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Pritrdilno ločeno mnenje sodnice mag. Krisper Kramberger, 
ki se mu pridružuje sodnik dr. Fišer 

  
  
1. Glasovala sem za odločitev, ki jo je sprejelo Ustavno sodišče, kljub začetnim 
pomislekom, in se strinjam z nosilnimi razlogi. Soglašam torej, da kršitev pravice do 
sojenja v razumnem roku oziroma do sojenja brez nepotrebnega odlašanja zahteva 
posebno ureditev, ker veljavna zakonodaja ne vsebuje posebnih, naravi obravnavane 
pravice prilagojenih določb.[1] Prvotno sem bila mnenja, da so veljavne določbe 62. 
člena Zakona o upravnem sporu (ZUS), 26. člena Ustave in določbe Konvencije o 
varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (EKČP) s sodno prakso Evropskega 
sodišča za človekove pravice (ESČP) po 41. členu te konvencije, zadostna podlaga za 
njeno varstvo,[2] in sicer tudi po tem, ko je postopek, ki je predolgo trajal, že 
(pravnomočno) končan. Vendar tega sodna in ustavnosodna praksa nista potrdili, 
učinkovito pravno sredstvo v notranjem pravu pa je po mnenju ESPČ lahko le tako, ki 
je dostopno ne le teoretično, temveč tudi v praksi.[3] 
  
2. V pritrdilnem ločenem mnenju želim opozoriti na nekatera vprašanja, ki za samo 
odločitev Ustavnega sodišča niso bila odločilnega pomena, bodo pa pomembna za 
sodno prakso do sprejema posebnega zakona in morebiti tudi za zakonodajalca. Kot 
je Ustavno sodišče v svoji odločbi posebej poudarilo,[4] obveznost države zagotoviti 
pravico do učinkovitega sodnega varstva izhaja že iz zahtev (načel) pravne države po 
2. členu Ustave. To seveda najprej pomeni, da mora država zagotoviti učinkovito 
delovanje sodne veje oblasti,[5] v kontekstu obravnavane pravice torej sojenje brez 
nepotrebnega odlašanja oziroma v razumnem roku. Ker je izpolnitev te zahteve ne le 
za Slovenijo, temveč tudi za večino držav članic Sveta Evrope, eden najtrših orehov, 
ima sankcioniranje njihovega neuspeha z novim samostojnim pravnim sredstvom 
lahko nasprotni učinek od želenega. Pomeni lahko dodatno obremenitev sodišč in s 
tem še daljše postopke.[6] 
  
  
Pravna narava odgovornosti države za kršitev pravice do sojenja brez nepotrebnega 
odlašanja  
  
3. P o dosedanjem stališču Ustavnega sodišča ima prizadeta oseba, če je postopek, v 
katerem naj bi bila kršena pravica do sojenja brez nepotrebnega odlašanja, že 
(pravnomočno) končan, na voljo tožbo za plačilo odškodnine na podlagi 26. člena 
Ustave. V prvem odstavku tega člena je določeno, da ima vsakdo pravico do povračila 
škode, ki mu jo v zvezi z opravljanjem službe ali kakšne druge dejavnosti državnega 
organa (organa lokalne skupnosti ali nosilca javnih pooblastil), s svojim protipravnim 
ravnanjem stori oseba ali organ (sodnik, sodišče), ki tako službo ali dejavnost opravlja. 
Pravica do odškodnine je umeščena med človekove pravice in jo je mogoče uveljavljati 
neposredno na podlagi Ustave. Protipravnost ravnanja v navedeni določbi Ustave ni 
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natančneje opredeljena. Prav tako ni izrecno urejena narava odgovornosti 
povzročitelja škode.[7] 
  
