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1. V tej zadevi je Ustavno sodišče kot očitno neutemeljeno zavrnilo pobudo Društva za osvoboditev 

živali in njihove pravice ter Jožeta Lipeja za oceno ustavnosti in zakonitosti Pravilnika o odvzemu 

velikih zveri iz narave za leto 2004. US je pri tem izrecno poudarilo, da se ni spuščalo v presojo, ali 

pobudnika sploh izkazujeta pravni interes za izpodbijanje omenjenega predpisa (tč. 15 obrazložitve). 

 

2. Glede na navedeni stavek sem lahko glasoval za takšen sklep, čeprav imam sicer resne pomisleke 

zoper možnost, da bi v pobudnikoma v konkretnem primeru priznali pravni interes za izpodbijanje 

Pravilnika; na kratko in jasno povedano - stojim na stališču, da ga ne društvo ne posameznik nimata. 

Vendar mi v tem primeru ne gre toliko za to, da bi dokazoval, zakaj ga in concreto nimata, temveč za 

to, da bi na kratko opozoril na vselej aktualno vprašanje pravnega interesa nekaterih asociacij 

(političnih strank, društev, zbornic in združenj) za nastopanje pred US v funkciji pobudnika za 

abstraktno presojo predpisov. 

 

3. Pravni interes pobudnika je ena izmed najpomembnejših procesnih predpostavk za nastopanje pred 

US. V ureditvi, kakršna je naša, ko je dostop na US (pa najsi gre za presojo ustavnosti ali zakonitosti 

predpisov ali za ustavno pritožbo) izjemno širok, morda najširši med primerljivimi US, je funkcija 

procesnih predpostavk še toliko bolj poudarjena. 

 

Napak bi bilo misliti, da je na široko odprt dostop do US, najvišjega organa sodne oblasti za varstvo 

ustavnosti in zakonitosti ter človekovih pravic in temeljnih svoboščin, sam po sebi nekaj pozitivnega. 

Prav nasprotno, (pre)širok dostop otežuje ali celo zamegljuje razločevanje med bistvenim in 

nebistvenim, med bolj in manj pomembnimi ali nujnimi zadevami in vzbuja zmoten videz, da bo o vseh 

zadevah, ki so prišle na sodišče, odločeno v sprejemljivem času. Brez nepotrebnega dokazovanja 

empirično vemo, da to ni res. Procesne predpostavke zato vselej delujejo tudi v funkciji selekcijskih 

mehanizmov. Vprašanje dostopa do US je torej za uspešno izvajanje funkcije US izjemno pomembno 

in nikoli ne more biti dokončno rešeno, zato je prav, če je sodišče nanj nenehno pozorno. 

 

4. Kar zadeva pravni interes kot procesno predpostavko bi bilo mogoče reči, da je ob občasnih 

nihanjih praksa US vendarle dovolj stabilna in koherentna. Toda tudi če ima sodišče izdelano doktrino 

glede pravnega interesa ter procesnih predpostavk nasploh, je vprašanje nenehno aktualno, ker se 

pojavljajo vedno nove in nove situacije in so izpostavljeni novi vidiki zadev, do katerih se je treba v tem 

pogledu opredeliti. Takšno vprašanje se je pojavilo v obravnavani zadevi. 

 

5. V dosedanji praksi je US izjemoma priznavalo pravni interes za vložitev pobude le tistim 

združenjem, ki so bila ustanovljena prav z namenom zagotavljanja pravic in interesov skupine oseb, ki 

se vanj povezujejo. Splošni interes združenja za izpodbijanje predpisa in/ali za ustreznejšo ureditev 

spornega vprašanje zato ne zadostuje. Takšno stališče je bilo sprejeto na splošno in je veljalo tudi za 

področje varstva okolja, ne glede na nekatere posebnosti pravne ureditve na tem področju, ki je - v 

preteklosti bolj kot sedaj - nakazovala, da bi lahko bila rešitev v tem primeru drugačna, kar zadeva 

pravni interes bolj širokogrudna. V načelu je takšno stališče - ustrezno upoštevaje nekoliko restriktiven 

pristop do pravnega interesa, ki mi je blizu - sprejemljivo, saj pravnega interesa ne bi imeli pobudniki, 

katerih pobude bi bile bližje peticijam ali zgolj posplošenim prizadevanjem za določeno ureditev ali 

proti njej. 

 

Vendar ima opisano stališče pomembno slabost, namreč šibko razločevalno moč, ki utegne biti poleg 

tega v celoti odvisna od tega, kako spretno je asociacija napisala svoja pravila. 

 

Nekatere asociacije bi se lahko pojavile kot pobudnice presoje pred US, druge z zelo podobnimi ali 

enakimi cilji pa ne. 
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Asociacije s spornim pravnim interesom so se že pojavljale v dosedanjem delu US in pokazalo se je, 

da neodločno ravnanje US, ki jim je včasih bodisi tacite priznalo pravni interes ali pa se o njem ni 

odločno in določno izjasnilo in ga zavrnilo, dolgoročno ni bilo dobro. Konec koncev tudi zaradi tega ne, 

ker so takšne pobude delovale nestimulativno na tiste, ki bi pravni interes morebiti imeli, pa se za 

pobudo niso odločili, ker jo je vložil že nekdo drug[1]. Toda najpomembnejša negativna posledica je 

bila po mojem ta, da so bile asociacije zaradi tega obravnavane neenako. 

