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Uvod 

 

1. Nekdanji predsednik Evropskega sodišča za človekove pravice Luzius Wildhaber je 

zapisal, da  "... je temeljni namen prava o človekovih pravicah pomiriti naravno napetost 

med interesi posameznika in interesi skupnosti ter (med njima) vzpostaviti ravnotežje".1 

 

2. V tem procesu vzpostavljanja ravnotežja med človekovimi pravicami in svoboščinami 

na eni strani ter javnim interesom na drugi strani igra Ustavno sodišče pomembno vlogo. 

Kot najvišja sodna instanca s področja varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin 

mora kritično ovrednotiti vsak poseg državnih oblasti v človekove pravice in svoboščine 

ter na podlagi skrbnega tehtanja kolidirajočih pravic in interesov odločiti, ali so državne 

oblasti s svojim ravnanjem ostale v dopustnih okvirih, torej v okvirih, kot so opredeljeni z 

Ustavo in zakoni, ali pa so te okvire prestopile. 

 

3. Presoja dopustnosti posegov v človekove pravice in svoboščine mora temeljiti na 

nezaupanju nasproti organom, ki so sporne ukrepe sprejeli. Vsak ukrep, ki posega v 

človekove pravice, mora Ustavno sodišče kritično pretehtati in pri tem ne sme izhajati iz 

predpostavke, da gre organom oblasti a priori verjeti, da so ravnali v mejah svojih 

pooblastil. Ustavnega sodišča, ki pri presoji dopustnosti ukrepov izvršilne veje oblasti 

izhaja iz predpostavke, da ji je treba zaupati, ker njeni organi najbolje vedo, kaj je prav in 

kaj ne, v ustavni demokraciji ne potrebujemo. 

 

4. To toliko bolj velja za čas posebnih ali izrednih razmer, v katerih so demokratične 

vrednote še posebej ogrožene. Izredne razmere so prepogosto izgovor za pretirano in 

nesorazmerno omejevanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin.2 V modernih 

demokratičnih družbenih ureditvah ni mogoče sprejeti starodavne maksime "nujnost ne 

                                            
1 L. Wildhaber, Človekove pravice: vprašanje ravnotežja?, Dignitas, št. 15–16 (2000), str. 4. 

2 O omejevanju človekovih pravic v izjemnih razmerah glej širše v G. Agamben, Izjemno stanje, 

Filozofski inštitut, Znanstveno raziskovalni center SAZU, Ljubljana 2013. 
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pozna zakona" (lat. necessitas legem non habet). Človekove pravice morajo ostati v 

veljavi tudi v času kriznih okoliščin.3 Pri njihovem varstvu pa mora svojo vlogo odigrati tudi 

in predvsem Ustavno sodišče kot najvišja sodna instanca s področja varstva človekovih 

pravic in temeljnih svoboščin. 

 

5. Po mojem mnenju Ustavno sodišče v obravnavani zadevi svojega zgoraj opisanega 

poslanstva ni opravilo. Spornih ukrepov Vlade, s katerimi je ta intenzivno posegla v 

človekove pravice, ni kritično pretehtalo. Zadovoljilo se je z ugotovitvijo, da je treba v 

razmerah epidemije, ker so za slovenski prostor nove in ker virus Covid-19 še ni dovolj 

raziskan, izvršilni oblasti prepustiti skoraj neomejeno široko polje proste presoje pri izbiri 

in izvedbi ukrepov, s katerimi je posegla v človekove pravice in temeljne svoboščine. 

 

6. Odločba, h kateri dajem to ločeno mnenje, je po mojem mnenju nevaren precedens. 

Ustavno sodišče je z njo slovenski javnosti poslalo jasno sporočilo, da bo izvršilni oblasti 

v času epidemije dopustilo sprejetje še tako intenzivnih in nerazumno obrazloženih 

posegov v človekove pravice in temeljne svoboščine, ker je Vladi v kriznih razmerah pač 

treba zaupati. S tem se je Ustavno sodišče odpovedalo svojemu temeljnemu poslanstvu 

– nadzoru nad ravnanjem izvršilne oblasti, s katerim ta posega v človekove pravice in 

temeljne svoboščine.4 

 

 

Načelo sorazmernosti: orodje, s katerim naj se pride do pravilnega rezultata ali pa 

zgolj sredstvo za upravičenje odločitve? 

