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                                                  Pritrdilno ločeno mnenje sodnika Krivica 

 

Odločba je bila sprejeta le s petimi glasovi proti trem. Sam sem nihal med glasom za, za kakršnega 

sem se na koncu odločil, in glasom proti - vendar iz povsem nasprotnih razlogov kot drugi trije sodniki, 

ki so glasovali proti. Nagibam se namreč k mnenju, da bi bilo morda treba pobudo ne le po vsebini 

zavrniti, tako kot je bilo sedaj odločeno, ampak celo zavreči, ker pobudniku - javnemu zavodu - morda 

niti ne bi smeli priznati pravnega interesa za izpodbijanje zakonske ureditve, ki jo je izpodbijal. 

 

Da Zavod za zdravstveno zavarovanje (ZZZ) kot javni zavod svojega pravnega interesa ne more 

opirati na morebitno prizadetost svojih pravic, je zame sploh zunaj vsakega doma - že zato, ker tako 

državni organi kot tudi drugi nosilci javnih pooblastil (če ti drugi nimajo izjemoma statusa pravne osebe 

zasebnega prava) sploh ne morejo biti nosilci nikakršnih pravic (razen eventualno procesnih). So 

nosilci pristojnosti ("javnih pooblastil"), ne pravic. V dvomu sem bil zgolj zato, ker 24. člen ZUstS za 

podanost pravnega interesa ne zahteva nujno poseganja izpodbijane ureditve prav v pobudnikove 

pravice, ampak zadošča že poseganje v njegove "pravne interese oziroma pravni položaj". V dvomu - 

ker ta aspekt vprašanja po mojem mnenju še ni v zadostni meri razjasnjen, namreč, ali izpodbijana 

ureditev res posega vsaj v pravni položaj ZZZ (poudarjam, v njegov pravni, ne zgolj ekonomski 

oziroma finančni položaj) - sem pristal na to, da se pobudniku v tem primeru prizna pravni interes in 

sprejme zadeva v meritorno odločanje. 

 

Z meritorno presojo v odločbi se strinjam, zato sem glasoval zanjo. Zaradi pomembnosti vprašanja, 

kdaj nosilci javnih pooblastil oziroma javnopravne osebe lahko uveljavljajo varstvo "svojih" (|?) pravic 

in interesov pred ustavnim sodiščem, pa v tem pritrdilnem ločenem mnenju navajam nekatere 

argumente, na katere sem se opiral pri odločanju o tem vprašanju. Nemška literatura o tem vprašanju 

seveda govori izključno o tem, ali je osebam javnega prava možno priznati Grundrechtsfahigkeit 

(sposobnost biti nosilec ustavnih pravic), saj nemška ustava možnosti vlaganja pobud za abstraktno 

presojo predpisov pred ustavnim sodiščem sploh ne pozna in se problem pri njih postavlja le glede 

vprašanja, ali javnopravna oseba lahko vloži ustavno pritožbo za varstvo svojih kršenih ustavnih 

pravic. 

 

Moje stališče glede tega vprašanja v naši zadevi, zajeto v mojem internem prispevku z naslovom 

"Javni zavod - nosilec ustavnih pravic?", je bilo naslednje: 

 

""Še preden sem šel podrobneje študirat nemško literaturo o teh vprašanjih, se mi je nekako samo po 

sebi upiralo pojmovanje, da bi ustavno sodišče razsojalo v sporu med parlamentom in eno od treh 

"javnih blagajn", kdo jo ima pravico "polniti in prazniti": le od parlamenta izbrani upravitelj te blagajne - 

ali lahko kakšne večje posege, za katere ta upravitelj z zakonom ni pooblaščen, naredi parlament sam 

(seveda z zakonom). Gre, skratka, za spor znotraj državnega (v širšem smislu) mehanizma oziroma 

med različnimi nosilci javnopravnih funkcij, pri čemer pa ne gre za kompetenčni spor (kjer bi ustavno 

sodišče vsekakor bilo pristojno). Če je parlament z zakonom modificiral način "polnjenja in praznjenja" 

omenjene javne blagajne, s tem pravice te blagajne niso mogle biti prizadete, saj taka javna blagajna 

(tu: Zavod za zdr. zav.) pravic sploh nima - ima le zakonsko določene pristojnosti. Če so z 

izpodbijanim zakonom bile prizadete kakšne pravice, so bile lahko prizadete samo pravice 

zavarovancev - pravni interes za njihovo obrambo pa imajo samo oni sami (vsak od njih) in ne "javna 

blagajna", ki zbira in razdeljuje denar, potreben za varstvo pravic zdravstvenih zavarovancev. 

