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POVZETEK
Ustavno sodišče je pomembna institucija s posebno vlogo v sistemu deljene oblasti, ki z
namenom varstva Ustave in ustavnosti vrši nadzor nad delovanjem vseh treh vej oblasti.
Takšen nadzor predstavlja predvsem pomemben element sistema nadzora in ravnovesij v
organizaciji državne oblasti in je namenjen predvsem varstvu človekovih pravic in
svoboščin slehernega posameznika. Vendar pa se naše Ustavno sodišče že dolgo srečuje s
težavami, ki onemogočajo njegovo učinkovito delo. Glavna težava, ki se pojavljala, je
predvsem problem preobremenjenosti, ki ustavnim sodnikom pobere veliko energije, ki bi
jo sicer morali usmeriti v reševanje pomembnih ustavnopravnih vprašanj.
Osrednja tema magistrskega dela je ustavnosodna presoja predpisov uprave, ki se v
Sloveniji po veljavni ureditvi odvija le pred Ustavnim sodiščem. Ustavno sodišče presoja
tovrstne predpise v okviru postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti, ki ga lahko začne
upravičeni predlagatelj na zahtevo, ali pa vsakdo, ki izkaže pravni interes, na pobudo. Da
pri tovrstni presoji ne gre za reševanje pomembnih ustavnopravnih vprašanj, je večkrat
opozorilo že Ustavno sodišče samo, prikazano pa je tudi v pričujočem magistrskem delu.
Analiza ustavnosodne prakse na tem področju je razkrila, da je pri tovrstni presoji Ustavno
sodišče razvilo že ustaljeno ustavnosodno prakso, ki jo v svojih odločbah pravzaprav
vedno znova ponavlja. Da ne gre za težka vprašanja, nakazuje tudi dejstvo, da gre v
tovrstnih primerih povečini za vprašanje zakonitosti oz. kršitve načela legalitete ali
katerega izmed drugih načel pravne varnosti, ki sicer izhajajo iz 2. člena Ustave. Ker na
tem področju torej obstaja ustaljena ustavnosodna praksa, ki se v dvajsetih letih
delovanja Ustavnega sodišča ni spremenila, se je v strokovni javnosti pojavilo vprašanje,
ali ni mogoče dozorel čas, da se tovrstna presoja preseli na redno sodstvo. Obravnavi
vprašanja prenosa pristojnosti presoje ustavnosti in zakonitosti predpisov uprave je
namenjeno tudi pričujoče magistrsko delo.
Raziskava je pokazala, da po takšnem prenosu pristojnosti ne kliče le preobremenjenost
Ustavnega sodišča, temveč zanj obstajajo tudi drugi razlogi, ki izhajajo iz veljavne
ureditve in predvsem iz nerazumevanja vloge ustavnega sodišča na eni strani in rednega
sodstva na drugi strani. Kot primer dobre prakse za pomoč pri oblikovanju predloga za
prenos te pristojnosti se je izkazala Republika Hrvaška, ki je v januarju 2012 s
spremembami na zakonski ravni popolnoma reformirala upravno sodstvo in nanj prenesla
tudi presojo nekaterih upravnih aktov. Glede na neuspeh projekta ustavnih sprememb v
letu 2011, med katerim je bil med drugimi obravnavan tudi predlog prenosa te
pristojnosti, sem se pri oblikovanju končnega predloga obrnila v drugo smer in predlagala
spremembe na zakonski ravni, po zgledu Hrvaške, pri čemer je bilo potrebno upoštevati
tudi našo veljavno ustavnopravno ureditev.
KLJUČNE BESEDE: načelo delitve oblasti, izvršilna oblast, ocena ustavnosti in
zakonitosti, podzakonski predpisi, pobuda za presojo ustavnosti in zakonitosti, reforma
ustavnega sodstva, ustavno sodišče, ustavnosodna presoja, vrhovno upravno sodišče,
Zakon o Ustavnem sodišču.
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SUMMARY
Administrative regulations under constitutional review
The Constitutional Court is an important institution with a specific role in the system of
separated powers, which performs supervision over the operation of all three branches of
power in order to protect constitutionality. Such control is particularly important
component of the system of checks and balances in the organization of state power, and
is intended primarily for the protection of human rights and fundamental freedoms of
every individual. However, our Constitutional Court has long been faced with problems
that tend to prevent its effective work. The main problem occurring is especially a
problem of its heavy overload. This problem demands a lot of energy from the
constitutional judges, particularly energy, which should be imported into solving difficult
constitutional issues.
The main content of the Master's thesis is the constitutional review of administrative
regulations, which, under the current Slovenian legal order, takes place only before the
Constitutional Court within the context of proceedings called »the review of
constitutionality and legality«, which can start at the request of the entitled applicant, or
at the initiative of anyone who shows a legal interest. The fact that this type of review
doesn't open any important constitutional issues was pointed out by the Constitutional
Court itself, and it also shows in the present thesis. Analysis of constitutional
jurisprudence in this area has revealed that in this type of review, the Constitutional Court
has already developed an established constitutional practice, which is in fact over and
over repeating itself. That word in these cases is not about difficult issues is also pointed
out by the fact that such cases are mostly about the question of legality or violation of
other principles of the rule of law. In this area therefore exists an established
constitutional practice that hasn't changed in twenty years of operation of the
Constitutional Court, wich raised a question among the professional community whether
there isn't time to consider moving such review on to regular courts. Addressing this issue
is also dedicated this Master's thesis.
As research has shown, reasons for such transfer of competence are not arising only from
the obvious problem of overload of the Constitutional Court, but can also be found in the
existing legal order, and in particular in the lack of understanding of the role of the
Constitutional Court on the one hand, and the role of regular judiciary, on the other hand.
During research, Republic of Croatia, which reformed administrative judiciary in the early
2012 and placed in its hands review of some administrative acts, has proven to be an
example of good practice, which could assist in developing of a proposal for the transfer
of this competence in Slovenia. Given the failure of the project of constitutional
amendments in 2011, I turned in the other direction and proposed changes on the
statutory level, following the example of Croatia, whereby it was also necessary to take
into account our current Constitutional regulation.
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KEY WORDS: separation of powers, executive power, review of constitutionality and
legality, secondary legislation, initiative for review of constitutionality and legality, reform
of constitutional judiciary, constitutional court, constitutional review, supreme
administrative court, Constistutional Court act.
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UVOD

PREDMET RAZISKOVANJA
Ustava Republike Slovenije (v nadaljevanju: Ustava) se v svoji preambuli sklicuje na
Temeljno ustavno listino o samostojnosti in neodvisnosti RS z dne 25. 6. 1991, ki
ugotavlja, da je pod prejšnjo oblastjo prihajalo do hujših kršitev človekovih pravic in
temeljnih svoboščin, zato na prvo mesto postavlja ravno človekove pravice, ki jih lahko
zagotavlja le svobodna demokratična ustavna ureditev. V svojem 3. členu Ustava
vzpostavi načelo delitve oblasti, eno od najpomembnejših ustavnih načel, ki je nujno za
zagotavljanje, spoštovanje in dosledno uresničevanje človekovih pravic oz. pravic
slehernega posameznika. Izoblikovanje načela delitve oblasti je povezano s spoznanjem,
da oblast ne more biti absolutna, in to se je v zgodovini pojavilo že zelo zgodaj. Namesto
da je oblast koncentrirana v rokah enega subjekta, jo je potrebno razdeliti na več
nosilcev, saj bodo le tako učinkovito zavarovane individualne pravice posameznika
nasproti samovolji oblasti. Naša Ustava v tem pogledu sledi zgledu ustav drugih evropskih
držav. Oblast je v Sloveniji tako ločena in razdeljena na tri veje: zakonodajno, izvršilno in
sodno. Vendar pa takšna delitev oblasti sama po sebi še ne more preprečiti zlorab
individualnih pravic posameznika. Potreben je sistem medsebojnega nadzora, omejevanja
in sodelovanja vseh treh vej oblasti. Takšna delitev oblasti je izrednega pomena, saj
omogoča varovanje posameznika pred samovoljnimi posegi ene veje oblasti v njegove
pravice (oblast zavira drugo oblast).
Ključno vlogo pri zagotavljanju načela delitve oblasti in skrbi, da oblast ne posega
samovoljno v človekove pravice, imajo v sodobnih demokracijah ustavna sodišča. Ustavno
sodišče Republike Slovenije (v nadaljevanju: Ustavno sodišče) ima pravno podlago v sami
Ustavi, deluje pa kot neodvisen organ, ki vrši nadzor nad vsemi tremi vejami oblasti.
Ravno zaradi njegove posebne vloge se pojavljajo polemike, ali gre za organ sodne veje
oblasti ali pa morda za neodvisen organ, v smislu nekakšne »četrte veje« oblasti.
Nesporno je najvišji organ sodne oblasti v našem pravnem redu, ki bdi nad odločitvami
vseh treh vej oblasti. Takšen nadzor pa je potreben iz zgoraj že opisanega razloga – da se
zavarujejo človekove pravice posameznika pred samovoljo ene od vej oblasti.
V magistrskem delu se posvečam področju ustavnosodne presoje predpisov uprave.
Uprava se v smislu načela delitve oblasti umešča v izvršilno vejo oblasti. Če govorimo o tej
veji oblasti, se zgoraj opisani mehanizem načela delitve oblasti v okviru obravnavane teme
kaže predvsem v tem, da so pravni akti, ki jih izdaja uprava, lahko podvrženi presoji v
sodni veji oblasti, pri izdajanju teh aktov pa je uprava odvisna oz. vezana na zakonodajno
vejo oblasti in zakone, ki jih ta izdaja. Tu se kažejo kontrola, zavora in součinkovanje med
vsemi vejami oblasti, to součinkovanje pa upravi prepreči arbitrarnost pri odločanju o
pravicah ali obveznostih posameznika in različnih subjektov. Izvršilna oblast je pri
izdajanju pravnih aktov vezana na Ustavo in zakon. Njena glavna naloga je izvajanje
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predpisov zakonodajalca oz. skrb za to, da se zakoni učinkovito izvajajo in spoštujejo tudi
v praksi.
Podzakonske predpise, ki jih izdaja uprava, lahko v Sloveniji po veljavni ureditvi presoja,
oz. bolje rečeno, izloča iz pravnega reda le Ustavno sodišče v postopku ustavnosodne
presoje predpisov uprave. V magistrskem delu pod pojmom predpisi uprave obravnavam
predpise, ki jih izdaja izvršilna veja oblasti in imajo abstraktno oz. splošno naravo.
Tovrstne predpise lahko izdajajo vlada, ministri, samoupravne lokalne skupnosti in nosilci
javnih pooblastil. V literaturi imajo sicer lahko različna poimenovanja, npr. upravni
predpisi, podzakonski predpisi, splošni pravni akti, izvršilni predpisi ipd. Ti predpisi morajo
biti skladni z Ustavo in zakonom, kar izhaja že iz splošnega načela zakonitosti v 2. členu
Ustave in pa iz 120. in 153. člena Ustave. V okviru ustavnosodne presoje pred Ustavnim
sodiščem sicer ločimo dva postopka – prvi se imenuje postopek za presojo ustavnosti in
zakonitosti, gre za ustavnosodno presojo splošnih aktov, med katere sodijo tudi
podzakonski predpisi uprave (t.i. abstraktna ustavnosodna presoja), drugi pa je poseben
postopek ustavne pritožbe, v katerem se presojajo posamični akti uprave (t.i. konkretna
ustavnosodna presoja).
Naše Ustavno sodišče ima, primerjalno z drugimi v Evropi, zelo široke pristojnosti. Razlika
med Slovenijo in nekaterimi drugimi evropskimi državami je predvsem v tem, da imajo
drugod dolgo ustavnopravno tradicijo, od tu tudi drugačen položaj in pristojnosti ustavnih
sodišč, ki se ponekod ukvarjajo zgolj z ustavnostjo (ne pa tudi z zakonitostjo predpisov
uprave, ta je prepuščena upravnim sodiščem). Slovenija je razmeroma mlada država, ki je
bila dolgo na prehodu iz enega v drug sistem (država v tranziciji). Ko smo pisali Ustavo, je
bila v ospredju predvsem osamosvojitev. Zato tudi takšna ureditev Ustavnega sodišča –
ustavna pritožba še ni takoj zaživela, zaradi česar se je dovoljeval danes državljanom
»podvojen dostop« do sodišča s pobudo. Danes je ustavna pritožba že zaživela, državljani
se je tudi v velikem številu poslužujejo, poslužujejo pa se tudi možnosti pobude zoper
predpise. Prav tako imajo po veljavni ureditvi sodišča tudi pooblastilo exceptio illegalis,
možnost, da obidejo podzakonske predpise, za katere menijo, da so nezakoniti. Sodišča
so namreč po 125. členu Ustave vezana le na Ustavo in zakon, ne pa tudi na podzakonske
predpise. Vse to pa pomeni nekakšen dvojen dostop do Ustavnega sodišča, posledica pa
je seveda njegova preobremenjenost. Dobro poznano dejstvo je, da število primerov pred
njim iz leta v leto narašča, zato so naši ustavni sodniki preobremenjeni in vse težje med
kupom zadev izluščijo tiste, ki so resnično potrebne njihove pozornosti in obravnave. Na
to je skozi leta večkrat opozorilo že Ustavno sodišče samo, zato so se med strokovno
javnostjo sprožile razprave in polemike o prepotrebni reformi našega ustavnega sodstva.
Leta 2007 je bila sprejeta novela Zakona o Ustavnem sodišču, spremembe pa so se
nanašale predvsem na ustavno pritožbo, zato vseh težav niso rešile. Kot rezultat tega je
med leti 2008 – 2011 pri nas potekal proces oblikovanja predloga za spremembe Ustave s
področja ustavnega sodstva, v katerem so strokovnjaki s področja v strokovnih razpravah
razpravljali o možnih spremembah na ustavni ravni. Pripravljen je bil tudi osnutek
ustavnega zakona, vendar pa v državnem zboru ni bilo potrebne večine za sprejetje te
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spremembe. Novela zakona in dosedanji ukrepi za povečanje učinkovitosti dela Ustavnega
sodišča so dosegli svojo mejo, vendar pa problema niso rešili v celoti.
V Sloveniji se na drugem mestu po številu zadev, ki jih vsako leto obravnava Ustavno
sodišče, pojavlja presoja ustavnosti oz. zakonitosti podzakonskih predpisov. Tako izkušnje
drugih držav kot tudi praksa našega Ustavnega sodišča kažejo, da takšna presoja ne sodi
med pomembnejše zadeve, ki bi morale biti v njegovi pristojnosti, ta naj se kot varuh
Ustave primarno posveti pomembnejšim zadevam (predvsem varstvu ustavnosti). Poleg
tega gre za dvojen dostop državljanov do Ustavnega sodišča, saj imajo ti po veljavni
ureditvi že možnost vložitve ustavne pritožbe. Zato je na mestu vprašanje prenosa
pristojnosti za presojo ustavnosti in zakonitosti predpisov uprave na sodišča, ki odločajo v
upravnem sporu. Gre za prakso, kakršne se je Republika Hrvaška že poslužila na začetku
leta 2012 s sprejetjem novega Zakona o upravnem sporu, s katerim so reformirali
organizacijo upravnega sodstva in sodni nadzor nad upravo. Na novo so ustanovili Visoko
upravno sodišče, kateremu so predali v presojo tudi nekatere splošne akte, ki jih izdaja
uprava, kar je tudi blizu predlogom, ki so bili podani med razpravo o reformi našega
ustavnega sodstva.
V razpravah strokovnjakov je prišlo do različnih mnenj o tem, katere spremembe so tiste,
ki bi jih morala Slovenija sprejeti za rešitev problemov, ki so povezani s položajem, v
katerem se je znašlo naše ustavno sodstvo. Predlogov je več, mnenja so različna, vendar
pa se vsi strinjajo, da so za Slovenijo spremembe na tem področju nujno potrebne.
NAMEN IN CILJI RAZISKOVANJA S POSTAVLJENIMI HIPOTEZAMI
Namen magistrskega dela je najprej prikazati, v kakšni situaciji se je Ustavno sodišče
znašlo zaradi preobremenjenosti s prevelikim številom zadev, kar je posledica njegovih
širokih pristojnosti. V ta namen bom predstavila Ustavno sodišče RS ter utemeljila njegov
pomen in vlogo v sistemu delitve oblasti ter njegovo razmerje do rednega sodstva.
Posebej bom izpostavila veljavno ureditev postopka ustavnosodne presoje predpisov
uprave, ki poteka le pred Ustavnim sodiščem. Pri tem bom najprej opredelila, razjasnila in
predstavila teorijo in definirala nekatere ključne pojme, ki se pojavljajo v neposredni zvezi
s presojo tovrstnih predpisov, nato bom opredelila, kateri predpisi uprave so lahko
podvrženi postopku ustavnosodne presoje. Namen magistrskega dela je torej natančneje
predstaviti veljavno ureditev ustavnosodne presoje predpisov uprave, poleg tega pa tudi
primerjalno prikazati ustavnopravne ureditve te pristojnosti v drugih evropskih državah,
pri čemer bom posebej izpostavila Republiko Hrvaško, ki je januarja 2012 reformirala
upravno sodstvo, ter češko ustavno ureditev, ki daje zakonodajalcu pooblastilo za prenos
nekaterih pristojnosti ustavnega sodišča na vrhovno upravno sodišče. Osrednji namen
magistrskega dela pa je predvsem obravnava predloga prenosa pristojnosti presoje
predpisov uprave z Ustavnega sodišča na redno sodstvo.
Cilj magistrskega dela je skozi podrobnejše obravnavanje vprašanja prenosa pristojnosti
presoje ustavnosti in zakonitosti predpisov, ki jih v okviru svoje izvršilne funkcije izdaja
uprava, z Ustavnega sodišča na sodišča, ki odločajo v upravnem sporu, dokazati, da sodi
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presoja predpisov uprave med manj pomembne zadeve, ki se lahko prenesejo na upravno
sodstvo. Cilj je tudi skozi prakso drugih držav pokazati, da bi bil takšen prenos pristojnosti
lahko učinkovita rešitev tudi za Slovenijo. Tako je cilj najprej utemeljiti nujnost reforme na
področju ustavnega sodstva pri nas. To bom storila tako z analizo prakse in pripada zadev
pred Ustavnim sodiščem kot tudi s primerjalnim prikazom ureditev v drugih državah.
Naslednji cilj je ugotoviti, kaj je bilo v smeri odpravljanja težav, s katerimi se sooča
Ustavno sodišče, že narejenega z novelo Zakona o Ustavnem sodišču iz leta 2007, ter kaj
je tudi po uveljavitvi novele v praksi ostalo nerešenega, prikazati predlagane spremembe
za nadaljnjo reformo ustavnega sodstva in v končni fazi tudi oblikovati predlog za prenos
pristojnosti za presojo zakonitosti predpisov uprave na upravno sodstvo, ki bi bil lahko
ponujen kot ena izmed rešitev za situacijo, v kateri se je znašlo naše Ustavno sodišče.
V pomoč pri dosegu ciljev mi bosta služili naslednji hipotezi:
Hipoteza 1: Prenos pristojnosti za ustavnosodno presojo predpisov uprave na sodišča,
pristojna za upravne spore, bi zagotovil učinkovitejše uresničevanje pravice do sodnega
varstva iz 23. člena Ustave.
Hipoteza 2: Primeri praks prenosa ustavnosodne presoje predpisov uprave na upravno
sodstvo (primer Hrvaške in Češke) so uporabni tudi za Republiko Slovenijo.
METODE RAZISKOVANJA
Magistrsko delo temelji predvsem na študiju strokovne literature, tako domače kot tudi
tuje, virov na internetu in pa ustavne ter pravne ureditve. Poleg tega je, predvsem na
začetku dela, za opisovanje pojmov in pojavov uporabljena še metoda deskripcije, slednja
je uporabljena tudi pri opisovanju relevantnih predpisov s področja, povzeti pa so tudi
izsledki raziskovalnih del drugih avtorjev ter njihova stališča, torej je uporabljena tudi
metoda kompilacije. Za proučevanje s pomočjo primerjanja z namenom odkrivanja
podobnosti in razlik je v delu uporabljena tudi komparativna metoda, predvsem pri
primerjavi naše ter češke in hrvaške ustavne ureditve na področju ustavnega sodstva.
Omenjena metoda je služila tudi za preveritev hipoteze 2, medtem ko sem za preveritev
hipoteze 1 uporabila predvsem metodo analize in sinteze, s katerima se preučuje na
nivoju razčlenjevanja sestavljenih pojavov na njihove posamezne dele in obravnava
posamezne dele glede na celoto (analiza) ter na nivoju povezovanja posameznih spoznanj
v celoto oz. združevanja enostavnih miselnih sestavin v sestavljene celote vzajemno
povezanih delov (sinteza). Poleg tega je v delu mogoče najti tudi uporabo induktivnodeduktivne metode, predvsem pri analizi ustavnosodne prakse in priznavanja pravnega
interesa, kjer sem s pomočjo omenjene metode iz konkretnega sklepala na splošno in
obratno, od splošnega na konkretno.
OCENA PREDHODNIH RAZISKAV
Pregled dosedanjih raziskovanj s področja Ustavnega sodišča in njegove ustavnosodne
presoje razkrije, da je bilo največ narejenega v smeri opisovanja, komentiranja in
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razlaganja predvsem naše Ustave, pa tudi relevantnih zakonov s tega področja. Različni
avtorji so podali veliko mnenj, predlogov in komentarjev na to temo. Tako je bilo veliko
narejenega ravno v smeri strokovnih razprav in strokovnih knjig, ki so namenjene
predvsem strokovnjakom, pa tudi laikom, ki imajo možnost v teh delih poiskati odgovor
na marsikatero pravno vprašanje, ki jih zadeva. Pri izdelavi magistrske naloge sem se
oprla na nekaj takšnih strokovnih razprav, med njimi bi omenila razpravo devetih avtorjev
z naslovom Ustavno sodstvo. Različni avtorji so s svojimi deli s tega področja predvsem
pomembno prispevali k pravni teoriji in praksi. Večina dosedanjih raziskovanj je tako
strnjenih v učbenikih ali knjigah, namenjenih predvsem pedagoškim potrebam. Veliko je
bilo narejenega tudi na področju samega primerjalnega pogleda različnih sistemov
ustavnega sodstva in ustavnosodne presoje po različnih državah Evrope in Amerike.
Vendar pa je pregled dosedanjih raziskovanj pokazal, da je razmišljanje o vprašanju
reforme ustavnega sodstva, predvsem v smeri prenosa ustavnosodne presoje predpisov
uprave na upravno sodstvo, v literaturi pomanjkljivo obdelano. Prav tako v slovenski
literaturi nisem zasledila omembe o praksi Republike Hrvaške v povezavi z novim
Zakonom o upravnem sporu ter o ustavni ureditvi Republike Češke, ki daje zakonodajalcu
pooblastilo za prenos nekaterih pristojnosti ustavnega sodišča na (redna) sodišča. Oboje
je bilo do sedaj pomanjkljivo raziskano.
Kot podlaga za moje raziskovanje mi je služil predvsem zbornik gradiv Ustavna reforma
ustavnega sodstva. Zbornik mi je bil v pomoč, saj je namenjen predvsem raziskovalcem
področja in obsega temeljna gradiva, ki so nastala v letih 2008 – 2011 v procesu
oblikovanja predloga za spremembe Ustave. Jedro zbornika so delovni osnutki zakonov o
spremembi Ustave, vsebuje pa tudi zapise strokovnih razprav, v katerih je strokovna
skupina pravosodnega ministrstva podala svoja stališča, mnenja in predloge o predlaganih
spremembah. Poleg tega sem se pri raziskovanju oprla tudi na prispevek Čebulja z
naslovom Pravni interes za ustavnosodno presojo predpisov, ki je bil objavljen v zborniku,
ki je izšel v letu 2012 ob dvajsetletnici Ustave RS, kot tudi na preostale relevantne
prispevke in članke nekaterih drugih avtorjev, predvsem na prispevek Kerševana z
naslovom Sodno varstvo zoper splošne akte uprave.
STRUKTURA DELA
Začetno poglavje magistrskega dela je namenjeno opredelitvi načela delitve oblasti, ki je
izrednega pomena za samo varovanje človekovih pravic. Na tem mestu so zato
opredeljeni pomen in pravna podlaga načela delitve oblasti ter razmerja med vsemi tremi
vejami oblasti. Ker v magistrski nalogi obravnavam pravne akte, ki jih izdaja izvršilna veja
oblasti, je nekoliko večji poudarek ravno na tej veji oblasti. V drugem poglavju
obravnavam tudi pomen nadzora nad upravo, pri čemer me je zanimalo predvsem, zakaj
je tako pomemben ter kdo in kako ga vrši. V prvem delu je tako postavljeno izhodišče za
nadaljevanje magistrskega dela, saj so osvetljeni vsi pomembni elementi, ki so potrebni
za razumevanje veljavne ureditve in razmišljanje o prenosu ustavnosodne presoje
predpisov uprave na redno sodstvo.
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Glavnino magistrskega dela predstavlja obravnava veljavne ureditve Ustavnega sodišča
RS, analiza ustavnosodne prakse na obravnavanem področju ter obravnava vprašanja
sprememb te ureditve, predvsem v delu prenosa ustavnosodne presoje predpisov uprave
na upravno sodstvo. Veljavna ureditev je predstavljena v tretjem in četrtem poglavju, pri
čemer je četrto poglavje namenjeno tudi analizi relevantne ustavnosodne prakse na
obravnavanem področju. V petem poglavju so predstavljeni izsledki raziskave pravne
ureditve v izbranih evropskih državah, Češki in Hrvaški, šesto poglavje pa je namenjeno
obravnavi vprašanja o možnih spremembah na področju ustavnega sodstva. Pri tem je
utemeljena nujnost sprememb, skozi analizo pripada zadev pred Ustavnim sodiščem so
izpostavljene njegove široke pristojnosti kot eden izmed vzrokov za preobremenjenost,
opredeljeni pa so tudi preostali razlogi, ki kličejo po reformi ustavnega sodstva pri nas.
Šesto poglavje obsega tudi strnjen prikaz poteka projekta ustavnih sprememb, ki je
potekal med leti 2008 – 2011. Drugi del šestega poglavja je namenjen obravnavi
vprašanja prenosa pristojnosti ustavnosodne presoje predpisov uprave na upravno
sodstvo kot eno izmed možnih rešitev za situacijo, v kateri se je znašlo naše Ustavno
sodišče.
Na koncu magistrskega dela so podani lastni komentarji ter predstavljeni rezultati
raziskave in preveritev hipotez, podan pa je tudi strnjen zaključek, v katerem so na kratko
povzeta vsa poglavja.
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Potreba po omejevanju oblasti se je v zgodovini pojavila že zelo zgodaj. Prvo spoznanje,
da je potrebno omejiti absolutno oblast, je dozorelo že med antičnimi misleci (Aristotel,
Platon, Cicero). Prvi resnejši poskus omejevanja oblasti pa izhaja iz srednjeveške Anglije,
kjer so angleški baroni leta 1215 prisilili takratnega kralja k podpisu Velike listine
svoboščin (Magna Charta Libertatum), s katero so omejili njegovo dotedanjo absolutno
oblast. Velika listina svoboščin tako predstavlja prelomen zgodovinski dokument predvsem
zaradi zahteve, da mora oblast delovati v mejah prava (Brezovnik, 2003, str. 13).
Razvoj samega načela delitve oblasti sicer sega v 17. stoletje. Njegov razvoj je bilo
zaslediti najprej v Angliji, in sicer hkrati s težnjami po omejitvi absolutizma in samovolje
vladarjev, kmalu za tem pa tudi v Franciji (Kaučič in Grad, 2003, str. 170). V tem času je
bilo sprejetih precej dokumentov, ki so bili namenjeni omejitvi monarhove oblasti1, njihov
sprejem pa je privedel tudi do uveljavitve načela delitve oblasti. Tega je kot prva uvedla
ameriška ustava iz leta 1787, v Evropi pa je to načelo uvedla najprej Anglija, ki ji je kmalu
sledila tudi Francija (Ribičič, 2003, str. 10).
Skozi zgodovino se je sicer pojavljalo več poskusov omejitve absolutne oblasti vladarjev v
korist posameznikov oz. državljanov, pri tem pa so se pojavljali tudi številni teoretiki, ki so
v literaturi utemeljevali nujnost takšne omejitve. Ker se je načelo delitve oblasti najprej
začelo razvijati v Angliji in Franciji, ni naključje, da je bil največji teoretični prispevek k
razvoju tega načela podan ravno v teh dveh evropskih državah. Med teoretiki je potrebno
zaradi izjemnega prispevka k razvoju načela delitve oblasti, kot ga poznamo danes,
izpostaviti predvsem angleškega političnega misleca in filozofa Johna Locka in francoskega
političnega in družbenega misleca Charlesa de Montesquieuja.
John Locke je med novejšimi teoretiki pravzaprav prvi, ki je opozoril na pomen delitve
oblasti. Svoja spoznanja je zbral v knjigi z naslovom »Dve razpravi o vladanju«2, v kateri
je pomen delitve oblasti opredeljeval z zahtevo po izključitvi možnosti zlorabe oblasti in
zagotovitvi politične svobode. Locke je zagovarjal stališče, da je potrebno neomejeno,
samovoljno oblast omejiti. Pri tem je za omejitev oblasti predlagal njeno delitev na tri
dele. Po Lockejevi ideji delitve oblasti se je oblast tako delila na izvršilno, zakonodajno in
federativno3 (Šturm, 1998, str. 11).

1

Npr. Petition of Rights l. 1628, Habeas Corpus Act l. 1679, Bill of Rights l. 1689.
Ang. »Two Treatises of Government«.
3
Celotna Lockejeva teorija je temeljila na prehodu iz naravnega v državljansko stanje, pri katerem po
njegovem mnenju posameznik ne prenese na državo oz. skupnost vseh svojih »naravnih« pravic, ampak
nekatere izmed njih zadrži. Posamezniki se namreč pri tem prehodu, čeprav se odrečejo neomejeni svobodi,
ne odrečejo tudi vsem svojim pravicam (Šturm, 1998, str. 11).
2
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Dogajanje v Angliji je vplivalo na Montesquieuja, ki je v svoji knjigi z naslovom »O duhu
zakonov«4 razvil idejo delitve oblasti, kot jo (v določeni meri) poznamo še danes.
Montesquieu je namreč oblast delil na tri veje, na predstavniško (zakonodajno), izvršilno
in sodno5 (Bazasvarog.org, 1996-2005).
Montesquieu je razvil tudi definicijo politične svobode posameznika, ki je bila blizu
današnjemu načelu, da je posamezniku dovoljeno vse, česar zakon izrecno ne
prepoveduje. Politična svoboda posameznika pa se je po njegovem lahko pojavljala le v
»zmernih vladavinah« in le takrat, ko je oblast uravnotežena z oblastjo. Pri tem je
poudarjal, da svoboda posameznika ni mogoča takrat, ko pride do združitve dveh vej
oblasti v eno, medtem ko bi združitev vseh treh vej po njegovem vodila v katastrofo
(Kerševan, 2008, str. 1132). Že Montesquieu je torej poudarjal, da zaradi preprečevanja
arbitrarnosti posamezne veje oblasti ne smejo presegati svojih funkcij oz. pristojnosti na
račun katerekoli druge veje oblasti in s tem posegati v preostale veje oblasti.
Bistvo Montesquieujeve ideje delitve oblasti je predvsem v tem, da je mogoče preprečiti
zlorabo oblasti in omejitev svobode posameznika le s premišljeno razdelitvijo oblasti.
Zagovarjal je potrebo po oblikovanju takšnih pristojnosti nosilcev državnih funkcij, ki bi
vsem vejam oblasti omogočale medsebojno zaviranje in nadzorovanje. Zato naj bi imela
vsaka izmed treh vej oblasti dodeljene ustrezne funkcije in pristojnosti (zakonodajno,
eksekutivno in jurisdikcijo). Vendar pa sama delitev oblasti na tri dele ter njihov
medsebojni nadzor in omejevanje še niso dovolj, saj je za preprečevanje arbitrarnosti in
varstvo svobode posameznika potrebna tudi vzpostavitev sistema ravnovesja,
medsebojnega prepletanja in soodvisnosti vseh treh vej oblasti (t.i. sistem zavor in
ravnovesij ali »checks and balances«) (Šturm, 1998, str. 12 in 13).
Delitev oblasti v sodobnem času v praksi nekoliko odstopa od klasične Montesquieujeve
opredelitve, kar je predvsem logična posledica časa, v katerem živimo, in družbenega
napredka. Tako npr. po Gradu današnje razumevanje tega načela ne more biti enako
tradicionalnemu, saj je v novejšem času prišlo do številnih sprememb v družbi in v sami
organizaciji sodobne države. Zato je bilo tudi klasično razumevanje samega načela delitve
oblasti skozi čas podvrženo določenim prilagoditvam, ki so predvsem posledica krepitve
vloge države in načela pravne države z omejevanjem njene oblasti. Klasična delitev oblasti
zato »[…] ne more biti več tako enostavna in enoznačna, kot je veljalo v preteklosti, ker v
sodobni državi nastajajo nove funkcije, ki jih je težko uvrstiti v katerokoli od klasičnih
funkcij, zaradi česar izvajanje državnih funkcij ne more biti organizirano na povsem enak
način, kot je to veljalo v preteklosti« (Grad, 2007, str. 29 in 30). Vendar pa so nekatera
temeljna izhodišča in vrednote tega načela skozi čas vseeno uspela ostati nespremenjena,
4

Fr. »De l'esprit des lois«.
Montesquieu je bil utemeljitelj t.i. trialistične teorije delitve oblasti, ki oblast deli na tri dele - zakonodajno,
izvršilno in sodno. Trialistična teorija delitve oblasti je sicer najbolj uveljavljena in razširjena tako v teoriji kot
tudi v praksi, ni pa edina. Poznamo namreč več sistemov delitve oblasti, poleg trialističnega je potrebno
izpostaviti tudi dualističnega in kvadrialističnega. Pri tem dualistična teorija deli oblast na dva dela, na
zakonodajno in izvršilno, kvadrialistična teorija pa deli oblast na štiri dele, poleg zakonodajne, izvršilne in
sodne pozna tudi upravno vejo oblasti (Kaučič in Grad, 2003, str. 169).
5
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zato ima načelo delitve oblasti tudi v sodobnem času demokratičen pomen (Grad, 2007,
str. 31).
Šturm (1998, str. 15) navaja, da je prišlo do največjih sprememb in s tem odstopanj od
klasičnega načela delitve oblasti, kot si ga je zamislil Montesquieu, prav na področju
zakonodajne in izvršilne veje oblasti. K spremembam na tem področju je prispeval
predvsem propad parlamentarnih monarhij, ki so bile značilne za Montesquieujev čas.
Današnje sodobne države temeljijo na popolnoma drugačnih državnih ureditvah, kot je
bilo to običajno v preteklosti. Kralji oz. monarhi so se umaknili, njihovo mesto pa so
prevzeli od ljudstva voljeni predstavniki, ki tvorijo zakonodajno vejo oblasti. S tem je
prišlo do »[…] odstopa od delitve oblasti, ki je bila v državnem sistemu ustavne monarhije
postavljena med monarhom in ljudskim parlamentom« (Šturm, 1998, str. 16). Izvršilna
oblast ali »uprava«, kot jo poznamo danes, je od časov Montesquieuja močno razširila
področja svojega delovanja in postala v tem smislu močnejša. Poleg tega je prišlo do
velikih sprememb tudi pri samem razmerju med zakonodajno in izvršilno oblastjo, obe veji
sta namreč danes medsebojno tesno povezani in se v sistemu državne oblasti po Šturmu
(1998, str. 16) nahajata na isti strani. Najmanjše spremembe pa so se po Šturmu (1998,
str. 15) zgodile na področju sodne veje oblasti. Že Montesquieu je namreč postavil
zahtevo po neodvisnem sodstvu, sodnike pa naj bi volili deloma plemiči, deloma pa
ljudstvo. V 19. stoletju je prišlo do ločitve sodišč in uprave, s tem pa tudi do neodvisnosti
sodnikov oz. sodstva. Tako se je po Šturmu Montesquieujeva ideja delitve oblasti vsaj na
tem področju uresničila.
Načelo delitve oblasti, kot ga v praksi sodobnih držav poznamo danes, torej ni več
popolnoma enako Lockejevemu ali Montesquieujevemu teoretično opredeljenemu načelu,
saj so se kot posledica razvoja na različnih področjih države in prava ter družbenega
napredka pojavila številna odstopanja od klasične opredelitve tega načela. V nadaljevanju
se zato posvečam podrobnejši obravnavi načela delitve oblasti, kot ga poznamo danes na
primeru slovenske ustavne ureditve.

2.2

NAČELO DELITVE OBLASTI DANES IN DELITEV OBLASTI PO
SLOVENSKI USTAVNI UREDITVI

Danes je načelo delitve oblasti »[…] ena izmed prvin demokratičnega sistema« (Kaučič in
Grad, 2003, str. 75). Temeljni namen načela delitve oblasti je predvsem preprečevanje
arbitrarnosti in varovanje posameznikove svobode6 (Kaučič in Grad, 2003, str. 170).

6

Tako tudi drugi avtorji, npr.: Ribičič (2003, str. 10) po katerem načelo delitve oblasti preprečuje kopičenje in zlorabo
oblasti; Grad (2007, str. 30) ki pravi, da načelo delitve oblasti kot »[…] pomembna institucionalna in dejanska opora
uveljavljanju načela pravne države« preprečuje zlorabo oblasti in kršitve človekovih pravic in temeljnih svoboščin s strani
državnih organov ali npr. Kerševan (2008, str. 1132), ki kot glavne cilje delitve oblasti izpostavlja predvsem preprečitev
zlorab s strani oblasti, zagotovitev svobode posameznika ter vzpostavitev vladavine prava. Po Kerševanu (1998, str. 223) je
namen delitve oblasti dvoplasten, po eni strani gre za razdelitev funkcij in pristojnosti med posameznimi vejami oblasti in
organi, ki delujejo na njihovem področju, po drugi strani pa gre za zaščito posameznika in s tem tudi družbe kot celote. Po
Šturmu (1998, str. 18) je namen sodobnega koncepta delitve oblasti povečati učinkovitost državne oblasti, kot tudi
preprečiti njeno samovoljo.
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Načelo delitve oblasti v sodobni državi ne pomeni zgolj delitve oblasti, ampak zahteva tudi
vzpostavitev določene mere samostojnosti vsake izmed vej oblasti in pa vzpostavitev
sistema omejevanja, nadzora med njimi. To pomeni, da »oblast zavira oblast«, torej, da
vsaka posamezna veja oblasti nadzoruje preostali dve z namenom, da se prepreči
kopičenje moči v rokah zgolj ene izmed vej oblasti, saj bi to porušilo ravnovesje in
povzročilo samovoljo oz. arbitrarnost ene same veje oblasti. V tem primeru bi bilo načelo
delitve oblasti porušeno. Za uresničevanje načela delitve oblasti pa je, poleg
medsebojnega nadzora med vejami oblasti, izrednega pomena tudi sodelovanje in
vzpostavitev ravnovesja med vsemi vejami oblasti. Pri izvajanju funkcij iz svojih
pristojnosti nobena od vej oblasti ne more delovati popolnoma samostojno, torej ločeno
od preostalih, ampak se med seboj tudi nujno prepletajo in sovplivajo druga na drugo.
Načelo delitve oblasti je kot prevladujoče načelo državne organizacije uveljavljeno v večini
sodobnih držav po svetu, predvsem v državah Evrope7. Po Gradu (2007, str. 29 in 32)
sodi načelo delitve oblasti, skupaj z načeli ljudske suverenosti in neposredne ter posredne
demokracije, med »temeljna načela sodobne organizacije in izvajanja državne oblasti« in
zagotavlja predvsem demokratično delovanje državne oblasti in posledično tudi države kot
celote.
Načelo delitve oblasti pa je tudi temeljno načelo, po katerem je organizirana državna
oblast v Sloveniji.
Za razumevanje načela delitve oblasti, kot je uveljavljeno pri nas, se lahko obrnemo na
ustavnosodno presojo Ustavnega sodišča, ki se je tega vprašanja v svojih odločbah
dotaknilo že večkrat8, v njih pa je zapisalo, da je načelo delitve oblasti temeljno načelo
organizacije državne oblasti v Sloveniji in hkrati eno izmed izhodiščnih načel ustavne
ureditve, njegovo bistvo pa je predvsem v njegovi temeljni funkciji varovanja
posameznika v razmerju do države (22. točka obrazložitve U-I-159/08). Ustavno sodišče
ločuje dva pomembna elementa načela delitve oblasti - prvi element je ločitev posameznih
funkcij oblasti, drugi pa obstoj zavor in ravnovesij med njimi. Po prvem elementu morajo
biti vse tri veje oblasti med seboj ločene, kar pomeni, da je zahtevana tudi ločitev med
njihovimi organi oz. nosilci, drug element pa zahteva obstoj zavor in ravnovesij med
posameznimi vejami oblasti, s katerimi vsaka izmed njih vpliva na drugo in jo omejuje. Pri
tem morajo vse tri veje oblasti med seboj tudi sodelovati, saj v nasprotnem primeru
sistem državne oblasti ne more delovati kot celota (58. točka obrazložitve U-I-60/06,
214/06 in 228/06). Ustavno sodišče poudarja tudi, da pri delitvi oblasti ne gre za razmerje
nadrejenosti in podrejenosti, ampak predvsem za razmerje omejevanja in sodelovanja
med vsemi tremi vejami oblasti, ki so med seboj enakovredne in enakopravne. Zato
7

Za sodobnejšo zgodovino je poleg načela delitve oblasti sicer značilno tudi drugo načelo organizacije državne
oblasti, to je načelo enotnosti oblasti, ki se je pojavljalo predvsem v državah vzhodne Evrope, za katere je bila
značilna socialistična državna ureditev. Obe omenjeni načeli se nanašata na državne organe, ki so hierarhično
na isti ravni, sicer pa se obe načeli med seboj pomembno razlikujeta (Grad, 2007, str. 29).
8
Glej npr. odločbe Ustavnega sodišča: U-I-83/94 z dne 15. 7. 1994; U-I-158/94 z dne 9. 3. 1995; U-I-60/06,
214/06 in 228/06 z dne 7. 12. 2006; U-I-224/96 z dne 22. 5. 1997; U-I-159/08 z dne 11. 12. 2008; U-I-57/06
z dne 29. 3. 2007.
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morajo mehanizmi nadzora in ravnovesij med njimi temeljiti na ustavnopravni
enakopravnosti zakonodajne, izvršilne in sodne veje oblasti, medsebojna razmerja pa
morajo biti postavljena tako, da pri izvajanju funkcij vsake izmed vej oblasti nista ogroženi
njihova neodvisnost in integriteta (24. točka obrazložitve U-I-159/08).
Iz navedenega torej sledi, da morata biti za izpolnitev načela delitve oblasti v praksi
izpolnjena predvsem dva elementa. Prvi je ločitev oblasti na tri veje, ta element pa
zahteva tudi medsebojno ločitev organov, ki delujejo na področju vsake izmed treh vej
oblasti, kot tudi njihovih nosilcev, torej oseb, ki opravljajo te funkcije. V tem elementu je
pravzaprav moč prepoznati vse tri vidike delitve oblasti, kot jih navaja Kerševan (2004,
str. 112 in 113), tako funkcionalno, organizacijsko in personalno delitev oblasti. Med tako
vzpostavljenimi vejami oblasti seveda morajo biti vzpostavljena tudi določena razmerja,
saj posamezne veje oblasti ne morejo delovati povsem ločeno druga od druge. Pri tem
morajo biti v teh medsebojnih razmerjih vse tri veje oblasti med seboj tudi enakopravne
in neodvisne. Iz tega sledi drug element, ki mora biti izpolnjen, to je vzpostavitev sistema
nadzora in ravnovesij, po katerem bo lahko prihajalo do sovplivanja in omejevanja, pa
tudi do sodelovanja med vsemi tremi vejami oblasti. Na podlagi takšne opredelitve načela
delitve oblasti me bo v nadaljevanju zanimalo predvsem, kako se obravnavano načelo
dejansko tudi uresničuje v praksi. Preostanek tega poglavja je zato namenjen prikazu
veljavne ureditve oz. delovanja načela delitve oblasti v praksi, pri čemer izhajam iz zgoraj
navedene opredelitve tega načela in preverjam, ali, in predvsem, kako so glavni elementi
tega načela udejanjeni v naši državni ureditvi.
Načelo delitve oblasti je vsebovano v 3. členu Ustave RS, ki v drugem odstavku določa, da
ima v Sloveniji oblast ljudstvo oz. državljanke in državljani, ki jo izvršujejo neposredno in z
volitvami, po načelu delitve oblasti. Po njem je oblast v Sloveniji razdeljena na tri veje,
zakonodajno, izvršilno in sodno. Omenjeno načelo se udejanja v nadaljevanju Ustave, in
sicer v IV. poglavju z naslovom »Državna ureditev«. Ustava na tem mestu vzpostavlja
različne državne organe, ki delujejo na področju vsake izmed treh vej oblasti. Tako
določeni organi oz. »glavni akterji« državne organizacije so Državni zbor Republike
Slovenije (v nadaljevanju: Državni zbor) in Državni svet Republike Slovenije (v
nadaljevanju: Državni svet), ki delujeta na področju zakonodajne veje oblasti, predsednik
Republike Slovenije (v nadaljevanju: Predsednik republike), Vlada Republike Slovenije (v
nadaljevanju: Vlada) in državna uprava, ki skupaj delujejo na področju izvršilne veje
oblasti, ter sodišča, ki jim je podeljena sodna oblast v državi. Takšna organizacija
zadostuje zahtevi načela delitve oblasti oz. njegovemu prvemu elementu, saj so vse tri
veje oblasti medsebojno ločene, prav tako pa so ločeni tudi organi in njihovi nosilci, ki
delujejo na področju vsake izmed treh vej oblasti.
Naslednja zahteva, ki sicer ravno tako izhaja iz tega prvega elementa, je obstoj točno
določenih funkcij oz. pristojnosti na področju vsake izmed treh vej oblasti. Pregled
ustavne ureditve pokaže, da Ustava sicer določa nekatere temeljne funkcije oz.
pristojnosti za nekatere izmed zgoraj naštetih organov, vendar pa so te ustavne določbe
zelo splošne, pri čemer je njihova podrobnejša opredelitev prepuščena zakonu.
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Tako iz Ustave jasno izhaja, da je Državni zbor9 v Sloveniji edini, ki ima v svoji pristojnosti
zakonodajno funkcijo10. Pri tem ni le zakonodajalec, ki ima v svoji pristojnosti sprejemanje
zakonov, temveč je hkrati tudi ustavodajalec, ki sprejema tudi ustavne zakone za
spremembe Ustave (drugi odstavek 168. člena Ustave). Zakonodajna funkcija je sicer
njegova najpomembnejša funkcija, kar pa ne pomeni, da je edina. Tudi vse njegove
preostale funkcije oz. pristojnosti11 pa jasno izhajajo že iz same Ustave.
Na področju zakonodajne veje oblasti sicer deluje tudi Državni svet. Za omenjeni organ bi
lahko rekli, da je manj pomemben oz. v precej podrejenem položaju. V Sloveniji je
namreč uveden neke vrste nepopolni dvodomni sistem, v katerem je položaj drugega
doma šibkejši nasproti položaju prvega doma. V teoriji mu nekateri sicer ne pripisujejo
položaja parlamentarnega doma in se zavzemajo za nasprotno stališče, torej, da je v
Sloveniji uveden enodomni parlament, pri tem pa Državni svet štejejo kot poseben državni
organ posvetovalne narave. Tako stališče avtorji knjige Ustavno pravo Slovenije
(Kocjančič et al., 2009, str. 195) zavračajo ravno iz razloga, ker se večina njegovih
pristojnosti nanaša na zakonodajno funkcijo. Poleg tega v prid stališču, da je Državni svet
drugi parlamentarni dom, navajajo tudi njegov vpliv, ki ga ima na zakonodajno funkcijo
Državnega zbora in pa njegovo možnost posrednega vplivanja na delovanje in obstoj
Vlade.
Ustava sicer Državnega sveta izrecno ne opredeljuje kot drugi dom parlamenta, vendar pa
ga v poglavju o državni ureditvi obravnava takoj za Državnim zborom. Pri tem je potrebno
poudariti, da je Državni zbor kot zakonodajalec edini, ki ima v svoji pristojnosti izdajanje
zakonov, medtem ko ima Državni svet zgolj možnost določenega vplivanja na
zakonodajno funkcijo Državnega zbora, kar izhaja iz njegovih ustavno podeljenih
pristojnosti12. Po Kocjančiču (et al., 2009, str. 197) Državni svet tako igra pomembno
vlogo predvsem na področju opozarjanja na pomanjkljivosti, do katerih lahko pride kot
posledica neupoštevanja določenih interesov, ali celo neupoštevanja Ustave. Državni svet
je torej organ, vzpostavljen z namenom neke vrste (naknadnega) nadzora na področju
zakonodajne veje oblasti, za katerega pa se po dvajsetih letih sprejema Ustave počasi
pojavlja občutek, da je morda neučinkovit in zato nepotreben. Zadnje čase se namreč v
9

Tako v teoriji kot tudi v praksi so za Državni zbor lahko uporabljeni tudi drugi izrazi, npr. zakonodajno telo,
parlament, ali predstavniško telo. Prvi izraz izhaja iz dejstva, da opravlja zakonodajno funkcijo oz. sprejema
zakone, poimenovanje parlament je značilno za svetovno javnost, izvira pa predvsem iz angleške ureditve,
izraz predstavniško telo pa pomeni državni organ, ki sprejema najpomembnejše odločitve v družbi in
predstavlja celotno ljudstvo (Kocjančič et al., 2009, str. 154).
10
87. člen Ustave namreč določa, da lahko pravice ali obveznosti državljanov in drugih oseb določa državni
zbor le z zakonom.
11
Kocjančič (et al., 2009, str. 171 in 172) navaja še njegovo volilno in nadzorno funkcijo, kot pomembni pa
izpostavlja še dve njegovi pristojnosti, odločanje o razglasitvi izrednega ali vojnega stanja in pa odločanje o
uporabi obrambnih sil. Poleg tega je v pristojnosti Državnega zbora tudi odločanje o imuniteti poslancev in pa
sodnikov ter razpis referendumov in ratifikacija mednarodnih pogodb. Omenjene pristojnosti so vsebovane v
3. a členu, 83. členu, 84. členu, 90. členu, 92. členu, 93. členu, 109. členu, 111. členu, 112. členu, členih 116
– 119, členih 130 – 132, drugem odstavku 134. člena, 151. členu, 152. členu, prvem odstavku 163. člena, ter
167. členu Ustave.
12
Pristojnosti Državnega sveta so določene v 97. členu Ustave.
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javnosti pojavlja precej špekulacij in ugibanj o tem, kakšen je pravzaprav namen oz.
pomen tega organa, pojavljajo pa se tudi težnje po njegovi ukinitvi.
Iz navedenega sledi, da so funkcije in pristojnosti obeh organov, ki delujeta na področju
zakonodajne veje oblasti, zelo natančno opredeljene že na ustavni ravni. Vendar pa
nadaljnji pregled pokaže, da to ne velja oz. ne velja v celoti tudi za organe, ki delujejo na
področju sodne in izvršilne veje oblasti.
Druga veja oblasti v sistemu deljene oblasti je torej sodna veja oblasti, ki jo tvorijo
sodišča oz. sodniki13. Pregled naše pravne ureditve pokaže, da Ustava obravnava le
temeljna vprašanja, povezana s sodstvom, in pa nekatera pomembnejša vprašanja glede
položaja sodnikov, podrobnejšo ureditev področja pa prepušča zakonodaji14.
Iz Ustave je razvidno, da je naloga sojenja predvsem razlaga prava v konkretnih primerih
in ustvarjanje enotne sodne prakse. Iz nje namreč jasno izhaja, da sodna veja oblasti
prvenstveno skrbi predvsem za varovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin (tretji
odstavek 15. člena Ustave) oz. odloča o pravicah, dolžnostih ter obtožbah proti
posameznikom (fizičnim ali pravnim osebam) (prvi odstavek 23. člena Ustave). Sodišča
tako v okviru svojih pristojnosti razrešujejo konkretne spore. Pri tem sodišča praviloma ne
delujejo na lastno pobudo (oz. po uradni dolžnosti), ampak na pobudo drugih subjektov.
Sodišča tako razsojajo v primerih, ko pride do spora med dvema ali več posamezniki ali
pravnimi osebami, ali pa med njimi in oblastjo.
Preostane nam le še izvršilna veja oblasti, kot tretja veja oblasti, ki jo tvorijo Predsednik
republike, Vlada in državna uprava (upravni organi). Pri tem Ustava izrecno določa le
funkcijo in pristojnosti Predsednika republike15, medtem ko iz nje ne izhajajo natančne
pristojnosti preostalega dela izvršilne veje oblasti, torej Vlade in državne uprave.
Navedeno pa seveda ne pomeni, da ti organi nimajo določenih pristojnosti in funkcij.
Pomeni zgolj, da se je potrebno za podrobnejše razumevanje obrniti na zakonodajo16.
Pregled ustavne in zakonske ureditve, ki se nanaša na obravnavano vejo oblasti, pokaže,
da ima v Sloveniji Predsednik republike zgolj predstavniško funkcijo, medtem ko je vloga
Vlade pri izvrševanju v precejšnji meri močnejša, kar je tudi razlog, da se jo šteje za
dejanski vrh izvršilne oblasti. Medtem, ko ima Predsednik republike zgolj simbolen položaj
vrha izvršilne oblasti, predstavlja Vlada njen dejanski politični vrh, hkrati pa predstavlja
13

Gledano širše sicer pri opravljanju sodne funkcije sodelujejo tudi drugi organi, ki skupaj s sodišči tvorijo
pravosodje (npr. tožilstvo, odvetniki, organi pravosodne uprave ipd.), ti organi pa se ne umeščajo v sodno
vejo oblasti (Kocjančič et al., 2009, str. 243).
14
Najpomembnejši zakon s tega področja je predvsem Zakon o sodiščih, v katerem je mogoče najti predvsem
podrobnejšo ureditev same organizacije sodišč, funkcije in položaja sodstva in sodnikov ter razmerja do
drugih državnih organov. Področje sodstva sicer urejajo tudi drugi zakoni, npr. Zakon o sodniški službi, ki
podrobneje ureja položaj sodnikov, Zakon o delovnih in socialnih sodiščih, ki vsebuje določbe o organizaciji in
pristojnosti teh (specializiranih) sodišč, Zakon o upravnem sporu, ki ureja upravni spor, Zakon o pravniškem
državnem izpitu, ki ureja izobraževanje sodnikov idr.
15
Pristojnosti Predsednika republike so določene v členih 102. in 107. Ustave.
16
Temeljni zakoni na tem področju so predvsem Zakon o Vladi RS, Zakon o državni upravi ter Zakon o javnih
uslužbencih.
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tudi najvišji organ državne uprave17, medtem ko predstavlja državna uprava strokovni del
izvršilne oblasti. Državno upravo sestavljajo ministrstva, organi v sestavi ministrstev in pa
upravne enote.
Vlada torej predstavlja političen del izvršilne oblasti, medtem predstavlja strokovni del
izvršilne oblasti državna uprava, ki je po Rakarju in Tičarju (2011, str. 149) skupek
državnih organov, katerih temeljni nalogi sta izvrševanje odločitev zakonodajne veje
oblasti in Vlade ter priprava strokovnih podlag za politično odločanje Vlade in Državnega
zbora. Zakon o državni upravi (v nadaljevanju: ZDU) jo v 1. členu definira kot tisti del
izvršilne oblasti, ki izvaja upravne naloge.
Funkcije izvršilne veje oblasti je mogoče opredeliti glede na več kriterijev. Knapp (1993,
str. 58) v svojem članku z naslovom »State Administration« obravnava funkcije sodobne
javne uprave, sicer v švicarski ureditvi, pa vendar so njegove ugotovitve uporabne tudi v
slovenski ureditvi. Knapp pri tem loči tri funkcije: regulativno, pospeševalno in servisno
funkcijo. Regulativna funkcija je po Knappu klasična funkcija države, ki zajema sprejem
predpisov s ciljem, da se zagotovijo družbeno koristne oz. zaželene aktivnosti, pri tem pa
preprečijo tiste, ki so družbeno škodljive. Temeljni pomen pri omenjeni funkciji ima
spoštovanje načela legalitete. V okviru pospeševalne funkcije javna uprava na različne
načine pomaga svojim državljanom pri določenih aktivnostih (npr. s subvencijami).
Dejavnosti v okviru servisne funkcije sicer pri nas povečini zagotavljajo javne službe,
obstajajo pa tudi določene dejavnosti, ki jih lahko zagotovi zgolj država (npr. vojska,
policija). Pri nas sicer poleg naštetih funkcij lahko ločimo še operativno in nadzorno
funkcijo uprave. V okviru prve uprava izdaja posamične upravne akte in opravlja
materialna dejanja, v okviru druge pa vrši različne oblike nadzora, npr. inšpekcija, carina
ipd.
Državna uprava neposredno izvršuje državno oblast, pri tem pa, za razliko od sodišč,
deluje tako na lastno pobudo kot tudi na podlagi zahtevka, za razliko od zakonodajalca pa
proti posamezniku deluje neposredno, zato je za Kerševana (2004, str. 161) v sistemu
deljene oblasti ravno uprava tista, ki s svojim delovanjem v praksi najbolj redno in
neposredno vpliva na delovanje posameznikov, torej fizičnih in pravnih oseb.
Ker so tema magistrskega dela predpisi uprave, za izdajo katerih je pristojna ravno
izvršilna veja oblasti, je na mestu, da si podrobneje pogledamo tudi, kateri organi izvršilne
veje oblasti so pristojni za njihovo izdajo. Pri tem je potrebno poudariti, da lahko izdajajo
splošne upravne predpise, ki so abstraktne narave, zgolj Vlada in ministri, lokalne
skupnosti (občine) in nosilci javnih pooblastil, ne pa tudi upravne enote18.
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»Vlada Republike Slovenije je organ izvršilne oblasti in najvišji organ državne uprave Republike Slovenije«
(1. člen ZVRS).
18
Upravne enote praviloma odločajo o upravnih zadevah iz državne pristojnosti na prvi stopnji ter opravljajo
druge naloge iz državne pristojnosti, ki so jim določene z zakonom, pri svojem delu pa izdajajo posamične
upravne akte (upravne odločbe in sklepe).
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Vlada je pri opravljanju nalog iz svoje pristojnosti tudi sama pooblaščena za izdajanje
predpisov in sprejemanje drugih ukrepov. Njena pravica izdaje izvršilnih predpisov po
Tičarju in Rakarju (2011, str. 83) izhaja iz njene temeljne funkcije izvrševanja zakonov.
Temeljni splošni pravni akti, ki jih izdaja Vlada, so navodila, odredbe in uredbe, med njimi
pa bi kot najpogostejše izpostavila predvsem slednje. Uredbe so namenjene
podrobnejšemu razčlenjevanju zakona za njegovo izvedbo. Tičar in Rakar (2011, str. 108
in 109) ločita, glede na vprašanje zakonskega pooblastila za njihovo izdajo, med tremi
vrstami vladnih uredb. Za izdajo prve vrste uredb Vlada ne potrebuje izrecnega
zakonskega pooblastila, zato jih lahko sprejema samostojno. Tovrstne uredbe se
imenujejo samostojne (spontane) uredbe, z njimi pa natančneje ureja notranjo strukturo
in delovne procese uprave. V drugo skupino sodijo t.i. interpretacijske uredbe, s katerimi
podrobneje operacionalizira določbe zakona za njegovo izvrševanje. Slednje izdaja na
podlagi splošnega zakonskega pooblastila ali generalne klavzule. Zadnja vrsta uredb se
imenuje dopolnjevalne uredbe, z njimi pa Vlada dopolnjuje zakon z razčlenjevanjem
zakonskih pravil, za njihovo izdajo pa potrebuje izrecno pooblastilo v zakonu oz. izvršilno
klavzulo.
ZDU določa, da ministri pri svojem delu izdajajo pravilnike, navodila in odredbe. Omenjeni
predpisi so splošni (upravni) predpisi, namenjeni izvrševanju predpisov Državnega zbora,
Vlade in EU. Najpomembnejši predpisi, ki jih izdaja minister, so pravilniki, ti so namenjeni
podrobnejši razčlenitvi posameznih določb zakona oz. drugega predpisa. Z odredbo se
določijo ukrepi splošnega pomena, z navodilom pa se urejajo predvsem vprašanja
tehnične narave oz. predpiše način ravnanja za izvršitev zakona ali njegovih posameznih
določb. Omenjene predpise lahko minister izda, če tako določa zakon ali na zakonu
temelječa uredba, in pa tudi, če oceni, da je to potrebno za izvršitev zakona oz. predpisa
EU (74. člen ZDU).
Ustava v 121. členu dopušča, da se z zakonom lahko podeli javno pooblastilo za
opravljanje nekaterih nalog države tudi pravnim ali fizičnim osebam. Po Tičarju in Rakarju
(2011, str. 186) je do oblikovanja javnega sektorja prišlo z diferenciacijo upravnega
sistema, t.j. z »[…] decentralizacijo oz. nastankom lokalne samouprave in s prenosom
izvajanja javnih nalog na samostojne pravne osebe izven strukture državne uprave«.
Nalog državne uprave tako ne opravljajo le organi državne uprave, ampak tudi nosilci
javnih pooblastil19, poleg tega pa je za sodobne države značilen tudi prenos dela upravnih
nalog na organe lokalne samouprave (Kaučič in Grad, 2003, str. 281).

19

Z javnim pooblastilom lahko država (ali samoupravna lokalna skupnost) pooblasti subjekte izven državne
uprave za opravljanje določenih upravnih nalog iz državne pristojnosti (oz. izvirne pristojnosti samoupravne
lokalne skupnosti). Pri tem se lahko javno pooblastilo podeli le za opravljanje izvršilnih nalog. Javno
pooblastilo se podeli z zakonom, lahko pa ga pridobi tako fizična oseba kot tudi pravna oseba javnega ali pa
zasebnega prava. Osebe javnega prava, ki izvršujejo javno pooblastilo, so praviloma javne agencije, javni
zavodi in javni skladi. Pravne osebe zasebnega prava, ki so nosilci javnih pooblastil, so praviloma organizirane
kot gospodarske družbe, društva ali zavodi (Androjna in Kerševan, 2006, str. 44).
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Nosilci javnih pooblastil torej opravljajo upravne naloge, ki jih je na njih prenesla država,
v okviru opravljanja teh nalog pa lahko tudi izdajajo splošne (upravne) predpise ter
posamične upravne akte, kot so odločbe in sklepi, ter opravljajo materialna dejanja. Pri
tem velja opozoriti na nekoliko strožjo zahtevo po skladnosti teh predpisov, saj morajo biti
namreč skladni tako z Ustavo in zakonom kot tudi z podzakonskimi predpisi.
Lokalne skupnosti pravzaprav ne opravljajo nalog državne uprave, saj imajo te določeno
stopnjo avtonomije, zato tehnično v njihovo pristojnost sodijo t.i. izvirne naloge oz.
lokalne zadeve, ki zadevajo le njihove prebivalce in jih lahko urejajo samostojno. Poleg
izvirnih nalog sicer lahko opravljajo tudi nekatere upravne naloge, ki jih nanje lahko
prenese država (t.i. prenesene naloge). Slednje se v Sloveniji, tako Tičar in Rakar (2011,
str. 250) kljub ustavni in zakonski podlagi, ki to sicer omogoča, v praksi ni zgodilo. Po
Zakonu o lokalni samoupravi ločimo dve vrsti izvirnih nalog: naloge, ki jih občina določi
sama s splošnim aktom, pri tem za izdajo podzakonskega predpisa ne potrebuje
posebnega zakonskega pooblastila, saj ima ustavno pooblastilo za izdajo takšnih
predpisov, in naloge, ki jih določijo zakoni, za njihovo nadaljnje urejanje s podzakonskimi
predpisi pa občina potrebuje pooblastilo v zakonu (Tičar in Rakar, 2011, str. 81).
Najpogostejši abstraktni splošni akti, ki jih izdajajo občine, so predvsem odloki, statuti,
pravilniki, odredbe in navodila.
Iz navedenega sledi, da imajo vsi organi, ki delujejo na področju vsake izmed treh vej
oblasti, v Sloveniji podeljene točno določene funkcije oz. pristojnosti. Funkcije so določene
v veljavni ureditvi, tako na ustavni kot tudi na zakonski ravni, prav tako pa so določene
tudi pristojnosti, ki izhajajo iz posamezne funkcije državnega organa. Ta jih mora tudi
dosledno uresničevati, pri čemer ne sme posegati v pristojnosti drugih organov. Tako
določene pristojnosti pa že nakazujejo na drug element, torej na vzpostavitev razmerij oz.
sistema zavor in ravnovesij med vsemi tremi vejami oblasti.
Drug element izhaja iz zahteve po medsebojnih razmerjih, ki morajo biti vzpostavljena
med vsemi tremi vejami oblasti. Ustavno vgrajene mehanizme zavor in ravnovesij, ki
omogočajo medsebojni nadzor in omejevanje vseh treh vej oblasti, je mogoče po
Kocjančiču (et al., 2009, str. 93) najti ravno v določbah IV. poglavja Ustave. V
omenjenem poglavju je vzpostavljen sistem nadzora, značilna pa je tudi velika stopnja
medsebojne interakcije. Kljub temu, da so ti organi samostojni, namreč med njimi prihaja
do pogostega sodelovanja in sovplivanja, kar v končnem rezultatu privede tudi do
ravnovesja med vsemi tremi vejami oblasti in preprečuje zlorabe. Pri sovplivanju in
prepletanju so znana tudi stroga pravila, ki jih morajo vse tri veje oblasti spoštovati. Pri
tem je potrebno opozoriti, da so lahko dejanska razmerja, do katerih prihaja v praksi,
precej različna od teoretičnih načel, drugačna pa so lahko tudi od tistega, kar si zamislimo
ob prebiranju naše Ustave. V nadaljevanju zato sledi samostojno podpoglavje, ki prikazuje
sistem zavor in ravnovesij, kot je vzpostavljen v slovenskem sistemu deljene oblasti v
teoriji in praksi.
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2.3

RAZMERJA MED VEJAMI OBLASTI – SISTEM
RAVNOVESIJ V SLOVENSKI DRŽAVNI UREDITVI

ZAVOR

IN

2.3.1 RAZMERJE MED ZAKONODAJNO IN IZVRŠILNO OBLASTJO
V teoriji se razmerje med zakonodajno in izvršilno oblastjo najpogosteje opredeljuje
predvsem z vidika razmerja med parlamentom in vlado in pa tudi z vidika razmerja med
akti, ki jih izdajata obe veji oblasti20. Sama sem se pri opredeljevanju omenjenega
razmerja omejila na prvi pristop, ki pravzaprav najbolje odraža sistem zavor in ravnovesij
načela delitve oblasti v slovenski ureditvi, poleg tega pa bo razmerje med njima z vidika
razmerja med akti vidno v nadaljevanju magistrskega dela. Pri tem bom zato v
nadaljevanju izpostavila predvsem razmerje med Državnim zborom in Vlado, njuno
medsebojno vplivanje in sodelovanje in pa razmerje med Državnim svetom in Vlado.
Razmerje med zakonodajno in izvršilno vejo oblasti v največji meri definira predvsem
razmerje med Državnim zborom in Vlado. Po Kaučiču in Gradu (2003, str. 198) je to
razmerje pogojeno s temeljnimi značilnostmi parlamentarnega sistema, pri tem pa je
potrebno upoštevati tudi nekatera odstopanja Slovenije v smeri skupščinskega sistema,
zato ima Vlada v Sloveniji nasproti Državnemu zboru izrazito podrejen položaj. Takšna
teoretična opredelitev izhaja iz ustavne ureditve in v praksi ne drži popolnoma. Drugače
npr. Kerševan (1998, str. 237) Vlade, kljub načeloma ustavnosti in zakonitosti, ki jo vežeta
pri njenem delovanju, ne postavlja v podrejen položaj nasproti Državnemu zboru.
Kerševan namreč izpostavlja, da se »[…] njeno delovanje ne sme zreducirati na golo
izvrševanje zakonov, saj to po eni strani ne bi bilo v skladu z načelom delitve oblasti, po
drugi strani pa to tudi ne bi ustrezalo stvarnosti delovanja države«.
Vlada je kot najvišji organ izvršilne veje oblasti v razmerju do zakonodajne veje oblasti pri
svojem delu samostojna in odgovorna Državnemu zboru. Pri svojem delu je omejena
predvsem z Ustavo in zakonom, državnim proračunom, ter z načelnimi in dolgoročnimi
usmeritvami Državnega zbora (3. člen ZVRS).
Da je Vlada pri svojem delu samostojna za Tičarja in Rakarja (2011, str, 174 in 175)
pomeni predvsem, da »[…] ni zgolj izvrševalka odločitev Državnega zbora, ampak
samostojna oblikovalka politike države«.
Vlada torej ni zgolj podrejen organ Državnemu zboru, ki mora potrjevati njegove
odločitve. Vendar pa mora Vlada vsako leto Državnemu zboru predložiti svoj program,
poleg tega pa mu mora o svojem delu tudi poročati, kar pomeni omejitev njene
samostojnosti (Tičar in Rakar, 2011, str. 175).
20

Za določanje razmerja med zakonodajno in izvršilno oblastjo z vidika aktov, ki jih obe veji izdajata, je
potrebno po Virantu (1999, str. 96) upoštevati predvsem naslednje člene Ustave: 3. člen, drugi odstavek 120.
člena in pa tretji in četrti odstavek 153. člena. Značilnost tega razmerja je predvsem nadrejenost zakona
nasproti podzakonskim predpisom, kar pomeni, da je v tem pogledu zakonodajna oblast nadrejena, izvršilna
oblast pa njej podrejena in hkrati tudi od nje vsebinsko odvisna. Predpisovanje pravic in obveznosti je torej
pridržano zgolj zakonodajalcu, medtem ko izvršilna veja oblasti ne more in ne sme izvirno urejati družbenih
razmerij (več o tem v poglavju 4).
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Vlada torej sodeluje pri oblikovanju politike države, saj je glavna predlagateljica
zakonodaje Državnemu zboru, poleg tega pa tudi sama izdaja splošne pravne predpise
(podzakonske predpise). Vlada seveda ne sme sama sprejemati zakonodaje, lahko pa
predlaga zakone v sprejem Državnemu zboru. Po Zupančiču (2012, str. 217) si je danes
Vlada tako v praksi priborila velik del zakonodajne oblasti ravno s tem, ko se večina
zakonodajnih rešitev pripravi v izvršilni veji oblasti, zakonodajna veja pa le-te zgolj
masovno potrjuje.
Za izvrševanje nalog iz svojih pristojnosti pa je Vlada odgovorna Državnemu zboru.
Odgovornost Vlade za svoje delo Državnemu zboru pomeni tako odgovornost Vlade kot
celote, kot tudi ministrov kot njenih članov. Pri tem je odgovornost Vlade politična,
odgovornost ministrov pa je tako politična kot tudi pravna. Vlada in hkrati vsi njeni člani
so Državnemu zboru odgovorni za politiko države, ki jo Vlada vodi, za razmere na vseh
področjih iz pristojnosti države, za izvajanje zakonov in drugih predpisov Državnega zbora
ter za delovanje državne uprave. Posamezni ministri so odgovorni za delovanje
posameznih resornih ministrstev, ki jih vodijo (Tičar in Rakar, 2011, str. 175). Ministri
tako, poleg odgovornosti za delo Vlade, nosijo tudi odgovornost za svoje delo pri vodenju
ministrstev, po 17. členu ZVRS pa tudi odgovornost za opustitev ukrepov, ki bi jih morali
sprejeti.
Instrumenti, ki jih ima na voljo Državni zbor za uveljavljanje odgovornosti Vlade oz.
posameznih ministrov, so interpelacija, konstruktivna nezaupnica, razrešitev ministra,
poslanska vprašanja ali ustavna obtožba (Tičar in Rakar, 2011, str. 176).
Vlada lahko deluje stabilno le, če ima ustrezno podporo v Državnem zboru. Namenu
ugotavljanja podpore služi institut konstruktivne nezaupnice Vladi, ki ga ureja Ustava v
116. členu. Glasovanje o konstruktivni nezaupnici lahko sprožijo poslanci Državnega
zbora. Državni zbor izglasuje konstruktivno nezaupnico tako, da z večino glasov vseh
poslancev imenuje novega predsednika Vlade, s čimer je »stara« Vlada posledično padla.
Seveda obstaja tudi možnost, da se konstruktivna nezaupnica ne izglasuje, če glasuje
proti večina vseh poslancev (Tičar in Rakar, 2011, str. 177).
Z interpelacijo Državni zbor sproži zahtevo po razpravi o delu Vlade oz. posameznega
ministra. Sama interpelacija še ne pomeni razrešitve Vlade ali ministra, lahko pa se
zaključi z glasovanjem o konstruktivni nezaupnici (Tičar in Rakar, 2011, str. 179).
Interpelacija se torej konča na enega izmed dveh načinov: s sklepom, s katerim se oceni
delo Vlade oz. ministra, ali pa z glasovanjem o nezaupnici Vladi oz. njenemu ministru. V
tem primeru je lahko rezultat razrešitev celotne Vlade oz. zgolj razrešitev posameznega
ministra (Grad, 1999, str, 28).
Pri poslanskih vprašanjih na seji Državnega zbora poslanci postavljajo vprašanja Vladi oz.
njenim posameznim ministrom. Vprašanja se nanašajo na področja delovanja Vlade oz.
ministrstva. Gre torej za dialog med poslanci in Vlado oz. ministrom, ki pa ne privede do
glasovanja o konstruktivni nezaupnici (Tičar in Rakar, 2011, str. 180). Kljub temu je
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pomemben institut, pri katerem se odraža odgovornost Vlade Državnemu zboru in tudi
njuno medsebojno sodelovanje.
Ustavna obtožba je sicer redkejši, pa vendarle pomemben institut uveljavljanja
odgovornosti Vlade. Sproži jo lahko Državni zbor proti predsedniku Vlade ali ministrom,
poteka pa pred Ustavnim sodiščem, ki presoja, ali so obtoženi pri opravljanju svoje
funkcije kršili Ustavo ali zakon (Tičar in Rakar, 2011. str. 181).
Nasprotno lahko Vlada oz. njen predsednik v razmerju do zakonodajne veje oblasti
zahteva glasovanje o zaupnici v Državnem zboru in razpustu parlamenta. Glasovanje o
zaupnici lahko predsednik Vlade veže na točno določeno vprašanje (npr. sprejem zakona,
ki ga je ta predlagala), lahko pa gre tudi za splošno vprašanje, ali Vlada še uživa zaupanje
parlamenta. Za podporo oz. ne podporo je potrebna navadna večina glasov poslancev
Državnega zbora.
Tako je po Gradu (2012, str. 60), vsaj ustavno gledano, zakonodajna veja oblasti v
bistveno močnejšem položaju kot izvršilna veja oblasti, kar je v nasprotju z načelom
delitve oblasti, ki terja njuno enakopravnost in uravnoteženost, nadalje pa tudi ne
omogoča učinkovitega delovanja izvršilne veje oblasti, ki je v praksi ključnega pomena za
delovanje celotne državne organizacije. Slovenska ustavna ureditev po Gradu v praksi ne
omogoča niti učinkovitega uveljavljanja odgovornosti Vlade Državnemu zboru, saj se v
resnici dogaja ravno obratno, torej kljub navidezno močnejšemu položaju Državnega
zbora ima dejansko premoč v praksi ravno Vlada.
Vpliv Državnega zbora na oblikovanje Vlade je še eno področje, kjer se kaže razmerje oz.
predvsem so vplivanje med izvršilno in zakonodajno vejo oblasti. Državni zbor je namreč
tisti, ki izvoli predsednika Vlade, kot tudi tisti, ki imenuje ministre. Kandidata za
predsednika Vlade sicer formalno gledano res predlaga Predsednik republike, pa vendar
šele po poprejšnjem posvetovanju z vodji poslanskih skupin v Državnem zboru. Vplivu
slednjega na imenovanje predsednika Vlade se torej ni mogoče izogniti. Poleg tega pa
Predsednik republike ni edini, ki lahko predlaga kandidata za predsednika Vlade, saj ga
lahko, v primeru, da njegov kandidat ni bil izvoljen, po 227. členu Poslovnika Državnega
zbora drugič predlaga tudi vsaka poslanska skupina in najmanj deset poslancev. Ministre
pa predlaga predsednik Vlade, pa vendar potrebuje vsak minister posebej podporo
Državnega zbora, saj je ta tisti, ki ima zadnjo besedo pri njihovem imenovanju. Vpliv
Državnega zbora na oblikovanje Vlade je tudi posebnost slovenskega sistema, ki naš
sistem pomembno razlikuje od klasičnega parlamentarnega sistema in našo ureditev
približuje skupščinskemu sistemu. Takšna ureditev je sicer v teoriji sporna in večkrat
kritizirana, tako npr. po Gradu (1999, str. 25, 26) takšna ureditev slabi in zamegljuje
načelo delitve oblasti iz 3. člena Ustave. Zaradi prevelikega vpliva Državnega zbora na
sestavo Vlade lahko nadalje po Gradu prihaja tudi do številnih slabosti v praksi, npr. do
težje sestave Vlade, heterogene vladne ekipe, onemogočenega njenega dela ali celo do
njenega neoblikovanja.
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Poleg samega vpliva Državnega zbora na oblikovanje in sestavo Vlade pa se tudi politično
gledano, po Tičarju in Rakarju (2001, str. 149), stranka, ki ima v Državnem zboru večino,
in Vlada v veliki meri prekrivata, kar pa seveda pomembno vpliva na proces političnega
odločanja v državi21.
Pri določanju razmerja med zakonodajno in izvršilno vejo oblasti je pomembno tudi
sodelovanje med Državnim zborom in Vlado. Vlada namreč sodeluje pri delu Državnega
zbora pri sprejemanju zakonov ali drugih predpisov, ki jih je predlagala. Vlada in ministri
morajo tudi odgovarjati na poslanska vprašanja. Poleg tega pa Vlada sodeluje pri delu
Državnega zbora tudi s podajanjem svojih mnenj o zakonih ali drugih predpisih, ki jih ni
predlagala sama. Vlada tako sodeluje na sejah Državnega zbora, kjer jo predstavljajo njen
predsednik ali ministri (Kaučič in Grad, 2003, str. 198). Predstavnik Vlade na sejah
Državnega zbora zagovarja oz. predstavlja stališča, ki jih je o obravnavanih temah ta
sprejela. Državni zbor lahko od Vlade ali posameznega ministra zahteva, da na njegovi
seji poroča o izvrševanju zakonov in drugih predpisov (Tičar in Rakar, 2011, str. 182 in
183).
Ker se vsa razmerja med izvršilno in zakonodajno vejo oblasti nanašajo na Vlado in
Državni zbor, med Vlado in pa Državnim svetom ni nobenega posebnega ustavno
določenega razmerja. To je sicer za sistem nepopolne dvodomnosti parlamenta, kot ga
imamo pri nas, običajno. Vendar pa ima kljub temu pri tem Državni svet določeno vlogo,
kar nujno izhaja iz njegovih ustavno določenih pristojnosti, ki mu omogočajo vplivanje na
odločanje v Državnem zboru, te namreč silijo Vlado k vzpostavitvi določenih razmerij med
njo in Državnim svetom. Pooblastila Državnega sveta, preko katerih ima ta možnost
vplivanja na Državni zbor, posredno vplivajo tudi na Vlado. Tako ima Državni svet
možnost suspenzivnega veta, s katerim lahko odloži ali prepreči sprejetje zakona, poleg
tega pa ima tudi možnost dajati mnenja Državnemu zboru, iz česar izhaja, da bo v
interesu Vlade tudi vplivanje na ta mnenja (Kaučič in Grad, 2003, str. 200). Ravno ti dve
omenjeni pristojnosti lahko potencialno najmočneje vplivata na Vlado v situaciji, ko je pod
vprašajem sprejem zakona ali pa že sprejet zakon, ki ga je ta predlagala. Obratno pa je
tudi Državni svet lahko v poziciji predlagatelja zakona v sprejem Državnemu zboru, pri
tem pa ima Vlada možnost v Državnemu zboru podati svoja mnenja in stališča o predlogu
Državnega sveta. V tem primeru je lahko uspeh predloga zakona odvisen tudi od stališč in
mnenj, ki jih je v Državnem zboru zagovarjala Vlada. Kljub temu torej, da med Vlado in
Državnim svetom Ustava ne določa nobenega neposrednega razmerja, pa med njima
vseeno obstoji nekakšno posredno razmerje. Vlada je namreč zaradi pristojnosti, ki jih ima
Državni svet in njegovega vpliva na Državni zbor, prisiljena k vzpostavitvi določenega
posrednega razmerja do Državnega sveta, velja pa tudi obratno, torej Državni svet do

