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Glasoval sem proti sprejeti odločitvi, ker temelji po mojem mnenju tako na napačni interpretaciji tako 

77. člena Ustave kot tudi na delno napačni interpretaciji 8. člena Mednarodnega pakta o ekonomskih, 

socialnih in kulturnih pravicah (v nadaljevanju: MPESK) in 22. člena Mednarodnega pakta o 

državljanskih in političnih pravicah (v nadaljevanju: MPDP). 

 

Medtem ko oba pakta državam ne postavljata ovir za zakonsko omejevanje sindikalnih pravic 

pripadnikom oboroženih sil in policije (ter MPESK tudi uslužbencem v državni upravi), naša država v 

svoji ustavi te možnosti ni izkoristila. Pripadnikom obrambnih sil in policije je samo v 42. členu Ustave 

v celoti odvzela (ne le omejila) pravico biti člani političnih strank, v 76. in 77. členu Ustave pa niti 

sindikalne svobode nasploh niti pravice do stavke ne njim ne katerimkoli drugim subjektom ni 

"subjektivno" omejila. Le glede pravice do stavke je v 77. členu dopustila možnost zakonskih omejitev 

te pravice - "upoštevajoč vrsto in naravo dejavnosti". 

 

To pomeni, da so v nekaterih dejavnostih (po presoji zakonodajalca) dopustne omejitve pravice do 

stavke - nikjer pa njen odvzem (prepoved stavke). Tako vsaj tuja ustavnopravna literatura in 

judikatura, zlasti nemška in avstrijska, razumeta in razlagata splošno znani pojem "omejitev ustavnih 

pravic" (ustava s t.i. zakonskim pridržkom - nemško: Gesetzesvorbehalt - lahko omogoči omejitve, ki 

pa nikoli ne smejo iti tako daleč, da bi bilo s tem prizadeto bistvo same pravice - nemško: 

Wesensgehalt, Kernbereich) - in v skladu s tem pravzaprav tudi naša ustava tam, kjer dopušča 

odvzem neke pravice, ne le njeno omejitev, to bodisi sama izrecno določa (npr. v že omenjenem 42. 

členu in delno v 166. členu glede možnosti, da bi sodniki Ustavnega sodišča hkrati opravljali še 

kakšne druge državne funkcije) bodisi tak odvzem nekih pravic izrecno dopušča zakonu (npr. v 82. in 

166. členu). Kjer pa Ustava z "zakonskim pridržkom" dopušča le omejitev pravice, bi se po mojem 

mnenju tudi pri nas morali držati splošno sprejetih načel za interpretacijo takih norm in naj to torej 

pomeni res le omejitev pravice, brez posega v njeno bistvo, nikakor pa ne njenega odvzema oziroma 

negacije. 

 

Če javni interes zahteva, da je zlasti pripadnikom policije in morda še komu drugemu treba pravico do 

stavke preprosto odvzeti, tako kot je to marsikje po svetu, potem naj bo to v Ustavi jasno določeno (ali 

jasno omogočeno zakonu). Če se šele po sprejetju Ustave ugotovi, da je to vprašanje v njej z gledišča 

varstva javnega interesa slabo urejeno, bi spoštovanje načel pravne države po mojem mnenju 

narekovalo takojšnjo spremembo takih neustreznih ustavnih določb (po potrebi celo z retroaktivno 

veljavo - namreč na poprejšnje zakone, ne na že pravnomočno pridobljene pravice), ne pa njihovo 

kršenje oziroma "zaobhajanje" s problematičnimi interpretacijami. Problematična interpretacija pojma 

"omejitev ustavne pravice" v enem primeru, pa naj bo z gledišča javnega interesa v tem primeru še 

tako utemeljena, namreč lahko povzroči velike težave pri naslednjih primerih. V tem primeru bi bilo po 

mojem mnenju torej pravilneje ugotoviti, da so izpodbijani zakoni šli v "omejevanju" pravice do stavke 

glede na ustavne določbe predaleč in Državnemu zboru naložiti, da te zakonske določbe v določenem 

roku uskladi z Ustavo - bodisi tako, da spremeni njih, bodisi tako, da spremeni 77. člen Ustave. 