4. Pravico do odškodnine ureja tudi 30. člen Ustave, vendar le za določeno ravnanje 
državnih organov in določen krog oškodovancev. Po tej določbi ima pravico do 
odškodnine tisti, ki je bil po krivem obsojen ali mu je bila neutemeljeno vzeta prostost. 
Določba 30. člena Ustave je tako bistveno ožja od 26. člena Ustave. "Protipravni" 
ravnanji sta neutemeljeno odvzeta prostost in "kriva" obsodba, pa čeprav je bil 
postopek voden v skladu z zakonom in je izid postopka tisti (npr. pravnomočna sodba, 
s katero je bil priprti oproščen obtožbe), ki povzroči, da je bila posledica protipravna. 
Tudi v tej določbi narava odgovornosti ni opredeljena in tudi ne, katera škoda je pravno 
priznana. Podrobneje so ta pravica, zavezanec in oškodovanec, škoda, ki naj se 
povrne, razbremenilni razlogi in postopek za njeno uveljavitev, urejeni v XXXII. 
poglavju Zakona o kazenskem postopku (ZKP, členi 538 do 546)[8] in v Obligacijskem 
zakoniku (OZ). 
  
5. Ko bo zakonodajalec urejal razmerja, ki nastanejo po končanem postopku, ki je trajal 
predolgo, bo moral najprej odgovoriti na vprašanje, za kakšno pravno razmerje med 
državo in posameznikom v takem primeru sploh gre. Bolj jasno je to razmerje med 
trajanjem postopka, ko mora država poskrbeti za to, da se postopek pospeši oziroma 
da sodišče ravna tako, da bo odločilo o zahtevku brez odlašanja. Ko pa je postopek 
pravnomočno končan, razumnega trajanja postopka ni več mogoče doseči oziroma je 
kršitev že prenehala. Gre torej le še za odpravo morebitnih posledic, ki so zaradi tega 
nastale.[9] Če pa odprave ni mogoče doseči z vrnitvijo v prejšnje stanje ali na kakšen 
drug način, je to mogoče storiti le z odškodnino. Med državo in posameznikom, ki mu 
je bila kršena pravica do sojenja brez nepotrebnega odlašanja, nastane torej po 
končanju postopka odškodninsko razmerje, v katerem ima posameznik status 
oškodovanca. 
  
6. Čeprav v elektronski podatkovni zbirki IUS-INFO ni podatkov o sodni praksi na 
podlagi 26. člena Ustave, pa to še ne pomeni, da takšne prakse sploh ni. Tako je npr. 
sodišče delno ugodilo odškodninskem zahtevku oškodovanca, ki je nastanek škode 
utemeljeval s predolgotrajnima pravdnim in izvršilnim postopkom.[10] Sodišče je sodbo 
oprlo na 26. člen Ustave. Ugotovilo je, da gre po tej določbi za "neke vrste objektivno 
odgovornost tožene stranke (države), ki ni zmogla svojega bremena ekskulpacije". 
Sodišče je v navedeni zadevi prisodilo oškodovancu 800.000 SIT za nepremoženjsko 
škodo, ki jo je pretrpel zaradi predolgega trajanja postopkov, in sicer za duševne 
bolečine zaradi posega v osebnostne pravice po 200. členu ZOR (sedaj 179. členu 
OZ). Odločitev je utemeljilo s tem, da je tožnik pretrpel poseg v svojo duševno 
integriteto (gnev, nemoč in razočaranje nad pravosodnim sistemom slovenske države). 
Zahtevek za povrnitev premoženjske škode je zavrnilo, ker je ugotovilo, da je ni 
dokazal. Sicer pa je sodišče med pravno odločilne okoliščine za protipravno ravnanje 
države štelo predvsem dejstvi, da je v pravdnem postopku prišlo do izdelave in odprave 
sodb 15 mesecev po zakonsko predpisanem roku ter da je bil v izvršilnem postopku 
prvi poskus rubeža opravljen šele po treh letih po vložitvi izvršilnega predloga. S tem 
je zapolnilo pravni standard sojenja v razumnem roku, obenem pa z razlago 26. člena 
Ustave ugotovilo, za kakšno vrsto odškodninske odgovornosti gre. 
  