21

Tako tudi Kerševan (2004, str. 122), ki iz demokratičnega vidika utemeljuje nadrejenost izvršilne oblasti v
razmerju do zakonodajne z dejstvom, da politične stranke, ki imajo v parlamentu večino, ne le oblikujejo
Vlado, ampak se praviloma tudi same vanjo vključujejo. Na takšen način prihaja do neposredne povezave med
zakonodajno in izvršilno vejo oblasti v samem vrhu. Politične stranke, ki obvladujejo parlament in tiste, ki
obvladujejo Vlado (koalicija), so tako praviloma povezane, kar pa nujno vpliva tudi na politiko države.
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Vlade. Pri tem gre predvsem za poskus vplivanja na mnenja o določenih predlogih
predpisov, katerih sprejetje je v interesu Vlade oz. Državnega sveta.
Grad (2012, str. 58) izpostavlja položaj in strukturo našega parlamenta, torej zakonodajne
veje oblasti – Državnega zbora in Državnega sveta, kot posebej problematično z vidika
načela delitve oblasti, saj je naša ureditev že od začetka nejasna in dvoumna, pri čemer
sta struktura in tip našega parlamenta že vse od sprejetja Ustave dalje predmet različnih
tolmačenj in razumevanj. Težava so zlasti zgoraj že omenjene polemike glede
enodomnosti oz. dvodomnosti našega parlamenta, pri čemer je Ustava zelo nejasna,
poleg tega pa tudi ne vzpostavlja nobenih razmerij med Državnim svetom in preostalimi
vejami oblasti. Taka ureditev je zato po Gradu nedorečena in notranje premalo
konsistentna, da bi lahko pomenila solidno ustavno podlago za usklajeno delovanje
zakonodajne veje oblasti.
2.3.2 RAZMERJE MED SODNO IN ZAKONODAJNO OBLASTJO
Za razmerje med sodno in preostalima vejama oblasti je značilno predvsem, da sodišča
lahko delujejo le v okviru svojih pristojnosti in pri tem ne smejo posegati v pristojnosti
preostalih vej oblasti. To je še posebej pomembno, saj sodna veja oblasti v okviru svojih
pristojnosti ne razrešuje le sporov med posamezniki, ampak tudi med državo in
posamezniki, torej med preostalima dvema vejama oblasti in posamezniki. Z vidika pravne
države in učinkovitega varstva človekovih pravic in svoboščin posameznikov je izrednega
pomena predvsem obveznost odločitev sodišč. Če te ne bi bile obvezne in kot take ne bi
zavezovale vseh državnih organov in pravnih subjektov, bi bilo namreč delo sodišč
brezpredmetno. Zakon o sodiščih (v nadaljevanju: ZS) tako določa, da odločitve sodišč ne
vežejo le sodišča sama, temveč tudi vse državne organe, kot tudi ostale pravne subjekte
(fizične in pravne osebe) (2. člen). Odločitve sodišč so torej zavezujoče za vse tri veje
oblasti, tako za sodno kot tudi za zakonodajno in izvršilno vejo oblasti.
Zakonodajna veja oblasti vpliva na sodno predvsem preko postavljanja in razrešitve
sodnikov. Poleg samega vpliva zakonodajne na sodno vejo oblasti je v tem primeru vidno
tudi sodelovanje med obema vejama, saj sodnike voli in razrešuje Državni zbor v
sodelovanju s Sodnim svetom. Sodni svet namreč Državnemu zboru predlaga sodnike v
izvolitev, prav tako pa predlaga tudi njihovo razrešitev22 (130. člen in drugi odstavek 132.
člena Ustave). Poleg tega se razmerje med obema vejama odraža tudi pri delu sodišč, saj
so ta vezana na zakone, ki jih izdaja Državni zbor. Tudi sodstvo lahko vpliva na
zakonodajno vejo oblasti s tem, ko morajo sodišča po 156. členu Ustave v primeru, da pri
svojem delu naletijo na zakon, za katerega menijo, da je protiustaven, postopek prekiniti
in začeti oceno ustavnosti zakona pred Ustavnim sodiščem. »Redno sodstvo« sicer ni
pristojno za razveljavitev protiustavnega zakona, vendar pa to lahko stori Ustavno
sodišče.
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Pri tem velja izjema po 132. členu Ustave: »V primeru naklepno storjenega kaznivega dejanja z zlorabo
sodne funkcije, ugotovljenega s pravnomočno sodno odločbo, državni zbor sodnika razreši«.
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Zupančič (2012, str. 216) vidi bistvo obravnavanega razmerja predvsem v razmerju med
abstraktnim in konkretnim. Zakonodajna veja oblasti namreč izdaja abstraktne predpise,
ki naj bi jih sodna veja oblasti v konkretnih primerih razlagala in uporabljala. Takšna
predpostavka, da naj bi zakonodajalec vnaprej in splošno uredil prav vse konkretne
primere, kar naj bi sodišča le še konkretizirala, pa je seveda, po Zupančiču, v veliki meri
fikcija. Zakonodajna moč je namreč nadalje po Zupančiču abstraktna in zato »[…] ne-moč
natanko toliko, kolikor »konkretiziranje« vsake abstraktne ali načelne zakonodajne rešitve
kakega problema, ne more biti vnaprej natanko opredeljeno« (2012, str. 216). Kadar torej
zakonodajna opredelitev ostaja le na ravni smernic načelne narave, ostaja med
abstraktnostjo in njeno konkretizacijo dovolj manevrskega prostora za »samovoljo«
tistega, ki je za takšno konkretizacijo pristojen (Zupančič, 2012, str. 216). Pri tem je
potrebno opozoriti, da zapisano velja tako za razmerje med zakonodajno in sodno kot tudi
za razmerje med zakonodajno in izvršilno vejo oblasti, saj tudi slednja konkretizira
abstraktne norme zakonodajalca na dejanska stanja.
2.3.3 RAZMERJE MED IZVRŠILNO IN SODNO OBLASTJO
Izvršilna veja oblasti ima sicer do neke mere možnost vpliva na sodno vejo preko
resornega ministrstva, razen tega pa drugih pomembnejših vplivov nanjo nima.
Ministrstvo, pristojno za pravosodje po Kaučiču in Gradu (2003, str. 295) skrbi za
zagotavljanje »[…] splošnih možnosti za delovanje sodstva«, kar pomeni, da pripravlja
zakone in druge predpise s področja organizacije in poslovanja sodišč, skrbi za
izobraževanje in strokovno usposabljanje kadrov, zagotavlja sredstva in prostore za delo
sodišč ipd. Seveda pa ministrstvo nikakor ne sme usmerjati ali celo dajati navodil
sodiščem pri sojenju, saj bi šlo v tem primeru za nedopusten poseg izvršilne v sodno vejo
oblasti.
Za razmerje med sodno in izvršilno oblastjo je potrebno izpostaviti dolžnost državnih
organov in nosilcev javnih pooblastil, da dajejo sodiščem pomoč pri izvajanju nalog iz
pristojnosti sodišč (Kaučič in Grad, 2003, str. 294).
Razmerje med izvršilno in sodno vejo oblasti je sicer najbolj vidno v zunanjem nadzoru, ki
ga sodna veja oblasti vrši nad izvršilno oblastjo. Sodišča, z Ustavnim sodiščem na čelu,
namreč nadzirajo zakonitost delovanja uprave oz. izvršilne veje oblasti v celoti.
Vzpostavitev nadzora nad delovanjem uprave je sicer pomembna in potrebna predvsem
za zagotavljanje zakonitosti njenega delovanja, da se torej zagotovi spoštovanje temeljnih
ustavnih načel, in pa za preprečitev arbitrarnosti. Poleg tega je nadzor nad upravo
izrednega pomena tudi za pravne subjekte, posameznike in pravne osebe, predvsem z
vidika pravne varnosti ter varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Ker so tema
pričujočega magistrskega dela splošni predpisi uprave, je na mestu, da posebej
izpostavim predvsem ta del državne oblasti v Sloveniji. Zato izpostavljam predvsem sodni
nadzor, ki je tudi sicer najpomembnejša vrsta nadzora nad njenim delovanjem23. V
23

Nadzor nad upravo je sicer lahko formalen ali neformalen, pri tem pa ločimo tudi notranji in zunanji nadzor.
Formalni nadzor nad upravo se izvaja v predpisanih postopkih preko državnih organov, ki imajo možnost, da v
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nadaljevanju bom tako nekoliko podrobneje opisala, kakšen nadzor nad upravo vršijo
sodišča, pri tem pa se bom nekoliko bolj posvetila predvsem področju njene izvršilne
funkcije, v okviru katere uprava izdaja splošne predpise.
Sodni nadzor nad upravo sicer zagotavlja že sama Ustava v 23. členu, v tretjem odstavku
120. člena in v 157. členu. Pri tem gre po Kaučiču in Gradu (2003, str. 280) za »[…] sodni
nadzor nad upravnim delovanjem, katerega namen je predvsem varovanje pravic
posameznika«.
Sodni nadzor je torej namenjen predvsem varstvu pravic posameznikov zoper
(posamične) odločitve in (posamična) dejanja oblastnih organov, za kar imamo pri nas
poseben sodni postopek, imenovan upravni spor24. Po 157. členu Ustave se v upravnem
sporu odloča o zakonitosti dokončnih posamičnih aktov državnih organov, organov
lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil. Upravni spor izvaja Upravno sodišče RS, ki
na prvi stopnji presoja zakonitost dokončnih posamičnih upravnih aktov (upravnih odločb)
in dejanj, s katerimi uprava posega v posameznikov pravni položaj. Na drugi stopnji pa o
pritožbi ali reviziji (kot izrednem pravnem sredstvu) odloča Vrhovno sodišče RS (v
nadaljevanju: Vrhovno sodišče). Obe sodišči predstavljata, tako Androjna in Kerševan
(2006, str. 687) »[…] specializirano upravno sodstvo s posebnim področjem sodne
pristojnosti«.
Po Tičarju in Rakarju (2011, str. 123 in 124) so za konkretno odločanje v upravnem pravu
pomembni precedenčni učinki, ki jih imajo sodbe sodišč, kljub temu da te niso formalni
pravni vir, in sicer z vidika, da si noben upravni organ ne želi, da bi bile njegove upravne
odločbe spoznane za nezakonite ali protiustavne, v ta namen se bodo upravni organi
seznanili s sodno prakso in ji tudi sledili.

primeru napak le-te odpravijo z oblastnimi ukrepi. Neformalni nadzor pa je nadzor, ki ga nad upravo izvajajo
neoblastni subjekti in praviloma nima pravnih posledic. Neformalni nadzor nad upravo lahko izvaja predvsem
javnost (mediji, nevladne organizacije, organizirane skupine državljanov), ki lahko v primeru zaznanih
nepravilnosti nad upravo vrši močan moralni pritisk za vzpostavitev zakonitega stanja. Medtem, ko je
neformalni nadzor praviloma vedno zunanji, pa je lahko formalni nadzor tako zunanji kot tudi notranji.
Notranji ali interni upravni nadzor je oblika formalnega nadzora, ki ga vrši uprava sama nad seboj, gre torej za
to, da uprava sama nadzoruje svoje delo. Tovrsten nadzor praviloma izvajajo hierarhično višji upravni organi
nad nižjimi (npr. ministrstvo nad upravno enoto). Druga oblika formalnega nadzora, ki ga prav tako vrši
uprava, je zunanji ali eksterni upravni nadzor, vršijo pa ga organi, ki niso hierarhično nadrejeni
nadzorovanemu organu. Nadzor nad delovanjem uprave v tem primeru opravljajo inšpektorji v okviru
inšpekcijskega nadzora. Poleg upravnega nadzora poznamo tudi druge oblike formalnega nadzora uprave, ki
ga kot zunanjega opravljajo različni državni organi, npr. politični nadzor, ki ga vrši Državni zbor, kot je bilo že
opisano zgoraj, ter sodni nadzor, ki ga vršijo sodišča. Poleg tega pa lahko formalni (zunanji) nadzor nad
delovanjem uprave vršijo tudi računsko sodišče, informacijski pooblaščenec in varuh človekovih pravic (Virant,
2009, str. 268-274).
24
Ker kot stranki v upravnem sporu nastopata dva neprirejena subjekta, posameznik na eni in država na drugi
strani, Kerševan (2004, str. 149) posebej izpostavlja pomen neodvisnosti in nepristranskosti sodišča, ki odloča
v upravnem sporu. Pri tem poudarja, da sodišča v tovrstnih sporih ne smejo preferirati države, ampak morajo
biti obe stranki v sporu obravnavani enakovredno.
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V upravnem sporu lahko sodišče nezakonit posamični upravni akt spremeni ali odpravi in
zadevo vrne v ponovno odločanje upravnemu organu, ki je sporen akt izdal. Sodišče ima
tudi pooblastilo, da upravnemu organu naloži, kako naj ravna pri izdaji novega upravnega
akta. Pri tem je potrebno opozoriti, da sodišče praviloma naj ne bi nadomeščalo uprave,
saj to ni njegova vloga. Pa vendarle lahko sodišče v upravnem sporu celo samo odloči o
upravni zadevi, kar imenujemo spor polne jurisdikcije. V tem primeru sodišče ne odloči le
o zakonitosti spornega upravnega akta in odpravi nezakonit upravni akt, ampak o zadevi
tudi samo odloči, kar je z vidika, da sodna veja oblasti naj ne bi posegala v pristojnosti
izvršilne oblasti, v teoriji precej sporno25.
Drugače pa je v primeru abstraktnih oz. splošnih predpisov. Tudi te predpise namreč
lahko izdaja uprava in tudi ti predpisi so lahko v neskladju z zakonom in Ustavo. Vendar
pa sodni nadzor nad to vrsto upravnih predpisov ni v pristojnosti rednega sodstva, temveč
ga opravlja Ustavno sodišče. Pri tem je potrebno posebej opozoriti, da redno sodstvo po
četrtem odstavku 5. člena Zakona o upravnem sporu (v nadaljevanju: ZUS) sicer lahko
presoja zakonitost predpisa, vendar le v primeru, da se z njim ureja konkretno oz.
posamično razmerje. Včasih lahko namreč akt, tako Androjna in Kerševan (2006, str.
797), ki je po svoji obliki in nazivu splošen predpis, vsebuje norme povsem konkretne
narave. V takem primeru sicer opredelitev, ali gre za splošen ali konkreten akt, ni tako
enostavna. Pri tem je potrebno upoštevati vsebino akta in ne njegov naziv. Če je torej nek
akt izdan v obliki predpisa, pa ureja posamična razmerja, potem bo redno sodišče lahko
presodilo ustavnost in zakonitost takega akta. Sicer pa redno sodstvo nima pristojnosti
izločitve neustavnega ali nezakonitega splošnega predpisa uprave iz pravnega reda, to
pristojnost ima po veljavni ureditvi le Ustavno sodišče. Tovrstni upravni predpisi so sicer
lahko pred rednimi sodišči v upravnem sporu obravnavani le v povezavi s presojo
konkretnega upravnega akta. V takem primeru, ko sodišče pri svojem odločanju naleti na
podzakonski predpis, za katerega meni, da je protiustaven ali protizakonit, ima možnost
uporabiti exceptio illegalis, kar pomeni, da lahko takšen podzakonski predpis spregleda oz.

25

Do takšnega pooblastila sta kritična npr. Androjna in Kerševan (2006, str. 671), saj lahko takšno pooblastilo
po njunem mnenju vodi do »pravnosistemskih konfliktov in nejasnosti«, ker na takšen način sodišče prevzema
funkcijo uprave in tako posega v njene pristojnosti. Naloga sodišča je po njunem stališču »izvrševanje sodne
funkcije«, v okviru katere lahko zgolj vrši nadzor in naknadno kontrolo delovanja uprave, zato sodišče nikakor
ni najprimernejši organ za izvajanje nalog uprave. Med drugim sta zapisala tudi, da »[…] nobena resna
znanstvena ugotovitev ne daje podlage za to, da je sodišče primernejši organ za odločanje o upravnih
zadevah od upravnih organov in da je sodni postopek primernejši za hitro in učinkovito ugotavljanje
kompleksnega dejanskega stanja, predvsem pa ne za sprejemanje ustreznih odločitev, s katerimi se varuje
javni interes«. Pri tem poudarjata, da javni interes lahko določata le zakonodajna in pa izvršilna veja oblasti,
medtem ko sodna veja oblasti za to ni pristojna. Pooblastilo za spor polne jurisdikcije je sporno predvsem, ker
dovoljuje poseganje sodišča v pristojnosti uprave, s čimer pa sodišče po njunem mnenju presega svoje
pristojnosti. Kljub temu v nadaljevanju Androjna in Kerševan (2006, str. 627) priznavata, da obstajajo tudi
izjemni primeri, v katerih je spor polne jurisdikcije ne le primeren, ampak tudi potreben. Pri tem nekaj takšnih
primerov tudi navajata (npr. molk organa, primer, ko uprava ne spoštuje odločitve sodišča in ne izda nove
odločitve ali pa izda novo odločitev, ki pa je v nasprotju s sodbo sodišča, ali primer, ko bi vrnitev odločanja na
upravni organ lahko ogrozila temeljne človekove pravice idr.).
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izključi iz uporabe ter odloči le na podlagi zakona in Ustave, kadar je to mogoče. To je
posledica dejstva, da so sodišča pri svojem delu vezana le na Ustavo in zakon. Če sodišče
dvomi o tem, ali je podzakonski predpis skladen z zakonom in Ustavo, lahko seveda kljub
temu sproži postopek za njegovo presojo pred Ustavnim sodiščem, vendar pa tega ni
dolžno storiti, če samo ugotovi, da je predpis protiustaven ali nezakonit. V primeru
uporabe exceptio illegalis takšna odločitev sodišča ne preseže okvirov konkretnega spora,
saj sporen podzakonski predpis ne preneha veljati (odločitev ima zato učinek inter partes,
med strankama). Pristojnost izločitve protiustavnega ali nezakonitega podzakonskega
predpisa iz pravnega reda ima namreč, kot je bilo že omenjeno, po veljavni ureditvi le
Ustavno sodišče. Nadzoru Ustavnega sodišča nad predpisi uprave je namenjeno posebno,
4. poglavje magistrskega dela.
Iz zgoraj zapisanega je torej razvidno, da obstajajo določene razlike med ustavno
opredeljenimi razmerji med nosilci posameznih vej oblasti in med njihovimi dejanskimi
razmerji, do katerih prihaja v praksi. Grad (2012, str. 58) glede tega ugotavlja, da so
dejanska razmerja med državnimi organi v praksi predvsem posledica prejšnjega načela
enotnosti oblasti, ki je bilo pri nas uveljavljeno pred osamosvojitvijo. Po Gradu »načelo
delitve oblasti nima zgolj programske vrednosti, temveč ima močan vpliv na oblikovanje in
delovanje temeljnih državnih organov« (2012, str. 58). Pri tem poudarja, da načela delitve
oblasti, kljub temu, da si ga je postavil za izhodišče državne ureditve, ni dosledno izvedel
niti ustavodajalec sam, saj od njega odstopa že Ustava, nadalje pa so bila narejena še
večja odstopanja od tega načela v zakonodaji in politični praksi, pri čemer izpostavlja
predvsem že zgoraj omenjeno problematiko glede ureditve Državnega sveta ter ureditve
razmerja med zakonodajno in izvršilno vejo oblasti. Slovenska ureditev je nadalje po
Gradu (2012, str. 59) notranje protislovna, problematična in zato slabo delujoča.
Takšna ureditev pa se seveda mora odražati tudi v praksi. Ravno zato bi kot zaključek
tega poglavja na tem mestu izpostavila novejši članek Patrika Vlačiča (2013, str. 13 in
14), ki je zanimiv ravno z vidika razmerij med tremi vejami oblasti, saj avtor v njem
izpostavlja nekatere ključne »frustracije«, ki obremenjujejo vsako izmed treh vej oblasti in
apelira na spremembe Ustave. Potrebo po spremembah utemeljuje s tem, da se
nezadovoljstva pojavljajo tako na strani oblasti, in to pri vsaki izmed vej oblasti –
zakonodajni, izvršilni in sodni, kot tudi na strani državljanov, kar se je ne nazadnje
manifestiralo tudi z množičnimi demonstracijami na ulicah. Avtor pri tem ugotavlja, da je
oblast v Sloveniji sicer res organizirana po načelu delitve oblasti, kar izhaja iz 3. člena
Ustave, pa vendar so dejanska razmerja med posameznimi vejami oblasti v praksi precej
drugačna, kot to izhaja iz ustavne ureditve. Naša državna ureditev namreč vsebuje veliko
elementov skupščinskega sistema, kar nas oddaljuje od klasičnega parlamentarnega
sistema, ki je značilen za zahodnoevropske države, npr. za Nemčijo in Italijo. Iz takšne
državne ureditve pa po Vlačiču izhajajo nekatere »frustracije« oblasti. Frustracije
zakonodajne oblasti izhajajo iz dejanske vloge Državnega zbora v procesu odločanja, ki je,
kljub temu, da naj bi imel ta veliko odločevalske moči, celo več, kot je to drugje po svetu
običajno za zakonodajno vejo oblasti, pogosto zgolj vloga glasovalnega stroja vladajoče
koalicije (Vlade). Po Vlačiču ima tako zakonodajna veja oblasti v Sloveniji veliko več moči,
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kot pa jo dejansko izvršuje. Frustracije izvršilne oblasti izhajajo iz prepričanja slednje, da
nima dovolj politične moči, čeprav ima ta po Vlačiču de facto večjo moč, kot bi ji jo
pripisal naključni bralec našega ustavnopolitičnega ustroja. Glavne frustracije sodne
oblasti pa po Vlačiču izhajajo predvsem iz nespoštovanja do te veje s strani preostalih vej
oblasti, torej zakonodajne in izvršilne.
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3

USTAVNO SODIŠČE

3.1

SPLOŠNO

Po Kaučiču in Gradu (2003, str. 307) s pojmom ustavno sodstvo v materialnem smislu
»[…] označujemo sodno kontrolo ustavnosti in zakonitosti predpisov […]« v ožjem smislu,
in »[…] tudi sodno reševanje drugih vprašanj, ki so temeljnega ustavnopravnega pomena
[…]« v širšem smislu. V formalnem smislu pa ustavno sodstvo pomeni »[…] poseben
organ, ki opravlja izključno ustavnosodno funkcijo«.
Potrebo po ustavnosodni kontroli in s tem pojav ustavnega sodstva po svetu povezujemo
z nastankom prvih ustav, saj so te zahtevale skladnost vseh drugih pravnih predpisov v
pravnem redu države. Posledično je bilo seveda to skladnost treba tudi preverjati in iz
pravnega reda izločiti tiste predpise, ki niso ustrezali zahtevi po skladnosti.
Tako je dozorelo spoznanje, da je za kontrolo skladnosti potreben sodni nadzor. Takšen
sodni nadzor je na začetku vršilo redno sodstvo. Sčasoma pa se je izoblikoval poseben
organ, ki je postal neodvisen in samostojen ter ločen od ostalih treh vej oblasti (Kaučič in
Grad, 2003, str. 307).
Pri ustavnem sojenju gre za sodno obliko reševanja ustavnopravnih vprašanj, pri tem
lahko ustavno sodišče, odvisno od pravnega sistema v državi, presoja skladnost zakonov z
ustavo ali pa tudi drugih predpisov z ustavo in zakoni. Različna ustavna sodišča imajo
lahko, glede na različne sisteme po različnih državah, tudi različne nazive in pristojnosti
(Mavčič 2000c, str. 17).
V Sloveniji se organ ustavnosodne presoje imenuje Ustavno sodišče. V nadaljevanju tega
poglavja bom opredelila njegovo vlogo in pomen v sistemu delitve oblasti, pravno podlago
za njegovo delovanje ter ureditev in sestavo sodišča in pa pristojnosti, ki so mu dodeljene
po veljavni ureditvi.

3.2

OPREDELITEV VLOGE IN POMENA USTAVNEGA SODIŠČA RS V
SISTEMU DELJENE OBLASTI

Začetki slovenskega ustavnega sodstva segajo v obdobje nekdanje Jugoslavije, del katere
je bila tudi Slovenija. Socialistični sistemi sicer niso poznali sistema delitve oblasti, kot ga
poznamo danes. Za njih je bilo značilno načelo enotnosti oblasti, pri katerem praviloma
niso poznali presoje ustavnosti v smislu posebnega organa, saj je bila tovrstna presoja
prepuščena zakonodajni veji oblasti. Kljub temu je nekdanja Jugoslavija leta 1963, po
zgledu avstrijskega modela, uvedla sodno presojo ustavnosti na zvezni ravni in na ravni
držav članic. Tako je tega leta tudi Slovenija dobila svoje prvo ustavno sodišče (Mavčič,
2000a, str. 1104).
25. junija 1991 leta je Slovenija z osamosvojitvijo od dotedanje jugoslovanske federacije
postala neodvisna, samostojna in mednarodno priznana država. Nova slovenska Ustava je
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vpeljala nova demokratična načela, predvsem načelo delitve oblasti, Ustavnemu sodišču
RS pa je razširila pristojnosti in mu podelila položaj najvišjega sodnega organa za varstvo
človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Mavčič, 2001, str. 6).
Ustava in zakonodaja dajejo Ustavnemu sodišču široke pristojnosti in s tem tudi veliko
moč. Njegov položaj v sistemu delitve oblasti določa prvi odstavek 1. člena Zakona o
Ustavnem sodišču (v nadaljevanju: ZUstS). Po njem je Ustavno sodišče najvišji organ
sodne oblasti za varstvo ustavnosti in zakonitosti ter človekovih pravic in temeljnih
svoboščin. ZUstS ga s tem v sistemu delitve oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno
umešča v sodno vejo oblasti26. Z njegovim položajem je opredeljena tudi njegova vloga v
sistemu delitve oblasti, to je varovanje ustavnosti in pa človekovih pravic. S tem pa ima
po Pavčniku (2000, str. 391) Ustavno sodišče tudi pomembno vlogo pri sooblikovanju
temeljev prava.
Drugi odstavek 1. člena ZUstS določa, da je Ustavno sodišče v razmerju do drugih
organov samostojen in neodvisen organ. V sistemu delitve oblasti mu je podeljena zelo
pomembna vloga, ki se odraža v njegovih pristojnostih. Njegove široke pristojnosti so
predvsem odraz njegove funkcije, ki se razlikuje od funkcije »rednih« sodišč. Funkcija
sodišč je predvsem razreševanje konkretnih sporov na podlagi uporabe Ustave in zakona.
Funkcija Ustavnega sodišča pa je, da Ustavo razlaga in preverja, ali so jo pravilno
razlagala tudi redna sodišča. Tudi sicer obstajajo med rednim sodstvom in Ustavnim
sodiščem številne razlike. Najvidnejša je v različnih pristojnostih sodišč in Ustavnega
sodišča, saj redno sodstvo v okviru svojih pristojnosti opravlja sodno varstvo, Ustavno
sodišče pa ustavnosodno varstvo. Sodišča namreč v konkretnih primerih razlagajo pravo,
medtem ko Ustavno sodišče to počne tako v konkretnih kot tudi v abstraktnih primerih,
torej tudi v primeru, da konkreten spor ne obstaja. Tudi sicer so bile Ustavnemu sodišču
podeljene povsem drugačne pristojnosti kot rednim sodiščem. Večina pristojnosti
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O tem sicer v teoriji obstaja precej polemik. Nekateri avtorji namreč menijo, da je Ustavno sodišče
samostojen organ, povsem ločen od preostalih treh vej oblasti v smislu nekakšne četrte veje oblasti in ga kot
takega ne umeščajo med sodstvo. Tako npr. po Ribičiču (2010, str. 169) Ustavnega sodišča ni prepričljivo
uvrščati med pravosodne organe, njegovega položaja pa tudi ne gre primerjati s položajem najpomembnejših
organov zakonodajne, izvršilne in sodne veje oblasti, je namreč poseben ustavni organ sui generis. Takšna
stališča izhajajo predvsem iz starega ustavnega sistema pred osamosvojitvijo, takrat se ga namreč ni uvrščalo
med pravosodje, njegove funkcije pa niso bile v ničemer podobne funkcijam preostalih sodišč. Ustavno
sodišče je namreč presojalo zgolj abstraktne predpise, ne pa tudi posamičnih, kot jih presoja danes v okviru
ustavne pritožbe. Poleg tega je po Ustavi najvišje sodišče v državi Vrhovno sodišče in ne Ustavno sodišče, kar
namiguje, da je le-to poseben, neodvisen organ in da se zato kot tak ne umešča v nobeno izmed treh vej
oblasti. Tudi sama naloga Ustavnega sodišča, nadziranje zakonodajne, izvršilne in sodne oblasti, je lahko
dodaten argument za njegovo neumeščanje v nobeno izmed teh vej oblasti, poleg tega pa se njegova funkcija
in pristojnosti močno razlikujejo od funkcij in pristojnosti »rednih sodišč«. Takšna stališča imajo lahko oporo
tudi v Ustavi, ki ga ne obravnava na mestu, kjer so zapisane določbe o državni ureditvi oz. določbe o sodstvu,
ampak v posebnem, samostojnem poglavju z naslovom »Ustavno sodišče«. Argumenti za njegovo umestitev v
sodno vejo oblasti so kljub navedenemu zelo močni. Za organ sodne veje oblasti je namreč Ustavno sodišče v
svojem 1. členu postavil ravno ZUstS, poleg tega pa se v sodno vejo oblasti v svojih odločbah umešča tudi
Ustavno sodišče samo (Glej npr. U-I-163/99 z dne 23. 9. 1999, ali U-I-57/06 z dne 29. 3. 2007). Ob
povedanem je potrebno poudariti, da se Ustavno sodišče umešča v sodno vejo, saj je vendarle sodišče,
vendar pa ga zaradi njegovega posebnega položaja in vloge ni moč umeščati med redno sodstvo.
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Ustavnega sodišča se močno razlikuje od tipičnih pristojnosti, ki jih imajo redna sodišča,
kar je predvsem odraz njegove funkcije v sistemu delitve oblasti, saj je v njegovi
pristojnosti nadzor vseh treh vej oblasti. Več o pristojnostih Ustavnega sodišča sledi v
nadaljevanju tega poglavja, na tem mestu bi izpostavila predvsem, da redna sodišča
nimajo pristojnosti razveljavitve ali odprave neustavnih ali nezakonitih predpisov, ta
pristojnost je v Sloveniji pridržana le Ustavnemu sodišču.
Po Mavčiču (2000b, str. 66) je ravno naloga Ustavnega sodišča, da zagotavlja ustavnost in
zakonitost, tista, ki ga tudi ločuje od preostalega dela sodstva. Za razliko od ostalih sodišč
ima namreč pristojnost odločanja o ustavnosti in zakonitosti normativnega akta in s tem
odločanja o njegovi usodi. Ostala sodišča morajo zakon ali drug predpis le uporabljati v
konkretnem primeru, pristojnosti, da bi protiustaven ali nezakonit predpis razveljavila ali
odpravila, pa po veljavni ureditvi nimajo.
Glavna in najvidnejša naloga Ustavnega sodišča v sistemu delitve oblasti je, kot je bilo že
omenjeno zgoraj, nadzorovanje vseh treh vej oblasti. V sistemu deljene oblasti tako
predstavlja predvsem zavoro vsem trem vejam oblasti – zakonodajni, izvršilni in sodni, in
sicer tako, da v okviru svojih pristojnosti vrši kontrolo nad predpisi, ki jih posamezne veje
oblasti izdajajo. Ustavno sodišče je tako pomemben in nepogrešljiv element sistema
nadzora in ravnovesij. Po Pavčniku (2000, str. 428) »Ustavno sodišče v mejah svojih
pristojnosti nadzoruje, ali nosilci ustavne in pravne igre ostajajo v okvirih, ki so pravno
predvideni, in ali vsakdo med njimi igra vlogo, ki mu je namenjena«. Po Jadranki Sovdat
(2011, str. 356) Ustavno sodišče nadzoruje zakonodajno vejo oblasti z vidika ustavnosti in
skladnosti z mednarodnimi pogodbami, izvršilno vejo oblasti z vidika ustavnosti in
zakonitosti, sodno vejo oblasti pa z vidika varstva človekovih pravic in temeljnih
svoboščin.
Tako Ustavno sodišče v okviru ustavnosodne presoje presoja, ali so zakoni, ki jih izdaja
zakonodajna veja oblasti, skladni z Ustavo kot hierarhično najvišjim pravnim aktom v
državi. V enakem smislu nadzoruje tudi izvršilno oblast, saj skrbi, da so podzakonski in
drugi predpisi, ki jih ta veja izdaja, skladni tako z Ustavo kot tudi z zakoni. Pri nadzoru
nad delovanjem sodne veje oblasti vrši predvsem kontrolo nad ustavnostjo in zakonitostjo
odločitev sodišč. V nadaljevanju bom opisala razmerja med Ustavnim sodiščem in sodno,
izvršilno ter zakonodajno vejo oblasti.
Ustavno sodišče predstavlja najvišji organ sodstva, ki hkrati tudi nadzoruje delovanje
celotne sodne veje oblasti z vidika varovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Pri
tem je potrebno opozoriti, da ne predstavlja četrte instance rednemu sojenju. Varovanje
človekovih pravic je sicer naloga vseh sodišč, in ne le Ustavnega sodišča27, zato bi morala
človekove pravice prvenstveno varovati redna sodišča. Če pa pride do kršitev, je nad njimi
Ustavno sodišče, katerega naloga je odprava spornih sodnih odločitev in učinkovito
zavarovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin.
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Slednje je Ustavno sodišče zapisalo v svojih številnih odločitvah (glej npr. Up-175/12 z dne 8. 3. 2012).

29

Vloga Ustavnega sodišča pri razlaganju ustavnih določb o človekovih pravicah in temeljnih
svoboščinah je še posebej pomembna, saj s svojimi odločbami pomembno prispeva k
razvoju standardov na področju varstva človekovih pravic in pa tudi k prilagajanju teh
določb novim razmeram. Naše Ustavno sodišče, tako kot tovrstna sodišča po svetu
namreč ustvarjalno in razvojno, večkrat tudi aktivistično, razlaga Ustavo in še posebej
njeno poglavje o pravicah in temeljnih svoboščinah (Ribičič, 2010, str. 172).
Razmerje med Ustavnim sodiščem in rednim sodstvom je vidno tudi v dolžnosti sodišč, ki
jim jo nalaga 156. člen Ustave. Sodišča namreč morajo, v primeru, da naletijo na zakon,
za katerega menijo, da je protiustaven, postopek prekiniti in začeti postopek za oceno
njegove ustavnosti pred Ustavnim sodiščem, z odločanjem pa lahko nadaljujejo šele po
njegovi odločitvi.
Ustavno sodišče nadzoruje tudi delo izvršilne veje oblasti. V primeru kontrole nad slednjo
izvaja tako abstraktno kot tudi konkretno ustavnosodno presojo. Izvršilna veja oblasti
izdaja splošne pravne akte (podzakonske predpise), ki so lahko predmet abstraktne
ustavnosodne presoje. Sicer pa Ustavno sodišče v okviru konkretne ustavnosodne presoje
nadzoruje tudi zakonitost konkretnih oz. posamičnih upravnih aktov. Taki akti so
predvsem upravne odločbe, tudi ti akti pa lahko kršijo katero izmed ustavno zagotovljenih
človekovih pravic, zato so prav tako lahko podvrženi presoji pred Ustavnim sodiščem v
primeru ustavnih pritožb. Poleg tega je v njegovi pristojnosti po 21. členu ZUstS tudi
odločanje o obtožbah zoper Predsednika republike, predsednika Vlade in ministre, kot tudi
odločanje o sporih glede pristojnosti med Vlado, Predsednikom republike in Državnim
zborom, kjer se ravno tako čuti njegov vpliv na izvršilno vejo oblasti.
Pri nadzoru nad delom zakonodajne veje oblasti Ustavno sodišče preverja predvsem, ali
so zakoni, ki jih izdaja zakonodajalec, skladni z Ustavo. Podeljena mu je bila velika moč s
tem, ko je pri svojem delu vezano zgolj na Ustavo, ki je hierarhično najvišji pravni akt v
državi, poleg tega pa njegova vloga njenega varuha pomeni, da je pri tem tudi njen
razlagalec. Ustavo torej ne le varuje, ampak jo hkrati tudi razlaga.
»Ustavna načela omogočajo Ustavnemu sodišču, da preko njih posega tudi v razmerja, o
katerih sicer Ustava molči ali pa jih ureja le v manjši meri. S tem je Ustavnemu sodišču
odprt izredno širok prostor za poseganje v odločitve drugih vej oblasti« (Cerar, 2000, str.
379).
Zato je zelo pomembno, da je, pri nadzoru nad vsemi tremi vejami oblasti, še posebej pa
pri nadzoru nad zakonodajno vejo, zelo previdno. Previdno v tem smislu, da ne preseže
svojih ustavno podeljenih okvirov pristojnosti in tako prekomerno poseže v polje, ki je
sicer rezervirano za zakonodajalca (oz. za izvršilno oblast).
»Soglasno stališče je, da ustavno sodišče ni pristojno presojati, ali je zakonska ureditev
vsebinsko primerna«28 (Pavčnik, 2000, str. 392). Kakšna je oz. naj bo vsebina zakona, je
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Takšno stališče danes v slovenski pravni teoriji ni več edino. Nasprotno takemu »soglasnemu stališču« npr.
Boštjan M. Zupančič (German law journal, 2001), po katerem današnja ustavna sodišča ustvarjajo pravo. S
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namreč vprašanje, o katerem odloča zakonodajalec, ustavno sodišče pa je tu le tisto, ki
pove, ali je vsebina zakona oblikovana in sprejeta v okvirih, ki so ustavno možni (Pavčnik,
2000, str. 392).
Vloga Ustavnega sodišča naj bi bila tako le vloga negativnega zakonodajalca, kar pomeni,
da iz pravnega reda izloča norme, ki so nezakonite, ne pa tudi pozitivnega zakonodajalca
ali soustvarjalca norm. Vendar pa je meja med obema vlogama zelo tanka in se lahko kaj
hitro zabriše. Odvisna je od konteksta, v katerem se razveljavljena norma nahaja, od vrste
norme in pa tudi od normodajne tehnike, ki jo je uporabil zakonodajalec. Zato morajo biti
ustavni sodniki v primeru presoje zakona posebej previdni, da ne pride do prekoračenja
njihove funkcije oz. posega v polje, ki je sicer pridržano zakonodajalcu (Mavčič, 2000b,
str. 127, 128).
Pavčnik (2000, str. 413) pa dopušča tudi možnost ustavnega sodišča kot posrednega
zakonodajalca. Ustavno sodišče ima namreč pristojnost razveljavitve protiustavnega
zakona, pri tem pa lahko takšna razveljavitev zakona, ali le njegovega dela, v pravnem
sistemu vpliva tudi na celoto, torej tudi na tiste dele zakona, ki ostajajo v veljavi, ali pa na
zakonu temelječe podzakonske predpise. Po Pavčniku se torej ni mogoče izogniti
pozitivnemu posrednemu vplivu odločitev Ustavnega sodišča na zakonodajo, zato je lahko
v tem pomenu tudi posredni pozitivni zakonodajalec. Vendar pri tem daje poudarek na
posredni, nikakor pa ne neposredni pozitivni zakonodajalec.
Sodobna ustavnosodna presoja se je torej nekoliko oddaljila od klasičnega pojmovanja, po
katerem velja prepoved pozitivnih odločitev ustavnih sodišč. Tovrstne odločitve namreč
postajajo po svetu vse bolj pomembne. Odvisne so predvsem od uporabe tehnike
ustavnosodne presoje29. Tako tudi naše Ustavno sodišče z uporabo nekaterih tehnik
odločanja bolj neposredno kot v preteklosti posega v polje zakonodajalca. Poleg tega so
tu še vsebinske smernice, ki lahko vsebujejo odločitve, ki včasih postavljajo vsebino
možne zakonske ureditve tako jasno, da zakonodajalcu preostane le še formalen sprejem
zakona ter oblikovanje podrobnosti (Mavčič, 2000b, str. 129).
Po Ribičiču (2012, str. 41) so ustavna sodišča po svetu s svojimi odločitvami, v katerih je
zaznati pozitivni aktivizem, presegla zamisel o ustavnemu sodišču kot zgolj o negativnem

takšnim stališčem pa soglaša tudi Teršek (2009, str. 25) npr. v svoji knjigi Ustavna demokracija in vladavina
prava (ustavnopravni eseji), ki meni, da je naloga ustavnih sodišč soustvarjanje prava, za kar uporablja tudi
izraz »ustavnosodno pravotvorje«. Teršek (tako kot tudi Zupančič) ustavnosodni aktivizem opravičuje
predvsem na primeru človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Te so namreč pomensko odprte, poleg tega pa
tudi niso absolutne, kar ima po njegovem mnenju za posledico, da jih brez poseganja na področje, ki ga
teorija opredeljuje kot »pozitivna zakonodaja« oz. brez soustvarjanja prava, ni mogoče ustrezno zavarovati
(Glej Teršek, 2009, str. 78). Na tem področju je pozitivni aktivizem Ustavnega sodišča po njegovem mnenju
zato »[…] pogost, legitimen in razumljiv spremljevalni element ustavnosodnega početja«. Pri tem pa poudarja
tudi pomen samoomejevanja sodnikov. Teršek za nasprotna stališča trdi, da so »[…] v neskladju, tudi
protislovju s sodobnim ustavništvom in pravotvorno funkcijo ustavnih sodišč« (Teršek, 2009, str. 25).
Podobno tudi npr. Ribičič (2012, str. 41).
29
Po Testenu (2000, str. 244) se vprašanja delitve oblasti, pristojnosti, zadržanosti in aktivizma Ustavnega
sodišča odpirajo predvsem v povezavi z uporabo tehnike, ki jo izbere pri svojem odločanju.
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zakonodajalcu. Slednje pa seveda velja tudi za naše Ustavno sodišče. Ribičič pojmuje
pozitivni aktivizem ustavnih sodnikov kot »[…] ustvarjalno in razvojno razlago Ustave, ki
je v korist varstva in razvoja človekovih pravic«. Po Ribičiču bi namreč človekove pravice
in temeljne svoboščine brez tovrstnega pozitivnega aktivizma zelo trpele, saj razvoj prava
človekovih pravic nikakor ne sme stagnirati.
»Prav zavest o svoji kreativni vlogi narekuje ustavnim sodiščem previdnost pri obsegu
ustvarjalnosti, ki si jo lahko privoščijo« (Mavčič, 2000b, str. 129). Zato je pri delu
Ustavnega sodišča zelo pomembno načelo samoomejevanja30. To načelo mu prepoveduje,
da bi opravljalo vlogo zakonodajalca. »Naloga Ustavnega sodišča je, da se samo-omejuje,
to pa pomeni, da Ustavo le razlaga in da se vzdrži vsakršnega koraka, ki prebija ustavno
besedilo in njegov pomen« (Pavčnik, 2000, str. 403).
V tem pogledu je zato zavedanje o omejitvah Ustavnega sodišča še posebej pomembno.
Omejitev mu v prvi vrsti neposredno predstavlja predvsem Ustava, ki postavlja temeljni
okvir njegovega delovanja31. Posredno pa mu omejitev lahko predstavlja tudi Državni
zbor, in sicer preko sprememb in dopolnitev Ustave, pri čemer pa lahko v določeni meri
sodelujejo tudi državljani, v primeru, če najmanj trideset poslancev zahteva razpis
referenduma o ustavnih spremembah po 170. členu Ustave (Cerar, 2000, str. 377).
Poleg tega, da Ustavno sodišče presoja zakone, ki jih izdaja Državni zbor in ima
pristojnost njihove razveljavitve, pa je razmerje med njima vidno tudi v drugih primerih.
Državni zbor je vezan na mnenje Ustavnega sodišča o skladnosti mednarodne pogodbe z
Ustavo v postopku njene ratifikacije. Poleg omenjenega pa razsoja tudi o pristojnosti v
sporu med Državnim zborom in drugimi organi, odloča pa tudi o pritožbi zoper odločitev
Državnega zbora o potrditvi poslanskih mandatov. Nasprotno pa tudi Državni zbor vpliva
na Ustavno sodišče, saj sprejema zakone, s katerimi lahko odloča tudi o pomembnih
vprašanjih, ki ga zadevajo, odloča pa tudi o imuniteti ustavnih sodnikov (Grad in Kaučič,
2003, str. 198 in 199).

30

Po načelu samoomejevanja je naloga ustavnega sodišča predvsem ugotoviti protiustavnost predpisa,
nikakor pa ne odprava samih pomanjkljivosti v spornem predpisu ali celo ustvarjanje novih določb spornega
predpisa. Odprava pomanjkljivosti je naloga zakonodajalca, ustavno sodišče pa mora pomanjkljivost zgolj
ugotoviti in zakonodajalcu naložiti, naj jo v določenem roku odpravi (Pavčnik, 2000, str. 414).
31
Z vidika omejitev Ustavnega sodišča so zanimive razprave v teoriji o ustavnem sodišču kot »nadustavnem«
organu. Tako je po npr. Pavčniku (1997, str. 111) ta lahko tudi »nadustavni organ«, saj je tisto, ki ustavo
razlaga, pri tem pa nima na voljo nobenega metapravila, kako naj jo razume in pomensko določa. Nasprotno
pa npr. Miro Cerar v svojem prispevku v knjigi Ustavno sodstvo (2000, str. 374) zavrača v teoriji pogosto
zastopano stališče, po katerem se ustavnemu sodišču pripisuje značaj »nadustavnega« organa. Po njegovem
mnenju je potrebno ustavno sodišče vsaj v teoriji šteti za »podustavni« organ in zavrniti tako (sicer obstoječo)
prakso, kot tudi teoretični pogled, ki bi opravičevala nadustavno delovanje ustavnih sodišč. Po mnenju avtorja
bi namreč priznanje v teoriji, da je ustavno sodišče lahko tudi nad ustavo, lahko povzročilo njegovo samovoljo
oz. arbitrarnost. Pri tem avtor priznava, da je v praksi sicer težko preprečiti nekatere primere njegovega
nadustavnega delovanja, kar je predvsem posledica dinamičnosti prava. Podrejenost oz. podreditev delovanja
vseh organov državne oblasti ustavi sicer zahteva tudi načelo funkcionalne ustavnosti (glej Kocjančič et al.,
2009, str. 324), po katerem mora biti vsaka oblast, torej tudi ustavno sodišče, omejena z ustavo.
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Ustavno sodišče pa lahko učinkovito odigra svojo vlogo ter izpolni svoje naloge v sistemu
delitve oblasti le, če so njegove odločitve tudi zavezujoče in kot take vežejo vse državne
organe. Tretji odstavek 1. člena ZUstS določa, da so odločitve Ustavnega sodišča
obvezne. To pomeni, da njegove odločitve zavezujejo tako zakonodajno kot tudi sodno in
izvršilno vejo oblasti, pri tem pa mora njegove odločbe spoštovati in tudi dosledno
uresničevati vsak organ vseh treh vej oblasti32.
V sistemu delitve oblasti pa se veje oblasti med seboj ne le zavirajo in nadzorujejo, ampak
tudi prepletajo in med seboj nujno sodelujejo. Sovplivanje med vejami oblasti se v
primeru Ustavnega sodišča kaže predvsem pri imenovanju njegovih sodnikov. Kljub temu,
da je neodvisen in samostojen organ, je namreč njihovo imenovanje odvisno od dveh
drugih organov, Predsednika republike (ki ustavne sodnike predlaga) in pa Državnega
zbora (ki ustavne sodnike imenuje). Imenovanje njegovih članov je torej v pristojnosti
zakonodajne veje oblasti, predlaga pa jih izvršilna veja. Zunanja razmerja pa določa tudi
3. člen Poslovnika Ustavnega sodišča, po katerem predsednik Ustavnega sodišča v okviru
svojih nalog med drugim tudi sodeluje s predstojniki vseh najpomembnejših državnih
organov vseh treh vej oblasti.
V sistemu delitve oblasti je Ustavno sodišče po Cerarju (2000, str. 386) »[…] glede na
različne pomanjkljivosti zakonodajalca ter drugih državnih in samoupravnih lokalnih
organov izredno pomembna in potrebna pravna instanca«. Njegova vloga v sistemu
delitve oblasti je ključnega pomena za delovanje demokratične države, v kateri je še
posebej izpostavljeno in poudarjeno varovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin.
Ustavno sodišče v okviru svojih pristojnosti izvršuje svojo glavno nalogo, to je nadzor in
pa vzpostavljanje ravnovesij med vsemi tremi vejami oblasti, in s tem varuje ustavno
načela, posebej pomembno vlogo pa ima tudi pri varovanju slehernega posameznika v
družbi nasproti arbitrarnosti katerekoli izmed treh vej oblasti. Pri tem pa mora, ravno
zaradi svojega posebnega položaja in vloge ter širokega kroga pristojnosti, paziti, da ne
posega prekomerno na polje, pridržano zakonodajni, izvršilni in sodni veji oblasti.

3.3

PRAVNA PODLAGA, SESTAVA IN ORGANIZACIJA USTAVNEGA
SODIŠČA RS

Pravno podlago za delovanje Ustavnega sodišča najdemo najprej v Ustavi. Ta ureja
njegove pristojnosti in postopek ter položaj ustavnih sodnikov, v posebnem VIII. poglavju,
imenovanem »Ustavno sodišče«. Podrobneje to področje urejata tudi ZUstS in pa
Poslovnik Ustavnega sodišča (v nadaljevanju: Poslovnik) ter Pravilnik o notranji
organizaciji in pisarniškem poslovanju Ustavnega sodišča.
Ustava na tem področju številna vprašanja prepušča zakonski ureditvi. Na tej podlagi
ZUstS ureja pomembna vprašanja, povezana s položajem, delovanjem in odločanjem
Ustavnega sodišča. ZUstS tako poleg splošnih, prehodnih in končnih določb vsebuje
32

Ustavno sodišče je večkrat poudarilo, da so njegove odločitve zavezujoče, ne le zaradi takšne izrecne
določbe v tretjem odstavku 1. člena ZUstS, temveč ker to izhaja že iz 2. člena Ustave in pa iz načela delitve
oblasti.
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določbe o pristojnostih, položaju ustavnih sodnikov, postopku ter o odločanju in pravnih
posledicah njegovih odločitev.
Pravno podlago za sprejem Poslovnika najdemo v drugem odstavku 2. člena in drugem
odstavku 6. člena ZUstS, z njim pa je Ustavno sodišče podrobneje uredilo svojo
organizacijo, postopek, poslovanje ter druga vprašanja, ki so pomembna za njegovo delo.
Sestavo Ustavnega sodišča in položaj ustavnih sodnikov določa Ustava v členih 163 – 167,
podrobnejšo ureditev pa najdemo v ZUstS in pa v Poslovniku. ZUstS to področje ureja v
posebnem poglavju z naslovom »Predsednik in sodniki Ustavnega sodišča«, ki obsega
člene 9 – 20, poleg tega pa v členih 71 - 79 ureja tudi materialne in druge pogoje za delo
sodnikov. Nadaljnje podrobnosti pa so urejene še v členih 5 – 9 Poslovnika.
Po prvem odstavku 163. člena Ustave Ustavno sodišče, skupaj z njegovim predsednikom,
sestavlja devet ustavnih sodnikov. V omenjenem členu Ustava določa tudi dolžino
mandata ustavnih sodnikov, ta traja devet let. Ustavni sodniki po izteku tega mandata ne
morejo biti ponovno izvoljeni.
Ustavni sodniki imajo neodvisen položaj. Prvi odstavek 5. člena Poslovnika določa, da
imajo predsednik in ustavni sodniki položaj in z njim povezane pravice in obveznosti,
določene z Ustavo, zakonom, Poslovnikom in aktom Ustavnega sodišča, ki podrobneje
ureja materialne in druge pogoje njihovega dela. Zanje velja poseben način kandidiranja,
predlaganja in izvolitve.
Tako Ustava v prvem odstavku 163. člena, kot tudi ZUstS v 13. in 14. členu, določata, da
ustavne sodnike predlaga Predsednik republike, na njegov predlog pa jih izvoli Državni
zbor. Drugi odstavek 163. člen Ustave določa, da mora biti ustavni sodnik pravni
strokovnjak, 9. člen ZUstS pa poleg tega predpisuje še pogoj, da mora biti tudi državljan
Republike Slovenije, ki je star najmanj 40 let.
Standardi za izvolitev na položaj ustavnega sodnika so, kot se za to funkcijo spodobi,
seveda zelo visoki. »V praksi se izbirajo ustavni sodniki izključno iz vrst izjemnih pravnikov
z dolgoletnimi izkušnjami, kot so sodniki, odvetniki, uradniki, profesorji ali politiki«
(Mavčič, 2000a, str. 1106).
Po izvolitvi mora ustavni sodnik pred začetkom izvrševanja svoje funkcije najprej zapriseči
pred Državnim zborom (15. in 17. člen ZUstS).
Ker ima Ustavno sodišče pomembne pristojnosti, je tudi funkcija ustavnega sodnika zelo
zahtevna. »Vsak ustavni sodnik posebej in vsi skupaj nosijo odgovornost za delovanje
Ustavnega sodišča« (Ribičič, 2010, str. 170).
Predsednika Ustavnega sodišča izvolijo ustavni sodniki iz svojih vrst. Njegov mandat traja
tri leta, z možnostjo ponovne izvolitve (tretji odstavek 163. člena Ustave ter prvi odstavek
10. člena ZUstS in 6. člen Poslovnika). Funkcija predsednika Ustavnega sodišča je še
posebej zahtevna, saj ta opravlja dvojno nalogo. Poleg nalog, ki jih ima kot ustavni
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sodnik, hkrati opravlja tudi naloge, ki mu jih kot predsedniku nalaga Poslovnik v prvem
odstavku 2. člena, prvem odstavku 3. člena in 8. členu. Tako predsednik Ustavnega
sodišča poleg opravljanja funkcije ustavnega sodnika tudi predstavlja Ustavno sodišče in
sodeluje s Predsednikom republike, predsednikom Državnega zbora, Državnega sveta,
Vlade, Vrhovnega sodišča RS in s predstojniki drugih državnih organov, na način, ki
zagotavlja samostojnost in neodvisnost Ustavnega sodišča. Poleg tega tudi usklajuje delo
Ustavnega sodišča, sklicuje in vodi obravnave in seje, podpisuje odločbe in sklepe, skrbi
za sodelovanje z ustavnimi sodišči drugih držav in mednarodnimi organizacijami,
nadzoruje opravljanje nalog sodne uprave ter opravlja druge naloge skladno z Ustavo,
zakonom, Poslovnikom in drugimi akti Ustavnega sodišča.
Po 166. členu Ustave funkcija ustavnega sodnika ni združljiva s funkcijami v državnih
organih, v organih lokalne samouprave in v organih političnih strank ter z drugimi
funkcijami in dejavnostmi, katere določa zakon. Na tej podlagi ZUstS v 16. členu določa,
da funkcija ustavnega sodnika, poleg že naštetega, ni združljiva tudi s funkcijami v
organih sindikatov, z delom v državnih organih, organih lokalnih skupnosti in pri nosilcih
javnih pooblastil, s članstvom v organih vodenja in nadzora gospodarskih družb, zavodov
in pa zadrug ter z opravljanjem poklica ali pridobitne dejavnosti. Kot izjema pri slednjem
je določena dejavnost visokošolskega učitelja, znanstvenega delavca ali visokošolskega
sodelavca, te dejavnosti so namreč s funkcijo ustavnega sodnika ne le združljive, ampak
po prebiranju literature s tega področja po mojem mnenju celo zaželene.
167. člen Ustave ustavnim sodnikom priznava enako imuniteto, kot jo imajo poslanci
Državnega zbora. Enako določbo vsebuje tudi 18. člen ZUstS. O imuniteti ustavnih
sodnikov odloča Državni zbor.
Pri imuniteti ustavnih sodnikov ločimo med materialno in procesno imuniteto. Materialna
imuniteta pomeni, da ustavni sodnik ni kazensko odgovoren za mnenje ali glas, ki ga je
izrekel na javni obravnavi ali seji. Procesna imuniteta pa pomeni, da se zoper njega v
primeru, da se sklicuje na imuniteto, ne sme začeti kazenski postopek brez dovoljenja
Državnega zbora, niti ne sme biti priprt, razen v primeru, če je bil zaloten pri kaznivem
dejanju, za katero je predpisana zaporna kazen nad pet let. Državni zbor lahko prizna
imuniteto tudi sodniku, ki se nanjo ni skliceval, ali če je bil zaloten v omenjenem kaznivem
dejanju (Kaučič in Grad, 2003, str. 311). Ustavni sodnik je lahko predčasno razrešen le v
primeru, da to zahteva sam, ali pa, če je kaznovan za kaznivo dejanje, za katerega je
predpisana kazen odvzema prostosti, ter v primeru trajne izgube delovne zmožnosti za
opravljanje funkcije (164. člen Ustave in 19. člen ZUstS).
2. člen ZUstS določa samostojnost Ustavnega sodišča pri organizaciji in delu. Organizacija
in delo sta tako urejena s Poslovnikom in drugimi splošnimi akti. O vprašanjih, povezanih
z organizacijo in delom, odloča Ustavno sodišče na upravnih sejah (10. člen Poslovnika).
Ustavno sodišče ima delovna telesa in sekretariat. Med delovna telesa sodijo komisija za
redakcijo, študijska komisija, komisija za gospodarska in organizacijska vprašanja,
personalna komisija, komisija za pritožbe in uredniški odbor zbirke odločb in sklepov
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Ustavnega sodišča (12. člen Poslovnika). Sekretariat sestavljajo strokovna služba, služba
za analize in mednarodno sodelovanje, služba za dokumentacijo in informatiko, glavna
pisarna in služba za splošne in finančne zadeve (13. člen Poslovnika). Sekretariat vodi
generalni sekretar Ustavnega sodišča, ki je pristojen za vodenje vseh omenjenih služb
sekretariata, pri tem pa so za vodenje dela posamezne službe pristojni predstojniki služb.
V strokovni službi so svetovalci, ki opravljajo strokovno in drugo delo za potrebe
obravnavanja in odločanja sodišča (16. člen Poslovnika).

3.4

VELJAVNA UREDITEV PRISTOJNOSTI USTAVNEGA SODIŠČA RS

»Slovenski model ustavnega sodišča sledi tistim evropskim in drugim ureditvam ustavnega
sodstva, ki so prevzele razširjeno ustavnosodno kontrolo, združeno v enem sodišču kot
samostojni instituciji« (Mavčič, 2001, str. 8).
Naše Ustavno sodišče se ukvarja pretežno s t.i. represivno kontrolo, v okviru katere se
presojajo predpisi po tem, ko so že začeli veljati, in ne pred začetkom njihove veljavnosti
(t.i. preventivna kontrola). Sicer naš sistem pozna tudi kontrolo predpisov, preden ti
začnejo veljati, vendar zgolj v primeru presoje mednarodnih pogodb pred njihovo
ratifikacijo.
Ustavnemu sodišču RS so po veljavni ureditvi dodeljene zelo široke pristojnosti. Te so
določene najprej v Ustavi in nato v zakonih. Ustava mu v 160. členu določa naslednje
pristojnosti:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

presoja skladnosti zakonov z ustavo;
presoja skladnosti zakonov in drugih predpisov z mednarodnim pravom;
presoja ustavnosti in zakonitosti podzakonskih predpisov;
presoja ustavnosti in zakonitosti predpisov lokalnih skupnosti;
presoja skladnost splošnih aktov, izdanih za izvrševanje javnih pooblastil, z ustavo,
zakoni in podzakonskimi predpisi;
odločanje o ustavnih pritožbah pravnih in fizičnih oseb;
odločanje o sporih glede pristojnosti:
o med državo in lokalnimi skupnostmi,
o med lokalnimi skupnostmi,
o med sodišči in drugimi državnimi organi,
o med državnim zborom, predsednikom republike in vlado;
odločanje o protiustavnosti aktov in delovanja političnih strank;
odločanje o drugih zadevah, ki so mu naložene z ustavo in zakoni.

Ustava v drugem odstavku omenjenega člena določa tudi, da Ustavno sodišče izreka
mnenje o skladnosti mednarodne pogodbe z Ustavo. V tem primeru gre za t.i. preventivno
kontrolo, saj presoja skladnost mednarodne pogodbe še pred njeno uveljavitvijo, torej v
postopku ratifikacije, in o tem poda svoje mnenje. Omenjeni postopek lahko predlaga
Predsednik republike, Vlada ali tretjina poslancev Državnega zbora (drugi odstavek 160.
člena Ustave).
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Poleg zgoraj naštetih pristojnosti Ustava Ustavnemu sodišču v 82., 109. in 119. členu
določa še dve:
•

•

odločanje o obtožbi zoper:
o predsednika republike (109. člen),
o predsednika vlade in ministre (119. člen),
odločanje o verodostojnosti volilnih rezultatov volitev v državni zbor (82. člen).

Poleg tega pa Ustava v zadnji alineji prvega odstavka 160. člena dopušča možnost, da se
pristojnosti Ustavnega sodišča uredijo tudi z zakonom. Na tej podlagi so vse pristojnosti,
ki mu jih nalaga Ustava, povzete tudi v 21. členu ZUstS. V omenjenem členu je določeno
tudi, da Ustavno sodišče pri odločanju o skladnosti predpisov odloča tudi o ustavnosti in
zakonitosti postopkov, po katerih so bili ti predpisi sprejeti. Na podlagi zadnje alineje
prvega odstavka 160. člena Ustave pa so mu bile pristojnosti tudi na novo določene z:
•
•

•

•

Zakonom o državnem svetu (ZDSve): v tretjem odstavku 50. člena določa
pristojnost odločanja o potrditvi mandatov članov državnega sveta;
Zakonom o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI): v 5. č členu določa
pristojnost razveljavitve odločitve državnega zbora, da referenduma ne razpiše, in
v 21. členu pristojnost odločanja o nastanku protiustavnih posledic zaradi odložitve
uveljavitve ali zavrnitve zakona;
Zakonom o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v evropski parlament
(ZVPEP): v prvem odstavku 23. člena določa pristojnost odločanja o potrditvi
mandatov evropskih poslancev;
Zakonom o lokalni samoupravi (ZLS): v drugem odstavku člena 47. a določa
pristojnost presoje ustavnosti in zakonitosti vsebine zahteve za razpis lokalnega
referenduma in v četrtem odstavku člena 90. c, ki določa pristojnost presoje
ustavnosti sklepa državnega zbora o razpustitvi občinskega sveta.

Ustavno sodišče RS torej presoja skladnost tako zakonov z Ustavo, kot tudi skladnost
podzakonskih in drugih predpisov z zakoni in Ustavo. Poleg tega pa Ustava določa tudi, da
presoja skladnost splošnih aktov, izdanih za izvrševanje javnih pooblastil, s podzakonskimi
predpisi, zakoni in Ustavo. Pri tem je potrebno poudariti, da, gledano primerjalno, nimajo
vsa ustavna sodišča po svetu pristojnosti za presojo predpisov, ki so po svojem rangu nižji
od zakona. Med tistimi, ki pa so pristojna tudi za tovrstno presojo, pa je od države do
države lahko odvisno, ali je krog podzakonskih predpisov, katerih ustavnosodna presoja
se lahko opravlja, ožji ali širši. Tudi sicer sodi naše Ustavno sodišče med ustavna sodišča z
izredno širokimi pristojnostmi. Tako zastavljene široke pristojnosti pa so, podobno kot tudi
v drugih državah s takšno ureditvijo, eden izmed razlogov za težave, do katerih prihaja v
praksi, kot bo vidno v nadaljevanju magistrskega dela.
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4

ABSTRAKTNA USTAVNOSODNA PRESOJA

Osrednja tema pričujočega magistrskega dela je ustavnosodna presoja predpisov uprave.
Ustavnost in zakonitost teh predpisov se po veljavni ureditvi presoja v postopku
ustavnosodne presoje pred Ustavnim sodiščem RS, ki se imenuje tudi ocena ustavnosti in
zakonitosti predpisov in splošnih aktov, izdanih za izvrševanje javnih pooblastil, ureja pa
ga najprej Ustava v členih 160 - 162, njegovo podrobnejšo ureditev pa najdemo tudi v IV.
poglavju ZUstS, in sicer v členih 22 - 48. Pri tem bi opozorila, da tovrstni postopek sicer
vključuje presojo vseh splošnih predpisov, torej tudi zakonov, vendar pa se v magistrskem
delu osredotočam zgolj na predpise uprave, čemur je namenjena tudi nadaljnja obravnava
v tem poglavju. Omenjeni postopek, v katerem Ustavno sodišče presoja splošne predpise,
se v teoriji in praksi označuje tudi kot abstraktna ustavnosodna presoja, medtem ko se
presoja posamičnih aktov označuje tudi kot konkretna ustavnosodna presoja33. Presoja
splošnih predpisov uprave je, kot je bilo že povedano, po veljavni ureditvi le v rokah
Ustavnega sodišča, saj je to sodišče v Sloveniji edino, ki lahko neustrezne predpise tudi
izloči iz pravnega reda. Zato se v tem poglavju magistrskega dela podrobneje posvečam
abstraktni ustavnosodni presoji predpisov uprave, pri tem bom najprej opisala veljavno
ureditev in sam postopek le-te, v nadaljevanju tega poglavja pa se bom posvetila tudi
njeni vsebini, torej praksi Ustavnega sodišča na tem področju, kar bom podkrepila tudi z
najpomembnejšimi dognanji teorije in z analizo relevantnih odločb in sklepov Ustavnega
sodišča.

4.1

VELJAVNA UREDITEV ABSTRAKTNE USTAVNOSODNE PRESOJE
PREDPISOV UPRAVE

4.1.1 ZAČETEK POSTOPKA ZA USTAVNOSODNO PRESOJO PREDPISOV UPRAVE
Postopek za presojo ustavnosti in zakonitosti splošnih predpisov uprave se lahko začne na
več načinov. Najbolj pogosta načina za začetek obravnavanega postopka sta dva, in sicer
vložitev zahteve upravičenih vlagateljev, ki so določeni v 23. a členu ZUstS, ali vložitev
pobude po 24. členu ZUstS. Vendar pa to nista tudi edina načina, po katerih je mogoč
začetek postopka presoje predpisov uprave, kot bo vidno v nadaljevanju. Zato si
poglejmo, kdo vse je po zakonu pooblaščen za vložitev zahteve za začetek postopka pred
Ustavnim sodiščem, kdo je lahko pobudnik, kakšne so glavne razlike med tako začetima
postopkoma in na kakšen način se še lahko začne obravnavani postopek.

