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SISTEM ZAVOR IN RAVNOVESIJ KOT STALNICA 

 

1. Sistem zavor in ravnovesij je ena najbolj pomembnih prvin pravne države. Država ne 

more kakovostno delovati, če ta sistem vanjo ni vgrajen in če se ga kakorkoli utesnjuje ali 

razgrajuje. To se rado zgodi v razmerah, ki odstopajo od normalnega vsakdana. Primer 

tovrstnega odmika so corona ali njej podobne razmere. 

 

2. Vsaka razumna in odgovorna oblast corona razmere spremlja in se z njimi spoprijema. 

V pravni državi odziv ne sme biti samovoljen, ampak mora biti sorazmeren glede na 

konkretne razmere, ki jih morajo raziskati in oceniti strokovnjaki. Odziv državne oblasti, še 

posebej Vlade, ki je vrh izvršilno-upravne veje oblasti, se mora opirati na strokovne 

analize in iz njih izhajati. Vprašanje, katera izmed več možnih rešitev je najbolj ustrezna, 

je naposled, volens nolens, predmet politične odločitve, ki jo mora sprejeti pristojni 

državni organ. Če so pogledi stroke kolikor toliko poenoteni, je politično odločanje 

olajšano. 

 

3. Pomembne so tudi pravne varovalke, ki naj skrbijo za to, da je spoštovana vladavina 

prava. Najpomembnejše so zlasti tri. Prva zadeva že omenjeno načelo sorazmernosti. 

Druga se nanaša na ukrepe, s katerimi se odzivamo na konkretne razmere; ukrepi morajo 

biti določni in pomensko določljivi (lex certa). Prav tako pomembno je, tretjič, da so ukrepi 

vnaprej predvideni, časovno omejeni in da spoštujejo prepoved nedovoljene povratne 

veljavnosti predpisov. Ob teh pravnih varovalkah so tudi državnopravne varovalke, ki 

morajo spoštovati ustavno predvideno in opredeljeno ločitev vej državne oblasti. Odmik 

od normalnih družbenih razmer še ne pomeni, da imamo izredno stanje. Vse, prav vse je 

treba storiti za to, da se ločitve pristojnosti ne rahlja in da se zlasti izvršilno-upravna 

oblast (na čelu z Vlado) ne začne dvigovati nad zakonodajno. 

 

4. Vladi ni mogoče očitati, da ni upoštevala strokovnih utemeljitev, da ni spremljanja 

dogajanj – tako doma kot v sosednjih in primerljivih državah – in da o vsem tem ni sproti 

obveščala javnosti. Pisec tega ločenega mnenja nima znanja, da bi lahko ocenjeval 
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strokovna stališča o COVID 19. Za pisca je bistveno, da se je Vlada na strokovna stališča 

opirala in da je bilo to tudi polje, v katerem se je morala politično odločati. Ob tem je zelo 

bistveno tudi to, da je Ustavno sodišče že v sklepu z dne 16. aprila 2020 izrecno 

naglasilo, da mora Vlada "vsaj vsakih sedem dni na temelju mnenja stroke preverjati, ali 

so uvedeni ukrepi še potrebni za doseganje ciljev, in jih ob upoštevanju strokovnih 

razlogov podaljšati, spremeniti ali odpraviti" (kurziva M. P.). Sodišče je Vlado tudi 

zavezalo, da mora o tem sproti obveščati javnost. 

 

5. V konkretnem primeru je bil razlog za prepoved zbiranja ljudi na javnih mestih in 

prehajanja iz občine v občino epidemiološki. Ob tem se je treba nenehoma spraševati, ali 

okoliščine že dopuščajo, da se prepovedi zbiranja ljudi in prehajanja iz občine v občino 

omilijo in postopoma odpravijo. Vselej je treba premeriti in odgovoriti tudi na to, ali se 

občanke in občani lahko epidemiološko varno zberejo na javnem zborovanju. Če 

konkretne okoliščine to dovoljujejo, pa četudi gre za komorna združevanja in zborovanja, 

jih je treba nemudoma dopustiti. Javna zborovanja in javne besede so conditio sine qua 

non ustavne demokracije.1 Državna oblast ne sme oglušeti. Bistveno je, da je treba tudi v 

času epidemije slišati drugo plata zvona (beri: glas tistega, od katerega oblast tudi izvira). 