7. Kot je že bilo navedeno, je 30. člen Ustave konkretiziran v XXXII. poglavju ZKP. 
Zavezanec za povrnitev škode je Republika Slovenija.[11] ZKP določa, za katera 
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ravnanja je država odgovorna in pod kakšnimi pogoji. Prav tako je določen krog 
upravičencev do odškodnine oziroma rehabilitacije in drugih pravic. Opozarjam na 
stališče v teoriji in sodni praksi o naravi odškodninske neposlovne odgovornosti države 
za škodo po 538. in 542. členu ZKP. Država odgovarja za škodo ne glede na to ali jo 
je njen organ, ki jo je povzročil, zakrivil ali ne. Gre za specifično v ZKP urejeno 
civilnopravno odgovornost za škodo,[12] povzročeno s takim ravnanjem. Odgovornost 
temelji na objektivnih okoliščinah, neodvisno od subjektivnih okoliščin na strani organa, 
ki je s svojim delom povzročil neutemeljeno odvzeto prostost ali neupravičeno 
obsodbo.[13] Država pa se lahko razbremeni svoje odgovornosti, če oškodovanec s 
svojim ravnanjem povzroči nastanek škode (da mu je bila vzeta prostost, ali izrečena 
obsodba). V sodni praksi je v zvezi z uporabo ZKP (posebej z vprašanjem 
"nedovoljenega ravnanja" oškodovanca) nastalo kup problemov.[14] 
  
8. ZKP nadalje ureja postopek, ki pozna dve fazi. Oškodovanec se mora, preden vloži 
pri sodišču tožbo za povrnitev škode, s svojo zahtevo obrniti na državno 
pravobranilstvo, da se z njim sporazume o obstoju škode ter o vrsti in višini 
odškodnine. Če zahtevi za povrnitev škode ni ugodeno ali če državno pravobranilstvo 
in oškodovanec ne dosežeta sporazuma v treh mesecih od njene vložitve, sme vložiti 
oškodovanec pri pristojnem sodišču tožbo za povrnitev škode. Sodna praksa kaže, da 
se med državo in oškodovanci redko sklenejo poravnave in takšni zahtevki dodatno 
obremenjujejo sodišča. V tem poglavju je urejeno tudi zastaranje zahtevka (3 leta) in 
dedovanje odškodninskih zahtevkov.  
  
9. Čeprav specialne zakonodaje, ki bi podrobneje urejala kršitev pravice do sojenja v 
razumnem času ni, besedilo 26. člena Ustave daje dovolj podlage za razlago, da gre 
tudi tu za posebno vrsto objektivne odgovornosti. Država se ne more razbremeniti 
odgovornosti drugače, kot da dokaže, da je poseg v pravico nastal izven njene sfere. 
Praviloma bo to oškodovanec sam ali drugi udeleženci v postopku oziroma drugi 
dogodki, na katere država (sodišče, sodnik) ni mogla vplivati.[15] Da gre za posebno 
obliko objektivne odgovornosti kaže predvsem dejstvo, da mora sodnik glede na svojo 
procesno vlogo v postopku obvladovati tudi obnašanje udeležencev tega postopka. 
Zato je opredelitev, ali je imel sodnik v konkretnem primeru možnost vplivati na njihova 
ravnanja, praviloma zahtevna. Do enakega rezultata je mogoče priti tudi z razlago, da 
se vprašanje odgovornosti in protipravnosti po 26. členu Ustave praviloma prekrivata. 
Od ugotovitve, ali je ravnanje sodnika (sodišča) protipravno, je odvisna 
odgovornost.[16] Protipravnost pa je pravni standard. Če gre za kršitev pravice do 
sojenja v razumnem času, bo odločitev o protipravnosti in s tem o odgovornosti odvisna 
od tega, ali je čas, ki ga je sodišče glede na okoliščine posameznega primera 
potrebovalo za odločitev, razumen.[17] Tako ravna tudi ESČP. Pri tem upošteva 
predvsem naslednje dejavnike: zapletenost zadeve, ravnanje državnih oblasti, 
ravnanje pritožnika in pomen zadeve za pritožnika. Glede tega vprašanja je praksa 
sodišča izjemno pestra. Sodišče posebej ugotavlja, ali so stranke ali njihovi 
pooblaščenci krivi za to, da je postopek neprimerno dolg. Po drugi strani pa sodišče 
tudi ugotavlja, ali so nekatere zadeve takšne narave, da same po sebi zahtevajo 
hitrejše sojenje.[18]  
  
