
PR IHOD NO S T  E VROP S K E G A S O DI Š Č A Z A ČLOVE KOVE  
PR AV I C E  PO

U V ELJAVITVI  L I Z BO N S K E  POGOD BE  IN  PROTO KOLA, ŠT.14.

11.februar 2010, ob 9.uri
Arhitekturni muzej Ljubljana, Fužinski grad

Pot na Fužine 2, Ljubljana

Edinstvenemu dogodku na pot

V Evropskem sodišču za človekove pravice v Strasbourgu, ki ima približno 100.000 nerešenih 
zadev (več kot 3.200 jih je iz Slovenije), so po letu 2006 (Slovenija je protokol ratificirala sredi eta 
2005), ko se je nabralo 46 ratifikacij Protokola št.14, nestrpno pričakovali, da bi ga ratificirala še 
ruska državna duma. To se je zgodilo pred nekaj dnevi, s čimer so bili izpolnjeni pogoji za 
njegovo uveljavitev. Nestrpnost je bila razumljiva, saj brez njegove uveljavitve ne bi bilo več 
mogoče uspešno obvladovati množico pritožb. Protokol pa je le eno od sredstev, ki naj bi 
zagotovilo uspešni razvoj sodišča, vendar se v zvezi s to temo pripravlja posebna mednarodna 
konferenca Sveta Evrope sredi februarja v Interlaknu. Podobno nestrpno so v Evropski uniji 
pričakovali, da se uveljavi Lizbonska pogodba, do katere je vodila trnova pot, začenši z zavrnitvijo 
Ustave za Evropo in neuspešnim prvim referendumom o reformski pogodbi v Irski. Lizbonska 
pogodba je zelo pomembna tudi za prihodnost Evropskega sodišča za človekove pravice, saj je z 
njeno uveljavitvijo Listina temeljnih pravic postala pravno zavezujoča, Evropska unija pa se je 
zavezala, da bo pristopila k Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in svoboščin.
Zato je pravi trenutek za poglobljeno obravnavo prihodnosti delovanja ESČP, pa tudi za varstvo 
pravic pred Ustavnim sodiščem Slovenije, ki naj bi mu na zeleno vejo pomagale ustavne 
spremembe. O tem bodo spregovorili Aleš Zalar, minister za pravosodje, ki v Sloveniji koordinira 
priprave na konferenco v Interlaknu in spremembe ustave glede pristojnosti Ustavnega sodišča RS; 
dr. Boštjan M. Zupančič, sodnik ESČP in avtor knjige esejev o človekovih pravicah The Owl of 
Minerva, prof. dr. Ciril Ribičič, predsednik Društva za ustavno pravo Slovenije in avtor knjige 
Evropsko pravo človekovih pravic; prof. dr. Dragica Wedam Lukić, nekdanja predsednica 
Ustavnega sodišča RS in soavtorica zbornika Pravna država, in odvetnik doc. dr. Bojan Kukec, 
avtor knjige Odvetnik in državljan pred ESČP.

Program
08:15 - 09:00  Sprejem udeležencev
09:00 - 09:30  Začetek posveta in predstavitev aktivnosti Ministrstva za Pravosodje RS pri

pripravi konference Sveta Evrope o prihodnosti ESČP v Interlaknu
Aleš Zalar, minister za pravosodje

09:30 - 10:30  Sedanjost in prihodnost ESČP
Dr. Boštjan M. Zupančič, sodnik, Evropsko sodišče za človekove pravice

10:30 - 10:45  Vprašanja in razprava med udeleženci ter predavatelji
10:45 - 11:30  Odmor s prigrizkom

11:30 - 12:15  Varstvo človekovih pravic pred Ustavnim sodiščem RS, ESČP in sodiščem EU
Prof. dr. Ciril Ribičič, Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani



12:15 - 13:00  Vpliv sodb ESČP na odločanje Ustavnega sodišča RS
Prof. dr. Dragica Wedam Lukić, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani; nekdanja 
predsednica Ustavnega sodišča RS

13:00 - 13:45  Kako vložiti pritožbo na ESČP
Doc. dr. Bojan Kukec, odvetnik

13:45 - 14:00  Vprašanja in razprava med udeleženci ter predavatelji

VEČ INFORMACIJ O DOGODKU: http://www.planetgv.si/index.php?page=event&eid=2883
PRIJAVE:http://www.planetgv.si/index.php?page=event&eid=2883&key=signup