 

7. Tehtanje kolidirajočih pravic in interesov je nedvomno zahtevno opravilo. Meja med 

človekovo pravico in z njo kolidirajočim javnim interesom v normativni ureditvi ni 

določena. Pri opredeljevanju te meje si zato Ustavno sodišče ne more pomagati samo z 

golim besedilom Ustave. Opreti se mora tudi in predvsem na merila in standarde iz svoje 

ustavnosodne presoje ter sodne prakse Evropskega sodišča za človekove pravice (v 

nadaljevanju ESČP). Pri ocenjevanju dopustnosti poseganja v človekove pravice in 

temeljne svoboščine s strani državnih oblasti je eden od najpomembnejših instrumentov 

načelo sorazmernosti5 kot izraz razumevanja vloge pravnega reda pri zagotavljanju 

pravičnosti in prave mere.6 

 

                                            
3 Glej npr. Izjavo Evropske mreže nacionalnih institucij za človekove pravice z dne 23. 4. 2020, ki 

je dostopna na http://ennhri.org/statement-on-covid-19/. 

4 Povsem drugače je v podobnih dejanskih in pravnih okoliščinah odločilo avstrijsko ustavno 

sodišče. Ta sodba je v izvirniku dostopna na 

https://www.vfgh.gv.at/medien/Covid_Entschaedigungen_Betretungsverbot.de.php 

5 D. Wedam-Lukić, Načelo sorazmernosti kot kriterij ustavnosodne presoje, v: M. Pavčnik (ur.), 

Pravna država, Ljubljana 2009, str. 186. 

6 L. Šturm, Načelo sorazmernosti v slovenskem pravu, Pravna praksa, št. 25 (1995), str. 2. 

https://www.vfgh.gv.at/medien/Covid_Entschaedigungen_Betretungsverbot.de.php
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8. Vendar pa test sorazmernosti sam po sebi ne more pripeljati do odločitve, ki bi temeljila 

na "pravičnosti in pravi meri". Navedeni test ni merilo, ki bi avtomatično dalo odgovor na 

vprašanje, ali je bil poseg državnih oblasti v človekove pravice in temeljne svoboščine 

dopusten ali ne. Gre za prazno merilo, ki ga mora v vsakem primeru posebej vsebinsko 

zapolniti sodišče. Test sorazmernosti brez njegove vsebinske napolnitve s strani sodišča 

ne more pokazati ničesar. Po drugi strani pa lahko, če ustavni sodniki napačno ocenijo 

pomen in težo pravic in interesov, ki so na tehtnici, pokaže napačen rezultat. 

 

9. Nekdanji ustavni sodnik Ribičič je v svojem odklonilnem ločenem mnenju k odločbi št. 

Up-1391/07 zapisal, "nič namreč ne pomaga še tako natančno lekarniško tehtanje in 

zatekanje v takšne in drugačne teste sorazmernosti, če je v izhodišču na eni strani 

tehtnice vse in še več, kot bi tam sploh bilo ..., druga stran pa je že apriorno obsojena na 

poraz." Da je bila Ribičičeva kritika večinsko sprejete odločbe utemeljena, je pozneje 

potrdilo ESČP, ki je v tej zadevi Slovenijo obsodilo zaradi kršitve pravice do svobode 

izražanja.7 

 

10. Tako v navedeni zadevi kot tudi v zadevi, v kateri dajem to ločeno mnenje, je Ustavno 

sodišče test sorazmernosti uporabilo tako, da ni mogel pokazati drugačnega rezultata, kot 

so ga ustavni sodniki vnaprej opredelili. V obeh primerih je bil test sorazmernosti 

uporabljen kot sredstvo za upravičenje odločitve, ki se je večini sodnikov zdela primerna, 

in ne kot instrument oziroma orodje, ki naj pripelje do pravilnega rezultata. 

 

11. V obravnavani zadevi je večina sodnikov na eno stran tehtnice postavila "vse in še 

več, kot bi tam sploh bilo", drugo stran tehtnice pa je pustila prazno, zato tehtanje ni 

moglo pokazati pravilnega rezultata. Verjamem pa, da bi kritična in objektivna ter ne 

nazadnje poštena uporaba testa sorazmernosti pripeljala do drugačnega rezultata. 

Pokazala bi, da je bil ukrep prepovedi gibanja izven občine stalnega ali začasnega 

prebivališča nesorazmeren in da je glede na to Vlada s sprejetjem navedenega ukrepa 

nedopustno posegla v svobodo gibanja prebivalcev Slovenije, ki je zajamčena v 32. členu 

Ustave. 