33

Krivic (2000b, str. 48) opozarja na različno rabo izrazov abstraktna in konkretna ustavnosodna presoja pri
nas in drugje po svetu, npr. v Nemčiji. V svetovni terminologiji se namreč izraz abstraktna presoja uporablja
za presojo, ki je abstraktna, torej, nevezana na konkreten primer, konkretna presoja pa pomeni presojo, ki je
vezana na konkreten primer (presoja, ki jo zahteva sodišče in je potrebna za razrešitev konkretnega primera
pred tem sodiščem). V tem smislu zato abstraktna presoja pri nas ni vedno abstraktna, saj morajo pobudniki
izkazati pravni interes, poleg tega pa bi po Krivicu po naši razlagi abstraktne presoje kot presoje splošnih
predpisov potem lahko sem uvrščali tudi odločanje o skladnosti mednarodne pogodbe z Ustavo in posebne
postopke po ZUP, v konkretno ustavnosodno presojo pa poleg odločanja o ustavnih pritožbah tudi odločanje o
potrditvi poslanskih mandatov, o protiustavnosti političnih strank, o sporih o pristojnosti ipd.
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4.1.1.1 Upravičeni predlagatelji zahteve za začetek postopka pred Ustavnim
sodiščem RS
Ustava določa v 162. členu, da so predlagatelji, upravičeni z zahtevo začeti postopek pred
Ustavnim sodiščem, določeni z zakonom. Na podlagi te določbe ureja upravičene
predlagatelje ZUstS v členu 23. a. Postopek se tako lahko začne na predlog Državnega
zbora RS, najmanj tretjine poslancev Državnega zbora RS, Državnega sveta RS in Vlade
RS. Zahtevo za začetek postopka lahko vložijo tudi varuh človekovih pravic, če meni, da
predpis nedopustno posega v človekove pravice ali druge svoboščine, informacijski
pooblaščenec, Banka Slovenije in računsko sodišče, generalni državni tožilec, če nastane
vprašanje ustavnosti oz. zakonitosti v povezavi s postopki, ki jih vodijo, predstavniški
organ samoupravne skupnosti in pa reprezentativno združenje samoupravnih lokalnih
skupnosti, če so ogrožene pravice samoupravnih lokalnih skupnosti, ter reprezentativni
sindikat za območje države v primeru, da so ogrožene pravice delavcev.
Poleg naštetih upravičenih predlagateljev iz 23. a člena ZUstS lahko postopek za oceno
ustavnosti zakona zahteva tudi vsako sodišče, če pri svojem odločanju naleti na zakon, za
katerega meni, da je protiustaven (23. člen ZUstS). Navedeno velja tudi v primeru
podzakonskih predpisov oz. splošnih predpisov, ki jih izdaja uprava. Poleg naštetih pa sem
sodi po ZLS tudi župan, ki pa lahko zahteva le presojo občinskega predpisa v primeru, če
je prej zadržal njegovo objavo, pa je občinski svet ponovno sprejel enako odločitev (33.
člen).
Za vsakega izmed omenjenih predlagateljev velja, da niso upravičeni zahtevati začetka
postopka presoje predpisov, ki so jih sprejeli sami (drugi odstavek 23. a člena ZUstS). To
pomeni, da npr. Vlada ne more izpodbijati uredbe, ki jo je izdala sama.
Primerjava ustavnopravnih ureditev v drugih državah pokaže, da je krog upravičenih
predlagateljev, ki lahko na zahtevo začnejo postopek ustavnosodne presoje predpisov
pred ustavnim sodiščem, v Sloveniji zastavljen zelo široko. Širok krog upravičenih
predlagateljev, široko zastavljene pristojnosti in širok krog aktov, ki jih je pred našim
Ustavnim sodiščem mogoče izpodbijati, v kombinaciji s širokim dostopom, so tudi glavni
razlogi za stanje, v katerem se je to znašlo danes (Krivic, 2000b, str. 103). Vendar o tem
več v nadaljevanju.
4.1.1.2 Pobuda za presojo ustavnosti in zakonitosti predpisov uprave
Drug možen način za začetek postopka pred Ustavnim sodiščem je vložitev pobude.
Pobudo lahko po 162. členu Ustave vloži vsakdo, pod pogojem, da izkaže svoj pravni
interes. Enako določbo vsebuje tudi 24. člen ZUstS, ki pa poleg tega določa tudi, kdaj je
pravni interes podan. Po drugem odstavku omenjenega člena ZUstS je pravni interes tako
podan, če v pobudi izpodbijani predpis neposredno posega v pravice, pravne interese oz.
pravni položaj vlagatelja pobude. Omenjeni člen ZUstS pa v tretjem odstavku predpisuje
tudi rok za vložitev pobude. Pobudo je mogoče vložiti v roku enega leta od uveljavitve
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spornega predpisa oz. v roku enega leta od dneva, ko je pobudnik izvedel za nastanek
škodljivih posledic.
Za boljše razumevanje procesne predpostavke pravnega interesa se je potrebno obrniti na
dognanja pravne stroke ter na samo prakso Ustavnega sodišča. Kakšna je praksa
Ustavnega sodišča pri priznavanju pravnega interesa pobudnikom in kako so se njegova
stališča spreminjala skozi čas, bo vidno v nadaljevanju tega poglavja, zato bi na tem
mestu kratko strnila le nekatera najpomembnejša teoretična spoznanja glede tega
vprašanja.
Po Mavčiču (2000b, str. 174) ima pravni interes praviloma naravo pravovarstvene
predpostavke in je podan, če je bila posameznikova pravica oz. temeljna svoboščina
prekršena ali pa ogrožena in je ni mogoče uresničiti brez posega sodišča, ali pa, če je
posameznik glede svojega pravnega položaja v negotovosti, ki jo lahko razreši sodišče s
svojo odločitvijo. Pri tem poudarja, da mora biti pravni interes pobudnika pravni in
konkreten, saj nepravni interes ne more biti razlog za sprožitev postopka. Po Mavčiču se
konkretnost pravnega interesa odraža v tem, da se bo korist, ki jo pobudnik pričakuje od
sodišča, pokazala tudi v sferi njegovih pravic.
»Za pravni interes zadošča že to, da je ta interes pravno priznan in da se pobudnikov
konkretni interes nanj navezuje in z njim ujema v razsežnosti, ki je tudi njemu pravno
priznana, ni pa potrebno, da je pravni interes tako intenziven, da ga je že mogoče označiti
kot pravico oz. kot pravno dolžnost« (Pavčnik, 1997, str. 97).
Tisti, ki vloži pobudo, mora torej izkazati svoj pravni interes. To pomeni, da je utemeljitev
pravnega interesa na strani pobudnika, ki mora v svoji pobudi opisati razloge, zakaj
izpodbija določen predpis, kako je prizadet zaradi njegove uporabe ter kakšne bodo
koristi, ki jih pričakuje od razveljavitve ali odprave izpodbijanega predpisa (Mavčič, 2000b,
str. 176).
Obstoj pobude v našem pravnem redu je sicer najbolj problematičen predvsem z vidika
preobremenjenosti Ustavnega sodišča. Veliko teoretikov se je v preteklosti že zavzemalo
za odpravo pobude in njeno nadomestitev z ustavno pritožbo34. Takšen predlog je prišel
ponovno do izraza v procesu priprave ustavnih sprememb s področja ustavnega sodstva,
ki je potekal med leti 2008 in 2011, vendar se za njegovo uveljavitev na koncu niso
odločili. Več o omenjenem projektu v nadaljevanju magistrskega dela, na tem mestu pa bi
ponovno opozorila na neprimernost pobude in možnost njene odprave. Naše Ustavno
sodišče ima namreč zelo široke pristojnosti, kar v kombinaciji s širokim dostopom
povzroča težko stisko zaradi prevelikega števila primerov, ki tja romajo vsako leto. Poleg
preobremenjenosti bi izpostavila še en razlog za njeno odpravo, ki pa je s slednjim prav
tako povezan. Pobuda pravzaprav predstavlja podvojen dostop posameznikov, torej
pravnih in fizičnih oseb do Ustavnega sodišča, ki imajo sicer tudi možnost vložitve ustavne
pritožbe. Tako pobuda po Krivicu (2000b, str. 103) predstavlja »[…] nelogično podvajanje

34

Glej npr. Krivic (2000b, str. 118) ali Čebulj (2008, str. 1482).
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možnosti, ki so že tako podane z ustavno pritožbo«35. Pobudniki lahko namreč odpravo ali
razveljavitev predpisa dosežejo tudi v postopku z ustavno pritožbo. Možnost vložitve
pobude v prvih letih po osamosvojitvi Slovenije je bila seveda še kako smiselna in
potrebna, saj od osamosvojitve pa do leta 1994, ko je bil uveljavljen novi ZUstS, vložitev
ustavne pritožbe v praksi še ni bila mogoča. Po besedah Krivica (2000b, str. 118) bi bilo
zato brez pobude naše ustavno sodstvo osiromašeno. Vendar pa je ustavna pritožba
kmalu po uveljavitvi ZUstS zaživela in zaživela je v polnem pomenu besede – po podatkih
Ustavnega sodišča, dostopnih v poročilu o delu za leto 2012, so te v lanskem letu
predstavljale že kar 69,5 odstotka pripada pred že tako preobremenjenim sodiščem.
Ravno zato je dozorel čas, da takšno nadaljnje »podvajanje« prekinemo36.
4.1.1.3 Razširitev postopka
Postopek abstraktne ustavnosodne presoje se torej lahko začne na pobudo ali na zahtevo
upravičenih predlagateljev, obstajata pa še dva načina za začetek postopka. In sicer
razširitev postopka po koneksiteti in pa razširitev postopka ob ustavni pritožbi, pri tem pa
se v obeh primerih postopek začne na lastno pobudo Ustavnega sodišča. Vendar pa je tu
potrebno poudariti, da se v obeh primerih postopek le razširi, kar pomeni, da ne gre za
delovanje sodišča na lastno pobudo kot tako, ampak je nujen pogoj, ki mora biti izpolnjen
za razširitev postopka, vložena pobuda, zahteva ali ustavna pritožba. V nadaljevanju si
bomo podrobneje pogledali, kaj delovanje Ustavnega sodišča na lastno pobudo
pravzaprav pomeni v tem kontekstu.
Razširitev postopka po koneksiteti v primeru vložene zahteve ali pobude
Razširitev postopka po koneksiteti je pooblastilo, ki ga Ustavnemu sodišču daje 30. člen
ZUstS. Po omenjenem členu Ustavno sodišče pri odločanju o ustavnosti oz. zakonitosti
predpisa ni vezano na predlog iz zahteve oz. pobude. To pomeni, da lahko po koneksiteti
razširi postopek in presoja tudi druge določbe obravnavanega predpisa ali celo drugega
predpisa, če so v medsebojni povezavi z obravnavanim predpisom in je to nujno za
razrešitev zadeve. Pri tem lahko tako ugotovljene protiustavnosti ali nezakonitosti tudi
odpravi ali razveljavi.
30. člen ZUstS torej daje Ustavnemu sodišču pooblastilo, da deluje tudi na lastno pobudo,
kar sicer ni običajno za (redna) sodišča. Vendar pa je pri tem potrebno poudariti, da to ne
35

Krivic je kasneje, pod vplivom nemškega poskusa uvedbe proste izbire, spremenil svoje stališče o odpravi
pobude in predlagal njeno ohranitev, pri tem pa tudi uvedbo proste izbire Ustavnega sodišča o tem, katere
zadeve bo obravnavalo tako v primeru ustavnih pritožb kot tudi v primeru pobud. Glej Krivic (2000b, str.
1105-1129).
36
Med nasprotnimi stališči, ki bi lahko pričali v prid ohranitvi pobude, bi kot najmočnejši argument izpostavila
predvsem dejstvo, da je pobuda po obsegu sicer širša od ustavne pritožbe, saj je s pobudo mogoče izpodbijati
splošen predpis zaradi kršitve vseh ustavnih določb, medtem ko se z ustavno pritožbo lahko izpodbija zgolj
posamični, torej konkreten akt, pa še ta le v smislu kršitve tistega dela Ustave, ki ureja človekove pravice in
temeljne svoboščine (torej le določen del Ustave). – Glej npr. Kaučič (et al., 2011, str. 343).
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pomeni, da lahko postopek začne samo od sebe in kadarkoli, ne da bi bili za to izpolnjeni
določeni pogoji. Pogoji, ki morajo biti pri tem izpolnjeni, izhajajo že iz samega 30. člena:
postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti mora biti že začet (bodisi na zahtevo bodisi na
pobudo), določbe, na katere Ustavno sodišče razširi postopek, morajo biti v neposredni
zvezi z obravnavanim predpisom, razširitev postopka pa mora biti nujna za rešitev zadeve.
Ne gre torej za delovanje na lastno pobudo samo po sebi, ampak zgolj za pooblastilo, ki je
Ustavnemu sodišču na voljo, kadar v okviru odločanja o ustavnosti oz. zakonitosti
predpisa ugotovi, da se nepravilnosti širijo tudi na preostale določbe predpisa ali celo na
drug predpis.
Ravno te omejitve, ki izhajajo iz 30. člena ZUstS, za Krivica (2000b, str. 158) pomenijo, da
naj bi bila razširitev postopka po koneksiteti le izjema, saj za Ustavno sodišče, kot tudi za
vsa preostala sodišča, praviloma velja načelo vezanosti sodišča na predlog.
Kljub temu je pooblastilo za razširitev postopka po koneksiteti smiselno in nujno, saj se v
praksi lahko zgodi, da Ustavno sodišče pri presoji ustavnosti in zakonitosti podzakonskega
predpisa ugotovi, da ta temelji na zakonu, ki je protiustaven, ali pa da se protiustavnosti
oz. nezakonitosti širijo iz obravnavane določbe podzakonskega predpisa tudi na preostale
določbe, lahko pa celo na drug podzakonski predpis. Če Ustavno sodišče takšnega
pooblastila ne bi imelo, bi se lahko zgodilo, da bi mesto izločenega podzakonskega
predpisa zavzel nov protiustaven podzakonski predpis, ker bi tudi ta temeljil na
protiustavnem zakonu, ki pa ga predlagatelj ali pobudnik ni izpodbijal, ali pa da bi bile
izločene zgolj nekatere protiustavne ali nezakonite določbe predpisa, tiste, ki niso bile
izpodbijane pa ne, zato bi protiustavnosti in nezakonitosti v praksi še vedno obstajale. Bilo
bi torej nesmiselno, če bi bilo Ustavno sodišče zgolj strogo vezano na predloge iz pobude
oz. zahteve, saj bi to v primeru takšne širitve nepravilnosti pomenilo, da bi pobudnik ali
pritožnik moral vložiti novo zahtevo oz. pobudo za njihovo odpravo ali pa bi
protiustavnosti oz. nezakonitosti ostale v pravnem redu in bile prepuščene naključju ali jih
bo nekdo vendarle izrecno izpodbijal.
Ustavno sodišče pooblastilo iz 30. člena ZUstS seveda koristi tudi v praksi, tako je npr.
razširilo postopek v zadevi U-I-156/08 z dne 14. 4. 2011, v kateri je šlo za razširitev
postopka na presojo drugega predpisa, saj se je postopek razširil iz presoje zakonske
določbe na presojo podzakonskega predpisa. V omenjeni zadevi je bilo prvotno sicer s
pobudo javnega zavoda - Univerze v Ljubljani izpodbijanih več določb dveh zakonov in
vladna uredba (v nadaljevanju: uredba 1). Pobudnik je zatrjeval, da je Vlada arbitrarno in
brez kakršnih koli kriterijev v zakonu, ki naj jih ta sploh ne bi vseboval, omejila število
mest za izredne študente, s čimer naj bi šlo za poseg v njegovo avtonomijo. Ker zakon ni
jasno in določno določal nobenih kriterijev za podzakonsko urejanje, je bila po mnenju
pobudnika sporna uredba 1, izdana na podlagi tega zakona. Ustavno sodišče je ugotovilo,
da je potrebno za rešitev zadeve na podlagi 30. člena ZUstS postopek razširiti še na
nekatere druge člene zakona, ki so z izpodbijanimi členi v neposredni zvezi, saj v
nasprotnem primeru ločena presoja ne bi bila mogoča. Poleg tega pa je postopek razširilo
tudi na drugo uredbo (v nadaljevanju: uredba 2), ki je temeljila na s pobudo izpodbijanem
členu zakona, saj je ugotovilo vsebinsko neločljivo povezanost. Ustavno sodišče je torej
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postopek razširilo in s tem začelo postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti določb
zakona in uredbe 2 na lastno pobudo. Ker je omenjeni primer relevanten z vidika načela
legalitete, ga podrobneje obravnavam v nadaljevanju.
Za razširitev postopka po koneksiteti na druge določbe znotraj obravnavanega predpisa
pa gre v zadevi U-I-252/98, v kateri so pobudniki, pravne osebe, izpodbijali 3. člen
Pravilnika o pogojih za pridobitev licenc za prevoze v cestnem prometu, načinu in
postopku njihove pridobitve ter o načinu vodenja evidence izdanih licenc (Ur. l. RS, št.
50/97, 69/97 in 76/97 - odl. US, v nadaljevanju: Pravilnik), katerega je izdala Vlada, pri
tem so zatrjevali, da izpodbijani člen onemogoča njihovo delovanje, saj na njegovi podlagi
ne morejo pridobiti licenc za prevoze v cestnem prometu. Ustavno sodišče je ugotovilo, da
je izpodbijani člen Pravilnika neskladen z 153. členom Ustave in z zakonom, zato je v
njem razveljavilo dve besedi, pri tem pa ugotovilo, da je pogoj lastništva za pridobitev
licence predpisan tudi v prvem odstavku 4. člena tega Pravilnika, zato je postopek na
podlagi 30. člena ZUstS razširilo tudi na ta člen in v njem razveljavilo enaki dve besedi.
Razširitev postopka v primeru vložene ustavne pritožbe
Ustavna pritožba je sicer posebno pravno sredstvo, ki ga po prvem odstavku 50. člena
ZUstS lahko vloži vsakdo, ki meni, da mu je bila s posamičnim aktom državnega organa,
organa lokalne skupnosti ali nosilca javnih pooblastil, s katerim je ta organ odločil o
pravici, obveznosti ali pravni koristi, kršena katera izmed ustavno varovanih človekovih
pravic ali temeljnih svoboščin.
Ustavna pritožba se torej lahko vloži le zoper dokončen posamični pravni akt, s katerim je
bilo po trditvah pritožnika poseženo v njegove ustavno varovane človekove pravice in
temeljne svoboščine. Pri tem je za našo obravnavo pomembno predvsem to, da lahko
Ustavno sodišče v okviru odločanja o ustavni pritožbi postopek razširi tudi na druge
predpise, za kar ima pooblastilo v drugem odstavku 59. člena ZUstS. Tako lahko, v okviru
odločanja o ustavni pritožbi, začne tudi postopek za oceno ustavnosti ali zakonitosti
splošnega predpisa, če ugotovi, da sporni posamični akt na njem temelji in se
protiustavnost ali nezakonitost širita tudi nanj. Smiselno enako določbo pa vsebuje tudi
Ustava v drugem odstavku 161. člena.
V tem primeru mora Ustavno sodišče postopati po pravilih, ki so določena v IV. poglavju
ZUstS, kar pomeni, da mora, ko v okviru ustavne pritožbe odloča o posamičnem aktu in
ugotovi, da ta temelji na protiustavnem ali nezakonitem podzakonskem predpisu, začeti
postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti tega spornega predpisa, ki ga lahko ob
ugotovitvi, da protiustavnosti tudi dejansko obstajajo, odpravi ali razveljavi. Po Krivicu
(2000b, str. 128) namreč ni dopustno, da bi Ustavno sodišče predpis kar samo razveljavilo
ali odpravilo in to po kratkem postopku in ne da bi bila organu, ki je sporen predpis izdal,
dana možnost, da se o očitanih nepravilnostih izjavi.
Ustavno sodišče je v teh primerih najprej ravnalo tako, da je v odločbi, s katero je odločilo
o ustavni pritožbi, v izreku zapisalo tudi, da se začne postopek za oceno ustavnosti in
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zakonitosti predpisa, razloge, zakaj naj bi bil predpis sporen, pa je navedlo v obrazložitvi.
Tako je bila organu, ki je sporen predpis izdal, dana možnost, da na očitke tudi odgovori.
Kasneje pa je prevzelo prakso, po kateri je v takih primerih sprejelo interni sklep o
začetku postopka presoje predpisa, organ, ki je ta predpis izdal, pa je bil o tem obveščen
z dopisom (Krivic, 2000b, str. 128 in 129).
Takšen primer, v katerem je na podlagi vložene ustavne pritožbe prišlo tudi do razširitve
postopka na predpis uprave, se je zgodil v zadevi U-I-200/00 z dne 28. 9. 2000. V tem
primeru je Ustavno sodišče ugotovilo, da je potrebno za razrešitev ustavnih pritožb treh
pritožnikov poprej opraviti oceno ustavnosti določbe zakona, ki daje Vladi pooblastilo, da z
uredbo uredi določeno vprašanje, ter oceno ustavnosti in zakonitosti tako izdane uredbe.
Zato je z omenjeno odločbo razširilo postopek na podlagi drugega odstavka 59. člena
ZUstS in pri tem razveljavilo člen zakona ter odpravilo tudi uredbo. S takšno uvedbo
postopka je bila Vladi in Državnemu zboru dana tudi možnost, da se izjavita, vendar tega
nista storila.
Po tej odločitvi je lahko Ustavno sodišče nadaljevalo tudi z odločanjem o ustavnih
pritožbah, pri čemer je na podlagi razveljavitve člena zakona in odprave uredbe
razveljavilo tudi izpodbijane sodbe Vrhovnega in Upravnega sodišča RS in odpravilo
odločbe upravnih organov (Up-322/99 z dne 28. 9. 2000; Up-75/00 z dne 28. 9. 2000; in
Up-34/00 z dne 28. 9. 2000). Omenjeno odločbo U-I-200/00 zaradi presoje zakonskega
pooblastila podrobneje obravnavam v nadaljevanju.
Ne glede na to, ali je bil postopek presoje predpisov uprave začet na podlagi vložene
zahteve, pobude ali razširjen po koneksiteti, ta vedno obsega določene faze, ki si jih bomo
podrobneje ogledali v nadaljevanju.
4.1.2 FAZE POSTOPKA ZA OCENO USTAVNOSTI OZ. ZAKONITOSTI
V postopku abstraktne ustavnosodne presoje nastopata dve stranki, prva je vlagatelj
pobude oz. zahteve, druga pa organ, ki je sporen predpis izdal. Postopek obsega tri ali pa
štiri faze, odvisno od tega, kako je bil začet. Če je bil začet na podlagi zahteve upravičenih
predlagateljev, potem obsega tri faze; in sicer pripravljalni postopek, obravnavanje in
odločanje. V primeru vložene pobude pa je k že naštetim dodana še ena »predfaza«, in
sicer postopek preizkusa pobude. V tem primeru se namreč postopek začne šele po
sprejetju pobude, pred tem pa Ustavno sodišče opravi njen preizkus (Krivic, 2000b, str.
96).
4.1.2.1 Postopek preizkusa pobude
Po vložitvi pobude le-to v t.i. »predfazi« najprej preizkusi z razporedom dela določeni
ustavni sodnik, ki tudi zbere podatke in pojasnila, potrebna za odločitev Ustavnega
sodišča o tem, ali bo začelo postopek (prvi odstavek 26. člena ZUstS). Gre za sodnika
poročevalca, ki lahko sam (ob sodelovanju strokovnega sodelavca) preizkusi le popolnost
vloge. V primeru, da ugotovi, da je vloga nepopolna ali nerazumljiva, pozove vlagatelja,
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da jo v določenem roku dopolni. Če vlagatelj tega ne stori, se postopek s sklepom ustavi
(Krivic, 2000b, str. 132, 133).
Postopek preizkusa pobude se konča po 26. členu ZUstS s sklepom o zavrnitvi ali sprejetju
pobude. Sklepi morajo biti sprejeti z večino glasov navzočih sodnikov. Sklep o zavrnitvi
pobude mora biti obrazložen, kar pa ne velja za sklep o sprejemu v obravnavo. Če
Ustavno sodišče pobudo sprejeme, lahko takoj nadaljuje z odločanjem, če je dejansko
stanje pojasnjeno ter če je bila nasprotnemu udeležencu dana možnost, da se izjavi.
4.1.2.2 Pripravljalni postopek
Če Ustavno sodišče pobudo sprejeme v obravnavo, sledi pripravljalni postopek. Slednji je
tudi prva faza v primeru, da je bil postopek začet na podlagi zahteve upravičenega
predlagatelja.
V pripravljalnem postopku se pobuda oz. zahteva pošlje nasprotnemu udeležencu, to je
organu, ki je sporen predpis izdal, pri tem pa se mu določi tudi rok za odgovor (prvi
odstavek 28. člena ZUstS). Po drugem odstavku 28. člena ZUstS lahko Ustavno sodišče
pridobi potrebna pojasnila tudi od drugih udeležencev v postopku, ne le od nasprotnega
udeleženca. Tako lahko pridobi tudi mnenja od državnih organov, organov lokalnih
skupnosti in nosilcev javnih pooblastil kakor tudi od strokovnjakov, strokovnih in drugih
organizacij, lahko pa tudi zasliši priče in izvedence ter izvede druge dokaze ali pa jih
pridobi od sodišč ali drugih organov.
Po končanem pripravljalnem postopku Ustavno sodišče odloči, ali bo zadevo obravnavalo
na nejavni seji ali na javni obravnavi (29. člen ZUstS). V praksi se pripravljalni postopek
konča s predložitvijo poročila (kaj mora poročilo sodnika poročevalca vsebovati, je
določeno s 47. členom Poslovnika Ustavnega sodišča) in osnutka odločitve ter predlogom
za umestitev zadeve na dnevni red seje s strani sodnika poročevalca (Krivic, 2000b, str.
138).
4.1.2.3 Obravnavanje
Ustavno sodišče zadevo obravnava na nejavni seji ali na javni obravnavi. Odločitev o tem
je odvisna od njegovega predsednika, ki lahko razpiše javno obravnavo na lastno pobudo
ali na predlog udeležencev v postopku, mora pa jo razpisati na predlog treh sodnikov (35.
člen ZUstS). V obeh primerih je zahtevana prisotnost večine vseh sodnikov, kar pomeni,
da jih mora biti prisotnih najmanj pet (prvi odstavek 35. člena ZUstS).
Po 36. členu ZUstS so na javno obravnavo povabljeni udeleženci v postopku, njihovi
predstavniki in pa tudi druge osebe, za katere je po mnenju sodišča potrebna njihova
udeležba. Ustavno sodišče pa lahko zaradi varovanja morale, javnega reda, varnosti
države ali pravic zasebnosti in osebnostnih pravic javnost obravnave ali le njenega dela
tudi izključi (37. člen ZUstS). O tem odloči s sklepom, ki mora biti obrazložen (38. člen
ZUstS).
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V fazi obravnavanja zadeve lahko Ustavno sodišče sprejme tudi t.i. začasno odredbo, s
katero lahko po 39. členu ZUstS za čas od vložitve zahteve ali pobude pa do končne
odločitve v celoti ali delno zadrži izvrševanje obravnavanega predpisa, če bi njegova
izvršitev lahko povzročila težko popravljive škodljive posledice. Začasna odredba se
sprejme s sklepom, ki mora biti po četrtem odstavku 39. člena ZUstS obrazložen. Takšen
sklep mora biti objavljen v Uradnem listu RS in v glasilu, v katerem je bil objavljen tudi
sporen predpis, njegovo zadržanje pa začne učinkovati naslednji dan po objavi. Če pa je
bil sklep razglašen tudi javno, pa že z dnevom njegove razglasitve (četrti in peti odstavek
39. člena ZUstS).
4.1.2.4 Odločanje
Odločanje vedno poteka na nejavni seji. Na seji mora biti navzoča najmanj večina vseh
sodnikov, da še šteje, da je bila ta sklepčna. Za odločanje o glavni stvari v zadevah iz
pristojnosti Ustavnega sodišča zadošča večina glasov vseh sodnikov, za odločanje o
drugih vprašanjih pa večina glasov navzočih sodnikov (41. člen ZUstS). Vzdržanje ustavnih
sodnikov od glasovanja po tretjem odstavku 41. člena ZUstS ni dovoljeno. Pri tem je
potrebno ločiti med dvema vrstama glasovanja, to je namreč lahko po 61. členu
Poslovnika preliminarno ali pa dokončno. Pri preliminarnem glasovanju je ustavnemu
sodniku vzdržanje od glasovanja dovoljeno, če pa glasuje, pa na ta glas pri dokončnem
glasovanju tudi ni vezan. Dokončno glasovanje se opravi na podlagi osnutka odločbe,
razen če se odločitev razglasi ustno neposredno po opravljeni javni obravnavi.
Ustavno sodišče odloča z odločbami in sklepi. Tako odločbe kot tudi sklepi imajo
standardno obliko in praviloma vsebujejo uvod, izrek in obrazložitev. Sodniki imajo po 40.
členu ZUstS pravico do ločenih mnenj, ta so lahko tako pritrdilna kot tudi odklonilna37.
Odločbe in sklepi morajo biti objavljeni po 42. členu ZUstS.
Pravne posledice odločitev so odvisne od tehnike, ki jo izbere Ustavno sodišče pri
odločanju. Zato si v nadaljevanju podrobneje poglejmo, katere tehnike odločanja ima na
voljo Ustavno sodišče pri abstraktni presoji splošnih predpisov uprave in kakšni so pravni
učinki njihove uporabe.
4.1.3 TEHNIKE ODLOČANJA IN NJIHOVI PRAVNI UČINKI
Postopek abstraktne ustavnosodne presoje predpisov se konča z uporabo ene izmed
tehnik ustavnosodnega odločanja, ki jih opisujem v nadaljevanju. Za uporabo nekaterih
izmed njih najdemo pravno podlago v Ustavi in v ZUstS. Pri tem Ustava izrecno ne
predvideva vseh spodaj naštetih tehnik, ampak le nekatere izmed njih, preostale pa so
določene z zakonom na podlagi prvega odstavka 162. člena Ustave. Ustavno sodišče pa
uporablja tudi nekatere druge tehnike, za katere nima izrecne pravne podlage ne v Ustavi
ne v zakonu, ampak jih je uvedlo samo.
37

Pritrdilno ločeno mnenje lahko sodniki podajo, kadar ti ne soglašajo z obrazložitvijo odločbe, kadar pa ne
soglašajo z odločitvijo v celoti, pa lahko podajo odklonilno ločeno mnenje (71. člen Poslovnika Ustavnega
sodišča).
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4.1.3.1 Procesne odločitve
Po vložitvi pobude oz. zahteve za presojo ustavnosti in zakonitosti predpisov Ustavno
sodišče vedno najprej preveri obstoj procesnih predpostavk. Obstoj procesnih
predpostavk se preverja, še preden se uvede postopek preizkusa pobude oz. v primeru
vložene zahteve še pred uvedbo samega postopka.
Procesne odločitve so po Testenu (2000, str. 217) tiste odločitve, s katerimi Ustavno
sodišče konča postopek abstraktne ustavnosodne presoje, ne da bi pri tem meritorno
odgovorilo na trditev, da je izpodbijani predpis protiustaven ali nezakonit. V tem primeru
Ustavno sodišče s sklepom zavrže tako pobudo kot tudi zahtevo.
Čeprav so predlagatelji iz 23. a člena ZUstS upravičeni začeti postopek za oceno
ustavnosti splošnih predpisov z zahtevo, kar pomeni, da je Ustavno sodišče postopek
dolžno dejansko tudi začeti, pa morajo seveda biti pri tem za začetek postopka izpolnjeni
nekateri procesni pogoji. Kateri so ti pogoji, določa ZUstS v prvem odstavku 25. člena. Na
tej podlagi Ustavno sodišče zavrže zahtevo za presojo predpisa, za presojo katerega ni
pristojno po 21. členu ZUstS38, kot tudi zahtevo, ki jo vloži neupravičeni predlagatelj, saj
mora biti ta vložena s strani predlagatelja, ki je po 23. a členu upravičen za njeno
vložitev39. Zahtevano je tudi pooblastilo v primeru, kadar udeleženca v postopku zastopa
pooblaščenec po 24. a členu, predpisane pa so tudi obvezne sestavine zahteve (prvi
odstavek 24. b člena). Poleg tega je procesna predpostavka tudi pravna narava oz.
veljavnost izpodbijanega predpisa iz 47. člena ZUstS. Ustavno sodišče namreč ne presoja
predpisov, ki ne veljajo več, razen v primeru, če predlagatelj izkaže t.i. »pravovarstveno
potrebo«.
Tako je Ustavno sodišče na podlagi prvega odstavka 25. člena ZUstS zavrglo npr. zahtevo
skupine poslank in poslancev Državnega zbora, s katero so ti predlagali začetek postopka
za oceno ustavnosti in zakonitosti odloka, ki ga je sprejela Vlada. Zadeva je bila zavržena,
ker je Ustavno sodišče ugotovilo, da niso izpolnjeni pogoji iz 47. člena ZUstS, saj je sporni
odlok prenehal veljati, ko je Vlada kasneje sprejela nov odlok, zato posledično zatrjevane
protiustavne posledice tudi niso mogle nastati (U-I-54/10 z dne 5. 5. 2010).
Če se s predlagano odločitvijo pravni položaj nikogar ne bi v ničemer spremenil, tako
Krivic (2000b, str. 126), namreč tudi ni potrebe po odločanju40.
Zaradi neizpolnjevanja procesnih predpostavk Ustavno sodišče zavrže tudi pobudo. To
stori na podlagi tretjega odstavka 25. člena ZUstS, ki določa, kdaj niso izpolnjeni procesni
pogoji za obravnavo pobude. Ustavno sodišče bo pobudo tako zavrglo v primeru, kadar ni

38

Iz tega razloga so bile zavržene npr. zahteve za presojo predpisa uprave v zadevah U-I-284/99 z dne 17. 2.
2000; U-I-40/03 z dne 13. 3. 2003; U-I-243/12 z dne 18. 10. 2012.
39
Iz tega razloga so bile zavržene naslednje zahteve za presojo predpisa uprave: U-I-60/94 z dne 13. 4.
1995; U-I-28/08 z dne 20. 3. 2008; U-I-225/10 z dne 11. 11. 2010.
40
Pojem »pravovarstvene potrebe« kot procesne predpostavke je po Krivicu (2000b, str. 126) po svoji vsebini
zelo blizu pojmu »pravni interes« v primeru vložene pobude.
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pristojno za odločanje41, kadar pobudnik ne izkazuje pravnega interesa oz. če je bila
pobuda vložena prepozno42, po 24. členu ZUstS, kadar odvetnik oz. pooblaščenec nima
pooblastila za zastopanje udeleženca v postopku, kot to zahteva 24. a člen ZUstS43, kadar
pobuda ne vsebuje vseh obveznih sestavin iz drugega odstavka 24. b člena44 ter kadar
izpodbijani predpis ne velja več oz. je prenehal veljati tekom postopka, pa pobudnik pri
tem ne izkaže pravovarstvene potrebe po 47. členu ZUstS45.
Pred sprejemom zahteve oz. pobude v obravnavo torej Ustavno sodišče najprej preveri
obstoj procesnih predpostavk oz. izpolnjevanje procesnih pogojev. Pri preverjanju, ali so
izpolnjene procesne predpostavke ali ne, presoja okvir navedb pobudnika oz.
predlagatelja, poleg tega pa na njihov obstoj pazi tudi po uradni dolžnosti ves čas
postopka. To pomeni, da bo Ustavno sodišče pobudo ali zahtevo zavrglo ali pa postopek
ustavilo tudi, če je bil ta že začet, pa bo naknadno ugotovilo, da niso bili izpolnjeni
procesni pogoji zanj, ali pa če procesni pogoji prenehajo obstajati tekom postopka
(Testen, 2000, str. 218).
Pri tem ne obstajajo nikakršni pogoji ali pravila, ki bi določala, po kakšnem vrstnem redu
se mora preverjati izpolnjevanje procesnih pogojev oz. kateri procesni pogoj se mora
preizkusiti najprej in kateri nazadnje, saj je to prepuščeno vsakokratni presoji Ustavnega
sodišča. Tako je Ustavno sodišče zapisalo v 10. točki obrazložitve sklepa U-I-87/99, pri
tem pa tudi poudarilo, da je potrebno obstoj procesnih predpostavk preverjati vzporedno,
pogosto pa tudi ne ločeno od elementov, ki predstavljajo že podlago za meritorno
odločitev, do katere pozneje zaradi odsotnosti procesne predpostavke lahko sploh ne
pride, in pojasnilo, zakaj ni mogoča izolirana obravnava posameznih procesnih
predpostavk in njihova obravnava po točno določenem vrstnem redu. Nadalje je zapisalo,
da ne obstajajo nikakršna zakonska ali precedenčna pravila o tem, kateri procesni pogoj
je potrebno najprej preizkusiti, temveč je vrstni red odvisen od vsakokratnih dejanskih in
pravnih okoliščin posamezne zadeve, pri čemer je potrebno upoštevati, da so lahko
podlage za njihovo ugotavljanje med seboj močno prepletene, ter da se med seboj lahko
tudi prepletajo podlage za ugotavljanje procesnih predpostavk in podlage za ugotavljanje
meritorne utemeljenosti pobude.

41

Iz tega razloga so bile zavržene npr. naslednje pobude: U-I-340/02 z dne 11. 12. 2003; U-I-367/07 z dne
17. 4. 2008; U-I-268/11 z dne 10. 4. 2012; U-I-85/12 z dne 3. 5. 2012.
42
»Pobuda je prepozna, če ni vložena v enem letu od uveljavitve izpodbijanega predpisa, ki učinkuje
neposredno, oziroma v enem letu od dneva, ko je pobudnik izvedel za nastanek škodljivih posledic«. - Tako
Ustavno sodišče npr. v zadevah: U-I-70/10 z dne 10. 6. 2010; U-I-145/11 z dne 14. 12. 2011; U-I-39/12 z dne
14. 12. 2012.
43
Iz tega razloga je bila zavržena npr. pobuda v zadevi U-I-225/98 z dne 16. 7. 1998.
44
Iz tega razloga je bila zavržena npr. pobuda v zadevi U-I-279/09 z dne 28. 2. 2011.
45
Iz tega razloga so bile zavržene npr. naslednje pobude: U-I-45/06 z dne 10. 1. 2008; U-I-38/07 z dne 30. 5.
2008; U-I-44/08 z dne 12. 2. 2009.
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Stališča Ustavnega
pravnega interesa

sodišča

glede

izpolnjevanja

procesne

predpostavke

Pregled odločitev Ustavnega sodišča, ki so objavljene na spletu, pokaže, da je največ
pobud zavrženih ravno zaradi neobstoja pravnega interesa. Slednji pa je zanimiv ravno
zaradi postopnega zaostrovanja stališča Ustavnega sodišča glede njegovega priznavanja.
Ustavno sodišče je o tem (procesnem) vprašanju danes sprejelo že ustaljeno
ustavnosodno prakso, ki pa je nekoliko drugačna od tiste pred leti in predvsem od tiste v
začetku njegovega delovanja. Na tem mestu zato kaže podrobneje analizirati, kako se je
»doktrina« o pravnem interesu spreminjala skozi čas.
Na začetku delovanja je Ustavno sodišče pravni interes priznavalo zelo široko, ta je bil
namreč priznan pobudnikom že na podlagi izkazane uvedbe postopka, v katerem naj bi
bile uporabljene izpodbijane določbe predpisa. Za priznanje pravnega interesa torej ni bilo
zahtevano izčrpanje vseh pravnih sredstev. Tako je še letu 2005 npr. v zadevi U-I-190/03
priznalo pravni interes pobudniku, zoper katerega je bil uveden postopek, v katerem so
bile izpodbijane določbe predpisa sicer uporabljene, vendar pa omenjeni postopek še ni bil
zaključen46.
Ustavno sodišče je tako na začetku svoje poti sprejelo stališče, da »[…] je pravni interes
izkazan, če izpodbijani pravni akt zadeva pobudnikovo pravico, obveznost ali pravno korist
[…]« (U-I-93/92 z dne 18. 2. 1993). Na podlagi tako sprejetega stališča Ustavnega
sodišča mora biti pravni interes individualen in ne le splošen.
Po stališču Ustavnega sodišča mora biti pravni interes pobudnika tudi konkreten in
neposreden, zato je v svojih sklepih večkrat poudarilo, da zgolj abstrakten, splošen pravni
interes ne zadošča za priznanje pravnega interesa47. Izpodbijani predpis mora zato
neposredno posegati v lastne pravice, pravne interese in pravni položaj pobudnika48,
poleg tega pa si mora pobudnik od ugodne rešitve obetati tudi izboljšanje lastnega
pravnega položaja49.
Tu pa je tudi vidna že prva občutnejša zaostritev priznavanja pravnega interesa. Kot je
vidno zgoraj, je poudarjanje, da mora odločitev izboljšati pobudnikov položaj, sicer
zaslediti že kmalu, vendar pa postaja vse pogostejše po letu 1999. Tako je Ustavno
sodišče zaradi pomanjkanja pravnega interesa zavrglo npr. pobudo zoper določbo uredbe
Vlade v zadevi U-I-52/00 z dne 15. 6. 2000, ker bi njena razveljavitev ali odprava
pobudničin položaj lahko celo poslabšala. Izpodbijana določba je bila torej pobudnici v
46

Enako je Ustavno sodišče priznalo pravni interes pobudnikom tudi npr. v zadevah U-I-272/00 z dne 22. 3.
2001; U-I-2/97 z dne 24. 6. 1998; U-I-201/99 z dne 30. 1. 2003.
47
Tako Ustavno sodišče npr. v zadevah: U-I-49/93 z dne 8. 4. 1993; U-I-260/00 z dne 1. 1. 2001; U-I-299/05
z dne 11. 9. 2007.
48
Tako je npr. Ustavno sodišče zavrglo naslednje pobude za presojo predpisov uprave: U-I-177/99 z dne 30.
9. 1999; U-I-300/00 z dne 3. 7. 2003; U-I-372/04 z dne 12. 1. 2006.
49
Tako Ustavno sodišče npr. v 8. točki obrazložitve odločbe U-I-145/95 z dne 9. 11. 1995; in npr. v naslednjih
sklepih: U-I-213/99 z dne 6. 3. 2003; U-I-178/01 z dne 30. 1. 2003; U-I-177/03 z dne 2. 12. 2004; U-I218/02 z dne 1. 7. 2004; U-I-72/01 z dne 20. 5. 2004; U-I-52/05 z dne 7. 2. 2007.
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korist, Ustavno sodišče pa je v obrazložitvi zapisalo, da se določba 24. člena ZUstS razume
tako, da pravni interes obstaja, če bi odprava ali razveljavitev pobudnikov pravni položaj
izboljšala.
Na podlagi takšnega stališča Ustavnega sodišča za priznanje pravnega interesa mora biti
le-ta praven, kar pomeni, da torej ne zadošča zgolj ekonomski interes50, prav tako ne
zadošča niti poslovni ali dejanski interes51, niti politični ali programski interes politične
stranke52.
Po takšnem stališču Ustavnega sodišča pravnega interesa ni mogoče priznati občini, kadar
ne gre za neposreden poseg v njen pravni položaj, ampak gre za poseg v pravice njenih
prebivalcev. Tako je Ustavno sodišče zapisalo v 3. točki obrazložitve sklepa U-I-269/09 z
dne 9. 12. 2009. V omenjeni zadevi je kot pobudnica nastopila občina, izpodbijani predpis
pa je bila vladna uredba. Občina je zatrjevala protiustavnost in nezakonitost uredbe, pri
tem pa se je sklicevala na to, da predpis ogroža zdravje njenih prebivalcev, in na pravico
do zdravega življenjskega okolja za vsakogar. Ustavno sodišče je ugotovilo, da predpis ne
posega neposredno v njene pravice, pravni interes ali v njen položaj, zato je pobudo
zavrglo. Enako je sklenilo tudi v zadevi U-I-306/09 z dne 21. 1. 2010, v kateri je kot
pobudnica zoper vladni predpis nastopila krajevna skupnost, pri tem pa zatrjevala njegovo
protiustavnost in se sklicevala na tveganje za zdravje svojih krajanov, ter v zadevi U-I228/12 z dne 7. 12. 2012, v kateri je občina kot pobudnica skušala izpodbijati upravne
predpise Vlade in okoljskega ministra v imenu svojih občanov oz. lastnikov nelegalno
zgrajenih objektov.
Po stališču Ustavnega sodišča pravnega interesa za izpodbijanje predpisov tudi ni mogoče
priznati državnim organom, če izpodbijani predpis ureja njihov lastni položaj oz. njihove
pristojnosti. Tako je Ustavno sodišče zapisalo v sklepu U-I-206/01 z dne 22. 11. 2001. V
omenjeni zadevi je predstojnik državnega organa, generalni direktor policije, želel
izpodbijati pravilnik notranjega ministra, pri tem pa je zatrjeval njegovo nezakonitost.
Ustavno sodišče je ugotovilo, da izpodbijane določbe pravilnika ne posegajo v pravni
položaj državnega organa ali njegovega predstojnika, temveč v pristojnosti tega organa,
zato pobudniku ni priznalo pravnega interesa.
Pobudo pa lahko vloži, poleg posameznika, torej fizične osebe, tudi pravna oseba
(društva, organizacije, politične stranke, zbornice ipd.), če je bilo s predpisom neposredno
poseženo v njihov pravni položaj ter če je narava pravice taka, da je lahko njen nosilec
tudi pravna oseba. Tudi v primeru, ko pobudo vloži pravna oseba, mora ta prav tako
izkazati svoj pravni interes, pri čemer velja enako kot v primeru, ko je pobudnik fizična
oseba. Stališča Ustavnega sodišča so tudi v tem primeru enaka zgoraj opisanim.
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Tako Ustavno sodišče npr. v U-I-150/99 z dne 10. 10. 2001; U-I-165/99 z dne 25. 11. 1999; U-I-423/98 z
dne 4. 2. 1999; U-I-116/00 z dne 1. 6. 2000.
51
Tako Ustavno sodišče npr. v zadevi U-I-161/94 z dne 13. 10. 1994.
52
Tako Ustavno sodišče npr. v zadevi U-I-87/99 z dne 8. 7. 1999.

50

Po stališču Ustavnega sodišča tako sklicevanje združenj na splošen interes, ki bi ga
varovali v okviru dejavnosti, katero opravljajo, ne zadošča za priznanje pravnega interesa,
prav tako ne zadošča niti poseben status združenja. Tako je zapisalo v sklepu U-I-316/12
z dne 21. 2. 2013, s katerim ni priznalo pravnega interesa pobudnikom, ki so se med
drugim sklicevali tudi na poseben položaj nevladnih organizacij na področju varstva
okolja.
Poleg tega pa je v takšnih primerih Ustavno sodišče sprejelo tudi stališče, po katerem se
pravni interes ne prizna združenjem, ki pobude utemeljujejo s pravnim interesom svojih
članov. Izpodbijani predpis mora torej posegati v pravni položaj združenja (ali druge
pravne osebe), zato ni dovolj zgolj zatrjevanje, da gre za poseg v pravne interese oz.
koristi članov53. Vendar pa pri tem Ustavno sodišče izjemoma lahko kljub temu tudi prizna
pravni interes zaradi poseganja izpodbijanega predpisa v pravice ali pravne koristi članov
združenj, toda le tistim združenjem, ki so bila ustanovljena z namenom zagotavljanja
njihovih pravic in varovanja njihovih interesov. Pri tem presoja, ali bi imel pravni interes
za vložitev pobude posamezen član združenja54. Tako je npr. v zadevi U-I-291/02 priznalo
pravni interes samostojnemu Sindikatu kontrolorjev letenja RS (v nadaljevanju: Sindikat),
ki je izpodbijal pravilnik ministra za promet, za katerega je zatrjeval tako protiustavnost
kot tudi nezakonitost. Pri ugotavljanju izpolnjevanja procesne predpostavke pravnega
interesa je Ustavno sodišče ugotovilo, da izpodbijani predpis sicer ne posega neposredno
v pravni položaj Sindikata, pa vendar bi lahko posegel v pravni položaj njegovih članov,
torej delavcev, ki jih Sindikat predstavlja in zastopa, zato je pobudo sprejelo v obravnavo
in ugotovilo, da izpodbijani pravilnik ni pričel veljati in se zato tudi ne sme uporabljati55.
Na podlagi takšnega stališča pa je Ustavno sodišče priznalo pravni interes za izpodbijanje
upravnih predpisov tudi ekološkim društvom, ki so subjekti varstva okolja na podlagi
zakona, ki ureja varstvo okolja56, ter javnim zavodom57.
Iz zgoraj zapisanega je razvidno, da je Ustavno sodišče torej že kmalu izoblikovalo
stališče, po katerem se pravni interes pobudniku priznava le, če je ta njegov lasten,
neposreden, konkreten ter praven, ugodna rešitev zadeve pa mora prispevati k izboljšanju
pobudnikovega pravnega položaja. Takšno stališče ostaja tudi v novejši ustavnosodni
praksi58, s tem da se je to stališče še nekoliko zaostrilo. Njegovo zaostrovanje je bilo
opaziti najprej v letu 2003, še bolj pa je postalo očitno zelo kmalu po uveljavitvi novele
ZUstS v letu 2007.
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Tako npr. Ustavno sodišče v sklepih: U-I-313/00 z dne 17. 4. 2003; U-I-89/02, z dne 5. 4. 2002; U-I-91/00
z dne 25. 5. 2000.
54
Tako Ustavno sodišče npr. v zadevi U-I-36/98 z dne 13. 10. 1999.
55
Iz tega razloga je Ustavno sodišče priznalo pravni interes tudi sindikatom npr. v zadevah U-I-152/94 z dne
14. 9. 1995; U-I-136/97 z dne 13. 10. 1999; U-I-91/97 z dne 1. 2. 2001; U-I-206/02 z dne 20. 6. 2002.
56
Tako je Ustavno sodišče zapisalo npr. v 3. točki obrazložitve sklepa U-I-122/09 z dne 9. 12. 2009.
57
Npr. v zadevi U-I-91/97 z dne 1. 2. 2001.
58
Takšna stališča se odražajo tudi npr. v novejših zadevah U-I-267/07 z dne 18. 9. 2008; U-I-339/06 z dne
25. 9. 2008; U-I-105/07 z dne 15. 10. 2008; U-I-140/08 z dne 9. 7. 2009; U-I-77/09 z dne 9. 12. 2009; U-I29/10 z dne 18. 3. 2010; U-I-2/10 z dne 2. 3. 2012; U-I-313/12 z dne 24. 1. 2013.

51

Z zaostrenimi stališči Ustavnega sodišča glede pravnega interesa za vložitev pobude, ki
jim je sledila tudi zaostritev stališč glede izčrpanosti pravnih sredstev za vložitev ustavne
pritožbe, se je ukvarjal Čebulj59 (2012, str. 91 - 102). Takšna zaostrena stališča izhajajo
po Čebulju (2012, str. 96) predvsem iz novele ZUstS leta 2007, točneje iz novega tretjega
odstavka 24. člena ZUstS. Pri tem navaja, da je Ustavno sodišče nekoliko zaostrilo svoje
stališče glede pravnega interesa že pred tem, in sicer v letu 2003, ko se je v zadevi U-I74/03 odločilo dati nov pomen besedi »neposredno«. V izreku omenjenega sklepa je
zapisalo, da pobudnik ne izkazuje pravnega interesa za vložitev pobude v primerih, v
katerih lahko namen, ki ga zasleduje s pobudo, zavaruje že v posamičnem postopku pred
pristojnim sodiščem in nato z ustavno pritožbo. Vendar pa so bili po Čebulju takšni primeri
do uveljavitve novele ZUstS v praksi zgolj redkost. Ustavno sodišče je torej takšno stališče
nadgradilo v letu 2007 v zadevi U-I-330/05, U-I-331/05, U-I-337/05.
V omenjeni zadevi so pobudniki kot protiustavno in nezakonito izpodbijali uredbo Vlade, ki
je bila sicer podlaga za odločanje v (sodnih) postopkih zoper pobudnike, ki pa so še
vendar trajali. V izreku sklepa o zavrženju pobude je Ustavno sodišče zapisalo, da mora
pobudnik izkazati, da izpodbijana določba posega v njegov položaj neposredno, sicer se
mu pravni interes ne prizna, v obrazložitvi pa nadalje navedlo, da za priznanje pravnega
interesa za oceno ustavnosti in zakonitosti ne zadošča zgolj udeležba v postopku, v
katerem naj bi bile sporne določbe predpisa uporabljene, ampak so te lahko izpolnjene
šele hkrati z vložitvijo ustavne pritožbe, če je bila tožba v postopku pred pristojnimi sodišči
zavrnjena na podlagi razlage izpodbijanega predpisa. Ustavno sodišče je tako izoblikovalo
stališče, da se lahko pobuda v primerih, ko izpodbijani predpis ne učinkuje neposredno,
vloži šele po izčrpanju pravnih sredstev zoper posamični akt hkrati z ustavno pritožbo. Pri
tem je poudarilo tudi, da je procesni pogoj, ki mora biti izpolnjen, tudi v takšnih primerih
tako formalno kot tudi materialno izčrpanje pravnih sredstev. Po Ustavnem sodišču takšno
stališče ne onemogoča dostopa do sodišča, temveč ga zgolj odlaga za čas po izčrpanju
pravnih sredstev pred pristojnimi sodišči, v kolikor pobudnik ne bo zavaroval svojih pravic
(uspešno) že v teh postopkih (U-I-330/05, U-I-331/05, U-I-337/05 z dne 18. 10. 2007).
Ustavno sodišče je po takšni spremembi stališč spremenilo tudi stališča glede izčrpanosti
pravnih sredstev pri (hkratni) vložitvi pobude z ustavno pritožbo. V takih primerih je tako
zahtevano izčrpanje vseh pravnih sredstev, torej tako v formalnem kot tudi v materialnem
smislu. Slednje je sicer zahtevano v primeru ustavne pritožbe po 51. členu ZUstS že ves
čas60, po novem stališču pa je zahtevano tudi formalno in materialno izčrpanje v primeru
tako vložene pobude, kar pa pomeni, da mora pobudnik zatrjevati protiustavnost oz.
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Glej tudi članka istega avtorja, Čebulj (2008, str. 1478-1483) in (2007, str. 1005-1012).
Ustavni pritožnik mora predhodno izčrpati vsa pravna sredstva, ki so mu na voljo, torej tako redna kot tudi izredna, in ves
čas zatrjevati (že v postopkih pred rednimi sodišči), da gre za kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Pri tem pa se
po Čebulju (2012, str. 98) na upravnopravnem področju pojavlja posebnost, ki je posledica dejstva, da so zoper posamične
upravne akte dovoljena tako redna in izredna sredstva v upravnem postopku, kot tudi upravni spor. Posamični upravni akt
se namreč izda v upravnem postopku na prvi stopnji, zoper njega pa je (praviloma) možna pritožba na drugo stopnjo. Zoper
odločbo o pritožbi je nato možen še upravni spor, torej tožba na upravno sodišče, ki odloča na prvi stopnji, zoper
prvostopenjsko sodbo pa je lahko dovoljena tudi pritožba ali revizija na Vrhovno sodišče. Zato je Ustavno sodišče sprejelo
(novo) stališče, po katerem je za vložitev ustavne pritožbe potrebno izčrpanje vseh pravnih sredstev, ki so na voljo, torej
tudi revizije pred Vrhovnim sodiščem, če je ta mogoča.
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nezakonitost predpisa, na katerem temelji posamični upravni akt, že v postopku pred
rednimi sodišči in pri tem izkoristiti vsa pravna sredstva, ki jih ima na voljo (Čebulj, 2012,
str. 97).
Takšno stališče Ustavnega sodišča po Čebulju (2012, str. 97) omogoča sodiščem, da »[…]
opravljajo svojo vlogo, kot jim je zaupana v Ustavi in zakonu«. Pri tem Čebulj (2012, str.
93-96) v svojem prispevku navaja glavne razloge, ki opravičujejo smiselnost takšnih
strožjih stališč in posledično omejevanja dostopa do Ustavnega sodišča. Kot razlog za
takšen razvoj dogodkov, poleg preobremenjenosti in dejstva, da se Ustavno sodišče ne bi
smelo in se tudi ne more ukvarjati z vsako manj pomembno zadevo, izpostavlja predvsem
dva ključna razloga, ki izvirata iz Ustave. Prvi ključni razlog izvira iz ustavnih in zakonskih
določb o položaju Ustavnega sodišča (1. člen ZUstS v povezavi s prvim odstavkom 15.
člena, 125. in 156. členom Ustave). Po Ustavi morajo namreč ustavnosodno varstvo pravic
zagotavljati vsa sodišča v rednih postopkih, zaradi česar imamo v naši pravni ureditvi ne
nazadnje tudi institut exceptio illegalis v primeru neskladnih podzakonskih predpisov, v
primeru protiustavnih zakonov pa so sodišča dolžna postopek prekiniti in začeti postopek
njihove presoje pred Ustavnim sodiščem. Slednje po Čebulju (2012, str. 94) ne pomeni,
da sodišča ne smejo narediti enako tudi v primeru podzakonskih predpisov, saj Ustava ne
vsebuje zadržkov proti prekinitvi postopka in predložitvi zadeve v rešitev Ustavnemu
sodišču tudi v takih primerih. Ustavno sodišče je res edino sodišče, ki lahko izloči
protiustavne oz. nezakonite predpise iz pravnega reda, vendar pa pri presoji predpisov
pogosto prihaja do golega razlaganja določb predpisa, kar pa ni ne njegova naloga ne
pristojnost. Do uporabe in razlage predpisa bi namreč moralo priti že v postopkih pred
rednimi sodišči, Ustavno sodišče pa naj bi to razlago potem uporabilo zgolj kot orodje
presoje. Po Čebulju bi zato morala praviloma vedno obstajati sodna odločba, ki vsebuje
uporabo sporne določbe predpisa, ki se izpodbija s pobudo. To pomeni, da bi moral biti
pred vložitvijo pobude posamičen sodni postopek že končan, le na ta način bi namreč
lahko pridobilo vso dokumentacijo in vse relevantne informacije o tem, kako se sporen
predpis uporablja v praksi. Ravno tako bi morale biti vse relevantne informacije o uporabi
predpisa na voljo Ustavnemu sodišču tudi v primeru, ko zahtevo vloži sodišče, saj bi
moralo le-to hkrati z zahtevo posredovati tudi vse argumente, ki izhajajo iz konkretnega
primera, o katerem sodišče odloča. Če temu ni zadoščeno, se lahko po Čebulju kaj hitro
zgodi, da se mora Ustavno sodišče ukvarjati z reševanjem konkretnih primerov, kar pa ni
njegova naloga, ko odloča v postopku abstraktne ustavnosodne presoje. Drugi ključni
razlog pa po Čebulju izhaja iz ustavnih določb o položaju Vrhovnega sodišča in sodnikov
pri sojenju. Varstvo pravic in koristi se namreč uresničuje in zagotavlja primarno pred
rednimi sodišči, zato mora posameznik protiustavnosti in nezakonitosti zatrjevati in
poskusiti doseči njihovo odpravo že v postopkih pred rednimi sodišči in ne šele naknadno
pred Ustavnim sodiščem.
Čebulj (2012, str. 99, 100) sicer delno pritrjuje pomislekom zoper takšna stališča, po
katerih ta pomenijo podaljšanje poti do Ustavnega sodišča61, a hkrati pojasnjuje, da gre
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Takšen pomislek je izrazil npr. Testen (2008, str. 1471 in 1472), ki navaja, da je s takšnim stališčem
Ustavno sodišče le začasno odvrnilo velik del navala pobudnikov, dolgoročno gledano pa mu grozi zapoznel val
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po njegovi oceni za stališča prehodnega obdobja, ki se bo končalo s spremembami Ustave
na področju ustavnosodne presoje predpisov (z opustitvijo pobude in omejitvijo zahteve
zgolj na presojo zakonov). Pravica do pobude je namreč vsebovana v Ustavi, zato bodo
po Čebulju za njeno odpravo potrebne spremembe na ustavni ravni, saj so bile možnosti
za nadaljnje spremembe na zakonski ravni izčrpane z novelo ZUstS leta 2007. Do
sprememb Ustave pa Ustavnemu sodišču preostane predvsem zaostrovanje kriterijev za
priznanje pravnega interesa pobudnikom62.
Po letu 2007 je Ustavno sodišče torej sprejelo strožje stališče za priznavanje pravnega
interesa za vložitev pobude. Pregled prakse Ustavnega sodišča pokaže, da je takšno
stališče dosledno utrjevalo tudi v kasnejših primerih, ki so se zgodili po letu 2007, v
katerih je pobudnik skušal izpodbijati upravni predpis, ki ne učinkuje neposredno. Na
podlagi takšnega strožjega stališča so bile po letu 2007 zaradi neizpolnjevanja procesne
predpostavke pravnega interesa zavržene številne pobude63.
Takšno zaostreno stališče je bilo izraženo tudi v zadevi U-I-118/12 z dne 6. 7. 2012, v
kateri je pobudnica izpodbijala določbo Zneskov povračil, nadomestil in drugih prejemkov
za zaposlene v državni upravi (Ur. l. RS, št. 71/08), sprejete s strani ministra za javno
upravo. Izpodbijana določba je za 30 let delovne dobe predpisovala znesek jubilejne
nagrade, ki je bil nižji, kot pa znesek, določen v Kolektivni pogodbi za negospodarske
dejavnosti. Pobudnica je bila zaposlena v javni upravi, pri tem pa je dopolnila določeno
delovno dobo, za katero je predpisana jubilejna nagrada, zato je menila, da je
oškodovana zaradi odmere jubilejne nagrade na podlagi izpodbijanega akta. Zatrjevala je
njegovo neskladnost s Kolektivno pogodbo in z Ustavo. V obrazložitvi sklepa je Ustavno
sodišče zapisalo, da bo pobudnica vse zatrjevane ugovore in finančno prikrajšanje lahko
uveljavljala v rednem sodnem postopku. Ker predpis ne učinkuje neposredno, bo lahko
pobudo vložila šele hkrati z ustavno pritožbo.

ustavnih pritožb. Testen je izrazil predvsem zaskrbljenost glede uporabe exceptio illegalis v rednem sodstvu.
Poleg tega poudarja, da ima lahko nezakonitost podzakonskega predpisa tudi svoj vir v protiustavnem zakonu.
Napovedal je, da je (po najbolj optimistični varianti) pričakovati povečan obseg zahtev za presojo s strani
sodišč, vendar pa je po njegovem mnenju veliko bolj verjetno, da redna sodišča sama ne bodo opazila
protiustavnosti, na željo strank pa tudi ne bodo prekinjala postopka. Zato bodo po Testenu takšna stališča
Ustavnega sodišča imela za posledico zgolj dodatno obremenitev rednih sodišč in podaljšanje poti strankam
do Ustavnega sodišča, kar se bo v prihodnosti izrazilo ravno na njem samem. Na navedeno opozarja tudi
Krivic (2010, str. II-VIII), ki je še posebej kritičen do (pre)slabe uporabe Ustave v rednem sojenju. Krivic
navaja, da je bilo včasih možno preprečiti sojenje na podlagi protiustavnega zakona z vložitvijo pobude, česar
pa Ustavno sodišče po sprejetju novega, zgoraj opisanega zaostrenega stališča ne dopušča več. Enako
omenja možnost, da bi se lahko zavržene pobude vrnile na Ustavno sodišče tudi Ribičič (2010, str. 162), ki
meni, da bi prišlo v tem primeru do velikih težav, zato aplicira na ustavne spremembe.
62
Tako tudi Testen (2008, str. 1468 in 1470).
63
Iz tega razloga so bile zavržene npr. naslednje pobude za presojo predpisov uprave: npr. U-I-421/06 z dne
14. 2. 2008; U-I-78/08 z dne 10. 4. 2008; U-I-428/06 z dne 10. 4. 2008; U-I-23/08 z dne 8. 5. 2008; U-I330/06 z dne 17. 4. 2008; U-I-326/06 z dne 22. 5. 2008; U-I-126/08 z dne 12. 6. 2008; U-I-196/07 z dne 3.
7. 2008; U-I-261/09 z dne 9. 12. 2009; U-I-139/11 z dne 5. 12. 2012; U-I-134/12 z dne 28. 9. 2012; U-I145/12 z dne 24. 9. 2012; U-I-217/12 z dne 2. 1. 2013; U-I-68/11 z dne 27. 6. 2011.
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Tovrstni sklepi o zavrženju pobude so videti in tudi delujejo že prav tipsko, njihova
vsebina je namreč z izjemo izpodbijanega predpisa in navedb pobudnika že nekoliko
standardizirana - v obrazložitvi takšnega sklepa Ustavno sodišče najprej na kratko
povzame navedbe pobudnika, sledi navedba 24. člena ZUstS, nato pa praviloma zapiše,
»[…] da se v primerih, ko izpodbijani predpis ne učinkuje neposredno, lahko pobuda vloži
šele po izčrpanju pravnih sredstev zoper posamični akt, hkrati z ustavno pritožbo, pod
pogoji iz 50. do 60. člena ZUstS«, pri tem pa praviloma za podrobnejšo obrazložitev
razlogov za odločitev napotuje na določen sklep, ki ga je sprejelo pred tem64.
4.1.3.2 Zavrnitev pobude
Razloge za zavrnitev pobude določa drugi odstavek 26. člena ZUstS. Tako bo Ustavno
sodišče pobudo zavrnilo v primeru, če je ta očitno neutemeljena ali pa če od odločitve ni
pričakovati rešitve nobenega pomembnega ustavnopravnega vprašanja.
V praksi je prihaja do zavrnitve pobude na podlagi drugega odstavka 26. člena ZUstS
največkrat ravno zaradi prvega razloga, torej ker je bila pobuda očitno neutemeljena65.
Pregled tovrstnih odločitev na spletni strani Ustavnega sodišča pokaže, da je razlogov za
neutemeljenost pobude lahko več, ponavadi gre za povsem neutemeljene in neizkazane
očitke o neskladnosti izpodbijane ureditve, ki jih Ustavno sodišče ne more preizkusiti, ali
za očitke o strokovni neprimernosti izpodbijane ureditve, česar pa Ustavno sodišče ne
more presojati, kot je to navedlo že v več svojih odločitvah66. Razlog za neutemeljenost
pa je tudi primer, kadar pobudnik izpodbija podzakonski predpis zaradi medsebojne
neskladnosti z drugimi podzakonskimi predpisi67. Medtem pa je drugi razlog, torej da od
odločitve ni pričakovati rešitve nobenega pomembnega ustavnopravnega vprašanja,
Ustavno sodišče uporabilo redkeje, verjetno tudi zaradi njegove spornosti v teoriji in
praksi68.
V praksi sicer prihaja tudi do zavrnitev pobude iz drugega razloga. Pri tem bi izpostavila
predvsem dva novejša primera takšne zavrnitve pobude, ki bi lahko pokazala tudi na
njeno spornost; v zadevah U-I-6/12 z dne 15. 3. 2012 in U-I-280/10 z dne 13. 1. 2012 sta
pobudnika izpodbijala splošni upravni predpis, prvi pravilnik, ki ga je sprejelo Ministrstvo
za finance, drugi pa uredbo Vlade. V obeh primerih je bila zatrjevana tako protiustavnost,
kot tudi nezakonitost, Ustavno sodišče pa je obe pobudi zavrnilo, ker od odločitve ni
pričakovati rešitve nobenega pomembnega ustavnopravnega vprašanja. Pri tem se je v
obrazložitvi sklicevalo na drugi odstavek 26. člena ZUstS in zapisalo, da se, ko gre za
presojo skladnosti predpisa, pobuda sprejeme le tedaj, kadar se bo na njeni podlagi
64

Največkrat je to sklep U-I-251/07 z dne 10. 1. 2008, lahko pa tudi sklep U-I-275/07 z dne 22. 11. 2007.
Iz razloga očitne neutemeljenosti pobude so bile zavrnjene npr. naslednje pobude: U-I-158/10 z dne 1. 11 .
2011; U-I-35/05 z dne 5. 4. 2007; U-I-320/05 z dne 12. 4. 2007; U-I-113/04 z dne 7. 2. 2007; U-I-34/03 z
dne 13. 10. 2004; U-I-254/99 z dne 12. 4. 2001; U-I-203/05 z dne 31. 5. 2006.
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Tako Ustavno sodišče npr. v 7. točki obrazložitve sklepa U-I-254/99 z dne 12. 4. 2011.
67
Npr. primer U-I-254/99.
68
Tako je npr. za Testena (2000, str. 222) omenjeni pogoj za zavrnitev pobude zelo sporen, saj je v nasprotju
s tem, da je postopek abstraktne kontrole predpisov predlagalni postopek, ki je utemeljen na pravovarstveni
potrebi pobudnika.
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odločilo o pomembnem ustavnopravnem vprašanju, in da je ocenilo, da pobuda ne odpira
nobenih takšnih vprašanj. Takšen sklep je zelo kratek, sporno je lahko ravno to, da pri
tem ne navaja nobenih dodatnih pojasnil ali utemeljitev, zakaj oz. kako je prišlo do takšne
ocene69.
Drugače pa je Ustavno sodišče v sklepu o zavrnitvi pobude U-I-155/05 z dne 23. 6. 2005
s katero je pobudnica zatrjevala protiustavnost in nezakonitost pravilnika Ministrstva za
notranje zadeve, pri sklicevanju na drugi odstavek 26. člena ZUstS sicer zavrnilo pobudo,
ker od odločitve ni pričakovati rešitve nobenega pomembnega ustavnopravnega
vprašanja, pa vendar se pri nadaljnjem branju sklepa pokaže, da to ni bil edini razlog za
zavrnitev pobude, temveč je šlo tudi za neobstoječ pravni interes pobudnice. Ustavno
sodišče je sicer kot pomembne priznalo nekatere navedbe pobudnice, s katerimi je ta
utemeljevala kršitev človekovih pravic prosilcev za azil, vendar je pri tem ugotovilo, da
pobudnica sama nima pravnega interesa za vložitev pobude v tem delu, zato teh kršitev
tudi ni presojalo. V preostalem delu pobude pa je pobudnici sicer priznalo pravni interes, a
je hkrati ocenilo, da ne gre za reševanje pomembnega ustavnopravnega vprašanja,
slednje pa je v obravnavani odločbi tudi utemeljilo in obrazložilo. In sicer s tem, da
odločitev o odmeri nagrade odvetnikom, ki opravljajo vlogo svetovalcev beguncem, ni
pričakovati rešitve pomembnega ustavnopravnega vprašanja, saj je opravljanje te funkcije
prostovoljno.
Obrazložitev oz. utemeljitev, zakaj ne gre za pomembno ustavnopravno vprašanje, je
podalo Ustavno sodišče tudi v sklepu o zavrnitvi pobude U-I-167/01. V omenjeni pobudi je
pobudnik zatrjeval nezakonitost vladne Uredbe o taksi za obremenjevanje vode (Ur. l. RS,
št. 41/95, 44/95, 8/96, 124/2000 in 49/01), ker ta ni določala merila za vrsto in obseg
obremenjevanja vode. Pobudnik je bil namreč zavezanec za plačilo vode, a ni imel
priključka na javno vodovodno omrežje, zato je moral plačevati vodo pavšalno. Pavšal, ki
ga je izračunal in določil izvajalec javne službe, pa je bil tudi podlaga za plačilo takse,
vendar pa je bil ta pavšal po navedbah pobudnika izračunan previsoko, zato je bila tudi
taksa višja. Ustavno sodišče je ocenilo, da ne gre za reševanje zadeve, ki bi pomenila
odgovor na pomembno ustavnopravno vprašanje, pri tem pa v obrazložitvi navedlo, da je
sporni predmet obravnavane zadeve plačilo takse za obremenjevanje vode na podlagi
izpodbijane Uredbe, pri čemer je v svojih odločbah že večkrat pojasnilo, kako je potrebno
razlagati obravnavani člen Zakona o varstvu okolja (Ur. l. RS., št. 32/93 in nasl.), s
katerim naj bi bila Uredba v nasprotju.
Eden od razlogov za zavrnitev pobude, ker ta ne odpira pomembnega ustavnopravnega
vprašanja, je torej lahko tudi primer, ko pobudnik ponovno izpodbija predpis, za katerega
je Ustavno sodišče že odločilo, da ni protiustaven ali nezakonit, pri tem pa ne navaja
nobenih novih razlogov70.
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Tako Ustavno sodišče tudi npr. v sklepih U-I-129/09 z dne 22. 9. 2011; U-I-227/11 z dne 2. 4. 2013; U-I84/11 z dne 19. 2. 2013.
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Iz tega razloga so bile zavrnjene tudi npr. pobude v zadevah U-I-119/11 z dne 3. 11. 2011; U-I-65/03 z dne
18. 3. 2004; U-I-179/11 z dne 19. 9. 2013; U-I-271/06 z dne 14. 6. 2007; U-I-262/12, Up-953/12 z dne 14. 3.
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4.1.3.3 Razveljavitev ali odprava
Razveljavitev oz. odprava sta najpomembnejši tehniki odločanja Ustavnega sodišča v
primeru ugotovljene protiustavnosti ali nezakonitosti podzakonskih predpisov. Pravno
podlago zanju najdemo v 161. členu Ustave in pa v 45. členu ZUstS. Ravno ti dve tehniki
se štejeta kot najmanj sporni, saj se z njuno uporabo neskladne norme le izločajo iz
pravnega reda, pri čemer Ustavno sodišče nastopa kot t.i. negativni zakonodajalec.
Ustavno sodišče uporabi tehniko odprave kadar oceni, da so na podlagi spornega predpisa
nastale škodljive posledice, ki jih je potrebno odpraviti (drugi odstavek 45. člena ZUstS).
Pri tem lahko odpravi celoten upravni predpis ali le njegov del oz. posamezne določbe
tega predpisa71. Pred odločitvijo o odpravi Ustavno sodišče pretehta tudi težo posledic,
zato v primeru, da bi z odpravo nastala še večja škoda, tako ne bo uporabilo odprave,
ampak razveljavitev. Odprava učinkuje za nazaj (ex tunc) in za vse, poleg pobudnika
lahko namreč odpravo škodljivih posledic zahteva tudi vsakdo, ki so mu te nastale. 46.
člen ZUstS določa dva načina, na katera je mogoče doseči odpravo škodljivih posledic. Če
so te nastale s posamičnim aktom, ki je bil izdan na podlagi odpravljenega splošnega
predpisa, potem lahko prizadeti zahteva odpravo ali spremembo takega posamičnega akta
od organa, ki je odločil na prvi stopnji. Če pa so škodljive posledice nastale neposredno na
podlagi odpravljenega splošnega predpisa, potem mora prizadeti zahtevati njihovo
odpravo neposredno od organa, ki je predpis izdal. V obeh primerih zakon predpisuje tudi
rok, v katerem je mogoče zahtevati odpravo škodljivih posledic, ta je določen na tri
mesece od objave odločbe Ustavnega sodišča. Če odprava posledic na opisana načina ni
mogoča, lahko prizadeti pred sodiščem zahteva odškodnino.
Če niso izpolnjeni pogoji za odpravo, se uporabi tehnika razveljavitve. Ustavno sodišče
lahko z razveljavitveno odločbo razveljavi celoten podzakonski predpis ali le del predpisa
oz. njegove posamezne določbe. Pri tem obstajata dve možnosti: razveljavitev lahko
začne veljati takoj ali z odložilnim rokom, ki ga določi Ustavno sodišče, pri čemer ta ne
sme biti daljši od enega leta. Razveljavitev učinkuje za naprej (ex nunc), kar pomeni, da
se od trenutka, ko začne razveljavitev veljati, sporni upravni predpis (oz. njegova sporna
določba) ne sme več uporabljati, prav tako pa se ne sme več uporabljati tudi za razmerja,
ki še niso pravnomočna (45. člen ZUstS).
»Najnovejši« primer odprave predpisa uprave, ki sem ga lahko našla s pomočjo brskalnika
po odločitvah na spletni strani Ustavnega sodišča, je zadeva U-I-285/02 iz leta 2002. V
tem primeru sta bili na pobudo sindikatov zaradi nezakonitosti in neskladnosti s tretjim

2013; U-I-261/12, Up-950/12 z dne 14. 3. 2013; U-I-260/12, Up-944/12 z dne 14. 3. 2013; U-I-116/12, Up549/12 z dne 14. 3. 2013; U-I-115/12, Up-547/12 z dne 14. 3. 2013; U-I-109/12, Up-496/12 z dne 14. 3.
2013.
71
Možnosti delne razveljavitve in tudi odprave ne omenja izrecno ne Ustava ne ZUstS, ki sicer oba omenjata
to možnost v primeru zakona (Ustava v 161. členu, ZUstS pa v 43. členu). Vendar to možnost Ustavno sodišče
kljub temu uporablja, česar pa ni nikoli posebej utemeljilo, takšno ravnanje pa Testen (2000, str. 228)
opravičuje s sodniško zadržanostjo in sklepanjem od večjega na manjše - če ima namreč Ustavno sodišče
pooblastilo za razveljavitev ali odpravo predpisa v celoti, potem to velja tudi za delno razveljavitev ali odpravo.
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odstavkom 153. člena Ustave odpravljeni dve uredbi Vlade, pri čemer je Ustavno sodišče
ugotovilo tudi, da so na podlagi obeh uredb že nastale škodljive posledice, ker od začetka
veljavnosti uredb pa do odločitve Ustavnega sodišča zaradi spornih uredb delavcem niso
bili izplačani novi dodatki k plačam, zato je obe uredbi odpravilo.
V zgornjem primeru je šlo za odpravo celotnega predpisa, zato sem si kot primer
razveljavitve izbrala odločbo, v kateri je Ustavno sodišče izbralo tehniko delne
razveljavitve predpisa. To je uporabilo v zadevi U-I-243/09 z dne 13. 1. 2011, s katero je
razveljavilo 16. člen Pravilnika o izdaji dovoljenja za vzajemno katalogizacijo (Ur. l. RS, št.
107/08), ki ga je izdal minister za šolstvo, znanost in šport. Primer sicer obravnavam v
nadaljevanju, na tem mestu bi izpostavila zgolj, da je pri tem Ustavno sodišče v
obrazložitvi zapisalo, da kadar v postopku presoje ustavnosti in zakonitosti predpisa
ugotovi protiustavnost ali nezakonitost izpodbijanega dela spornega predpisa, ga lahko
odpravi ali razveljavi. V tem primeru se je odločilo za delno razveljavitev predpisa, saj
pobudnice niso predlagale, da naj se izpodbijana določba odpravi, poleg tega pa tudi niso
zatrjevale nastanka škodljivih posledic, katerih odprava bi bila potrebna.
V zadevi U-I-386/06 z dne 13. 3. 2008 pa je Ustavno sodišče, poleg razveljavitve uredbe
in pravilnika, določilo tudi odložilni rok. V omenjenem primeru je bil odložilni rok določen,
ker sta tako uredba kot tudi pravilnik temeljila na zakonu, za katerega je prav tako
ugotovilo, da je protiustaven. Pri tem je zakonodajalcu naložilo rok, v katerem mora
protiustavnosti odpraviti, zato je bilo potrebno razveljavitev obeh na zakonu temelječih
predpisov odložiti na čas po uskladitvi zakona.
Kljub temu, da naj bi bili obravnavani tehniki najmanj sporni, pa Testen (2000. str. 225)
opozarja, da je (tudi) v tem primeru oznaka Ustavnega sodišča kot le negativnega
zakonodajalca preozka. Po njegovem mnenju je namreč naivna predstava, da
razveljavitev v manjši meri ustvarja pravo, kot pa pisanje novih določb. Po Testenu lahko
zato tudi tu pride do prevzemanja vloge t.i. pozitivnega zakonodajalca, kar se je v praksi
že zgodilo72, ko je razveljavilo le eno besedico v zakonu in pri tem dejansko zapisalo
normo. Ali je opravilo le svojo funkcijo negativnega zakonodajalca ali pa je nemara
soustvarilo novo normo, je po Testenu (2000, str. 225) tako odvisno od vrste norme,
konteksta, v katerem se nahaja, ali celo od normodajne tehnike, ki jo je uporabil
zakonodajalec.
V omenjenem primeru je šlo sicer za zakon, vendar pa lahko Ustavno sodišče enako
tehniko uporabi tudi na podzakonskih predpisih. Ustavno sodišče je namreč že večkrat
razveljavilo eno samo besedico v podzakonskem predpisu73, kar je storilo tudi npr. v
zadevi U-I-260/09 z dne 13. 1. 2011, začeti na zahtevo sindikata. Tudi v tem primeru je
presojalo Pravilnik o izdaji dovoljenja za vzajemno kategorizacijo (Ur. l. RS, št. 107/08),
tokrat več njegovih določb, pri tem pa ugotovilo, da nekatere izmed njih niso v neskladju
z Ustavo, nekatere določbe je v celoti razveljavilo, v nekaterih določbah pa razveljavilo le
72

