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Odklonilno ločeno mnenje sodnice dr. Škrk,  

ki se mu v tč. 4 pridružuje sodnica mag. Krisper Kramberger 

 

 

 

1. V postopku odločanja o ustavni pritoţbi A. A. A. A., Ţ., ki jo je vloţila proti sodbi Upravnega sodišča, 

Oddelka v Celju, št. U 216/2002 z dne 20. 10. 2002 v zvezi z Odločbo Občinske volilne komisije 

Občine Dobje št. 006-07/02 z dne 17. 10. 2002, sem glasovala proti odločbi Ustavnega sodišča z dne 

28. 10. 2002, ker sem se zavzemala za procesno rešitev, da se namreč ustavna pritoţba A. A. A. A. 

zavrţe. 

 

2. Ne strinjam se s točko 3. obrazloţitve odločbe, kjer je sicer uvodoma pravilno ugotovljeno, da ima 

po določbi prvega odstavka 97. člena ZLV zoper odločbo občinske volilne komisije, s katero se zavrne 

kandidatura oziroma lista kandidatov, vsak kandidat ali predstavnik kandidature pritoţbo na Upravno 

sodišče in da ustavna pritoţnica ne sodi v kategorijo oseb, ki lahko zahtevajo varstvo volilne pravice. 

Ne morem pa se strinjati z nadaljnjo ugotovitvijo Ustavnega sodišča, da se ustavni pritoţnici prizna 

poloţaj upravičene osebe in posledično s tem aktivno legitimacijo vloţiti ustavno pritoţbo, ker jo je 

Upravno sodišče štelo za stranko in je o njeni pritoţbi (neugodno zanjo) odločilo z izpodbijano sodbo. 

 

3. Nasprotno temu menim, da Ustavno sodišče glede na svoj ustavnopravni poloţaj in glede na svojo 

pristojnost, ki mu je naloţena z Ustavo in z Zakonom o ustavnem sodišču (ZUstS), za razliko od 

drugih sodišč v drţavi, samo odloča o svoji pristojnosti (competence de la competence) in posledično 

tudi neodvisno od drugih sodišč o vseh procesnih predpostavkah, ki so povezane s tem vprašanjem. 

Zato menim, da bi moralo Ustavno sodišče v predmetni zadevi neodvisno od Upravnega sodišča, ki je 

v tem primeru preko določbe 97 člena ZLV priznalo legitimacijo politični stranki, o tem odločiti kot o 

samostojnem procesnem vprašanju in ustavno pritoţbo A. A. A. A. zavreči, namesto da jo je sprejelo 

in o njej meritorno odločilo. 

 

4. Za odklonilno ločeno mnenje v predmetni zadevi sem se odločila tudi zato, ker utegne imeti ta 

odločba Ustavnega sodišča procesne učinke v bodočih primerih, čemur vsekakor nisem naklonjena. 

 

Dosedanja praksa Ustavnega sodišča glede priznanja pravnega interesa političnim strankam v 

postopku abstraktne presoje predpisov je dokaj restriktivna in jo podpiram. Toliko bolj pa se zastavlja 

vprašanje, ali se politični stranki lahko prizna legitimacija v postopku ustavne pritoţbe glede varstva 

volilne pravice (43. člen Ustave). Sama imam do tega odklonilno stališče. Politična stranka je poseben 

pravni subjekt, v katerega se zdruţujejo posamezniki za doseganje določenih političnih ciljev in je v 

demokratični ureditvi nujna in potrebna. Ne morem pa ji priznati poloţaja, ki ga v sodobni demokratični 

notranjepravni ureditvi uţivajo pravne osebe - gospodarski subjekti. Ti uţivajo enake temeljne pravice 

kot fizične osebe, razen tistih, ki gredo fizičnim osebam ţe po naravi stvari. Po mojem mnenju politični 

stranki takšen poloţaj ne gre in je ne vidim v pomenu besede "vsakdo" po prvem odstavku 50. člena 

ZustS, ki govori o tem, kdo je legitimiran za vloţitev ustavne pritoţbe. Enakega mnenja sem, tudi če 

gre za varstvo volilne pravice (43. člen Ustave). Ustavno sodišče je v sklepu Up-99/97 z dne 31. 3. 

1999, ko je zavrglo ustavno pritoţbo zoper sklep Občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani št. AD 2/1 

z dne 14. 12. 1995, v obrazloţitvi 4. točke med drugim zapisalo:"Člen 43 Ustave daje volilno pravico 

posamezniku - drţavljanu. Volilna pravica je osebna pravica in zato lahko zahtevajo njeno pravno 

varstvo le tiste osebe, ki menijo, da jim je bila kršena." Tudi sama vidim volilno pravico kot individualno 

in ne kot kolektivno pravico (razen v primeru pripadnikov narodne manjšine in romske skupnosti). Res 

Ustava in 3. člen Prvega protokola k EKČP glede tega ne dajeta neposrednega odgovora. Vodi pa k 
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tej oceni določba 25. člena Mednarodnega pakta o drţavljanskih in političnih pravicah, ki v točki (b) 

daje aktivno in pasivno volilno pravico vsakemu drţavljanu in torej posamezniku, fizični osebi in ne 

politični stranki, kar je v omenjenem sklepu Up-99/97 potrdilo tudi Ustavno sodišče.  

 

 

 

                dr. Mirjam Škrk 

 

       mag. Marija Krisper Kramberger 

 

 

 