 

 

Presoja sorazmernosti prepovedi gibanja izven občine stalnega ali začasnega 

prebivališča 

 

12. Po mnenju večine naj bi bil sporni ukrep utemeljen na podlagi ugotovitev medicinske 

stroke. Šlo naj bi za sorazmeren poseg v svobodo gibanja. Sporni ukrep naj bi bil 

primeren, ker naj bi prispeval k omejevanju širjenja virusa, in nujen, ker naj navedenega 

cilja ne bilo mogoče doseči z milejšimi sredstvi. Po mojem mnenju pa nobena od zgoraj 

navedenih ugotovitev ne vzdrži kritične presoje. 

 

                                            
7 Sodba ESČP v zadevi Mladina d.d. Ljubljana proti Sloveniji z dne 17. 4. 2014. 
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13. Iz odločbe izhaja, da je sodnik poročevalec pred zadnjo sejo, na kateri je bila odločba 

izglasovana, od Vlade in Ministrstva za zdravje zahteval in pridobil podatke o tem, kateri 

strokovnjaki s področja zdravstva naj bi sodelovali z Vlado pri oblikovanju spornih 

ukrepov. Ni jasno, kako bi lahko bil Ustavnemu sodišču ta podatek v pomoč pri odločitvi v 

obravnavani zadevi. Odgovor na vprašanje, ali je Vlada s spornimi ukrepi nedopustno 

posegla v svobodo gibanja prebivalcev Slovenije, je odvisen samo od vsebine sprejetih 

ukrepov, ne pa od številčnosti in strokovne podkovanosti oseb, ki naj bi z Vlado 

sodelovale. Povedano drugače, pri oceni sorazmernosti sprejetih ukrepov je pomembna 

avtoriteta argumenta, ne pa argument avtoritete. Glede na navedeno se ni mogoče 

izogniti vtisu, da je bilo sklicevanje na številčno in ugledno ekipo zdravnikov, ki naj bi 

sodelovala z Vlado, namenjeno predvsem zavrnitvi trditev pobudnika o tem, da je Vlada 

pri sprejetju ukrepov ravnala v nasprotju s priporočili medicinske stroke. 

 

14. Bolj pomemben podatek za odločitev o utemeljenosti ukrepov od tega, kdo je 

sestavljal strokovno skupino, bi bil, ali so uvedbo ukrepa prepovedi prehajanja meja občin 

sploh priporočili ali podprli vsi ali pa morda vsaj nekateri od članov strokovne skupine. Iz 

navedb Vlade namreč ne izhaja, kdo od članov strokovne skupine, če sploh kdo, je 

predlagal uvedbo ukrepov oziroma kdo od članov navedene skupine se je z uvedbo 

ukrepov strinjal. 

 

15. Po razpoložljivih podatkih je svoje stališče glede smiselnosti sprejetja spornega 

ukrepa izrazil le en član strokovne komisije, to je nekdanji vršilec dolžnosti direktorja 

Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljevanju NIJZ) primarij prof. dr. Ivan Eržen. 

Ta je v intervjuju v Mladini dne 3. 4. 2020 med drugim povedal, da se Vlada pri sprejetju 

ukrepa prepovedi gibanja med občinami ni posvetovala s predstavniki epidemiološke 

stroke. Po besedah dr. Eržena zaradi nekaj izletnikov za konec tedna ni pričakovati 

povečanja števila okužb. Na vprašanje, ali je bila omejitev gibanja na občine potrebna, je 

dr. Eržen odgovoril, da tako drastični ukrepi niso bili potrebni. Njegovemu stališču so se v 

pismu pridružili tudi drugi epidemiologi z NIJZ.8 

 

16. Pri tem ni nepomembno, da je prof. dr. Eržen edini član strokovne komisije (razen dr. 

Nine Pirnat, ki pa je prenehala biti članica komisije pred sprejetjem spornega ukrepa), ki 

je specialist za epidemiologijo. Čeprav je v odločbi, h kateri dajem to ločeno mnenje 

napačno in nekoliko zavajajoče navedeno, da je dr. Ivan Eržen (le) specialist za javno 

zdravje, je iz uradno dostopnih podatkov razvidno, da ima tudi specializacijo iz 

epidemiologije.9 

 

17. Epidemiološka stroka je torej ukrepu prepovedi prehajanja meja občin izrecno 

nasprotovala. Skupina 25 epidemiologov na čelu z dr. Erženom je ta ukrep ocenila za 

nepotrebnega. Kakšno pa je bilo stališče drugih medicinskih strokovnjakov do ukrepa 

                                            
8 NIJZ proti vladi: Zanemarili so stroko in sankcionirali kritike, Dnevnik, 4. 4. 2020, dostopno na 

https://www.dnevnik.si/1042926446 (21. 4. 2020). 