Znan je najodmevnejši primer U-I-25/92 z dne 4. 3. 1993.
Za razveljavljanje posameznih besed določb predpisov uprave pa gre tudi v zadevah U-I-74/92 z dne 19.
11. 1992; U-I-73/94 z dne 25. 5. 1995; U-I-293/00 z dne 14. 6. 2001.
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posamezne besede. Tako sta bili razveljavljeni besedici »in odvzem« v prvem odstavku 1.
člena Pravilnika ter besedici »ali odvzame« iz tretjega odstavka 2. člena. Omenjeni primer
podrobneje obravnavam v nadaljevanju tega poglavja.
4.1.3.4 Ugotovitvene odločbe
Ugotovitev, da izpodbijani predpis ni v neskladju z Ustavo oz. zakonom
Ustavno sodišče mora imeti na voljo možnost odločitve, ko presodi, da izpodbijani predpis
ni protiustaven oz. nezakonit. V tem primeru v izreku odločbe zapiše, da izpodbijani
predpis ni v neskladju z Ustavo oz. z zakonom. Ta možnost sicer ni izrecno zapisana v
Ustavi ali zakonu, ampak izhaja iz same narave presoje. Izbira takšne možnosti s strani
Ustavnega sodišča po Testenu (2000, str. 223 in 224) pravzaprav pomeni, da se lahko
predpis, za katerega je bilo sicer že odločeno, da ni v neskladju z Ustavo oz. zakonom,
tudi ponovno izpodbija v primeru, če pobudnik za to utemelji nove razloge.
Obravnavana tehnika je v praksi Ustavnega sodišča dokaj pogosta. Ustavno sodišče
namreč velikokrat ugotovi, da zatrjevane protiustavnosti ali nezakonitosti ne obstajajo oz.
da je predpis skladen z Ustavo ali zakonom74. Kot primer uporabe te tehnike bi izpostavila
novejšo odločbo U-I-129/10 z dne 10. 11. 2011, v kateri je Ustavno sodišče, na pobudo
izvajalcev
socialnovarstvenih
storitev
institucionalnega
varstva
starostnikov
(socialnovarstvenih zavodov), presojalo ustavnost in zakonitost določbe Pravilnika o
kadrovskih, tehničnih in prostorskih pogojih za izvajanje nalog na področju duševnega
zdravja za izvajalce institucionalnega varstva ter centre za socialno delo ter o postopku
njihove verifikacije (Ur. l. RS, št. 97/09), ki ga je izdal minister za delo, družino in socialne
zadeve. Pobudniki so zatrjevali, da jim je izpodbijani predpis naložil obveznost
vzpostavitve varovanih oddelkov za osebe s starostno demenco, za naložitev katere pa po
mnenju pobudnikov sporni predpis ni imel podlage v zakonu o duševnem zdravju, zato je
protiustaven. Ustavno sodišče je navedbe in očitke pobudnikov presojalo z vidika drugega
odstavka 120. člena Ustave, pri tem pa ugotovilo, da izpodbijana določba Pravilnika ni
protiustavna, saj dopolnjuje zakonsko določbo tako, da pri tem ne določa novih
obveznosti. Ustavno sodišče je ugotovilo, da izpodbijana določba domovom za starejše ne
določa obveznosti, da morajo izvajati obravnavo oseb z demenco v varovanem oddelku,
ampak to obveznost določa že sam Zakon o duševnem zdravju (Ur. l. RS, št. 77/08),
Pravilnik pa določa zgolj, da se lahko status varstvenega oddelka, kljub še neizpolnjevanju
pogojev iz Pravilnika, prizna oddelkom v tistih zavodih, ki so že od njegove uveljavitve
izvajali posebno obravnavo oseb, in zato izpopolnjujejo pogoje iz zakona.
Ugotovitev protiustavnosti ali nezakonitosti
Ustavno sodišče lahko izda ugotovitveno odločbo tudi, kadar ugotovi protiustavnost oz.
nezakonitost. Slednja se izda v treh takih primerih: kadar presoja predpis, ki ne velja več,
v primeru neustavnih pravnih praznin in v primeru neobstoječih predpisov.
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Novejša primera, v katerih je Ustavno sodišče uporabilo to tehniko sta tudi npr. zadevi U-I-215/11, Up1128/11 z dne 10. 1. 2013 in U-I-98/11 z dne 26. 9. 2012.
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Če Ustavno sodišče presoja predpis, ki v času vložitve pobude ne velja več, niso pa bile
odpravljene posledice njegove protiustavnosti oz. nezakonitosti, potem takega predpisa
ne more razveljaviti ali odpraviti, temveč lahko zgolj ugotovi, da je ta predpis bil v
neskladju z Ustavo oz. zakonom. Pravno podlago za uporabo te tehnike mu daje 47. člen
ZUstS. Primer takšnih predpisov so npr. povojni predpisi. V takšnem primeru izda
ugotovitveno odločbo, v kateri se izreče, da predpis, ki je prenehal veljati, ni bil skladen z
Ustavo oz. z zakonom, poleg tega pa mora navesti tudi, kakšen učinek ima takšna
ugotovitev, torej ali učinek razveljavitve ali odprave. Enako lahko stori tudi v primeru, če
je izpodbijani predpis prenehal veljati med tekom postopka ali če je bil tekom postopka
spremenjen oz. dopolnjen, pa niso bile odpravljene posledice njegove protiustavnosti oz.
nezakonitosti.
Tako je Ustavno sodišče uporabilo ugotovitveno tehniko v zadevi U-I-233/03 z dne 24. 3.
2005. V izreku odločbe je zapisalo, da je bil v neskladju z Ustavo četrti odstavek 122.
člena Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Ur. l. RS, št. 79/02,
114/02, 76/03 in 93/03) ter da ima ugotovitev neskladja učinek razveljavitve. Pravilnik sta
izpodbijala pobudnika, ki sta med drugim navedla, da sta davčna zavezanca, ki nimata
sedeža v Sloveniji, ter da jima je davčni organ na podlagi izpodbijanega člena Pravilnika
zavrnil zahtevek za vračilo davka na dodano vrednost. Pri tem sta zatrjevala neskladnost
te določbe Pravilnika z Zakonom o davku na dodano vrednost (Ur. l. RS, št. 89/98 in nasl.,
v nadaljevanju: ZDDV), saj pogoj, ki ga je ta določala, po njunem mnenju ni izhajal iz
tega zakona. Navedla sta tudi, da gre za kršitev 2., 120. in 153. člena Ustave, ker so bila s
to določbo prekoračena zakonska pooblastila. Izpodbijani Pravilnik je prenehal veljati s 1.
5. 2004, torej tudi izpodbijana določba tega Pravilnika v času odločanja ni več veljala. Pri
tem je Ustavno sodišče ugotovilo, da so izpolnjeni pogoji iz 47. člena ZUstS, saj je zoper
enega od pobudnikov še tekel postopek, v katerem se je izpodbijana določba še
uporabljala. Pri tem je ugotovilo, da v času, ko je Pravilnik še veljal, za izpodbijano
določbo v ZDDV ni bilo vsebinske podlage ali zakonsko določenega okvirja, zato gre za
samostojno določanje pravic in obveznosti davčnih zavezancev, kar je v nasprotju s
drugim odstavkom 120. člena Ustave.
Ustavno sodišče je torej ugotovilo protiustavnost izpodbijane določbe Pravilnika, pri tem
pa se je odločilo za učinek razveljavitve, saj je postopek proti pobudniku še tekel. Z
razveljavitvijo bo namreč v odprtih postopkih zagotovljena odprava posledic, ki so nastale
zaradi protiustavnosti Pravilnika.
V drugem primeru gre za predpis, ki je protiustaven ali nezakonit zato, ker ne ureja
določenega vprašanja, ki bi ga moral urediti, ali ker ga ureja na način, ki ne omogoča
razveljavitve oz. odprave. V tem primeru Ustavno sodišče izda ugotovitveno odločbo, s
katero zgolj ugotovi, da je predpis protiustaven oz. nezakonit, brez njegove razveljavitve
ali odprave (t.i. gola ugotovitev, da je predpis protiustaven oz. nezakonit). Podlago za
uporabo te tehnike ima v 48. členu ZUstS. Omenjena tehnika pride v poštev tudi v
primeru, ko bi bilo izpodbijano določbo predpisa tehnično sicer mogoče razveljaviti, pa bi
imelo to za posledico nastanek pravne praznine, ki bi bila po presoji Ustavnega sodišča še
bolj protiustavna kot izpodbijana ureditev, ter v primeru, ko protiustavnostim tehnično ni
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mogoče priti do živega zaradi načina ubeseditve sporne določbe. Gola ugotovitev
protiustavnosti oz. nezakonitosti predpisa, ki še velja, nima pravnih posledic, kar pomeni,
da se tak predpis še naprej uporablja (ni bil razveljavljen ali odpravljen) (Testen, 2000,
str. 231).
V primeru, ko uporabi golo ugotovitev, določi tudi rok, v katerem je potrebno
nepravilnosti odpraviti. Drugi odstavek 48. člena ZUstS za odpravo nepravilnosti zadolžuje
organ, ki je sporen predpis izdal. Pri tem pa lahko v izreku odločbe določi tudi, kako se
mora takšen predpis uporabljati do odprave nepravilnosti. Za določitev načina izvršitve
odločbe ima pooblastilo v drugem odstavku 40. člena ZUstS.
Primer odločbe, v kateri je bila uporabljena gola ugotovitev protiustavnosti, je zadeva U-I202/05 z dne 15. 6. 2006, v kateri so pobudniki izpodbijali 7. člen Pravilnika o študiji
požarne varnosti (Ur. l. RS, št. 28/05). Izpodbijani določbi so očitali, da je izdelovalcem
študij požarne varnosti zvišala izobrazbene pogoje, pri tem pa jim Pravilnik ni določil
nobenega prehodnega obdobja, v katerem bi se imeli možnost prilagoditi na tako
spremenjene pogoje v primerjavi s prejšnjo ureditvijo, s čimer jim je bila odvzeta možnost
izdelovanja teh študij. V tem primeru je šlo za kršitev načela pravne varnosti, zato primer
podrobneje obravnavam v nadaljevanju. Na tem mestu bi izpostavila le, da sporni
Pravilnik ni urejal določenega vprašanja, ki pa bi ga moral urediti, zato je Ustavno sodišče
izdalo ugotovitveno odločbo, pri tem pa na podlagi 48. člena ZUstS obrambnemu ministru
naložilo, da mora ugotovljene nepravilnosti odpraviti v roku treh mesecev. Ustavno
sodišče pa je na podlagi drugega odstavka 40. člena ZUstS določilo tudi način izvršitve
svoje odločbe, saj je ugotovilo, da je položaj določenih posameznikov po uveljavitvi
Pravilnika ogrožen, ker ne morejo več izdelovati študij požarne varnosti. Zato je v izreku
določilo, da lahko do odprave ugotovljenega neskladja študije požarne varnosti še naprej
izdelujejo tisti posamezniki, ki so na podlagi prejšnjega pravilnika o študiji požarne
varnosti zanje izpolnjevali pogoje.
Tretji primer, v katerem lahko Ustavno sodišče uporabi ugotovitveno tehniko, pa je primer
neobstoječih predpisov. Takšen primer je npr. uporaba internih predpisov v upravi, ki pa
ne učinkujejo zgolj interno, torej le znotraj uprave, temveč tudi eksterno, zunaj nje, kar
ima za posledico pravne učinke na posameznike. Učinek takšne odločitve je enak kot pri
odpravi, torej ex tunc oz. za nazaj. V takšnih primerih v izreku odločbe praviloma zapiše,
da akt ni začel veljati in se ne sme uporabljati, ker ni bil objavljen.
Takšen primer je npr. odločba U-I-463/06 z dne 18. 1. 2007. V omenjeni zadevi je bil na
pobudo javnih zavodov izpodbijan Sklep Ministrstva za zdravje (št. 658-40/2006-4 z dne
11. 12. 2006), pri čemer so pobudniki navedli, da je z njegovo izdajo minister za zdravje
presegel zakonska pooblastila ter da ne gre za posamični akt, temveč za splošen predpis,
ki tudi ni bil objavljen. V obrazložitvi odločbe je Ustavno sodišče zapisalo, da je pri presoji,
ali je nek akt podzakonski predpis, potrebno upoštevati materialni kriterij, pri tem pa je
ugotovilo, da izpodbijani Sklep vsebuje abstraktne norme, ki povzročajo pravne učinke
tudi navzven, kljub temu da ni bil izdan po določenem postopku in tudi ne v obliki
predpisa, zaradi česar ga je potrebno šteti kot predpis. Ker pa morajo biti predpisi
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objavljeni, kar pa izpodbijani Sklep ni bil, je odločilo, da ni začel veljati ter da se ni smel in
se tudi ne sme uporabljati.
4.1.3.5 Interpretacija
Zadnja tehnika, ki jo ima na voljo Ustavno sodišče v primeru ugotovljene protiustavnosti
oz. nezakonitosti podzakonskega predpisa, je interpretativna tehnika75. Tudi
interpretativna tehnika je ugotovitvena tehnika, vendar pa si zasluži posebno obravnavo
ravno zaradi svoje posebnosti in spornosti v teoriji. Omenjena tehnika je namreč tudi v
teoriji najbolj sporna tehnika, saj Ustavno sodišče zanjo nima podlage ne v Ustavi ne v
zakonu in si jo je izmislilo kar samo, poleg tega pa z uporabo te tehnike lahko tudi piše
zakon, kar ni njegova funkcija76. Z uporabo te interpretativne tehnike se torej kar najbolj
približa polju, ki je rezervirano za zakonodajalca oz. prevzema vlogo t.i. pozitivnega
zakonodajalca77. Interpretativna tehnika pride v poštev le, kadar je norma zapisana tako,
da jo je mogoče uporabljati na dva ali več različnih načinov in pod pogojem, da je v praksi
do tega tudi prišlo. Pogoj, ki mora biti izpolnjen, je, da je ena izmed razlag, ki se
pojavljajo v praksi, protiustavna ali nezakonita. Ker bi lahko razveljavitev takšne norme
prizadela tudi tiste, ki so normo uporabljali na z Ustavo in zakonom skladen način, njena
razveljavitev ne bi bila smiselna, zato Ustavno sodišče uporabi interpretacijsko odločbo, s
katero ohrani v pravnem redu sporno normo v njenem z Ustavo in zakonom skladnem
pomenu, s tem pa iz njega posredno izloči njeno z Ustavo in zakonom neskladno uporabo
(Testen, 2000, str. 238).
Interpretativno tehniko je sicer Ustavno sodišče največkrat uporabilo pri presoji zakonov,
vendar pa pride v poštev tudi, ko je predmet presoje podzakonski predpis. Novejših
tovrstnih odločb sicer na spletni strani Ustavnega sodišča ni moč najti, zato bi kot primer
tovrstnih odločb izpostavila predvsem interpretativno odločbo iz leta 1998, U-I-71/98. V
omenjeni zadevi je presojalo 7. člen Pravilnika o oddajanju neprofitnih stanovanj v najem
(Ur. l. RS, št. 31/97). Pobudnica je izpodbijala ureditev, po kateri naj bi se za mlado
družino štela le življenjska skupnost dveh odraslih z najmanj enim otrokom, kot neskladno
s 14. in 53. členom Ustave. Pri tem je navedla, da živi sama z dvema otrokoma, zaradi
česar njene življenjske skupnosti pri točkovanju stanovanjskih in drugih razmer za
uvrstitev na listo za dodeljevanje neprofitnih stanovanj niso šteli za mlado družino. Pri
presoji izpodbijane določbe Pravilnika je Ustavno sodišče ugotovilo, da ni sporno, da
pridobijo upravičenci, ki so mlade družine, z dodatnimi točkami določeno prednost pred
ostalimi upravičenci, ter da prav tako ni sporna starostna meja, ki jo določa za
upoštevanje te prednosti, temveč je sporno ravno to, da se lahko kot mlade družine
upoštevajo le tiste, v katerih sta oba starša, ne pa tudi tiste, ki imajo zgolj enega od
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O uporabi interpretativne tehnike v praksi Ustavnega sodišča je obširno pisal Nerad v knjigi in doktorski
disertaciji Interpretativne odločbe Ustavnega sodišča (2007). Nerad deli interpretativne odločbe, glede na
razširitev oz. zožitev normativnega obsega izpodbijane pravne določbe po izdaji odločbe, na tri tipe:
restriktivne, ekstenzivne in substitutivne.
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Obravnavano tehniko je Ustavno sodišče uporabilo prvič v odločbi U-I-108/91 z dne 13. 7. 1993.
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»Včasih je ob interpretaciji res težko reči, ali je sodišče samo interpretiralo to, kar je že zapisano, ali pa je
zapisanemu v obliki – ali obleki – interpretacije dodajalo novo vsebino« (Testen, 2000, str. 240).
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staršev. Pri tem je zapisalo, da zakonskih določb o opredelitvi družine ni mogoče razlagati
tako, da bi se pod to opredelitev lahko štela le družina z obema staršema, medtem ko bi
družina, ki je izgubila enega od staršev, takšen pravni status izgubila. Zaradi tega je
potrebno kot družino šteti tudi življenjsko skupnost matere z otroki. V nadaljevanju je zato
ugotavljalo, ali gre za upravičeno razlikovanje ali za kršitev načela enakosti. V tem
primeru je ugotovilo slednje, pri tem pa poudarilo, da zakon ne vsebuje podlage za
različno obravnavanje družin zaradi njihove oblike in da v tem primeru ne bi smele imeti
prednost le »popolne« družine, temveč vse mlade družine, ne glede na obliko. V 19. točki
obrazložitve je zato zapisalo, da »Izpodbijana določba Pravilnika zato ni v neskladju s 120.

in 153. členom Ustave, če se razlaga tako, da se kot mlade družine upoštevajo ne samo
življenjske skupnosti obeh staršev in otrok, ampak tudi vse druge pravno priznane
družinske oblike. Samo za tako razlago izpodbijane določbe Pravilnika je najti podlago v
drugem odstavku 91. člena Stanovanjskega zakona in zagotavlja spoštovanje ustavnega
načela enakosti (14. člen Ustave)«. V tem primeru se torej ni odločilo za razveljavitev ali
odpravo, saj bi lahko taka odločitev v praksi prizadela tudi tiste, pri katerih se je sporna
določba uporabljala na z Ustavo skladen način78.
Ustavno sodišče ima torej na voljo več tehnik odločanja, pri tem pa ni vedno nujno, da v
posamezni odločbi uporabi zgolj eno izmed zgoraj opisanih tehnik. Katero tehniko bo
izbralo, je odvisno od mnogih elementov, posebej pa od samega izpodbijanega predpisa
oz. od določb predpisa, ki se izpodbijajo. Odvisno je od tehnike, ki jo je izbral tisti, ki je
predpis izdal (bodisi zakonodajalec bodisi izvršilna veja oblasti) oz. od načina, kako je bil
predpis ubeseden. Izbira tehnike je odvisna od vsakokratne presoje Ustavnega sodišča.
Pri tem je lahko izpodbijanih tudi več predpisov ali več določb predpisov hkrati, Ustavno
sodišče pa lahko v eni odločbi uporabi več različnih tehnik odločanja. Takšen primer je
zadeva U-I-257/09 z dne 14. 4. 2011, v kateri je bilo z zahtevo Računskega sodišča RS
izpodbijanih več določb različnih predpisov, zakona, treh predpisov nosilcev javnih
pooblastil in dveh uredb Vlade. V tem primeru je uporabilo več tehnik odločanja hkrati, v
odločbi je mogoče najti tehnike ugotovitve, in sicer golo ugotovitev, presojo predpisov, ki
ne veljajo več, ugotovitev, da nekatere določbe predpisov niso bile v neskladju oz. niso v
neskladju, ter tehniko razveljavitve z odložilnim rokom. Odločitev o tem, katero oz. katere
tehnike bo izbralo, je torej odvisna od izpodbijanih predpisov, Ustavno sodišče pa si bo
vedno prizadevalo izbrati najustreznejšo glede na posamezen primer, s katerim se
spopada.

4.2

USTAVNOSODNA PRESOJA PREDPISOV UPRAVE

V prvem delu tega poglavja je bila obravnavana veljavna ureditev postopka abstraktne
ustavnosodne presoje, v okviru katerega poteka tudi presoja predpisov uprave, ter
tehnike, ki jih ima Ustavno sodišče pri tem na voljo, pri čemer je bilo za ponazoritev že
podanih tudi nekaj primerov iz prakse. V drugem delu tega poglavja sledi podrobnejša in
strnjena predstavitev vseh pomembnejših teoretičnih spoznanj, ki zadevajo skladnost
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Primera uporabe interpretativne tehnike na podzakonskem predpisu sta tudi U-I-169/93 z dne 30. 6. 1994
in U-I-57/97 z dne 16. 7. 1998.
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predpisov, ki jih izdaja uprava, pri čemer bom prikazala in analizirala tudi prakso
Ustavnega sodišča pri njihovi presoji.
4.2.1 OBSEG PRESOJE
Ustavno sodišče v okviru abstraktne ustavnosodne presoje praviloma presoja le splošne
predpise, ki jih izdajajo državni organi in so po svoji naravi oblastni, kar pomeni, da
urejajo družbena razmerja na prisilen način, ter splošne pravne akte, ki so bili izdani za
izvrševanje javnih pooblastil (Krivic, 2000b, str. 66 in 67). Vendar pa presoja, ali gre za
splošen (upravni) predpis, ni vedno tako enostavna. Ustavno sodišče se je z vprašanjem,
ali je nek akt splošni predpis, za katerega presojo je pristojno v okviru abstraktne
ustavnosodne presoje, ukvarjalo že večkrat. V sklepu U-I-243/12 z dne 18. 10. 2012 je
zapisalo, da so v primeru podzakonskih predpisov relevantni predvsem materialni in ne
formalni kriteriji. Ustavno sodišče je torej zavzelo stališče (ki je hkrati tudi kriterij presoje
v tem primeru), da je relevantna vsebina akta in ne njegova forma ali naziv. Zato po
Ustavnem sodišču za predpis šteje vsak akt, ki vsebuje abstraktne oz. splošne norme, s
katerimi se na abstrakten način urejajo pravice oz. obveznosti pravnih subjektov, kot
predpis pa šteje tudi akt, ki povzroča pravne učinke navzven, torej na posameznike
(fizične oz. pravne osebe)79.
V okviru abstraktne ustavnosodne presoje Ustavno sodišče torej ni pristojno za presojo
aktov, ki niso predpisi80, zato ne bo presojalo aktov, ki so po formi abstraktni, po vsebini
pa povsem posamični oz. konkretni81, zasebnopravnih aktov82, aktov poslovanja83 ter
internih aktov84. Pri tem je potrebno opozoriti, da pa se pogosto lahko zgodi, da interni
akti učinkujejo eksterno, torej navzven, in kot taki učinkujejo tudi na pravni položaj
posameznikov. Po splošno sprejetem stališču bo zato Ustavno sodišče takšne akte
obravnavalo, pri tem pa v izreku odločbe praviloma pove, da akt ni bil objavljen85 in zato
ni pričel veljati86.
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Tako Ustavno sodišče tudi npr. v sklepih U-I-95/01 z dne 21. 6. 2001; U-I-40/03 z dne 13. 3. 2003; in
odločbah U-I-411/98 z dne 6. 5. 1999; U-I-126/05 z dne 19. 10. 2006.
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Tako Ustavno sodišče npr. v U-I-24/99 in U-I-31/99 z dne 4. 3. 1999; U-I-436/06 z dne 25. 1. 2007.
81
Tako Ustavno sodišče npr. v U-I-235/98 z dne 21. 10. 1999; U-I-144/12 z dne 18. 10. 2012; U-I-219/08 z
dne 13. 3. 2009.
82
Tako Ustavno sodišče npr. v U-I-106/92 z dne 7. 10. 1993; U-I-94/02 z dne 1. 7. 2004.
83
Tako Ustavno sodišče npr. v U-I-28/94 z dne 16. 2. 1995; U-I-212/09 z dne 23. 6. 2010; U-I-248/10 z dne
7. 6. 2012.
84
Ustavno sodišče praviloma ne presoja internih aktov, ki učinkujejo le interno, torej znotraj uprave, tako
Ustavno sodišče npr. v U-I-378/96 z dne 16. 1. 1997, OdlUS VI, 5; U-I-226/99 z dne 28. 10. 1999; U-I-124/03
z dne 17. 6. 2003.
85
Splošni predpisi (podzakonski predpisi) morajo biti, tako kot zakon, preden stopijo v veljavo, objavljeni.
Ustava v 154. členu določa, da morajo biti državni predpisi objavljeni v uradnem glasilu (Uradni list RS),
predpisi lokalnih skupnosti pa v uradnem glasilu, ki ga določijo same. Namen obvezne objave predpisov je
predvsem v seznanjenosti pravnih subjektov oz. tistih, ki jih predpis zadeva. Če predpis ni objavljen, ne more
začeti veljati.
86
Tako Ustavno sodišče npr. v zadevah U-I-126/05 z dne 19. 10. 2006; U-I-463/06 z dne 18. 1. 2007.
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Če kot o predmetu presoje govorimo o podzakonskih predpisih, ki jih izdaja uprava,
potem Ustavno sodišče v okviru abstraktne ustavnosodne presoje preverja njihovo
skladnost z Ustavo, zakonom in pa tudi z ratificiranimi mednarodnimi pogodbami in
splošnimi načeli mednarodnega prava. Če gre za splošen predpis, izdan za izvrševanje
javnih pooblastil, pa se poleg omenjenega presoja tudi njihova skladnost s podzakonskimi
predpisi (160. člen Ustave in 21. člen ZUstS).
V primeru, da je merilo presoje Ustava, Krivic (2000b, str. 53) poudarja, da odločanja o
skladnosti predpisa z Ustavo ne gre enačiti z odločanjem o skladnosti tega predpisa z
Ustavo nasploh. To utemeljuje z dejstvom, da mora sprožitelj postopka navesti, katere
ustavne določbe oz. katera ustavna načela so po njegovem mnenju kršena, pri tem pa se
Ustavno sodišče praviloma omeji na ugotavljanje neskladnosti, ki jih zatrjuje sprožitelj
postopka, zato je dodatno utemeljevanje razveljavitve ali odprave predpisa z drugimi
protiustavnostmi po Krivicu v praksi zelo redko. Posledično zato ugotovitev, da izpodbijani
predpis ni v neskladju z Ustavo, ne pomeni, da je izpodbijani predpis skladen z Ustavo v
celoti, temveč le, da je skladen z obravnavanimi določbami. Navedeno zato po Krivicu
(2000b, str. 54) ne izključuje možnosti, da se kasneje lahko ugotovi neskladnost enakega
predpisa (ali celo enake določbe predpisa), ki je bil že ugotovljen za skladnega z Ustavo, z
neko drugo ustavno določbo87. Kadar se kot merilo presoje pojavi zakon, se presoja
skladnost podzakonskih predpisov s tem zakonom. Po Krivicu (2000b, str. 59) se lahko
zakon pojavi kot merilo presoje podzakonskih predpisov le, če gre za zakon tako v
formalnem kot tudi v materialnem smislu, biti mora torej tudi po vsebini predpis, ki na
splošen oz. abstrakten način ureja pravna razmerja. V nasprotnem primeru, torej če zakon
takšne vsebine nima, ne more biti merilo za presojo podzakonskih predpisov. Relevantno
mednarodno pravo pa je lahko po Krivicu (2000b, str. 55) merilo presoje v dveh primerih,
in sicer, če neskladnost predpisa z mednarodnim pravom zatrjuje sprožitelj postopka ali
pa če Ustavno sodišče samo utemelji svojo odločitev tudi z vidika tovrstne neskladnosti.
Pri tem poudarja, da zaradi preobremenjenosti k temu pristopa restriktivno in se, če je to
le mogoče, omejuje zgolj na navedbe neskladnosti, ki jih zatrjuje sprožitelj postopka.
Ker je po Ustavi zahtevana skladnost podzakonski predpisov tako z zakonom kot tudi z
Ustavo, skladnost podzakonskega predpisa z zakonom še ne pomeni, da je ta hkrati
skladen tudi z Ustavo. Lahko se namreč zgodi, da je zakon protiustaven, kar pomeni, da
je protiustaven tudi podzakonski predpis, ki je bil sprejet na njegovi podlagi, prav tako pa
se v praksi lahko zgodi tudi, da je zakon skladen z Ustavo, podzakonski predpis pa tudi
skladen z zakonom, pa vendar protiustaven. Slednje se lahko zgodi v primeru, da
podzakonski predpis konkretizira zakon na ustavno nedopusten način (Krivic, 2000b, str.
65).
Ustava ne predpisuje medsebojne skladnosti med podzakonskimi predpisi, kljub temu pa
neke vrste hierarhično razmerje med njimi vendarle lahko obstaja, med npr. vladnimi in
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Pri tem pa Krivic (2000b, str. 54) ne izključuje niti možnosti, da se kasneje ugotovi neskladnost celo z isto
ustavno določbo, ki je bila že zanikana, do tega lahko po njegovem mnenju pripelje boljša argumentacija,
spremenjen pravni ali dejanski položaj ali pa spremenjena sestava Ustavnega sodišča.
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ministrskimi predpisi. Pri tem je pomembno predvsem to, da je sankcioniranje tovrstnih
neskladij v rokah uprave, Ustavno sodišče pa takšne »hierarhične« skladnosti oz.
neskladnosti ne preverja. Ustavno sodišče lahko zato v ta razmerja s presojo ustavnosti in
zakonitosti poseže le posredno (Krivic, 2000b, str. 65). Ustavno sodišče torej ne bo
neposredno presojalo medsebojne skladnosti podzakonskih predpisov, saj za tovrstno
presojo ni pristojno. Zato pobude, s katerimi bi pobudniki želeli izpodbijati upravni predpis
zaradi njegove neskladnosti z drugim upravnim predpisom enakega hierarhičnega ranga,
praviloma zavrne. Pri tem je v prvih letih svojega delovanja v obrazložitvi takšnih sklepov
zapisalo, da ni pristojno za presojo medsebojne skladnosti podzakonskih predpisov88, kar
pa je kmalu dopolnilo, in sicer tako, da praviloma ne presoja medsebojne skladnosti
podzakonskih aktov, razen če bi zaradi tega znotraj pravnega reda nastala nasprotja, ki bi
imela za posledico kršitev ustavnega načela o pravni državi89.
Tretji odstavek 21. člena ZUstS določa, da Ustavno sodišče odloča tudi o ustavnosti in
zakonitosti postopkov, po katerih so bili predpisi sprejeti. To pomeni, da se v postopku za
oceno ustavnosti in zakonitosti predpisa preverja tako procesno (formalno), kot tudi
materialno skladnost predpisa. Pri materialni presoji gre za presojo, ali je vsebina predpisa
skladna z višjimi predpisi, medtem ko se pri procesni presoji presoja, če je bil postopek
njihovega sprejema skladen z Ustavo in zakonom90. Po Krivicu (2000b, str. 89) tako za
razveljavitev ali odpravo predpisa po procesni presoji ni nujno, da je sporna sama vsebina
predpisa, saj zadošča že bistvena kršitev pravil postopka, če je ta takšna, da bi bila brez
nje lahko vsebina predpisa tudi drugačna oz. če je ta kršitev tako huda, da že sama po
sebi zahteva razveljavitev sprejetega predpisa.
Pred Ustavnim sodiščem je torej mogoče predpis izpodbijati tako iz materialnopravnega
vidika ali iz procesnega vidika, kot tudi iz obeh vidikov hkrati (Krivic, 2000b, str. 90).
4.2.2 ANALIZA USTAVNOSODNE PRAKSE USTAVNEGA SODIŠČA PRI PRESOJI
PREDPISOV UPRAVE
Glavni namen podzakonskega urejanja je doseči enotno uporabo zakona, kar olajša
njegovo izvrševanje upravnim organom, poleg tega pa koristi tudi pravnim subjektom, saj
se na tak način zagotovi predvidljivost ravnanja uprave in pravna varnost. Tako je po
Horvatu (2007, str. 158) »naloga izvršilnih predpisov v glavnem ta, da v zakonih izražena
načela približujejo posebnostim posameznih področij življenjskih razmerij, na katerih je
potrebno zakon uveljaviti«.
Predpis je oblasten pravni akt, zato uprava pri izdajanju predpisov nastopa oblastno.
Vendar pa pri tem ni neomejena, saj mora tako kot na vseh področjih svojega delovanja
tudi pri izdajanju podzakonskih predpisov delovati z veliko stopnjo previdnosti in le v
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Tako Ustavno sodišče npr. v U-I-58/91 z dne 12. 12. 1991 ali U-I-85/95 z dne 15. 6. 1995.
Tako Ustavno sodišče npr. v U-I-279/97 z dne 18. 12. 1997, ali U-I-254/99 z dne 12. 4. 2001.
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V primeru presoje abstraktnega predpisa uprave je po Horvatu (2007, str. 157) najpomembnejši materialni
vidik, saj se lahko presoja s formalnega vidika opravi le glede pristojnosti, oblike in objave, ker postopki za
njihovo izdajo praviloma niso določeni.
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okvirih, ki ji jih postavljata Ustava in zakon, ter le v okviru svojih pristojnosti, ki jih nikakor
ne sme presegati, kar ne nazadnje izhaja že iz načela delitve oblasti. Pri izdajanju
predpisov namreč za upravo, kljub temu, da je pravni red dinamičen in živ sistem, vseeno
obstajajo določene omejitve. Te omejitve izhajajo predvsem iz hierarhije pravnih aktov in
pa načel pravne države, ki vežejo upravo pri njenem delovanju91.
Načela, ki vežejo upravo pri izdajanju (splošnih) predpisov, imenujemo temeljna načela
pravne države, izhajajo pa tako iz Ustave kot tudi iz zakonodaje92. Načela pravne države
so zelo pogost predmet presoje v praksi Ustavnega sodišča, saj pobudniki in predlagatelji
predpisom uprave pogosto očitajo kršitve teh načel, zato se mora pri presoji predpisov do
njih opredeliti. Za v praksi najbolj pogosto obravnavano načelo na primeru predpisov
uprave se je izkazalo ravno načelo legalitete, kar ni presenetljivo, saj je le-to tudi sicer
najpomembnejše načelo, ki veže upravo pri izdajanju predpisov. Poleg tega načela
Ustavno sodišče pogosto presoja zatajevane kršitve načela enakosti, načela pravne
varnosti, načela prepovedi poseganja v pridobljene pravice, načela jasnosti in določnosti
pravnih norm in načela sorazmernosti.
Izhodišče tako v teoriji kot tudi v praksi najpogosteje obravnavanega načela legalitete
predstavlja 2. člen Ustave, ki določa, da je Slovenija pravna in socialna država, ter 3. člen
Ustave, njegovo konkretizacijo pa najdemo v 120.93, 153.94 in 87.95 členu. Načelo
legalitete torej ne veže le uprave, temveč tudi zakonodajalca, kot bo vidno v nadaljevanju.
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Z vidika omejitev uprave pri izdajanju splošnih predpisov sem se odločila obravnavati predvsem tiste, ki
izhajajo iz hierarhije pravnih aktov in načel, ki vežejo upravo pri izdajanju tovrstnih predpisov. Zanimiv pa je
tudi prispevek Horvata (2007, str. 147-168) v reviji Javna uprava, v katerem obravnava vprašanje
učinkovitosti uprave, pri tem pa se osredotoča na njeno abstraktno upravnopravno delovanje. Horvat
izpostavlja tri elemente, ki jih morajo pri ustvarjanju nižjih pravnih aktov vsebovati višji pravni akti. Prvi
element je pristojnost, pri tem mora biti v višjem pravnem aktu določeno, kateri je pristojni organ, drugače ni
nikogar, ki bi nižji akt sploh lahko sprejel. Drugi element je postopek ustvarjanja nižjega pravnega akta, tretji
element pa je vsebina norm, ki jih nižji pravni akti lahko vsebujejo. Pri tem je pristojnost za sprejemanje nižjih
pravnih aktov, torej prvi element, določena že v Ustavi, medtem ko se pri preostalih dveh elementih pojavljajo
določena odstopanja med teoretičnimi izhodišči in prakso. Horvat zato izraža nezadovoljstvo z obstoječim
stanjem predvsem na področju drugega in tretjega elementa. Po Horvatu je namreč postopek sprejemanja v
primeru drugih predpisov (Ustave, zakonov in tudi posamičnih aktov) zelo natančno predpisan z višjimi
pravnimi akti, medtem ko organe izvršilne veje oblasti pri izdajanju abstraktnih predpisov vežejo zgolj
temeljna ustavna načela in pooblastila iz zakonov, zato je organom izvršilne oblasti na tem področju
omogočena relativna svoboda. Pri tem priznava, da postopkovna določila sicer obstajajo, a so redka. Horvat ni
zadovoljen niti z obstoječim stanjem v povezavi s tretjim elementom, saj glede določanja vsebine obstajata
dve možnosti. Prva je, da je vsebina nižjega pravnega akta zelo podrobno določena z višjim, tako izvršilnemu
organu pri njenem določanju ne preostane veliko manevrskega prostora, druga možnost pa je ravno obratna,
torej da ima organ izvršilne oblasti veliko svobode pri določanju vsebine nižjega pravnega akta (Horvat, 2007,
str. 150 in 151).
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Pri tem bi rada opozorila, da omenjena načela uprave ne vežejo le pri izdajanju podzakonskih predpisov,
ampak pri njenem celotnem delovanju, poleg tega pa tudi ne vežejo le izvršilne veje oblasti, ampak tudi
preostali dve veji. Vendar pa v magistrskem delu izpostavljam zgolj vezanost uprave pri izdajanju splošnih
(abstraktnih) predpisov.
93
»Upravni organi opravljajo svoje delo samostojno in na podlagi ustave in zakonov« (drugi odstavek 120.
člena Ustave).
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Po Tičarju in Rakarju (2011, str. 32) načelo zakonitosti za izvršilno vejo oblasti pomeni
obvezo vseh organov državne uprave, da delujejo secundum legem, kar pomeni, da
morajo imeti za vsako svoje dejanje podlago v Ustavi in zakonu. Nadalje, po Tičarju in
Rakarju (2011, str. 80), lahko podzakonski predpisi urejajo le strokovna ali tehnična
vprašanja, pri tem pa lahko vsebujejo zgolj izvedbene določbe. Pravne norme, vsebovane
v predpisih uprave, so abstraktne, poleg tega pa so tudi odvisne96. Slednje je pomembno
predvsem zaradi njihove odvisnosti od originarnih pravnih norm, ki so vsebovane v
zakonu. Po Šturmu (1998, str. 152) morajo abstraktne upravne norme kot odvisne pravne
norme vsebinsko temeljiti na originarnih normah, ki jih vsebuje zakon. Pri tem pa lahko
abstraktne upravne norme urejajo le tisto, kar je splošno urejeno že z originarnimi
normami. Po Kerševanu (2004, str. 164) gre pri sprejemanju abstraktnih upravnih
predpisov za »delegacijo regulativne pristojnosti z zakonodajalca na organe izvršilne veje
oblasti, ki se izvrši na podlagi zakona«. Po Kaučiču in Gradu (2003, str. 83) zahteva
načelo zakonitosti tako formalno kot tudi materialno zakonitost predpisov uprave.
Podzakonski predpis je lahko formalno nezakonit v primeru, ko ga je sprejel organ, ki za
to ni pooblaščen z zakonom, ali pa če ni bil sprejet v po zakonu predpisanem postopku.
Za materialno nezakonitost predpisa pa gre v primeru, ko njegova vsebina nasprotuje
vsebini zakona.
Takšnim opredelitvam teorije sledi tudi praksa Ustavnega sodišča. Po Ustavnem sodišču
predstavlja načelo zakonitosti temelj pravne varnosti. Po njem »[…] mora državni organ

pri sprejemu določenega ukrepa upoštevati materialno in formalno sestavino tega načela,
torej zakonsko podlago in predpisan postopek« (9. točka obrazložitve odločbe U-I-265/00
z dne 15. 1. 2004).
Kot je bilo že omenjeno, je načelo legalitete najpogostejše obravnavano tudi v
ustavnosodni praksi, pri čemer pobudniki ali predlagatelji izpodbijanim predpisom uprave
najpogosteje očitajo predvsem preseganje zakonskega pooblastila oz. urejanje določenih
vprašanj v nasprotju z zakonom. V primeru takšnih očitkov obstaja ustaljena
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153. člen Ustave določa zahtevo po skladnosti podzakonskih predpisov z Ustavo, zakonom in tudi njihovo
skladnost z mednarodnimi pogodbami, ki sta jih ratificirala tako Državni zbor, kot tudi Vlada.
95
»Pravice in obveznosti državljanov ter drugih oseb lahko državni zbor določa samo z zakonom« (87. člen
Ustave).
96
Horvat (2007, str. 166 in 167) loči dve vrsti pravnih norm, ki so vsebovane v podzakonskih predpisih. Prva
vrsta so t.i. samostojne pravne norme, te urejajo določeno vprašanje samostojno in niso vsebinsko vezane na
originarno normo (npr. določajo temelje nekega vprašanja, dopolnjujejo določbe zakona ali jih celo
suspendirajo), druga vrsta pa so t.i. nesamostojne pravne norme, ki so namenjene izvrševanju oz. uporabi
višjih pravnih norm, te pa predvsem natančneje določajo pravila z namenom izvrševanja zakona. Pri tem je
potrebno poudariti, da prva vrsta pravnih norm v teoriji ni sprejemljiva, saj so tovrstne norme v nasprotju z
zahtevo po vsebinski odvisnosti nižjih pravnih norm. Norme, vsebovane v podzakonskih predpisih, lahko tiste,
vsebovane v zakonu, le podrobneje opisujejo, razčlenjujejo ali razlagajo. Sicer je teoretično dopuščeno tudi,
da jih lahko dopolnjujejo, vendar pa pri tem nikakor ne smejo posegati v pravice ali obveznosti, določene z
zakonom. Zato so praviloma sprejemljivi le nesamostojni in ne spontani pravni akti. Vendar pa Horvat (2007,
str. 167) pri tem priznava, da takšna zahteva v realnosti ni vedno mogoča v vseh posameznih primerih, zato v
takšnih, sicer izrednih primerih, poudarja delovanje uprave v skladu z načeli, ki jih postavlja pravni red v
originarnih pravnih normah.
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ustavnosodna praksa, po kateri Ustavno sodišče sporno ureditev presoja glede na enega
izmed zgoraj omenjenih členov Ustave, pri čemer je najpogostejša ravno presoja z vidika
drugega odstavka njenega 120. člena. Ustavno sodišče se pri tem opredeli predvsem do
dveh vprašanj, in sicer, ali obstaja zakonska podlaga za ureditev v izpodbijanem predpisu
uprave in, posledično, ali je predpis skladen z Ustavo97.
Do legalitetnega načela se je Ustavno sodišče opredelilo večkrat, zato izpostavljam
primera, v katerih je po mojem mnenju to storilo najbolj celovito in strnjeno. V zadevi U-I50/00 z dne 30. 5. 2002 je zapisalo, da je legalitetno načelo oz. načelo vezanosti
delovanja upravnih organov na zakon eno izmed temeljnih ustavnih načel, ki ureja
razmerje med parlamentom in vrhom uprave, zato je njegovo spoštovanje izrednega
pomena pri razmerju med zakonodajno in izvršilno oblastjo. Pri tem je poudarilo, da mora
zakon vedno predstavljati vsebinsko podlago za izdajanje podzakonskih predpisov in
opozorilo tudi na povezanost med legalitetnim in drugimi temeljnimi ustavnimi načeli,
predvsem načeli pravne države, ki izhajajo iz 2. člena Ustave, na tem mestu pa posebej
navedlo načelo jasnosti in določnosti, ki zahteva, da so pravne norme jasne in
nedvoumne. Po Ustavnem sodišču mora biti delovanje uprave pri izdajanju predpisov v
vsebinskem pogledu pravno odvisno, pri čemer je potrebno upoštevati tudi, da so izvršilni
predpisi namenjeni izvrševanju zakona, zato smejo zakon le tehnično dopolnjevati,
razčlenjevati in opisovati, nikakor pa ne vanj tudi vsebinsko posegati. V primeru, da se
zgodi slednje, namreč po Ustavnem sodišču pride do prehoda zakonodajne funkcije, ki je
pridržana izključno zakonodajalcu, na druge državne organe (izvršilno oblast), zato mora
biti z vso strogostjo spoštovano razmerje med originarnimi pravnimi normami, ki jih
vsebuje zakon, in odvisnimi pravnimi normami, ki morajo biti vsebovane v podzakonskih
predpisih.
Poleg navedenega je Ustavno sodišče glede načela legalitete v zgoraj že omenjeni zadevi
U-I-260/09 z dne 13. 1. 2011, v kateri je razveljavilo posamezne besedice izpodbijane
ureditve, zapisalo še sledeče: »Po drugem odstavku 120. člena Ustave morajo upravni

organi opravljati svoje delo v okviru in na podlagi Ustave in zakona. Načelo vezanosti
delovanja državnih organov na Ustavo in zakon ter v tem okviru legalitetno načelo pri
izdaji podzakonskih predpisov sta kot temeljni ustavni načeli v tesni povezanosti z načeli
demokratične in pravne države (1. in 2. člen Ustave). Kar zadeva normativno dejavnost
državne uprave, pomenita, da je ta pri izdajanju podzakonskih predpisov vsebinsko
vezana na Ustavo in zakon. Upravni organi torej nimajo pravice izdajati predpisov brez
vsebinske podlage v zakonu – vendar izrecno pooblastilo v zakonu, za izvrševanje
katerega se predpis izdaja, ni potrebno. Zakon mora biti vsebinska podlaga za izdajanje
podzakonskih aktov. Upravni predpis sme zakonsko normo dopolnjevati le do te mere, da
z dopolnjevanjem ne uvaja originarnih nalog države in da z zakonom urejenih pravic in
obveznosti ne zožuje. Obseg, v katerem sme podzakonski akt dopolnjevati zakonsko
določbo, je odvisen od obsega zakonskega pooblastila in od položaja podzakonskega akta
v hierarhiji pravnih aktov, s katerim se zakonska materija natančneje opredeljuje. Pravilnik
je po svoji pravni naravi podzakonski predpis, ki ga lahko izda minister za izvrševanje
97

Tako je Ustavno sodišče zapisalo v 11. točki obrazložitve odločbe U-I-444/06 z dne 9. 4. 2009.
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zakonov in drugih predpisov. Zato so pravilniki na zakon vezani tako, da v vsebinskem
smislu ne smejo določati ničesar brez zakonske podlage in zunaj vsebinskih okvirov, ki
morajo biti v zakonu izrecno določeni ali iz njega vsaj z razlago ugotovljivi. Zato smejo
vsebovati le določbe o izvrševanju posameznih zakonskih določb«.98
V tem primeru je sicer šlo za presojo več določb Pravilnika o izdaji dovoljenja za vzajemno
kategorizacijo, ki ga je izdal minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Presojo
spornih določb je zahteval Sindikat za kulturo, pri tem pa je zatrjeval protiustavnost in
nezakonitost izpodbijanega Pravilnika s tem, da le-ta predpisuje možnost prenehanja in
odvzema licence, s čimer gre za urejanje določenih pogojev brez zakonskega pooblastila.
Poleg tega so bile izpodbijanim določbam Pravilnika očitane tudi druge kršitve načel
pravne države iz 2. člena Ustave, npr. kršitev načela enakosti (14. člen Ustave), saj naj bi
merila, ki iz njega izhajajo, omogočala neenako obravnavanje imetnikov licenc ter
arbitrarnost, kršitev načela jasnosti in določnosti in poseganje v pridobljene pravice in
kršitev načela pravne varnosti. Ustavno sodišče je Sindikatu priznalo pravni interes, saj je
ugotovilo, da gre za reprezentativni sindikat ter da so ogrožene pravice delavcev, ki jih ta
zastopa. Ustavno sodišče je torej presojalo morebitne kršitve več načel pravne države, pri
čemer ni ugotovilo vseh zatrjevanih kršitev, Sindikatu pa je pritrdilo glede kršitev načela
legalitete in načela jasnosti in določnosti pravnih norm. Ustavno sodišče je glede tega v
obrazložitvi zapisalo, da pomenijo pogoji za pridobitev licence ter pogoji za odvzem in
prenehanje licence omejevalne ukrepe pri svobodi izbire poklica, ti pa predstavljajo poseg
v ustavno varovane pravice, kar pomeni, da so lahko takšni pogoji določeni le z zakonom.
Poudarilo je, da so ti pogoji sicer lahko določeni tudi s podzakonskim predpisom, vendar
pod pogojem spoštovanja načela hierarhije splošnih aktov iz tretjega odstavka 153. člena
Ustave ter spoštovanja vezanosti uprave na Ustavo in zakon iz drugega odstavka 120.
člena Ustave, pri čemer pa mora zakon postaviti tudi temeljne okvire, v katerih se lahko
giblje podzakonski predpis pri njihovem urejanju. Vendar pa je šlo v tem primeru za
prekomeren poseg uprave s tem, ko je v podzakonskem predpisu samostojno urejala
pravice in obveznosti posameznikov. Zakon o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št. 87/01 in 96/02,
v nadaljevanju: ZKnj-1) vsebuje izvršilno klavzulo, ki nalaga podrobnejšo ureditev
vsebine, pogojev in načina izdaje licence pristojnemu ministru. Pri tem je Ustavno sodišče
ugotovilo, da ZKnj-1 določa le pogoje za pridobitev licence, ne pa tudi pogojev za
prenehanje in njen odvzem, zato je zaključilo, da je izpodbijani Pravilnik v tem delu
samostojno določal pravice in obveznosti oz. izvirno uredil zakonsko materijo in s tem
presegel zakonsko pooblastilo, zaradi česar je bil v tem delu tudi posledično protiustaven
(kršitev drugega odstavka 120. člena Ustave). Ustavno sodišče je zato v tem delu
Pravilnik delno razveljavilo, pri čemer je v nekaterih spornih določbah črtalo le posamezne
besede »in odvzem« ter »ali odvzame«, nekatere določbe pa je razveljavilo v celoti. Poleg
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Zgoraj je citirana ustaljena ustavnosodna presoja na področju načela legalitete, ki obstaja tudi v starejši
ustavnosodni praksi in jo je Ustavno sodišče do danes navedlo že večkrat, ko je šlo za presojo kršitev
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kršitve legalitetnega načela je bila v obravnavanem primeru ugotovljena tudi kršitev
načela jasnosti in določnosti. Pri tem je Ustavno sodišče ugotovilo, da je izpodbijana
določba Pravilnika, ki kot pogoj za pridobitev pooblastila za kreiranje zapisov za druge
vrste gradiva določa uspešno usposabljanje na tečajih, ki so določenih v programih
izobraževanja NUK in IZUM, protiustavna, saj krši načelo jasnosti in določnosti s tem, ko
kandidatu ne omogoča, da bi lahko ugotovil, kdaj je uspešno opravil usposabljanje.
Kandidat namreč tega ne more razbrati niti iz zakonske ureditve niti iz Pravilnika, poleg
tega pa ne more razbrati niti, na kakšen način bo to pooblastilo pridobil. »ZKnj-1 in

Pravilnik ne pojasnita, ali mora kandidat opravljati dodatni izpit ali zadostuje samo
udeležba na ustreznih tečajih. Taka ureditev pa lahko vodi v neenotnost izvrševanja
četrtega odstavka 11. člena Pravilnika in s tem omogoča arbitrarno odločanje nosilca
javnega pooblastila« (17. točka obrazložitve). Ustavno sodišče je zato tudi to sporno
določbo Pravilnika razveljavilo.
V letu 2011 je bil obravnavani Pravilnik sicer predmet presoje tudi v drugi zgoraj že
omenjeni zadevi U-I-243/09 z dne 13. 1. 2011, v kateri je bila vložena pobuda zoper več
njegovih določb s strani več fizičnih in dveh pravnih oseb. Tudi v tej zadevi so Pravilniku
pobudniki očitali kršitev načela legalitete, 16. členu Pravilnika, ki je bil tudi edini izmed
izpodbijanih členov, ki ga je Ustavno sodišče razveljavilo, pa so očitali kršitev pravice do
varstva osebnih podatkov iz 38. člena Ustave. Ostalih izpodbijanih členov Pravilnika
Ustavno sodišče ni presojalo, saj je v tem delu pobudo zaradi pomanjkanja pravnega
interesa zavrglo. V tej zadevi je vidno tudi novo stališče o priznavanju pravnega interesa,
ki ga je sprejelo po letu 2007. Pobudnice, ki so bile fizične osebe, so namreč zatrjevale
svoj pravni interes s tem, da so imetnice licence, ki jo ureja sporni Pravilnik, pri čemer naj
bi jim, zaradi protiustavne in nezakonite ureditve v Pravilniku glede odvzema in
prenehanja licenc, grozila tudi možnost izgube delovnega mesta. Ustavno sodišče je
ugotovilo, da izpodbijane določbe res urejajo položaj pobudnic, vendar pa vanj ne
posegajo neposredno, saj se licenca dodeli in odvzame z upravno odločbo, zoper katero je
mogoč upravni spor. Pobudnice bodo lahko zato vložile pobudo hkrati z ustavno pritožbo
šele po izčrpanju vseh pravnih sredstev. Ustavno sodišče ni priznalo pravnega interesa niti
obema pravnima osebama, ker je ugotovilo, da izpodbijane določbe ne posegajo v njihov
pravni položaj, temveč v pravni položaj njihovih članov. Ustavno sodišče je torej priznalo
pravni interes le pobudnicam, ki so bile fizične osebe, in le za izpodbijanje 16. člena
Pravilnika, zato je pobudo v tem delu sprejelo v obravnavo in nadaljevalo z odločanjem o
sami stvari. Pri tem je ugotovilo, da se obravnavani člen Pravilnika nanaša na evidenco, v
kateri se vodijo osebni podatki, za katero pa je po Zakonu o varstvu osebnih podatkov
(Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo) potrebna posebna zakonska podlaga, ki
pa je v tem primeru ni, saj je ZKnj-1 ne vsebuje, kar pomeni, da je izpodbijani predpis
zbiranje in obdelavo osebnih podatkov določil brez nje. Glede tega je v 18. točki
obrazložitve zapisalo, da »ZKnji-1 ne vsebuje zakonske podlage, ki bi omogočala vodenje

evidence o izdanih, veljavnih in odvzetih licencah. ZKnji-1 ne vsebuje niti seznama
osebnih podatkov, ki se lahko zbirajo, niti namena zbiranja teh podatkov. To pomeni, da
je podzakonski akt brez zakonske podlage določil zbiranje in obdelavo osebnih podatkov.
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Zato je 16. člen Pravilnika v neskladju z drugim odstavkom 38. člena Ustave«. V tem delu
je torej pritrdilo očitkom pobudnic in sporni člen Pravilnika razveljavilo.
Do kršitve načela legalitete je prišlo tudi v zadevi U-I-138/08 z dne 17. 9. 2009, v kateri je
Ustavno sodišče ugotovilo, da gre pri izpodbijani določbi Pravilnika o zahtevah za
zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter
večstanovanjskih stavb (Ur. l. RS, št. 97/03) za poseg, ki spreminja zakonsko vsebino.
Zakon o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 110/02 in nasl., v nadaljevanju: ZGO-1) namreč
določa, da morajo objekti v javni rabi oviranim osebam zagotoviti dostop in uporabo brez
ovir. Ustavno sodišče je ugotovilo, da so bili z izpodbijano določbo Pravilnika pravzaprav
določeni pogoji, pod katerimi velja ta obveznost iz ZGO-1, s čimer pa je Pravilnik
spremenil zakonsko brezpogojno obveznost za vse objekte v javni rabi. V tem primeru je
šlo torej za zoženje zakonske določbe, česar s pravilnikom ni dovoljeno storiti, zato je bila
sporna določba v neskladju z drugim odstavkom 120. člena Ustave in jo je Ustavno
sodišče razveljavilo.
Kot enega zadnjih primerov presoje predpisa uprave z vidika legalitetnega načela bi
izpostavila tudi zadevo U-I-215/11, Up 1128/11 z dne 10. 1. 2013. Zadeva je zanimiva,
ker je v tem primeru šlo za očitke kršitve načela legalitete glede ureditve dajatev, zato je
Ustavno sodišče opravilo presojo z vidika 147. člena Ustave, ki ureja načelo zakonitosti na
tem področju. Pri tem je v 7. točki obrazložitve zapisalo, da je omenjeni člen »[…]
specialna določba v razmerju do drugega odstavka 120. člena Ustave […]«, zato je v tem
primeru presojalo navedbe o neskladju ureditve z 2., 87. členom, drugim odstavkom 120.
člena ter drugim in tretjim odstavkom 153. člena Ustave, v okviru 147. člena Ustave. V
obravnavanem primeru je šlo za hkratno vložitev ustavne pritožbe in pobude, ki ju je
vložila družba Savske elektrarne. Ustavno pritožbo je vložila zoper sodbi Vrhovnega in
Upravnega sodišča RS, s katerima sta sodišči zavrnili tožbo zoper odločbo, s katero je bilo
pritožnici odmerjeno vodno povračilo za leto 2008. Pri tem je pritožnica navedla, da se
sodišči nista argumentirano opredelili do protiustavnosti in nezakonitosti v postopku
uporabljene Uredbe o vodnih povračilih (Ur. l. RS, št. 103/02 in 122/07) in Sklepa o
določitvi cene za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto
2008 (Ur. l. RS, št. 22/08). Hkrati z ustavno pritožbo je družba vložila tudi pobudo zoper
določbe te Uredbe in Sklepa, pri čemer je zatrjevala neskladnost z 2., 87., drugim in
tretjim odstavkom 120., s 147. in 153. členom Ustave, ker naj bi predpisa urejala
določeno vprašanje v neskladju z zakonom. Sporno vprašanje oz. ureditev v tem primeru
je bila obveznost plačevanja vodnega povračila, ki naj bi bila urejena v nasprotju z merili,
kot so bili določeni v Zakonu o vodah (Ur. l. RS, št. 67/02, v nadaljevanju: ZV). Družba je
Uredbi očitala, da ta ne upošteva vseh zakonskih meril za določitev vodnega povračila, da
naj bi bila ureditev v Uredbi v nasprotju z namenom ZV ter da ureditev krši načelo
enakosti iz 14. člena Ustave, saj naj bi bilo bistveno merilo za določitev višine obveznosti
zgolj letni obseg rabe vode. Ker naj bi bila pobudnica neenako obravnavana, pa je Uredbi
očitala tudi poseg v pravico do svobodne podjetniške pobude iz 74. člena Ustave. Sklepu
je očitala predvsem arbitrarnost, pri čemer je zatrjevala, da za cene za posamezno vrsto
rabe vode v njem ni mogoče ugotoviti, na kakšni osnovi jih je Vlada določila. Pri tem
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Ustavno sodišče ustavne pritožbe ni sprejelo v obravnavo, pobudo je v delu zavrglo, v
drugem delu pa sprejelo v obravnavo in odločilo, da izpodbijani členi Uredbe niso v
neskladju z Ustavo. Pri presoji Uredbe se je najprej opredelilo do narave vodnega
povračila, pri čemer je ugotovilo, da je po ZV vodno povračilo okoljska dajatev, torej javna
dajatev, ki ni davek, temveč t.i. prednostno breme, zaradi česar je navedbe pobudnice
presojalo z vidika 147. člena Ustave. V obrazložitvi svoje odločitve je med drugim zapisalo,
da je potrebno zahtevo po določanju javnih dajatev z zakonom iz 147. člena Ustave
razumeti tudi kot zahtevo, ki zavezuje izvršilno vejo oblasti pri izdajanju podzakonskih
predpisov na področju javnih dajatev. Pri tem je ponovno ponovilo, da sme podzakonski
akt zakonsko normo dopolnjevati le do te mere, da ne širi ali zožuje v zakonu urejenih
pravic ali obveznosti. »Podzakonski akt, ki podrobneje ureja merila za določitev obveznosti

plačila javne dajatve, mora upoštevati vsa merila, ki izhajajo iz zakonske ureditve, in ne
sme uvajati novih ali drugačnih meril za določitev obveznosti. Izvršilna veja oblasti ne sme
brez zakonskih okvirov samostojno urejati vprašanj, ki sodijo na področje zakonodajalca.
Na področju urejanja davkov je Ustavno sodišče že sprejelo stališče, da mora že iz
zakona, ki davek uvaja, in ne šele iz podzakonskega predpisa biti razvidno in predvidljivo,
kaj država zahteva od davkoplačevalca […]. Določba 147. člena Ustave od zakonodajalca
ne zahteva, naj v celoti opredeli merila za določitev višine javne dajatve, temveč jih mora
določiti vsaj okvirno […]«. Pri tem je Ustavno sodišče povedalo tudi, kdaj je zadoščeno
zahtevi po določnosti na primeru predpisov, ki urejajo javne dajatve, in sicer, kadar »[…]
zakonodajalec sprejme bistvene določbe o javni dajatvi z zadostno natančnostjo«, pri
čemer pa je poudarilo, da zakonodajalec ni usposobljen tudi odločiti o vsakem
posameznem vprašanju, zato to tudi ni zahtevano. »Če je podrobnejša določitev

posameznih elementov, ki opredelijo posamezno zakonsko merilo za določitev višine javne
dajatve, odvisna od dognanj različnih strok, mora zakonodajalec že zaradi narave stvari
prepustiti izvršilni veji večje možnosti za lastno presojo«. Iz navedenega razloga je
presoja Ustavnega sodišča v takih primerih zadržana. Pri presoji je ugotovilo, da je
zakonodajalec določil stroške, ki nastanejo z obremenjevanjem voda, kot tudi način
ugotavljanja potrebnih sredstev in merila za določitev višine javne dajatve, Vlada pa je
morala pri določanju višine vodnega povračila upoštevati še socialne, gospodarske in
geografske značilnosti območja, na katerem se izvaja vodna pravica. V nadaljevanju je
Ustavno sodišče razložilo obravnavano ureditev v ZV in Uredbi, pri čemer je ugotovilo, da
očitki pobudnice ne držijo in da izpodbijana ureditev ni v ničemer sporna. V izpodbijanih
določbah so bila tako po oceni Ustavnega sodišča upoštevana vsa zakonska merila za
določitev višine vodnega povračila. S tem se je opredelilo tudi do navedb pobudnice o
kršitvah načela enakosti (14. člen Ustave) in svobodne podjetniške pobude (74. člen
Ustave), pri čemer je zapisalo, da iz obrazložitve izhaja, da so gospodarske, socialne in
geografske značilnosti posameznega območja pri določitvi višine vodnega povračila
upoštevane, zato zgolj nestrinjanje pobudnice s primernostjo teh okoliščin ne more
utemeljiti neskladnosti z drugim odstavkom 14. člena Ustave.
V zgornjem primeru je šlo za presojo kršitve načela legalitete z vidika 147. člena Ustave, v
že omenjeni zadevi U-I-156/08, v kateri je šlo za razširitev postopka iz presoje zakonske
določbe na podzakonski predpis, pa je bila obravnavana specifična ureditev avtonomije
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univerz, zato je Ustavno sodišče navedbe pobudnic o kršitvi načela legalitete presojalo z
vidika 58. člena Ustave. Slednji je po Ustavnemu sodišču glede razmerja med
zakonodajno in izvršilno oblastjo ter s tem v razmerju do drugega odstavka 120. člena
Ustave ravno tako specialna določba, ki pomeni izpeljavo sicer splošne zahteve po
spoštovanju načela zakonitosti glede specifične vsebine, to je načina financiranja državnih
univerz oz. visokih šol. Ustavno sodišče torej v takih primerih, podobno kot v primerih
dajatev, ne presoja izpodbijane ureditve z vidika drugega odstavka 120. člena Ustave,
temveč z vidika drugega odstavka njenega 58. člena. Po Ustavnemu sodišču »Iz te

določbe zato izhajajo enaka načela, po katerih mora biti zakon vsebinska podlaga za
izdajanje podzakonskih predpisov in posamičnih aktov izvršilne oblasti, tako Vlade kot
upravnih organov, ne da bi bilo potrebno izrecno pooblastilo v zakonu«. Pri presoji sporne
ureditve je Ustavno sodišče ugotovilo, da sporna določba zakona, na kateri temelji uredba
2, golo pooblašča izvršilno vejo oblasti, da lahko ta pri podzakonskem urejanju
samostojno in izvirno uredi določeno vprašanje - določi način financiranja državnih univerz
in državnih visokih šol, kar pa je v neskladju z drugim odstavkom 58. člena Ustave. Zato
je po koneksiteti presojalo tudi sporno uredbo 2, pri tem pa ugotovilo, da zakon Vladi ne
določa nobenih vsebinskih kriterijev za podrobnejše urejanje tega vprašanja s
podzakonskim predpisom. Zato je Vlada uredbo 2, za izdajo katere je sicer res imela
zakonsko pooblastilo, izdala brez vsebinske podlage v tem zakonu. Vlada je s to uredbo
po oceni Ustavnega sodišče ne le dopolnjevala, razčlenjevala ali opisovala zakonske
določbe, temveč je tudi na izviren način uredila določeno vprašanje, zato je v neskladju z
drugim odstavkom 58. člena Ustave celotna uredba 2. Pri tem se Ustavno sodišče ni
odločilo za njeno razveljavitev, temveč za ugotovitveno odločbo, saj uredba vprašanja ni
urejala na način, ki bi lahko omogočal njeno razveljavitev ali odpravo. Morebitna
razveljavitev ali odprava uredbe 2 bi po Ustavnem sodišču povzročila pravno praznino,
zaradi katere bi se ustavilo financiranje državnih univerz in visokih šol. Zato je Vladi
naložilo odpravo ugotovljenega neskladja v roku treh mesecev po tem, ko bo
zakonodajalec sprejel novo zakonsko ureditev, s katero bo določil ustrezne vsebinske
kriterije za podzakonsko urejanje tega vprašanja.
Iz ustavnosodne prakse je razvidno, da se pobudniki pri kršitvi načela legalitete večkrat
sklicujejo tudi na kršitev načela usklajenosti pravnih aktov iz tretjega odstavka 153. člena
Ustave. Načelo legalitete namreč ne pomeni le vsebinske vezanosti uprave na zakon,
temveč zahteva tudi samo skladnost podzakonskih predpisov, ki jih izdaja uprava, z vsemi
višjimi predpisi. Konkretizacijo načela legalitete je torej moč najti tudi v 153. členu, ki
zahteva skladnost vseh nižjih pravnih aktov z višjimi. S povedanim pravzaprav govorimo o
hierarhiji pravnih aktov in norm, ki zahteva skladnost nižjih pravnih norm in pravnih aktov
z višjimi. Predpisi uprave se tako v hierarhiji pravnih norm umeščajo nižje od zakona in
višje od posamičnih upravnih aktov. Podzakonski predpisi so namreč namenjeni
izvrševanju zakona, kot taki pa so po drugi strani tudi podlaga za izdajo posamičnih
upravnih aktov (upravnih odločb). Ker je podzakonski predpis hierarhično nižji od zakona,
mora kot tak na zakonu tudi temeljiti. V hierarhiji pravnih norm je zahtevana skladnost
vseh nižjih predpisov z vsemi višjimi, zato morajo biti podzakonski predpisi, poleg z
zakonom, skladni tudi z Ustavo in pa tudi z mednarodnim pravom.
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Hierarhija pravnih norm po Horvatu (2007, str. 152) izraža razmerje med pravnimi
normami in akti, ki te norme vsebujejo, zahteva pa predvsem, da nižje pravne norme oz.
akti ne smejo obstajati brez višjih pravnih norm oz. aktov, poleg tega pa jim tudi ne
smejo nasprotovati. Nujnost obstoja tovrstne hierarhije v pravnem redu države je
utemeljena predvsem zaradi njegove zapletenosti. V pravnem redu države namreč obstaja
veliko število predpisov, pri tem pa se njihovo število iz leta v leto tudi povečuje. Pri tako
velikem številu normativnega urejanja je nemogoče, da bi bili vsi predpisi enakovredni oz.
da med njimi ne bi obstajala nekakšna hierarhija, ki bi omogočala preverjanje njihove
pravne pravilnosti.
Skladnost pravnih aktov in norm je izrednega pomena za pravni red določene države.
Namreč večja kot je njihova skladnost, večja bo pripravljenost pravnih subjektov, da se po
njih ravnajo, s čimer se posledično krepi pravni red države kot celote. Poleg tega pa
dosledno uresničevanje načela zakonitosti pomeni tudi sprotno izločanje neustreznih
predpisov iz pravnega reda, kar pripomore tudi k večji pravni varnosti in učinkovitejšemu
varstvu človekovih pravic (Horvat, 2007, str. 158).
Poleg tega načelo legalitete, kot je bilo že omenjeno, ne veže le uprave, temveč tudi
zakonodajalca. Ustava v 87. členu določa temeljno pravilo, da se lahko pravice in
obveznosti državljanov določajo le z zakonom. Iz te ustavne določbe sledi, da lahko
pravice in obveznosti posameznikov in pravnih oseb določa le zakon, nikakor pa ne
izvršilni predpis ali katerikoli drug predpis, ki bi bil po svoji veljavi nižji od zakona. Pri tem
lahko zakon sprejema le zakonodajalec, ne pa tudi izvršilna veja oblasti.
Zakonodajalec omejuje možnost arbitrarnega delovanja izvršilne veje oblasti s tem, ko ji v
svojih zakonih daje posebno pooblastilo za izdajo podzakonskih predpisov. Zakonodajalec
tako z zakonom usmerja izvršilno vejo oblasti, kako naj ga s podzakonskim predpisom
razčlenjuje oz. konkretizira (Tičar in Rakar, 2011, str. 83). Zakonodajalec je torej tisti, ki
določi, da morata Vlada ali minister podrobneje urediti določena vprašanja zaradi pravne
varnosti in enotne razlage zakona. Pooblastilo za izdajo podzakonskih predpisov v zakonu
imenujemo tudi izvršilna klavzula.
Pri tem je potrebno opozoriti, da izvršilna klavzula ni vedno potrebna oz. zahtevana.
Ustavno sodišče je glede tega večkrat zapisalo, da »[…] izvršilna klavzula pomeni le, da

zakonodajalec izdaje izvršilnih predpisov ni prepustil presoji izvršilne oblasti, ampak ji je z
zakonom naložil, da določena vprašanja mora urediti, in da ji je za to določil tudi rok.
[…]« (21. točka obrazložitve odločbe U-I-330/96 z dne 11. 6. 1997).
Z vidika zahteve po izvršilni klavzuli v teoriji ločujemo med dvema vrstama podzakonskih
predpisov. Prva vrsta podzakonskih predpisov je tista, ki je namenjena zgolj
podrobnejšemu razčlenjevanju (konkretiziranju, interpretiranju) zakona oz. njegovih
določb, za izdajo tovrstnih podzakonskih predpisov uprava ne potrebuje izvršilne klavzule
oz. izrecnega pooblastila v zakonu (Tičar in Rakar, 2011, str. 81). Če gre torej zgolj za
interpretacijo zakona, izvršilna klavzula ni nujna, saj ima uprava za izdajo tovrstnih
predpisov t.i. »generalno klavzulo« že v Ustavi. Podzakonski predpis je zato lahko
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interpretativen tudi brez izrecnega pooblastila v zakonu, pa ni nezakonit. Kljub temu pa je
lahko v zakonu predpisan rok, v katerem je potrebno določen podzakonski predpis izdati.
Tovrstno pooblastilo pa je nujno pri izdaji druge vrste podzakonskih predpisov, ki so sicer
namenjeni urejanju določenih vprašanj. Tovrstnih predpisov namreč po Tičarju in Rakarju
(2011, str. 81) ni dovoljeno izdajati brez izrecnega zakonskega pooblastila.
Za Horvata (2007, str. 163) je generalna klavzula zaskrbljujoča, saj daje upravi pooblastilo
za t.i. spontano ustvarjanje abstraktnih norm in aktov, kar pomeni, da lahko sama ustvari
pravni akt, torej po svoji volji, spontano in brez specialnega pooblastila v zakonu. Pri tem
sicer poudarja, da popolna svoboda organa izvršilne oblasti pri določanju vsebine nižjega
pravnega akta zaradi zahteve, da mora višji pravni akt vedno določati vsaj minimum te
vsebine, ni mogoča, pa vendarle generalna klavzula predstavlja najširše pooblastilo za
izdajanje podzakonskih predpisov, zato je po Horvatu (2007, str. 164) teoretično bolj
sprejemljivo izrecno pooblastilo v zakonu, ki natančno določa, kateri organ lahko izda
predpis, kdaj ga mora izdati ter kakšna naj bo njegova vsebina99.
Po Ustavnem sodišču mora biti pooblastilo izvršilni veji za izdajo podzakonskih predpisov v
zakonu »[…] po vsebini, namenu in obsegu dovolj določno in omejeno, da je ravnanje
uprave za državljana predvidljivo«. Vendar pa je pri tem pomembno, da načelo legalitete
ne prepoveduje uporabe generalnih klavzul (22. točka obrazložitve odločbe U-I-330/96).
Tako je Ustavno sodišče v zadevi U-I-84/09 z dne 2. 7. 2009 na očitke predlagatelja,
Računskega sodišča RS, da je izpodbijana ureditev v uredbi, ki jo je izdala Vlada,
nezakonita, ker ta zanjo ni imela izrecnega pooblastila, v 9. točki obrazložitve odgovorilo,
da »ne drži trditev predlagatelja, da Vlada brez izrecnega zakonskega pooblastila ne bi

smela izdajati izvršilnih predpisov za izvrševanje zakonov. Če ga zakonodajalec določi, to
pomeni le, da zakonodajalec izdaje izvršilnih predpisov ni prepustil (v celoti) presoji
izvršilne oblasti, temveč ji je z zakonom naložil, da določena vprašanja mora urediti in ji za
to določil tudi rok […]. Izvršilne klavzule so lahko pri nalaganju oziroma pooblaščanju za
izdajo izvršilnih predpisov splošnejše (npr. ne določajo natančno, kaj je treba urediti z
izvršilnim predpisom) ali povsem precizne (natančno določajo materijo, ki jo sme izvršilni
predpis urejati). Kakšno vrsto izvršilne klavzule bo zakonodajalec v posameznem primeru
izbral, sodi v polje njegove proste presoje. Pri tem je omejen le z ustavno opredeljenimi
razmerji med zakonodajno in izvršilno oblastjo. Ker že načelo delitve oblasti (drugi
odstavek 3. člena Ustave) izključuje možnost, da bi upravni organi ali Vlada spreminjali ali
samostojno urejali zakonsko materijo, izvršilna klavzula ne sme vsebovati pooblastil, na
podlagi katerih bi izvršilni predpisi lahko vsebovali določbe, za katere ni podlage že v
zakonu, zlasti pa ne smejo prepustiti izvršilnemu predpisu samostojnega odrejanja pravic
in obveznosti«. Pri tem je Ustavno sodišče ugotovilo, da je izvršilna klavzula v zakonu
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Enakega mnenja je tudi Pavčnik (2000, str. 426), ki sicer govori o uredbah, ki so po njegovem mnenju
prototip podzakonskih predpisov, poudarja pa, da je mnogo bolj od splošnega pooblastila (generalne klavzule)
sprejemljiva izvršilna klavzula, torej točno navodilo v zakonu, kako naj ga uredba dopolnjuje in konkretizira.
Po Pavčniku »takšno usmerjanje preprečuje, da bi se uredbodajalčeva domena širila, in hkrati omogoča, da je
uredba v resnici le izvršilni predpis«.
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povsem natančna in pomensko zaprta in da torej očitki predlagatelja o tem, da mora
Vlada imeti za izdajo uredbe vedno izrecno pooblastilo v zakonu, ne držijo, vendar pa je v
nadaljevanju ugotovilo tudi, da je v tem primeru Vlada z izpodbijano ureditvijo pravzaprav
presegla zakonski okvir, zaradi česar je bila takšna ureditev v sporni Uredbi v nasprotju z
drugim odstavkom 120. člena Ustave in jo je Ustavno sodišče razveljavilo.
Kot je namreč Ustavno sodišče zapisalo v že omenjeni odločbi U-I-50/00, so upravni
organi pri izdajanju predpisov vsebinsko vezani na namen zakonodajalca, zato morajo
upoštevati tudi vrednostna merila za izvrševanje zakona. Ta pa morajo biti v zakonu jasno
izražena oz. iz njega nedvoumno razvidna, kar pa zahteva tudi načelo jasnosti in
določnosti.
Pooblastilo zakonodajalca za podzakonsko urejanje pa ne sme biti preširoko ali premalo
določno. Izvršilna veja oblasti se lahko namreč pri izdajanju podzakonskih predpisov giblje
zgolj v zakonodajnem okviru, ki ga mora določiti zakonodajalec. Z njim zakonodajalec
določi smer, v kateri se mora gibati izvršilna veja oblasti, in s tem prepreči njeno
arbitrarnost oz. samovoljo. Zakonodajalec ne more prepustiti tistega, kar je pridržano
njemu, izvršilni veji oblasti, saj bi bilo v tem primeru kršeno načelo delitve oblasti. T.i.
»golo« pooblastilo po Šturmu (1998, str. 155) pomeni kršitev ustavnega reda, saj gre v
tem primeru za »[…] opustitev obveznega pravnega urejanja s strani zakonodajalca«.
V praksi se zgoraj omenjeno sporno golo pooblastilo zakonodajalca pri izdajanju
podzakonskih predpisov izvršilni veji oblasti večkrat pojavlja. Pri tem je bilo večkrat
poudarjeno spoznanje, da je zakon abstrakten pravni akt in da zakonodajalec sam seveda
ne more predvideti, in tako v zakonu predpisati, vseh mogočih situacij in primerov, do
katerih lahko pride v praksi. Zato je nujno, da se določene podrobnosti prepustijo v
urejanje izvršilni veji oblasti, ki to stori s podzakonskimi predpisi. Za Kerševana (2004, str.
125) dejstvo, da je zakon abstraktne narave, pomeni, da je izvršilni veji oblasti nujno
prepuščeno določeno polje proste presoje pri sekundarnem urejanju področja s
podzakonskimi predpisi. Zakon namreč predpisuje le temeljne okvire in cilje, konkretizacija
zakona v praksi pa je v rokah izvršilne veje oblasti. Pri tem pa Kerševan (2004, str. 126)
poudarja, da je dolžnost zakonodajalca, da takšno pooblastilo izvršilni veji oblasti nujno
omeji tako v obsegu kot tudi v namenu, hkrati pa svari, da bi v nasprotnem primeru, torej
če takšno pooblastilo ne bi bilo potrebno, imela lahko izvršilna veja oblasti enak položaj,
kot ga ima zakonodajalec, kar pa je seveda v nasprotju z načelom delitve oblasti.
Kerševan pri tem poudarja tudi, da takšno pooblastilo ne sme biti nedoločno, saj je v tem
primeru nemogoče preverjati, ali je pri podzakonskem urejanju prišlo do kršitve s strani
izvršilne veje oblasti, in takšne kršitve tudi sankcionirati.
Odstopanja od teoretičnega okvira v praksi ugotavlja tudi Horvat (2007, str. 158 in 159).
Zakonske določbe namreč pogosto ne ustrezajo zahtevanemu kriteriju po jasnosti in
nedvoumnosti. Posledično je velikokrat prekršena zahteva, da morajo biti predpisi strogo
odvisni od zakona. Pogosto se namreč zgodi, da zakonodajalčev namen iz samega zakona
ni jasno razviden. Poleg tega pa se v praksi velikokrat zgodi tudi, da upravni organi
sprejemajo interne akte, ki pa po svoji naravi ne učinkujejo le interno, pač pa tudi
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eksterno. Horvat (2007, str. 159) pri tem poudarja, da uprava prvega odstavka 9. člena
ZDU ne sme nikakor razlagati kot pooblastilo k samostojnemu in spontanemu delovanju.
Sicer priznava, da je to do določene mere res lahko spontano, ker uprava lahko tudi sama
izbira zakon, katerega izvrševanje bo uredila, vendar nikakor ne tudi samostojno, saj je
uprava nujno vsebinsko vezana na zakon.
Če zakon upravi pri izdajanju izvršilnih predpisov ne postavlja jasnega okvira, se lahko kaj
kmalu zgodi, da pride do nezakonitega ravnanja s strani uprave (npr. prekoračitve
pooblastil ali celo do zlorabe oblasti) (Horvat, 2007, str. 159). Uprava ne sme izrabljati
abstraktnega delovanja za doseganje nerazumnih ali ustavno nelegitimnih ciljev, poleg
tega pa nikakor ne sme prevzemati vloge zakonodajalca (Horvat, 2007, str. 162).
Nedopustno je torej takšno pooblastilo v zakonu, ki bi dalo upravi podlago, da sama
določa pravice in obveznosti, kot tudi pooblastilo, ki upravi pri izdajanju predpisa ne
določa okvira, po Horvatu (2011, str. 165) gre namreč v obeh primerih za kršitev 120.
člena Ustave.
Teorija torej ugotavlja, da je »golo« pooblastilo za izdajanje izvršilni veji oblasti
nedopustno. Vendar pa že teorija priznava, da v praksi prihaja tudi do takšnih primerov.
Zgoraj je bila zaradi razširitve postopka presoje na podzakonski predpis že omenjena tudi
zadeva U-I-200/00, ki pa jo na tem mestu ponovno omenjam ravno zaradi presoje
zakonskega pooblastila za izdajo uredbe, za katerega se je izkazalo, da je bilo golo
pooblastilo. Ustavno sodišče je v 5. točki obrazložitve te odločbe zapisalo: »[…] Ker že

načelo delitve oblasti izključuje možnost, da bi upravni organi spreminjali ali samostojno
urejali zakonsko materijo, izvršilna klavzula ne sme vsebovati pooblastil, na podlagi
katerih bi izvršilni predpisi lahko vsebovali določbe, za katere ni že v zakonu podlage,
zlasti pa ne smejo samostojno odrejati pravic in obveznosti […]«. Pri tem je ugotovilo, da
je zakonsko pooblastilo, na podlagi katerega je Vlada uredila določena vprašanja z
uredbo, golo pooblastilo, ter da je zakonodajalec podrobneje uredil pridobitev pravice le
za določen krog oseb, medtem ko je urejanje pridobitve enake pravice drugega dela oseb
v celoti prepustil izvršilni veji oblasti. Na takšni podlagi je Vlada v izpodbijani uredbi
povsem samostojno in od zakona neodvisno določila pridobitev pravice za ta krog oseb.
Na podlagi izpodbijane uredbe pa so bile vsem trem ustavnim pritožnikom zavrnjene
prošnje za pridobitev pravice. Takšno zakonsko pooblastilo, ki daje izvršilni veji oblasti
možnost od zakona povsem neodvisnega, samostojnega določanja pravic in obveznosti,
pa je v nasprotju z drugim odstavkom 3. člena ter z drugim odstavkom 120. člena Ustave.
Ustavno sodišče je zato sporen člen zakona razveljavilo, uredbo, ki je na njem temeljila,
pa zaradi nastanka škodljivih posledic odpravilo.
Za golo pooblastilo v zakonu je šlo tudi v zadevi U-I-146/01 z dne 25. 9. 2003. V tej
zadevi je šlo za presojo zakonskega pooblastila iz Zakona o varnosti cestnega prometa
(Ur. l. RS, št. 30/98, 61/2000, 21/02 in 67/02, v nadaljevanju: ZVCP), ki je bilo podlaga za
izdajo Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se
vozijo skupine otrok (Ur. l. RS, št. 78/99 in 58/2000). Ustavno sodišče je v 12. točki
obrazložitve med drugim zapisalo, da se pravilnik lahko izda le, če tako določa zakon ali
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uredba oz. če minister oceni, da je izdaja pravilnika potrebna za namene izvrševanja
zakonov in drugih navedenih predpisov, minister pa ga lahko izda tudi brez izrecnega
zakonskega pooblastila, kar pa ne pomeni, da pravilnik lahko samostojno in neodvisno od
zakona ureja določena vprašanja, ki niso povezana z izvrševanjem vprašanj, ki jih že ureja
zakon, oz. vsebuje kriterije in merila za njegovo izvrševanje. Pri tem je poudarilo, da bi
moralo zakonsko pooblastilo vsebovati bistvene kriterije in merila, na podlagi katerih naj
bi se s podzakonskim aktom natančneje določili navedeni posebni pogoji, pri tem pa
ugotovilo, da obravnavano sporno pooblastilo tega ne vsebuje, zato pomeni golo
pooblastilo za izdajo izvršilnega predpisa, ki temu predpisu v celoti prepušča določitev
posebnih pogojev, zato je takšna določba ZVCP protiustavna, protiustavne pa so tudi
določbe spornega Pravilnika, ki na njej temeljijo. O tem je izdalo ugotovitveno odločbo, v
kateri je zakonodajalcu naložilo tudi rok za odpravo nepravilnosti.
Že iz zgornjega prikaza je razvidno, da se temeljna načela pravne države med seboj
pogosto prepletajo. Poleg načela legalitete, ki je sicer najpomembnejše načelo, ki veže
upravo pri izdajanju splošnih predpisov, so pomembna tudi druga, zgoraj že omenjena
načela, ki vežejo upravo na tem področju.
Načelo enakosti pred zakonom iz drugega odstavka 14. člena Ustave je drugo načelo, ki
se za načelom legalitete najpogosteje pojavlja v praksi Ustavnega sodišča. Po Ustavnem
sodišču načelo enakosti pomeni, da izvršilna veja oblasti pri izdajanju predpisov ne sme
ravnati arbitrarno v tem smislu, da bi različno urejala enake pravne položaje100. Načelo
enakosti terja, da morajo biti različni položaji urejeni različno in primerljivi položaji enako.
Pri tem po Ustavnem sodišču obravnavanega načela »[…] ni mogoče pojmovati kot