 

6. Problem tudi na splošno ni neznan: na področju kazenskega prava in postopka, ki ga najbolje 

poznam, se pogosto pojavlja vprašanje, kdo naj v konkretnem kazenskem postopku zastopa interese 

žrtve, če se sama iz kateregakoli interesa ne želi izpostavljati ali ne more učinkovito uveljavljati svojih 

interesov[2], ali pa je treba hkrati, poleg interesov žrtve osebno, varovati tudi širše interese. Tudi v 

kazenskem postopku se takšne situacije pogosto pojavljajo na področju varovanja narave, splošnih 

političnih pravic in svoboščin (enakost, nediskriminacija in pod.), kot že rečeno na področju varstva 

potrošnikov, procesnega položaja žrtev in na številnih drugih področjih[3]. Tudi na področju t. i. civilne 

družbe prihaja do konkurence in zgodi se, da bi v razvpitem primeru žrtev želelo zastopati več 

asociacij, morda katera izmed njih tudi bolj v želji promovirati sebe, kakor v resnici pomagati žrtvi. Zato 

je treba takšno področje pravno urediti in dopustiti nastopanje (in morebiti tudi zastopanje) samo 

tistim, ki izpolnjujejo vnaprej določene pogoje. Na ta način sicer prihaja do svojevrstne birokratizacije 

civilne družbe in njenih iniciativ[4], pri čemer se zavedam tudi negativnih plati takšne ureditve, vendar 

druge rešitve skoraj ni videti, če nočemo, da bo na tem področju zavladal nered, ki nikomur ne bo 

koristil. 

 

7. V konkretnem primeru se je rešitev v nakazani smeri kar ponujala: novejša zakonodaja na področju 

varstva narave predvideva ustanavljanje, delovanje in pravno urejanje nevladnih organizacij, ki 

delujejo v javnem interesu, ter pogoje za to, da društvo pridobi takšen status. Ministrstvo za kmetijstvo, 

gozdarstvo in prehrano je pomanjkanje pravnega interesa v svojem odgovoru izrecno uveljavljalo. 

Društvo- pobudnik, ni nevladna organizacija, ki deluje v javnem interesu, in tega niti samo ne trdi. 

Nasprotno, v svoji pobudi je skušalo le "smiselno" izkazati svoj pravni interes. Ni zatrjevalo niti, da si 

statusa društva, ki deluje v javnem interesu, ni uspelo pridobiti npr. zaradi neutemeljenega 

nasprotovanja ministra, ki podeli status nevladne organizacije, ki deluje v javnem interesu. 

 

8. Če strnem: pobudo bi bilo tout court mogoče zavreči, ker pobudnika nimata pravnega interesa. Iz 

precedenčnih razlogov, pa tudi zaradi afirmacije pravne ureditve nevladnih organizacij iz ZVO-1, bi bila 

takšna odločitev morda celo boljša od izglasovanega sklepa. 

 

 

 

dr. Zvonko Fišer 

 

 

Opombe: 

[1]Da ne bo nesporazuma: ne stojim na stališču, da bi vselej moral obstajati nekdo (posameznik, 

pravna oseba, asociacija), ki ima pravni interes za izpodbijanje predpisa, ki naj bi bil v nasprotju z 

Ustavo ali zakonom. Ustava in ZUstS poznata številne institucionalne predlagatelje, ki lahko 

izpodbijajo predpise, ne da bi morali izkazati pravni interes za to (nekateri ob dodatnih pogojih). Do 

pritiska na pobude in s tem na probleme s pravnim interesom prihaja tudi zaradi tega, ker se nekateri 

izmed njih presenetljivo redko pojavljajo pred US kot predlagatelji postopka za presojo ustavnosti in 

zakonitosti. 

[2]Tipično v primerih t. i. masovnih kaznivih dejanj, zlasti tedaj, ko je posamično dejanje malo 

pomembno in samo zase bagatelno, v skupnem pa je pojav nevaren (npr. potrošniške goljufije). 

[3]Gl. npr. čl. 2-1. in nasl. francoskega Code de procedure penale, ki ni nič drugega kot dolg seznam 

asociacij, ki smejo v opisani funkciji nastopati v kazenskem postopku, in pogojev, ki jih morajo 

izpolnjevati, da to lahko počno. Tudi tamkaj asociacije ne pridobijo potrebnega statusa kar tako, zgolj z 

zatrjevanjem, da ga imajo (in odločitvijo sodišča, da jim ga bo v konkretnem primeru priznalo) ali 

podobno, temveč ga morajo pridobiti v posebnem postopku in ga pred kazenskim sodiščem izkazati. 
[4]Pravno urejanje aktivnosti in pobud civilne družbe je pravzaprav contradictio in adiecto, vendar v 
moderni družbi, brez tega, žal ne gre, še posebej ne pri asociacijah, ki želijo in hočejo delovati 
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navzven, z učinki, ki se bodo raztegovali na druge, včasih morda celo na tiste, ki takšne dejavnosti ne 
želijo ali ji nasprotujejo. Poseben problem je namreč, kako zagotoviti kvaliteto dela nevladnih 
organizacij, ki delujejo v javnem interesu. Lahko se zgodi, da s svojimi neodmerjenimi pobudami in 
stališči stvari bolj škodijo kot koristijo. Ni namišljeno niti vprašanje, kako ravnati, če glede istega 
področja ali specifičnega vprašanja obstoje nevladne organizacije, ki se zavzemajo za nasprotujoča 
stališča. Zavedam pa se, da zgolj pravna ureditev vseh teh težav, in številnih drugih, k i jih nisem niti 
omenil, ne more odpraviti. 