9 Življenjepis dr. Eržena je naveden na http://www.vzsce.si/si/o-soli/sodelavci-sole/387. 

https://www.dnevnik.si/1042926446
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prepovedi prehajanja občin? Analiza njihovih izjav, kot so povzete v odločbi, pokaže, da 

se za sprejetje tega ukrepa izrecno ni zavzel nihče. Nihče ni izrecno navedel, da bi ukrep 

prepovedi prehajanja meja občin sploh lahko prispeval k zajezitvi širjenja virusa. Vse 

izjave strokovnjakov, ki so povzete v odločbi, h kateri dajem to ločeno mnenje, so se 

nanašale na ukrepe na splošno. 

 

18. Na tem mestu naj poudarim, da nikakor ne dvomim o tem, da so bili ukrepi za 

zajezitev širjenja virusa, ki jih je sprejela Vlada, na splošno potrebni in nujni. Ker se virus 

širi kapljično, je prepoved združevanja večjega števila oseb očitno nujna. Vendar je 

naloga Ustavnega sodišča v tej zadevi, da pretehta sorazmernost vsakega ukrepa 

posebej in ne ukrepov kot celote. Skrbna posamična analiza spornih ukrepov pa 

pokaže, da ukrep prepovedi prehajanja občin ni mogel prispevati k zajezitvi širjenja virusa 

oziroma poslabšanju epidemiološke situacije oziroma da Vlada nasprotnega ni izkazala. 

 

19. Iz stališč strokovnjakov, ki so citirana v odločbi, izhaja, da so vsi zagovarjali 

preprečevanje druženja večjega števila oseb, nihče (razen dr. Eržena in 25 slovenskih 

epidemiologov) pa se ni izrecno opredelil do konkretnega spornega ukrepa prepovedi 

prehajanja meja občin. Dr. Krek in dr. Beović, na katerih izjave se je v tej zadevi 

sklicevala Vlada,10 sta opozorila le na nujnost zmanjševanja stikov med ljudmi, skrbi za 

fizično distanco, higieno rok in uporabo mask. O nujnosti ukrepa prepovedi prehajanja 

meja občin nista povedala ničesar. 

 

20. Sporni ukrep prepovedi prehajanja meja občin je torej drugače, kot je navedeno v 

odločbi, del predstavnikov zdravniške stroke štel za nepotrebnega, drugi del pa se do 

tega ukrepa sploh ni opredelil. Da sporni ukrep ni bil primeren, torej da ni prispeval k 

zajezitvi širjenja virusa, pa ne izhaja le iz stališč medicinske stroke, ampak tudi iz pravil 

logičnega mišljenja. 

 

21. Kot je navedel pobudnik, je Minister za notranje zadeve uvedbo prepovedi gibanja 

izven občin stalnega ali začasnega prebivališča predstavil na tiskovni konferenci dne 29. 

3. 2020. Ob tej priložnosti je dejal, da je Vlada navedeni ukrep sprejela zaradi številčnega 

obiska turističnih krajev, predvsem Bleda in obalnih krajev. Da je bil navedeni argument 

res odločilen za uvedbo spornega ukrepa, izhaja iz odgovora Vlade na pobudo. Po 

mnenju Vlade je obiskovanje turističnih krajev zbujalo skrb, da bi prišlo do situacij, v 

katerih zaradi velikega števila ljudi ne bi več mogli ohranjati varne medsebojne razdalje 

med njimi. 

 

22. Očitno je, da bi lahko Vlada problem prenapolnjenih turističnih krajev rešila z bistveno 

milejšimi posegi v svobodo gibanja. Lahko bi na primer omejila dostop do turistično 

zanimivih krajev. Ta ukrep bi bil na eni strani enako učinkovit kot sporni ukrep, saj bi 

preprečil zbiranje ljudi v turističnih središčih, na drugi strani pa bi bil bistveno manj 

invaziven, saj bi dopustil svobodo gibanja prebivalcev med vsemi drugimi, turistično manj 

                                            
10 Te navedbe Vlade so povzete v 16. točki odločbe. 
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zanimivimi občinami. Pri tem ni nepomembno, da bi tudi v primeru, če bi bilo gibanje 

izven občine prebivališča dovoljeno, še vedno veljala prepoved zbiranja na javnih mestih. 

