SODBA EVROPSKEGA SODIŠČA ZA ČLOVEKOVE PRAVICE (ESČP)
V ZADEVI TOPLAK IN MRAK PROTI SLOVENIJI
OBVESTILO ZA JAVNOST
Spoštovani,
obveščamo vas, da je Evropsko sodišče za človekove pravice v zadevi v Toplak in Mrak
proti Sloveniji (pritožba št. 3491/19 in 42545/19) včeraj objavilo sodbo, s katero je večino
očitkov pritožnikov kot neutemeljene zavrnilo, v celoti v tistem delu, ki se nanašajo na očitke
o diskriminaciji pritožnikov kot invalidnih oseb pri uresničevanju volilne pravice in pravice do
glasovanja na referendumu.
Po skrbni analizi izdane sodbe ugotavljamo, da je tudi Evropsko sodišče za človekove
pravice kot ustrezen ocenilo pravni okvir izvajanja volilnih postopkov z vidika zagotavljanja
ustrezne ravni varstva pravic oseb z invalidnostjo. Slovenija je namreč ena redkih držav v
Evropi, kjer so vsa volišča v državi invalidom dostopna. Prav tako imajo člani volilnih
odborov, ki so imenovani za vsako glasovanje posebej, jasna navodila, da morajo na volišču
izvesti vse primerne prilagoditve, če volivec z invalidnostjo naleti na nepremostljive ovire, da
lahko svobodno odda svoj glas. Še naprej se bomo trudili, da bomo v Sloveniji zagotavljali
visoko varstvo pravic vsem volivcem. Veseli nas, da je tudi ESČP izrecno pohvalilo hitro in
konstruktivno prizadevanje Državne volilne komisije, ki je zagotovila, da sta bili volišči
pritožnikov tudi že v letu 2015 invalidom dostopni, čeprav zakon tega še ni zahteval.
Ob nekaterih zmotnih tolmačenjih sodbe, ki se pojavljajo v javnosti, izpostavljamo, da
je sodišče v sodbi soglasno zavrnilo očitke pritožnikov o kršitvi volilne pravice pri glasovanju
na referendumu o Družinskemu zakoniku v letu 2015 in volitvah poslancev v Evropski
parlament leta 2019 oziroma da Slovenija pri tem ne bi spoštovala pozitivnih obveznosti pri
omogočanju njenega uresničevanja osebam z invalidnostjo. Ravno nasprotno. ESČP je tudi
v celoti pritrdilo presoji zakonodajalca in Ustavnega sodišča, da je bila odločitev o
prenehanju uporabe glasovalnih naprav v volilnih in referendumskih postopkih razumna
odločitev, ki temelji na preteklih izkušnjah in je skladna z mednarodnimi standardi,
uveljavljenimi na tem področju. Slednji namreč uporabe glasovalnih naprav ne zahtevajo,
temveč so te le ena izmed možnosti, ki jo v Evropski uniji uporabljajo le tri države.
Državna volilna komisija in ostali volilni organi si bo tudi v naprej prizadevali za zakonitost
izvedbe volitev in referendumov ter v skladu s svojimi pristojnostmi skrbeli za učinkovito
izvrševanje volilne pravice in pravice do glasovanja na referendumu vsem kategorijam
volivcev.
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