 

Argumentacija te odločbe, da npr. z izpodbijanimi določbami Zakona o notranjih zadevah stavka ni 

prepovedana vsem delavcem v organih notranjih zadev, ampak posredno le eni kategoriji teh 

delavcev, na mojem gornjem ugovoru ničesar bistvenega ne spremeni, saj po Ustavi nikomur oziroma 

nobeni kategoriji delavcev oziroma uslužbencev pravica do stavke ne sme biti odvzeta. Če taka 

ustavna ureditev ni smotrna oziroma smiselna, jo je, ko se to v praksi pokaže, pač treba spremeniti 

(glej zgoraj). Nemci, Avstrijci in Švicarji npr. že dolga desetletja spreminjajo in dopolnjujejo svojo 

ustavo povprečno enkrat na leto, čeprav so jo vsi sprejeli v bolj stabilnih razmerah in po mnogo bolj 

temeljitem postopku kot mi (prvi leta 1949, drugi ponovno leta 1945 in tretji že leta 1874). 

 

Prav tako po mojem mnenju interpretacije 77. člena Ustave, kakršna je podana v tej odločbi, ni 

mogoče podkrepiti z določbami obeh mednarodnih paktov. Tudi v primeru, če bi oba pakta ali vsaj 

enega od njiju interpretirali tako, da dovoljujeta prepoved stavke za vojake in policiste (taka 
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interpretacija je možna - je pa sporna), je naša Ustava v 77. členu pač strožja (do države) oziroma 

širokogrudnejša (do nosilcev pravice do stavke), zato take ustavne ureditve manj širokogrudne 

določbe mednarodnih paktov seveda ne morejo razveljaviti. 

 

V zvezi z relevantnimi določbami obeh paktov obrazložitev te odločbe navaja samo, da oba dopuščata 

omejitve "tudi po subjektivnem kriteriju", torej za pripadnike oboroženih sil in policije. Toda pri obeh so 

dovoljene samo omejitve in ne odvzem pravice (poseg v njeno bistvo). V komentarju k MPDP (dr. 

Manfred Nowak: CCPR-Kommentar, Engel Verlag, Kehl am Rhein, 1989) je pri členu 22 to povedano 

takole: 

 

"Ali formalni zakonski pridržek v drugem stavku čl. 22/2 dopušča tudi popoln odvzem svobode 

združevanja in koaliranja za te skupine oseb, ... kot se v literaturi delno zatrjuje za člen 11/2 Evropske 

konvencije o človekovih pravicah, pa je glede na običajni pomen besede "omejitve" (restrictions) treba 

prej zanikati. Bolj gre za to, kot je to pri formalnih zakonskih zadržkih splošno priznano, da omejitev 

bistva pravice /Wesensgehalt/ ne sme prizadeti. Splošna in brezizjemna prepoved ustvarjanja 

policijskih sindikatov bi bila npr. s čl. 22/2 nezdružljiva. Ta interpretacijski rezultat potrjuje tudi to, da 

člen 22/2 predvideva le omejitve "izvrševanja" /der Ausuebung, exercise, l'exercice/ svobode 

združevanja in koaliranja, ne pa omejitve te pravice same /ihrer Existenz/. V resnici izhaja iz 'travaux 

preparatoires' /=iz pripravljalnih del/, da delegati v Komisiji za človekove pravice niso mislili na popolno 

prepoved, ampak le na določene omejitve glede pravice do pristopa k določenim združenjem, 

predvsem pa pri izvrševanju sindikalističnih aktivnosti, kot še zlasti pravice do stavke." (op. cit., Art. 

22, Rn. 31-32). 

 

Ob zadnji navedbi je seveda treba upoštevati, da se nanaša na 22. člen MPDP, ki govori le o pravici 

do združevanja v sindikate in ne tudi o pravici do stavke. Pravica do stavke se v tem kontekstu 

pojavlja le kot del s tem paktom zajamčene pravice do sindikalne aktivnosti, ki se v celoti ne sme 

odvzeti - lahko bi se le omejila, recimo na druge aktivnosti (izvzemši stavko). 

 

Toda primer Alberta Union proti Kanadi, o katerem je odločal Odbor za človekove pravice, ustanovljen 

na podlagi tega pakta, kaže, da je celo ta interpretacija sporna (glej M. Nowak, op. cit., str. 417- 419). 

Še manj je seveda možno nekaterim kategorijam delavcev ali uslužbencev v celoti negirati pravico do 

stavke na podlagi 8. člena MPESK, ki pa pravico do stavke zagotavlja posebej (in ne le implicitno kot 

nujno vsebino pravice do sindikalnega združevanja). Če je ta zagotovljena posebej in če so tudi 

nasproti vojakom in policistom dopustne le omejitve te pravice, ne pa njen odvzem, potem izpodbijana 

zakonska ureditev v našem primeru ni v nasprotju le s 77. členom Ustave, ampak tudi z 8. členom 

MPESK (medtem ko vprašanje skladnosti ali nasprotja z 22. členom MPDP ni tako jasno). 
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