Tudi morebitni obiskovalci iz drugih občin se torej ne bi smeli zbirati v skupinah in tako ne 

bi mogli prispevati k širjenju virusa. 

 

23. Po drugi strani pa je mogoče sklepati, da lahko prepoved zapuščanja domače občine 

celo poveča tveganje širjenja virusa. Ljudje, ki živijo v občinah z večjo gostoto 

prebivalstva, so bili namreč omejeni na gibanje po obljudenih javnih krajih in se niso smeli 

umakniti v bolj poredko poseljene predele. Prebivalci gosto naseljene Ljubljane bi se tako 

lahko vsaj za konec tedna umaknili v naravo v bolj redko poseljene predele Slovenije, 

namesto da so se morali v času veljavnosti ukrepov množično rekreirati na Rožniku ali 

Šmarni Gori, kjer je velika gneča vse prej kot prispevala k distanci med ljudmi in s tem k 

preprečevanju širjenja okužb. 

 

24. Pri tem ni nepomembno, da je bil virus po navedbah Vlade v času, ko so bili sporni 

ukrepi sprejeti, že razširjen po celi Sloveniji. Preprečevanje gibanja med občinami bi bilo 

morda smiselno, če virus v posameznih delih Slovenije ne bi bil navzoč in bi jih bilo treba 

zavarovati pred širjenjem iz "okuženih" občin. Glede na vsesplošno navzočnost virusa pa 

zapiranje posameznih občin ni bilo smiselno. 

 

25. Iz odločbe, h kateri dodajam to ločeno mnenje, sicer izhaja, da virus ni bil razširjen po 

celi Sloveniji. Ker iz navedb Vlade izhaja nasprotno, ni povsem jasno, od kod je v odločbi 

ta podatek. Vendar tudi če bi to držalo in če bi v Sloveniji obstajalo nekaj občin, v katerih 

virus ni bil prisoten, bi lahko Vlada širjenje virusa preprečila s prepovedjo prihajanja in 

odhajanja v te občine oziroma iz teh občin. Na ta način bi Vlada zavarovala prebivalce 

neokuženih občin z bistveno milejšim posegom, kot je omejitev gibanja vseh prebivalcev 

Slovenije. 

 

26. Sklepno je mogoče ugotoviti, da ukrep prepovedi gibanja izven občine stalnega ali 

začasnega prebivališča ni bil sorazmeren, saj ne bi prestal niti preizkusa primernosti niti 

nujnosti posega. Ker sporni ukrep ni prispeval k zajezitvi širjenja virusa oziroma ker Vlada 

tega ni izkazala z razumnimi in strokovno podprtimi argumenti, ni bil primeren. Tudi če bi 

prispeval k zajezitvi širjenja virusa, pa ta ukrep ne bi bil nujen, saj bi bilo mogoče 

zasledovani cilj doseči z bistveno manj invazivnim posegom v svobodo gibanja 

prebivalcev Slovenije. Tak bi bil rezultat testa sorazmernosti, če bi ga Ustavno sodišče 

uporabilo na kritičen, objektiven in pošten način. 

 

Široko polje proste presoje Vlade pri sprejetju spornih ukrepov 

 

27. Ustavno sodišče je v obravnavani zadevi Vladi pri sprejetju spornih ukrepov priznalo 

široko polje proste presoje. S tem je Ustavno sodišče Vladi priznalo več svobode pri izbiri 

spornih ukrepov. Povedano drugače, s priznanjem širokega polja proste presoje se je 

Ustavno sodišče delno odpovedalo svojemu nadzoru nad ravnanjem Vlade oziroma je 

njene ukrepe presojalo manj strogo, kot bi jih sicer, če ji širokega polja proste presoje ne 
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bi priznalo. Po mojem mnenju je odločitev za tako blag pristop pri presoji dopustnosti 

ravnanja Vlade v nasprotju z merili, kot so bila opredeljena v sodni praksi ESČP in v 

dosedanji ustavnosodni presoji. 