enostavne splošne enakosti vseh, pač pa kot enako obravnavanje enakih dejanskih stanj«
(U-I-167/99 z dne 6. 2. 2003). Po ustaljeni ustavnosodni presoji to seveda ne pomeni, da
pravni položaji ne smejo biti urejeni različno, pač pa pomeni, da mora imeti uprava, kadar
pravne položaje ureja različno, za to razumen in stvaren razlog in da tega ne sme početi
samovoljno101.
Očitke pobudnikov in pritožnikov o kršitvah načela enakosti z izpodbijano ureditvijo
Ustavno sodišče presoja s t.i. testom arbitrarnosti. Pri tem ugotavlja, ali razlikovanje služi
ustavno dopustnemu cilju, ali je ta cilj v razumni povezavi s predmetom urejanja in ali je
razlikovanje primerno sredstvo za dosego tega cilja (U-I-96/99 z dne 3. 2. 2000).
Novejši primer presoje kršitve načela enakosti pred zakonom je zadeva U-I-256/08 z dne
18. 2. 2010, v kateri Ustavno sodišče zatrjevanih kršitev predlagatelja, Sindikata delavcev
v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti, ni našlo. V omenjeni zadevi so bile sicer
z zahtevo izpodbijane določbe treh različnih predpisov, dveh področnih zakonov in
Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive (Ur. l. RS, št.
54/02, 123/08 in 44/09). Očitki izpodbijane določbe Pravilnika so se nanašali na neenako
obravnavanje posameznikov oz. na kršitev drugega odstavka 14. člena Ustave,
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Tako Ustavno sodišče npr. v zadevi U-I-192/05 z dne 15. 12. 2005.
Tako Ustavno sodišče npr. v odločbi št. U-I-296/96 z dne 19. 3. 1998; U-I-263/95 z dne 18. 3. 1999.
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izpodbijana ureditev pa je urejala napredovanje v nazive na področju vzgoje in
izobraževanja. Predlagatelj je zatrjeval, da izpodbijana ureditev ne omogoča napredovanja
določeni skupini zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, medtem ko drugi skupini zaposlenih
na primerljivem mestu to omogoča. Ustavno sodišče je ugotovilo, da to drži. V
nadaljevanju je zato presojalo, ali gre za upravičeno razlikovanje ali za kršitev načela
enakosti pred zakonom, pri čemer je v 18. točki obrazložitve zapisalo: »Splošno načelo

enakosti pred zakonom iz drugega odstavka 14. člena Ustave zahteva, da zakonodajalec
bistveno enake položaje ureja enako, če jih ureja različno, pa mora za razlikovanje
obstajati razumen razlog, izhajajoč iz narave stvari«. Na tej podlagi je ugotovilo, da so
očitki predlagatelja o neupravičenem razlikovanju neutemeljeni, saj ne drži, da bi moralo
biti napredovanje v naziv na vseh delovnih mestih enako. Ustavno sodišče je v tem delu
pritrdilo razlagi Vlade, po kateri je napredovanje omogočeno le zaposlenim na določenih
delovnih mestih in ne vsem zaposlenim. V nazive tako po Vladi lahko napredujejo le
strokovni delavci, ki neposredno opravljajo vzgojno-izobraževalno delo, in pa tisti, ki
neposredno delajo z otrokom, ki potrebuje pomoč ali svetovanje, ne pa tudi zaposleni, ki
pri teh procesih zgolj sodelujejo. Takšen kriterij je po Ustavnem sodišču razumen in
pravilno ločuje svetovalne delavce od zaposlenih na tistih delovnih mestih, za katere
predlagatelj očita kršitev načela enakosti. Ustavno sodišče je torej ugotovilo, da
razlikovanje med določenimi skupinami zaposlenih v vzgoji in izobraževanju res obstaja,
vendar je pritrdilo razlagam in pojasnilom Vlade za takšno razlikovanje in ugotovilo, da je
takšno razlikovanje nujno in primerno, zato je zaključilo, da izpodbijana določba Pravilnika
ni v neskladju z Ustavo.
Kršitev načela enakosti je bila ugotovljena v zadevi U-I-46/05 z dne 11. 1. 2007, v kateri
je Ustavno sodišče presojalo 11. člen Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča na območju Občine Ruše (Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške
regije, št. 22/2000 in 28/03). Pobudnica je zatrjevala protiustavnost izpodbijane ureditve,
in sicer njeno neskladje s 14. in 74. členom Ustave. Izpodbijana ureditev je pobudnici
nalagala plačevanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za njen poslovni prostor,
v katerem je opravljala odvetniško dejavnost. Pobudnici je bila izdana odločba, s katero ji
je bilo na podlagi izpodbijane ureditve odmerjeno nadomestilo, pri čemer navaja, da je
izpodbijani 11. člen Odloka kot dodatni kriterij predpisoval tudi ugodnosti, ki pa naj bi bile
predvidene za druge dejavnosti, ne pa tudi za odvetništvo. Pobudnica je občini očitala
nerazumljivost in arbitrarnost pri vrednotenju poslovnega prostora, 12. členu Odloka pa
neskladje z njegovim 9. členom. Ustavno sodišče je pri presoji izpodbijane ureditve
ponovno poudarilo, da »[…] je izjemna donosnost dejavnosti, ki se opravlja na določenih

lokacijah […] okoliščina, ki jo lokalna skupnost utemeljeno upošteva, ko določa višino
nadomestila«. Pri tem je zapisalo, da na ta način vzpostavljena neenakost sama po sebi
še ne pomeni kršitve drugega odstavka 14. člena Ustave, »vendar načelo enakosti pred
zakonom terja tudi upoštevanje sorazmerja med dodatno ugodnostjo in s tem povezanimi
dodatnimi bremeni, ki jih normodajalec z različnim urejanjem pravnih položajev nalaga
posameznim zavezancem. Načelu enakosti ustreza takšna normativna različnost, ki
ustreza različnosti dejanskih stanj, s tem da razlikovanje ne sme biti arbitrarno in mora
predpis v okviru svojega namena izbrati sredstva, sorazmerna ugotovljeni različnosti
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položajev, ki so podlaga za normativno razlikovanje«. Vendar pa lahko izpodbijana
ureditev opravi takšen test le, če izdajatelj predpisa Ustavnemu sodišču posreduje
relevantne podatke, ki so bili uporabljeni pri takšnemu urejanju. Ker občina v obravnavani
zadevi ni odgovorila na očitke pobudnice o spornosti ureditve, poleg tega pa podatkov, s
katerimi bi lahko utemeljila takšne razlike, tudi ni sporočila med potekom ustavnosodne
presoje, je Ustavno sodišče ugotovilo, da je bil izpodbijani člen Odloka protiustaven, zato
ga je razveljavilo.
Za presojo z vidika kršitve načela enakosti je šlo tudi v zadevi U-I-192/05 z dne 15. 12.
2005, ki je posebej pomembna, ker gre za pravice duševno in gibalno motenih oseb, torej
ranljivih skupin, ki jim je potrebno v sodobni družbi posvetiti še posebno skrb. V omenjeni
zadevi je bila s pobudo izpodbijana ureditev za posamezne oblike institucionalnega
varstva v Pravilniku o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Ur. l. RS, št.
52/95, 2/98, 19/99, 28/99 – popr., 127/03, 125/04 in 60/05), ki ureja kadrovski normativ,
torej število varuhinj za prizadete skupine odraslih. Pobudniki so izpodbijani ureditvi očitali
kršitev načela enakosti iz drugega odstavka 14. člena Ustave ter neskladnost s prvim
odstavkom 52. člena Ustave, saj naj bi bilo z njo določeno manjše število varuhinj za
odrasle kot pa število varuhinj za otroke, pri čemer so navajali, da gre tako pri otrocih kot
tudi pri odraslih za enake duševne in telesne motnje, ki se z leti ne zmanjšajo, zato
potrebujejo oboji enako skrb in pomoč. Pobudniki so zatrjevali tudi protizakonitost takšne
ureditve, pri tem pa navedli, da v Zakonu o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 54/92, v
nadaljevanju: ZSV) ni podlage za takšno razlikovanje, zato naj bi bilo to povsem
arbitrarno in brez razumnih razlogov. Ustavno sodišče je ugotovilo protiustavnost
izpodbijane ureditve v delu, ki se nanaša na odrasle osebe, in pri tem ministru, ki je
predpis izdal, določilo tudi rok, v katerem mora ugotovljene nepravilnosti odpraviti. V
obrazložitvi obravnavane odločbe je pa zapisalo, da je pravica do posebnega varstva
invalidov iz 52. člena Ustave kot ena izmed temeljnih socialnih pravic izpeljana iz 2. člena
Ustave in pri tem poudarilo, da je, kot tudi za vse ostale ustavno varovane pravice, tudi za
obravnavano pravico posebnega pomena njena povezava z načelom enakosti pred
zakonom, zato je njegovo spoštovanje in zagotavljanje enakega obravnavanja ena od
temeljnih zahtev, ki mora biti spoštovana tudi v predpisih. Ustavno sodišče je ugotovilo,
da so naloge oskrbe, kamor sodi tudi varstvo, enake za obe skupini, torej tako za otroke
kot tudi za odrasle. Ugotovilo je tudi, da držijo očitki pobudnikov, po katerih je za odrasle
določeno manjše število varuhinj, zato je v nadaljevanju ugotavljalo, ali obstoja za takšno
ureditev razumen razlog. Pri iskanju odgovora na to vprašanje je ugotovilo, da držijo
navedbe pobudnikov, da takšen razlog ne izhaja iz samega ZSV, ugotovilo pa je tudi, da
ne izhaja niti iz samega Pravilnika, našlo pa ga ni niti v navedbah ministra, ki je Pravilnik
izdal. Ker je torej sporna določba Pravilnika urejala drugačen normativ za odrasle kot za
otroke, ki je bil manj ugoden, pri tem pa ni bilo nobenega razloga za takšno ureditev, je
bila ta protiustavna. Ustavno sodišče pri tem izpodbijane ureditve ni razveljavilo, temveč
je o protistavnosti izdalo ugotovitveno odločbo, saj bi z razveljavitvijo sporne določbe
lahko prišlo celo do poslabšanja položaja pobudnikov. Razveljavitev bi v tem primeru
namreč lahko povzročila, da pobudnikom ne bi bilo več zagotovljeno niti trenutno število
varuhinj.
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Naslednje načelo, načelo sorazmernosti, se navezuje na tretji odstavek 15. člena Ustave in
zagotavlja posamezniku, da bo država posegala v njegove človekove pravice in temeljne
svoboščine le, kadar je to nujno zaradi legitimnega razloga in le v tolikšni meri, kolikor je
za dosego legitimnega cilja nujno potrebno. Po Ustavnem sodišču je »poseg v ustavno

pravico na podlagi tretjega odstavka 15. člena Ustave dopusten le, če je po načelu
sorazmernosti primeren in nujen za varstvo pravic drugih in če obstaja sorazmerje med
težo posega v prizadete pravice na eni strani ter pomembnostjo s tem zavarovanih pravic
in koristjo, ki bi bila s tem dosežena, na drugi strani […]« (U-I-59/99 z dne 20. 9. 2001).
Prepoved poseganja v pridobljene pravice je temeljno načelo pravne države, ki izhaja iz 2.
člena in 155. člena Ustave, in pomeni, da sme vanje poseči le zakonodajalec, seveda pod
strogo določenimi pogoji. Po Ustavnem sodišču »ni pravne varnosti, če ni mogoče zaupati

v veljavno pravo in če se ni mogoče zanesti na veljavne predpise. Vsakdo ima pravico
zaupati v veljavno pravo in skladno z njim uravnavati svoja ravnanja in pričakovanja.
Predpis, ki za nazaj predpisuje obveznosti, to zaupanje slabi in s tem zmanjšuje pravno
varnost«. Retroaktivnost je v primeru podzakonskih predpisov oz. predpisov uprave
prepovedana, je pa dovoljena zakonu, vendar le, kadar tako zahteva javna korist in kadar
se s tem ne posega v pridobljene pravice (12. točka U-I-17/97 z dne 23. 3. 2000).
Načelo pravne varnosti zagotavlja posamezniku, da država njegovega pravnega položaja
ne bo poslabšala arbitrarno in brez razloga, temelječega na javnem interesu. Kot primer
kršitve načela pravne varnosti bi izpostavila zgoraj že omenjeno zadevo U-I-202/05, v
kateri je Ustavno sodišče izbralo tehniko (gole) ugotovitve protiustavnosti. V omenjeni
zadevi je bil s pobudo izpodbijan 7. člen Pravilnika o študiji požarne varnosti, pri tem so
pobudniki navajali, da je izpodbijana določba Pravilnika izdelovalcem študij požarne
varnosti zvišala izobrazbene pogoje, ne, da bi bilo pri tem določeno prehodno obdobje za
prilagoditev spremenjenim pogojem, s čimer jim je bila odvzeta možnost izdelovanja teh
študij. Ustavno sodišče je ugotovilo, da področni zakon vsebuje pooblastilo, na podlagi
katerega lahko minister predpiše vsebino in metodologijo izdelave študije požarne varnosti
ter pogoje za pridobitev in odvzem pooblastila za izdelavo te študije. V postopku presoje
izpodbijane določbe Pravilnika je ugotovilo tudi, da očitek pobudnikov o zvišanju
izobrazbenih pogojev ne drži. Vendar pa je Ustavno sodišče pritrdilo očitku, da Pravilnik
med prehodnimi in končnimi določbami ni uredil prehodnega obdobja za določene
posameznike, kar pa je v nasprotju z ustavno zagotovljenim varstvom zaupanja v pravo.
Glede tega je v 14. točki obrazložitve zapisalo: »Načelo varstva zaupanja v pravo

posamezniku zagotavlja, da mu država njegovega pravnega položaja ne bo poslabšala
arbitrarno, torej brez stvarnega razloga, utemeljenega v prevladujočem javnem interesu.
Po ustaljeni ustavnosodni presoji omenjeno načelo iz 2. člena Ustave zahteva, da je treba
pri tehtanju varovanih dobrin oziroma pri presoji kolizije dveh vrednot nameniti posebno
pozornost tudi prehodni ureditvi. Izdajatelj predpisa mora s tehtanjem med cilji, ki jih
zasleduje, in prizadetostjo pravnih položajev oceniti, ali je posebna prehodna ureditev
potrebna, in če je, kakšna naj bo, da bo v čim manjši meri (ob upoštevanju načela
sorazmernosti) prizadela obstoječe pravne položaje in pridobljene pravice posameznikov
[…]. Izdajatelj predpisa ima pri tej oceni sicer precejšen prostor lastne presoje, ne sme pa
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je opustiti, še zlasti ne, če je enak položaj že uredil s prehodnimi določbami«. Ker sporni
Pravilnik ni uredil prehodnih določb oz. položaja določenih posameznikov, ki so pridobili
status odgovornega izdelovalca študij požarne varnosti na podlagi prejšnjega pravilnika o
študiji požarne varnosti, je bil v nasprotju z 2. členom Ustave, o čemer je Ustavno sodišče
izdalo ugotovitveno določbo in ministru naložilo rok za odpravo nepravilnosti, kot je bilo
povedano že zgoraj.
Ustavno sodišče je torej sprejelo stališče, da mora biti v primerih, kot je obravnavani,
zagotovljen primeren rok, v katerem se lahko pravni subjekti prilagodijo novim pogojem,
sicer gre za kršitev načela pravne varnosti. Kadar presoja očitke o kršitvi obravnavanega
načela, Ustavno sodišče praviloma uporabi enega ali več izmed naslednjih testov: test
arbitrarnosti, strogi test sorazmernosti, tehtanje dobrin ali test legitimnosti.
Načelo jasnosti in določnosti pravnih norm zahteva, da so zakonske norme jasne in
nedvoumne ter da so pripravljeni predpisi nedvoumni in jasni. »To je na eni strani

potrebno zaradi varstva naslovnikov predpisa, po drugi strani pa jasen in določen predpis
onemogoča arbitrarno odločanje državnih organov« (16. točka U-I-260/09).
Za kršitev načela jasnosti in določnosti pravnih norm, in s tem neskladnost z 2. členom
Ustave, je šlo v primeru U-I-245/05 z dne 7. 2. 2007, v katerem je Ustavno sodišče glede
obravnavanega načela zapisalo naslednje: »Ustavno sodišče je že večkrat poudarilo

pomembnost načela jasnosti in določnosti pravnih norm kot posebnega vidika ustavnega
načela pravne države iz 2. člena Ustave. To načelo sicer ne pomeni, da morajo biti
predpisi taki, da jih ne bi bilo treba razlagati, saj njihova uporaba vedno pomeni razlago
glede na konkretni primer. Z vidika pravne varnosti, ki je tudi eno od načel pravne države,
postane pravna norma sporna takrat, kadar s pomočjo pravil o razlagi pravnih norm ni
mogoče določiti jasne vsebine […]«. V omenjenem primeru je bila s pobudo dveh družb
izpodbijana ureditev Pravilnika o evidencah in nadzoru pri trgovanju s predmeti kulturne
dediščine (Ur. l. RS, št. 140/04), ki je natančneje določala podatke, ki se vpisujejo v
evidenco pri trgovanju s predmeti kulturne dediščine. Pobudnici sta zatrjevali, da je prišlo
pri izdaji tega Pravilnika do prekoračitve pooblastil iz Zakona o varstvu kulturne dediščine
(Ur. l. RS, št. 7/99, v nadaljevanju: ZVKD). Izpodbijani ureditvi sta očitali tudi, da je
nezakonita, saj nima podlage ne v ZVKD ne v Zakonu o varstvu osebnih podatkov (Ur. l.
RS, št. 86/04), pri čemer naj bi sporne določbe Pravilnika mimo zakona določale nekatere
dodatne podatke, ki se zbirajo v omenjeni evidenci. Ustavno sodišče je pri presoji
izpodbijane ureditve ugotovilo, da so očitki pobudnic o prekoračitvi zakonskega pooblastila
neutemeljeni, saj vsebujeta tako Pravilnik kot tudi ZVKD enake določbe glede podatkov, ki
se lahko zbirajo v evidenci. Nadalje pa je ugotovilo, da izpodbijani člen Pravilnika v
nadaljevanju nedoločno opredeljuje z zakonom določene kategorije podatkov, ki se
vpisujejo v evidenco, saj predpisuje le minimalni obseg, pri čemer dopušča tudi možnost
vpisa širšega obsega teh podatkov. »Ker vpis podatkov nad določenim najmanjšim

obsegom ni urejen s Pravilnikom, v zakonu pa tudi ni določen, je pooblastilo ministra
uporabljeno tako, da način vodenja evidence ni povsem jasno določen« (7. točka
obrazložitve). Po Ustavnem sodišču lahko taka ureditev vodi v neenotnost pri izvrševanju
sporne določbe Pravilnika, poleg tega pa lahko vodi tudi do nesorazmernih posegov v
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ustavno zagotovljeno varstvo osebnih podatkov. Ugotovljenih nejasnosti v spornem členu
Pravilnika tudi ni bilo mogoče zapolniti s pravili razlage pravnih norm, zato ga je Ustavno
sodišče razveljavilo z odložilnim rokom šestih mesecev.
V ustavnosodni praksi je torej mogoče zaslediti presojo predpisov uprave z vidika vsakega
izmed omenjenih načel, pri čemer gre, kot je vidno že iz zgornjega prikaza, zaradi njihove
povezanosti in soodvisnosti večkrat tudi za presojo izpodbijane ureditve z vidika več načel
pravne države hkrati. Kršitve temeljnih načel pravne države so torej eden izmed glavnih
razlogov za prenehanje predpisov uprave oz. njihovo izločitev iz pravnega reda. Pri tem
gre največkrat predvsem za presojo očitkov o kršitvi načela legalitete oz. za vprašanje
zakonitosti izpodbijane ureditve. Na tem področju je Ustavno sodišče izoblikovalo zgoraj
prikazano ustaljeno ustavnosodno presojo, ki se skozi leta ni bistveno spreminjala.
Pogost razlog za njihovo prenehanje v praksi pa je tudi razveljavitev ali odprava njihove
pravne podlage oz. zakona ali zakonske določbe, na kateri upravni predpis temelji.
Podzakonski predpis namreč velja le, dokler velja zakon, na katerem temelji. Ko preneha
veljati ta zakon, preneha veljati tudi podzakonski predpis. Po Tičarju in Rakarju (2011, str.
90 in 91) namreč tako izgubijo pravno veljavo skupaj s predpisom, za katerega izvedbo so
bili sprejeti. Če torej Ustavno sodišče razveljavi ali odpravi neustaven zakon, preneha
veljati tudi podzakonski predpis, ki temelji na tem zakonu.
Podzakonski predpisi so izjemno številčni, v zadnjem času pa je opaziti tudi trend hitrega
naraščanja njihovega števila. Razlogov za to je več, glavni pa je, da regulacija v družbi in
število interakcij narašča. V tej količini regulacije zakonodajalec vse več prepušča v
urejanje drugim. Po Tičarju in Rakarju (2011, str. 82) je število podzakonskih predpisov
veliko, ker so včasih nujno potrebni za izvršitev zakona, tega namreč brez njih sploh ne bi
bilo mogoče izvršiti. Po njunem mnenju tudi število tovrstnih predpisov narašča tudi zato,
ker je sodobno življenje zelo zapleteno in zahteva vse več podrobnega razčlenjevanja
strokovno tehnične narave. Poleg tega se družba hitro spreminja, zato je potrebno temu
prilagoditi predpise, podzakonske predpise pa se lahko spreminja hitreje kot zakon. Za
spremembo zakona so predpisani dolgotrajni postopki, zato je bolj praktično spreminjati
ravno podzakonske predpise. Posledično je v pravnem redu države največje število ravno
teh predpisov, zato je kontrola nad njihovo skladnostjo izrednega pomena, prav tako pa je
pomembno tudi, da obstaja organ, ki lahko takšne predpise izloči iz pravnega reda.
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5

PRIMERJALNO PRAVNA UREDITEV PRISTOJNOSTI
USTAVNIH SODIŠČ IN (REDNIH) SODIŠČ PRI PRESOJI
PREDPISOV UPRAVE ZA IZBRANE DRŽAVE

Pristojnosti ustavnih sodišč oz. drugače poimenovanih institucij, ki opravljajo
ustavnosodno presojo, se lahko med seboj po svetu pomembno razlikujejo102. Če se
osredotočimo zgolj na pristojnost presoje predpisov uprave oz. podzakonskih predpisov,
le-ta ni nujno vedno v rokah ustavnih sodišč, temveč jo ponekod v celoti ali zgolj delno
opravlja tudi redno sodstvo, odvisno od posamezne ureditve po posameznih državah.
Temeljna naloga ustavnih sodišč je tako lahko predvsem varovanje ustavnosti, ponekod,
kot npr. pri nas, pa poleg tega tudi zakonitosti. Tako po Hrenovi (et al., 2011, str. 370,
372 in 373) ustavna sodišča v Italiji, Franciji, Belgiji in Španiji odločajo zgolj o ustavnosti
zakonov in pri tem ne presojajo skladnosti podzakonskih predpisov, presoja tovrstnih
predpisov je podeljena rednemu sodstvu. Ustavno sodišče v Nemčiji pa presoja tudi
podzakonske predpise, vendar pa je tovrstna presoja vsaj delno zaupana tudi rednim
sodiščem, saj te načeloma presojajo višja upravna sodišča. Tudi sicer so redna sodišča, ki
jim je ponavadi podeljena tovrstna presoja, predvsem specializirana višja ali pa vrhovna
upravna sodišča oz. kako drugače poimenovan najvišji upravni sodni organ103.
Pri tem bom posebej izpostavila češko in hrvaško ureditev. Za obe državi je značilen
ustavnosodni sistem, soroden našemu, poleg tega pa me je k izbiri teh dveh držav
dodatno pritegnilo še dvoje – češka ustava vsebuje pooblastilo za prenos pristojnosti
presoje podzakonskih predpisov z ustavnega sodišča na redno sodstvo, kar je bilo ne
nazadnje predlagano tudi pri nas v okviru projekta ustavnih sprememb, medtem ko se je
Hrvaška v začetku leta 2012 v okviru upravnosodne reforme za takšen prenos dejansko
tudi odločila. Zato v nadaljevanju podrobneje analiziram in izpostavljam pravno ureditev
ravno v teh dveh državah.

5.1

ČEŠKA REPUBLIKA

Republika Češka je postala neodvisna država leta 1993, pred tem pa je bila del
socialistične federacije Češkoslovaške (Pavliček in Kindlová, 2006, str. II-3). Danes je
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Mavčič v grobem loči tri sodobne modele ustavnosodne presoje: ameriški model, kontinentalni model in
mešani model (ameriško kontinentalni). V Evropi je najbolj razširjen ravno kontinentalni model, katerega
ustanovitelj je Hans Kelsen, zanj pa je značilna centralizirana ustavnosodna presoja v enem organu, ki se
lahko po različnih državah imenuje različno, povečini pa gre za ustavno sodišče. Takšen model ustavnosodne
presoje je uveljavljen tudi v Sloveniji, Češki in na Hrvaškem, značilen pa je tudi npr. tudi za Avstrijo, Italijo,
Latvijo, Litvo, Madžarsko, Nemčijo, Španijo, Poljsko, Luksenburg idr. Ameriški model je ravno nasproten
kontinentalnemu, zanj je namreč značilna decentralizirana ustavnosodna presoja, ki jo lahko opravljajo vsi
sodniki rednih sodišč v rednih postopkih. Mešani model vsebuje elemente tako ameriškega kot tudi
kontinentalnega, zanj pa je značilno, da lahko kljub obstoju osrednjega ustavnosodnega telesa izvajajo
nekakšno ustavnosodno presojo tudi redna sodišča, saj imajo možnost odkloniti presojo zakona, če menijo, da
je ta protiustaven (Mavčič, 2012).
103
Npr. v Belgiji presoja podzakonske predpise »Državni svet« kot najvišje upravno sodišče v državi (Hren et
al., 2011, str. 390).
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Češka članica EU in demokratična država, v kateri je uveden parlamentarni sistem. Država
temelji na načelu delitve oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno (prvi odstavek 2. člena
Ustave Češke republike, v nadaljevanju: UČR), vladavini prava in spoštovanju človekovih
pravic ter temeljnih svoboščin (prvi odstavek 1. člena UČR).
Češki pravni red je strukturiran hierarhično in temelji na hierarhiji pravnih aktov in norm, v
kateri je zahtevana skladnost nižjih pravnih aktov in norm z višjimi104.
Češka ima dokaj zapleten ustavni red. Ustavnega reda Republike Češke namreč ne
sestavlja le en ustavni dokument, kot npr. pri nas, ampak ga tvori več ustavnih zakonov.
V ožjem pomenu ga tvori Ustava Češke republike z dne 16. decembra 1992 (Ústava České
republiky), v širšem pomenu pa vključuje tudi Listino o temeljnih pravicah in svoboščinah
(Listina základních práv a svobod) in številne druge ustavne zakone. Za takšen sistem
ustavnih zakonov v širšem pomenu UČR uvaja izraz »Ustavni red Češke republike«
(Ustavní pořádek České republiky), njegove sestavine pa so definirane v njenem 3. in 112.
členu (Ústavní soud České republiky, Legal basis, Constitutional order of the Czech
Republic, 2013).
UČR ureja le državno ureditev oz. podrobno organizacijo državne oblasti, medtem ko so
človekove pravice in temeljne svoboščine urejene v Listini o temeljnih pravicah. UČR
sestavlja preambula in 8 poglavij, obsega pa 113 členov. Določbe o sodni oblasti najdemo
v njenem četrtem poglavju, ki obsega člene 81 – 96 in obsega tako določbe o rednem
sodstvu kot tudi o Ustavnem sodišču Češke republike (Ústavní soud České republiky, v
nadaljevanju: Ustavno sodišče).
V češki sistem rednih sodišč se umeščajo okrajna sodišča (okresní soudy), okrožna
sodišča (krajské soudy), višja sodišča (vrchní soudy), Vrhovno sodišče ČR (Nejvyšší soud
České republiky) in Vrhovno upravno sodišče ČR (Nejvyšší správní soud České republiky)
(prvi odstavek 91. člena UČR). Kljub temu, da je Ustavno sodišče urejeno pod poglavjem
sodstva, pa se ga ne smatra kot organ rednega sodstva.
Ustavno sodišče je, po 83. členu UČR, najvišji sodni organ za varstvo ustavnosti. Njegov
sedež je Brno. Ureja ga že UČR v členih 83 – 89, podrobnejšo ureditev pa najdemo v
Ustavnem zakonu o Ustavnem sodišču105 (Zákon o Ústavním soudu, v nadaljevanju: ZύS).
V 87. členu UČR je določenih dvanajst pristojnosti Ustavnega sodišča. To med drugim
opravlja tudi abstraktno ustavnosodno presojo, torej presojo skladnosti zakonov oz.
104

Med pravne vire Češke sodijo ustavni zakoni (ústavní zákony), (navadni) zakoni (zákony) ter predpisi, ki so
po svoji pravni veljavi nižji od zakonov (podzakonski predpisi). Slednji so namenjeni izvrševanju zakonodaje,
na Češkem pa jih imenujejo izvedbene uredbe (nařízení) in odloki oz. odredbe (vyhlášky). Uredbe izdaja
vlada, odredbe pa ministrstva, državni centralni upravni organi in samoupravni organi (organi lokalne in
regionalne samouprave in organi strokovne samouprave, npr. zbornice in društva) (Evropska komisija, 2007).
Pravni viri na Češkem pa so po 10. členu češke Ustave tudi mednarodne pogodbe, ki jih je ratificiral
parlament, od njenega pristopa k EU leta 2004 pa tudi pravo EU. Mednarodno pravo, ki veže Češko, ima
poseben status, saj ima v primeru kolizije vedno prednost, celo pred ustavnim pravom.
105
V ZύS najdemo tudi podrobnejšo ureditev organizacije Ustavnega sodišča, postopka pred njim ter določbe,
ki urejajo položaj sodnikov in njihovih pomočnikov.
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njihovih posameznih določb z ustavnim redom, kot tudi presojo drugih predpisov oz.
njihovih posameznih določb, torej predpisov, ki so nižji od zakona, z ustavnim redom in pa
z zakoni. Pri tem je pomemben predvsem tretji odstavek omenjenega člena, ki določa, da
se lahko presoja ustavnosti in zakonitosti predpisov, nižjih od zakona, z zakonom prenese
na Vrhovno upravno sodišče106. Omenjena določba je vsebovana v češki Ustavi vse od
njenega sprejema leta 1992 in se od takrat ni nikoli spremenila. Prav tako do danes ni
prišlo do sprememb celotnega 87. člena UČR, ki ureja pristojnosti Ustavnega sodišča, niti
do sprememb relevantnih določb ZύS107.
Če Ustavno sodišče ugotovi, da je predpis protiustaven ali nezakonit, ga razveljavi. Češki
sistem ne pozna odprave, prav tako pa tudi ne pobude. Podzakonski predpis je mogoče
izpodbijati le na podlagi vložene zahteve upravičenih predlagateljev, ki so določeni v 64.
členu ZύS. Omenjeni člen zelo natančno določa, kdo lahko vloži predlog za začetek
postopka pred Ustavnim sodiščem in pod katerimi pogoji, pri tem pa ločuje upravičene
predlagatelje glede na to, ali gre za zahtevo za presojo zakona ali za presojo drugega
predpisa. Med upravičene predlagatelje začetka postopka za presojo podzakonskih
predpisov so vključene tudi osebe, ki vložijo ustavno pritožbo zoper posamični akt uprave,
s katerim je prišlo do kršitve ustavno zagotovljenih človekovih pravic in temeljnih
svoboščin. Pri tem 74. člen ZύS določa, da se lahko predlog za razveljavitev zakona ali
podzakonskega predpisa vloži hkrati z ustavno pritožbo, kadar pritožnik zatrjuje njegovo
protiustavnost ali nezakonitost in pod pogojem, da je njegova uporaba povzročila položaj,
ki je predmet ustavne pritožbe. Predlog za začetek postopka ustavnosodne presoje
splošnih predpisov pa lahko, v postopku odločanja o ustavni pritožbi, poda tudi senat
Ustavnega sodišča. Drugi odstavek 78. člena ZύS določa, da mora senat, kadar pri
odločanju o ustavni pritožbi ugotovi, da je zakon ali drug predpis, katerega uporaba je
povzročila položaj, ki je predmet ustavne pritožbe, protiustaven ali nezakonit, prekiniti
odločanje o ustavni pritožbi in na plenum vložiti predlog za njegovo razveljavitev. Ta
določba pravzaprav daje Ustavnemu sodišču možnost razširitve postopka odločanja o
ustavni pritožbi tudi na predpise, ki so v neposredni povezavi z ustavno pritožbo. V tem
primeru se postopek odločanja o ustavni pritožbi prekine do končne odločitve glede
ustavnosti oz. zakonitosti splošnega predpisa.
Upravno sodstvo ureja Zakon o upravnem sodstvu (Zákon soudní řád správní, v
nadaljevanju: Zsřs) (The Supreme Administrative Court of the Czech Republic - Legal
documents, 2013). Zakon ureja celotno upravno sodstvo in obsega določbe tako o
Vrhovnem upravnem sodišču kot tudi o okrožnih (upravnih) sodiščih. Zakon določa
106

»Z zakonom se lahko določi, da namesto Ustavnega sodišča odloča Vrhovno upravno sodišče o: a)
razveljavitvi drugih predpisov (podzakonskih predpisov) oz. njihovih posameznih določb, če so v neskladju z
zakonom; b) o kompetenčnih sporih med državnimi organi in samoupravnimi organi, razen če se ta pristojnost
z zakonom ne podeli drugemu organu« (tretji odstavek 87. člena UČR).
107
Tretji odstavek 87. člena UČR sicer ni edini, ki izrecno omenja Vrhovno upravno sodišče. UČR namreč že
od samega začetka vsebuje še dve določbi, ki omenjata to sodišče. Po njenem 91. členu sodi Vrhovno
upravno sodišče v sistem rednih sodišč, njegove pristojnosti in organizacijo pa ureja zakon. 92. člen pa
postavlja Vrhovno upravno sodišče kot najvišje sodišče v zadevah iz svoje pristojnosti, Vrhovno sodišče pa kot
najvišje sodišče v zadevah splošne pristojnosti.
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organizacijo in pristojnosti upravnega sodstva, postopek pred upravnimi sodišči, ureja pa
tudi nekatera vprašanja glede položaja sodnikov (1. člen Zsřs).
Na prvi stopnji ne delujejo upravna sodišča, temveč specializirani upravni oddelki znotraj
okrožnih sodišč108. Zoper (dokončne) odločitve le-teh ni rednih pravnih sredstev, obstaja
pa možnost vložitve (dveh) izrednih pravnih sredstev na Vrhovno upravno sodišče (The
Supreme Administrative Court of the Czech Republic, Remedies against decisions of
administrative courts, 2013).
Vrhovno upravno sodišče je urejeno v drugem delu Zsřs pod naslovom »Vrhovno upravno
sodišče«, ki obsega v člene 11 – 30. Sestavljajo ga predsednik, podpredsednik, vodje
oddelkov, predsedniki senatov in drugi sodniki (13. člen). Odločanje poteka v senatih ali
razširjenih senatih, če pa zakon tako določa, pa lahko sprejema odločitve tudi
predsedujoči senatu.
Vrhovno upravno sodišče je najvišje sodišče na upravnem področju. Kot je bilo že
omenjeno, je bila njegova ustanovitev sicer predvidena v UČR že od njenega sprejema v
letu 1992, a je bilo kljub temu ustanovljeno desetletje pozneje, šele 1. januarja 2003109, v
okviru izvedbe pomembne reforme češkega sistema sodnega nadzora nad upravo.
Vrhovno upravno sodišče je danes najvišje sodišče na področju upravnih zadev, ki presoja
108

Med pristojnosti upravnih oddelkov okrožnih sodišč sodi predvsem odločanje o zakonitosti odločitev
upravnih organov (65. – 78. člen Zsřs) in zagotavljanje varstva pred nedelovanjem upravnih organov (molk
organa) (79. – 81. člen Zsřs) ter pred nezakonitim poseganjem državne oblasti v pravice posameznikov (členi
82 – 87 Zsřs). Poleg tega upravna sodišča odločajo tudi o nekaterih volilnih sporih in zadevah lokalnega ali
regionalnega referenduma (členi 88 – 93 Zsřs) in o nekaterih vprašanjih, ki zadevajo politična gibanja in
stranke (členi 94 – 96 Zsřs).
109
Razloge za takšno zapoznelo ustanovitev je potrebno iskati predvsem v češki zgodovini upravnega sojenja,
ki sega v 19. stoletje oz. upravno sodstvo nekdanje Avstro-Ogrske, katere del je bila tudi Češka. Vrhovno
upravno sodišče je sicer delovalo že v časih Republike Češkoslovaške, od leta 1918 pa vse do leta 1952. Velik
udarec za upravno sodstvo je zadala najprej okupacija Nemčije med drugo svetovno vojno, še večjega pa
vzpon socializma po letu 1948. Posledica slednjega je bila najprej oslabitev in premestitev vrhovnega
upravnega sodišča v Bratislavo leta 1949, čemur je sledila tudi njegova dokončna ukinitev kot tudi ukinitev
upravnega sodstva v celoti v letu 1952. Ponovno rojstvo upravnega sodstva je bilo mogoče šele po letu 1989,
v procesu osamosvajanja in razpada socialistične federacije Češkoslovaške. Po tem letu so Čehi pričeli s
sprejemanjem ustavnih zakonov in številnih drugih predpisov, s katerimi so ponovno položili temelje
upravnemu sodstvu in v letu 1991 omogočili njegovo vnovično vzpostavitev. Presoja na upravnem področju je
bila do leta 2002 podeljena sodiščem splošne pristojnosti, posebno oz. odločilno vlogo na tem področju pa so
odigrala predvsem okrožna in višja sodišča. V tem času je bila sodna presoja upravnih odločitev precej
pomanjkljiva, urejalo pa jo je zgolj posebno poglavje v zakonu o pravdnem postopku, ki je sicer urejal sojenje
v civilnih zadevah. Kljub številnim zakonodajnim naporom Češke po letu 1989 je tako Vrhovno upravno
sodišče tam zaživelo šele desetletje pozneje, kar je bila predvsem posledica težav, s katerimi so se na tem
področju srečevali Čehi v letih 1992 - 2002. Težave so bile povečini postopkovne narave, največjo težavo pa
so predstavljale predvsem nedoslednosti češke ureditve upravnega sodstva z njenimi mednarodnimi
obveznostmi (predvsem problemi kršitve 6. in 13. člena EKČP). Na napake v sistemu upravnega sodstva je ves
čas opozarjalo Ustavno sodišče, v juniju 2001 pa je tudi (z odložilnim rokom do leta 2003) razveljavilo celotno
V. poglavje zakona o pravdnem postopku (Odločba št. 279/2001 Coll. (Pl. US 16/99) z dne 27. 6. 2001). Ta
prelomna odločitev Ustavnega sodišča je vzpodbudila parlament k sprejemu nove zakonodaje na tem
področju, Češko pa k obsežnim reformam upravnega sodstva, ki je pripeljala do ustanovitve Vrhovnega
upravnega sodišča v letu 2003 (The Supreme Administrative Court of the Czech Republic, History, 2013).
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odločitve ter nekatera dejanja uprave na področju javnega prava. Njegova
najpomembnejša naloga je predvsem zagotavljanje enotne sodne prakse in zakonitosti
odločanja na upravnem področju (Research and Documentation Service, Supreme
Administrative Court, 2010, str. 28 in 29).
Med njegove pomembnejše pristojnosti tako sodi predvsem odločanje o t.i. kasacijski
pritožbi110 (kasační stížnost), ki predstavlja izredno pravno sredstvo zoper odločitve
okrožnih sodišč. Z njo se izpodbija sodba okrožnega sodišča, posredno pa tudi upravna
odločba, izdana v upravnem postopku. Obstaja pa še eno izredno pravno sredstvo, o
katerem odloča Vrhovno upravno sodišče, t.i. ponovno sojenje oz. obnova postopka111
(obnova řízení). Obnova postopka je dovoljena le v postopkih varstva pred nezakonitim
poseganjem državne oblasti v pravice posameznikov, v zadevah političnih gibanj in strank
ter le v primeru obstoja novih dokazov ali novih dejstev (Research and Documentation
Service, Supreme Administrative Court, 2010, str. 101). Med njegove pristojnosti pa sodi
tudi odločanje na prvi stopnji o nekaterih sporih glede pristojnosti (med upravnimi organi
in samoupravnimi organi), o volilnih zadevah ter o vprašanjih, ki zadevajo obstoj političnih
gibanj in strank. Na predlog vlade oz. predsednika republike (v primeru, kadar vlada ne
poda predloga v tridesetih dneh od prejema prijave) odloča o prepovedi politične stranke
ali pa o začasni prekinitvi ali obnovitvi njenih aktivnosti. S tem je Vrhovno upravno sodišče
prevzelo nekatere pristojnosti, ki so bile prvotno podeljene Ustavnemu sodišču (Pavliček in
Kindlová, 2006, II-62). Od leta 2005 odloča tudi o kasacijskih pritožbah zoper odločitve
okrožnih sodišč glede razveljavitve ukrepov splošne narave. Ukrep splošne narave je
odločitev uprave, ki ni ne predpis ne upravna odločba, tipičen takšen ukrep je npr. upravni
akt, ki nalaga obveznost skupini posameznikov (The Supreme Administrative Court of the
Czech Republic, Judicial review of measures of a general nature, 2013). Od leta 2008
dalje pa je tudi disciplinsko sodišče zoper sodnike, državne tožilce in od leta 2009 tudi
zoper sodne izvršitelje (Research and Documentation Service, Supreme Administrative
Court, 2010, str. 28 in 29).
Kot je bilo omenjeno že zgoraj, je bila v češko Ustavo ves čas od njene uveljavitve leta
1993 vključena tudi določba, ki je predvidevala nastanek Vrhovnega upravnega sodišča,
vendar pa je bilo to dejansko tudi ustanovljeno šele v letu 2003. Ustava je torej
predvidela, da se bo pristojnost presoje pravnih aktov, nižjih od zakona, z njegovo
ustanovitvijo prenesla z Ustavnega sodišča na to sodišče. Vrhovno upravno sodišče je bilo
zaradi težav, s katerimi se je srečevala Češka na tem področju, ustanovljeno šele
desetletje po sprejemu UČR, leta 2003. Pregled pravne ureditve področja pokaže, da je bil
prenos pristojnosti, ki ga omogoča omenjeni člen UČR, delno res izveden, saj je Vrhovno
upravno sodišče z ustanovitvijo pridobilo pristojnost odločanja o nekaterih sporih glede
pristojnosti112, medtem ko med njegovimi pristojnostmi ni najti pristojnosti razveljavitve
podzakonskih predpisov oz. njihovih posameznih določb. Slednje pomeni, da mu ta
pristojnost, kljub določbi v UČR, ki to izrecno dopušča, vse do danes še vedno ni bila
110
111
112

Kasacijsko pritožbo ureja Zsřs v členih 102 – 110.
Obnova postopka je urejena v členih 111 - 119 Zsřs.
Alineja b) tretjega odstavka 87. člena UČR.

89

podeljena z zakonom. Predmet presoje upravnega sodstva kot tudi Vrhovnega upravnega
sodišča so tako praviloma posamični (upravni) akti oz. posamične odločitve uprave in ne
splošni upravni predpisi. Pristojnost presoje tovrstnih predpisov na Češkem torej še vedno
ostaja izključno v rokah Ustavnega sodišča ČR.

5.2

REPUBLIKA HRVAŠKA

Medtem ko ima Češka pooblastilo za prenos pristojnosti presoje predpisov, ki so nižji od
zakona, z ustavnega sodišča na redna sodišča zapisano že v ustavi vse od njenega
sprejema, pa je Hrvaška primer države, v kateri je prišlo do takšnega prenosa brez
izrecnega ustavnega pooblastila ali njene spremembe. Na Hrvaškem je bila v začetku leta
2012 izvedena pomembna reforma upravnega sodstva, v okviru katere je bil takšen
prenos presoje predpisov prenesen na zakonski ravni. V okviru te reforme so na
Hrvaškem z novim Zakonom o upravnem sporu (Zakon o upravnim sporovima, v
nadaljevanju: ZUS) povsem prenovili sistem in organizacijo upravnega sodstva113 in na
novo ustanovili Visoko upravno sodišče Republike Hrvaške (Visoki upravni sud Republike
Hrvatske, v nadaljevanju: Visoko upravno sodišče).
Reforma upravnega sodstva in sprejem novega ZUS je bil sicer pomemben dogodek, ki je
glasno odmeval v hrvaški strokovni javnosti. Na temo novega ZUS je bilo napisanih kar
nekaj člankov, v katerih so se avtorji ukvarjali predvsem z razlogi, ki so pripeljali do
reforme oz. pomanjkljivostmi prejšnje ureditve, z novostmi, ki jih prinaša nova zakonska
ureditev, ter z pomanjkljivostmi nove ureditve in odprtimi vprašanji, ki bi se lahko
pojavljala v praksi114. V hrvaški literaturi je bilo torej narejenega precej v smeri analize
113

Sprejem novega ZUS je predvsem posledica približevanja hrvaške zakonodaje evropski oz. prizadevanj Hrvaške za vstop
v EU. Hrvaški ZUS je bil zastarel zakon, ki je temeljil še na zakonu iz leta 1952, ki pa kljub vsem kasnejšim spremembam in
dopolnitvam še vedno ni povsem ustrezal potrebam današnjega časa in zahtevam oz. standardom, ki so na tem področju
prihajali iz Evrope. Zato so se na Hrvaškem odločili za novi zakon in ne za spreminjanje ali dopolnjevanje obstoječega, saj
so prišli do zaključka, da so potrebne številne oz. obsežne spremembe, ki bi v nasprotnem primeru povzročile nepreglednost
zakona.
114
Opozarjanju na pomanjkljivosti ureditve hrvaškega sodnega nadzora nad upravo in poudarjanju nujnosti in neizogibnosti
reforme je namenjen članek Đerđa Darie (2008b). Članek daje slikovit vpogled v težave, s katerimi so se na tem področju
soočali Hrvati pred izvedbo reforme in sprejemom novega ZUS v letu 2012, v njem pa avtor podaja tudi nekaj predlogov
rešitev za premagovanje nastalih težav. Med najbolj problematičnimi težavami so v članku izpostavljene predvsem
dolgotrajni postopki pred upravnim sodiščem, enostopenjska organizacija upravnega sodstva, ki ni omogočala vložitve
pritožbe zoper odločitve upravnega sodišča, zastarel zakon o upravnem sporu in neusklajenost ureditve hrvaškega
upravnega spora z določbami EKČP (predvsem z njenim 6. členom) ter s standardi, ki jih na tem področju promovira EU.
Kritike na račun upravnega sodstva so prihajale tako od doma kot tudi iz EU. V strokovni javnosti so bile vse bolj glasne
zahteve po dvostopenjskem upravnem sodstvu, saj takšna organizacija upravnega sodstva, v kateri deluje le eno upravno
sodišče za področje celotne države, ne more biti zadostna niti učinkovita. Težavo je predstavljal tudi preozko zastavljen
predmet upravnega spora, kar je imelo za posledico zapostavljenost sodnega nadzora nad nekaterimi posamični akti, ki po
svoji pravni naravi nimajo značilnosti upravnih aktov, vendar pa kljub temu določajo pravice in obveznosti posameznikom,
kot tudi izključenost iz nadzora nad zakonitostjo nekaterih splošnih aktov. Predmet upravnega spora je sicer tesno povezan
s pojmom upravne zadeve, ki pa na Hrvaškem ni bila ustrezno zakonsko določena, kar je ravno tako puščalo odprta številna
vprašanja. Med možnimi rešitvami je avtor navedel tudi možnost uvedbe večstopenjskega upravnega sodstva, ki je sicer
značilno za večino držav EU. Pri tem sta se pojavljala dva predloga organizacije upravnega sodstva, po prvem bi se del
sodnikov upravnega sodišča premestilo na novoustanovljeni upravni oddelek na vrhovnem sodišču, po drugem predlogu pa
bi se upravno sodišče preimenovalo v visoko upravno sodišče, ustanovljena bi bila tudi prvostopenjska upravna sodišča. Na
Hrvaškem so se na koncu odločili za slednje. Isti avtor podobno tudi v članku Đerđa Dario (2008a, str. 75-94); Glej tudi npr.
Aviani in Đerđa (2012, str. 369-394); Britvić V. (2012a, str. 395-410); Šikić (2012, str. 411-424); Karlovčan - Đurović (2010,
str. 131-142); Turković (2010); Đulabič (2009, str. 307-316); Knežević Jurić (2007, str. 527-537).
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nove zakonske ureditve, katerih izsledki presegajo okvir tega poglavja, zato bi izpostavila
predvsem tiste ugotovitve, ki so relevantne pri širitvi predmeta upravnega spora na
splošne akte. V nadaljevanju si bomo zato podrobneje pogledali rešitve, ki so jih v okviru
te reforme sprejeli na področju prenosa presoje nekaterih upravnih predpisov z ustavnega
sodišča na redno sodstvo, ter nekatera odprta vprašanja, ki pri tem ostajajo115. Pred tem
pa si poglejmo hrvaško ustavno in zakonsko ureditev obravnavanega področja.
Republika Hrvaška je demokratična država (prvi odstavek 1. člena Ustave Republike
Hrvaške, »Ustav Republike Hrvatske«, v nadaljevanju: URH), katere državna organizacija
temelji na načelu delitve oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno (4. člen URH).
V Republiki Hrvaški so nosilci sodne veje oblasti samostojna in neodvisna sodišča (drugi
odstavek 115. člena URH), ki so pri svojem delu vezana z Ustavo, zakoni in mednarodnimi
pogodbami, ki zavezujejo Hrvaško (tretji odstavek 115. člena URH). Po prvem odstavku
116. člena URH je najvišje sodišče Vrhovno sodišče (Vrhovni sud). Tretji odstavek 116.
člena URH prepušča ustanovitev, pristojnosti, organizacijo, sestavo sodišč ter postopek
pred njimi v ureditev zakonu. Po pregledu ustavne ureditve lahko ugotovimo, da URH
Visokega upravnega sodišča ne omenja, kar pa ni nenavadno, saj je bilo le-to
ustanovljeno šele s 1. 1. 2012. Njegova ustanovitev je potekala brez kakršnekoli
spremembe na ustavni ravni, le s spremembami na zakonski ravni, torej s spremembami
ZUP, kar je skladno z omenjeno določbo tretjega odstavka 116. člena URH.
Medtem pa URH izrecno omenja Ustavno sodišče Republike Hrvaške (v nadaljevanju:
Ustavno sodišče), ki ga ureja v posebnem V. poglavju z naslovom »Ustavni sud Republike
Hrvatske«, ki obsega člene 122 - 127. Takšen poseben ustaven položaj, ki Ustavnega
sodišča ne ureja pod nobeno izmed treh vej oblasti, temveč samostojno, nakazuje na to,
da se le-tega ne umešča v nobeno izmed treh vej oblasti, temveč je samostojno, od vseh
državnih organov neodvisno ustavno telo, katerega primarna naloga je varovanje
ustavnosti.
Poleg URH predstavljata pravno podlago hrvaškega Ustavnega sodišča tudi Ustavni Zakon
o Ustavnem sodišču (Ustavni Zakon o Ustavnom sudu, v nadaljevanju: UZUS), ki ima
115

Še pred sprejetjem novega ZUS se je 11. 5. 2010 zgodil posvet o novem zakonu, na katerem je bilo govora
o novostih, ki jih s seboj prinaša novi ZUS, kot tudi o nekaterih pasteh oz. težavah in pa o nekaterih
vprašanjih, ki bi lahko bila posledica njegovega sprejema. Med glavnimi novostmi novega ZUS, ki so bile
poudarjene na posvetu, je bilo slišati predvsem velike spremembe pri organizaciji upravnega sojenja,
predvsem nadomestitev dotedanjega enostopenjskega upravnega sodstva na Hrvaškem z dvostopenjskim.
Poleg tega se z novim ZUS širi upravni spor in s tem povečuje pravna varnost strank, pomembno pa se širi
sam obseg sodnega nadzora tudi na nekatere splošne predpise. S samo reformo pa je bilo (in še bo)
narejenega veliko tudi na področju izobraževanja sodnikov. Sprejem novega ZUS in izvedba te pomembne ter
potrebne reforme pomeni za Hrvate velik korak v smeri približevanja evropski zakonodaji na tem področju
(Manojlović in Dubajić, 2010, str. 606 - 608). Na posvetu pa je bilo izpostavljenih tudi nekaj slabosti in
pričakovanih težav, ki bi jih lahko prinesel novi ZUS. Tako je bilo opozorjeno predvsem na neusklajenost med
ZUS in drugimi zakoni, ki urejajo to področje, predvsem pa tistimi, ki urejajo upravne postopke, ter pomisleke
zaradi neusposobljenosti in pomanjkanja prakse pri upravnih sodnikih. Slišati pa je bilo tudi nestrinjanje s
poimenovanjem »visoko upravno sodišče« in predlog, da bi bilo bolj primerno poimenovanje »vrhovno
upravno sodišče« (Manojlović in Dubajić, 2010, str. 609).
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enako pravno veljavo kot URH116, ter Poslovnik Ustavnega sodišča (Poslovnik Ustavnog
suda, v nadaljevanju: Poslovnik).
Ustavno sodišče ima 13 ustavnih sodnikov, katerih mandat traja osem let (prvi odstavek
22. člena URH). Njegove pristojnosti določa URH, pri tem so najpomembnejše določene v
njenem 125. členu117, med njimi pa je v drugi alineji omenjenega člena, izrecno navedena
tudi pristojnost odločanja o skladnosti predpisov, ki so po svoji pravni veljavi nižji od
zakona (drugi propisi). Poleg tega je med njegovimi ustavno določenimi pristojnostmi
mogoče najti še nekatere druge naloge na področju predpisov, ki so po svoji pravni veljavi
nižji od zakona. Pristojnosti, kot so mu bile prvotno določene oz. podeljene z hrvaško
Ustavo iz l. 1990, so bile namreč še dodatno razširjene z njenimi spremembami v letu
2000. Na področju podzakonskih predpisov je tako Ustavno sodišče dodatno pridobilo še
pristojnost presoje predpisa, ki je prenehal veljati (v takem primeru ugotovi protiustavnost
ali nezakonitost po drugem odstavku 56. člena UZUS118). Poleg tega je v njegovi
pristojnosti tudi opravljanje nadzora nad izvrševanjem ustavnosti in zakonitosti, v primerih
opaženih neustavnosti oz. nezakonitosti pa tudi obveščanje parlamenta (125. člen URH).
Kadar ugotovi, da pristojen organ ni izdal predpisa za izvrševanje ustave, zakona ali
drugega predpisa, kljub temu da bi ga moral, pa ima tudi pristojnost, da o tem obvesti
vlado oz. parlament, kadar predpisa ni izdala vlada (125. a člen URH).
V UZUS najdemo določbe o podrobnejši ureditvi postopka pred Ustavnim sodiščem za
vsako pristojnost, ki je določena z URH, posebej, poleg tega pa ureja tudi položaj ustavnih
116

Tudi dejstvo, da so se na Hrvaškem odločili za ureditev Ustavnega sodišča v ustavnem zakonu in ne v
navadnem zakonu, ponovno nakazuje na pomembno mesto, ki ga zaseda to sodišče v hrvaškem pravnem
sistemu.
117
Hrvaško Ustavno sodišče ima zelo široko dodeljene pristojnosti; po 125. členu URH mednje sodijo:
odločanje o skladnosti zakonov (oz. njihovih posameznih določb) z ustavo; odločanje o skladnosti drugih
predpisov (oz. njihovih posameznih določb) z ustavo in zakonom; odločanje o ustavnosti zakona in o
ustavnosti ali zakonitosti drugih predpisov, ki so prenehali veljati, če od prenehanja pa do vložitve zahteve ali
pobude za začetek postopka ni preteklo več kot leto dni; odločanje o ustavnih pritožbah zoper posamične
odločitve državnih organov, organov lokalne in regionalne samouprave, ter pravnih oseb z javnimi pooblastili,
s katerimi je prišlo do posega v ustavno varovane človekove pravice in temeljne svoboščine, ali pa posega v
pravice lokalne oz. regionalne samouprave; nadzor nad izvrševanjem ustavnosti in zakonitosti, v primerih
opaženih neustavnosti in nezakonitosti obvesti parlament; odločanje o kompetenčnih sporih med organi
zakonodajne, izvršilne in sodne oblasti; odločanje o obtožbah zoper predsednika republike zaradi kršitve
ustave. Poleg tega tudi nadzoruje ustavnost programov in delovanja političnih strank in lahko prepove njihovo
delovanje; nadzoruje ustavnost in zakonitost volitev in državnega referenduma in rešuje volilne spore, ki niso
v pristojnosti sodišč; ter opravlja druge naloge, ki mu jih določa ustava. Po 125. a členu URH ima tudi
pristojnost nadzorovanja izdajanja predpisov - kadar ugotovi, da pristojen organ ni izdal predpisa za
izvrševanje ustave, zakona ali drugega predpisa, ki bi ga moral izdati, o tem obvesti vlado, oz. parlament, v
primeru, ko predpisa ni izdala vlada. Po drugem odstavku 96. člena URH odloča tudi o začasnem prevzemu
dolžnosti predsednika republike, le-te lahko v primerih daljše nezmožnosti za delo (zaradi bolezni ali
nesposobnosti), na podlagi odločitve Ustavnega sodišča prevzame predsednik parlamenta. Poleg tega je v
njegovi pristojnosti tudi odločanje o pritožbah sodnikov zoper odločitve o njihovi razrešitvi in disciplinski
odgovornosti, v tem primeru deluje kot drugostopenjski organ (členi 97 – 103 UZUS).
118
Ustavno sodišče odloča tudi o ustavnosti zakonov in ustavnosti in zakonitosti drugih predpisov, ki so
prenehali veljati, če od njihovega prenehanja pa do vložitve zahteve ali predloga ni preteklo več kot leto dni
(56. člen UZUS).
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sodnikov. Poslovnik pa obsega podrobnejšo ureditev notranje organizacije ter poslovanja
Ustavnega sodišča.
Postopek za oceno ustavnosti zakonov ter ustavnosti in zakonitosti drugih predpisov je
urejen v IV. poglavju UZUS in obsega člene 35 - 61. Na tem mestu zakona najdemo
podrobnejšo ureditev omenjenega postopka, njegov začetek, obravnavanje in odločanje.
Začetek postopka je mogoč na tri načine, in sicer z vložitvijo zahteve upravičenih
predlagateljev, ki so določeni v 35. členu UZUS, z vložitvijo pobude vsake fizične ali
pravne osebe, lahko pa ga začne tudi Ustavno sodišče samo (38. člen UZUS). V primeru,
da ugotovi protiustavnost zakona ali njegovih posameznih določb, ga v celoti ali delno
razveljavi, druge protiustavne ali nezakonite predpise (oz. njihove posamezne določbe) pa
lahko v celoti ali delno razveljavi ali odpravi (55. člen UZUS).
Po peti alineji 35. člena UZUS so predlagatelji, upravičeni začeti postopek pred Ustavnim
sodiščem, tudi redna sodišča. Na Hrvaškem imajo dobro dodelano uporabo instituta
exceptio illegalis, ki pa je urejen nekoliko drugače kot pri nas. Po 37. členu URH morajo
sodniki v primeru, da pri svojem odločanju naletijo na zakon, za katerega menijo, da je
protiustaven, tako kot pri nas, postopek prekiniti in začeti postopek za oceno njegove
ustavnosti pred Ustavnim sodiščem. Če pa gre za podzakonski predpis, za katerega
menijo, da je protiustaven oz. nezakonit, ga izločijo iz uporabe in odločijo na podlagi
zakona, pri tem pa morajo prav tako vložiti zahtevo za presojo njegove ustavnosti in
zakonitosti pred Ustavnim sodiščem. Po Dunji Jurić Knežević119 (2007, str. 529 in 530) je
razlika v obeh primerih v tem, da če gre za zakon, mora sodišče počakati na odločitev
Ustavnega sodišča, šele nato lahko odloči o zadevi, ki jo rešuje. Če pa gre za podzakonski
predpis, pa sodišče z odločanjem ne čaka do končne odločitve pred Ustavnim sodiščem,
temveč o zadevi odloči takoj (ob uporabi zakona). Pri tem je zagotovljena tudi zaščita
strank v primeru, ko se sodišče zmoti oz. ko Ustavno sodišče gotovi, da predpis ni
neustaven ali nezakonit, saj lahko vsakdo, ki mu je bilo z uporabo exceptio illegalis
poseženo v pravice, zahteva spremembo takšne odločitve sodišča v roku enega leta po
objavi odločitve Ustavnega sodišča.
Navedeno pokaže, da pri prenosu pristojnosti presoje nekaterih splošnih aktov uprave z
Ustavnega sodišča na redno sodstvo ni prišlo do nikakršnih sprememb relevantnih določb
URH ali UZUS, abstraktna presoja splošnih predpisov uprave torej na prvi pogled še vedno
ostaja na Ustavnem sodišču. Še več, na obravnavanem področju predpisov uprave so na
Hrvaškem s spremembami URH v letu 2000 Ustavnemu sodišču še dodatno razširili
pristojnosti tudi na pristojnosti in naloge, ki jih naše Ustavno sodišče ne pozna. Celotno
sliko obravnavanega problema pokaže šele podrobnejši pregled zakonodaje, ki ureja
upravno sodstvo, pri čemer je potrebno upoštevati predvsem ZUS in Zakon o sodiščih
(Zakon o sudovima, v nadaljevanju: ZS).

119

V članku se avtorica ukvarja z uporabo instituta exceptio illegalis v hrvaški sodni praksi, pri tem pa
ugotavlja, da je uporaba tega instituta, kljub njegovi dodelanosti v zakonski ureditvi, v praksi sodišč redka.
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Po sprejemu in uveljavitvi ZUS 1. januarja 2012 je hrvaško upravno sodstvo organizirano
dvostopenjsko, tvorijo pa ga štiri specializirana upravna sodišča120 (upravni sudovi) na prvi
stopnji in drugostopenjsko Visoko upravno sodišče (Visoki upravni sud) s sedežem v
Zagrebu. Slednje je z uveljavitvijo ZUS pravzaprav prevzelo in nadaljevalo delo
dotedanjega hrvaškega upravnega sodišča iz leta 1977, medtem ko so bila prvostopenjska
upravna sodišča ustanovljena povsem na novo (Visoki upravni sud RH, O upravnom sudu,
2013).
Upravno sodstvo ureja predvsem ZUS, določbe, ki se nanašajo na to področje, pa
najdemo tudi v ZS. Upravna sodišča odločajo na prvi stopnji o tožbah zoper posamične
odločitve in dejanja upravnih organov in drugih javnih organov ter o tožbah zaradi molka
organa, o tožbah zoper javne pogodbe ali njihovo izvajanje in pa o drugih z zakonom
določenih zadevah (22. člen ZS in drugi odstavek 12. člena ZUS). Med pristojnosti
Visokega upravnega sodišča pa sodijo odločanje o pritožbah zoper odločitve upravnih
sodišč ter o pritožbah zoper sklepe, zoper katere je dopustna pritožba, odločanje o
kompetenčnih sporih med upravnimi sodišči, odločanje o zakonitosti splošnih aktov in
druge z zakonom določne pristojnosti (25. člen ZS in tretji odstavek 12. člena ZUS). Poleg
tega obstaja tudi možnost vložitve revizije zoper odločitve Visokega upravnega sodišča ali
upravnih sodišč na Vrhovno sodišče (izredno pravno sredstvo). 78. člen ZUS določa, da
lahko stranke upravnega spora predložijo zahtevo za revizijo državnemu pravobranilstvu v
roku šestih mesecev od vročitve sodne odločbe. Pri reviziji gre za ponovno preverjanje
zakonitosti, zato je le-ta dovoljena le iz razloga kršitve zakona. Državno tožilstvo pa lahko
vloži zahtevo za revizijo tudi po uradni dolžnosti.
Šele podrobnejši pregled področne zakonodaje, ki ureja upravni spor, torej razkrije, da se
kot predmet le-tega lahko pojavi tudi presoja splošnih aktov. Natančnejšo določbo o tem,
za katere splošne akte pravzaprav gre, najdemo v drugem odstavku 3. člena ZUS, ki
določa, da se v upravnem sporu lahko presoja tudi splošne akte organa lokalne ali
regionalne samouprave, pravne osebe z javnimi pooblastili ter pravne osebe, ki opravlja
javno službo. Tovrstno presoja je bila podeljena v pristojnost Visokega upravnega sodišča,
zato jo lahko opravlja le to sodišče, ne pa tudi upravna sodišča. Pri tem zakon izrecno
omenja le presojo zakonitosti splošnega akta, iz česar bi lahko sklepali, da mora Visoko
upravno sodišče presojati skladnost splošnega akta z zakonom, ne pa tudi njegove
ustavnosti. Tretji odstavek 86. člena ZUS določa, da splošen akt razveljavi, kadar ugotovi,
da je le-ta protizakonit oz. neskladen z statutom javnopravnega organa. Merilo presoje je
torej zakon in statut javnopravnega organa.
Visoko upravno sodišče odloča o zakonitosti splošnega akta v senatu petih sodnikov121
(drugi odstavek 14. člena ZUS). Sam postopek presoje zakonitosti splošnih predpisov je
urejen v šestem delu ZUS, ki obsega člene 83 – 88. Postopek za oceno zakonitosti
splošnega predpisa se lahko začne na tri načine. Prvi način za začetek postopka je vložitev
zahteve s strani fizične ali pravne osebe oz. skupine oseb s skupnimi interesi. Zahteva se
120
121

Upravna sodišča delujejo v Zagrebu, Osjeku, Splitu in Reki.
V vseh drugih primerih odloča v senatu treh sodnikov (drugi odstavek 14. člena ZUS).
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lahko vloži, če je prišlo do kršitve njihovih pravic ali pravnih interesov s posamično
odločitvijo javnopravnega organa, ki temelji na splošnem predpisu (prvi odstavek 83.
člena ZUS). Vlagatelj zahteve mora izkazati verjetnost, da je do kršitev njegovih pravic ali
pravnega interesa prišlo z uporabo izpodbijanega predpisa (drugi odstavek 84. člena
ZUS). V primeru, kadar je vlagatelj fizična ali pravna oseba oz. skupina oseb, mora torej
ta izkazati svoj pravni interes. Zakon določa tudi rok za vložitev zahteve, in sicer trideset
dni od vročitve posamične odločitve, s katero je prišlo do posega v pravice stranke (prvi
odstavek 83. člena ZUS). Postopek se lahko začne še na dva načina - na zahtevo
kateregakoli sodišča, lahko pa ga začne tudi Visoko upravno sodišče po uradni dolžnosti
(83. člen ZUS). Kadar ga začne Visoko upravno sodišče po uradni dolžnosti, gre torej za
objektivni upravni spor, katerega glavni cilj je varstvo splošne zakonitosti, za takšen spor
pa gre lahko tudi v primeru, ko zahtevo vloži katerokoli sodišče, saj ZUS ne določa pogoja,
da mora biti le-ta nujno vezana na konkreten oz. posamičen primer, ki ga sodišče
obravnava.
Visoko upravno sodišče s sklepom zavrže zahtevo za oceno zakonitosti po 85. členu ZUS,
če ugotovi, da izpodbijani predpis ni splošni predpis, da je za oceno zakonitosti
izpodbijanega predpisa pristojno Ustavno sodišče, če je z zakonom zagotovljeno drugo
varstvo pred nezakonitostjo splošnega predpisa, če je zahtevo vložila nepooblaščena
oseba ali če je bila zahteva vložena prepozno. Sodišče lahko do končne odločitve tudi
zadrži izvrševanje izpodbijanega splošnega predpisa.
O zakonitosti splošnega predpisa odloča Visoko upravno sodišče na javni seji. Če sodišče
ugotovi, da je pred odločitvijo potrebno zaslišanje sodnikov v postopku, znanstvenikov ali
drugih strokovnjakov, lahko izvede tudi posvetovalno razpravo. Če ugotovi, da je
izpodbijani predpis nezakonit ali neskladen z statutom javnopravnega organa, ga sodišče
v celoti ali delno razveljavi. Razveljavitev splošnega predpisa ali njegovih posameznih
določb prične veljati z dnem objave odločitve sodišča (86. člen ZUS).
Visoko upravno sodišče lahko s sklepom prekine postopek za oceno zakonitosti, če
vlagatelj umakne svoj zahtevek ali če kadarkoli med postopkom preneha obstoj procesnih
predpostavk (88. člen ZUS).
V primeru, ko Visoko upravno sodišče razveljavi splošni predpis, lahko vlagatelj zahteve,
kadar je bil ta fizična ali pravna oseba oz. skupina oseb s skupnim interesom, zahteva
spremembo posamičnega upravnega akta, ki je bil izdan na podlagi razveljavljenega
splošnega akta, pri organu, ki je posamični predpis izdal, in sicer v roku treh mesecev od
objave odločitve o razveljavitvi (87. člen ZUS). Ta določba zakona je po mojem mnenju
nepremišljena in ne najboljša, izrecno namreč omogoča le razveljavitev in s tem
spremembo posamične odločitve le za tistega posameznika oz. skupino oseb, ki so pred
Visokim upravnim sodiščem zahtevale razveljavitev splošnega akta, ne pa tudi za vse
druge pravne subjekte, ki jim je bila prav tako izdana posamična odločitev na podlagi
razveljavljenega splošnega akta. Na tem mestu bi bilo potrebno upoštevati tudi možnost
odprave, kadar gre za izredne primere hujše kršitve zakona oz. človekovih pravic ali pa za
nastanek hujših posledic, ki bi jih bilo potrebno odpraviti. Ne moremo namreč zagotoviti,
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da s splošnimi akti, ki so lahko predmet presoje pred Visokim upravnim sodiščem, v
nobenem primeru ne more priti do hujših kršitev zakonodaje ali nastanka škodljivih
posledic za večji krog oseb. S takšno posamično odločitvijo bi torej lahko prišlo tudi do
hujših posegov v pravice in pravne interese drugih oseb, ki sicer niso izrecno zahtevale
razveljavitve splošnega akta pred Visokim upravnim sodiščem, poleg tega pa razveljavitev
tako ali tako ne omogoča odprave škodljivih posledic niti tistim, ki so jo zahtevale, temveč
učinkuje le za naprej, torej od dneva odločitve dalje, zato takšna ureditev ne more vedno
prispevati k večji pravni varnosti. Iz tega razloga in pa tudi glede na to, da je sicer opaziti
veliko podobnosti med ureditvijo postopka presoje splošnih aktov pred Visokim upravnim
sodiščem v členih 83 - 88 ZUS in pa med določbami, ki se nanašajo na postopek presoje
ustavnosti in zakonitosti predpisov pred Ustavnim sodiščem v UZUS122, bi bilo smiselno
razmisliti tudi o možnosti odprave v izrednih primerih hujših kršitev človekovih pravic ali
škodljivih posledic, kot jo ima Ustavno sodišče v tovrstnih primerih123. S tem bi v izrednih
primerih hujših posegov v pravice oz. pravni interese omogočili vsem, ki so jim s
posamično odločitvijo, temelječo na odpravljenem splošnem aktu, nastale škodljive
posledice, da zahtevajo njihovo odpravo. Pri tem pa bi bilo seveda potrebno določiti tudi
rok, v katerem je takšno odpravo mogoče zahtevati.
10. člen ZUS določa, da so pravnomočne sodbe sodišča v upravnem sporu zavezujoče za
stranke, torej učinkujejo inter partes, medtem ko so pravnomočne odločitve o zakonitosti
splošnega predpisa zavezujoče za vse, torej učinkujejo erga omnes.
Pregled pravne ureditve pokaže, da obsega ureditev presoje splošnih aktov zgolj 8 členov
ZUP (od skupno 92. členov). Glede na obširnost problema in sam obseg, ki je namenjen
njegovemu reševanju v novi zakonski ureditvi, bi lahko ugovarjali, da so se na Hrvaškem
tako pomembne novosti v svojem pravnem redu lotili precej površno.
Takšnega mnenja sta tudi Jasna Omejec in Slavica Banić (2012, str. 309-324), ki v svojem
prispevku obširneje obravnavata težave in odprta vprašanja, ki bi jih lahko povzročil novi
ZUS, pri tem pa posebej izpostavljata problem razmejitve med terminoma »drugi
predpisi« v smislu druge alineje 125. člena URH in »splošni akti«, ki je tako v hrvaški
teoriji, kot tudi praksi, sprožala (in še vedno sproža) kar precej vprašanj. Ta problem je
postal (ponovno) aktualen v luči sprejemanja in uveljavitve novega ZUS, ki širi upravni
spor tudi na splošne akte. Težava je zlasti v hrvaški ustavnosodni preteklosti in pa v
načinu razmejevanja med obema terminoma – presoja splošnih predpisov in možnost
njihove razveljavitve je bila do uveljavitve novega ZUS izključno v rokah Ustavnega
sodišča, sedaj pa ima to možnost (do določene mere) tudi Visoko upravno sodišče. To pa
ponovno odpira stare rane hrvaškega pravnega sistema oz. težave razmejevanja med
obema terminoma. Medtem ko je presoja »drugih predpisov« v izključni pristojnosti
Ustavnega sodišča (druga alineja 125. člena URH) že od leta 1990, pa je novi ZUS z letom

