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1. Glasoval sem proti začetku postopka za oceno ustavnosti Zakona o poslancih 

(ZPos), ker sem mnenja, da v tem primeru niso izpolnjeni pogoji za začetek takega 

postopka. Gre za tako imenovani postopek po koneksiteti, ki se začne šele, ko večina 

ustavnih sodnikov resno podvomi v ustavnost predpisa, na katerem temelji 

izpodbijani posamični akt (drugi odstavek 59. člena ZUstS). Ker pomeni presoja po 

koneksiteti izjemo od načela dispozitivnosti, se mi zdi samoumevno, da je pooblastilo 

za tak aktivizem izrazito funkcionalno ter strogo vezano na odločanje o konkretni 

ustavni pritožbi. Ustavnemu sodišču je dano izključno zato, da v primerih, ko 

izpodbijani posamični akt temelji na protiustavnem predpisu, o ustavni pritožbi 

(sploh) lahko odloči skladno z Ustavo in učinkovito varuje človekove pravice in 

temeljne svoboščine. Brez tega pooblastila bi bilo varstvo z ustavno pritožbo 

pomanjkljivo. Ostalo bi neučinkovito vselej, ko je izvirni greh v protiustavnosti samega 

predpisa in ne v njegovi (protiustavni) razlagi, v primerih torej, ko so sodišča opustila 

dolžnost sprožiti postopek za oceno ustavnosti (156. člen Ustave). Gre za posebno 

obliko konkretne ustavne kontrole, ki se imenuje tudi posredna, incidentalna, 

specifična, indirektna, akcesorna ali postranska kontrola pravnih norm.1 Posebne 

oblike je zato, ker se postopek sproži (šele) znotraj postopka odločanja o ustavni 

pritožbi in na pobudo samega Ustavnega sodišča (in ne tako, kot je običajno, na 

zahtevo sodišča – prim. 156. člen Ustave in 23. člen ZUstS). Zato je tudi razumljivo, 

da je drugi odstavek 59. člena ZUstS, ki daje pooblastilo za presojo po koneksiteti, 

umeščen v odsek poglavja o ustavni pritožbi, ki ureja postopek obravnavanja ("2. 

Obravnavanje in odločanje"), in ne v odsek, ki ureja postopek preizkusa ustavne 

pritožbe ("1. Postopek preizkusa ustavne pritožbe"). V dosedanji praksi tudi ni najti 

                                            
1 Prim. J. Omejec, O potrebnim promjenama u strukturi hrvatskog ustavnog sudovanja, 
Hrvatska akademija za znanosti i umjetnosti, Zagreb 2009, str. 50.  



  

primera, ko bi Ustavno sodišče že v fazi preizkusa ustavne pritožbe začelo 

postopek po drugem odstavku 59. člena ZUstS. V vseh dosedanjih primerih, ko se je 

odločilo za tak postopek, se je to zgodilo šele v fazi odločanja o ustavni pritožbi, torej 

po njenem sprejemu v obravnavo.2 

 

2. Da bi se sploh lahko zastavilo vprašanje o ustavnosti predpisa, na katerem temelji 

z ustavno pritožbo izpodbijani akt, mora biti torej ustavna pritožba sprejeta v 

obravnavo. Ko pa je enkrat sprejeta, izgine tudi vprašanje o izpolnjenosti 

predpostavke izčrpanja pravnih sredstev in s tem tudi vprašanje o obstoju 

(učinkovitega) pravnega sredstva zoper izpodbijani posamični akt. Tako je bilo tudi v 

konkretnem primeru. Ta dilema je že rešena z odločitvijo o sprejemu. Ustavna 

pritožba je namreč sprejeta "pred izčrpanjem pravnih sredstev" prav zato, ker 

ugotavljamo, da taka pravna sredstva (učinkovita, dejansko delujoča pravna sredstva) 

v tem primeru ne obstajajo.3 Edino pravno sredstvo, ki bi v tem primeru prišlo v 

poštev, je subsidiarni upravni spor kot rezervno sodno varstvo. Zakaj to pravno 

sredstvo v sporih o odvzemu poslanskega mandata ni učinkovito, je pojasnjeno v 11. 

do 13. točki obrazložitve sklepa. Ker torej edino razpoložljivo pravno sredstvo ne 

zagotavlja učinkovitega in dejanskega varstva ogrožene človekove pravice, je isto, 

kot da takega pravnega sredstva sploh ni. In ker ga ni, ustavnemu pritožniku ni 

mogoče očitati, da ga ni izčrpal (glej 13. točko obrazložitve sklepa). 