 

28. Institut polja proste presoje (angl. margin of appreciation) je v svoji sodni praksi 

razvilo ESČP. Pri tem je izhajalo iz ugotovitve, da je njegova naloga zagotoviti 

spoštovanje minimalnih standardov varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin, kot 

so določene v Evropski konvenciji o človekovih pravicah (v nadaljevanju EKČP), nima pa 

pristojnosti, da s svojimi sodbami nadomešča sodbe držav podpisnic EKČP.11 V sodbi v 

zadevi Zehentner proti Avstriji12 je ESČP navedlo, da so nacionalne oblasti "že zaradi 

svojega neposrednega in stalnega stika z vitalnimi silami svojih držav v boljšem položaju 

glede tega, da ocenijo lokalne potrebe in pogoje, kot pa mednarodno sodišče". Zaradi 

različnosti evropskih držav je namreč težko na enoten način razlagati vsebino in domet 

človekovih pravic in svoboščin, zato jim je treba na posameznih področjih dopustiti, da to 

v večji meri uredijo same. Gre predvsem za področja družbenega življenja, ki so v 

različnih državah v skladu z lokalno tradicijo različno urejena. Na teh področjih ESČP 

evropskim državam dopušča širše pristojnosti pri odločanju o tem, ali in pod kakšnimi 

pogoji naj posežejo v posamezne konvencijske pravice.13 

 

29. ESČP pa po drugi strani poudarja, da državam članicam ni mogoče dopustiti širokega 

polja proste presoje na področjih, ki so bistvenega pomena za delovanje demokratične 

družbe.14 Podobno velja pri varstvu človekovih pravic, ki so visoko uvrščene na 

hierarhični lestvici človekovih pravic. Tudi pri poseganju v te pravice imajo države članice 

ozko polje proste presoje.15 16 

                                            
11 L. Wildhaber, nav. delo, str. 5. 

12 Sodba ESČP v zadevi Zehentner proti Avstriji z dne 16. 7. 2009. 

13 ESČP tako državam podpisnicam EKČP priznava sorazmerno široko polje proste presoje na 

področju varstva morale (glej npr. sodbo ESČP v zadevi Handyside proti Združenemu kraljestvu z 

dne 7. 12. 1976) in na področju varstva svobode vere (glej npr. sodbo ESČP v zadevi Wingrove 

proti Združenemu kraljestvu z dne 25. 11.1996). Tako odnos do morale kot tudi pomen vere se 

namreč v različnih evropskih državah razlikujeta. Zato naj o omejevanju človekovih pravic na 

navedenih področjih v večji meri odločajo evropske države, ki razmere na svojem ozemlju poznajo 

bolje od mednarodnega sodišča. 

14 Tako je na primer glede svobode političnega govora določeno zelo ozko polje proste presoje 

Glej sodbo ESČP v zadevi Lingens proti Avstriji z dne 8. 7. 1986. 

15 V citirani sodbi v zadevi Zehentner proti Avstriji je tako ESČP zapisalo, da je širina polja proste 

presoje med drugim odvisna tudi od narave konvencijske pravice in njene pomembnosti za 

posameznika. 

16 Na doktrino širokega polja proste presoje letijo iz strokovne javnosti tudi kritike. S sklicevanjem 

na navedeni institut se namreč ESČP prepogosto izogiba vsebinskim odločitvam, namesto da bi v 

evropskem pravnem prostoru poskrbelo za vzpostavitev enotnih standardov glede varstva 

človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Glej npr. J. Letnar Černič, Evropsko nesoglasje, Ius info, 

dostopno na https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/dnevne-novice/173670. 
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30. V ustavnosodni presoji doktrina polja proste presoje ni sistematično opredeljena. Iz 

posameznih odločb Ustavnega sodišča17 pa je mogoče razbrati, da se državnim organom 

pri sprejemanju splošnih aktov v okviru njihovih pristojnosti prizna široko polje proste 

presoje predvsem takrat, ko ti urejajo raznolika in spremenljiva družbena razmerja, ki jih 

je sicer mogoče v skladu z ustavnimi načeli urediti na različne načine. V teh primerih 

Ustavno sodišče državnim organom dopušča, da ustavno dopusten cilj dosežejo na 

način, ki ga sami opredelijo. Z drugimi besedami, Ustavno sodišče se v takih primerih 

omeji na oceno, ali so državni organi izmed več mogočih poti za dosego legitimnega cilja 

izbrali ustavno skladno pot. Če je ustavno skladnih poti več, izbiro ene od njih Ustavno 

sodišče prepusti državnemu organu v okviru njegovega širokega polja proste presoje. 

 

31. Glede na navedena merila je bilo sklicevanje Ustavnega sodišča na široko polje 

proste presoje Vlade v obravnavani zadevi napačno. 