122

Členi 35 – 61 UZUS.
Ustavno sodišče ima možnost, da neustaven ali nezakonit (upravni) predpis tudi odpravi, kadar gre za
kršitve ustavno zagotovljenih človekovih pravic ali temeljnih svoboščin oz. kadar se z njim neupravičeno
postavlja posameznike, skupine ali združenja v neugoden položaj (tretji odstavek 55. člena UZUS).
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2012 podelil presojo »splošnih aktov« v pristojnost Visokega upravnega sodišča (drugi
odstavek 3. člena ZUS).
Težava na prvi pogled ni očitna, saj v Sloveniji ne poznamo strogega razlikovanja in s tem
drugačne rabe obeh terminov, postane pa izrazitejša, če si pogledamo, kako so oba
termina skozi čas razumevali na Hrvaškem.
Abstraktna presoja ustavnosti zakona ter ustavnosti in zakonitosti drugih predpisov
namreč predstavlja temelj hrvaškega ustavnega sodstva že od osamosvojitve dalje in je
vsebovana v URH od leta 1990, pri tem pa se te določbe niso nikoli spreminjale. Do
uveljavitve novega ZUS je bila zato presoja ustavnosti in zakonitosti podeljena v izključno
pristojnost Ustavnega sodišča, medtem ko je upravno sodišče lahko presojalo izključno
zakonitost posamičnih upravnih aktov. Zaradi terminologije, ki jo je pri urejanju
pristojnosti Ustavnega sodišča uporabila URH (»drugi predpisi«), pa so imeli Hrvati že od
začetka kar precej težav z vprašanjem, kako naj se zagotovi nadzor nad zakonitostjo tistih
splošnih aktov, ki se ne vključujejo v kategorijo »drugih predpisov«, torej aktov, ki po
svoji naravi, učinku in mestu v hierarhiji pravnih norm ne sodijo med »druge predpise« v
smislu druge alineje 125. člena URH. Slednje je sprožalo številne polemike v literaturi oz.
med hrvaško strokovno javnostjo, pri tem pa je kmalu prišlo do spoznanja, da so ti akti
izključeni iz sodne kontrole, torej da sodnega nadzora nad njimi ne vrši nihče. Natančne
razmejitve med obema terminoma namreč ni moč najti ne v URH ne v zakonodaji, uspela
pa jim ni niti po dvajsetih letih ustavnosodne prakse. Vse do uveljavitve novega ZUS leta
2012 torej na Hrvaškem ni obstajal sodni organ, ki bi imel pristojnost izločitve »splošnih
aktov« organov javne uprave iz pravnega reda z učinkom erga omnes. Takšna situacija je
seveda nevzdržna, zato je Ustavno sodišče vse do uveljavitve novega ZUS širilo svojo
razlago »drugih predpisov«, ki padejo pod njegovo pristojnost po drugi alineji 125. člena
URH. Tako je nase prevzelo tudi nadzor nad vsemi tistimi splošnimi akti, katerih izločitev
iz pravnega reda je bila nujna zaradi varovanja temeljnih vrednot pravnega reda
Hrvaške124. Vendar pa takšna praksa Ustavnega sodišča problema ni rešila, ampak ga je
še dodatno poglobila, saj so nekateri »splošni akti« kljub temu izostajali iz ustavnosodne
presoje in s tem iz sodne presoje nasploh, ker je Ustavno sodišče ugotovilo, da ne gre za
»druge predpise«, katerih presoja je v njegovi pristojnosti. Ustavno sodišče je tako z leti
zaradi nujnosti zagotavljanja enotnosti pravnega reda vse bolj brisalo razliko med obema
terminoma, vendar pa je to razlikovanje ponovno prinesel novi ZUS. Sedaj pa se postavlja
predvsem vprašanje razmejevanja med obema terminoma, kar je ključno predvsem za
razmejevanje med pristojnostmi Ustavnega sodišča in pristojnostmi Visokega upravnega
sodišča. Obe sodišči sta namreč po novem pristojni za objektivni spor, pri čemer je meja
ugotavljanja, kaj sodi v pristojnost katerega, odgovor na vprašanje, ali je izpodbijani akt
predpis ali splošen akt (Omejec in Banić, 2012, str. 310, 311).
Po Omejčevi in Baničevi (2012, str. 317) je težava predvsem v dejstvu, da je takšno
razmejitev potrebno na hitro sprejeti (šele) v letu 2012 in to v situaciji, ko je medsebojna
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Tako Ustavno sodišče v obrazložitvi sklepa U-II-5157/2005 z dne 5. marca 2012 (NN št. 41/12).
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razlika med splošnim aktom in predpisom povsem zamegljena z dvajsetletno prakso
Ustavnega sodišča, ki je to mejo še dodatno brisala.
Kot je bilo že omenjeno, je težavo nekako skušal rešiti že sam (novi) ZUS s tem, ko je v
drugem odstavku 3. člena določil, da sodijo v pristojnost Visokega upravnega sodišča
»splošni akti«, nadalje pa je pri opredeljevanju, kateri ti akti pravzaprav so, uporabil
predvsem formalni kriterij, po katerem se ti akti ugotavljajo glede na to, kdo je izpodbijani
akt izdal. Če k temu prištejemo še določbo iz URH, ki v drugi alineji 125. člena omenja
»druge predpise«, je torej ločitev pristojnosti med Ustavnim in Visokim upravnim
sodiščem jasna. Pa vendar v praksi to ni tako enostavno, k čemer je dodatno prispevala
tudi dolgoletna praksa Ustavnega sodišča, ki je pod svojo pristojnost v smislu drugih
predpisov iz nuje štelo tudi nekatere »splošne akte«.
S tem pa še ni konec zapletov s terminologijo. Po Omejčevi in Banićevi namreč poleg tega
obstaja še en terminološki zaplet, ki ga sprožata Zakon o državni upravi (Zakon o sustavu
državne uprave) in Zakon o lokalni in regionalni samoupravi (Zakon o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi). Slednji je povezan z izvirnimi in prenesenimi pristojnostmi
lokalnih samoupravnih skupnosti. Zakon o lokalni in regionalni samoupravi namreč ne
predvideva, da bi lahko samoupravne skupnosti na področju svojih izvirnih pristojnosti
izdajale »predpise«, temveč v 73. členu določa, da lahko v skladu s svojim statutom
sprejemajo odločitve in druge »splošne akte«, pri tem pa kot splošni akt v drugem
odstavku 79. člena izrecno navaja statut, poslovnik, proračun ali drug splošni akt. Po drugi
strani pa Zakon o državni upravi v prvem odstavku 65. člena določa, da lahko vlada
razveljavi »predpise«, ki jih izdajajo organi samoupravnih skupnosti na področju
prenesene pristojnosti. Če navedeno razumemo dobesedno, je ločitev med »splošnimi
akti« in »predpisi« očitna – samoupravne skupnosti lahko na področju svojih izvirnih nalog
izdajajo le splošne akte, ne pa tudi predpisov, medtem ko lahko slednje izdajajo na
področju prenesenih nalog. V tem kontekstu in ob upoštevanju druge alineje 125. člena
URH pa bi to pomenilo, da so splošni akti iz izvirnih pristojnosti samoupravnih skupnosti v
celoti izločeni iz presoje Ustavnega sodišča. Nadalje avtorici članka ugotavljata, da Zakon
o lokalni in regionalni samoupravi sicer res določa, da vršijo nadzor nad temi splošnimi
akti, sprejetimi v okviru izvirne pristojnosti, uradi državne uprave v županijah in centralni
organi državne uprave, vsak na svojem področju skladno z zakonom, vendar pa ti lahko
sprejmejo zgolj odločitev o odložitvi sprejema takšnega akta, v kolikor menijo, da je
nezakonit, nato pa morajo tako odločitev posredovati vladi, ki mora v roku 30 dni na
Ustavno sodišče vložiti zahtevo za presojo ustavnosti in zakonitosti spornega splošnega
akta, sicer takšna odločitev po preteku tega roka preneha oz. izgubi svoj učinek, splošni
akt pa s tem ni bil izločen iz pravnega reda. Takšen nadzor je seveda pomanjkljiv. Pri tem
pa Ustavno sodišče, če bi vztrajalo pri strogi opredelitvi pojma »drugi predpisi«, ne bi
sprejelo niti ene takšne vladne zahteve za ustavnosodno presojo. Posledično ne bi obstajal
niti en organ, ki bi takšen predpis lahko izločil iz pravnega reda (Omejec in Banić, 2012,
str. 312, 313).
Po Omejčevi in Baničevi (2012, str. 314) je vse to prispevalo k zmedi, iz katere ni našlo
poti niti Ustavno sodišče, ki v svoji ustavnosodni praksi do danes ni razvilo točnega
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kriterija, kdaj gre za »predpis« in kdaj za »splošen akt«, kar pomeni, da natančna merila
niso razvita in torej ne obstajajo. Posledica tega je velika nepredvidljivost, saj lahko
Ustavno sodišče včasih izpodbijani splošni akt sprejme v obravnavo kot »drug predpis«,
spet drugič pa zahtevo kot nedopustno zavrže. Takšna situacija po njunem mnenju ni
posledica nepripravljenosti Ustavnega sodišča za jasno razmejitev med predpisi in drugimi
splošnimi akti, temveč rezultat njegove ocene, da takšna meja ne sme biti postavljena,
vse dokler na Hrvaškem ne bo obstajal organ, ki bo prevzel nadzor nad zakonitostjo
splošnih aktov.
Takšno mnenje potrjuje sklep U-II-5157/2005 z dne 5. marca 2012 (NN št. 41/12), s
katerim je Ustavno sodišče odstopilo do tedaj še nerešene zadeve za oceno ustavnosti in
zakonitosti splošnih aktov v smislu drugega odstavka 3. člena novega ZUS v reševanje
Visokemu upravnemu sodišču in s tem nanj preneslo presojo tovrstnih aktov. V
omenjenem sklepu je Ustavno sodišče med drugim tudi ponovno ponovilo svojo
interpretacijo termina »drugi predpisi«, ki jo je v ustavnosodni praksi uporabljajo do tedaj,
navedlo je torej, da se pod tem terminom razumejo »[…] splošni normativni akti, sprejeti

znotraj zakonskega pooblastila s strani pristojnega organa državne oblasti, ki so
namenjeni izvrševanju zakona, oz. predpisi, ki jih organi lokalne ali regionalne
samouprave ali nosilci javnih pooblastil sprejmejo znotraj svojih ustavno in zakonsko
določenih pristojnosti in, ki urejajo razmerja na splošen način, ter se nanašajo na
nedoločen krog oseb«. Glede na to, da po uveljavitvi novega ZUS takšen organ v
hrvaškem pravnem redu obstaja, je Ustavno sodišče v obravnavanem sklepu sklenilo
prilagoditi takšno stališče, pri čemer je zapisalo, da se pod terminom »drugi predpisi« po
novem razume »[…] eksterni splošno normativni in pravno zavezujoči akt, ki ga je sprejel

organ državne oblasti za ureditev posameznih vprašanj ali izvrševanja zakona, oz.
izvršitev drugega predpisa z višjo pravno močjo in, ki ureja razmerja na splošen način, ter
deluje nasproti vsem, ki se znajdejo v pravnem položaju za katerega se uporablja ta akt«.
Pri tem je posebej poudarilo, da morajo statuti lokalne oz. regionalne samouprave še
naprej ostati v njegovi pristojnosti, saj ti akti predstavljajo izjemo zaradi pomena, ki ga
imajo na uresničevanje ustavno zagotovljenih pravic državljanov.
S tem je Ustavno sodišče tudi samo skušalo razrešiti oz. vsaj omiliti težave, ki bi lahko
nastale pri razmejevanju pristojnosti med obema sodiščema. Slednje je sicer skušal rešiti
tudi ZUS predvsem z dvema določbama, ki naj bi, poleg formalnega kriterija o izdajatelju
splošnega akta, pripomogli k lažjemu ugotavljanju, kdaj je mogoče voditi objektivni
upravni spor pred Visokim upravnim sodiščem – kadar gre za splošni akt in ne za
posamičnega, pogodbo ipd., ter kadar ne gre za predpis, katerega presoja je v pristojnosti
Ustavnega sodišča.
Na to, da bi lahko v sodni praksi prišlo do težav pri opredeljevanju, ali gre za »splošen
predpis« ali za »drug predpis«, opozarja tudi Vezmar Barlek (2012, str. 497 in 498), pri
tem pa ugotavlja, da bi se morala Visoko upravno sodišče in druga sodišča zgledovati po
praksi Ustavnega sodišča, predvsem po odločitvah, s katerimi je to zavrglo presojo
splošnih predpisov z obrazložitvijo, da ne gre za »drug predpis«. Nasprotno pa Omejčeva
in Banićeva (2012, str. 317 in 318) opozarjata, da je Ustavno sodišče te splošne akte pod
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svojo pristojnost prevzelo iz nuje, v tem smislu pa bi, pri razmejevanju pristojnosti med
sodiščema, kakršnokoli naslanjanje Visokega upravnega sodišča na prakso Ustavnega
sodišča utegnilo povzročiti še večje težave, saj bi potem lahko Visoko upravno sodišče iz
svoje pristojnosti izključilo vse splošne akte, ki jih je Ustavno sodišče v svoji praksi iz
»nuje« proglasilo za »druge predpise«. Takšna situacija pa bi nadalje pripeljala do »[…]
neučinkovitosti objektivnega upravnega spora in izigravanja njegovega pravnega
namena« (Omejec in Banić, 2012, str. 318). Zato nadalje ugotavljata, da je za
razmejevanje pristojnosti med obema sodiščema nujna prav postavitev meje med
»drugimi predpisi« in »splošnimi akti« oz. določitev natančnega kriterija za njuno
razlikovanje. Pri tem poudarjata, da ne zadostuje zgolj materialni kriterij, temveč je
potrebno upoštevati tudi formalni kriterij. Zgolj uporaba materialnega kriterija pri
razlikovanju bi namreč lahko privedla do njihovega medsebojnega izenačenja, kar bi lahko
privedlo do neučinkovitosti oz. blokade nove zakonske ureditve objektivnega upravnega
spora. Po njunem mnenju je namreč nesporno, da večina splošnih aktov javnih organov
vsebuje tudi splošne elemente, ki jih vsebujejo tudi predpisi v materialnem smislu. Zato je
pri tem razmejevanju nujno tudi upoštevanje formalnega kriterija, torej upoštevanje
določbe ZUS o izdajatelju akta.
Kot je razvidno iz napisanega, je problem razlikovanja med obema terminoma na
Hrvaškem dolgotrajen in težko rešljiv, zato je še toliko bolj neprimerna hitra in
nenatančna rešitev, ki jo vpeljuje novi ZUS. Po mnenju Omejčeve in Banićeve (2012, str.
316) pa pri tem ni bila narejena nobena natančna analiza razlogov za takšno razširjenje
upravnega spora, manjkajo pa tudi obrazložitev ciljev takšne ureditve in pričakovanih
posledic, ki jih ta prinaša. Omejčeva in Baničeva (2012, str. 322) zato zaključujeta, da je
zakonska ureditev na tem področju pomanjkljiva, nedodelana in nelogična, ter da
zakonodajalec pred seboj ni imel jasne in celovite vizije o načinu potrebnega urejanja
takšnega spora125. Pri tem opozarjata, da lahko, kot posledica takšne zakonske ureditve, v
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Poleg odprtih vprašanj v povezavi z razmejitvijo pristojnosti med Ustavnim sodiščem in Visokim upravnim
sodiščem pa avtorici kot problematično izpostavljata tudi ureditev, po kateri lahko zahtevo za presojo
zakonitosti splošnega akta vložijo fizične oz. pravne osebe ali skupine oseb. Pri tem je po njunem mnenju
problematično predvsem to, da zakon ne določa natančno, katera posamična odločitev, glede na sicer široko
določen predmet upravnega spora na prvi stopnji, je lahko v tem primeru temelj za vložitev zahteve na Visoko
upravno sodišče. Poleg tega opozarjata tudi na neskladnosti v ZUS, ki v 83. členu določa, da bi moral vlagatelj
zahteve izkazati kršitev pravic oz. pravnega interesa s posamično odločitvijo, po drugi strani pa v 84. členu
določa, da mora vlagatelj izkazati verjetnost, da je bilo z uporabo splošnega akta poseženo v njegove pravice
oz. pravni interes. Takšne neskladnosti bi po mnenju avtoric lahko pripeljale tudi do neučinkovitosti (poskusa)
sprožitve postopka na ta način (Omejec in Banić, 2012, str. 320). Avtorici pa v članku opozarjata tudi na
vprašanja, ki se odpirajo v primeru, ko postopek začne katerokoli sodišče po drugem odstavku 83. člena ZUS.
Le-ta se nanašajo na uporabo instituta exceptio illegalis, tu bi težave lahko nastale predvsem pri ugotavljanju
sodišča, ali gre za predpis ali splošen akt. Glede na to ugotovitev bo namreč sodišče odločilo, katero sodišče je
pristojno za presojo spornega akta, in na to sodišče poslalo svojo zahtevo za njegovo oceno. Nedopustna bi
bila predvsem situacija, v kateri bi sodišče po 83. členu ZUS svojo zahtevo poslalo na Visoko upravno sodišče,
pa bi to odločilo, da ne gre za splošen akt, temveč za predpis, za presojo katerega je pristojno Ustavno
sodišče in bi torej zahtevo s sklepom zavrglo. Nato bi se sodišče ob uporabi exceptio illegalis po 37. členu
UZUS obrnilo na Ustavno sodišče, ki pa bi ugotovilo, da je izpodbijani predpis splošen akt in ne predpis, in
ravno tako sprejelo sklep o zavrženju. Takšna situacija zahteva po njunem mnenju uvedbo predhodne
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praksi pride do številnih težav, predvsem do težav v odnosu med Ustavnim sodiščem in
Visokim upravnim sodiščem. Zato posebej poudarjata nujnost njunega medsebojnega
sodelovanja, ki bi predstavljalo temelj gradnje sodne in ustavnosodne prakse, ki bo
morala nadomestiti pomanjkljivosti novega zakona.

kontrole pravne narave izpodbijanega predpisa pred Visokim upravnim sodiščem, ki bi se izvajala preko medsodnega sodelovanja med obema sodiščema (Omejec in Banić, 2012, str. 321).
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6

REFORMA USTAVNEGA SODSTVA

6.1

OPOZORILA USTAVNEGA SODIŠČA

Na kritično stanje in situacijo, v kateri se je naše Ustavno sodišče znašlo, je opozarjalo
najprej sodišče samo. Ustavno sodišče je beležilo porast zadev v vsakem letnem poročilu,
zelo kmalu pa je bilo moč zaslediti tudi prva opozorila na morebitne potrebne spremembe
zakonodaje in Ustave. Takšna opozorila o nezavidljivem stanju, v katerem se je le-to
znašlo, in njegovo apeliranje na potrebne spremembe, lahko zasledimo ob branju
praktično vseh letnih poročil od leta 2000, ki je sicer zadnje dostopno poročilo na spletni
strani Ustavnega sodišča, nazadnje pa tudi v poročilu za leto 2012126. Ustavno sodišče je
torej vse do danes v svojih poročilih konstantno ponavljalo in opozarjalo na težavno
situacijo, ki je predvsem posledica že tako prevelikega in še (vedno) naraščajočega števila
zadev (preobremenjenost Ustavnega sodišča je sicer prikazana v podpoglavju 6.3.1, v
okviru utemeljevanja nujnosti nadaljnjih sprememb). Kot glavni razlog za takšno stanje
Ustavno sodišče izpostavlja predvsem široko podeljene ustavne pristojnosti, ki pa jih lahko
zakonodajalec kadarkoli še dodatno razširi. Pri tem je ves čas poudarjalo, da lahko svojo
vlogo varuha ustavnosti in človekovih pravic ter temeljnih svoboščin izpolni le, če se bo
ukvarjalo s pomembnimi zadevami in ne s številnimi manj pomembnimi zadevami, ki
pomembno obremenjujejo njegovo delo.
Na podlagi takšnih opozoril so se najprej pričele priprave na spremembo zakonodaje, te
so se zaključile z uveljavitvijo novele ZUstS v letu 2007, ki pa se je že kmalu izkazala za
nezadostno, poleg tega pa je, na podlagi pobude Predsednika republike, kasneje prišlo
tudi do razprav o spremembah Ustave v okviru projekta ustavnih sprememb med leti 2009
– 2011, slednji pa se je, kot bo vidno v nadaljevanju, zaključil brez ustavnih sprememb.
Rada bi posebej poudarila, da se pri nadaljnji obravnavi osredotočam predvsem na rešitve
in predloge, ki so bili ponujeni na področju presoje skladnosti predpisov uprave.

6.2

ODZIV NA OPOZORILA USTAVNEGA SODIŠČA

6.2.1 NOVELA ZUstS IN NJENI UČINKI
Na vsakoletna opozorila Ustavnega sodišča o preobremenjenosti in povečevanju pripada
zadev se je torej najprej odzval zakonodajalec v letu 2007 z spremembami ZUstS, ki so
stopile v veljavo 15. julija 2007.
Razlogi za novelo ZUstS so najbolje razvidni iz Predloga Zakona o spremembah in
dopolnitvah ZUstS, ki ga je v prvo obravnavo Državnemu zboru poslala Vlada. Predlog
izkazuje nujnost sprememb pod prvim poglavjem z naslovom »Ocena stanja in razlogi za
126

V predgovoru letnega poročila za leto 2012 (str. 6) Ernest Petrič, predsednik Ustavnega sodišča, ponovno
opozarja na problem preobremenjenosti sodnikov in sodnic Ustavnega sodišča. Pri tem poudarja, »[…] da si
Ustavno sodišče Republike Slovenije ne prizadeva za manj dela, temveč za možnost poglobljene obravnave
ustavnopravno najpomembnejših zadev« in v nadaljevanju ugotavlja, da prizadevanja v smeri spremembe
Ustave, ki bi to omogočila, vse do danes še niso realizirana.
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sprejem zakona«, kjer navaja statistične podatke o gibanju zadev pred Ustavnim
sodiščem. Pri tem navaja, da takšen pripad zadev, kljub organizacijskim ukrepom, ki so
bili sprejeti, še vedno onemogoča učinkovito uresničevanje njegovega temeljnega
poslanstva varovanja ustavnosti, predvsem pa onemogoča, da bi lahko o pomembnejših
zadevah odločilo v razumnem roku. V ta namen so bile zakonske rešitve nastale situacije
pred Ustavnim sodiščem zasnovane predvsem v smeri hitrejšega odločanja o manj
pomembnih zadevah in so temeljile predvsem na spremembah oz. dopolnitvah zakonskih
določb, ki se nanašajo na ustavne pritožbe. Ravno te so se namreč po številčnosti oz.
odstotku, ki so ga predstavljale pred Ustavnim sodiščem glede na skupno število zadev,
izkazale za najbolj problematične. Poleg teh sprememb je novela ZUstS prinesla tudi nekaj
sprememb drugih določb Zakona, med njimi so bile spremenjene in dopolnjene tudi
nekatere določbe, ki se nanašajo na presojo ustavnosti in zakonitosti predpisov. Ker pa so
določbe na tem področju v večji meri določene že v sami Ustavi, je bilo pri spremembah
ZUstS pri tem na voljo le malo manevrskega prostora za učinkovite rešitve. Kot sporna se
na tem področju pojavlja predvsem možnost vlaganja pobude, ki pomeni, kot je bilo že
omenjeno, skupaj z ustavno pritožbo širok dostop, predvsem pa nepotrebno podvajanje
dostopa posameznikov na Ustavno sodišče. Vendar pa je možnost vložitve pobude
določena s samo Ustavo, zato je lahko na tem mestu zakonodajalec le še zaostril kriterij
pravnega interesa za vložitev pobude (Državni zbor in SRC info d.o.o. Ljubljana, 2007).
Na tem mestu je bil zato v 24. členu ZUstS dodan tretji odstavek, s katerim je izrecno
določeno, da se lahko pobuda v primeru podzakonskih predpisov vloži le, kadar tak
predpis učinkuje neposredno. Zakonodajalcu je nato preostala le še možnost določitve
roka, v katerem se lahko v takem primeru vloži pobuda127 (24. člen ZUstS). Poleg tega je
bil dodan 24. b člen, ki določa predvsem sestavine, ki jih mora vsebovati pobuda.
Spremembe je doživel tudi 25. člen ZUstS, v katerem je bila dodana določba, po kateri
lahko Ustavno sodišče ustavi postopek za preizkus pobude, kadar pobudnik umakne
zahtevo, ali pa kadar v določenem roku ne predloži zahtevanih podatkov (četrti odstavek
25. člena ZUstS).
Po Čebulju (2008, str. 1480) je bila ravno sprememba tretjega odstavka 24. člena ZUstS
tista, ki je v praksi Ustavnega sodišča povzročila zaostrovanje stališča za priznavanje
pravnega interesa pobudnikov po letu 2007.
Vse ostale zakonske spremembe pa so se, kot je bilo že omenjeno, nanašale predvsem na
hitrejše in učinkovitejše obravnavanje ustavnih pritožb in na omejitve na področju
njihovega vlaganja, narejenih pa je bilo tudi nekaj sprememb, ki se nanašajo na položaj
ustavnih sodnikov. S tem pa so bile tudi izčrpane zakonske možnosti reševanja problema
na tem področju.

127

Rok je določen na eno leto. Pri tem Testen (2008, str. 1474) ugotavlja, da je zakonodajalec določil enak
subjektivni in objektivni rok, kar nakazuje na dejstvo, da se je k sprejemu zakonskih sprememb mudilo.
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V letnem poročilu za leto 2007 (str. 3) je Ustavno sodišče podalo pozitivno oceno učinkov
novele ZUstS128 in pri tem poudarilo, da so bile zakonske spremembe na tem področju res
nujne, saj bi bilo v nasprotnem primeru število primerov še večje in posledično stanje
pred Ustavnim sodiščem nevzdržno. Vendar pa je pri tem ugotovilo tudi, da novela ZUstS
ni zajezila pripada (pre)številnih manj pomembnih zadev, ki pomembno obremenjujejo in
ovirajo Ustavno sodišče, ki bi se moralo ukvarjati predvsem s pomembnejšimi
ustavnopravnimi vprašanji.
Slednje je bilo, glede na rešitve, ki jih je (oz. ni) vpeljala novela ZUstS, pričakovano.
Novela je namreč prinesla pomembne izboljšave le na področju ustavnih pritožb, ne pa
tudi na področju postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov. Na tem področju
z novelo ZUstS v letu 2007 ni bilo narejenega posebej veliko, ne nazadnje tudi ne zato,
ker so pomembne določbe glede zahteve in pobude vsebovane že v sami Ustavi, kar
posledično zakonodajalcu ni puščalo veliko manevrskega prostora. Slednje pa že nakazuje
na potrebo po spremembah tudi na ustavni ravni129. Pri tem je potrebno poudariti, da je
bilo na Ustavnem sodišču in med strokovno javnostjo že pred samim sprejemom novele
ZUstS, še bolj pa takoj po njeni uveljavitvi, znano, da uspeha ne bo mogoče zagotoviti
zgolj s spremembami zakonodaje, ter da je takšna sprememba na zakonski ravni
pravzaprav bolj rešitev začasne narave, namenjena predvsem odložitvi posega v Ustavo,
do pripravljenosti za takšen večji korak130.
6.2.2 POBUDA PREDSEDNIKA REPUBLIKE ZA SPREMEMBO USTAVE
Zato se je na takšna opozorila Ustavnega sodišča v letu 2008 z nagovorom Državnemu
zboru odzval tudi tedanji Predsednik republike, dr. Danilo Tϋrk. Njegov nagovor je bil
predvsem odgovor na letno poročilo Ustavnega sodišča za leto 2007. Predsednik je tako
24. aprila 2008 Državnemu zboru predstavil svojo pobudo za spremembe VIII. poglavja
Ustave (Kaučič, 2011, str. 15).
Predsednik republike je v svojem nagovoru Državnemu zboru izpostavil težak položaj, v
katerem se je znašlo tako naše Ustavno sodišče, kot tudi naše celotno pravosodje.
Opozoril je na potrebo po krepitvi ustavnosti in zakonitosti v državi ter na pomen

128

Iz podatkov iz letnega poročila za leto 2012 je vidno, da so bili prvi učinki novele ZUstS zabeleženi kmalu
po njeni uveljavitvi, in sicer že v letu 2007. Najprej so se pokazali kot veliko povečanje števila rešenih zadev,
kar je šlo predvsem na račun velikega števila zavrženj ustavnih pritožb. Na samem pripadu zadev so se
pokazali v letu 2008, takrat je prišlo do rahlega upada števila zadev, slednje gre pripisati predvsem na račun
ustavnih pritožb, kar je logična posledica dejstva, da so bili z novelo narejeni največji napori ravno v tej smeri.
Učinki novele ZUstS so vidni tudi v pripadu zadev v naslednjih letih - po letu 2008 pa vse do leta 2012.
Statistični podatki o pripadu zadev so podrobneje predstavljeni v naslednjem podpoglavju.
129
Tako tudi Testen (2008, str. 1475 in 1476), ki ugotavlja, da je Ustavno sodišče kljub manjši razbremenitvi,
h kateri je pripomogla uveljavitev novele ZUstS, še vedno močno preobremenjeno. Pri tem ne vidi niti
možnosti za nadaljnje zaostrovanje procesnih predpostavk, zato kot naslednji korak omenja spremembe
Ustave.
130
Glej npr. Testen (2006, str. 1026) in Testen (2008, str. 1475 in 1476) ali Čebulj (2006, str. 441), po
katerem je novela ZUstS »[…] namenjena blažitvi kriznega stanja oz. kupovanju časa do sprememb Ustave«;
ter letna poročila Ustavnega sodišča RS, npr. za leto 2005 (str. 17, 18).
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avtoritete in zaupanja v sodstvo, ki je velik predvsem za delovanje pravne države in za
varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin posameznikov. Poudaril je pomen in pa
vlogo Ustavnega sodišča ter tudi sodstva v celoti in izpostavil težave, s katerimi se to
sooča. Predsednik republike je izpostavil, da je za izboljšanje položaja, v katerem se je
znašlo naše Ustavno sodišče, potrebna reforma ustavnega sodstva, ter sprememba določb
Ustave, ki se nanašajo nanj. Opozoril je, da so do tega spoznanja prišli tako pravni
strokovnjaki, kot tudi Ustavno sodišče samo. Na tem mestu je povzel opozorila iz letnih
poročil, v katerih Ustavno sodišče opozarja, da je število zadev iz leta v leto večje, zato se
sodišče sooča s preobremenjenostjo, zaradi katere ni tako učinkovito, kot bi moralo biti
(Pobuda predsednika Republike Slovenije, 2011, str. 51 – 60).
Pobuda Predsednika republike je med drugim131 vsebovala tudi predlog, naj Ustavno
sodišče preneha s presojo ustavnosti in zakonitosti podzakonskih predpisov132. Z Ustavo
so namreč že zagotovljeni nekateri mehanizmi, ki posameznika ščitijo v primeru
neustavnosti ali nezakonitosti podzakonskih predpisov, zato se lahko ta pristojnost z
Ustavnega sodišča prenese na redna sodišča (Pobuda predsednika Republike Slovenije,
2011, str. 53).
In ravno omenjena Pobuda je v Sloveniji sprožila projekt ustavnih sprememb. »Pobuda
Predsednika republike je bila temeljno izhodišče, na podlagi katerega so se začele
strokovne razprave in strokovna priprava možnih ustavnih sprememb s področja
ustavnega sodstva« (Kaučič, 2011, str. 16).
6.2.3 PROJEKT USTAVNIH SPREMEMB 2008 – 2011
Na podlagi opozoril Ustavnega sodišča, ter nagovora Predsednika republike, kot tudi
opozoril pravne stroke, se je v Sloveniji leta 2008 pričel projekt ustavnih sprememb.
Projekt je zanimiv ravno zaradi tega, ker je bil namenjen iskanju rešitev za situacijo, v
kateri se je znašlo Ustavno sodišče. Na njegovi podlagi je nastal paket ustavnih
sprememb, ki je med drugim vseboval tudi predlog prenosa pristojnosti za presojo
podzakonskih predpisov na redno sodstvo. Projekt je potekal na sestankih in razpravah
treh strokovnih skupin, najprej pri Predsedniku republike, nato na Ministrstvu za
pravosodje in nazadnje na strokovni skupini Ustavne komisije Državnega zbora. Vse tri
skupine so sestavljali priznani pravni in ustavnopravni strokovnjaki, pri njihovem delu pa
so sodelovali tudi strokovnjaki z ostalih relevantnih področij. Celoten projekt je trajal tri
leta in se zaključil 16. junija 2011 v Državnem zboru. V nadaljevanju sledi kratek opis
poteka projekta za reformo našega ustavnega sodstva.
131

Drugi predlogi iz Pobude Predsednika republike so bili še: Ustavno sodišče naj preneha z odločanjem o
sporih glede pristojnosti med sodišči in drugimi državnimi organi; zagotovi naj se mu možnost prostega
odločanja o tem, katero ustavno pritožbo bo sprejelo v obravnavo, ne da bi se moralo pri tem formalno
opredeljevati do vseh vloženih pritožb. Pobuda je vsebovala še dva predloga glede sestave Ustavnega sodišča,
in sicer, naj se spremeni sistem volitev ustavnih sodnikov, tako da se zagotovi pravočasno imenovanje
vrhunskih pravnih strokovnjakov in pa da naj se ustavni sodniki o manj pomembnih zadevah odločajo v ožjih
senatih (Pobuda predsednika Republike Slovenije, 2011, str. 53, 54).
132
Prva točka Pobude predsednika Republike Slovenije (2011, str. 53).
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6.2.3.1 Potek projekta ustavnih sprememb
Po pobudi takratnega predsednika Danila Tϋrka leta 2008 je bila najprej ustanovljena
strokovna skupina Predsednika republike, skupina strokovnjakov ustavnega prava, ki je
pričela z začetnimi pripravami za ustavne spremembe s tega področja. Ta strokovna
skupina je v maju 2009 pripravila izhodišča za ustavne spremembe, oz. t.i. »Gradivo za
Ustavni zakon o spremembah in dopolnitvah Ustave RS« (Kaučič, 2011, str. 16).
Kasneje je delo te skupine prevzela strokovna skupina, ustanovljena 27. maja 2009 na
pravosodnem ministrstvu (v nadaljevanju: strokovna skupina). Strokovno skupino pod
vodstvom takratnega ministra za pravosodje, Aleša Zalarja, je poleg vodje sestavljalo še
dvanajst strokovnjakov s področja ustavnega prava in ustavnosodnega varstva, pri
njenem delu pa je sodelovalo tudi šest drugih pravnih strokovnjakov (Kaučič, 2011, str.
16).
Naloga strokovne skupine je bila »analiziranje obstoječe ureditve, pristojnosti in položaja
Ustavnega sodišča RS« in priprava osnutka ustavnega zakona za spremembe Ustave v
delu, ki se nanaša na ustavno sodstvo. Znotraj strokovne skupine je bila organizirana tudi
ožja strokovna skupina, ki je na podlagi teh sestankov pripravljala gradiva in osnutke t.i.
»Ustavnega zakona za spremembe in dopolnitve Ustave RS« (Gradiva strokovne skupine
Ministrstva za pravosodje, 2011, str. 62).
V okviru strokovne skupine so bili v obdobju od 10. junija do 11. decembra 2009
organizirani štirje sestanki na Ministrstvu za pravosodje v Ljubljani in strokovni posvet na
Brdu pri Kranju. Na sestankih so med strokovnjaki s področja potekale razprave, v katerih
so ti podajali svoja mnenja, stališča, pripombe in predloge o predlaganih spremembah
Ustave. Na podlagi teh razprav je po vsakem sestanku ožja strokovna skupina pripravila
nov, izboljšan osnutek ustavnega zakona. Razprave v okviru Ministrstva za pravosodje so
tako pripeljale do zadnjega osnutka ustavnega zakona, ki je bil predložen Vladi. Ta je v
obravnavo Državnemu zboru, 19. marca 2010, vložila predlog za začetek postopka za
spremembo Ustave, ki je vseboval »Osnutek Ustavnega zakona o spremembah 160., 161.
in 162. člena Ustave RS«, izčrpno obrazložitev predlaganih sprememb in razlogov zanje
ter prilogo, prikaz veljavne in primerjalne ureditve pristojnosti ustavnih sodišč. Vlada je s
tem predlagala Državnemu zboru, naj začne postopek za spremembe Ustave (Predlog
Vlade RS za začetek postopka za spremembo Ustave, 2011, str. 319).
Omenjeni predlog Vlade je nato obravnavala Ustavna komisija Državnega zbora (v
nadaljevanju: Ustavna komisija) na treh sejah, ki so potekale v obdobju od 15. aprila
2010 do 17. marca 2011. Ustanovljena je bila tudi strokovna skupina Ustavne komisije
Državnega zbora za ustavnosodno področje (v nadaljevanju: Strokovna skupina). Njene
naloge so bile pripraviti mnenje glede vprašanj ustavnih sprememb, pripraviti osnutek
stališč o osnutku ustavnega zakona, pripraviti osnutek predloga in obrazložitev ustavnega
zakona ter druge naloge za potrebe Ustavne komisije. Ker predlog v Državnem zboru
kasneje ni bil sprejet, je Strokovna skupina opravila le prvo nalogo, 18. oktobra 2010 je
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pripravila svoja stališča glede predlaganih sprememb 160., 161. in 162. člena Ustave
(Gradiva Ustavne komisije Državnega zbora Republike Slovenije, 2011, str. 409 in 410).
Ustavna komisija je glasovala o podpori sklepu o sprejemu predloga Vlade za začetek
postopka za spremembe Ustave na koncu tretje seje 17. 3. 2011. Tega sklepa takrat ni
podprla, saj zanj ni glasovala potrebna dvotretjinska večina navzočih članov. Zato je
Državnemu zboru predlagala, da tega sklepa ne sprejme (Gradiva Ustavne komisije
Državnega zbora Republike Slovenije, 2011, str. 460, 461).
Celoten proces ustavne reforme ustavnega sodstva se je zaključil 16. junija 2011 v
Državnem zboru, ki je na 29. seji po obravnavi Predloga za začetek postopka za
spremembe 160., 161. in 162. člena Ustave RS z osnutkom Ustavnega zakona odločal o
predlogu sklepa Ustavne komisije o sprejemu Predloga Vlade za začetek postopka za
spremembe Ustave. Državni zbor tega sklepa namreč ni sprejel (Kaučič et al., 2011, str.
464).
Glede na dejstvo, da je strokovna javnost predloge projekta ustavnih sprememb večinsko
podpirala, vidi Kaučič (2012, str. 135) razloge za njihov ne sprejem predvsem v političnih
razmerah v Državnem zboru, ki so kasneje pripeljale tudi do parlamentarne krize. Tudi
sicer so se tekom samega projekta večkrat pojavila opozorila o »politični«
nepripravljenosti za tovrstne spremembe. Poglejmo si torej, kakšne ustavne spremembe
so bile pravzaprav predlagane.
6.2.3.2 Predlagane spremembe Ustave
V procesu priprave ustavnih sprememb na področju ustavnega sodstva v strokovni skupini
Ministrstva za pravosodje so se izoblikovali trije pristopi k spremembam Ustave. Na
samem začetku projekta je prevladoval širši pristop133, tekom projekta so se odločili za

133

Na začetni poti proti spremembam Ustave se je izoblikoval širši pristop, ki je temeljil na prepričanju, da je
potrebna »celovita sprememba področja ustavnega sodstva« (Kaučič et al., str. 17), zato je prvotni predlog
vseboval spremembe skoraj vseh členov Ustave, ki urejajo Ustavno sodišče. Predlog je tako vključeval
spremembe členov 90., 98., 103., 104., 127., 160., 161., 162., 163., 165. in 167. Ustave. Spremembe so se
nanašale na:
•
področje opredelitve položaja Ustavnega sodišča. Te spremembe so zajemale dopolnitev 160. člena s
splošno definicijo ustavnega sodišča, spremembo 167. člena glede imunitete ustavnih sodnikov (o
njej bi odločalo sodišče samo, in ne več Državni zbor) in spremembo 104. člena glede prisege
Predsednika republike (to bi izrekal pred Ustavnim sodiščem in ne več pred Državnim zborom).
•
odločanje Ustavnega sodišča. V 161. členu Ustave je bila dodana določba o ugotovitvenih odločbah.
Tako sta bila predlagana dva odstavka, ki urejata izdajo ugotovitvenih odločb v postopku presoje
zakona, ki pa nista novost, saj ju vsebuje že veljavni ZUstS.
•
pristojnosti Ustavnega sodišča. Tu je bilo predlagano, naj se vse pristojnosti uredijo že v Ustavi, torej
tudi tiste, ki so po veljavni ureditvi urejene v zakonih. Zato je bila predlagana dopolnitev 90., 98.,
103. in 160. člena s pristojnostmi, ki jih Ustavnemu sodišču po veljavni ureditvi nalagajo zakoni.
Predlagano je bilo tudi črtanje pristojnosti odločanja o sporih glede pristojnosti med sodišči in
drugimi državnimi organi in pa prenos pristojnosti presoje ustavnosti in zakonitosti podzakonskih
predpisov na vrhovni sodišči. Slednje zajema spremembo 160. in pa 127. člena z razdružitvijo
Vrhovnega sodišča RS na dve sodišči, Vrhovno sodišče in Vrhovno upravno sodišče.
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zožen pristop134 in na koncu za minimalistični pristop k ustavnim spremembam. Zadnji
predlog, ki je romal najprej na Vlado in nato še v Državni zbor, je bil torej posledica
minimalističnega pristopa, za katerega se je strokovna skupina opredelila na tretjem
sestanku. Takšen ožji pristop je bil posledica spoznanja, da mora biti poseg v Ustavo
izveden le »[…] v nujno potrebnem obsegu in vsebini, ki naj omogoča dosego v uvodu
navedenih ciljev« (Kaučič, 2011, str. 20). Razpravljavci so se strinjali, da morajo
predlagane spremembe predvsem razbremeniti Ustavno sodišče in razrešiti situacijo, v
kateri se je to znašlo in povečati njegovo učinkovitost in kakovost njegovih odločitev na
eni strani ter okrepiti njegov položaj in mu omogočiti zasledovanje njegovega temeljnega
poslanstva, to je odločanja o pomembnih ustavnopravnih vprašanjih na drugi strani
(Kaučič, 2011, str. 20).
Tako je prevladalo mnenje, da v predlog ne bi vključili sprememb, ki sicer niso nujne, saj
se je potrebno osredotočiti na tiste spremembe, ki bodo prispevale k uresničitvi
temeljnega cilja, to je razbremenitve Ustavnega sodišča. Na podlagi teh izhodišč je bil tudi
pripravljen zadnji osnutek ustavnega zakona o spremembah in dopolnitvah Ustave, ki je
bil nato poslan Vladi.
Ta je vseboval le spremembo treh členov Ustave – 160., 161. in 162. člena. Ta predlog je
opustil nekatere spremembe, ki so bile predlagane na začetku, in se osredotočil na
spremembe, ki so nujno potrebne za dosego cilja. Zaradi ocene, da redno sodstvo
zaenkrat še ni sposobno v celoti prevzeti presoje ustavnosti in zakonitosti podzakonskih
predpisov, je zadnji predlog nekoliko drugače uredil tudi možnost prenosa te presoje na
sodišča (Kaučič, 2011, str. 21).
Na tej podlagi se je Vlada odločila, da Državnemu zboru predlaga začetek postopka za
spremembo omenjenih treh členov Ustave, ki urejajo Ustavno sodišče. »Predlagane
spremembe bi po mnenju Vlade pomembno okrepile položaj Ustavnega sodišča ter
kakovost njegovih odločitev, in sicer v tistih zadevah, ki si resnično zaslužijo njegovo
presojo. Hkrati bi sprejem predlaganih sprememb razbremenil Ustavno sodišče in bistveno
prispeval k odpravi zaostankov ter k pravočasnemu in kakovostnemu reševanju

dostop do Ustavnega sodišča. Na področju dostopa je bila predlagana odprava pobude za presojo
ustavnosti zakona in nadomestitev z ustavno pritožbo. Ker naj bi po predlogu sprememb Ustavno
sodišče presojalo le še ustavnost zakonov, je bila predlagana tudi dopolnitev 160. člena, s katero bi
se v Ustavi določili vsi upravičeni predlagatelji, ki so pooblaščeni začeti postopek za oceno ustavnosti
zakona. Najpomembnejša sprememba na tem področju se je nanašala na prosto odločanje
Ustavnega sodišča o tem, katere ustavne pritožbe bo sprejelo v obravnavo (162. člen), ta
sprememba je pomembna za krepitev vloge Ustavnega sodišča kot precedenčnega sodišča.
Predlagane so bile še spremembe sistema volitev in mandatov ustavnih sodnikov. Spremembe so se nanašale
na volitev sodnikov, podaljšanje mandata ustavnim sodnikom s sedanjih devet na dvanajst let in na prisego
ustavnih sodnikov pred nastopom funkcije - ti bi po novem prisegli pred Predsednikom republike. Ti predlogi
bi terjali spremembe 163. in 165. člena (Kaučič, 2011, str. 17 in 18).
134
Do zoženega pristopa k ustavnim spremembam je prišlo po drugem sestanku strokovne skupine. Ožja
strokovna skupina je pripravila variantno besedilo, ki je vsebovalo predlog, da se spremenijo naslednji členi
Ustave: 160. člen, 161. člen, 162. člen, predlagane pa so bile tudi spremembe 104., 163. in 165. člena, z
možnostjo, da se sprememba teh členov tudi opusti (Kaučič et al., 2011, str. 19, 20 in 143-148).
•
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ustavnopravnih zadev« (Gradiva Ustavne komisije Državnega zbora Republike Slovenije,
2011, str. 432).
Najpomembnejša novost Predloga Vlade RS za začetek postopka za spremembo Ustave
RS (2011, str. 319-335) je bila uvedba proste izbire. Ustavno sodišče naj bi na njeni
podlagi prosto odločalo o tem, katere ustavne pritožbe bo vzelo v obravnavo, ne da bi se
pri tem moralo opredeliti do vseh prejetih vlog135. Predlog bi ohranil pobudo, to bi tako
lahko še naprej vložil, kdor izkazuje pravni interes, s tem da bi imelo Ustavno sodišče tudi
v tem primeru prosto izbiro glede tega, katere pobude bo obravnavalo. S tem bi omogočili
premik od negativne k pozitivni selekciji, Ustavno sodišče pa bi dobilo novo vlogo
precedenčnega sodišča.
Predlog Vlade je vseboval tudi določitev vseh upravičenih predlagateljev, ki lahko začnejo
postopek pred Ustavnim sodiščem z zahtevo, v Ustavi. Ti bi bili po novem določeni v
njenem 162. členu in ločeni glede na to, ali gre za predlagatelje, ki so upravičeni
predlagati presojo zakona, ali za predlagatelje, ki lahko predlagajo presojo podzakonskega
predpisa. Predlog je predvidel zoženje širokega kroga upravičenih predlagateljev, dodan
pa je bil tudi nov predlagatelj, Predsednik republike.
Pomembne novosti so bile predlagane tudi na področju pristojnosti Ustavnega sodišča
(160. člen Ustave). Po Predlogu bi se črtala pristojnost odločanja o kompetenčnih sporih
med državo in lokalnimi skupnostmi ter med samimi lokalnimi skupnostmi136, kot tudi med
sodišči in drugimi državnimi organi. V 160. člen Ustave bi se prenesle tudi pristojnosti, ki
so urejene v zakonih137. Predvideno pa je bilo tudi odprtje možnosti za prenos pristojnosti
za presojo podzakonskih predpisov in aktov nosilcev javnih pooblastil na redno sodstvo.
Več o predlagani ureditvi prenosa pristojnosti za presojo podzakonskih predpisov z
Ustavnega sodišča na redno sodstvo in o tem, kako se je ta predlog skozi celoten proces
projekta ustavnih sprememb spreminjal, sledi v naslednjem podpoglavju.
6.2.3.3 Predlog ureditve prenosa pristojnosti za presojo podzakonskih
predpisov na redno sodstvo skozi projekt ustavnih sprememb
V okviru projekta ustavnih sprememb je bilo za rešitev težke situacije, v kateri se je znašlo
Ustavno sodišče, torej predlaganih in obravnavanih več rešitev. V tem podpoglavju zato
posebej obravnavam in izpostavljam le predlagane spremembe glede prenosa pristojnosti
za presojo skladnosti podzakonskih predpisov na redno sodstvo. Pri tem bom predstavila
in analizirala, kaj se je skozi projekt ustavnih sprememb s tem predlogom dogajalo.

135

Kasneje je bila na Ustavni komisiji predlagana dopolnitev tega predloga z dvema meriloma, na podlagi
katerih bi lahko Ustavno sodišče odločalo o sprejemu pobude ali ustavne pritožbe, in sicer pomen
ustavnopravnega vprašanja in težo posledic, ki jih ima zadeva za pritožnika.
136
To naj bi prevzelo Upravno sodišče RS.
137
Izjema je pristojnost, določena v 47. a in 90. c členu ZLS, za katero je bilo predvideno, da se prenese na
Upravno sodišče RS.
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Obravnavani predlog je bil vključen med predlagane spremembe skozi celoten projekt,
vendar pa je bil ta predlog v končnem osnutku Ustavnega zakona, ki ga je Vlada
predlagala Državnemu zboru, zasnovan povsem drugače, kot v prvotnem Gradivu za
Ustavni zakon o spremembah in dopolnitvah Ustave RS (v nadaljevanju: Gradivo).
Prvotno Gradivo, ki ga je pripravila strokovna skupina Predsednika republike, je v okviru
prve točke iz Pobude Predsednika republike predvidelo, da naj Ustavno sodišče
popolnoma preneha s presojo podzakonskih predpisov, tovrstna presoja pa naj se prenese
na redno sodstvo. Na podlagi takšnega izhodišča bi torej Ustavno sodišče v celoti
prenehalo s tovrstno presojo. V ta namen so bile v prvotnem Gradivu predlagane
predvsem spremembe 127., 160. in 161. člena Ustave. Da bi se Ustavno sodišče
popolnoma razbremenilo tovrstne presoje, je bilo predlagano najprej črtanje te
pristojnosti v tretji, četrti in peti alineji 160. člena. Druga bistvena sprememba, ki je bila v
ta namen predlagana v Gradivu, je bila sprememba 127. člena. Slednja bi omogočila
prenos tovrstne presoje iz ustavnega na redno sodstvo, prenos pa bi bil po Gradivu možen
le na sodišče, ki odloča o pritožbi, reviziji ali drugem pravnem sredstvu v upravnem sporu,
torej na Vrhovno sodišče. Pri tem pa so predlagatelji sprememb predvideli tudi možnost
razdružitve Vrhovnega sodišča na Vrhovno sodišče in na novo ustanovljeno Vrhovno
upravno sodišče. Obe sodišči bi tako odločali o rednih in izrednih pravnih sredstvih in
opravljali presojo skladnosti podzakonskih predpisov ter predpisov lokalnih skupnosti z
Ustavo, zakoni in ratificiranimi mednarodnimi pogodbami, splošne akte nosilcev javnih
pooblastil pa bi poleg naštetega presojali tudi glede na njihovo skladnost s podzakonskimi
predpisi. Gradivo je posebej predvidelo tudi možnost vložitve zahteve za presojo
navedenih predpisov, to bi lahko vložili upravičeni predlagatelji, določeni z zakonom, o
njej pa bi odločalo Vrhovno upravno sodišče. Da pa bi ti dve sodišči lahko prevzeli
tovrstno presojo v popolnosti, bi jima bilo potrebno podeliti tudi enako pooblastilo, kot ga
ima po veljavni ureditvi v tem primeru Ustavno sodišče, zato je bilo le–to izrecno
vključeno v novi peti odstavek 127. člena Ustave. Po njem bi lahko sodišči neustaven ali
nezakonit podzakonski predpis odpravili ali razveljavili z učinkom erga omnes, dana pa bi
jima bila tudi možnost, da do odločitve zadržita izvajanje obravnavanega predpisa. Iz
obrazložitve predlaganih sprememb v Gradivu pa izhaja, da bi lahko vse pristojnosti
prevzelo tudi kar Vrhovno sodišče samo, torej da takšna razdružitev ni nujna. Spremembe
161. člena se nanašajo bolj na prilagoditev takšnemu prenosu, v tem členu je bilo namreč
predlagano črtanje stavka, ki določa, da Ustavno sodišče odpravi ali razveljavi druge
predpise, saj te pristojnosti Ustavno sodišče ne bi imelo več138. Iz obrazložitve predlaganih
sprememb Ustave v Gradivu jasno izhaja, da bi bile takšne odločitve obeh sodišč obvezne

138

Vendar pa je Gradivo v nadaljevanju (Glej novi tretji odstavek 162. člena v Gradivu za Ustavni zakon o
spremembah in dopolnitvah Ustave RS - Kaučič et al., 2011, str. 78) kljub temu predvidelo, da lahko Ustavno
sodišče, pri odločanju o ustavni pritožbi, odloči tudi o podzakonskem predpisu, če na njem temelji izpodbijani
posamični akt. Pri tem predlog v Gradivu določa, da Ustavno sodišče »o njem odloči v skladu s pooblastili iz
prejšnjega člena«, vendar pa bi bile v »prejšnjem členu«, torej 161. členu, po istem predlogu črtane določbe
o pooblastilu Ustavnega sodišča, kadar ta presoja podzakonski predpis, zato ni povsem jasno, ali bi lahko
Ustavno sodišče v takem primeru podzakonski akt zgolj razveljavilo, kot to stori pri zakonu, in ne več tudi
odpravilo.
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in jih ne bi moglo več spremeniti niti Ustavno sodišče (Gradiva strokovne skupine
Ministrstva za pravosodje 2011, str. 64 – 77).
Na podlagi tako predlaganih sprememb bi se Ustavno sodišče popolnoma razbremenilo
odločanja o ustavnosti in zakonitosti podzakonskih predpisov in se posvetilo le svoji
temeljni vlogi, presoji ustavnosti zakonov ter varovanju človekovih pravic in temeljnih
svoboščin v primerih ustavnih pritožb139.
Takšen predlog je bil posledica prvotne ocene, da ustavnosodna presoja podzakonskih
predpisov po svoji naravi ne sodi pred Ustavno sodišče. Poleg tega je bilo na začetku
projekta ocenjeno, da je redno sodstvo od osamosvojitve in uveljavitve Ustave pomembno
dozorelo in da je sposobno prevzeti tovrstno presojo. Kasnejše razprave, ki so potekale v
okviru projekta, pa so pokazale, da trenutna situacija v našem sodstvu ni ravno takšna in
da redno sodstvo pri svojem delu premalo uporablja Ustavo, zato je prevladalo
nezaupanje v redno sodstvo, posledično pa se je predlog za prenos pristojnosti presoje
podzakonskih predpisov skozi celoten projekt ustavnih sprememb radikalno spreminjal,
kot bo vidno v nadaljevanju.
Delo strokovne skupine Predsednika republike je kasneje prevzelo Ministrstvo za
pravosodje, prevzelo pa je tudi prvotno Gradivo, ki ga je ta strokovna skupina pripravila.
Slednje je služilo kot izhodišče za nadaljnje sestanke in razprave, ki naj bi pripeljali do
končnega predloga ustavnih sprememb.
Skladno z mnenji, izraženimi na razpravah v okviru strokovne skupine Ministrstva za
pravosodje, so se spreminjali tudi osnutki predlogov sprememb Ustave, ki jih je
pripravljala ožja strokovna skupina po koncu vsakega sestanka. Skupno je bilo
pripravljenih kar pet osnutkov. Predlog za začetek postopka za spremembo Ustave, ki ga
je Vlada 19. marca 2010 vložila v Državni zbor, je torej vseboval zadnji, peti osnutek
ustavnega zakona. V njem so bile predlagane spremembe, ki se nanašajo na prenos
obravnavane pristojnosti z Ustavnega sodišča na redno sodstvo, urejene precej drugače,
kot je bilo predlagano v prvotnemu Gradivu, ki ga je pripravila strokovna skupina
Predsednika republike.
Te spremembe so se, kot je bilo omenjeno že zgoraj, nanašale predvsem na 160. in 161.
člen Ustave. Slednje je Predlog uredil tako, da je, enako kot je bilo predvideno že v
Gradivu, predlagal črtanje alinej 3-5 v 160. členu, pri čemer bi se v omenjenem členu
dodal nov tretji odstavek, po katerem bi Ustavno sodišče še naprej opravljalo tovrstno
presojo, razen če bi zakon, sprejet z dvotretjinsko večino navzočih poslancev, določil
drugače, torej da se tovrstna pristojnost prenese na »drugo sodišče«. Tako bi pristojnost
presoje podzakonskih predpisov pravzaprav ohranili na Ustavnem sodišču, vendar pa
odprli pot za prenos te pristojnosti na drugo sodišče, če bi tako določil zakonodajalec.
Črtanje te pristojnosti je torej zgolj navidezno, saj predlog v nadaljevanju istega člena to
pristojnost Ustavnemu sodišču ohranja. V povezavi s tem so bile predlagane tudi
139

Prvotno je bila namreč predvidena tudi odprava pobude in njena nadomestitev z ustavno pritožbo (Glej
Gradivo - Gradiva strokovne skupine Ministrstva za pravosodje, 2011, na str. 69).
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spremembe v 161. členu, te predlagane modifikacije so bile namenjene predvsem odprtju
poti za prenos te pristojnosti na »drugo sodišče«. Poleg spremembe naslova v »presoja
ustavnosti predpisov« je bila v omenjenem členu, na več mestih, dodana tudi besedica
»drugo sodišče«, kar bi pravzaprav pomenilo predvsem podelitev enakih pooblastil, kot jih
ima v primeru presoje podzakonskih predpisov Ustavno sodišče, tudi sodišču, na katerega
bi se ta pristojnost prenesla. Poleg tega je bilo izrecno predvideno tudi, da lahko Ustavno
sodišče, kljub prenosu te pristojnosti na drugo sodišče, ob odločanju o zakonu ali ustavni
pritožbi odpravi ali razveljavi tudi povezan protiustaven ali nezakonit podzakonski predpis.
Slednje še naprej ohranja možnost Ustavnega sodišča, da odloča po koneksiteti. V
Predlogu je bila poudarjena možnost postopnega prenosa te prisojnosti na redno sodstvo,
zato je bil, v samem izvedbenem delu ustavnega zakona, že predviden tudi delen prenos
za nekatere podzakonske predpise, natančneje za prostorske akte države in lokalnih
skupnosti, na sodišče, ki odloča v upravnem sporu. Postopek za odločanje sodišča v
upravnem sporu bi moral urediti zakon, ki bi bil sprejet v roku enega leta po uveljavitvi
ustavnega zakona. Do uveljavitve novega zakona o prenosu pristojnosti pa bi o teh
zadevah še naprej odločalo Ustavno sodišče (Predlog Vlade RS za začetek postopka za
spremembo Ustave, 2011, str. 319-355). Na ta način bi se prostorski predpisi, za katere je
bilo tekom razprav ugotovljeno, da je redno sodstvo nanje pripravljeno, prenesli nanj.
Presoja ostalih podzakonskih predpisov pa bi se na redno sodstvo prenesla, ko bi se
izkazalo, da je za to primeren čas, pri tem pa ne bi bilo potrebno ponovno spreminjati
Ustave.
Razlika med prvotnim predlogom za prenos pristojnosti presoje podzakonskih predpisov,
kot ga je vsebovalo Gradivo, ter med predlogom, ki je bil na koncu poslan v obravnavo v
Državni zbor, je torej očitna. Omenjeni predlog je bil tekom projekta ustavnih sprememb
večkrat modificiran, od prvotne ideje o popolnem prenosu te pristojnosti z Ustavnega
sodišča na redno sodstvo pa smo prišli do predloga nekakšnega delnega prenosa te
pristojnosti, pri čemer bi Ustavno sodišče še vedno opravljalo tudi tovrstno presojo, vsaj
dokler ne bi zakonodajalec odločil drugače. K takšnemu razpletu dogodkov oz. k takšnemu
končnemu predlogu, so pripeljale ravno razprave, organizirane v okviru Ministrstva za
pravosodje, posvet na Brdu pri Kranju, kot tudi mnenje, ki ga je k osnutku predlaganih
sprememb podala Služba Vlade RS za zakonodajo. Za boljše razumevanje poteka
dogodkov in predvsem razlogov, ki so pripeljali do takšnega končnega predloga ureditve
prenosa pristojnosti za presojo podzakonskih predpisov, se je potrebno obrniti k
nekaterim ključnim ugotovitvam in mnenjem, ki so bila glede tega vprašanja izražena
tekom celotnega projekta ustavnih sprememb.
Različne poglede in mnenja glede prenosa pristojnosti za presojo ustavnosti in zakonitosti
podzakonskih predpisov so prinesle najprej že razprave, ki so potekale v okviru Ministrstva
za pravosodje. Tisti, ki so bili naklonjeni popolnemu prenosu te pristojnosti na redno
sodstvo, so kot argumente v prid takšni spremembi navajali predvsem, naj se Ustavno
sodišče kot najvišji organ za varstvo ustavnosti ukvarja zgolj s presojo zakonov, manj
pomembne pristojnosti in sojenje o konkretnih zadevah pa je mogoče prenesti na redno
sodstvo. Na prvem sestanku je bilo slišati tudi mnenje, da je upravno sodstvo pripravljeno
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na prevzem te pristojnosti, saj je v letih po sprejemu Ustave dovolj napredovalo za takšen
korak. Slišati pa je bilo tudi, da je dobro, da se čim več ustavnopravnih presoj preseli v
redno sodstvo, poleg tega pa bi se s takšnim prenosom okrepila tudi moč sodstva in moč
Vrhovnega sodišča (Gradiva strokovne skupine Ministrstva za pravosodje, 2011, str. 81 –
93).
Na samem začetku projekta je torej predstavljalo izhodišče popoln prenos pristojnosti za
presojo podzakonskih predpisov na redno sodstvo. Vendar pa se je dvom v takšno
ureditev pojavil že zelo zgodaj.
Tako je bila prvotna ideja o razcepitvi Vrhovnega sodišča opuščena že v zgodnji fazi
projekta, saj je že kmalu prevladalo mnenje, da takšna razcepitev ni realistična. Opozorila
so se nanašala predvsem na to, da bi šlo pri tem za preobsežne spremembe, razpravljavci
pa so videli velike ovire tudi v številnih vprašanjih, ki bi jih takšna razcepitev odprla.
Opozorjeno je bilo na to, da bi bilo npr. nujno potrebno razrešiti, kakšen učinek bi v tem
primeru imele sodbe sodišč in pa opredeliti razmerja med Ustavnim, Vrhovnim in
Vrhovnim upravnim sodiščem. Do spoznanja, da bi bila takšna razcepitev Vrhovnega
sodišča sicer smiselna, vendar pa v tem trenutku preveč tvegana, je tako prišlo že na
prvem in drugem sestanku (Gradiva strokovne skupine Ministrstva za pravosodje, 2011,
str. 81-93 in 123-142). Pravosodje se namreč spopada z nemalo težavami, ena izmed njih
je tudi velika preobremenjenost, takšna rešitev pa bi v praksi tudi sprožila preveč vprašanj
in nemalo težav, zato je bil ta predlog že kmalu opuščen iz nadaljnje obravnave.
Tudi sicer so razprave prinesle številna opozorila in vprašanja, katerim je treba pri
takšnem prenosu posvetiti pozornost. Že na prvem sestanku je bilo opozorjeno na
organizacijske spremembe, ki bi nastale v praksi v obdobju urejanja prenosa pristojnosti.
Takšne spremembe bi po mnenju prof. dr. Šturma lahko pomembno obremenile
pravosodni sistem (Gradiva strokovne skupine Ministrstva za pravosodje, 2011, str. 87).
Na ta argument je bilo skozi nadaljnje razprave opozorjeno še večkrat. Opozorila so se
nanašala predvsem na to, da se s takšnim prenosom ne bo pomembno razbremenilo
Ustavnega sodišča, saj tovrstna presoja pred sodiščem ne povzroča velikih težav. Slišati je
bilo tudi opozorila, da takšen prenos ne prinaša ničesar, vendar pa pomembno
obremenjuje sodišča, na katera se bo ta pristojnost prenesla. Član strokovne skupine prof.
dr. Tone Jerovšek je v zvezi s tem opozoril, da spremembe »[…] v bistvu ne rešujejo
ničesar, samo spreminjajo lokacijo problema […]« (Gradiva strokovne skupine Ministrstva
za pravosodje, 2011, str. 83).
Poleg tega se je že na prvem sestanku pojavila tudi ocena, da naše redno sodstvo v tem
trenutku na takšen prenos pristojnosti za presojo podzakonskih predpisov še ni
pripravljeno, saj sodniki pri svojem delu trenutno premalo uporabljajo Ustavo in premalo
pazijo na ustavnost (Gradiva strokovne skupine Ministrstva za pravosodje, 2011, str. 86).
Glede tega je bilo veliko slišanega tudi na nadaljnjih razpravah. Opozorjeno je bilo, da
takšen prenos pristojnosti za presojo podzakonskih predpisov ni tako enostaven, da je
potrebno upoštevati dejansko stanje v družbi. Da bi lahko sodišča prevzela presojo
ustavnosti in zakonitosti podzakonskih predpisov, bi bil namreč potreben dolgotrajen
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razvoj na tem področju. Prof. dr. Šturm je opozoril, da imajo ta že po veljavni ureditvi
možnost uporabe instituta exceptio illegalis, vendar pa se te možnosti poslužujejo zelo
redko ali pa se je sploh ne poslužujejo. Razprave so prinesle opozorilo, da ni dovolj prakse
za takšen prenos, ko pa bodo sodišča začela bolj uporabljati možnost, ki jo imajo po
veljavni ureditvi, pa lahko pride tudi do pogovora o takšnem prenosu pristojnosti (Gradiva
strokovne skupine Ministrstva za pravosodje, 2011, str. 149 -169).
Takšna stališča in mnenja so prevladovala tudi na posvetu na Brdu pri Kranju, kjer je bila
v zvezi s tem izražena predvsem težnja po tem, da bi redno sodstvo v večji meri
upoštevalo človekove pravice. Razpravljavci so si bili enotni, da mora biti varovanje
človekovih pravic in temeljnih svoboščin naloga vseh sodišč, ne le Ustavnega sodišča.
Posamezniki in pravne osebe bi morali imeti možnost, da učinkovito zavarujejo svoje
pravice že v postopkih pred rednimi sodišči. Zato so se razpravljavci strinjali, da morajo iti
spremembe v tej smeri, da se prisili redno sodstvo na vseh stopnjah, da pri svojem delu v
večji meri uporablja Ustavo in predvsem učinkoviteje varuje človekove pravice. Ponovno
je bilo opozorjeno tudi na preobremenjenost celotnega sodstva. S težavami zaradi
preobremenjenosti se namreč ne srečuje le Ustavno sodišče, ampak tudi preostali del
našega sodstva. Ponovno so se pojavili tudi očitki, da bi takšen prenos pristojnosti utegnil
še bolj obremeniti že tako preobremenjeno redno sodstvo. Nanje se je odzval prof. dr.
Janez Čebulj, ki je povedal, da takšen prenos pristojnosti pravzaprav ne prinaša nič
novega in pri tem spomnil na 125. člen Ustave ter institut exceptio illegalis (Gradiva
strokovne skupine Ministrstva za pravosodje, 2011, str. 171-265).
Skozi razprave strokovne skupine je bilo opozorjeno tudi na nekaj vprašanj, ki bi se pri
takšnem prenosu pristojnosti lahko pojavila v praksi. Predlagana sprememba namreč po
prof. dr. Čebulju odpira predvsem vprašanje, kdo bo v primeru takšnega prenosa
pristojnosti na tem področju potem glavni, ali bo to Ustavno sodišče ali Vrhovno sodišče,
in kaj se bo zgodilo v primeru, če Ustavno sodišče pri odločanju o ustavni pritožbi odloči
drugače kot Vrhovno sodišče (Gradiva strokovne skupine Ministrstva za pravosodje, 2011,
str. 85). V zvezi s tem se je pojavilo tudi vprašanje, kaj bi se zgodilo, če Vrhovno sodišče
razveljavi podzakonski predpis, pa je s to razveljavitvijo kršena človekova pravica in kdo
ima potem v takem primeru glavno besedo (Gradiva strokovne skupine Ministrstva za
pravosodje, 2011, str. 134). Kot odgovor na takšna vprašanja je bilo v razpravah slišati
poudarek, da je potrebno zaupanje v vrhovne sodnike kot tudi v ustavne sodnike in vse
druge sodnike v državi (Gradiva strokovne skupine Ministrstva za pravosodje, 2011, str.
135). Večkrat je bilo opozorjeno tudi na precej pogosto situacijo, ko se neustavnost
podzakonskega predpisa širi tudi na zakon (Gradiva strokovne skupine Ministrstva za
pravosodje, 2011, str. 86). Razpravljavci so se strinjali, da je to področje še precej
nedorečeno, da se tu pojavljajo nejasnosti in da je nujno potrebno doreči odprta
vprašanja.
Na podlagi tako izraženih stališč je bilo že kmalu jasno, da popoln prenos pristojnosti
presoje podzakonskih predpisov z Ustavnega sodišča na redno sodstvo v tem trenutku še
ne bo mogoč. Možnost, da se ta pristojnost ohrani na Ustavnem sodišču, je bila tako
omenjena že na koncu prvega sestanka strokovne skupine.
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Na razpravah je torej prevladalo nezaupanje v pripravljenost sodstva na takšen prenos
pristojnosti, vendar so se razpravljavci kljub temu strinjali, da je potrebno z Ustavnega
sodišča izločiti odvečne pristojnosti. Zato se je pojavila možnost, da bi najprej naredili
takšen prenos za točno določeno vrsto predpisov. Opozorili so tudi na to, da je delež
prostorskih predpisov pred Ustavnim sodiščem ogromen, tovrstni predpisi tako pomembno
obremenjujejo njegovo delo. Na tretjem sestanku strokovne skupine je bilo ugotovljeno,
da presoja podzakonskih predpisov res »hromi« delo Ustavnega sodišča, glavni problem
pa predstavljajo predvsem prostorski akti. Razpravljavci so bili mnenja, da je Upravno
sodišče za presojo te vrste aktov usposobljeno. Zato se je pojavila možnost generalne
klavzule, s katero bi se najprej prenesla presoja za točno določeno vrsto predpisov, t.j.
prostorske akte, na Upravno sodišče. Na takšen način bi ohranili možnost, da se kasneje,
ko se izkaže, da je redno sodstvo pripravljeno, nanj prenese tudi presoja za druge
predpise. To bi bil tako le prvi korak, ki bi v prihodnosti omogočil tudi prenos presoje za
vse podzakonske predpise na redno sodstvo. Na tak način nebi bilo treba ponovno
spreminjati Ustave, ko bi se izkazalo, da se lahko prenese pristojnost za presojo tudi
drugih podzakonskih predpisov (Gradiva strokovne skupine Ministrstva za pravosodje,
2011, str. 149 -170).
Zaključimo lahko, da razpravljavci popolni ukinitvi pristojnosti Ustavnega sodišča za
presojo podzakonskih predpisov in njenemu prenosu (v celoti) na redno sodstvo že na
prvem sestanku strokovne skupine niso bili naklonjeni, saj so glede tega podali številna
opozorila in pomisleke. Tudi na nadaljnjih razpravah ni bilo zaznati naklonjenosti
popolnemu črtanju te prisotnosti iz pristojnosti Ustavnega sodišča. Prav tako so bili
razpravljavci mnenja, da v tem trenutku ni mogoča razcepitev Vrhovnega sodišča.
Izkazalo se je, da je bil koncept, kot je bil zamišljen v prvotnem Gradivu, še precej
nedomišljen, saj je puščal odprta številna vprašanja. Vendar pa so se razpravljavci kljub
temu strinjali, da je takšen prenos pristojnosti potreben nadaljnjega razmisleka in da mu
je vredno posvetiti več pozornosti v nadaljnjih razpravah. Ker je bilo skozi predhodne
razprave izraženo nezaupanje v pripravljenost rednega sodstva, da prevzame presojo
podzakonskih predpisov v celoti, se je strokovna skupina odločila prenesti pristojnost za
presojo podzakonskih predpisov postopoma. Pri tem je bil sklenjen konsenz, da se najprej
prenese na redno sodstvo pristojnost za presojo prostorskih aktov, ki tudi sicer
predstavljajo največji delež tovrstnih zadev pred Ustavnim sodiščem. Na zadnjem
sestanku strokovne skupine so se tako odločili, da se ta prenos izvede že z ustavnim
zakonom.
Proti koncu projekta ustavnih sprememb je podala svoje mnenje o predlogih sprememb
Ustave tudi Služba Vlade RS za zakonodajo. Iz Mnenja Službe Vlade RS za zakonodajo (v
nadaljevanju: Mnenje), je razvidno, da se glede predlagane ureditve pri prenosu
pristojnosti za presojo podzakonskih predpisov niso strinjali s predlaganimi spremembami,
s katerimi bi najprej navidezno črtali tretjo, četrto in peto alinejo 160. člena Ustave, a
hkrati pristojnost za presojo teh predpisov v nadaljevanju ohranili Ustavnemu sodišču.
Menili so namreč, da takšna sprememba ni sprejemljiva in se zavzeli za stališče, naj se ta
pristojnost v celoti ukine in nič novega ne dodaja. To bi v pravnem smislu pomenilo, »[…]
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da so take zadeve prepuščene presojanju rednih sodišč v konkretnih primerih, po pravilu
in z učinkom exceptio illegalis, kar je posredno določeno tudi v 125. členu Ustave. Taka je
in tudi mora biti že sedanja praksa dela in odločanja rednih sodišč« (Mnenje Službe Vlade
Republike Slovenije za zakonodajo, 2011, str. 304).
Služba Vlade za zakonodajo je opozorila tudi na neprimernost ureditve, po kateri bi bila
tovrstna presoja v pristojnosti Ustavnega sodišča, če zakon ne bi določil drugače. Po
njihovem mnenju taka ureditev odpira veliko nejasnosti, saj zadeva ni bila dodobra
domišljena, zato je takšna določba neizvedljiva in predvsem odpira nova vprašanja.
Posebej so izrazili skrb glede učinka erga omnes, ki bi ga po predlaganih spremembah
podelili tako rekoč kateremkoli še neznanemu sodišču, to pa bi nato v katerikoli zadevi
lahko podzakonski predpis odpravilo ali razveljavilo. Pri tem so zastavili vprašanje, če je to
izvedljivo in ali je to sploh dopustno. »Dati pristojnost razveljavljanja oz. odprave splošnih
aktov z učinkom erga omnes vsakemu posameznemu sodišču in vsaki posamični zadevi
[…]« je po njihovem mnenju namreč nesprejemljivo (Mnenje Službe Vlade Republike
Slovenije za zakonodajo, 2011, str. 306).
Služba Vlade za zakonodajo je bila mnenja, da predlog takšen, kot jim je bil predložen, ne
vsebinsko ne tehnično še ni dozorel za predložitev v nadaljnjo obravnavo. Ob tem so
priznali, da so nekatere spremembe, ki jih je vseboval ta predlog, koristne in potrebne,
vendar tudi opozorili, da je glede nekaterih vprašanj še potreben tehten razmislek pred
predložitvijo predloga v nadaljnji postopek140 (Mnenje Službe Vlade Republike Slovenije za
zakonodajo, 2011, str. 318).
Iz končnega predloga ustavnih sprememb, ki je bil nato poslan v nadaljnjo obravnavo na
Državni zbor, je razvidno, da predlogi Službe Vlade za zakonodajo v veliki meri niso bili
upoštevani. Ta se je namreč upravičeno spraševala, kakšen bi bil smisel v zgolj
navideznem črtanju obravnavane pristojnosti iz pristojnosti Ustavnega sodišča, na mestu
je namreč vprašanje, kako bi to pravzaprav sploh prispevalo k njegovi razbremenitvi, ko
pa je iz predloga razvidno, da ta pristojnost še naprej na njem ostaja. Glede določbe, ki
podeljuje odločitev o prenosu te pristojnosti v roke zakonodajalca, pa je na mestu tudi
vprašanje, kdaj se bo ta za takšen korak odločil oz. če se sploh kdaj bo. Po drugi strani pa
po mojem mnenju ni dober predlog, po katerem naj bi se pristojnost črtala iz pristojnosti
Ustavnega sodišča, pri tem pa se ne bi nič novega dodajalo. Sodišča imajo sicer res
možnost uporabe exceptio illegalis, vendar je ta institut, kot je ugotovil tudi Kerševan
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Na Službi Vlade za zakonodajo so v svojem Mnenju opozorili tudi na nekaj možnih rešitev, ki bi lahko
pomembno prispevale k cilju ustavnih sprememb, torej k razbremenitvi Ustavnega sodišča, a so jih
pripravljavci sprememb spregledali. Tako so npr. predlagali opustitev pobude za ustavnosodno presojo
predpisov in pa popolno črtanje pristojnosti, ki po svoji naravi ne sodijo na Ustavno sodišče. Pri tem je bilo
poudarjeno, da pomeni pobuda podvajanje dostopa do Ustavnega sodišča, poleg tega pa so po veljavni
ureditvi dolžni skrbeti za skladnost zakonov z Ustavo vsi organi, ki sodelujejo v zakonodajnem procesu. Prav
tako imamo upravičene predlagatelje, ki imajo ne le pravico, ampak tudi dolžnost vložiti zahtevo za presojo
ustavnosti na Ustavno sodišče. Tudi posamezniki lahko pooblaščenim predlagateljem dajo pobudo za vložitev
zahteve, imajo pa še možnost vložitve ustavne pritožbe (Mnenje Službe Vlade Republike Slovenije za
zakonodajo, 2011, str. 312, 313).
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(2012, str. 1020-1029), pomanjkljiv, sploh pa ne omogoča izločitve protiustavnega ali
nezakonitega predpisa iz pravnega reda z učinki erga omnes. Takšnega predpisa zato
posledično ne bi moglo izločiti iz uporabe ne redno sodišče ne Ustavno sodišče. Zato bi
prišlo po takšnem predlogu, ko o tem ne bi odločalo več niti Ustavno sodišče, po mojem
mnenju do resne ogroženosti človekovih pravic in temeljnih svoboščin, posledično seveda
tudi do znižanja dosežene ravni pravne varnosti državljanov.
Končni predlog, kot je bil opisan zgoraj, je nato Vlada vložila v obravnavo Državnemu
zboru. Ustavna komisija Državnega zbora je omenjeni Predlog Vlade obravnavala na treh
sejah, ki so potekale v obdobju od 15. aprila 2010 do 17. marca 2011. Na sejah so v
okviru splošne razprave svoja stališča podale tudi poslanske skupine, izražena pa so bila
tudi posamična stališča. Očitki, ki so bili tekom razprav izraženi na račun predloga prenosa
pristojnosti za presojo skladnosti podzakonskih predpisov, so bili večinoma enaki tistim, ki
so bili že slišani na razpravah Ministrstva za pravosodje.
Svoja stališča glede predlaganih sprememb Ustave je podala tudi Strokovna skupina
Ustavne komisije Državnega zbora (v nadaljevanju: Strokovna skupina) (Gradiva Ustavne
komisije Državnega zbora, 2011, str. 413-426).
Strokovna skupina se je s prenosom pristojnosti za presojo podzakonskih predpisov na
redno sodstvo, kar bi bilo mogoče z zakonom, sprejetim z dvotretjinsko večino glasov
navzočih poslancev, sicer strinjala, vendar je k tem predlogu podala nekaj modifikacij.
Predlagano je bilo, naj se omeji možnost prenosa presoje podzakonskih predpisov le na
sodišče, ki je pristojno za upravne spore, ko to odloča o pritožbi, reviziji ali drugem
pravnem sredstvu. Tako bi bilo mogoče prenesti to pristojnost le na Vrhovno sodišče, in
ne na katerokoli sodišče. Takšna dikcija bi pomenila, da je prenos te pristojnost mogoč le
na upravnopravnem področju in le na Vrhovno sodišče. Pri tem je strokovna skupina
predlagala razmislek o možnosti novega pritožbenega in revizijskega razloga. Uvedba
takega posebnega pravnega sredstva bi zagotovila možnost izpodbijanja prostorskih
načrtov tako v primeru, ko ti učinkujejo neposredno, kot tudi v primeru, ko gre za pravice
»zainteresirane javnosti« (Gradiva Ustavne komisije Državnega zbora, 2011, str. 416 in
417).
Obravnavani predlog za prenos pristojnosti za presojo podzakonskih predpisov z
Ustavnega sodišča na redno sodstvo je bil torej del celotnega paketa predlaganih ustavnih
sprememb, ki pa v Državnem zboru na koncu ni bil sprejet. Celotna reforma ustavnega
sodstva se je s tem končala neuspešno. Kljub temu je prinesla bogato zbirko izkušenj,
razprav, stališč in mnenj, ki bodo uporabna predvsem pri nadaljnjem razmišljanju o
morebitnih spremembah na ustavnosodnem področju.