10. Po 26. členu Ustave odloča sodišče v pravdnem postopku. Ustavno sodišče se v 
14. točki obrazložitve odločbe sklicuje na obrazložitev odločbe ESČP v zadevi Kudla 
zoper Poljsko, v kateri je posebej povedalo, da ni nujno, da mora o tem pravnem 
sredstvu odločati prav sodišče. Vendar slovenski zakonodajalec ne bo mogel mimo 



 4 

četrtega odstavka 15. člena Ustave, ki zagotavlja sodno varstvo človekovih pravic. 
Zato se bo treba odločiti ali je bolj primeren upravni spor ali pravdni postopek. Menim 
pa, da bi se bilo treba zgledovati po ureditvi iz ZKP, ki ureja predhodni postopek pred 
državnim pravobranilstvom. 
  
  
Pravično zadoščenje  
  
11. Ustavno sodišče se v odločbi ni spuščalo v opredelitev, kaj pojem "pravično 
zadoščenje" pomeni oziroma v katero kategorijo sankcij za protiustavno ravnanje sodi. 
Opredelitev prepušča zakonodajalcu, vendar opozarja na sodno prakso ESČP in v 
njegovih odločbah zavzeta stališča. Ustavno sodišče v odločbi opozori le na to, da ne 
gre za klasično odškodnino. 
  
12. V 41. členu EKČP je določeno, da ESČP v primeru, ko ugotovi, da je prišlo do 
kršitve Konvencije ali njenih protokolov in če notranje pravo visoke pogodbenice 
dovoljuje delno zadoščenje, oškodovani stranki, če je potrebno, nakloni pravično 
zadoščenje. Gre za odškodninsko določbo, za odškodnino torej, ki pa je zelo splošna. 
ESČP je v svojih odločbah postopoma ustvarjalo kriterije za njeno izrekanje.[19] 
  
13. ESČP dosodi pravično zadoščenje le, če je pritožnik dejansko pretrpel škodo in če 
je bila med to škodo in ugotovljeno kršitvijo vzročna zveza. Škoda je lahko 
premoženjska ali nepremoženjska. Pritožnik mora škodo dokazati. ESČP kot pravično 
zadoščenje lahko prisodi denarno odškodnino, v določenih primerih pa šteje, da je že 
sama ugotovitev kršitve pravice ustrezno zadoščenje.[20] ESČP torej pravično 
zadoščenje razume kot odškodnino za premoženjsko (denarno odškodnino) ali 
nepremoženjsko škodo (denarno ali nedenarno odškodnino).[21] 
  
14. Že ESČP je ugotovilo, da je postopek v zvezi z določitvijo pravičnega zadoščenja 
kompliciran in nesorazmerno dolg. Pritožnik pogosto ne priloži vse potrebne 
dokumentacije, tako da mora ESČP večkrat določiti nov rok za dopolnitev vloge.[22] V 
praksi so pogosti primeri, ko je odločitev o pravičnem zadoščenju izdana bistveno 
pozneje kot odločitev o glavni stvari (obstoju kršitve).[23]  
  
15. V 26. členu Ustave ni določeno, katera škoda je pravno priznana in kakšna 
odškodnina gre oškodovancem.[24] Zato je treba uporabiti splošne določbe 
odškodninskega prava o škodi in odškodnini, tj. OZ. Ta zakon ureja premoženjsko in 
nepremoženjsko škodo in odškodnino zanju. Odškodnina za nepremoženjsko škodo 
je lahko denarna ali nedenarna, za premoženjsko pa samo denarna. 
  