 

32. Najprej, na splošno bi smelo Ustavno sodišče organom oblasti pri opravljanju 

njihovega dela priznati široko polje proste presoje le izjemoma, gotovo pa bolj restriktivno, 

kot to v svoji sodni praksi počne ESČP. Med položajema obeh navedenih sodišč so 

namreč bistvene razlike. Kljub kritikam na račun "bojazljivega" pristopa k reševanju 

posameznih vprašanj lahko razumemo, da se mora ESČP kot "naddržavno", evropsko 

sodišče s sklicevanjem na polje proste presoje včasih izogniti enoznačnim odgovorom na 

nekatera vprašanja, ker obstajajo tako velike razlike v njihovem razumevanju s strani 

posameznih evropskih držav. Ustavno sodišče pa je kot nacionalno sodišče, ki svoje delo 

opravlja v okviru države, v kateri velja enovit pravni sistem, v povsem drugačnem 

položaju od ESČP. 

 

33. Stališče ESČP, po katerem ni mogoče dopustiti širokega polja proste presoje na 

področjih, ki so bistvenega pomena za delovanje demokratične družbe in v primerih 

odločanja o dopustnosti posegov državnih oblasti v temeljne človekove pravice, mora po 

sami naravi stvari veljati tudi v ustavnosodni presoji. Najprej zato, ker je Ustavno sodišče, 

tako kot vsi drugi organi oblasti evropskih držav, ki so ratificirale EKČP, pri svojem delu 

vezano na merila in standarde iz sodne prakse ESČP.18 In dalje zato, ker mora biti 

presoja dopustnosti posegov v tiste človekove pravice, ki so vitalnega pomena za 

delovanje svobodne in demokratične družbe, po sami naravi stvari še posebej stroga. 

Take posege mora Ustavno sodišče kot varuh ustavnosti in zakonitosti skrbno in kritično 

preizkusiti. V takih primerih lahko Ustavno sodišče izvršilni veji oblasti pri njenem 

ravnanju dopusti le zelo ozko polje proste presoje pri izbiri ukrepov, s katerimi ta poseže v 

človekove pravice in temeljne svoboščine. 

 

                                            
17 Primerjaj odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-277/09, Up-1333/09, U-I-287/09, Up-1375/09, št. U-

I-46/15 in št. U-I-139/15. 

18 D. Wedam-Lukić, Vpliv odločitev ESČP na odločanje Ustavnega sodišča, Podjetje in delo, št. 

6/7 (2010), str. 1039. 
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34. Obravnavana zadeva gotovo sodi med zadeve, v katerih je v smislu prejšnje točke 

tega ločenega mnenja potreben še posebej skrben in strog nadzor Ustavnega sodišča 

nad ravnanjem Vlade. Z ukrepom prepovedi prehajanja meja občin je Vlada (sprva celo 

za nedoločen čas) omejila gibanje vseh prebivalcev Slovenije. Šlo je za najbolj množičen 

in intenziven poseg v človekove pravice po osamosvojitvi Slovenije. Intenzivnost in 

množičnost posega v svobodo gibanja kot bistveni del osebne svobode posameznika bi 

narekovala strog nadzor Ustavnega sodišča in posledično priznanje ozkega polja proste 

presoje Vladi pri njenih ukrepih. 

 

 

Razmerje med svobodo gibanja in pravico do življenja 

 

35. V okviru razprave na seji Ustavnega sodišča je eden od kolegov, ki so glasovali za 

sprejetje odločbe, dejal, da mora na rezultat testa sorazmernosti vplivati tudi dejstvo, da 

je pravica do življenja pomembnejša od svobode gibanja. Tudi v odločbi, h kateri dajem to 

ločeno mnenje, je navedeno, da je bila Vlada dolžna z omejevanjem svobode gibanja 

zavarovati življenja, kar je vplivalo na odločitev v tej zadevi.19 

 

36. V zvezi s tem naj poudarim, da povsem soglašam s stališčem, da mora imeti pravica 

do življenja, ki sodi v sam vrh hierarhije človekovih pravic, prednost pred svobodo 

gibanja. Vendar, in to je v tej zadevi bistveno, to velja le v primeru, če pravica do življenja 

pride v kolizijo oziroma nasprotje s svobodo gibanja. Povedano drugače, svoboda gibanja 

se mora umakniti pravici do življenja le v primeru, če bi omejitev svobode gibanja sploh 

lahko prispevala k preprečevanju širjenja virusa in s tem posledično k preprečevanju 

obolevanja in umiranja nekaterih bolnikov. 

