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V tej zadevi je bilo najprej potrebno rešiti procesno vprašanje, kdaj Ustavno sodišče lahko odloča o 

pobudi, s katero se izpodbija predpis, ki v času odločanja ne velja več. 

 

Navodilo Izvršnega sveta SML za opravljanje blagovnega prometa in storitev na začasni deponiji je po 

vložitvi pobude, vendar še preden je Ustavno sodišče odločalo o njem, prenehalo veljati. 

 

Tako nastali procesni položaj ureja 47. člen Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 - v 

nadaljevanju: ZUstS). Ta daje Ustavnemu sodišču možnost, da v nekaterih primerih ugotavlja 

neustavnost oziroma nezakonitost aktov, ki so med postopkom prenehali veljati. 

 

Sodišče je moralo rešiti vprašanje, kako ravnati v primerih, ko je bila pobuda za začetek postopka 

vložena v času, ko je izpodbijani akt še veljal, prenehal pa je veljati, še preden je sodišče po 26. členu 

ZUstS odločalo, ali bo pobudo sprejelo ali jo bo zavrnilo. Kadar je začetni akt za oceno ustavnosti in 

zakonitosti pobuda, se namreč po določbi prvega odstavka 22. člena ZUstS postopek začne šele z 

izdajo sklepa o sprejetju pobude in ne že z njeno vložitvijo. Gramatikalna razlaga besedila 47. člena 

ZUstS bi govorila za to, da je v takšnih primerih meritorno odločanje Ustavnega sodišča dopustno 

samo, če je bil pred prenehanjem veljavnosti izpodbijanega akta že izdan sklep o sprejetju pobude 

(arg.: "med postopkom"). Ne glede na to, da v tem primeru Ustavno sodišče pred prenehanjem 

veljavnosti izpodbijanega akta še ni formalno sprejelo pobude, je vseeno meritorno odločilo o njej. S 

tem je implicitno sprejelo širšo razlago pojma "med postopkom", ki ga uporablja 47. člen ZUstS. Sam s 

takšno razlago določbe 47. člena ZUstS soglašam, zavzemal pa sem se za to, da sodišče takšno 

svoje stališče do navedene določbe utemelji. Iz mojih razlogov za takšno stališče pa izhaja tudi 

drugačno stališče glede obstoja drugih procesnih predpostavk za presojo aktov, ki so prenehali veljati 

na navedeni način. 

 

Za razlago, po kateri bi bilo na podlagi 47. člena ZUstS mogoče odločati o pobudi za presojo akta, ki je 

prenehal veljati med postopkom le, če je akt, ki je bil veljaven ob času vložitve, prenehal veljati šele 

potem, ko je Ustavno sodišče formalno sprejelo sklep o sprejetju pobude, ni mogoče najti nikakršne 

logične utemeljitve. Zlasti tudi ni videti, v čem bi bila utemeljena razlika, ki bi s takšno razlago nastala 

glede položaja predlagateljev in pobudnikov: prvi bi pridobili možnost meritornega odločanja že z 

vložitvijo predloga, drugi pa šele z dnem izdaje sklepa o sprejetju pobude. Poleg tega bi bil ob takšni 

razlagi procesni položaj pobudnika v celoti odvisen od hitrosti delovanja Ustavnega sodišča, ne da bi 

za poslabšanje njegovega položaja ob počasnem delu sodišča obstajala kakršna koli razumna 

potreba. 

 

Logična razlaga navedene procesne določbe pa pokaže, da naj bo možnost Ustavnega sodišča, da 

meritorno odloča o ustavnosti in zakonitosti predpisa, ki ne velja več, odvisna od obstoja pravnega 

interesa oziroma pravovarstvene potrebe predlagateljev oziroma pobudnikov. Tak smisel izraža 

določba, vsebovana v istem členu (47. člen ZUstS), da je takšen preizkus ustavnosti in zakonitosti 

mogoč le, če niso bile odpravljene posledice neustavnosti oziroma nezakonitosti in pa določba, da 

mora ob ugotovljeni neustavnosti oziroma nezakonitosti takšnega podzakonskega akta Ustavno 

sodišče odločiti, ali ima njegova ugotovitev učinek odprave ali razveljavitve.[1] 

 

Glede na navedeno stališče, po katerem gre v postopku po 47. členu za vprašanje pravovarstvene 

potrebe, pa bi moralo Ustavno sodišče v vseh primerih, ko obravnava ustavnost oziroma zakonitost 

akta, ki v času odločanja ne velja več,[2] najprej ugotoviti, ali bi morebitna njegova meritorna odločitev, 

s katero bi ugotovilo, da je bil akt protiustaven oziroma nezakonit, imela kakšen učinek za pobudnika. 