6.3

UTEMELJITEV NUJNOSTI NADALJNJIH SPREMEMB NA PODROČJU
USTAVNEGA SODSTVA

Dosedanje spremembe na tem področju torej niso bile niti učinkovite niti uspešne, zato je
na mestu nadaljnje razmišljanje o morebitnih rešitvah. Projekt ustavnih sprememb se je
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namreč končal neuspešno, medtem ko sama novela ZUstS ravno tako ni prinesla
pomembnih izboljšav, ki bi Ustavnemu sodišču omogočili bolj poglobljeno delo z
osredotočanjem na najpomembnejša pravna vprašanja. V nadaljevanju zato izpostavljam
tiste najpomembnejše razloge, ki se pojavljajo tako v pravni teoriji kot tudi praksi in
govorijo v prid takšnemu razmišljanju.
6.3.1 PREOBREMENJENOST USTAVNEGA SODIŠČA S PREVELIKIM ŠTEVILOM
ZADEV
Na preobremenjenost Ustavnega sodišča in potrebo po spremembah, ki bodo šle v drugo
smer ter mu omogočile bolj poglobljeno in učinkovito reševanje najzahtevnejših pravnih
vprašanj namesto serijskega produciranja sklepov o zavrženju, najbolje kažejo konkretne
številke. Na vse bolj napeto situacijo že skoraj desetletje opozarja sodišče samo, kot tudi
strokovna javnost s Krivicem na čelu, vendar takšna opozorila žal vedno znova naletijo na
gluha ušesa. Kako bi si to lahko drugače razlagali, ko pa vse do danes še vedno ni prišlo
do bistvenih sprememb oz. rešitev - poudarjam, bistvenih - ki bi tako nastalo situacijo
izboljšale. Glede na povedano zato ne more škoditi, če na tem mestu ponovno navedemo
konkretne številke in opozorila strokovne javnosti.
Vsi spodaj navedeni podatki so bili izbrani iz letnih poročil Ustavnega sodišča (Ustavno
sodišče RS, Letna poročila od 2000 do 2012), pri čemer je bilo nekoliko težav najprej z
razpršenostjo podatkov po posameznih poročilih, druga težava, ki je nastala pri njihovem
zbiranju, pa je ta, da so na spletu javno dostopna le poročila do leta 2000, zato starejših
podatkov o delu Ustavnega sodišča ni bilo mogoče pridobiti. Pri tem sem si pomagala s
prispevkom Krivica (2000a, str. 1121), ki je zbral podatke o delu za obdobje 1992 – 1999.
Vendar pa je bila ta zbirka podatkov pomanjkljiva, saj iz nje ni bilo mogoče razbrati
konkretnega števila U-I zadev pred Ustavnim sodiščem po posameznih letih, niti
natančnega števila izpodbijanih aktov po vrstah aktov.
Grafikon 1: Gibanje prejetih in rešenih zadev v obdobju 1992 – 2012
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Zgornji grafikon prikazuje primerjavo med številom prejetih in številom rešenih zadev po
posameznih letih za obdobje obeh desetletij delovanja Ustavnega sodišča. Iz njega je lepo
razvidno dvoje. Najprej naraščanje pripada na Ustavno sodišče v prvem in drugem
desetletju njegovega delovanja in nato tudi požrtvovalnost in prizadevanje ustavnih
sodnikov in sodnic kot tudi ostalega osebja na Ustavnem sodišču, ki so se s takšnim
pripadom spopadali in ga poskušali krotiti iz leta v leto. Pri tem so bili presenetljivo
uspešni. Če se vrnemo na začetek zgodbe, pripad zadev je začel naraščati že takoj v
prvem desetletju delovanja Ustavnega sodišča, število 1000 pa je dosegel in tudi presegel
v letu 2002. Skladno s pripadom je v prvem desetletju naraščalo tudi število zadev, ki so
bile rešene ob koncu vsakega posameznega leta. V letu 1999 je bilo npr. na Ustavnem
sodišču rešenih nekoliko več zadev, kot so jih prejeli. Takšen trend naraščanja pripada se
je nadaljeval tudi v drugem desetletju, s tem, da se je ta v letu 2004 še nekoliko okrepil.
Takšno stanje se je zaostrilo in leta 2007 končno pripeljalo do najštevilčnejšega
zabeleženega pripada (4354 novih zadev) v obeh desetletjih delovanja. V omenjenem letu
so bili ustavni sodniki tudi najbolj »produktivni«, saj so skupaj rešili kar 6027 zadev, kar
znaša za skoraj 1,5 krat več rešenih zadev, kot pa je bilo v tem letu na novo prejetih. K
tolikšnemu številu rešenih zadev je gotovo botrovala tudi novela ZUstS, ki je bila
uveljavljena v obravnavanem letu. Slednja je namreč omogočila zavrženje velikega števila
zadev, predvsem ustavnih pritožb. V naslednjem letu so bili prvi učinki novele ZUstS vidni
tudi na samem pripadu zadev, število novih zadev se je glede na leto 2007 v letu 2008
zmanjšalo za (borih) 18%. Takšen upad se je nadaljeval tudi v letu 2009, takrat je
Ustavno sodišče prejelo že 57,6% manj novih zadev kot v letu 2007. Takšno upadanje pa
se je v naslednjih letih ustalilo, v obdobju 2009 – 2012 beležimo nekakšen ustaljen
pripad, ki se giblje med 1700 in 1800 novimi zadevami vsako leto. V letu 2012 beležimo
najnižji pripad po letu 2007, po številu novih zadev je le-ta nekje na ravni iz leta 2005.
Vendar pa je takšen lanskoletni pripad še vseeno dvakrat večji kot npr. v letu 2001 - kot
zadnjem letu prvega desetletja delovanja Ustavnega sodišča. Pri tem je potrebno posebej
pohvaliti sodnike in drugo osebje, ki so uspeli, v obeh desetletjih delovanja, držati majhno
razliko med novo prejetimi in rešenimi zadevami ali celo rešiti več zadev, kot pa jih je bilo
v posameznem letu prejetih141. Ob prebiranju letnih poročil postane jasno, da je moralo
osebje Ustavnega sodišča za ceno takšne »produktivnosti« v svoje delo vlagati velike
napore142. Takratni predsednik Ustavnega sodišča, Janez Čebulj, je na to, da so ustavni
sodniki dosegli mejo in da Ustavno sodišče ne more več povečevati učinkovitosti dela,
opozoril že v letnem poročilu za leto 2005 (str. 16).

141

Ustavno sodišče je v poročilu za leto 2008 (str. 2) zapisalo: »Številčno veliki podatki o narejenem obsegu
dela za Ustavno sodišče v resnici ne pomenijo izkazane učinkovitosti, temveč anomalijo, ki jo je nujno treba
odpraviti«.
142
Za boljšo primerjavo naj povzamem navedbe ob izdaji letnega poročila za leto 2008, takratnega
predsednika Ustavnega sodišča Jožeta Tratnika, o pripadu pred tovrstnimi institucijami nekaterih drugih držav:
» […] francoski ustavni svet letno obravnava 24 do 25 zadev, ameriško vrhovno sodišče okoli 180 zadev letno
in dansko ustavno sodišče okoli tri zadeve letno« (Planet Siol.net, 2009).
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Letna poročila Ustavnega sodišča razkrijejo, da so poleg novele ZUstS v letu 2007 k
nekolikem upadu števila zadev pred Ustavnim sodiščem pripomogli tudi drugi ukrepi,
predvsem organizacijske narave, ki so bili vse do danes narejeni na samem Ustavnem
sodišču, npr. preselitev v nove prostore med leti 2002/2003, kadrovske spremembe oz.
povečevanje osebja, uvajanje novih tehnologij in standardov, računalniške podpore,
prizadevanja sodnikov in sodnic ter drugega osebja143. Vendar se je Ustavno sodišče, kljub
vsakoletnem povečevanju produktivnosti, na koncu posameznih let še vedno srečevalo z
nerešenimi zadevami oz. zaostanki. Glede na vse možne napore, ki jih je v reševanje
situacije vložilo, lahko zaključimo, da je vsakoletni pripad zadev večji, kot pa ga lahko
Ustavno sodišče obvladuje. To je namreč storilo vse, kar se je storiti dalo, pa se še vedno
utaplja v številu zadev, ki vsako leto romajo tja. S tega vidika je bil torej prostor za
izboljšave izčrpan, saj je za nadaljnje reševanje situacije Ustavnemu sodišču zmanjkalo
manevrskega prostora in si zato ne more več pomagati samo z lastnimi ukrepi. Kot je
zapisano v letnem poročilu 2007 (str. 18) je »[…] Ustavno sodišče posebej v zadnjih letih
ves čas opozarjalo na to, da so organizacijski ukrepi lahko učinkoviti le do določene mere
in da konstantno izčrpavanje sodnikov in sodnega osebja z nadpovprečnimi
obremenitvami dolgoročno ne more biti pravi odgovor na problem preobremenjenosti
Ustavnega sodišča«.
Grafikon 2: Rešene in nerešene zadeve po letih
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Če primerjamo podatke o rešenih in nerešenih zadevah ob koncu posameznega leta v
obdobju drugega desetletja delovanja Ustavnega sodišča iz grafikona 2, ugotovimo, da je
bilo največje število nerešenih zadev na mizah ustavnih sodnikov ob koncu leta 2006, kar
pa se je spremenilo že v naslednjem letu, ob koncu katerega so ustavni sodniki močno
zmanjšali število nerešenih zadev in sicer iz skoraj 3000 na 1308. V letih, ki so sledila, je
ostajalo število nerešenih zadev na približno enaki ravni in se je gibalo okrog 1000. Iz
143

Podrobneje o organizacijskih in informacijskih ukrepih, uvedenih na Ustavnem sodišču in o naporih, ki so
bili vanje vloženi, govori Jadranka Sovdat (2010, str. 115-139) v svojem prispevku v reviji Dignitas na staneh
118-126.
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grafa je razvidno, da je bilo ob koncu leta 2004 ter v obdobju 2007 – 2012 vedno večje
število rešenih zadev kot nerešenih. Leto 2012 je Ustavno sodišče zaključilo z 1041
nerešenimi zadevami.
Grafikon 3: Struktura pripada zadev po letih (obdobje 1999 – 2012)
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Iz zgornjega grafikona, ki prikazuje strukturo pripada zadev v obdobju 1999 – 2012, je
jasno, da v pripadu pred Ustavnim sodiščem prevladujejo ustavne pritožbe. Njihovo
število je skozi leta naraščalo in doseglo vrh v letu 2007. Sledil je upad števila ustavnih
pritožb, vendar pa te predstavljajo glavnino zadev tudi danes. V letu 2012 je bilo med
vsemi prejetimi zadevami kar 69, 5% ustavnih pritožb. Na drugem mestu po številčnosti
sledijo zadeve za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov, vendar pa je razlika med temi
in ustavnimi pritožbami očitna, saj tovrstne zadeve predstavljajo (le) 18,7% pripad. Pripad
drugih zadev, ki so v pristojnosti Ustavnega sodišča (P, U-II, Rm, Mp, Op, Ps), je precej
manjši. Če si pogledamo podrobneje pripad U-I zadev v obdobju 1999 - 2012, lahko
vidimo, da predstavljajo te, glede na ustavne pritožbe, v skupnem pripadu vsakega leta
približno konstantno število, brez večjih nihanj. Ustavno sodišče je v opazovanem obdobju
vsako leto prejelo okrog 250 pa do 500 novih tovrstnih zadev. Pripad tovrstnih zadev je
dosegel največje število v letu 2006 (474), nato pa rahlo upadel v letu 2007 (367 zadev)
in se v prihodnjih letih pa do danes ustalil na približno 300 tovrstnih zadevah na leto.
Ker pomenijo U-I zadeve presojo tako zakonov kot tudi predpisov uprave, dobimo
nekoliko jasnejšo sliko o pripadu samih predpisov uprave, če si pogledamo, kakšna je bila
struktura izpodbijanih aktov po letih.
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Grafikon 4: Prikaz števila izpodbijanih aktov po letih (U-I zadeve)
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Iz grafikona 4 je razvidno, da je v opazovanem obdobju (2004 - 2012) med U-I zadevami
največje število izpodbijanih zakonov, medtem ko je predpisov uprave nekoliko manj. Ker
je bilo v letu 2006 največje število novih U-I zadev pred Ustavnim sodiščem glede na
obdobje 2004 - 2012, je bilo takrat izpodbijano tudi največje število predpisov, skupaj
489, pri tem je bilo izpodbijanih 141 predpisov uprave, kar je predstavljalo 29% med
vsemi izpodbijanimi predpisi. Pri številu izpodbijanih upravnih predpisov v opazovanem
obdobju je opaziti naraščanje v obdobju 2004 – 2008, v letu 2009 pa so ti predpisi prvič
presegli 50% delež vseh izpodbijanih predpisov med U-I zadevami. Njihov delež v tem
letu je znašal 56% (119 predpisov uprave), nato pa je sledil počasen upad števila
izpodbijanih predpisov uprave glede na zakone. Iz grafikona 5 je razvidno, da je bilo v
letu 2012 med predpisi izpodbijanih 82 prepisov uprave, kar predstavlja 46% vseh
izpodbijanih predpisov. Pri tem je potrebno izpostaviti, da je skozi opazovano obdobje po
posameznih letih, med izpodbijanimi predpisi uprave, največje število ravno izpodbijanih
predpisov lokalnih skupnosti. Po podatkih iz letnega poročila za leto 2012 (str. 66) je bilo
npr. v letu 2012 le-teh od skupno 82 izpodbijanih predpisov uprave kar 50.
Grafikon 5: Delež izpodbijanih aktov v letu 2012
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S problemom preobremenjenosti se je v literaturi ukvarjalo veliko avtorjev. Problem
preobremenjenosti se pogosto povezuje s problemom preširokih pristojnosti Ustavnega
sodišča. Krivic144 poudarja, da je »obremenjenost slovenskega Ustavnega sodišča
prevelika zaradi prevelikega obsega pristojnosti (tega bi bilo nujno skrčiti), ne pa zaradi
morebitne nenormalne produkcije protiustavnih in nezakonitih predpisov pri nas« (2000a,
str. 1117). Enako izpostavlja preširoke pristojnosti tudi Čebulj (2006, str. 437, 438), ki pri
tem opozarja tudi na korelacijo med prevelikim številom zadev pred Ustavnim sodiščem
oz. njegovo preobremenjenostjo in ogroženostjo pravice do sojenja v razumnem roku.
Ribičič (2003, str. 76 - 79) k temu dodaja še tehnike odločanja, ki jih uporablja Ustavno
sodišče, pri tem pa poudarja, da si je nekatere izmed njih izbralo tudi samo. Ribičič
nadalje ne vidi možnosti, da bi se iz takšne preobremenjenost rešilo samo, z omejitvijo
dostopa pravnim subjektom, oz. s pomočjo razlage Ustave in zakona, saj bi na takšen
način prišlo do omejevanja človekovih pravic. Pri tem vidi možnost razbremenitve
predvsem odločanja o pobudah in podzakonskih predpisih, kar pa bi bilo mogoče le z
ustreznimi spremembami Ustave. Ribičič pa je opozoril tudi na to, da bo Ustavno sodišče
skušalo, če se na tem področju ne bodo zgodili konkretni ukrepi, s ciljem uspešnega
obvladovanja sodnih zaostankov pred očmi, najti načine, kako se znebiti čim več pobud in
ustavnih pritožb. Takšna napoved pa se je v praksi tudi res uresničila in se izvaja še
danes. Veliko avtorjev tako že govori tudi o »krizi ustavnega sodstva« oz. o »krizi
ustavnega sojenja«145.
Glede na številke, ki kot večni problem (ne le pri nas, temveč tudi po svetu) pred
Ustavnim sodiščem izpostavljajo ravno ustavno pritožbo, je povsem logično, da je bilo v
literaturi največ razprav ravno o rešitvah, ki bi ponudile olajšanje na tem področju. Tako
je zaslediti veliko gorečih razprav zagovornikov in nasprotnikov uvedbe proste izbire, po
kateri bi ustavni sodniki vsakokratno sami izbirali, katere pomembne zadeve si zaslužijo
njihovo obravnavo, ki se po ameriškem vzoru ponuja kot najočitnejša rešitev prevelike
obremenitve Ustavnega sodišča146. Po drugi strani pa je bila možnost prenosa nekaterih
pristojnosti, predvsem odločanja o ustavnosti in zakonitosti podzakonskih aktov, na katero

144

Krivic je tudi sicer vseskozi opozarjal na potrebo po sprejetju ustreznih ukrepov za razbremenitev
Ustavnega sodišča in svaril pred vsakoletnim povečevanjem sodnih zaostankov. Glej npr. Krivic (2000a, str.
1117-1129) ali Krivic (2006, str. 443-464).
145
Npr. Ribičič (2010, str. 158), ki podaja oceno o krizi ustavnega sodstva glede na analizo »hitrih« odločitev
Ustavnega sodišča oz. neobrazloženih zavrženj ustavnih pritožb in pobud in glede na presojo njihovih učinkov
oz. vse večje število primerov nespoštovanja njegovih odločb. Novak Marko (2007, str. 23-39) kot razloge
zanjo izpostavlja predvsem trend naraščanja števila sporov, kar povzroča preobremenjenost sodišč in sodne
zaostanke. Krivic (2010, str. II-VIII) namenoma uporablja izraz »kriza ustavnega sojenja«, s čimer opozarja
na krizo celotnega sodstva, torej tudi rednega, ki pri sojenju ne uporablja v dovolj veliki meri Ustave, kljub
temu, da bi jo moralo.
146
Uvedbo proste izbire je prvi predlagal Krivic (2000a, str. 1117-1129), ki takšen predlog zagovarja še danes
(glej npr. prilogo Pravne Prakse - Krivic (2010, str. II-VIII)), takšna rešitev pa je pridobila podporo tudi med
nekaterimi drugi avtorji, glej npr. Testen (2006, str. 1027 in 1028), Ribičič (2010, str. 153 in naslednje),
Novak Marko (2007, str. 23-39); kot tudi nasprotnike, tako npr. Tekavc (2013, str. II-V) v svojem članku
obravnava in izpostavlja glavne razloge, ki govorijo proti pretiranem zgledovanju našega Ustavnega sodišča
po ameriškem modelu, kar podkrepljuje tudi s konkretnimi številkami in primeri iz prakse.
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je že leta 2000 nakazalo in opozorilo Ustavno sodišče samo147, v literaturi obravnavana
bolj poredko. Razmislek o smiselnosti ohranjanja pristojnosti presoje ustavnosti in
zakonitosti (vsaj nekaterih) podzakonskih predpisov in splošnih aktov za izvrševanje javnih
pooblastil na Ustavnem sodišču je v letu 2006 prvič predlagal takratni predsednik
Ustavnega sodišča, Čebulj (2006, str. 639, ter 441, 442), pri čemer je izpostavil
predvsem, da gre za manj pomembne zadeve, o katerih bi lahko odločalo upravno
sodstvo. Na to je odgovoril Testen (2006, str. 1021-1025), ki pa je v svojem prispevku
izpostavil predvsem slabosti oz. kritiko takšnega predloga, ob tem pa predlagal, da se
takšna pristojnost preprosto ukine, rednim sodiščem pa ne dodaja nobenih novih
pristojnosti. Sama možnost prenosa omenjene pristojnosti na redno sodstvo torej ni
novost, saj se je v strokovni javnosti pojavila že v letu 2006, predlog pa je postal ponovno
aktualen med leti 2008 – 2011 v projektu ustavnih sprememb, ki pa se je končal brez
sprememb Ustave. In ravno razmišljanju o tej možnosti je namenjen preostanek mojega
magistrskega dela.
6.3.2 RAZLOGI ZA SPREMEMBE, KI IZVIRAJO IZ VELJAVNE UREDITVE
Kot je bilo prikazano zgoraj, po statističnih podatkih torej predpisi uprave ne predstavljajo
enormnega pripada zadev na Ustavno sodišče, za tega je moč kriviti ravno ustavne
pritožbe. Vendar pa to nikakor ne pomeni, da tovrstne zadeve ne obremenjujejo
Ustavnega sodišča. Pri tem je problem, ki ga v svojih opozorilih najglasneje izpostavlja
Ustavno sodišče, predvsem v vrsti sporov, torej v številčnosti tistih manj pomembnih
zadev. In med te sodi, z vidika Ustavnega sodišča, ravno odločanje o zakonitosti
podzakonskih predpisov. Prenosa te pristojnosti torej ni mogoče opravičiti zgolj s
statističnimi podatki o pripadu tovrstnih zadev, temveč je potrebno upoštevati tudi ostale
razloge, ki izhajajo iz veljavne ureditve. Podrobnejši obravnavi slednjih je zato namenjeno
samostojno podpoglavje.
Poleg najočitnejšega razloga preobremenjenosti Ustavnega sodišča torej obstajajo tudi
drugi razlogi, ki govorijo v prid nujnosti sprememb na področju ustavnosodne presoje.
Med njimi je potrebno posebej izpostaviti predvsem tiste, ki izvirajo iz veljavne ustavne in
zakonske ureditve. Na tem mestu bi posebej izpostavila predvsem pravico do sodnega
varstva iz 23. člena Ustave, široko zastavljene pristojnosti Ustavnega sodišča ter različno
vlogo rednih sodišč in Ustavnega sodišča.
6.3.2.1 Pravica do sodnega varstva po 23. členu Ustave
Pravica do sodnega varstva je zagotovljena s 23. členom Ustave in določa, da ima vsakdo
pravico, da o njegovih pravicah, dolžnostih in o obtožbah zoper njega brez nepotrebnega
odlašanja odloča neodvisno, nepristransko in z zakonom ustanovljeno sodišče, pri tem pa
147

Ustavno sodišče je pod 6. točko IV. poglavja letnega poročila za leto 2000 zapisalo naslednje: »Prav tako
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predpisov in aktov lokalnih skupnosti - na primer presoja, ali so zazidalni načrti in prostorski ureditveni pogoji,
ki jih predpisujejo občine, v skladu z zakonom, v pristojnosti Ustavnega sodišča. Tudi za kakršnekoli
spremembe glede tega so seveda potrebne ustavne spremembe«.
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mu lahko sodi le sodnik, izbran po pravilih, ki so vnaprej določena z zakonom in s sodnim
redom (pravica do zakonitega sodnika). 23. člen Ustave se navezuje na četrti in peti
odstavek 15. člena, 16. člen in 125. člen Ustave ter na 6. člen EKČP. 23. člen Ustave ne
zagotavlja le splošne pravice do sodnega varstva, temveč zagotavlja vsakomur tudi
pravico do takšnega sodnega varstva, v katerem bo lahko svoje pravice učinkovito
zavaroval. Od države torej zahteva vzpostavitev sistema sodnega varstva, ki bo učinkovit.
23. člen v nadaljevanju pove tudi, kateri pogoji morajo biti izpolnjeni, da se smatra, da je
sistem sodnega varstva vzpostavljen učinkovito. Sojenje brez nepotrebnega odlašanja,
neodvisnost in nepristranskost sodišč ter zakoniti sodnik se v teoriji največkrat smatrajo
kot ustavna procesna jamstva pri sodnem varstvu. Država sicer lahko vzpostavi sistem
sodnega varstva, vendar če to ni tudi učinkovito, potem so človekove pravice in temeljne
svoboščine resno ogrožene.
Pri tem bi izpostavila predvsem v praksi največkrat obravnavano in kršeno procesno
jamstvo pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja, ki jo je tudi naše Ustavno
sodišče obravnavalo že večkrat148, poimenovalo pa jo je tudi v pravico do sojenja v
razumnem roku149. Glavni namen te določbe je dati vsakomur možnost, da svoje pravice
uveljavi oz. zavaruje v razumnem času. Sodno varstvo namreč ne more biti učinkovito, če
od dneva, ko je posameznik vložil zahtevo za varstvo njegovih pravic, pa do dneva, ko je
prejel odločitev sodišča, preteče ogromno časa. To lahko namreč po Čebulju (2011, str.
328) izniči učinke sodnega varstva, posameznika pa postavi v enak položaj, v katerem bi
bil, če sodnega varstva sploh ne bi imel. Z dolgotrajnimi postopki se torej ne da učinkovito
varovati človekovih pravic in temeljnih svoboščin, zato tako vzpostavljen sistem ne bi imel
smisla. To je tudi tisto, o čemer govori dobro poznan rek – »justice delayed is justice
denied«.
V literaturi in strokovni javnosti je bilo do danes bolj malo govora o učinkovitem sodnem
varstvu na primeru splošnih upravnih predpisov. S tega vidika je zato pomemben
predvsem prispevek Kerševana (2012, str. 1020-1029), v katerem si avtor zastavlja
vprašanje »kako zagotoviti sodno varstvo pravnega položaja posameznikov zoper splošne
akte uprave in katera je učinkovita oblika takega sodnega varstva?« (str. 1021). Pri
iskanju odgovora nanj avtor analizira tri situacije, ki se lahko pojavijo v povezavi z
abstraktnim delovanjem uprave. Pri prvi situaciji lahko pride do posega v pravni položaj
posameznika s posamičnim upravnim aktom, ki temelji na splošnem upravnem aktu, ta pa
je lahko protiustaven ali nezakonit. V takšni situaciji daje veljavna ureditev sodišču
možnost uporabe instituta exceptio illegalis, pri čemer Kerševan ugotavlja, da je takšna
ureditev pomanjkljiva ravno zato, ker njegova uporaba ne presega okvirov konkretnega
spora. V drugi situaciji gre lahko za poseg v pravni položaj posameznika na podlagi
posamičnega akta, ki je bil izdan v obliki predpisa. Tudi v takšni situaciji je po veljavni
ureditvi mogoč upravni spor, saj morajo sodišča upoštevati vsebino in ne le formo
izpodbijanega akta. Vendar pa Kerševan pri tem opozarja na težavnost pri ugotavljanju,
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Glej npr.: U-I-146/98 z dne 24. 6. 1998; Up-604/02, Up-610/02 z dne 6. 3. 2003; U-I-164/09 z dne 4. 2.
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ali je nek splošen akt pravzaprav posamične narave, predvsem v primerih, kadar je
njegova vsebina navidezno abstraktna, vendar pa tak akt kljub temu povzroča pravne
učinke konkretne narave. Tretja situacija, ki lahko nastane, pa je poseg v pravni položaj
posameznika s splošnim aktom uprave. Pri tem je vprašanje, ki si ga zastavlja Kerševan
(2012, str. 1025), »ali imamo lahko splošne akte uprave, ki se konkretizirajo na tak način,
da je za varstvo pravnega položaja posameznika treba omogočiti sodno varstvo zoper sam
splošni akt uprave?«. Odgovor je seveda pritrdilen, saj lahko pride tudi do neposrednega
učinkovanja splošnega upravnega akta, vendar pa je takšna situacija zgolj izjema in ne
pravilo. Takšna izjema mora temeljiti na zakonu. Kerševan opozarja, da takšen
neposreden učinek ni posledica pravne narave akta, temveč izhaja iz njegove
konkretizacije oz. iz načina njegove izvršitve. Nadalje po Kerševanu (2012, str. 1027)
»[…] tu ne gre več za (ne)priznavanje širšega ali ožjega pravnega interesa za abstraktno
presojo medsebojne skladnosti pravnih norm, temveč za zaščito že prizadetega pravnega
položaja posameznika«, zato opozarja na potrebo po zagotovitvi sodnega varstva tudi v
takšnih primerih. Veljavna ureditev upravnega spora je namreč namenjena predvsem
presoji posamičnih upravnih aktov, pri tem pa ne pozna sodnega varstva v primerih
drugačnih oblik delovanja uprave. Zato se v tretji situaciji po veljavni ureditvi prizna pravni
interes za začetek postopka pred Ustavnim sodiščem na podlagi pobude. Sodno varstvo
torej sicer obstaja tudi v takšni situaciji, vendar Kerševan ne vidi ovir za to, da ne bi
morali posameznikom omogočiti tudi varstva pred Upravnim sodiščem. V ta namen
predlaga uvedbo novega pravnega sredstva z zakonom, torej brez kakršnihkoli sprememb
Ustave. Po njegovem predlogu bi se tako presoja predpisov uprave ohranila na
Ustavnemu sodišču, vendar pa bi dobila možnost (in pooblastila erga omnes) za tovrstno
presojo tudi redna sodišča. Slednje se mu glede na 125. člen Ustave ne zdi sporno, saj so
po njem sodišča vezana na Ustavo in zakon, ne pa tudi na podzakonske predpise. Na ta
način bi prišlo do učinkovitejšega varstva pravice po 23. členu Ustave ter večje pravne
varnosti državljanov. Strinjam se s Kerševanom (2012, str. 1028), da bi takšna rešitev
prinesla »[…] okrepljen mehanizem predhodnega sodnega nadzora nad delovanjem
uprave […]«, ki bi prispeval tudi k razbremenitvi Ustavnega sodišča in to kljub temu, da
le-to takšno pristojnost ohrani. Takšna rešitev bi bila po mojem mnenju enostavna tudi
zato, ker predvideva spremembe na zakonski ravni in ne ravni Ustave.
Kot je bilo že omenjeno, pravica do sodnega varstva ne pomeni zgolj procesnih jamstev
za posameznike, temveč pomeni tudi obvezo za državo, da vzpostavi takšno sodno
varstvo, ki bo učinkovito. Čebulj (2012, str. 94) poudarja, da se mora varstvo pravic in
pravnih koristi (primarno) zagotavljati v postopkih pred rednimi sodišči. Redna sodišča so
torej tista, ki so najprej odgovorna za učinkovito varstvo pravic. Redna sodišča so nadalje
po Čebulju prav tako tista, ki morajo predpise razlagati in uporabljati. Pravica do
učinkovitega sodnega varstva zato po Čebulju (2012, str. 95 in 96) zahteva tudi, »[…] da
je treba vse za ustavnosodno presojo relevantne ugovore upoštevati že od začetka
vsakega sodnega postopka, ne pa dopustiti, da se izpelje sodni postopek z vidika
pravilnosti uporabe materialnega in procesnega prava, nato, torej šele po končanem
sodnem postopku, pa opraviti še ustavnosodno presojo v sodnem postopku uporabljenega
prava«.
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In ravno zaradi tega bi po mojem mnenju prenos presoje predpisov uprave pripomogel
tudi k učinkovitejšemu sodnemu varstvu. Po veljavni ureditvi lahko namreč posameznik
takšne ustavnopravne razloge zgolj uveljavlja pred rednimi sodišči, vendar pa, na kar
nakazuje tudi Kerševan (zgoraj), v teh postopkih ne more doseči tudi odprave
protiustavnega ali nezakonitega podzakonskega predpisa. Redna sodišča imajo sicer res
možnost uporabe instituta exceptio illegalis, vendar ima takšna situacija zgolj učinke inter
partes, torej med strankama, kar pomeni, da se takšen predpis, za katerega je sodišče
ugotovilo, da je protiustaven ali nezakonit, ne bo uporabil v konkretnem primeru pred
sodiščem. Iz tega sledi, da se bo takšen predpis, kljub ugotovljeni protiustavnosti ali
nezakonitosti, naprej še vedno uporabljal v vseh drugih primerih in za vse druge pravne
subjekte. Naše redno sodstvo sicer lahko vloži zahtevo za presojo takšnega predpisa na
Ustavno sodišče po 156. členu Ustave, kljub temu, da ne gre za zakon, vendar k temu ni
prisiljeno, kot npr. na Hrvaškem. Ker sodišča takšnih predpisov ne morejo izločiti iz
pravnega reda z učinkom erga omnes, kot to lahko stori Ustavno sodišče, se ti še naprej
uporabljajo, s čemer se sklene začarani krog. Slednje namreč lahko povzroča tudi večji
pripad zadev na sodišča, posameznikom pa nepotrebne preglavice in leta in leta čakanja
na sodne odločitve že tako preobremenjenih sodišč, po možnosti oz. po veliki verjetnosti
pa takšne pobude oz. ustavne pritožbe na koncu še vseeno priromajo pred Ustavno
sodišče, da končno zaključi začarani krog in ustavi nadaljnjo uporabo takšnega predpisa.
Slednje je nevarno zlasti z vidika »procesnega jamstva« sojenja v razumnih rokih. Če bi
imela pristojnost odločanja o usodi protiustavnih oz. nezakonitih podzakonskih predpisov
že redna sodišča, se takšen začarani krog sploh ne bi sklenil, saj bi lahko posamezniki
hitreje zavarovali svoje pravice v postopkih pred rednimi sodišči. Učinek erga omnes pa bi
omogočil, da se predpis, ki ni skladen z Ustavo ali zakonom, preneha uporabljati tudi za
vse druge pravne subjekte in ne le za konkretno stranko v konkretnem sporu, kar bi vsem
ostalim potencialnim strankam prihranilo dolgotrajno pot na sodišče, sodiščem pa vsaj
nekaj novih zadev.
6.3.2.2 Poseben položaj Ustavnega sodišča in vloga rednih sodišč, široke
pristojnosti Ustavnega sodišča ter (pre)majhna uporaba Ustave v
rednem sodstvu
Kako je vse to povezano? Vse troje govori v prid prenosu pristojnosti presoje
podzakonskih predpisov na redno sodstvo - ustavno podeljen položaj in vloga Ustavnega
sodišča, ter položaj in vloga rednega sodstva, sta dve različni vlogi in ravno ti dve različni
vlogi oz. njuno (ne)razumevanje sta povezani s širokimi pristojnostmi Ustavnega sodišča,
ter premajhno uporabo Ustave v rednem sodstvu, oboje pa je pomembno prispevalo k
situaciji, v kateri se je Ustavno sodišče znašlo danes.
S tega vidika bi na tem mestu ponovno omenila članek Čebulja (2012, str. 91-102), ki je
sicer namenjen predvsem razmišljanju o odpravi pobude, pa vendar so nekatere
ugotovitve s tega prispevka relevantne tudi za razmišljanje o prenosu presoje
podzakonskih predpisov na redno sodstvo. Ni namreč mogoče odmisliti, da sta lahko
odprava pobude in prenos tovrstne pristojnosti, seveda v določeni meri, če pustimo
zakone ob strani in imamo pred očmi le podzakonske predpise, dve medsebojno povezani
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zadevi. V mislih imam predvsem tiste ugotovitve, ki se nanašajo na vlogo rednih sodišč in
vlogo Ustavnega sodišča, saj Čebulj nudi slikovit prikaz tega razmerja, pri tem pa ne
moremo niti mimo dejstva, da so razlogi, kot so izpostavljeni v obravnavanem prispevku,
ki sicer govorijo v prid odpravi pobude, hkrati tudi razlogi, ki govorijo v prid prenosu
pristojnosti za presojo podzakonskih predpisov na redno sodstvo. Z vlogo Ustavnega
sodišča in vlogo rednega sodstva pa je mogoče povezati tudi problem manj pomembnih
zadev, ki se pojavljajo pred Ustavnim sodiščem.
Pri tem je potrebno ponovno poudariti, da so redna sodišča tista, ki so po Ustavi dolžna
zagotavljati varstvo pravic in pravnih koristi, kar izhaja že iz samega 23. člena Ustave.
Čebulj (2012, str. 94) kot relevantne za opredeljevanje vloge in položaja rednega sodstva
na eni strani in Ustavnega sodišča na drugi izpostavlja predvsem prvi odstavek 15. člena
Ustave ter 125. in 156. člen Ustave, kot tudi 160. člen Ustave in 1. člen ZUstS, po
katerem je Ustavno sodišče najvišji organ sodne oblasti za varstvo ustavnosti in
zakonitosti ter človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Vloga Ustavnega sodišča se torej,
kljub temu, da je organ sodne veje oblasti, pomembno razlikuje od vloge rednega
sodstva, kar je razvidno že iz njegovih ustavno podeljenih pristojnosti ter iz njegovih
funkcij in funkcij rednega sodstva. Medtem ko je funkcija rednih sodišč predvsem
razreševanje konkretnih sporov, pa je funkcija Ustavnega sodišča razlaganje Ustave in
varovanje človekovih pravic. S tega vidika je namen vzpostavitve tako pomembne
institucije predvsem reševanje pomembnih ustavnopravnih vprašanj, kar je tako vloga
našega Ustavnega sodišča kot tudi ustavnih sodišč po svetu.
Dejstvo, na katerega je skozi vsa ta leta opozarjalo tudi Ustavno sodišče samo je, da se
ne ukvarja vedno le z pomembnimi ustavnopravnimi vprašanji, kaj šele s tistimi
najpomembnejšimi. Ravno nasprotno, ob že tako velikem pripadu se vedno bolj ukvarja
tudi s takšnimi ali drugačnimi manj pomembnimi konkretnimi spori, pri tem pa se na vse
pretege trudi zmanjšati pripad s hitrimi zavrženji vlog, na račun česar trpijo ravno tista
»pomembna ustavnopravna vprašanja«, katerih rešitev je lahko odvisna le od tako
pomembne institucije. Za prikaz absurdnosti situacije, v kateri se je v preteklosti znašlo
naše Ustavno sodišče, naj izpostavim navedbe Čebulja (2006, str. 439), ki pravi, da
Ustavno sodišče »[…] kljub temu, da gre za abstraktno presojo, v polni sestavi devetih
sodnic in sodnikov odloča o konkretnem sporu – npr. […] o tem, kateri od dimnikarjev bo
čistil dimnike v nekem naselju, o tem, ali kmet lahko prazni greznico sam ali jo mora
komunalno podjetje, o tem, koliko naj znaša nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
na območju mejnega prehoda ali o tem, kdo naj bo upravičen do komunalnega priveza za
čoln v Piranu«.
Izkušnje Ustavnega sodišča so pokazale, da pomeni abstraktna presoja podzakonskih
predpisov oz. aktov za izvrševanje javnih pooblastil pravzaprav pogosto reševanje
konkretnih sporov in zato ne pomeni reševanja pomembnih ustavnopravnih vprašanj,
kakršna odpirajo npr. ustavne pritožbe ali presoja zakonodaje. Poleg tega po Čebulju
(2006, str. 439) »za reševanje takšnih zadev niso potrebna nobena posebna dodatna
znanja k tistim, ki jih upravni sodniki že imajo«. In s tem se vrnemo k vlogi rednega
sodstva, kakršno bi le-to moralo imeti v sodobni demokratični državi. 125. člen Ustave
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določa, da so sodniki vezani na Ustavo in zakon, iz česar nujno izhaja, ne le da je
varovanje pravic in pravnih interesov vloga rednih sodišč, temveč tudi, da morajo le-ta pri
sojenju uporabljati tako zakon kot tudi Ustavo in ne le zakon, kot je pri nas sicer navada.
Kot je izpostavil že Čebulj (2012, str. 95) in, kot vedno znova ponavlja samo Ustavno
sodišče v svojih odločbah, se morajo predpisi uporabljati, kot tudi razlagati najprej v
postopkih pred rednimi sodišči in ne šele naknadno pred Ustavnim sodiščem. Vendar pa
takšna praksa pri nas (žal) ni povsem dosledna, na kar nakazuje nizka uporaba instituta
exceptio illegalis. Na premajhno uporabo Ustave v rednem sodstvu je sicer na veliko
opozarjal Teršek150, ob takšno realnost v slovenskem sodstvu pa se je obregnil tudi
Bošnjak (2010, str. 8,9), ki (ravno iz tega razloga) v svojem prispevku svari pred
preselitvijo ustavnosodnega varstva na redna sodišča, ki v tem trenutku za to niso
usposobljena. Podoben razlog za svaritev pred preselitvijo tovrstne presoje pred redna
sodišča izpostavljajo tudi nekateri drugi avtorji, npr. Igličar (2010, str. 111), kateremu se
zdi primernost podeljevanja tovrstne pristojnosti v roke rednega sodstva vprašljiva ravno
zaradi vprašanja »[…] pripravljenosti rednega sodstva za opravila, ki so bila do sedaj
pridržana izključno Ustavnemu sodišču«. Igličar pri tem prikazuje presojo podzakonskih
predpisov kot nekaj zahtevnega, za kar redno sodstvo ni pripravljeno151. Igličar in Kranjc
(2009, str. 15) zato o predlogu za prenos pristojnosti presoje podzakonskih predpisov, kot
je bil predlagan v projektu ustavnih sprememb, menita, da bi takšen poseg v to
»izključno« pristojnost Ustavnega sodišča le-temu odvzel specifičen položaj in celo
postavil pod vprašaj glavni razlog za njegov obstoj kot posebnega sodišča. Vendar pa se s
takšno trditvijo ne morem strinjati, saj presoja podzakonskih predpisov, če pogledamo
primerjalno, torej po svetu, ni vedno njegova »tradicionalna« naloga. Kot tradicionalno in
najpomembnejšo nalogo tovrstnih institucij po svetu je po mojem mnenju potrebno šteti
predvsem presojo ustavnosti zakonov, med drugim152 tudi iz razloga, da se slednja
pojavlja pred vsemi tovrstnimi institucijami po svetu, medtem ko to ne velja tudi za
presojo podzakonskih predpisov, saj je ta ponekod podeljena rednemu sodstvu. Takšni
argumenti o »nepripravljenosti« rednega sodstva za tovrstno presojo tudi za Sovdatovo153
(2010, str. 127-131) niso sprejemljivi za zaustavitev sprememb na tem področju. Po
njenem mnenju gre pri tem kvečjemu za argument za to, da so potrebne hitre in resne
analize in seveda tudi takojšni ukrepi za spremembo takšnega stanja154.
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V zvezi s tem bi bilo potrebno po Teršku (2009, str. 104) narediti predvsem tri korake v
rednem sodstvu. Prvi korak bi moral biti pogostejše naslavljanje ustavnopravnih vprašanj
na Ustavno sodišče, drugi korak neposredna uporaba Ustave pri sojenju, tretji korak pa bi
moral biti narejen v smeri boljšega poznavanja odločb Ustavnega sodišča, kot tudi njihove
uporabe pri sojenju. Teršek pri tem izpostavlja tudi potrebo po pojavljanju oz. navajanju
členov Ustave v sodbah rednih sodišč. V luči predsednikovega nagovora v Državnem
zboru se Teršek (2009, str. 103, 104) (med drugim) sicer zavzema tudi za to, da se
Ustavno sodišče razbremeni presoje podzakonskih predpisov, pri tem pa vidi
»poustavljanje« rednega sodstva in razvoj ustavnosti kot predpogoj za izpeljavo
učinkovitih (zakonskih) sprememb, ki bodo pripeljale do razbremenitve Ustavnega sodišča
(tudi npr. uvedbe proste izbire). Zato se zavzema tudi za »samoiniciativno« razbremenitev
Ustavnega sodišča. Pri tem podpira možnost, da bi se, v primeru, da se zakonodajalec z
ustreznimi rešitvami ne bo odzval na težave, s katerimi se sooča Ustavno sodišče, le-to
deloma razbremenilo kar samo. Vendar pa se po njegovem mnenju takšna
»samoiniciativnost« ne bi smela zgoditi v obliki »akrobacij« pri presoji pravnega interesa
ali pravovarstvene potrebe, temveč z avtoritativno, predvsem pa odgovorno presojo
vsebinske pomembnosti posamezne zadeve.
Če se ob navedenem vrnemo k doktrini o pravnem interesu oz. zaostrovanju stališča za
priznavanje pravnega interesa pred Ustavnim sodiščem, je jasno, da leti kritika Terška
prav na te »akrobacije«, ki so se v praksi tudi dejansko zgodile. Vendar pa bi pri tem
poudarila predvsem to, da takšno zaostrovanje stališča pravzaprav posredno privede
ravno do tega, za kar se Teršek zavzema, to je do večje uporabe Ustave v rednem
sodstvu. Takšna stališča namreč posredno predstavljajo nekakšno motivacijo, če ne kar
prisilo rednemu sodstvu, da pri sojenju bolj pogosto uporablja Ustavo, s tem ko nalagajo
hkratno vložitev ustavne pritožbe in pobude, kadar izpodbijani predpis ne učinkuje
neposredno. V takem primeru je namreč zahtevano tako materialno kot tudi vsebinsko
izčrpanje pravnih sredstev, slednje pa pomeni, da mora pobudnik pred Ustavnim sodiščem
izkazati, da je poskušal nezakonitost podzakonskega predpisa uveljavljati že v rednem
sodnem postopku. In ravno to bi moralo imeti za posledico večje število tovrstnih
argumentov pred rednimi sodišči, kar bi po Čebulju (2006, str. 440) moralo prisiliti redna
sodišča k pogostejši uporabi instituta exceptio illegalis ali pa vsaj do tega, da se bodo do
zatrjevane neustavnosti morala opredeliti. Za Čebulja (2012, str. 99) takšna stališča
pomenijo tudi, da je Ustavno sodišče abstraktno presojo predpisov, na podlagi katerih je
bil izdan izpodbijani posamični akt, v veliki meri že preložilo na redno sodstvo, a pri tem
hkrati ohranilo svoj položaj najvišjega sodnega organa za varstvo ustavnosti in
zakonitosti, saj je na koncu ravno Ustavno sodišče tisto, ki ima zadnjo besedo o
ustavnosti oz. zakonitosti predpisa, čeprav sta se o tem že izrekli »redni« sodišči –
Vrhovno in Upravno sodišče. Takšna stališča po mojem mnenju pomenijo, da je Ustavno
sodišče rednemu sodstvu deloma kar samo podelilo, pravilneje, vrnilo tisto prvotno vlogo,
bo vsaj nekdo v državi zavaroval človekove pravice, pa čeprav s »štancanjem« odločitev, preden jih zavaruje
sodišče v Strasbourgu?«. Po Sovdatovi tako »devet ustavnih sodnikov, pa naj imajo še tako usposobljeno
strokovno podporo in dober sodni menedžment, pač ne more opraviti dela, ki ga mora opraviti redno
sodstvo«.
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kot mu je bila zaupana v Ustavi in katere so se redna sodišča uspešno izogibala vse od
osamosvojitve dalje.
Vendar pa je potrebno opozoriti, da se kljub takšnim stališčem pogostejša uporaba Ustave
še (vedno) ni povsem prijela v rednem sodstvu. O tem priča tudi članek Bošnjaka (2010,
str. 8, 9), v katerem podaja avtor predvsem svoj kritičen odziv na spremembe Ustave, kot
so bile predlagane v projektu ustavnih sprememb. Iz omenjenega članka je razvidno, da
tudi Bošnjak povezuje velike spremembe na področju ustavnega sodstva, kot je uvedba
proste izbire, z uporabo Ustave v rednem sodstvu. Po njegovem mnenju bi namreč v
primeru, da bi tudi dejansko prišlo do uveljavitve takšnih radikalnih sprememb, prišlo do
»jamstvenega primanjkljaja« oz. do upada ravni varstva človekovih pravic in temeljnih
svoboščin, torej pravnega varstva državljanov, saj redna sodišča trenutno niso
usposobljena za prevzem tolikšne odgovornosti. Sodišča namreč, kljub dolžnosti, ki jim jo
nalaga 156. člen Ustave, pogosto sploh ne zaznajo, da je s predpisi kaj narobe, temveč jih
preprosto uporabijo pri svojem odločanju. Po Bošnjaku se tako sodišča ne menijo kaj dosti
niti za 125. člen Ustave, po katerem so vezana ne le na zakon, temveč tudi na Ustavo, kot
tudi ne za 15. člen Ustave, uporaba ustavnopravnih argumentov pa je (žal) redka tudi
med samimi strankami. Pri tem pa navaja tudi dva slikovita primera iz prakse, v katerih
sta se sodišči zelo »spretno« izognili presoji zatrjevanih neustavnosti in kršenja ustavno
varovanih človekovih pravic, češ da za to nista pristojni ali pa celo z argumentom, da je za
to edino pristojno Ustavno sodišče. Z obema navedenima primeroma Bošnjak pravzaprav
svari pred tem, kaj bi se lahko zgodilo v primeru, da se ustavnosodna presoja preseli na
redna sodišča.
Tako Teršek kot tudi Bošnjak torej vidita zvezo med radikalnimi spremembami za
razbremenitev Ustavnega sodišča in med potrebnim povečevanjem zavedanja o uporabi
Ustave v rednem sodstvu.
Glede na to, da same številke o pripadu, ki ga predstavljajo predpisi uprave pred
Ustavnim sodiščem, ne predstavljajo posebej hudih težav, ki bi pričale v prid prenosu
njihove presoje z Ustavnega sodišča na redno sodstvo, gradim svojo tezo predvsem na
prikazu drugih razlogov in argumentov, ki govorijo temu v prid. Eden izmed argumentov
so gotovo tudi (pre)široko zastavljene pristojnosti Ustavnega sodišča v kombinaciji s
široko odprtim dostopom z možnostjo vlaganja ustavne pritožbe in tudi pobude, na kar je
bilo tako v strokovni javnosti kot tudi s strani Ustavnega sodišča sicer že večkrat
opozorjeno. S tem pa je povezan tudi problem (še) dodatnega razširjanja ustavno
določenih pristojnosti s strani zakonodajalca, ki po mojem mnenju izhaja predvsem iz
nerazumevanja vloge Ustavnega sodišča in vloge rednega sodstva. Res je, da ima
zakonodajalec to možnost po enajsti alineji prvega odstavka 160. člena Ustave, vendar pa
ne moremo mimo dejstva, da je zakonodajalec, kljub konstantnim opozorilom Ustavnega
sodišča o težavah, s katerimi se sooča, to možnost s pridom izkoristil in mu razširil
pristojnosti v kar štirih različnih zakonih. Poleg tega pa ne moremo niti mimo
zakonodajalčevih sprememb različnih zakonov, s katerimi, sicer posredno, prispeva k še
širšim pristojnostim Ustavnega sodišča oz. k še večjemu pripadu (spet - manj
pomembnih) zadev pred Ustavnim sodiščem. Govorim o problemu, na katerega je bilo
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opozorjeno že v poročilih Ustavnega sodišča, nanj pa je opozoril tudi Čebulj (2006, str.
438) in sicer o problemu zoževanja izrednih pravnih sredstev in instančnosti pred rednimi
sodišči, ki je povzročil večji pripad pred Ustavnim sodiščem tako, da ta presoja vse več
odločitev drugostopenjskih sodišč ali pa celo prvostopenjskih sodišč. S tega vidika je čas
za spremembe v obratni smeri, torej za razmišljanja o tem, kako bomo preširok krog
pristojnosti in nalog, s katerimi se mora ukvarjati Ustavno sodišče, zožili. In začeti je
potrebno pri manj pomembnih zadevah, torej tistih, ki ne potrebujejo obravnave s strani
tako pomembne institucije in ki bi jim bila lahko kos tudi redna sodišča. Poleg tega bi bil
po mojem mnenju ravno takšen prenos zadev, ki se smatrajo kot manj pomembne, pa pri
tem vseeno pomembno obremenjujejo Ustavno sodišče z nepotrebno »rutinsko«
produkcijo sklepov, nasploh predpogoj za uvedbo preostalih, radikalnejših ukrepov za
njegovo razbremenitev in posledično za večjo učinkovitost in kakovost njegovega
odločanja. Zato vidim prenos pristojnosti odločanja o podzakonskih predpisih kot
predpogoj za uspešno uvedbo npr. proste izbire155, kot tudi za izvedbo nekaterih drugih
predlogov, ki so bili že ponujeni kot rešitve, npr. odpravo pobude156. Preden na tem
področju naredimo velike korake, se je namreč potrebno lotiti manjših, a ravno tako
pomembnih. V nasprotnem primeru bi namreč prišlo do uresničitve črnih napovedi
Bošnjaka o zmanjšani pravni varnosti in znižanju že dosežene ravni varovanja človekovih
pravic, saj bi odprava pobude in (ali) uvedba proste izbire brez nekakšne prisile rednemu
sodstvu k večji uporabi Ustave povzročila, da bi bilo varstvo ustavnosti in človekovih
pravic bolj kot kadarkoli odvisno od rednega sodstva, ki pa se do danes na tem področju
še ni posebej izkazalo. Splošno znano dejstvo je, da naša sodišča pri svojem delu premalo
uporabljajo Ustavo, zato bi, v primeru uvedbe proste izbire, po kateri bi Ustavno sodišče
vzelo v obravnavo le nekaj »precedenčnih« primerov letno, prav lahko grozilo zmanjšanje
ravni ustavnega varstva. Za izvedbo kakšnih učinkovitejših ukrepov na področju
razbremenitve Ustavnega sodišča je potrebno zato najprej resno razmisliti o tem, kako
zagotoviti doseženo raven varstva ustavnosti in človekovih pravic tudi v rednem sodstvu.
Za to pa je potrebno redne sodnike najprej motivirati, če ne kar prisiliti, k večji uporabi
Ustave pri sojenju. Prvi premik na tem področju je bil narejen že z novelo ZUstS,
natančneje z zaostrovanjem kriterija za izpolnjevanje pravnega interesa pred Ustavnim
sodiščem, po katerem bi moral pobudnik izkazati, da je poskušal nezakonitost
podzakonskega predpisa uveljavljati že v rednem sodnem postopku. Naslednji takšen
premik v smislu razbremenitve Ustavnega sodišča odločanja o nepotrebnih pristojnostih in
prenosu le-teh na redno sodstvo, bo moral iti v smeri nadaljnjih sprememb zakonodaje ali
celo Ustave.
Presoja ustavnosti in zakonitosti podzakonskih predpisov oz. njihova izločitev iz pravnega
reda je namreč pristojnost, ki je bila z Ustavo podeljena izključno Ustavnemu sodišču,
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Podobno tudi Novak Marko (2007, str. 31, 32) ki sicer govori o potrebi po delni decentralizaciji slovenskega
ustavnosodnega sistema na področju odločanja o človekovih pravicah (ustavnih pritožbah) in uvedbi
precedenčnega učinka odločitev Ustavnega sodišča, ter o razlogih, zakaj le-ta ne bi bila primerna na področju
abstraktne presoje, pri tem pa govori predvsem o presoji zakonov in ne omenja možnosti prenosa presoje za
predpise, ki so po svoji pravni naravi nižji od zakona.
156
Npr. Čebulj (2012 str. 91-102).
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kljub temu da morajo po Ustavi tovrstno presojo opravljati tudi redna sodišča. »Morda v
času nastajanja Ustave utemeljeno, danes pa se, ob vzpostavljenem sistemu upravnega
sodstva, ki ga je mogoče nadgraditi, kaže kot cokla pri zagotavljanju učinkovitejšega (ne
le hitrejšega, temveč tudi kvalitetnejšega in bolj domišljenega) varstva posameznika«
(Čebulj, 2006, str. 439).
Po dveh desetletjih samostojne Slovenije, po dveh desetletjih ustavnosodne presoje in
standardov, ki jih je na tem področju že postavilo Ustavno sodišče, menim, da je redno
sodstvo počasi pripravljeno na polno uresničitev svoje vloge. Poleg tega je potrebno
sodnikom izkazati potrebno zaupanje in vero v to, da znajo dobro opravljati svoje delo in
jim zato dati tudi priložnost, da takšno zaupanje opravičijo. S prenosom tovrstne
pristojnosti na redno sodstvo bi to definitivno tudi storili. Seveda pa bodo, da se ne
uresničijo najbolj črne napovedi Bošnjaka in drugih, ki svarijo pred neuporabo Ustave v
rednem sodstvu, potrebni tudi nekateri drugi ukrepi, npr. obsežno izobraževanje in
usposabljanje sodnikov.

6.4

PRENOS PRESOJE SKLADNOSTI PREDPISOV UPRAVE NA UPRAVNO
SODSTVO

Vse, kar je bilo navedeno, me je pripeljalo do razmišljanja o možnosti prenosa pristojnosti
presoje podzakonskih predpisov, oz. predpisov uprave, z Ustavnega sodišča na redno
sodstvo. Pri tem izhajam predvsem iz zgoraj navedenih spoznanj literature in stroke ter
izkušenj drugih držav, seveda pa tudi iz predlogov in bogatih izkušenj, ki jih je prinesel
projekt ustavnih sprememb. V nadaljevanju zato v zvezi s tem podajam svoja razmišljanja
o nekaterih rešitvah, ki so bile že ponujene, o možnih kombinacijah rešitev in o nekaterih
potrebnih spremembah zakonodaje ali celo Ustave, ki bi lahko pripeljale do razbremenitve
našega Ustavnega sodišča, do izpopolnjenja vloge, kot je bila z Ustavo podeljena
rednemu sodstvu, ter do boljšega, hitrejšega, predvsem pa učinkovitejšega uresničevanja
pravice do sodnega varstva kot tudi večje pravne varnosti za državljane.
Vsi našteti razlogi so tudi razlogi, ki govorijo v prid iskanju rešitev, ki bodo v končni fazi
vodile do sprememb. Pri tem bi najprej izpostavila glavni problem, ki ga vidim pri prenosu
pristojnosti presoje tovrstnih predpisov na redno sodstvo. Ta problem je že splošno znano
dejstvo o premajhni uporabi Ustave v rednem sodstvu, na katerega je bilo večkrat
opozorjeno. Iskanje razlogov za takšno prakso bi presegalo okvire magistrskega dela,
poudarila bi zgolj, da so na tem področju spremembe nujne, če želimo prenesti pristojnost
presoje ustavnosti in zakonitosti predpisov uprave na redno sodstvo. Slednje bi se lahko
izkazalo kot velik problem predvsem, če bi se odločili za popoln prenos te pristojnosti,
torej v primeru, ko Ustavno sodišče ne bi bilo več pristojno za presojo upravnih predpisov
in bi bila ta popolnoma odvisna le od rednega sodstva. Problem pa bi bil predvsem z
vidika državljanov, z vidika pravne varnosti in varstva že dosežene ravni varovanja
človekovih pravic na tem področju157. Kaj takega bi bilo seveda nedopustno, zato vidim
večjo uporabo Ustave in doslednejše uresničevanje njenega 125. člena (mislim na tisti
157

Pred tem je svaril tudi Bošnjak (glej zgoraj).
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drugi stavek tega člena) kot predpogoj, ki mora biti izpolnjen, da bi se takšen prenos
sploh lahko zgodil. Potrebna bi bila predvsem dodatna izobraževanja sodnikov, verjetno
pa bi pri tem lahko unovčili tudi bogato prakso Ustavnega sodišča na tem področju, zato
ne bi škodilo, če bi uvedli precedenčni sistem, po katerem bi bile njegove sodbe tudi
formalni pravni vir. Predvsem slednje bi zagotovilo večji uspeh pri tovrstnem prenosu
pristojnosti, saj bi redna sodišča morala upoštevati bogate izkušnje Ustavnega sodišča, ki
je že postavilo visoko mejo s svojo prakso na tem področju158.
Prvo vprašanje, ki se mi postavlja, je, ali bi bilo bolj smiselno in bolj učinkovito izvesti
takšen prenos na ustavni ali na zakonski ravni. Za odgovor nanj se obrnem k izkušnjam
Češke in Hrvaške. Češka ima podobno dikcijo, kot je bila predlagana tudi v našem procesu
reforme ustavnega sodstva, zapisano v svoji Ustavi že 20 let. Naj spomnim, tretji
odstavek 87. člena UČR določa, da se lahko z zakonom kadarkoli prenese pristojnost
presoje »drugih predpisov« na redno sodstvo, natančneje, na Vrhovno upravno sodišče.
Vendar pa na Češkem tega vse do danes niso storili. Po desetih letih so, v letu 2003, sicer
res ustanovili Vrhovno upravno sodišče, vendar pa omenjene pristojnosti nanj niso
prenesli, in ta tako, kljub izrecnemu ustavnemu pooblastilu, še vedno ostaja (le) v rokah
Ustavnega sodišča. Po drugi strani pa Hrvaška Ustava takšne dikcije ni nikoli vsebovala,
pa je do nekakšnega delnega prenosa te pristojnosti na upravno sodstvo vendarle prišlo,
in to brez kakršnihkoli ustavnih sprememb, ali sprememb hrvaškega zakona o Ustavnem
sodišču. Na Hrvaškem je bilo to izvedeno v okviru reforme upravnega sodstva, zgolj na
zakonski ravni, s spremembami ZUS. V zvezi s tem se mi postavlja naslednje vprašanje,
kaj bi se zgodilo, če bi dopolnili našo Ustavo s takšnim izrecnim »pooblastilom« za prenos
te pristojnosti. Izkušnje Češke kažejo, da kljub takšnemu pooblastilu ni nujno, da bo do
tega pravzaprav tudi prišlo. Svarila pred tem, da bi na takšen način prepuščali to možnost
v roke vsakokratnemu zakonodajalcu, so se pojavljala že tekom projekta ustavnih
sprememb. Tudi vprašanja o tem, ali bo do takšnega prenosa potem sploh kdaj prišlo, so
se pojavljala že tekom tega projekta. Nanje seveda ne morem z gotovostjo odgovoriti,
lahko zgolj sklepam, na podlagi izkušenj Češke in Hrvaške, katera rešitev bi bila boljša. Po
mojem mnenju je boljša ravno slednja, predvsem zato, ker se zakoni hitreje in lažje
spreminjajo kot Ustava. Glede na neuspeh projekta ustavnih sprememb se sprašujem – ali
bi bil mogoče čas za drugačen pristop? Glede na to, da bi to pristojnost prevzelo upravno
sodstvo, bi bilo mogoče smiselno stvar pogledati tudi z drugega zornega kota. Dosedanje
diskusije so izvirale predvsem z vidika Ustavnega sodišča in se osredotočale predvsem na
to sodišče, zato menim, da bi bilo potrebno narediti analize in razprave o tem vprašanju
tudi na strani upravnega sodstva. Projekt, ki je bil izveden na Hrvaškem, npr. ni bil
izveden na strani ustavnega, temveč na strani upravnega sodstva, v okviru reforme letega. Dejstvo je, da bi takšna »pridobitev« najbolj koristila ravno upravnemu sodstvu, saj
bi se na ta način okrepila, predvsem pa uresničila, njegova temeljna vloga, za katero je
bilo pravzaprav do sedaj nekako prikrajšano. Pri tem poudarjam, da takšen prenos ne bi
koristil le upravnemu sodstvu, temveč tudi Ustavnemu sodišču, ki bi se na ta način
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Podobno tudi Kerševan (2012, str. 1028).
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razbremenilo odločanja o manj pomembnih zadevah, kot tudi državljanom, ki bi lahko
svoje pravice zavarovali hitreje že v postopkih pred rednimi sodišči.
Menim torej, da je čas za razmišljanje o prenosu tovrstne pristojnosti na zakonski ravni.
To bi bilo mogoče po zgledu Hrvaške z novelo ZUS. Vendar pa se mi pri tem odpira že
novo vprašanje, povezano s posebnostjo naše ureditve pristojnosti Ustavnega sodišča v
160. členu Ustave. Naša Ustava namreč vsebuje nekaj, česar ustavi Hrvaške in Češke ne
vsebujeta – eksplicitno dikcijo o tem, kateri so ti »drugi predpisi«, o katerih pravzaprav
mora odločati Ustavno sodišče. To so podzakonski predpisi, predpisi lokalnih skupnosti ter
splošni akti, izdani za izvrševanje javnih pooblastil (prvi odstavek 160. člena Ustave).
Dikcija Hrvaške Ustave, kot tudi Češke, je precej drugačna, saj obe ustavi omenjata zgolj
»druge predpise« pri tem pa ne navajata podrobno, kateri ti predpisi so. To seveda
omogoča veliko prostora za »ustvarjalnost« obeh ustavnih sodišč. In Hrvaško Ustavno
sodišče je to ustvarjalnost izkoristilo, kar je razvidno tudi iz odločbe U-II-5157/2005 z dne
5. marca 2012 (NN št. 41/12), s katero je, po uveljavitvi novega ZUS, to pristojnost
podelilo Visokemu upravnemu sodišču. Branje te odločbe razkrije, da je bil takšen
»prenos« na Hrvaškem pravzaprav lahko izveden bolj zaradi nejasne terminologije izraza
»predpisi«, kot je uporabljena v Ustavi, ter izraza »splošni akti«, med katerima obstajajo
na Hrvaškem pomembne razlike. Tukaj se je skrivalo veliko manevrskega prostora in
ravno to je tisto, kar je takšen prenos pravzaprav sploh omogočilo. Naša situacija pa je
precej drugačna, saj naša Ustava izrecno in zelo natančno določa, kateri so tisti »drugi
predpisi«, ki sodijo v pristojnost Ustavnega sodišča. Slednje bi lahko ogrozilo možnost, da
se ta pristojnost v celoti prenese iz ustavnega na redno sodstvo, saj je presoja teh aktov
ne nazadnje zapisana v Ustavi RS kot pristojnost Ustavnega sodišča, kar pomeni, da bi
bilo potrebno, če želimo izvesti popoln prenos na redno sodstvo in jo izključiti iz presoje
Ustavnega sodišča, spremeniti Ustavo. Za kaj takega bi bilo potrebno najmanj črtanje
tretje, četrte in pete alineje 160. člena Ustave, kot je bilo to predlagano v projektu
ustavnih sprememb.
Vendar pa navedeno ne pomeni, da ni mogoča tudi zgolj sprememba na zakonski ravni.
Kot je ugotovil že Kerševan (2012, str. 1027-1029), čeprav je v Ustavi izrecno zapisano,
da sodi presoja podzakonskih predpisov v pristojnost Ustavnega sodišča, to nikakor ne
pomeni, da te pristojnosti ni mogoče podeliti tudi drugemu sodišču. Ustava namreč tega
ne preprečuje, zato bi bilo to mogoče izpeljati zgolj na zakonski ravni, podobno kot na
Hrvaškem, s spremembo ZUS. Vendar pa bi takšna ureditev pomenila, da ta pristojnost še
vedno ostane tudi v rokah Ustavnega sodišča, prevzelo pa bi jo (v celoti ali zgolj delno, za
nekatere predpise) tudi redno sodstvo. Takšno možnost omenja tudi Kerševan (2012, str.
1020-1029) in slednje bi bilo, tudi glede na spoznanja projekta ustavnih sprememb o
trenutnem stanju v rednem sodstvu, verjetno tudi najboljše. Po mojem mnenju bi bila
namreč takšna izvedba najbolj smiselna, ker bi redno sodstvo s tem počasi, korak za
korakom, prevzemalo nazaj svojo vlogo, kot bi jo moralo imeti v sodobni demokratični
državi, pri tem pa bi nad njim še vedno bedelo tudi Ustavno sodišče. Šlo bi predvsem za
prehodno obdobje, za začasno rešitev do sprememb Ustave, s katerimi bi, ko bi bilo
ocenjeno, da redno sodstvo opravlja »novo« naloženo nalogo v popolnosti, to pristojnost
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tudi v celoti črtali iz pristojnosti Ustavnega sodišča in jo podelili (le) v roke rednega
sodstva. Povedano drugače, takšna ureditev bi pomenila »pomožne koleščke«, ki bi jih
sneli šele, ko bi bilo ugotovljeno, da se naloga opravlja dovolj dobro tudi brez njih.
Ne nazadnje je k takemu razvoju dogodkov pravzaprav prispevalo že samo Ustavno
sodišče. Korak v tej smeri je naredilo s tem, ko je v letu 2007, kot pravi Čebulj (2012, str.
99), v veliki meri že preložilo abstraktno presojo predpisov na redno sodstvo, z
zaostrenimi stališči glede priznavanja pravnega interesa. Ustavno sodišče tako danes ne
sprejema več pobud, kadar izpodbijani predpis ne učinkuje neposredno. Takšna stališča,
po katerih je potrebno predpis, ki ne učinkuje neposredno, izpodbijati šele s hkratno
vložitvijo pobude in ustavne pritožbe po izčrpanju vseh pravnih sredstev, pravzaprav
pomenijo odlog, oz. po Testenu (2008, str. 1471, 1472), podaljšanje poti na Ustavno
sodišče. Hkrati pa pomenijo tudi nekakšno »prisilo« rednemu sodstvu, da pri svojem delu
bolj uporablja Ustavo in institut exceptio illegalis oz. se do zatrjevanih protiustavnosti ali
nezakonitosti vsaj opredeli. Ustavno sodišče je s tem izkoristilo manevrski prostor oz.
možnosti »samoiniciativnosti«, vendar pa kaj več brez sprememb na ustavni ali zakonski
ravni ne more storiti. Tisto več, na kar napeljujem, tisti naslednji korak, pa bi bila možnost
oz. pooblastilo rednim sodiščem, da takšen protiustaven ali nezakonit predpis tudi izločijo
iz pravnega reda z učinkom erga omnes159, ne pa da takšen predpis, za katerega je
sodišče na podlagi presoje skladnosti, ki jo mora opravljati že po veljavni ureditvi,
ugotovilo, da je protiustaven ali nezakonit, ostane v veljavi in se še naprej uporablja, vse
dokler ga ne odpravi ali razveljavi ravno Ustavno sodišče. Takšno pooblastilo sodiščem bi
pomenilo hitrejše postopke pred sodišči z vidika pravice do sojenja v razumnih rokih ter
večjo pravno varnost za državljane, ki bi lahko svoje pravice učinkoviteje zavarovali v
postopkih pred rednimi sodišči, poleg tega pa bi pomenilo tudi manj tovrstnih zadev pred
Ustavnim sodiščem. In takšno pooblastilo bi bilo možno podeliti na zakonski ravni, saj pri
tem, kot je bilo že povedano, Ustava ne vsebuje nobenih ovir.
Če povzamem, torej nekakšno takšno situacijo danes pravzaprav že imamo, le da pri tem
posamezniki nimajo možnosti doseči razveljavitve ali odprave spornega podzakonskega
predpisa pred rednim sodiščem. Takšna situacija je vprašljiva predvsem z vidika pravice
do sodnega varstva in sojenja v razumnem roku. In zato bi bila po mojem mnenju bolj
smiselna nekakšna prehodna delitev te pristojnosti med Ustavnim sodiščem in rednim
sodiščem, vsaj dokler se sodišča ne navadijo in prevzamejo te pristojnosti v celoti.
Predlagam torej prenos pristojnosti presoje predpisov uprave z Ustavnega sodišča, ki bi bil
izveden na zakonski ravni, predvsem s spremembami ZUS, pri tem pa bi to presojo za
enkrat ohranilo tudi Ustavno sodišče. Ker slednje že tako ne sprejeme pobude, kadar
predpis ne učinkuje neposredno, bi to po mojem mnenju pomenilo predvsem
učinkovitejše uresničevanje pravice do sodnega varstva, večjo pravno varnost in boljšo
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Možnost okrepitve exceptio illegalis z erga omnes učinki se je pojavila tudi tekom projekta ustavnih
sprememb, predlagal jo je prof. dr. Čebulj. Vendar pa bi bile po tem predlogu potrebne spremembe Ustave,
oz. okrepitev 156. in 157. člena (glej Gradiva strokovne skupine Ministrstva za pravosodje, 2011, str. 85, 86).
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zaščito človekovih pravic in temeljnih svoboščin za državljane, kar bi posledično vodilo tudi
do manj zadev na koncu pred Ustavnim sodiščem, saj bi te reševali že redni sodniki,
Ustavno sodišče pa bi se lahko posvetilo reševanju pomembnih ustavnopravnih vprašanj.
Glede na hrvaške izkušnje se mi pri tem zastavlja vprašanje, ali vendarle obstaja kakšna
možnost, da bi lahko, kljub prenosu te pristojnosti zgolj na zakonski ravni in brez
kakršnihkoli sprememb Ustave, prišlo do popolnega prenosa te pristojnosti z ustavnega na
redno sodstvo. Povedano drugače, ali obstaja način, ki bi omogočil, da bi to pristojnost
opravljalo le Vrhovno ali Vrhovno upravno sodišče in ne več tudi Ustavno sodišče.
Odgovor je negativen, saj je Ustava precej jasna glede tega, kaj sodi v pristojnost
Ustavnega sodišča, zato ne bi bila dovolj zgolj sprememba zakonodaje, temveč bi bilo
potrebno spremeniti tudi Ustavo. Vendar pa je odgovor negativen le toliko, kolikor
govorimo o popolnem prenosu za vse podzakonske predpise, predpise lokalnih skupnosti
in splošne akte nosilcev javnih pooblastil. Znotraj tega pa obstaja tudi prostor za
»samoiniciativnost« Ustavnega sodišča. Tega prostora je sicer res malo, saj je dikcija naše
Ustave precej natančna, pa vendar bi le-tega lahko naše Ustavno sodišče, kot npr.
Hrvaško Ustavno sodišče, izkoristilo ter na podlagi samoiniciativnosti oz. ustvarjalne
razlage Ustave in (nove oz. spremenjene) zakonodaje pripeljalo do tega, da bi se iz
njegove presoje (popolnoma) izločilo vsaj del teh predpisov. Za kaj takega bi moralo v
svojih odločbah po sprejetju nove zakonodaje sprejeti tudi novo stališče, da npr.
prostorski akti ne sodijo več niti med »podzakonske predpise«, niti med »predpise lokalnih
skupnosti«, niti med »splošne akte izdane za izvrševanje javnih pooblastil« po 160. členu
Ustave, temveč da gre za splošne akte države in lokalnih skupnosti, katerih presoja je po
novem v pristojnosti Vrhovnega ali Vrhovnega upravnega sodišča. Spremembe na
zakonski ravni bi na tem mestu verjetno odprle tudi nekaj manevrskega prostora, ki bi
omogočilo sprejetje novih stališč Ustavnega sodišča na tem področju. Z njimi bi se namreč
ustanovila nova instanca, ki bi odločala o tovrstnih zadevah, in bi imela ne nazadnje tudi
moč, da predpis uprave izloči iz pravnega reda in s tem ustrezno zavaruje pravice in
pravne koristi posameznikov, kar do takrat ni mogoče, saj takšna instanca po veljavni
ureditvi ne obstaja. Na takšen način bi se lahko tudi naše Ustavno sodišče, kljub drugačni
dikciji teh terminov v naši Ustavi, kot npr. v Ustavi Hrvaške, mogoče vendarle lahko
popolnoma »znebilo« vsaj dela tovrstnih predpisov, ki so po svoji pravni naravi nižji od
zakona. Vendar pa poudarjam, da to še ne bi pomenilo rešitve problema v celoti, saj bi
moralo Ustavno sodišče še vedno presojati, ali pa vsaj deliti pristojnost presoje
podzakonskih predpisov, predpisov lokalnih skupnosti ter aktov nosilcev javnih pooblastil,
kot to piše v Ustavi RS. Lahko pa bi tu izkoristilo manevrski prostor in samo interpretiralo,
kateri predpisi, v luči novih zakonskih sprememb seveda, ne sodijo več pod druge
predpise, naštete v 160. členu Ustave.
Ob navedenem se mi že postavljata dve novi vprašanji, in sicer - ali bi bila rednemu
sodstvu podeljena presoja vseh predpisov uprave (torej predpisov Vlade in ministrstev,
lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil) ali le nekaterih, točno določenih vrst teh
predpisov. Naslednje vprašanje pa je, katerim oz. kateremu sodišču bi bila tovrstna
presoja sploh lahko zaupana.
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Pri iskanju odgovora na prvo vprašanje se zopet obračam k izkušnjam Hrvaške. Ugotovila
sem, da je bil prenos pristojnosti presoje podzakonskih predpisov tam izveden le za točno
določeno vrsto teh predpisov, za splošne akte lokalnih skupnosti in nosilcev javnih
pooblastil. »Druge predpise« države, t.j. predpise vlade in ministrstev, so se odločili
obdržati v izključni pristojnosti Ustavnega sodišča, (med drugim) verjetno tudi zaradi
večjega pomena tovrstnih predpisov. Vendar pa bi se mi, glede na situacijo, kot je nastala
zaradi zaostrenega stališča Ustavnega sodišča o priznavanju pravnega interesa pri nas,
kljub temu zdelo bolj smiselno, da bi redno sodstvo presojalo vse predpise uprave. Takšno
stališče Ustavnega sodišča namreč ne velja le za predpise Vlade ali ministrstev, kot tudi ne
izključuje npr. le prostorskih aktov ali katere druge vrste aktov, temveč velja za vse
tovrstne predpise. Posameznik bi moral torej imeti možnost doseči razveljavitev ali
odpravo vseh predpisov uprave že v postopku pred rednim sodiščem. Glede na to, da bi,
vsaj v tem prehodnem obdobju, tovrstno presojo lahko opravilo tudi Ustavno sodišče, zato
ne vidim ovire v večji pomembnosti določenih predpisov nasproti drugim. Kljub
povedanemu pa seveda tudi ni nobene ovire, če bi se želeli odločiti le za prenos
pristojnosti presoje zgolj določenih vrst predpisov uprave, npr. prostorskih aktov, kot je
bilo predlagano v projektu ustavnih sprememb, ali pa npr. aktov nosilcev javnih pooblastil.
Glede drugega vprašanja je odgovor, že zaradi vrste in narave zadev, jasen vsaj toliko, da
je pravzaprav ves čas govora o upravnem sodstvu. Takšen prenos pristojnosti bi bil torej
mogoč le na upravno sodstvo. Zato je pravo vprašanje naslednje - ali bi bila tovrstna
presoja podeljena vsem upravnim sodiščem, ali zgolj najvišjemu, torej Vrhovnemu
sodišču? To vprašanje je bilo sicer izpostavljeno že večkrat, tudi tekom projekta ustavnih
sprememb, pojavila pa so se tudi razmišljanja o ustanovitvi posebnega Vrhovnega
upravnega sodišča. Menim, da bi moralo tovrstno presojo opravljati le najvišje sodišče,
torej Vrhovno sodišče ali posebno Vrhovno upravno sodišče, nikakor pa ne upravna
sodišča. Razlog za to je najprej enotna sodna praksa, več sodišč bi lahko odločalo
različno, kar pa v končni fazi seveda ne bi nikakor prispevalo k večji pravni varnosti,
povzročalo pa bi tudi zaplete v praksi. Poleg tega so sodniki na Vrhovnem sodišču, mislim
na njegov upravni oddelek, tudi bolj izkušeni od sodnikov na nižjih instancah in imajo
potrebno znanje in sposobnosti za takšno zahtevno nalogo. Po mojem mnenju pa bi bila
pri tem še boljša rešitev ravno ustanovitev Vrhovnega upravnega sodišča. Kot je povedal
že prof. dr. Grad tekom projekta ustavnih sprememb, upravno delovanje države narašča
in trend gre v tej smeri, da bi bil čas za ustanovitev takšnega sodišča (Gradiva strokovne
skupine Ministrstva za pravosodje, 2011, str. 89). Vrhovna upravna sodišča se tudi sicer
vedno pogosteje pojavljajo v številnih evropskih državah160. Njegova ustanovitev bi lahko
pomenila tudi razbremenitev upravnega sodstva in Vrhovnega sodišča, ki se ravno tako
kot preostalo sodstvo, sooča z veliko preobremenjenostjo. Za ustanovitev Vrhovnega
upravnega sodišča se zavzema tudi Kerševan (2009, str. 1285-1292), ki daje v svojem
prispevku predloge za nadaljnji razvoj upravnega sodstva z ustanovitvijo tega sodišča. Po
njegovem mnenju je ustanovitev takega sodišča vredna razmisleka predvsem zaradi »[…]
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Vrhovno upravno sodišče deluje npr. v Bolgariji, Poljski, Nemčiji, Avstriji, Belgiji, Finski, Franciji, Grčiji,
Italiji, Litvi, Luksemburgu, Nizozemski, Portugalski, Poljski, Češki, Švedski…
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potrebe po posebni organiziranosti tudi vrha tega specializiranega sodstva […]« (2009,
str. 1292), poleg tega pa kot dodaten argument navaja tudi primerjalno ureditev v drugih
državah, ki so se že odločile za tovrsten organ. V prispevku se sprašuje predvsem o
ureditvi dostopa posameznikov do Vrhovnega upravnega sodišča, vidno pa se zavzema
tudi za uveljavitev sistema precedenčnega odločanja, ki je po njegovem mnenju nujen
zato, da ne bo to sodišče le še ena dodatna stopnja odločanja ter da se prepreči njegova
preobremenjenost. Po Kerševanu (2009, str. 1289) bi moralo biti Vrhovno upravno
sodišče namenjeno zgolj usmerjanju dela nižjih sodišč ter reševanju najtežjih vprašanj. In
ravno presoja skladnosti predpisov uprave je po mojem mnenju eno izmed takšnih
vprašanj, o katerem bi moralo odločati to sodišče.
Glede na povedano mi ostane še vprašanje, kakšne spremembe, na zakonski ravni torej,
bi bile potrebne za takšen prenos pristojnosti presoje predpisov uprave na redno sodstvo.
Pri iskanju odgovora na to vprašanje se obračam predvsem na hrvaško ureditev ter na
veljavno ureditev tega področja (presoje podzakonskih predpisov) pred Ustavnim
sodiščem. Da bi lahko tovrstna presoja prešla (tudi) v roke upravnega sodstva, bi bilo
potrebno, glede na izkušnje Hrvaške, v ZUS urediti predvsem naslednje: uvesti novo
pravno sredstvo in določiti, kdo ga bo lahko vlagal ter zoper katere predpise, in podeliti
ustrezna pooblastila sodišču161 (Vrhovnemu ali Vrhovnemu upravnemu sodišču), če pa bi
se odločili tudi za ustanovitev Vrhovnega upravnega sodišča, bi bile potrebne tudi
ustrezne dopolnitve zakonodaje v tej smeri.
Postopek tovrstne presoje bi torej lahko izvajalo le Vrhovno ali bolje, Vrhovno upravno
sodišče, zato v nadaljevanju uporabljam termin Vrhovno upravno sodišče. Da bi to
omogočili, bi morali, po zgledu Hrvaške, uvesti novo izredno pravno sredstvo, ki bi ga
lahko vložila vsaka fizična ali pravna oseba, vendar le v primeru, ko bi imela za to tudi
pravni interes, torej kadar bi ji bila s posamičnim aktom, ki temelji na izpodbijanem
splošnem predpisu, kršena kakšna pravica oz. pravna korist oz. če je bilo z njim poseženo
v njen pravni položaj. To bi, glede na novejšo prakso Ustavnega sodišča, v takšnih
primerih omogočalo predvsem hitrejše zavarovanje pravic oz. pravnih koristi
posameznikov že pred rednimi sodišči. Če pa bi šlo za predpis, ki učinkuje neposredno, pa
seveda ne bi bila potrebna posamična upravna odločitev, temveč le izkaz pravovarstvene
potrebe oz. pravnega interesa. Pri tem bi bilo mogoče smiselno razmisliti tudi o določitvi
roka, v katerem se lahko tak predpis izpodbija, saj z vidika posameznika ne bi imelo
smisla, če bi se le-ta predolgo zadržal z vložitvijo pobude za njegovo presojo, poleg tega
pa bi rok predstavljal tudi motivacijo k čim hitrejši vložitvi le-te.
Naslednje vprašanje, ki se mi postavlja, je tudi, ali bi moral posameznik zatrjevati
neustavnost oz. nezakonitost splošnega predpisa uprave, na katerem temelji izpodbijani
posamični akt, že v postopku na prvi stopnji pred upravnim sodiščem oz. ali bi moral kljub
temu, da meni, da mu je bil izdan posamični akt, ki temelji na protiustavnem ali
nezakonitem podzakonskem predpisu, najprej vložiti pritožbo na prvostopenjsko upravno
161