 

37. Kot je zgoraj povedano, pa sporni ukrep prepovedi prehajanja meja občin ni prispeval 

k zajezitvi širjenja virusa. Ukrep, ki ni primeren za zajezitev širjenja virusa, ne rešuje 

človeških življenj. Zato v obravnavanem primeru sploh ni prišlo do kolizije med svobodo 

gibanja in pravico do življenja. Dilema "svoboda gibanja ali pravica do življenja" torej v 

konkretnem primeru sploh ni obstajala. Drugačno zatrjevanje ni podprto z dejstvi in je 

zavajajoče. 

 

 

Zaključek 

 

38. V tem ločenem mnenju sem zavzel stališče le do nekaterih, po mojem mnenju najbolj 

spornih stališč, ki so navedena v odločbi. Pomembna pa so še nekatera druga vprašanja, 

ki jih je postavil pobudnik in na katera Ustavno sodišče ni prepričljivo odgovorilo. 

 

39. Eno od teh vprašanj je, ali so sporni odloki skladni z Ustavo, pa čeprav temeljijo na 

podnormirani določbi 39. člena Zakona o preprečevanju nalezljivih bolezni (v 

                                            
19 Glej 42. točko odločbe, h kateri dajem to ločeno mnenje. 
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nadaljevanju ZNB). Navedena določba ZNB očitno daje Vladi preširoka pooblastila in jo s 

tem pooblašča, da ureja tudi materijo, ki bi jo moral zakon urediti sam. Gre torej za 

protiustavno izvršilno klavzulo. V takih primerih je Ustavno sodišče v preteklosti že 

ugotovilo, da je zakon v neskladju z 2. členom Ustave, na njegovi podlagi sprejeti 

podzakonski akti pa v neskladju z drugim odstavkom 120. člena in tretjim odstavkom 153. 

člena Ustave.20 Če bi se izkazalo, da je bil v konkretnem primeru 39. člen ZNB v 

nasprotju z navedeno ustavno normo, bi bili odloki, ki so bili sprejeti na podlagi 

protiustavnih zakonskih določb, v neskladju z Ustavo. Nerazumljivo se mi zdi, da se ta 

vidik obravnavane zadeve, na katerega so nekateri kolegi izrecno opozorili, večini ni zdel 

sporen. 

 

40. Drugo težko razumljivo stališče večine je, da časovna neomejenost Odloka/38 ni 

mogla vplivati na oceno njegove skladnosti z Ustavo, pa čeprav je Ustavno sodišče prav 

iz tega razloga začasno zadržalo njegovo izvajanje. Argument večine, ki se glasi, "vendar 

z določitvijo načina izvršitve (odločbe in še toliko manj) sklepa, s katerim se do končne 

odločitve Ustavnega sodišča zadrži izvrševanje izpodbijanega predpisa, Ustavno sodišče 

ne izvaja ustavnosodne presoje, ki bi ustvarjala obvezujoče pravne učinke za 

normodajalca, torej jih niti za Ustavno sodišče ne more",21 ni niti razumljiv niti prepričljiv. 

 

41. V tej zadevi se odpira še več pomislekov glede pravilnosti stališč večine. Upam, da 

bodo ta vprašanja v svojih ločenih mnenjih podrobneje analizirali kolega in kolegici, ki so 

glasovali proti sprejetju odločbe in ki so v okviru razprave na sejah Ustavnega sodišča na 

ta vprašanja argumentirano opozarjali. 

 

42. Kot sem navedel v uvodu tega ločenega mnenja, pa ta zadeva ne odpira le 

ustavnopravnih vprašanj glede omejevanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin, 

ampak tudi načelna vprašanja glede vloge Ustavnega sodišča v današnji družbi. Ustavno 

sodišče, ki najbolj intenziven in množičen poseg izvršilne oblasti v človekove pravice v 

samostojni Sloveniji preizkusi na podlagi širokega polja proste presoje in prilagojenega 

(do izvršilne oblasti prijaznega) testa sorazmernosti, svojega z Ustavo opredeljenega 

poslanstva ni opravilo. Zato odločba, h kateri dajem to ločeno mnenje, vzbuja skrb. Kot 

enemu od sodnikov, ki so glasovali proti njenemu sprejetju, pa mi preostane le to, da v 

svojem ločenem mnenju izrazim svoje globoko nestrinjanje in razočaranje nad stališčem 

večine kolegov sodnikov. 

 

 

 

 

Dr. Rok Čeferin, l. r. 

         Sodnik 

 

                                            
20 Glej npr. odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-313/98 z dne 16. 3. 2000. 

21 Točka 56 obrazložitve odločbe. 