To pa bo odvisno od tega, ali bi bilo akt v takšnem primeru mogoče odpraviti ali samo razveljaviti ali pa 
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še to ne. Pri tem bi moralo Ustavno sodišče upoštevati zlasti, ali gre za zakon ali za podzakonski akt, 

ugotoviti, ali ne gre za primere, kjer iz razlogov po 48. členu ZUstS učinki razveljavitve ali odprave ne 

pridejo v poštev in še, ali učinki odprave (glede razveljavitve si je tak položaj v teh primerih, ko je akt 

tako in tako že prenehal veljati, težko predstavljati) ne pridejo v poštev zaradi drugih razlogov 

(predvsem zato, ker bi odprava povzročila stanje, ki bi bilo še bolj protiustavno oziroma nezakonito od 

stanja, ki ga je povzročal izpodbijani akt) - razen kadar v tej fazi postopka tega zadnjega še ne bi bilo 

mogoče zanesljivo ugotoviti. V primeru, da teh zadržkov ni, pa še, ali je bilo v primerih, ko prihaja v 

poštev le razveljavitev, o tako nastalih pravnih razmerjih že pravnomočno odločeno. Moje stališče je, 

da je v veliki večini primerov takšen preizkus možnosti odprave oziroma razveljavitve in njihovih 

učinkov na pravna razmerja mogoče opraviti, ne da bi sodišče anticipirano odločalo o utemeljenosti 

zahteve oziroma pobude. Vedno, kadar bi Ustavno sodišče ugotovilo, da bi kljub morebiti ugotovljeni 

protiustavnosti ali nezakonitosti izpodbijanega akta take ugotovitve ne bilo mogoče povezati z učinki, s 

katerimi bi se spremenil pravni položaj pobudnikov oziroma predlagateljev, bi moralo postopek zaradi 

pomanjkanja procesne predpostavke ustaviti. Šele kadar bi sodišče ugotovilo, da bo morebitna 

ugotovitev protiustavnosti oziroma nezakonitosti akta lahko učinkovala, bo nadaljevalo postopek. Ta 

pa se seveda lahko konča tudi z ugotovitvijo, da izpodbijani akt ni bil v neskladju z Ustavo in z 

zakonom. 

 

Glede na to sem glasoval proti odločitvi. Ustavno sodišče bi moralo v tej zadevi postopek ustaviti. 

Potem, ko je izpodbijani podzakonski akt prenehal veljati, pobudnik ni imel več pravnega interesa za 

ugotovitev, da je bil izpodbijani akt v neskladju z Ustavo in zakonom, če se na takšno ugotovitev lahko 

vežejo le učinki razveljavitve. 

 

 

Franc Testen 

 

Matevž Krivic 

 

 

Opombe: 

[1] Pri zakonih ima ugotovitev, da so (bili) neustavni, lahko samo učinek razveljavitve (prim. 43. in 44. 

člen ZUstS). Če v določbi 47. člena ni zapovedano, da Ustavno sodišče določi tudi učinke ugotovljene 

neustavnosti zakona, ki je prenehal veljati, to še ne pomeni, da lahko ugotavlja neustavnost zakona, ki 

ne velja več, tudi takrat, kadar takšna ugotovitev ne bi imela nobenih učinkov, ker je bilo o vseh 

razmerjih, nastalih na njegovi podlagi, pred objavo odločbe Ustavnega sodišča že pravnomočno 

odločeno. Če ugotovitev zato ne bi mogla imeti nobenih učinkov, ni dana procesna predpostavka 

pravovarstvene potrebe. 

[2] Glede na moje stališče, da je za dopustnost presoje aktov, ki ne veljajo več, odločilen obstoj 

pravovarstvene potrebe, bi moralo biti (s pogojem, da bi bila možna učinkovita odprava akta) takšno 

obravnavanje dopustno celo, če je akt prenehal veljati pred vložitvijo predloga oziroma pobude. 

 