16. Premoženjska škoda je po 132. členu OZ zmanjšanje premoženja (navadna 
škoda), preprečitev povečanja premoženja (zgubljen dobiček). Ta sama po sebi ni 
problematična in se bo zakonodajalec moral le odločiti, ali bo, in katero bo štel za 
pravno priznano tudi v primeru kršitve pravice do sojenja v razumnem roku.  
  
17. Teže bo urediti odškodnino za nepremoženjsko škodo. Že splošna ureditev po OZ 
je problematična. Nepremoženjska škoda naj bi bila po definiciji iz 132. člena OZ 
povzročitev duševnih ali telesnih bolečin ali strahu drugemu ter okrnitev ugleda pravne 
osebe. Določbe 133.,134. in 178. člena OZ, ki urejajo odškodnino za škodo s posegom 
v osebnostne pravice, navedeno definicijo širijo.[25] Tako so v 178. členu OZ določene 
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nedenarne, torej druge oblike odškodnine (npr. objava sodbe ali "storitev" česa 
drugega, s čimer je mogoče doseči namen, ki se doseže z odškodnino). Te določbe, 
čeprav obravnavana pravica ne sodi mednje, navajam zato, ker kažejo na možno 
ureditev pravičnega zadoščenja.  
  
18. Zakonodajalec se seveda lahko odloči tudi za t. i. tarifo oziroma za vnaprej 
določene denarne zneske glede na prekoračen razumni čas trajanja postopka. Vendar 
bi bila taka ureditev v skladu s prakso ESČP le, če bo sodišče lahko v vsakem 
konkretnem primeru upoštevalo tudi zgoraj navedene značilnosti posamezne zadeve 
ter ravnanje strank in drugih udeležencev v postopkih.  
 
 

