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1. Glasovala sem proti odločbi, čeprav se strinjam z razlago zakona, kot jo je 

predstavilo Ustavno sodišče v obrazložitvi odločbe in na katere podlagi je ugotovilo, 

da zakonodajalec tokrat ni noveliral zakona pod plaščem avtentične razlage. Vedno 

bolj pa sem prepričana, da bi moralo Ustavno sodišče najprej ustavnopravno 

problematizirati avtentično razlago kot tako. Zato sem se v postopku odločanja 

zavzemala za to, da bi na podlagi 30. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list 

RS, št. 64/07– uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – ZUstS) začeli postopek za 

oceno ustavnosti tretjega odstavka 152. člena Poslovnika Državnega zbora (Uradni 

list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo in 105/10 – v nadaljevanju PoDZ-1).  

 

2. Ustavno spornost instituta avtentične razlage, kot je uveljavljen, sem odprla že v 

pritrdilnem ločenem mnenju k sklepu št. U-I-103/11 z dne 4. 7. 2011 (Uradni list RS, 

št. 55 /11) in zatem še k odločbi v tej zadevi z dne 8. 12. 2011 (Uradni list RS, št. 

105/11). Če sem za navedeno odločbo, ki je razveljavljala avtentično razlago, še 

lahko glasovala, ker je izničila njen obvezujoči učinek, pa tokratni ugotovitvi, da ta ni v 

neskladju z Ustavo, nisem mogla pritrditi, ker menim, da je protiustaven že sam 

institut avtentične razlage, kakor je urejen v našem pravnem redu. Že v pritrdilnem 

ločenem mnenju k navedenemu sklepu sem zapisala, da se zastavlja vprašanje, ali je 

avtentična razlaga zakona, s katero zakonodajalec retroaktivno pove, kako je edino 

mogoče razlagati zakonsko določbo, ki jo je (lahko že davno) pred tem uzakonil in 

katere vsebino je lahko s svojimi odločitvami že razložilo Vrhovno sodišče, sploh 

skladna z ustavnim redom in še posebej z načelom delitve oblasti iz drugega stavka 

drugega odstavka 3. člena Ustave. Na navedene razloge se sklicujem in jih zato ne 

ponavljam. Po tem sta se oglasila dva pravna teoretika, ki sta se postavila na 

nedvomno stališče o protiustavnosti avtentične razlage zakona, če je ta po svoji 

naravi takšna, da obvezuje sodišče. Najprej prof. dr. Aleš Galič, ki meni, da je 

protiustavna prav z vidika navedene ustavne določbe in z vidika 125. člena Ustave, 



 

 

 

če je obvezujoča, čeprav pravi, da PoDZ- 1, ki jo edini omenja, ne ureja ne njenega 

pomena, ne njenih pravnih učinkov.1 Potem pa še s poglobljeno razpravo doc. dr. 

Saša Zagorc, ki prav tako meni, da je avtentična razlaga protiustavna, če jo 

razumemo kot obvezen pravni vir, ker v tem primeru posega v načeli delitve oblasti in 

neodvisnosti sodstva.2  

 

3. Ustavno sodišče že ves čas priznava obvezujočo moč avtentične razlage zakona in 

enako pravno moč ji je večinoma pripisala tudi domača pravna teorija.3 Če bi bila 

avtentična razlaga sprejeta le z namenom obstajati kot neobvezujoč dokument, s 

katerim zakonodajalec le natančneje opredeljuje namen, ki mu je sledil z zakonskim 

besedilom, ki ga razlaga, potem bi bila v resnici nekaj, kar lahko deluje kot "razlagalni 

pripomoček v sodnih postopkih, ki črpa težo moči iz argumenta ob uporabi priznanih 

metod razlage, in ne več iz argumenta formalne moči."4 Vendar Državni zbor niti 

slučajno ne sprejme avtentične razlage s tem namenom, temveč jo sprejme z 

namenom, da v resnici učinkuje pravno obvezujoče, na enak način, kot učinkuje tudi 

zakonska določba sama.5 Pri tem pa ne gre le za to, da sta ji takšen pravni učinek 

pripisala Ustavno sodišče ali pravna teorija in da jo navsezadnje tako razume tudi 

Vrhovno sodišče.6 Po mojem mnenju gre namreč za to, da pravni učinek avtentične 

razlage izhaja že iz tretjega odstavka 152. člena PoDZ-1. V tej določbi je 

zakonodajalec po tem, ko je določil, da mora biti avtentična razlaga sprejeta z večino 

glasov, s katero se sprejema zakon (prvi odstavek 152. člena PoDZ-1), in objavljena 

v Uradnem listu Republike Slovenije (drugi odstavek navedenega člena), "uzakonil" 

še njeno obvezujočnost. V tem delu ima PoDZ-1 eksterne učinke, zato pravna narava 

te določbe ne pomeni urejanja poslovanja Državnega zbora, ki je stvar njegove 

avtonomije in ne povzroča učinkov navzven, ampak gre za predpis7 v polnem 

pomenu te besede, ki ga je Ustavno sodišče pristojno presojati. 