Duhovna, kulturna in politična svoboda so nujna podstat vladavine ljudstva.2  

 

6. V naravi stvari je, da temeljne pravice pripadajo vsem in da morajo, kolikor je to le 

mogoče, sobivati. Če pride do trka več pravic, ga je treba razrešiti tako, da se upošteva 

vrednotna teža, ki jo imajo posamezne pravice, in da se jih nato glede na to težo 

kakovostno razmeji. Osrednje merilo teže je načelo sorazmernosti v ožjem pomenu 

besede, to je vodilo, ki je srčika sorazmernosti.  

 

Načelo sorazmernosti v ožjem pomenu besede se osredotoča na razmerje med ustavno 

dopustim ciljem in sredstvom: cilj, ki mu sledimo, ne sme terjati prevelikih bremen v 

primerjavi s koristjo, ki jo pridobimo. V nemški ustavno-sodni praksi je kot primer naveden 

nevaren možganski test pri ugotavljanju neprištevnosti: v konkretnem primeru je bil pri 

bagatelnem kaznivem dejanju (ki bi morda celo lahko bilo dejanje majhnega pomena) 

tovrsten test zavrnjen kot nesorazmeren s ciljem, ker pri desetih odstotkih preiskav 

nastopijo motnje zdravstvenega stanja (v posebnih primerih celo resni zdravstveni 

zapleti).3     

 

Primer nevarnega možganskega testa opozarja na načelo previdnosti; to načelo nujno 

potrebujemo tudi v razmerah, ki jih je sprožil in jih sproža COVID 19. Previdnost terja, da 

                                            
1 Glej intervju s Hansom-Jürgenom Papierom (nekdanjim predsednikom Ustavnega sodišča ZR 

Nemčije), Spiegel, št. 19 (2020), str. 34−37.  

2 Na problem svobode v družbi in državi je že leta 1927 pronicljivo opozoril L. Pitamic, Država, 

Družba sv. Mohorja, Prevalje 1927, str. 207 in nasl. Glej tudi ponatisa iz leta 1996 in 2009. 

Ponatisa imata isto oštevilčenje kot izvirnik.  

3 BVerfGE 16, 194. Ta primer navajam tudi v M. Pavčnik, Argumentaciji v pravu, 3., spremenjena 

in dopolnjena izdaja, GV Založba, Ljubljana 2013, str. 202.  
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smo tako kot pri nevarnem možganskem testu skrajno previdni. Rezultat, ki ga bodo pri 

COVID 19 imeli previdnostni ukrepi, ni povsem zanesljiv, vsekakor pa je mogoče dovolj 

zanesljivo predvideti, da imajo in da bodo imeli previdnostni ukrepi pozitiven učinek. O 

tem, to se razume samo po sebi, ne smemo odločati ex post facto4, ampak tako, da se 

kar najbolj vživimo v razmere, v katerih je bilo ukrepe treba sprejemati.5    

 

7. To so poglavitna stališča, s katerimi na načelni ravni utemeljujem svoj glas. Ob tem se 

zavedam, da je imela Vlada več možnosti oziroma da so imele posamezne možnosti 

različne izpeljave. Katera izmed njih je izbrana oziroma je bila izbrana, je nujno tudi sad 

diskrecije, ki jo ima nosilec odločanja. Bistveno vsekakor je, da so meje diskrecije 

ustavno dopustni cilji, ki morajo usmerjati izbiro med dvema ali več izpeljavami ali celo 

njihovimi odtenki.  

 

 

 

 

 

        Dr. Marijan Pavčnik 

                   Sodnik    

 

                                            
4 Glej 48. točko obrazložitve: "Pri presoji primernosti ukrepa je treba upoštevati tudi stopnjo 

verjetnosti, s katero je mogoče ex ante napovedati, da bo ukrep dosegel zasledovani cilj. Če pa se 

naknadno izkaže, da ukrep ni mogel prispevati k doseganju zaželenega cilja, pa ga je treba 

nemudoma odpraviti, saj ga od tega trenutka ni več mogoče šteti kot primernega."     

5 Argument vživetja je vidik statične razlage predpisa, to je razlage, ki mora še posebej upoštevati 

okoliščine, ki so izdajo prepisa izzvale (tako imenovani occasio legis). O časovnosti razlage 

prepisov glej in prim. s kolektivnim delom: M. Pavčnik, A. Novak (ur.), Časovnost razlage zakona, 

Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Ljubljana 2018. Avtorji prispevkov so: M. Pavčnik, A. 

Novak, M. Ambrož, A. Igličar, T. Pavčnik, R. Čeferin, D. Wedam Lukić, T. Štajnpihler Božič, E. 

Kerševan in J. Sovdat. Na načelni ravni prim. zlasti s prispevkoma M. Pavčnika (Časovnost 

razlage zakona, str. 11−32) in A. Novaka (Pravo v času, čas v pravu, str. 33−58).     


