje ni mo`-
na  prito`ba.

Sodbe sodi{~a so dokon~ne in za prizadete dr`ave zave-
zujo~e. Izvajanje teh sodb pomeni za prizadeto dr`avo
obveznost, da prito`niku, ki je zmagal na sodi{~u, izpla~a
od{kodnino in se v prihodnje izogiba podobnim kr{itvam,
kot jih je ugotovilo sodi{~e. 

KAKO se izvr{ujejo sodbe? 
Spremljanje izvajanja sodb sodi{~a ostaja naloga Odbo-
ra ministrov Sveta Evrope, ki se prepri~a, da so dr`ave
sprejele potrebne splo{ne ukrepe za prepre~evanje no-
vih kr{itev (sprememba zakonodaje, sodne prakse, pra-
vilnikov ali praks, gradnja dodatnih zaporov, imenovanje
novih sodnikov itd.). Prepri~a se tudi, da je bila prito`ni-
ku izpla~ana pravi~na od{kodnina, kot jo je dosodilo so-
di{~e, in da so bili v dolo~enih primerih sprejeti drugi
konkretni ukrepi, ki zagotavljajo popolno zado{~enje
(obnovitveni postopki, odprava prepovedi ali odredbe o
zaplembi, brisanje policijske kartoteke, izdaja dovoljenja
za bivanje, itd.). 

Evropska konvencija
o ~lovekovih pravicah (ECHR)

sistem nadziranja

Odbor ministrov nadzira izvr{evanje sodb sodi{~a
(drugi odstavek 46. ~lena)

Sodba Evropskega sodi{~a 
za ~lovekove pravice

Ugotavljanje dejstev. Poskus dose~i prijateljsko 
poravnavo na podlagi spo{tovanja ~lovekovih pravic

(38. in 39. ~len)

Sprejemljivost (29. in 35. ~len)

dr`ava proti dr`avi
33. ~len

(obvezna sodna pristojnost)

posameznik proti dr`avi
34. ~len

(obvezna sodna pristojnost)

Sodna dvorana

Evropsko sodi{~e 
za ~lovekove pravice

ECHR