 

4. Tretji odstavek 152. člena PoDZ-1 določa: "Sprejete avtentične razlage ni mogoče 

spreminjati." Določbo bi sicer lahko razumeli na dva načina. Prvi je ta, da je z njo 

zakonodajalec omejil le sebe in si zapovedal, da avtentično razlago zakonskega 

besedila lahko sprejme samo enkrat. Ne pomeni pa ta določba, da lahko obvezna 

razlaga zakonskega besedila kogar koli zavezuje, ampak lahko deluje samo kot 
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jasneje izražen namen, ki mu je s samo določbo zakona tako in tako že sledil 

zakonodajalec. V tem primeru bi lahko rekli, da ne ureja pravnih učinkov. Drugi 

mogoči pomen te določbe pa je v tem, da je sprejeta avtentična razlaga 

nespremenljiva za vse, ki zakon razlagajo (torej tudi za sodišča). V tem primeru pa 

avtentična razlaga seveda pomeni, da je z njo določen obvezujoč pravni učinek 

razlage, ki zavezuje vsakega bodočega razlagalca zakonskega besedila. Da je bil to 

očitno namen te poslovniške določbe, potrjuje tudi prvi odstavek tega člena, ki izrecno 

zahteva za sprejem razlage enako večino v parlamentu, kot je sicer določena za 

sprejem posameznih zakonov. Ta razlaga je očitno ne le mogoča, ampak v 

slovenskem pravnem redu splošno sprejeta kot edina prava, kar dokazujejo tako, 

lahko bi rekli celo ustaljena, stališča Ustavnega sodišča (glej 8. točko obrazložitve 

odločbe), kot tudi stališča Vrhovnega sodišča, pa tudi pravna teorija jo je, kot je 

prikazano, donedavna štela za povsem samo po sebi umevno. Zato je najmanj, kar bi 

bilo treba storiti, da Ustavno sodišče po oceni ustavnosti te določbe izda t. i. 

interpretativno odločbo, ki bi izločila razlago PoDZ-1, na katere podlagi ima avtentična 

razlaga zakonskega besedila obvezujočo pravno moč za vse bodoče razlagalce 

zakonskega besedila. Takšna razlaga tretjega odstavka 152. člena PoDZ-1 je 

neskladna z načelom delitve oblasti iz drugega stavka drugega odstavka 3. člena 

Ustave. Na tem načelu, ki je eden od temeljev ustavnega reda, sloni tudi 125. člen 

Ustave, ki določa, da so sodniki vezani na Ustavo in zakon.  

 

5. Ugotovitev o navedeni protiustavnosti bi seveda vzela vsakršno obvezujočo moč 

tudi avtentični razlagi, ki je bila skupaj z besedilom zakona, ki ga razlaga, predmet 

tokratne presoje Ustavnega sodišča. S tem pa je Ustavno sodišče sploh ne bi smelo 

presojati, temveč bi moralo zahtevo za njeno presojo zavreči, ne pa slediti 

konstrukciji, ki jo vsakič sproti naredi, čeprav predlagatelji in pobudniki praviloma 

izpodbijajo kar avtentično razlago (glej 8. točko obrazložitve odločbe). Povsem 

drugače pa bi bilo, če bi zakonodajalec v zakonodajnem postopku in v obliki zakona 

sprejel avtentično razlago, ki bi bila nedvomno dopustna, saj bi v resnici pomenila 

noveliranje zakona. Vendar bi bilo nekaj pomembnega v primeru takšne avtentične 

razlage jasno in povsem nasprotno, kot velja sedaj. Zakonodajalec bi bil zavezan 

spoštovati 155. člen Ustave, ki prepoveduje povratno veljavo zakonov kot pravilo (prvi 

odstavek) in jo dopušča samo izjemoma ob ustavno določenih pogojih (drugi 

odstavek). Sedaj pa se avtentični razlagi zakona pripisuje retroaktivno obvezujoč 

pravni učinek, pred katerim so varna samo pravnomočno zaključena razmerja, ki jih ni 

več mogoče izpodbiti s pravnimi sredstvi, ki jih pravni sistem omogoča (vključno z 

ustavno pritožbo seveda). 

 

6. Kakšen smisel pa bi sploh imela avtentična razlaga zakona, če bi ji vzeli 

obvezujočo pravno moč, je vprašanje, ki bi se po takšni odločitvi sicer logično 

zastavilo, vendar je za bistvo tega problema nepomembno.  
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