Uvedbo novega pravnega sredstva ter pooblastila razveljavitve ali odprave z učinkom erga omnes, je sicer
predlagal tudi Kerševan (2012, str. 1027, 1028).
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sodišče ali pa bi bila v takem primeru mogoča vložitev zahteve za presojo podzakonskega
predpisa direktno na Vrhovno upravno sodišče. Hrvaška ureditev namreč ne določa, da se
mora posameznik v takšnem primeru obrniti najprej s tožbo na prvo stopnjo oz. na
upravno sodišče, temveč lahko takoj vloži zahtevo za razveljavitev takega splošnega akta
na Visoko upravno sodišče. Takšna ureditev je, vsaj do »nedavno« spremenjenega
stališča Ustavnega sodišča o priznavanju pravnega interesa, veljala tudi pri nas, saj je
lahko posameznik vložil pobudo za presojo podzakonskega predpisa, ob izpolnjevanju
pogoja pravnega interesa, direktno na Ustavno sodišče. V primeru, ko gre za predpis, ki
učinkuje neposredno, tako velja še danes. Tako bi bila najboljša ureditev, po kateri bi o
skladnosti predpisov uprave odločalo Vrhovno upravno sodišče na prvi stopnji. Takšno
vprašanje se mi pravzaprav postavlja bolj zaradi možnosti, da bi takšna ureditev, po kateri
bi posamezniki vlagali zahteve direktno na Vrhovno upravno sodišče, lahko vodila tudi do
preobremenjenosti tega sodišča, saj bi posamezniki lahko to izkoristili za vlaganje pritožb
na najvišjo upravno instanco, posledično pa bi se lahko to sodišče kaj kmalu utapljalo v
številu neutemeljenih pobud oz. sklepov o zavrženju, podobno, kot se je zgodilo tudi
našemu Ustavnemu sodišču.
Glede na predloge, ki so se pojavljali tekom projekta ustavnih sprememb, bi bilo mogoče
smiselno premisliti tudi o določitvi kroga upravičenih predlagateljev, ki bi lahko z zahtevo
začeli postopek ocene skladnosti predpisa uprave direktno pred Vrhovnim upravnim
sodiščem. Na Hrvaškem pa obstajata še dva načina, na katera je možno začeti postopek
za oceno skladnosti splošnega akta pred Visokim upravnim sodiščem, in sicer po uradni
dolžnosti tega sodišča ali pa na zahtevo drugega sodišča (drugi odstavek 83. člena
hrvaškega ZUS). Sploh slednje bi bilo smiselno zaradi hitrejšega in učinkovitejšega
varovanja pravic in pravnih koristi posameznikov. Če bi Upravno sodišče v okviru
konkretnega postopka samo ugotovilo, da izpodbijani posamični akt temelji na
neustavnem ali nezakonitem splošnem upravnem predpisu, bi lahko postopek prekinilo in
poslalo zahtevo za presojo takega predpisa na Vrhovno upravno sodišče. Pri tem bi bilo
verjetno najbolje v ZUS določiti tudi, da sodišče to mora vedno v takem primeru tudi
storiti, saj bi se v nasprotnem primeru lahko zakompliciralo pri uporabi instituta exceptio
illegalis. Prvostopenjsko sodišče namreč ne bi imelo možnosti odprave ali razveljavitve
takega predpisa z erga omnes učinki, saj bi to lahko storilo le Vrhovno upravno sodišče.
Če bi torej prvostopenjsko sodišče uporabilo zgolj exceptio illegalis, bi bil mogoč le učinek
inter partes, tak predpis bi torej še naprej ostajal v pravnem redu, s čimer pa pravzaprav
ne bi naredili ničesar. Takšno ureditev, po kateri bi črtali to pristojnost z Ustavnega
sodišča in nič novega ne dodajali, je predlagala že Služba Vlade za zakonodajo, vendar pa
na tem mestu govorimo tudi o možnosti razveljavitve ali odprave takšnega predpisa z
učinkom erga omnes in ne zgolj inter partes. Zato bi sodišča morala, kadar stranka ne bi
posebej zatrjevala neskladnosti predpisa uprave, na katerem temelji izpodbijani posamični
akt, pa bi kljub temu pri svojem odločanju ugotovila, da takšna neskladnost vendarle
obstaja, postopek prekiniti in z zahtevo začeti postopek ocene njegove skladnosti pred
Vrhovnim upravnim sodiščem, ki bi lahko takšen predpis tudi odpravilo ali razveljavilo.
Šele nato bi lahko sodišče nadaljevalo z odločanjem o zadevi. Takšna ureditev bi bila
podobna sedanji ureditvi po 156. členu Ustave na primeru zakona. Vendar pa bi bila za to
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verjetno potrebna izrecna določba v ZUS. Pri tem v Ustavi ne vidim ovir za to, da ne bi
mogli tega določiti v zakonu, Ustava namreč vsebuje zgolj določbe o prekinitvi postopka v
primeru zakonov, ZUS pa bi nekaj podobnega predpisoval tudi v primeru podzakonskih
predpisov, saj bi ne nazadnje imeli novo instanco, ki bi se s tovrstno presojo ukvarjala.
Poleg tega to lahko storijo sodišča že danes, le da lahko pošljejo zahtevo za presojo
takšnega podzakonskega predpisa na Ustavno sodišče. Vrhovno upravno sodišče bi imelo
namreč v primeru presoje predpisov uprave podobno vlogo, kot jo ima Ustavno sodišče v
primeru presoje zakonov. Druga možnost bi bila lahko tudi, po vzoru Hrvaške, da bi
sodišča sicer lahko uporabljala exceptio illegalis brez prekinitve postopka ter odločila zgolj
na podlagi zakona, vendar pa bi morala nato vseeno poslati tudi zahtevo za presojo tega
predpisa pred Vrhovno upravno sodišče, da se takšen predpis dejansko tudi izloči iz
pravnega reda. Seveda se lahko zgodi tudi, da Vrhovno upravno sodišče ugotovi, da ni šlo
za protiustaven ali nezakonit predpis, v tem primeru imajo na Hrvaškem vgrajeno
varovalko, po kateri lahko vsakdo, ki mu je bilo poseženo v pravice z uporabo instituta
exceptio illegalis, zahteva spremembo takšne odločitve sodišča v določenem roku po
objavi odločitve Ustavnega sodišča (oz. v našem primeru – Vrhovnega upravnega
sodišča).
Potrebna bi bila tudi natančna opredelitev, kateri so tisti splošni upravni predpisi, katerih
presoja je sploh mogoča pred Vrhovnim upravnim sodiščem. Kot je bilo omenjeno že
zgoraj, bi bilo mogoče takšno presojo pred rednim sodstvom uvesti le za točno določeno
vrsto teh predpisov, npr. državne in lokalne prostorske akte, kot je bilo predlagano v
projektu ustavnih sprememb, kot tudi za vse predpise uprave (Vlade, ministrstev, lokalnih
skupnosti in nosilcev javnih pooblastil). Na Hrvaškem so se odločili v presojo Visokemu
upravnemu sodišču podeliti lokalne splošne akte in akte nosilcev javnih pooblastil (drugi
odstavek 3. člena hrvaškega ZUS). V ZUS bi bilo nato potrebno podeliti pooblastila, kot jih
ima Ustavno sodišče v teh primerih, tudi Vrhovnemu upravnemu sodišču. To pomeni
možnost, da neskladen predpis uprave tudi odpravi ali razveljavi ali da do končne
odločitve zadrži njegovo izvršitev. Hrvati so se odločili zgolj za možnost razveljavitve
takega predpisa, pri čemer ima Visoko upravno sodišče tudi možnost, da do končne
odločitve zadrži izvršitev izpodbijanega splošnega predpisa (drugi odstavek 85. člena
hrvaškega ZUS). Popravki oz. predvsem dopolnitve ZUS bi bili potrebni tudi v primeru
ustanovitve Vrhovnega upravnega sodišča, kar pa bi terjalo tudi spremembe drugih
zakonov, npr. Zakona o sodiščih.
Prenos pristojnosti presoje predpisov uprave z Ustavnega sodišča na redno sodstvo le na
zakonski ravni torej ne bi bil popoln prenos te pristojnosti, temveč bi ta pristojnost, vsaj
do konkretnejših sprememb Ustave, še vedno ostala tudi na Ustavnem sodišču. Pri tem se
odpira predvsem vprašanje razmerja med Ustavnim sodiščem ter Vrhovnim oz. Vrhovnim
upravnim sodiščem, v okviru tovrstne presoje. Svarila pred takimi zapleti so se pojavljala
že tekom projekta ustavnih sprememb. Šlo bi namreč za nekakšno deljeno pristojnost
med dvema sodiščema, kar bi lahko privedlo do zapletov v praksi.
Pri tem bi moralo imeti Ustavno sodišče na koncu vedno možnost »zadnje besede«, kot je
bilo poudarjeno v projektu ustavnih sprememb. In takšna rešitev na zakonski ravni tega
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ne bi spreminjala. Ustavno sodišče namreč mora imeti možnost, da razveljavi ali odpravi
protiustaven ali nezakonit podzakonski predpis v postopku ustavne pritožbe, kot tudi v
postopku presoje zakona, kadar na lastno pobudo ugotovi, da se protiustavnosti ali
nezakonitosti širijo tudi na ta predpis. Ustavno sodišče bi moralo imeti vedno zadnjo
besedo tudi v primeru, če bi Vrhovno upravno sodišče ugotovilo, da izpodbijani
podzakonski predpis ni protiustaven ali nezakonit in ga zato ne bi izločilo iz pravnega
reda, pa bi Ustavno sodišče v postopku ustavne pritožbe ugotovilo drugače. Kot je bilo
predvideno že tekom projekta ustavnih sprememb, pa Ustavno sodišče ne bi moglo
ponovno presojati predpisa, ki bi ga upravno sodišče že izločilo iz pravnega reda. V tem
primeru bi bile namreč že učinkovito zavarovane pravice posameznikov in ne bi bilo
potrebe, da ukrepa še Ustavno sodišče. Posameznik bi, vsaj v vmesnem času do
konkretnejših sprememb Ustave, imel tako še vedno tudi možnost vložitve pobude na
Ustavno sodišče. Vendar bi lahko Ustavno sodišče spremenilo stališče o priznavanju
pravnega interesa, kadar gre za podzakonski predpis, ki učinkuje neposredno, saj bi imeli
posamezniki po novem tudi v tem primeru možnost učinkovito zavarovati svoje pravice
pred rednimi sodišči. Tako bi v vseh primerih posamezniki še vedno lahko vlagali pobude
šele po izčrpanju vseh pravnih sredstev, pri čemer je pričakovati manjši pripad tovrstnih
zadev pred Ustavnim sodiščem, saj bi o tem pred njim odločalo že Vrhovno upravno
sodišče, ki bi lahko razveljavilo ali odpravilo protistavne ali nezakonite predpise uprave in
s tem zavarovalo pravice posameznikov.
Takšen prenos presoje skladnosti predpisov uprave pa bi, kot sem že omenila, pravzaprav
lahko odprl tudi vrata nadaljnjim, radikalnejšim spremembam, ki so sicer bile, kot rešitev
na tem področju, predlagane in prediskutirane že večkrat, npr. ukinitvi pobude ali uvedbi
proste izbire. Oboje bi namreč, predvsem z vidika pravne varnosti in varstva človekovih
pravic, terjalo močan upravno sodni aparat, ki bi izvajal učinkovit sodni nadzor nad upravo
in to ne le nad njenimi konkretnimi dejanji in izdajo posamičnih aktov, temveč tudi nad
njenimi splošnimi predpisi. Za oboje bi bile potrebne ustavne spremembe. Kot je bilo
ugotovljeno zgoraj, pa bi bile ustavne spremembe potrebne tudi za popoln prenos
pristojnosti presoje predpisov uprave na redno sodstvo. Zato se mi zdi zgoraj predlagana
rešitev sprememb na zakonski ravni toliko bolj smiselna. Ker bi šlo za prehodno obdobje,
v katerem bi se imelo redno sodstvo čas navajati in privajati »novo« zadani nalogi, ti
»pomožni koleščki« pa bi bili sneti ravno s paketom ustavnih sprememb, ko bi bilo
ugotovljeno, da je redno sodstvo kos tudi tej nalogi.
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7

PREVERITEV HIPOTEZ, UGOTOVITVE RAZISKAVE IN
UPORABNOST REZULTATOV

7.1

PREVERITEV HIPOTEZ

H1: Prenos pristojnosti za ustavnosodno presojo predpisov uprave na sodišča,
pristojna za upravne spore, bi zagotovil učinkovitejše uresničevanje pravice do
sodnega varstva iz 23. člena Ustave.
Za preveritev hipoteze 1 mi je služila predvsem metoda analize in sinteze. Pri tem bi rada
posebej izpostavila, da kot »učinkovitejše« smatram predvsem takšno sodno varstvo, ki je
boljše od tega, ki ga imajo posamezniki danes, torej po veljavni ureditvi. Boljše predvsem
v smislu pravice do sodnega varstva, pri čemer je potrebno upoštevati, da procesna
jamstva neodvisnosti in nepristranskosti sodišča ter pravica do zakonitega sodnika glede
na obravnavano temo ne predstavljajo problema, medtem ko bi tega lahko predstavljalo
predvsem sojenje v razumnem roku. Kot učinkovitejše je torej razumljeno predvsem
hitrejše sodno varstvo oz. možnost hitrejšega zavarovanja pravic in pravnih interesov.
Poleg tega pa termin »učinkovitejše« z vidika posameznika zajema tudi takšno sodno
varstvo, ki doseže svoj namen oz. posamezniku prinese zavarovanje pravnih interesov in s
tem pravico in olajšanje. In prenos pristojnosti presoje predpisov uprave bi omogočil
ravno to, saj bi na takšen način lahko posamezniki učinkovito zavarovali svoje pravice že v
postopkih pred rednimi sodišči in ne šele po izčrpanju vseh pravnih sredstev na koncu
pred Ustavnim sodiščem, kar je bilo skozi magistrsko delo poudarjeno večkrat.
Problem v veljavni ureditvi je viden zlasti pri zaostrenem stališču za priznavanje pravnega
interesa, ko predpis ne učinkuje neposredno, saj mora takrat posameznik najprej poskusiti
»učinkovito« zavarovati svoje pravice in pravne koristi že pred rednimi sodišči. Vendar pa
danes posameznik tega ne more storiti, po mojem mnenju vsaj ne učinkovito, saj redna
sodišča nimajo možnosti oz. pristojnosti, da bi predpis, za katerega so ugotovila, da je
protiustaven ali nezakonit, tudi izločila iz pravnega reda. Takšno sodno varstvo zato ne
more biti učinkovito, če posameznik ne more v rednih postopkih doseči tudi izločitve
takšnega predpisa iz pravnega reda in je to mogoče šele na koncu, po preteku več let,
pred Ustavnim sodiščem. S tega vidika bi pomenila učinkovitejše sodno varstvo predvsem
nadomestitev učinka inter partes z učinkom erga omnes. Če posameznik res uspe in že
pred rednimi sodišči zavaruje svoje pravne interese, lahko sodišče uporabi zgolj exceptio
illegalis, kar pa nudi olajšanje le temu posamezniku, medtem ko se bodo morali vsi ostali,
ki so bili (in še bodo, saj predpis ostaja v veljavi in se torej še naprej uporablja) s takšnim
protiustavnim ali nezakonitim predpisom prizadeti, za svojo pravico še naprej boriti pred
sodišči. »Podaljšanje poti« do Ustavnega sodišča, ki je v Sloveniji trenutno edino, ki ima v
svoji pristojnosti razveljavitev ali odpravo teh predpisov, pravzaprav lahko sčasoma
pomeni resno grožnjo k dolgotrajnim sojenjem, zgolj exceptio illegalis brez možnosti
izločitve predpisa iz pravnega reda pa tudi večje število zadev pred sodišči, kar ponovno
predstavlja grožnjo za dolgotrajnejše sodne postopke.
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Glede na navedeno na tem mestu in med raziskavo, je mogoče sklepati, da bi takšen
prenos pristojnosti omogočil učinkovitejše uresničevanje pravice do sodnega varstva iz 23.
člena Ustave za posameznike, ki bi lahko svoje pravice zavarovali že pred rednimi sodišči,
zato se hipoteza 1 potrdi.
H2: Primeri praks prenosa ustavnosodne presoje predpisov uprave na upravno
sodstvo (primer Hrvaške in Češke) so uporabni tudi za Republiko Slovenijo.
Za preveritev hipoteze 2 je bila poleg metode analize in sinteze uporabljena še
komparativna metoda. V raziskavi sem analizirala ustavno pravno ureditev v dveh izbranih
državah, Hrvaški in Češki, na podlagi izsledkov tega dela raziskave pa sem s komparativno
metodo s pomočjo primerjanja teh dveh ureditev z našo veljavno ureditvijo odkrivala,
katere so ključne podobnosti in razlike. Na podlagi takšnega sklepanja se hipoteza 2 le
delno potrdi.
V raziskavi sem namreč ugotovila, da ima Republika Češka podobno dikcijo, kot je bila
predlagana tudi pri nas v procesu projekta ustavnih sprememb, zapisano v Ustavi vse od
njene osamosvojitve l. 1993 dalje. Ta dikcija omogoča, da se pristojnost presoje
predpisov, ki so po svojem rangu nižji od zakona, prenese na Vrhovno upravno sodišče z
zakonom. Ugotovila sem, da je do ustanovitve tega sodišča na Češkem sicer res prišlo,
vendar šele desetletje kasneje, v letu 2003, pri čemer nanj niso prenesli pristojnosti za
presojo podzakonskih predpisov. Češka ustavnopravna ureditev pokaže, kaj bi se lahko
zgodilo, če bi takšno odločitev prepustili v rokah zakonodajalca, na kar je bilo pravzaprav
že večkrat opozorjeno tudi v projektu ustavnih sprememb. Hipoteza se v tem delu torej
zavrne, saj primer Češke, glede na to, da do prenosa obravnavane pristojnosti tudi v dveh
desetletjih ni prišlo, ne more služiti kot primer dobre prakse, ki bi bil uporaben za
Slovenijo.
Drugače pa je v primeru Hrvaške, kjer je v začetku leta 2012 do takšnega, sicer delnega,
prenosa obravnavane pristojnosti z Ustavnega sodišča na upravno sodstvo dejansko
prišlo. Primer Hrvaške bi bil lahko primer dobre prakse tudi za Slovenijo, predvsem zato,
ker je tam do izvedbe prišlo in to brez sprememb Ustave, zgolj na zakonski ravni. Glede
na to, da se je projekt ustavnih sprememb s tega področja končal v letu 2011 in to
neuspešno, bi bilo zato smiselno razmišljati o drugačnem pristopu, torej o pristopu k
spremembam na zakonski ravni. Takšno pristojnost bi bilo zato mogoče na redno sodstvo
prenesti s spremembami ZUP, kot je bilo to storjeno na Hrvaškem. Vendar pa bi pri tem
opozorila na pomembno ugotovitev, ki jo je prinesla raziskava in se nanaša na razliko med
našo ustavno dikcijo in dikcijo, vsebovano v hrvaški Ustavi. Naša Ustava je namreč precej
natančna pri določanju tega, presoja katerih podzakonskih predpisov sodi v pristojnost
Ustavnega sodišča, medtem, ko uporablja Hrvaška Ustava zgolj termin »drugi predpisi«.
Ugotovila sem, da je ravno takšna ustavna dikcija na Hrvaškem tista, ki je omogočila
popoln prenos te pristojnosti na redno sodstvo, medtem ko bi sprememba na zakonski
ravni pri nas pomenila, da bi se tovrstna presoja še naprej opravljala tudi na Ustavnem
sodišču, vsaj do sprememb Ustave. Vendar bi bila takšna ureditev, glede na opozorila o
nepripravljenosti rednega sodstva za tovrstno presojo in premajhni uporabi Ustave v
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našem rednem sodstvu, po mojem mnenju celo koristna prehodna ureditev, ki bi
omogočila, da redno sodstvo počasi spet prevzame svojo vlogo, kot mu je bila zaupana v
Ustavi, pri tem pa na začetku nad njim bedi tudi Ustavno sodišče, vsaj dokler ne bo
ocenjeno, da redno sodstvo opravlja svojo nalogo dovolj dobro in se ta pristojnost tudi
dokončno črta iz Ustave kot pristojnost Ustavnega sodišča. Na podlagi navedenega se
hipoteza 2 torej le delno potrdi, saj bi bil hrvaški primer (za razliko od češkega), kljub
določenim razlikam, vendarle uporaben tudi za Slovenijo.

7.2

UGOTOVITVE IN DOSEŽENI CILJI RAZISKAVE

Zaključim lahko, da so bili namen in vsi glavni cilji, ki so me vodili pri izvedbi raziskave,
doseženi. Skozi raziskavo mi je uspelo utemeljiti, da je reforma na področju ustavnega
sodstva nujna, kar sem storila najprej s predstavitvijo relevantnih ugotovitev in opozoril
strokovne javnosti na to temo, nato pa tudi s samo analizo pripada zadev pred Ustavnim
sodiščem, kot tudi s predstavitvijo rešitev, ki jih je (oz. ni) na obravnavnem področju
prinesla novela ZUstS leta 2007, ter projekt ustavnih sprememb, obravnavala pa sem tudi
druge razloge, ki kličejo po reformi ustavnega sodstva pri nas in izhajajo iz naše veljavne
ureditve, pri čemer so se kot najbolj problematični izkazali predvsem različni vlogi
Ustavnega sodišča in rednega sodstva, preširoke pristojnosti Ustavnega sodišča, pravica
do sodnega varstva in premajhna uporaba Ustave v rednem sodstvu. Naslednji cilj, ki je
bil dokazati, da sodi presoja predpisov uprave med manj pomembne zadeve, katere lahko
presoja upravno sodstvo, je bil dosežen predvsem s pomočjo analize ustavnosodne
presoje na tem področju. Iz tega dela raziskave je razvidno, da gre pri presoji predpisov
uprave predvsem za rutinsko delo, torej za manj pomembne zadeve, ki ne odpirajo
pomembnih ustavnopravnih vprašanj, temveč se povečini nanašajo predvsem na enaka
vprašanja, na vprašanja kršitve zakonitosti oz. na vprašanja kršitve načel pravne države,
predvsem načela legalitete in načela enakosti. Sploh presoja zakonitosti ne predstavlja
reševanja pomembnih ustavnopravnih vprašanj, s katerimi bi se moralo ukvarjati Ustavno
sodišče kot varuh Ustave, temveč sodi tovrstna presoja pred redno sodstvo. Poleg tega je
Ustavno sodišče na tem področju že postavilo standarde in ustaljeno ustavnosodno
presojo, po kateri bi se lahko pri reševanju teh vprašanj redno sodstvo zgledovalo.
Če na kratko strnemo in povzamemo glavne ugotovitve raziskave:
•
•
•

•

trenutna situacija pred Ustavnim sodiščem je posledica nerazumevanja vloge
rednega sodstva in vloge Ustavnega sodišča,
Ustavno sodišče je preobremenjeno tudi zaradi preširoko zastavljenih (ustavnih in
zakonskih) pristojnosti, ki jih je potrebno zožiti,
presoja podzakonskih predpisov ne sodi pred tako pomembno institucijo, kot je
Ustavno sodišče, temveč gre za manj pomembna vprašanja, o katerih bi lahko
odločalo redno sodstvo; Ustavno sodišče naj se posveti svoji temeljni vlogi,
razlaganju Ustave ter varovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin,
prenos presoje podzakonskih predpisov na redno sodstvo bi omogočil tudi
uresničitev temeljne vloge rednega sodstva,
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•

•

•

prenos presoje podzakonskih predpisov bi prispeval k bolj doslednemu
uresničevanju 15., 125., 156. člena Ustave kot tudi k boljšemu uresničevanju
pravice do sodnega varstva iz 23. člena Ustave; torej k večjemu varstvu človekovih
pravic in temeljnih svoboščin že v rednih postopkih, pred rednimi sodišči in
posledično k večji pravni varnosti državljanov,
prenos presoje podzakonskih predpisov na redno sodstvo bi pomenil tudi
razbremenitev Ustavnega sodišča, ne toliko pa samem številu zadev, temveč v
smislu manj rutinskega dela,
in končno, prenos presoje podzakonskih predpisov bi odprl vrata tudi sprejemu
nadaljnjih, radikalnejših ukrepov, kot sta npr. uvedba proste izbire ali odprava
pobude.

Zato je bil glavni cilj magistrskega dela predvsem obravnava vprašanja prenosa te
pristojnosti z Ustavnega sodišča na redno sodstvo, pri čemer sem ponudila tudi rešitve na
tem področju, ki so strnjeno predstavljene v podpoglavju 6. 4.

7.3

PRISPEVEK RAZISKOVANJA K ZNANOSTI IN STROKI

Pričujoča raziskava pomeni prispevek v smeri razmišljanja o razbremenitvi Ustavnega
sodišča, ki je v tem času še kako aktualna tema, kar ne nazadnje izhaja tudi iz samega
magistrskega dela. Natančneje, gre za prispevek na področju razmišljanja o konkretni
rešitvi za njegovo razbremenitev, to je o prenosu pristojnosti za presojo predpisov uprave
na redno sodstvo. Pri tem sem raziskala predvsem ustavnopravno ureditev
obravnavanega področja na Hrvaškem in Češkem, na tej podlagi, in na podlagi analize
relevantne strokovne in znanstvene literature ter veljavne ureditve v Sloveniji pa sem
podala rešitve na tem področju, torej predlog za prenos ustavnosodne presoje predpisov
uprave na redno sodstvo, ki so strnjeno predstavljene v podpoglavju 6. 4, kar je hkrati
tudi moj prispevek k stroki. Ugotovila sem, da bi bil v tem trenutku bolj smiseln prenos na
zakonski ravni s spremembo ZUP po zgledu Hrvaške, zato gredo tudi vse predlagane
rešitve v tej smeri.
Razmišljanje o prenosu dela pristojnosti, to je presoje ustavnosti in zakonitosti predpisov,
ki jih izdaja uprava, na upravno sodstvo, služi predvsem Ustavnemu sodišču, saj išče
rešitve, ki vodijo do manjšega števila primerov, posledično pa tudi do njegove
razbremenitve in prispeva k učinkovitejšemu delu sodišča ter k uresničitvi njegove
primarne vloge, ki izhaja iz njegovega posebnega položaja in poslanstva, ki ga ima kot
varuh Ustave.
Rezultati raziskave bi bili tako lahko uporabni predvsem pri pripravi rešitev za novo
zakonodajo na tem področju, oz. pri pripravi sprememb zakonodaje, kot tudi pri pripravi
morebitnih sprememb Ustave.
Poleg tega pa je delo namenjeno tudi tako stroki kot širši javnosti, torej vsakemu, ki bi se
želel podrobneje seznaniti z obravnavano tematiko, saj vsebuje podrobno in strnjeno
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obravnavo konkretne rešitve, torej vprašanja prenosa pristojnosti za presojo podzakonskih
predpisov, kompleksno prikazano na enem mestu, kar v Sloveniji še ni bilo narejeno.
Izsledki magistrskega dela bodo predvsem dopolnili pravno znanost s primerjalno analizo
prenosa presoje skladnosti podzakonskih predpisov uprave na redno sodstvo v Republiki
Hrvaški in ureditvijo v Republiki Češki, poleg tega pa bodo uporabni tudi za strokovno
javnost, predvsem kot podlaga za nadaljnja raziskovanja o delu našega Ustavnega sodišča
in njegovem razmerju do rednega sodstva, ter o možnostih njegove razbremenitve in
izboljšanju njegove učinkovitosti. Izsledki raziskave bodo uporabni pri nadaljnjem razvoju
tega področja, torej pri nadaljnjem razmišljanju o spremembah, ki bodo v končni fazi
pripeljale do razbremenitve Ustavnega sodišča, zaradi rešitev, ki med drugim predvidevajo
tudi ustanovitev Vrhovnega upravnega sodišča, pa bi bili lahko uporabni tudi pri
nadaljnjem razvoju upravnega sodstva pri nas.
Kot je bilo omenjeno, bi bile, pred samo implementacijo obravnavane rešitve, potrebne
tudi obsežne raziskave na področju upravnega sodstva, saj se prenos tovrstne pristojnosti
ne nazadnje nanaša ravno na ta del našega sodstva, pri čemer so se dosedanja
raziskovanja po večini nanašala predvsem na ustavno sodstvo. Po zgledu Hrvaške bi bile
potrebne tudi obširne analize, raziskave ter razprave o možnih učinkih, ki bi jih takšna
rešitev povzročila na strani upravnega sodstva, saj ravno tu ostaja veliko odprtih vprašanj.
Pri tem sem naklonjena ustanovitvi posebnega Vrhovnega upravnega sodišča, ki bi
razbremenilo Vrhovno sodišče in pomembno zaokrožilo vrh našega upravnega sodstva,
zato priporočam tudi raziskave v tej smeri.
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8

ZAKLJUČEK

Načelo delitve oblasti je eno izmed temeljnih in prevladujočih načel organizacije državne
oblasti v sodobnem svetu. Spoznanje oz. glasna zahteva, da oblast ne more biti
absolutna, ne da bi to vplivalo na svobodo posameznika in da jo je zato potrebno omejiti,
se je v zgodovini pojavila že zelo zgodaj. Pomemben prispevek na tem področju
predstavljajo predvsem dela Lockeja in Montesquieuja, ki se štejeta tudi za utemeljitelja
načela delitve oblasti. Vendar pa je načelo delitve oblasti, kot se pojavlja danes v praksi
sodobnih držav, precej drugačno od prvotnih teoretičnih izhodišč obeh omenjenih avtorjev
iz časa razsvetljenstva, kar je, razumljivo, predvsem posledica napredka in časa, v
katerem živimo.
Uresničevanje načela delitve oblasti v praksi je lahko od države do države različno in je
odvisno predvsem od notranje ureditve, vrednot, tradicije in politike posamezne države.
To se kaže tudi na primeru Slovenije, ki je sicer po državni ureditvi parlamentarna
demokracija, vendar pa obstajajo pri tem številna pomembna odstopanja v smeri
skupščinskega sistema, kar je predvsem posledica prejšnje ureditve na slovenskih tleh, ta
odstopanja pa v praksi vplivajo tudi na uresničevanje samega načela delitve oblasti. V
Sloveniji tako obstaja razlika med ustavno določenimi elementi načela delitve oblasti in pa
med njihovim dejanskim uresničevanjem v praksi, kar se odraža predvsem v razmerjih
med vsemi tremi vejami oblasti. Kot najbolj problematični so se izkazali nekateri elementi
pri razmerju med zakonodajno in izvršilno oblastjo, predvsem pri samem oblikovanju
Vlade, kjer se kaže velik vpliv Državnega zbora, kar sicer ni značilno za države s
parlamentarnim sistemom, ter ureditev našega parlamenta, predvsem vloga Državnega
sveta, ki sproža številne polemike in težnje po njegovi ukinitvi. Ob branju naše Ustave bi
lahko razumeli, da ima v razmerju med zakonodajno in izvršilno oblastjo premoč Državni
zbor, kar pa je precej daleč od naše realnosti, saj ima v praksi premoč ravno Vlada. K
temu med drugim gotovo pripomore tudi dejstvo, da so vodilne stranke v Državnem zboru
hkrati tudi tiste, ki sestavljajo Vlado, poleg tega pa je ravno Vlada v praksi glavna
predlagateljica zakonodaje, pri čemer njene predloge Državni zbor zgolj masovno potrjuje.
Slovenska ureditev je tako protislovna, posledično pa tudi problematična, kar se ne
nazadnje odraža tudi v praksi, kjer prihaja do pogostih »frustracij« pri vseh treh vejah
oblasti.
In tu odigra ključno vlogo naše Ustavno sodišče, ki je, tako kot ustavna sodišča po svetu,
namenjeno predvsem varovanju Ustave in bedenju nad vsemi tremi vejami oblasti ter
blaženju napetosti, ki nastajajo pri njihovem delovanju v praksi. Naše Ustavno sodišče
tako nadzira zakonodajno vejo oblasti z vidika ustavnosti, izvršilno vejo z vidika ustavnosti
in zakonitosti, sodno vejo pa z vidika varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Pri
tem igra pomembno vlogo v sistemu zavor in ravnovesij, njegova glavna naloga pa je
predvsem varovanje in razlaganje Ustave, še posebej njenega poglavja o človekovih
pravicah in temeljnih svoboščinah.
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Vendar pa Ustavno sodišče opravlja poleg te naloge tudi številne druge naloge, ki mu jih
je podelila Ustava, pa tudi zakonodaja. Med temi je tudi presoja predpisov uprave kot
predpisov, ki so po svojem rangu nižji od zakona, ki je po veljavni ureditvi podeljena le
njemu. Ustavno sodišče je namreč trenutno edino sodišče v državi, ki ima moč, da
protiustavne oz. nezakonite predpise uprave dejansko tudi izloči iz pravnega reda,
medtem ko ima redno sodstvo v takšnih primerih zgolj možnost uporabe instituta exceptio
illegalis, s katerim lahko sodišča neskladne podzakonske predpise izključijo iz uporabe oz.
obidejo, in odločijo zgolj na podlagi zakona. To je posledica dejstva, da so sodišča po
Ustavi vezana samo na Ustavo in zakon, ne pa tudi na podzakonske predpise. Vendar pa
ima uporaba tega instituta tudi svoje slabosti, med njimi je definitivno tudi učinek zgolj
med strankama, torej inter partes, ne pa tudi erga omnes, kar pomeni, da takšen predpis
ni bil izločen iz pravnega reda in se zato še naprej uporablja.
Tovrstna presoja se torej opravlja pred Ustavnim sodiščem v postopku t.i. abstraktne
ustavnosodne presoje, ki se lahko začne na zahtevo upravičenih predlagateljev ali na
pobudo vsakega, ki izkaže pravni interes. Na podlagi tako vložene zahteve, pobude ali pa
ustavne pritožbe, pa lahko tovrstno presojo opravi tudi Ustavno sodišče samo, po uradni
dolžnosti. Naše Ustavno sodišče tako med drugim opravlja tudi presojo ustavnosti in
zakonitosti podzakonski predpisov, kar sicer ni običajno za vsa tovrstna sodišča po svetu.
Zaradi tega, in pa zaradi nekaterih drugih pristojnosti primerjalno gledano štejemo naše
Ustavno sodišče med sodišča z zelo širokimi pristojnostmi.
Ni skrivnost, da se v današnjem času Ustavno sodišče srečuje s težavami, ki onemogočajo
njegovo učinkovito delo. Ravno obratno, Ustavno sodišče je poskušalo na te težave
opozoriti že večkrat, temu pa so se pridružili tudi glasni klici na pomoč s strani strokovne
javnosti, ki pa so bili, vse do danes, žal neuslišani. Kot glavni problemi pred Ustavnim
sodiščem se pojavljajo ravno njegove preširoko zastavljene pristojnosti, ki pa jih
zakonodajalec še dodatno razširja. Slednje nujno vodi do preobremenjenosti s prevelikim
številom zadev, kar Ustavnemu sodišču pobere veliko energije in tako onemogoča
izpolnjevanje njegovega temeljnega poslanstva, to je reševanja pomembnih
ustavnopravnih vprašanj. Zato so se v strokovni javnosti pojavile težnje k iskanju rešitev,
ki bi Ustavnemu sodišču omogočile bolj poglobljeno, predvsem pa učinkovitejše delo. Med
temi bi izpostavila predvsem glasne pozive k odpravi pobude za presojo predpisov, ki
danes pravzaprav predstavlja podvajanje dostopa do Ustavnega sodišča, ter uvedbo
proste izbire, s katero bi Ustavno sodišče vsakokratno samo odločalo o tem, katere
ustavne pritožbe oz. pobude bo vzelo v obravnavo.
Oba omenjena predloga sta se pojavila tudi med projektom ustavnih sprememb, ki je bil
namenjen iskanju prepotrebnih rešitev za razbremenitev Ustavnega sodišča. Omenjeni
projekt je potekal med leti 2008 in 2011, v njem pa so sodelovali številni priznani
strokovnjaki s področja. Projekt se je sicer res končal neuspešno, vendar pa je s seboj
prinesel številne zamisli, rešitve, stališča in mnenja, ki bodo zagotovo pripomogli k
nadaljnjim razpravam v smeri reforme ustavnega sodstva, za katero sem z magistrskim
delom tudi sama pokazala, da je na tem področju res nujna.
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Med projektom ustavnih sprememb pa je bil obravnavan tudi predlog, ki se pred
projektom in po njem ni tako pogosto pojavljal v strokovni javnosti - to je predlog prenosa
pristojnosti presoje podzakonskih predpisov na redno sodstvo. In ravno obravnavi tega
predloga je bilo namenjeno moje magistrsko delo. V ta namen je bila predstavljena
veljavna ureditev področja ustavnosodne presoje predpisov ter analizirana ustavnosodna
praksa s tega področja. Pri tem sem ugotovila, da se tovrstna presoja pravzaprav povečini
nanaša na vedno ista vprašanja, na vprašanja skladnosti z zakonom oz. kršitve načela
legalitete ter preostalih načel pravne države, ki izhajajo iz 2. člena Ustave, predvsem
načela enakosti pred zakonom. Po dvajsetih letih delovanja Ustavnega sodišča je le-to na
tem področju razvilo ustaljeno ustavnosodno prakso, ki pa jo v svojih odločbah
pravzaprav ves čas ponavlja. Standarde na tem področju je torej zelo jasno postavilo in
utrdilo samo Ustavno sodišče, ti pa se v zadnjih dvajsetih letih ustavnosodne presoje tudi
niso spreminjali. Ker gre torej pri tovrstnih zadevah predvsem za odpiranje manj
pomembnih vprašanj zakonitosti in za rutinsko delo, ki pomembno obremenjuje Ustavno
sodišče, je po dvajsetih letih ustavnosodne presoje dozorel čas za razmišljanje o tem, da
bi se lahko ta pristojnost prenesla na redno sodstvo.
V prid razmišljanju v tej smeri pa ne govori zgolj preobremenjenost Ustavnega sodišča ali
dejstvo, da pomeni presoja zakonitosti manj pomembno zadevo, ki ne sodi pred tako
pomembno institucijo, kot je Ustavno sodišče, ki bi se moralo ukvarjati predvsem s
presojo ustavnosti zakonov. V magistrskem delu sem zato izpostavila tudi nekatere druge
razloge, ki kličejo po takšnem prenosu pristojnosti presoje predpisov uprave. Ti razlogi se
skrivajo predvsem v potrebi po spoznanju, da ima naše Ustavno sodišče, kot tudi vsa
ostala ustavna sodišča po svetu, poseben položaj in s tem posebno vlogo, ki se
pomembno razlikuje od vloge rednih sodišč. Razlogi se skrivajo tudi v trenutno okrnjeni
vlogi našega rednega sodstva, okrnjeni predvsem zato, ker ta ni takšna, kot bi morala biti
po Ustavi, ali kot bi morala biti v sodobni demokratični državi nasploh. Razloge za
razmišljanja v smeri prenosa pristojnosti presoje podzakonskih predpisov oz. predpisov
uprave na redno sodstvo je torej mogoče najti predvsem v (pre)širokih pristojnostih
Ustavnega sodišča in nerazumevanju vloge rednega sodstva na eni in Ustavnega sodišča
na drugi strani, nadalje pa tudi v premajhni uporabi Ustave v rednem sodstvu in ne
nazadnje tudi v pravici do učinkovitega sodnega varstva, ki jo državljanom obljublja 23.
člen Ustave.
Podzakonski predpisi namreč lahko posegajo v položaj posameznika neposredno ali,
pogosteje, posredno že s tem, da so lahko nezakoniti ali pa celo protiustavni, kot taki pa
podlaga za posamično odločitev uprave oz. odločbo, s katero je posledično nepravilno
odločeno o pravici ali obveznosti posameznika. In ker morajo uradniki delati po črki
takega podzakonskega predpisa in ga ne smejo spregledati ali izločiti iz uporabe, čeprav
je potencialno protiustaven ali nezakonit (to lahko stori le sodišče), bo uprava tako še
naprej izdajala nepravilne (nezakonite ali celo protiustavne) odločitve, vse dokler ne bo
nekdo vložil tožbe zoper takšno odločitev na upravno sodišče, pri čemer takemu
posamezniku grozi dolgotrajen boj s sodnimi mlini za zavarovanje njegove pravice, kar z
vidika posameznika že samo po sebi ne predstavlja posebne vzpodbude pri odločitvi za
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takšno tožbo, poleg tega pa mu, glede na zadnje ugotovitve o uporabi Ustave v našem
rednem sodstvu, grozi tudi neopredelitev do zatrjevanih kršitev in pa zgolj potrjevanje
odločitev prejšnjega sodišča. Ker Ustavno sodišče danes ne sprejme več pobude, kadar
tak podzakonski predpis ne učinkuje neposredno, bo preteklo precej časa, preden bo
takšen posameznik dejansko tudi prišel do njega. Našteto pa predstavlja velik problem z
vidika dolgotrajnosti postopkov in sojenja v razumnem roku. Če pa posameznik že prej res
uspe oz. če redno sodišče prisluhne njegovim argumentom, je lahko edino orožje v rokah
tega sodišča institut exceptio illegalis, ki pa učinkuje zgolj inter partes, kar pa posledično
pomeni, da bo sporen predpis, za katerega je sodišče ugotovilo, da je res protiustaven oz.
nezakonit, izločen zgolj v njegovem primeru, ta konkreten posameznik bo na ta način
torej res prišel do svoje pravice, vendar se je pri tem potrebno vprašati, kaj pa vsi drugi,
ki jim je bila pravica ali obveznost prav tako odmerjena na podlagi istega predpisa, in kaj
še bo z vsemi tistimi, ki se jim bo, ker predpis pač ostaja v pravnem redu in ga morajo kot
takega uradniki še vedno uporabljati, prav tako »pripetila« neustavna ali nezakonita
odločba. Vsak izmed njih posebej bo moral izkoristiti sodno pot za »učinkovito«
zavarovanje svojih pravic in pri tem izrabljati vsa razpoložljiva pravna sredstva, agonija pa
se bo končala šele, ko primer končno pride pred Ustavno sodišče in ga le-to tudi končno
izloči iz pravnega reda, ker je to pač edino sodišče v državi, ki takšno moč ima.
Skozi raziskavo sem zato prišla do predloga, da se tovrstna pristojnost prenese na
upravno sodstvo. Pri izoblikovanju konkretnih rešitev, ki bi lahko bile uporabne v praksi,
sem se obrnila na izkušnje drugih držav, pri čemer sem si, zaradi podobnosti med
ustavnopravno ureditvijo na obravnavanem področju, izbrala dve evropski državi, Češko in
Hrvaško. Glede na to, da se je med raziskavo izkazalo, da Češka prenosa te pristojnosti na
redno sodstvo, kljub izrecni ustavni dikciji, ki to omogoča, vse do danes (še) ni izvedla, se
je kot boljša in uporabnejša izkazala ravno ureditev Hrvaške, ki je takšen prenos dejansko
tudi izvedla na začetku leta 2012, s spremembami zgolj na zakonski ravni. Zato je tudi
moj predlog zasnovan na primeru dobrih praks in uporabnih rešitev Hrvaške, pri čemer je
bilo potrebno upoštevati tudi slovensko ustavnopravno ureditev. Pri prenosu tovrstne
pristojnosti na redno sodstvo bi bile tako potrebne predvsem spremembe ZUS, pri čemer
bi bilo treba uvesti novo pravno sredstvo in določiti, kdo ga bo lahko vlagal, ter zoper
katere predpise, in najpomembneje, rednemu sodstvu bi bilo potrebno podeliti enaka
pooblastila, kot jih ima Ustavno sodišče v primeru presoje predpisov uprave, torej
možnost, da neskladen predpis razveljavijo ali odpravijo z učinkom erga omnes, ter
možnost, da do odločitve zadržijo izvrševanje spornega predpisa. Pri tem bi tovrstno
presojo zaradi ravni zahtevnosti lahko opravljalo le najvišje sodišče, torej Vrhovno
sodišče, po zgledu Hrvaške in številnih drugih evropskih držav pa bi bilo smiselno resno
razmisliti tudi o ustanovitvi posebnega Vrhovnega upravnega sodišča.
Kakorkoli obrnemo, spremembe na tem področju so nujne. Ribičič (2010, str. 155, ter
157-162) izpostavlja dejstvo, da Ustavno sodišče v danih pogojih ne more delati
učinkovito, saj se večino časa ukvarja z manj pomembnimi zadevami. Pred nastalo
situacijo se poskuša ubraniti predvsem z zaostrovanjem kriterijev za dostop državljanov
do sodišča, kar je lepo vidno tudi na primeru zaostrovanja stališča glede priznavanja
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pravnega interesa. Takšna negativna selekcija Ustavnemu sodišču oz. njegovim sodnikom
pobere veliko energije, ki bi jo bilo potrebno usmeriti v reševanje pomembnih
ustavnopravnih vprašanj. Zato Ribičič v odgovoru nasprotnikom sprememb, ki menijo, da
bi le-te pomenile zmanjšanje pravne varnosti, poudarja, da takšno stanje, kot ga imamo
sedaj, nikakor ne more prispevati k večji pravni varnosti in k učinkovitemu varovanju
človekovih pravic. Pri tem posebej izpostavlja tudi dejstvo, da kar 90% vseh vložnikov
pobud in ustavnih pritožb sploh ne pride do vsebinske obravnave njihove vloge pred
Ustavnim sodiščem, ampak prej do njenega neobrazloženega zavrženja.
Ustavno sodišče se namreč z vprašanjem, ali in na kakšen način je mogoče omejiti
njegovo odločanje, tako v zadevah presoje predpisov kot tudi v zadevah ustavnih pritožb
ukvarja že vse od leta 2000. Pri tem je v poročilu za leto 2000 (pod točko 6) poudarilo, da
je pri iskanju sprememb na tem področju potrebna posebna previdnost predvsem zato,
ker bi lahko hitre spremembe prinesle več škode kot pa koristi. In glede na to, da do
konkretnih sprememb še vedno ni prišlo niti do leta 2013, pri tem pa se, kot je vidno iz
magistrskega dela, vsa ta leta na veliko razpravlja in piše o tem, kaj vse bi bilo potrebno
storiti, bi lahko z gotovostjo trdili, da pred kakšnimi »hitrimi spremembami« ni prav
nobenega strahu.
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45/2008, 47/2009 Odl.US: U-I-54/06-32 (48/2009 popr.), 96/2009, 86/2010ZJNepS, 33/2011, 75/2012-ZSPDSLS-A.
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13. (1994). Zakon o sodniški službi (ZSS). Ur.l. RS, št. 19/1994; spremembe: Ur.l. RS,
št. 8/1996, 24/1998, 45/1999 Skl.US: U-I-144/95, 101/1999 Odl.US: U-I-175/97,
48/2001, 67/2002, 105/2002 Odl.US: U-I-202/99-20, 2/2004-ZPKor, 71/2004,
23/2005-UPB1, 47/2005 Odl.US: U-I-198/03-25, 17/2006, 27/2006 Skl.US: U-I60/06-12, 41/2006-UPB2, 127/2006, 1/2007 Odl.US: U-I-60/06-200, U-I-214/0622, U-I-228/06-16, 27/2007-UPB3, 57/2007, 94/2007-UPB4, 120/2008 Odl.US: UI-159/08-18, 91/2009, 33/2011.
14. (1999). Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP). Ur.l. RS, št. 80/1999;
spremembe: Ur.l. RS, št. 70/2000, 52/2002, 73/2004, 22/2005-UPB1, 119/2005,
24/2006-UPB2, 105/2006-ZUS-1, 126/2007, 65/2008, 47/2009 Odl.US: U-I-54/0632, (48/2009 popr.), 8/2010.
15. (2005). Zakon o sudovima. NN 150/05; spremembe: NN 16/07, NN 113/08, NN
153/09., NN 116/10., NN 27/11, NN 130/11, NN 28/213.
16. (1993). Zakon o sustavu državne uprave. NN št. 75/93, 92/96, 48/99, 15/00,
59/01, 190/03, 199/03, 79/07, 150/11, 12/13.
17. (1994). Zakon o upravi (ZUpr). Ur.l. RS, št. 67/1994. Ur.l. RS, št. 20/1995 Odl.US:
U-I-285/94-105, 29/1995-ZPDF, 80/1999-ZUP, 52/2002-ZDU-1, 56/2002.
18. (2006). Zakon o upravnem sporu (ZUS-1). Ur.l. RS, št. 105/2006; spremembe:
Ur.l. RS, št. 26/2007 Skl.US: U-I-69/07-9, 122/2007 Skl.US: U-I-264/05-23, U-I181/07, Up-2126/07-10, 65/2008 Odl.US: U-I-98/07-27, 119/2008 Odl.US: U-I69/07-36, 54/2009 Odl.US: Up-1782/08-16, U-I-166/08-8, 107/2009 Odl.US: U-I147/08-16, Up-1547/08-17, 14/2010 Odl.US: U-I-303/08-9, 62/2010, 14/2011
Skl.US: U-I-55/09-8, Up-257/09-10, 93/2011 Odl.US: U-I-16/10-10, Up-103/10-12,
98/2011 Odl.US: U-I-181/09-15, Up-860/09-14, Up-222/10-14.
19. (1991). Zakon o upravnim sporovima (ZUS). NN 53/91; spremembe: NN 9/92, NN
77/92, NN 20/10, NN 143/12.
20. (1994). Zakon o Ustavnem sodišču (ZUstS). Ur.l. RS, št. 15/1994; spremembe:
Ur.l. RS, št. 64/2001-ZPKSMS, 51/2007, 64/2007-UPB1, 108/2007 Skl.US: U-I259/07-10.
21. (1993). Zakon o Vladi RS (ZVRS). Ur.l. RS, št. 4/1993; spremembe: Ur.l. RS, št.
71/1994, 23/1996, 47/1997, 23/1999-ZSOVA, 119/2000, 30/2001, 52/2002-ZDU1, 123/2004, 24/2005-UPB1, 109/2008, 55/2009 Odl.US: U-I-294/07-16, 38/2010ZUKN, 8/2012.
22. (2002). Zakon o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v evropski parlament
(ZVPEP). Ur.l. RS, št. 96/2002; spremembe: Ur.l. RS, št. 22/2004, 40/2004-UPB1,
41/2007-ZVRK, 109/2009.
23. (2002). Zákon kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím soudního
řádu správního. Č. 151/2002 Sb.; spremembe: 436/2004 Sb., 127/2005 Sb.,
413/2005 Sb., 329/2011 Sb, 89/2012 Sb.
24. (2002). Zákon soudní řád správní. Č. 150/2002 Sb.; spremembe: 192/2003 Sb.,
22/2004 Sb., 237/2004 Sb., 436/2004 Sb., 555/2004 Sb., 127/2005 Sb., 357/2005
Sb., 350/2005 Sb., 413/2005 Sb., 79/2006 Sb., 165/2006 Sb., 112/2006 Sb.,
159/2006 Sb., 189/2006 Sb., 216/2008 Sb., 314/2008 Sb., 301/2008 Sb., 7/2009
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Sb., 320/2009 Sb., 294/2010 Sb., 118/2010 Sb., 130/2011 Sb., 303/2011 Sb.,
275/2012 Sb., 396/2012 Sb.
25. (2004). Zákon správní řád. Č. 500/2004 Sb.; spremembe: 413/2005 Sb., 384/2008
Sb., 7/2009 Sb., 227/2009 Sb., 227/2009 Sb., 167/2012 Sb.
26. (1993). Zákon o Ústavním soudu. Č. 182/1993 Sb.; spremembe: 331/1993 Sb.,
236/1995 Sb., 77/1998 Sb., 18/2000 Sb., 132/2000 Sb., 48/2002 Sb., 202/2002
Sb., 320/2002 Sb., 114/2003 Sb., 83/2004 Sb., 120/2004 Sb., 234/2006 Sb.,
342/2006 Sb., 227/2009 Sb., 404/2012 Sb. and 275/2012 Sb.
27. (2002). Poslovnik Državnega zbora (PoDZ-1). Ur.l. RS, št. 35/2002; spremembe:
Ur.l. RS, št. 60/2004, 64/2007, 92/2007-UPB1, 105/2010, 79/2012 Odl.US.
28. (2003). Poslovnik Ustavnega sodišča. Ur.l. RS, št. 93/2003 (98/2003 popr.);
spremembe: Ur.l. RS, št. 86/2007.
29. (2003). Poslovnik Ustavnog suda Republike Hrvatske. NN 181/2003.
30. (1993). Pravilnik o notranji organizaciji in pisarniškem poslovanju Ustavnega
sodišča. Ur. l. RS, št. 93/2003; spremembe: Ur. l. RS, št. 56/2011.
31. Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-215/11, Up 1128/11 z dne 10. 1. 2013, Ur. l.
RS, št. 14/2013.
32. Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-98/11 z dne 26. 9. 2012, Ur. l. RS, št. 79/2012.
33. Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-243/09 z dne 13. 1. 2011, Ur. l. RS, št. 6/2011.
34. Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-260/09 z dne 13. 1. 2011, Ur. l. RS, št. 7/2011.
35. Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-156/08 z dne 14. 4. 2011, Ur. l. št. 34/2011.
36. Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-257/09 z dne 14. 4. 2011, Ur. l. RS, št.
37/2011.
37. Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-129/10 z dne 10. 11. 2011, Ur. l. RS, št.
95/2011.
38. Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-164/09 z dne 4. 2. 2010, Ur. l. RS, št. 12/2010.
39. Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-256/08 z dne 18. 2. 2010, Ur. l. RS, št.
16/2010.
40. Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-444/06 z dne 9. 4. 2009, Ur. l. RS, št. 32/2009
in OdlUS XVIII, 19.
41. Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-84/09 z dne 2. 7. 2009, Ur. l. RS, št. 55/2009 in
OdlUS XVIII, 31.
42. Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-138/08 z dne 17. 9. 2009, Ur. l. RS, št. 77/2009
in OdlUS XVIII, 39.
43. Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-386/06 z dne 13. 3. 2008, Ur. l. RS, št. 32/2008
in OdlUS XVII, 11.
44. Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-159/08 z dne 11. 12. 2008, Ur. l. št. 120/2008
in OdlUS XVII, 71.
45. Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-46/05 z dne 11. 1. 2007, Ur. l. RS, št. 7/2007,
Medobčinski uradni vestnik štajerske in koroške regije, št. 2/2007 in OdlUS XVI, 2.
46. Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-463/06 z dne 18. 1. 2007, Ur. l. RS, št. 8/2007
in OdlUS XVI, 5.
47. Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-245/05 z dne 7. 2. 2007, Ur. l. RS, št. 15/2007
in OdlUS XVI, 12.
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48. Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-57/06 z dne 29. 3. 2007, Ur. l. RS, št.
100/2005, Ur. l. RS, št. 46/2006, Ur. l. RS, št. 33/2007 in OdlUS XVI, 22.
49. Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-202/05 z dne 15. 6. 2006, Ur. l. RS, št. 66/2006
in OdlUS XV.
50. Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-126/05 z dne 19. 10. 2006, Ur. l. RS, št.
112/2006 in OdlUS XV, 73.
51. Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-60/06, 214/06 in 228/06 z dne 7. 12. 2006, Ur.
l. RS, št. 1/07 in OdlUS XV, 84.
52. Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-190/03 z dne 3. 3. 2005, Ur. l. RS, št. 29/05 in
OdlUS XIV, 12.
53. Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-233/03 z dne 24. 3. 2005, Ur. l. RS, št. 37/2005
in OdlUS XIV, 15.
54. Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-65/05 z dne 22. 9. 2005, Ur. l. 92/05 in OdlUS
XIV, 72.
55. Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-192/05 z dne 15. 12. 2005, Ur. l, RS, št.
120/2005 in OdlUS XIV, 91.
56. Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-265/00 z dne 15. 1. 2004, Ur. l. RS, št. 10/04 in
OdlUS XIII, 1.
57. Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-201/99 z dne 30. 1. 2003, Ur. l. RS, št. 15/2003
in OdlUS XII, 3.
58. Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-167/99 z dne 6. 2. 2003, Ur. l. RS, št. 17/2003
in OdlUS XII, 5.
59. Odločba Ustavnega sodišča št. Up-604/02, Up-610/02 z dne 6. 3. 2003, Ur. l. RS,
št. 30/03 in OdlUS XII, 53.
60. Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-146/01 z dne 25. 9. 2003, Ur. l. RS, št. 97/2003
in OdlUS XII, 78.
61. Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-50/00 z dne 30. 5. 2002, Ur. l. RS, št. 54I/2002 in OdlUS XI, 93.
62. Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-206/02 z dne 20. 6. 2002, Ur. l. RS, št. 60/2002
in OdlUS XI, 140.
63. Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-285/02 z dne 21. 11. 2002, Ur. l. RS, št.
105/2002 in OdlUS XI, 237.
64. Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-291/02 z dne 12. 12. 2002, Ur. l. RS, št.
3/2003, Ur. l. RS, št. 6/2003 (popr.) in OdlUS XI, 254.
65. Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-91/97 z dne 1. 2. 2001, Ur. l. RS, št. 19/2001 in
OdlUS X, 16.
66. Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-272/00 z dne 22. 3. 2001, Ur. l. RS, št. 29/01 in
OdlUS X, 57.
67. Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-293/00 z dne 14. 6. 2001, Ur. l. RS, št. 54/2001
in OdlUS X, 119.
68. Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-59/99 z dne 20. 9. 2001, Ur. l. RS, št. 82/2001
in OdlUS X, 159.
69. Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-150/99 z dne 10. 10. 2001, Ur. l. RS, št.
85/2001 in OdlUS X, 172.
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70. Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-96/99 z dne 3. 2. 2000, Ur. l. RS, št. 17/2000 in
OdlUS IX, 14.
71. Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-17/97 z dne 23. 3. 2000, Ur. l. RS, št. 35/2000
in OdlUS IX, 68.
72. Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-116/00 z dne 1. 6. 2000, OdlUS IX, 155.
73. Odločba Ustavnega sodišča št. Up-322/99 z dne 28. 9. 2000, Ur. l. RS, št. 94/2000
in OdlUS IX, 301.
74. Odločba Ustavnega sodišča št. Up-34/00 z dne 28. 9. 2000, Ur. l. RS, št. 94/2000
in OdlUS IX, 300.
75. Odločba Ustavnega sodišča št. Up-75/00 z dne 28. 9. 2000, Ur. l. RS, št. 94/2000
in OdlUS IX, 299.
76. Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-200/00 z dne 28. 9. 2000, Ur. l. RS, št. 94/2000
in OdlUS IX, 225.
77. Odločba Ustavnega sodišča št. Up-73/97 z dne 7. 12. 2000, Ur. l. RS, št. 1/2001 in
OdlUS IX, 309.
78. Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-58/98 z dne 14. 1. 1999, Ur. l. RS, št. 7/99 in
OdlUS VIII, 2.
79. Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-423/98 z dne 4. 2. 1999, OdlUS VIII, 25.
80. Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-263/95 z dne 18. 3. 1999, Ur. l. RS, št. 24/99 in
OdlUS VIII, 61.
81. Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-305/96 z dne 22. 4. 1999, Ur. l. RS, št. 36/99 in
OdlUS VIII, 82.
82. Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-411/98 z dne 6. 5. 1999, Ur. l. RS, št. 41/99 in
OdlUS VIII, 87.
83. Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-163/99 z dne 23. 9. 1999, Ur. l. RS, št. 59/99,
209, Ur. l. RS, št. 80/99 in OdlUS VIII, 209.
84. Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-136/97 z dne 13. 10. 1999, Ur. l. RS, št. 92/99
in OdlUS VIII, 219.
85. Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-165/99 z dne 25. 11. 1999, OdlUS VIII, 269.
86. Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-296/96 z dne 19. 3. 1998, Ur. l. RS, št. 42/98 in
OdlUS VII, 53.
87. Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-71/98 z dne 28. 5. 1998, Ur. l. RS, št. 45/98 in
OdlUS VII, 95.
88. Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-2/97 z dne 24. 6. 1998, Ur. l. RS, št. 51/98 in
OdlUS VII, 138.
89. Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-146/98 z dne 24. 6. 1998, Ur. l. RS, št. 51/98 in
OdlUS VII, 140.
90. Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-57/97 z dne 16. 7. 1998, Ur. l. RS, št. 62/97,
Ur. l. RS, št. 56/98 in OdlUS VII, 148.
91. Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-252/98 z dne 12. 11. 1998, Ur. l. RS, št. 82/98
in OdlUS VII, 201.
92. Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-190/95 z dne 17. 12. 1998, Ur. l. RS, št. 4/99,
Ur. l. RS, št. 59/99, OdlUS VII, 221 in OdlUS VIII, 195.
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93. Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-224/96 z dne 22. 5. 1997, Ur. l. RS, št. 36/97 in
OdlUS VI, 56.
94. Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-330/96 z dne 11. 6. 1997, Ur. list RS, št. 39/97
in OdlUS VI, 88.
95. Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-287/95 z dne 14. 11. 1996, Ur. list RS, št.
68/96.
96. Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-158/94 z dne 9. 3. 1995, Ur. l. RS št. 18/95.
97. Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-73/94 z dne 25. 5. 1995, Ur. l. RS, št. 37/95.
98. Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-152/94 z dne 14. 9. 1995, Ur. l. RS, št. 60/95.
99. Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-145/95 z dne 9. 11. 1995, Ur. l. RS, št. 68/95.
100. Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-169/93 z dne 30. 6. 1994, Ur. l. RS, št. 42/94.
101. Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-83/94 z dne 15. 7. 1994, Ur. l. RS št. 48/94.
102. Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-25/92 z dne 4. 3. 1993, Ur. l. RS, št. 13/93.
103. Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-108/91 z dne 13. 7. 1993, Ur. l. RS, št. 42/93
Ur. l. RS, št. 28/91 (sklep z dne 28/11-1991) Ur. l. RS, št. 52/92 (sklep z dne 10/91992).
104. Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-1/92 z dne 9. 7. 1992, Ur. l. št. 38/92.
105. Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-74/92 z dne 19. 11. 1992, Ur. l. RS, št. 58/92.
106. Sklep Ustavnega sodišča št. U-I-217/12 z dne 2. 1. 2013.
107. Sklep Ustavnega sodišča št. U-I-313/12 z dne 24. 1. 2013.
108. Sklep Ustavnega sodišča št. U-I-84/11 z dne 19. 2. 2013.
109. Sklep Ustavnega sodišča št. U-I-316/12 z dne 21. 2. 2013.
110. Sklep Ustavnega sodišča št. U-I-109/12, Up-496/12 z dne 14. 3. 2013.
111. Sklep Ustavnega sodišča št. U-I-115/12, Up-547/12 z dne 14. 3. 2013.
112. Sklep Ustavnega sodišča št. U-I-116/12, Up-549/12 z dne 14. 3. 2013.
113. Sklep Ustavnega sodišča št. U-I-260/12, Up-944/12 z dne 14. 3. 2013.
114. Sklep Ustavnega sodišča št. U-I-261/12, Up-950/12 z dne 14. 3. 2013.
115. Sklep Ustavnega sodišča št. U-I-262/12, Up-953/12 z dne 14. 3. 2013.
116. Sklep Ustavnega sodišča št. U-I-227/11 z dne 2. 4. 2013.
117. Sklep Ustavnega sodišča št. U-I-179/11 z dne 19. 9. 2013.
118. Sklep Ustavnega sodišča št. U-I-280/10 z dne 13. 1. 2012.
119. Sklep Ustavnega sodišča št. U-I-2/10 z dne 2. 3. 2012.
120. Sklep Ustavnega sodišča št. Up-175/12 z dne 8. 3. 2012, Ur. l. RS, št. 22/2012.
121. Sklep Ustavnega sodišča št. U-I-6/12 z dne 15. 3. 2012.
122. Sklep Ustavnega sodišča št. U-I-268/11 z dne 10. 4. 2012.
123. Sklep Ustavnega sodišča št. U-I-85/12 z dne 3. 5. 2012.
124. Sklep Ustavnega sodišča št. U-I-248/10 z dne 7. 6. 2012.
125. Sklep Ustavnega sodišča št. U-I-118/12 z dne 6. 7. 2012.
126. Sklep Ustavnega sodišča št. U-I-145/12 z dne 24. 9. 2012.
127. Sklep Ustavnega sodišča št. U-I-134/12 z dne 28. 9. 2012.
128. Sklep Ustavnega sodišča št. U-I-144/12 z dne 18. 10. 2012
129. Sklep Ustavnega sodišča št. U-I-243/12 z dne 18. 10. 2012.
130. Sklep Ustavnega sodišča št. U-I-139/11 z dne 5. 12. 2012.
131. Sklep Ustavnega sodišča št. U-I-228/12 z dne 7. 12. 2012.
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132. Sklep Ustavnega sodišča št. U-I-39/12 z dne 14. 12. 2012.
133. Sklep Ustavnega sodišča št. U-I-279/09 z dne 28. 2. 2011.
134. Sklep Ustavnega sodišča št. U-I-254/99 z dne 12. 4. 2011, OdlUS X, 74.
135. Sklep Ustavnega sodišča št. U-I-68/11 z dne 27. 6. 2011.
136. Sklep Ustavnega sodišča št. U-I-129/09 z dne 22. 9. 2011.
137. Sklep Ustavnega sodišča št. U-I-158/10 z dne 1. 11. 2011.
138. Sklep Ustavnega sodišča št. U-I-119/11 z dne 3. 11. 2011.
139. Sklep Ustavnega sodišča št. U-I-145/11 z dne 14. 12. 2011.
140. Sklep Ustavnega sodišča št. U-I-306/09 z dne 21. 1. 2010.
141. Sklep Ustavnega sodišča št. U-I-29/10 z dne 18. 3. 2010.
142. Sklep Ustavnega sodišča št. U-I-54/10 z dne 5. 5. 2010.
143. Sklep Ustavnega sodišča št. U-I-70/10 z dne 10. 6. 2010.
144. Sklep Ustavnega sodišča št. U-I-212/09 z dne 23. 6. 2010
145. Sklep Ustavnega sodišča št. U-I-225/10 z dne 11. 11. 2010.
146. Sklep Ustavnega sodišča št. U-I-44/08 z dne 12. 2. 2009.
147. Sklep Ustavnega sodišča št. U-I-219/08 z dne 13. 3. 2009.
148. Sklep Ustavnega sodišča št. U-I-140/08 z dne 9. 7. 2009.
149. Sklep Ustavnega sodišča št. U-I-77/09 z dne 9. 12. 2009.
150. Sklep Ustavnega sodišča št. U-I-122/09 z dne 9. 12. 2009.
151. Sklep Ustavnega sodišča št. U-I-261/09 z dne 9. 12. 2009.
152. Sklep Ustavnega sodišča št. U-I-269/09 z dne 9. 12. 2009.
153. Sklep Ustavnega sodišča št. U-I-45/06 z dne 10. 1. 2008.
154. Sklep Ustavnega sodišča št. U-I-251/07 z dne 10. 1. 2008, Ur. l. RS, št. 6/2008 in
OdlUS XVII, 2.
155. Sklep Ustavnega sodišča št. U-I-421/06 z dne 14. 2. 2008.
156. Sklep Ustavnega sodišča št. U-I-28/08 z dne 20. 3. 2008, Ur. l. RS, št. 36/2008 in
OdlUS XVII, 15.
157. Sklep Ustavnega sodišča št. U-I-428/06 z dne 10. 4. 2008.
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162. Sklep Ustavnega sodišča št. U-I-326/06 z dne 22. 5. 2008.
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164. Sklep Ustavnega sodišča št. U-I-126/08 z dne 12. 6. 2008.
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169. Sklep Ustavnega sodišča št. U-I-436/06 z dne 25. 1. 2007.
170. Sklep Ustavnega sodišča št. U-I-113/04 z dne 7. 2. 2007, Ur. l. RS, št. 83/2004,
Ur. l. RS, št. 16/2007 in OdlUS XVI, 16.
171. Sklep Ustavnega sodišča št. U-I-52/05 z dne 7. 2. 2007.
172. Sklep Ustavnega sodišča št. U-I-35/05 z dne 5. 4. 2007.
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182. Sklep Ustavnega sodišča št. U-I-72/01 z dne 20. 5. 2004.
183. Sklep Ustavnega sodišča št. U-I-94/02 z dne 1. 7. 2004.
184. Sklep Ustavnega sodišča št. U-I-218/02 z dne 1. 7. 2004.
185. Sklep Ustavnega sodišča št. U-I-34/03 z dne 13. 10. 2004, Ur. l. RS, št. 42/2003
in OdlUS XIII, 62.
186. Sklep Ustavnega sodišča št. U-I-177/03 z dne 2. 12. 2004.
187. Sklep Ustavnega sodišča št. U-I-178/01 z dne 30. 1. 2003.
188. Sklep Ustavnega sodišča št. U-I-213/99 z dne 6. 3. 2003.
189. Sklep Ustavnega sodišča št. U-I-40/03 z dne 13. 3. 2003.
190. Sklep Ustavnega sodišča št. U-I-313/00 z dne 17. 4. 2003.
191. Sklep Ustavnega sodišča št. U-I-124/03 z dne 17. 6. 2003.
192. Sklep Ustavnega sodišča št. U-I-300/00 z dne 3. 7. 2003.
193. Sklep Ustavnega sodišča št. U-I-167/01 z dne 16. 10. 2003, Ur. l. RS, št.
105/2003 in OdlUS XII, 82.
194. Sklep Ustavnega sodišča št. U-I-74/03 z dne 23. 10. 2003, Ur. l. RS, št. 108/2003
in OdlUS XII, 84.
195. Sklep Ustavnega sodišča št. U-I-340/02 z dne 11. 12. 2003.
196. Sklep Ustavnega sodišča št. U-I-89/02, z dne 5. 4. 2002, OdlUS XI, 56.
197. Sklep Ustavnega sodišča št. U-I-260/00 z dne 1. 1. 2001, OdlUS X, 19.
198. Sklep Ustavnega sodišča št. U-I-254/99 z dne 12. 4. 2001, OdlUS X, 74.
199. Sklep Ustavnega sodišča št. U-I-95/01 z dne 21. 6. 2001, OdlUS X, 127.
200. Sklep Ustavnega sodišča št. U-I-206/01 z dne 22. 11. 2001.
201. Sklep Ustavnega sodišča št. U-I-284/99 z dne 17. 2. 2000, OdlUS IX, 25.
202. Sklep Ustavnega sodišča št. U-I-91/00 z dne 25. 5. 2000, OdlUS IX, 123.
203. Sklep Ustavnega sodišča št. U-I-52/00 z dne 15. 6. 2000, OdlUS IX, 168.
204. Sklep Ustavnega sodišča št. U-I-24/99 in U-I-31/99 z dne 4. 3. 1999, OdlUS VIII,
48.
205. Sklep Ustavnega sodišča št. U-I-87/99 z dne 8. 7. 1999, Ur. l. RS, št. 60/99 in
OdlUS VIII, 180.
206. Sklep Ustavnega sodišča št. U-I-177/99 z dne 30. 9. 1999, OdlUS VIII, 217.
207. Sklep Ustavnega sodišča št. U-I-36/98 z dne 13. 10. 1999, OdlUS VIII, 222.
208. Sklep Ustavnega sodišča št. U-I-235/98 z dne 21. 10. 1999, OdlUS VIII, 230.
209. Sklep Ustavnega sodišča št. U-I-226/99 z dne 28. 10. 1999, OdlUS VIII, 233.
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210. Sklep Ustavnega sodišča št. U-I-225/98 z dne 16. 7. 1998, OdlUS VII, 152.
211. Sklep Ustavnega sodišča št. U-I-378/96 z dne 16. 1. 1997, OdlUS VI, 5.
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PRILOGE
PRILOGA 1: Tabele (izbrani podatki iz letnih poročil Ustavnega sodišča RS)

Tabela 1: Primerjava med prejetimi in rešenimi zadevami pred Ustavnim sodiščem RS
po letih

LETO

PREJETO SKUPAJ REŠENE ZADEVE

1992

201

154

1993

269

196

1994

466

347

1995

510

313

1996

750

702

1997

709

558

1998

790

647

1999

644

679

2000

770

748

2001

834

644

2002

1213

999

2003

1072

1060

2004

1271

1364

2005

1877

1462

2006

3053

1667

2007

4354

6027

2008

3562

3827

2009

1845

1772

2010

1880

1818

2011

1896

1806

2012

1731

1865

Vir: do l. 1999 Krivic (2000a, str. 1121); od l. 2000 dalje letna poročila Ustavnega sodišča RS (2000
- 2012)
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Tabela 2: Letni pripad zadev pred Ustavnim sodiščem RS glede na vrsto zadeve

LETO

Up

U-I

OSTALE ZADEVE

ZADEVE SKUPAJ

1999

348

283

13

644

2000

450

294

26

770

2001

550

274

10

834

2002

767

430

16

1213

2003

798

257

17

1072

2004

883

373

15

1271

2005

1310

347

220

1877

2006

2546

474

33

3053

2007

3937

367

50

4354

2008

3132

323

107

3562

2009

1495

308

42

1845

2010

1582

287

11

1880

2011

1358

323

188

1869

2012

1203

324

204

1731

Vir: letna poročila Ustavnega sodišča RS (2000 – 2012)

Tabela 3: Prejete, rešene in nerešene zadeve pred Ustavnim sodiščem RS po letih

LETO

PREJETO SKUPAJ

REŠENE
ZADEVE

NEREŠENE ZADEVE OB
KONCU LETA

2002

1213

999

1265

2003

1072

1060

1273

2004

1271

1364

1179

2005

1877

1462

1594

2006

3053

1667

2981

2007

4354

6027

1308

2008

3562

3827

1045

2009

1845

1772

1117

2010

1880

1818

1179

2011

1896

1806

1242

2012

1731

1865

1041

Vir: letna poročila Ustavnega sodišča RS (2002 – 2012)
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Tabela 4: Število izpodbijanih predpisov pred Ustavnim sodiščem RS v zadevah U-I po
letih
ZAKONI UREDBE
ODLOKI IN
IN
IN
PRAVILNIKI
DRUGI
DRUGI DRUGI
IN DRUGI
AKTI
PREDPISI
SKUPAJ
AKTI
AKTI
AKTI
LOKALNIH
DRUGIH IZPODBIJANIH
LETO
DZ
VLADE MINISTRSTEV SKUPNOSTI ORGANOV
PREDPISOV

2004

249

7

10

77

17

360

2005

249

16

22

66

6

359

2006

348

30

31

71

9

489

2007

125

16

17

45

9

212

2008

116

22

15

49

18

220

2009

92

27

16

60

16

211

2010

101

24

24

61

9

219

2011

81

23

9

50

8

171

2012

95

20

12

50

/

177

Vir: letna poročila Ustavnega sodišča RS (2007 - 2009, 2010 - 2012)

Tabela 5: Število izpodbijanih predpisov pred Ustavnim sodiščem RS po letih (U-I
zadeve)

LETO

ZAKONI IN
DRUGI AKTI
DZ

PREDISI UPRAVE
(vlade, ministrov,
lokalnih skupnosti
in nosilcev javnih
pooblastil)

SKUPAJ
IZPODBIJANIH
PREDPISOV

2004

249

111

360

2005

249

110

359

2006

348

141

489

2007

125

87

212

2008

116

104

220

2009

92

119

211

2010

101

118

219

2011

81

90

171

2012

95

82

177

Vir: lasten (tabela 4)
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Tabela 6: Struktura izpodbijanih predpisov pred Ustavnim sodiščem RS po letih (U-I
zadeve)

LETO

ZAKONI IN DRUGI
AKTI DZ

PREDISI
UPRAVE (vlade,
ministrov,
lokalnih
skupnosti in
nosilcev javnih
pooblastil)

SKUPAJ IZPODBIJANIH
PREDPISOV

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

69%
69%
71%
59%
53%
44%
46%
47%
54%

31%
31%
29%
41%
47%
56%
54%
53%
46%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Vir: lasten (tabela 5)

172