mag. Marija Krisper Kramberger 
 

dr. Zvonko Fišer 
  
Opombe: 
[1]13. točka obrazložitve odločbe Ustavnega sodišča 
[2]Tako je mogoče razumeti tudi 12. točko obrazložitve Ustavnega sodišča. 
[3]V zadevi Belinger proti Sloveniji je izrecno zavrnilo preliminarni ugovor Vlade RS o 
nedopustnosti pritožbe zaradi neizčrpanja domačih pravnih sredstev, vendar se je 
ukvarjalo le s pravnimi sredstvi, ki naj bi jih imel pritožnik na razpolago med postopkom 
(62. člen ZUS, nadzorstvena pritožba, upravni spor in ustavna pritožba); Ustavno 
sodišče o tem več v 9. točki obrazložitve odločbe) 
[4]6. točka obrazložitve odločbe Ustavnega sodišča 
[5]Na mednarodnem posvetovanju v okviru Sveta Evrope z naslovom "Kako skrajšati 
civilne sodne postopke" (Madrid, 11. – 13. julij 2001; gradivo s tega posvetovanja je na 
voljo v Centralni pravosodni knjižnici Vrhovnega sodišča RS) je bilo posebej 
predstavljeno, kako so se države članice lotile tega problema. Zahodnoevropske 
države skušajo z zakonodajnimi in organizacijskimi ukrepi doseči večjo disciplino 
strank, manjše število ali omejenost pravnih sredstev, nesodno reševanje sporov, v 
okviru sodstva pa z različnimi ukrepi poseči tudi v nekatere doslej "nedotakljive" 
pravice sodnikov in strank. Tako je Nizozemska sprejela ureditev, ki je podobna 
slovenskemu sistemu "Herkules" in se imenuje "Leteče brigade". Avstrija pozna institut 
"negovalcev prava" (Rechtspfleger), ki vodijo izvršbo, zapuščinske postopke in 
nekatere druge nepravdne postopke; podlago za takšno ureditev je zagotovila v ustavi. 
Funkcionarje, ki so podobni "negovalcem prava", vendar z manjšimi pooblastili, 
poznajo tudi npr. v Franciji, Belgiji, Danski, Švedski, ZRN. Italija pozna ureditev, ki 
dovoljuje skrajšanje obrazložitev odločb in tudi odločbe brez obrazložitve. Tudi Italija 
je v ta namen spremenila ustavo. Francija je civilni postopek posodobila z institutom 
"postopkovne pogodbe" (Contrat de la procédure). Gre za postopek, v katerem se 
sodnik in oba pooblaščenca strank dogovorijo o tem, do kdaj se bosta pooblaščenca 
izjavila o odločilnih dejstvih in do kdaj bosta predložila dokaze. Po tem datumu ni več 
mogoče predlagati ne novih dejstev ne novih dokazov, sodnik pa mora hitro razpisati 
obravnavo in postopek čimprej končati. 
[6]V 24. in 26. točki obrazložitve odločbe Ustavnega sodišča so navedene tudi izkušnje 
s posebno ureditvijo tega pravnega razmerja v Republiki Italiji in Republiki Hrvaški, ki 
kažejo na to, da ureditev varstva te pravice povzroča dodatne zaostanke na sodiščih 
in s tem dodatno neučinkovitost pravnega sistema v teh državah. To pa gotovo ni 
namen posebnega varstva pravice do sojenja v razumnem roku. 
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[7]Morebitni regresni zahtevki države proti posameznim sodnikom ali drugim uradnim 
osebam, niso predmet te obravnave. Prav tako ne drugi odstavek 26. člena Ustave, ki 
določa, da ima oškodovanec pravico, da v skladu z zakonom zahteva povračilo tudi 
neposredno od tistega, ki mu je škodo povzročil. Predmet obravnave v tej odločbi 
Ustavnega sodišča je razmerje med državo in posameznikom. 
[8]Posebno ureditev je terjala tudi vrnitev premoženja po razveljavitvi kazni zaplembe 
(Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij, Uradni list RS, št. 22/2000 in nasl. – ZIKS-1, 
členi 145 in 145.a do 145.č). 
[9]Četrti odstavek 15. člena Ustave 
[10]Sodba Višjega sodišča v Ljubljani, opr. št. II Cp 1174/2001 z dne 12.2.2003 v zvezi 
s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani opr. št. III P 499/2000 z dne 18.4.2001, 
neobjavljena.. 
[11]Če gre za priznanje delovne oziroma zavarovalne dobe po 546. členu ZKP, je v 