 

3. Začetek postopka po koneksiteti je torej tu brez povezave s tistim, kar je predmet 

vsebinskega odločanja o ustavni pritožbi. Prvič zato, ker v obravnavanem primeru 

sploh ne gre za protiustavnost predpisa, na katerem bi temeljil izpodbijani posamični 

akt – odveč je pojasnjevati, da izpodbijani sklep Državnega zbora ne temelji na 

pomanjkljivi ureditvi pravnih sredstev zoper ta sklep –, in drugič, ker je odločitev o 

protiustavni pravni praznini, ker ZPos ne ureja učinkovitih pravnih sredstev zoper take 

                                            
2 Prim. npr. odločbe v zadevah št. Up-1303/11, U-I-25/14 z dne 21. 3. 2014 (Uradni list RS, št. 
25/14); št. Up-2089/06, U-I-106/07 z dne 18. 10. 2007 (Uradni list RS, št. 102/01, in OdlUS 
XVI, 111); št. U-I-83/11,Up-938/10 z dne 8. 11. 2012 (Uradni list RS, št. 95/12); št. Up-456/10, 
U-I-89/10 z dne 24. 2. 2011 (Uradni list RS, št. 26/11), ki se začenjajo s stavki: "V postopku 
odločanja o ustavni pritožbi je Ustavno sodišče na podlagi drugega odstavka 59. člena ZUstS 
začelo postopek za oceno ustavnosti …", ali: "... se je v postopku odločanja o ustavni pritožbi 
zastavilo vprašanje …", ali: "V postopku odločanja o ustavni pritožbi, ki je bila sprejeta v 
obravnavo, je Ustavno sodišče s sklepom […] na podlagi drugega odstavka 59. člena ZUstS 
začelo postopek za oceno ustavnosti … ", ali: "V postopku odločanja o ustavnih pritožbah je 
Ustavno sodišče s sklepom […] na podlagi drugega odstavka 59. člena ZUstS začelo 
postopek za oceno ustavnosti …". 
3 V bistvenem podobna je odločba v zadevi št. Up-599/04 z dne 24. 3. 2005 (Uradni list RS, št. 
37/05, in OdlUS XIV, 38). Skupna bistvena značilnost obeh primerov je neučinkovitost 
pravnega sredstva ter zato sprejem ustavne pritožbe pred izčrpanjem takih (neučinkovitih) 
pravnih sredstev. Ustavni pritožnik v zadevi št. Up-599/04 pritožbe zoper sodbo ni mogel 
učinkovito izkoristiti, ker odločbe sodišča, zoper katero bi se lahko pritožil, sploh ni razumel, 
ker ni razumel jezika, v katerem je bila napisana. Ker mu je bila ob tem še vzeta prostost, 
sodbe ni mogel učinkovito izpodbijati s pravnim sredstvom. Razlika med obema primeroma je 
samo v tem, da gre v obravnavanem primeru za sistemsko napako, v zadevi št. Up-599/04 pa 
je šlo za neučinkovitost pravnega sredstva zaradi specifičnih okoliščin konkretnega primera. 
Ta razlika pa je z vidika učinkovitosti razpoložljivega pravnega sredstva nebistvena. 



  

sklepe, za konkreten postopek nefunkcionalna. Odločitev o protiustavni 

pravni praznini, ker ZPos ne ureja posebnega sodnega varstva zoper sklep 

Državnega zbora o odvzemu mandata, ne bo rešila vprašanja izčrpanja pravnih 

sredstev in "ustvarila" procesno predpostavko izčrpanosti pravnih sredstev. Kot je 

pojasnjeno v 13. točki obrazložitve sklepa, je namreč Ustavno sodišče to "predhodno" 

vprašanje – vprašanje neobstoja učinkovitega pravnega sredstva – že rešilo in 

ugotovilo, da (učinkovitega) pravnega sredstva ni, ter da zato ustavnemu pritožniku ni 

mogoče očitati neizčrpanja pravnih sredstev.4 Zato je ustavno pritožbo tudi sprejelo v 

obravnavo. Ker je tako 4. točka izreka sklepa logično nezdružljiva z odločitvijo o 

sprejemu ustavne pritožbe v obravnavo, sem glasoval proti njej.  

 

 

 

 

 

 

        Jan Zobec 

          Sodnik 

 

 

 

                                            
4 Z enako dilemo se je Ustavno sodišče soočilo v zadevi št. Up-599/04.  