sporu pasivno legitimiran poleg države tudi organ, ki oškodovancu ne prizna ustrezne 
dobe, če pa gre za izbris iz kazenske evidence, pa mora to storiti sodišče, ki je sodilo 
na prvi stopnji, po uradni dolžnosti (544. člen ZKP). 
[12]glej npr. Strohsack B.: Odškodninsko pravo in druge neposlovne obveznosti, 
Uradni list, Ljubljana 1996, str. 248. 
[13]Več o objektivni odgovornosti Plavšak, N., v Juhart, M. in Plavšak, N. (ur.). 
Obligacijski zakonik s komentarjem, splošni del, GV, Ljubljana, 2003, 1. knjiga, str. 742 
in celoten komentar 131. člena OZ, str 683 in dalje 
[14]O tem več v Krisper Kramberger M.: Nedovoljeno ravnanje po tretjem odstavku 
542. člena ZKP, Pravosodni bilten, št. 3/2001, str. 219-229. 
[15]Plavšak, N., op. cit. 
[16]O tem več Jadek Pensa, D. v: Šturm, L. (ur.): Komentar Ustave Republike 
Slovenije, Fakulteta za podiplomske državne in evropske študije, Ljubljana 2002, str. 
295 in nasl. 
[17]V četrtem odstavku 60. člena Zakona o sodiščih, Uradni list, št. 23/05 – ZS –UPB1 
in nasl., je npr. določeno, da je šteti, da je prišlo do sodnih zaostankov, če je izkazan 
zaostanek v višini pripada zadnjih dvanajst mesecev. 
[18]V številnih odločbah je ESČP npr. obsodilo Francijo zaradi predolgih postopkov, v 
katerih so tožniki hemofiliki zahtevali odškodnino zaradi okužbe z AIDS s transfuzijo 
krvi. ESČP je posebej poudarilo, da gre za ljudi, katerih življenje se izteka in je zato 
treba o odškodnini odločiti v najkrajšem možnem času, da jo bodo oškodovanci lahko 
še vsaj nekaj časa uživali (odločba Vallee proti Franciji, št. 22121/93, z dne 26. 4. 1994, 
odločba Karakaya proti Franciji, št. 22800/93, z dne 26. 8. 1994 itd.). 
[19]O tem več pri Sharpe, J. L., Article 50 v Pettiti, L.-E., Décaux, E., Imbert, P.-H., La 
Convention Européenne des droits de l'homme, Economica, Paris 1999, str. 809-842. 
[20]V zadevi G. Bottazzi proti Italiji, št. 34884 z dne 24.6.1999, objavljeni v Dignitas št. 
7-8/2000, str. 138, je ESČP ugotovilo, da pritožnik ni uspel dokazati nastanka 
materialne škode, ki naj bi bila posledica predolgega trajanja obravnavanih postopkov. 
Glede nematerialne škode pa se ni strinjalo z ugovorom Vlade, da bi bila že sama 
ugotovitev kršitve zadostno pravično zadoščenje. Odločilo je, da je pritožnik gotovo 
utrpel določeno nematerialno škodo, ki je ni mogoče nadomestiti zgolj z ugotovitvijo 
kršitve. Zato je ESČP pritožniku prisodilo denarno odškodnino. 
[21]Posebej zanimiva je odločitev ESČP v zadevi Broniowski proti Poljski, v kateri je 
ugotovilo, da 41. člena EKČP ni mogoče uporabiti in v 5. točki izreka odločbe povabilo 
Vlado Poljske in oškodovanca, da v roku šestih mesecev od vročitve odločbe sporočita 
sodišču, ali sta sklenila sporazum oziroma svoja stališča v zvezi z rešitvijo vprašanje 



 7 

oškodnine za podržavljeno premoženje. Pooblastilo je predsednika ESČP, da 
postopek ponovno odpre, če bo potrebno (odločba št. 31443/96, z dne 22.6.2004). 
[22]Glej opombo v zvezi z zadevo G. Bottazzi proti Italiji. 
[23]Glej opombi 26 in 27 v Krisper Kramberger, M., Omejitev lastninske pravice v 
javnem interesu, Pravnik št. 4-5/97, str. 158. 
[24]Sodba št. II Cp 1174/2001 z dne 12.2.2003 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v 
Ljubljani opr. št. III P 499/2000 z dne 18.4.2001. 
[25]O tem več Koman Perenič, L., Škoda in odškodnina, DZS, 2004, str. 44 in 45 in 
posebej glede osebnostnih pravic Polajnar-Pavčnik, A., Temeljne pravice: Pavčnik, M., 
Polajnar-Pavčnik, A. in Wedam Lukić, D. (ur.), CZ, Ljubljana, 1997, str. 150 in nasl. 
Avtorica ne šteje pravice do sojenja v razumnem roku med te pravice. 