 

Te moje preliminarne poglede je v celoti potrdil tudi nagli (in zato gotovo še nepopolni in površni) 

pregled dela dostopne nemške literature o teh vprašanjih, konkretno Maunz-Durigovega komentarja 

GG (1977) in V. zvezka zbornika Isensee-Kirchhof (1992). 

 

O tem, da Nemci načelno odklanjajo osebam javnega prava sposobnost biti nosilec ustavnih pravic oz. 

temeljnih pravic (Grundrechtsfahigkeit) in da jo le izjemoma priznavajo pod določenimi pogoji, sem 

vam že dvakrat poročal ob dveh zadevah, kjer je šlo za tovrstno sposobnost občin. In kako je s 

tovrstno sposobnostjo javnih zavodov (offentlichrechtliche Korperschaften und Anstalten)? Naj mi bo 
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najprej dovoljeno iz doslej že dvakrat predstavljenih pasusov iz Maunz-Duriga tokrat citirati zgolj 

pasus, ki govori prav o (nekaterih) javnih zavodih - tu seveda le v zvezi z ustavnim varstvom 

lastninske pravice: 

 

Veljava ustavnih pravic v korist pravnih oseb javnega prava je bila od Zveznega ustavnega sodišča 

sprejeta le v izjemnih primerih, ki pa v pogledu 14. člena GG praviloma ne pridejo v poštev. Po eni 

strani gre za postopkovne ustavne pravice (čl.101/II - o specializiranih sodiščih, čl. 103/I - pravica biti 

zaslišan), po drugi strani pa velja izjema za tiste pravne osebe, ki državljanu služijo za uresničevanje 

določenih individualnih ustavnih pravic in ki so "samostojne, od države neodvisne ali distancirane 

ustanove" - npr. za RTV zavode glede pravice iz čl.5/I (svoboda poročanja), za univerze in fakultete 

glede pravice iz čl. 5/III (svoboda znanosti in poučevanja) kot tudi za verske skupnosti. Slednje so tudi 

nosilke ustavne lastninske pravice (ker jim to GG izrecno priznava - medtem ko javnopravnim RTV 

ustanovam Zvezno ustavno sodišče sklicevanja na 14. člen ni priznalo). - /Rn. 206/ - Naknadna 

opomba M.K.: 

 

RTV in univerza "državljanu služita za uresničevanje pravic" (svobode izražanja, svobode znanosti) 

tako, da ti dve svoboščini ti dve instituciji tudi sami aktivno uporabljata - zavodi za socialno 

zavarovanje pa so le "blagajna" za plačevanje socialnih pravic. 

 

Iz nemških pogledov na sposobnost drugih javnih zavodov, biti nosilec ustavnih pravic, naj že tu 

citiram le en ključni stavek: "Še zlasti nosilcev socialnega zavarovanja Zvezno ustavno sodišče ne 

šteje za nosilce temeljnih pravic in šteje socialno zavarovanje bolj kot posredno državno upravo kakor 

kot samopomoč prizadetih." Več o tem v prilogi. "" 

 

Iz te obsežne priloge pa naj tu citiram le nekaj odlomkov - najprej nekaj odlomkov iz dela Maunz-

Durig: Grundgesetz - Kommentar, Beck, Munchen 1993 (komentar k členu 19/III GG: dr. Gunter Durig, 

1977). Zaradi lažjega in čimbolj dobesednega prevajanja nemškega besedila ter zaradi lažje 

primerljivosti dolgih povzetkov sem tu uporabljal naslednje kratice: GRF - Grundrechtsfahigkeit, 

sposobnost biti nosilec ustavnih pravic; JPO - javnopravne osebe; ZPO - zasebnopravne osebe; TP - 

temeljne (ali ustavne) pravice; BVerfG - 

 

Bundesverfassungsgericht, Zvezno ustavno sodišče. 

 

- c) Zlasti Bachof in Durig GRF javnopravnih oseb v načelu zanikata in jo priznavata le tam, kjer za 

javnopravno org. formo v resnici stojijo zasebni interesi, kjer JPO ne predstavlja "podaljšane roke 

države". BVerfG je pustilo odprto, ali v tem leži zadosten razlog za priznanje GRF. Na splošno 

odklanja GRF države in njenih "podenot" tam, kjer te izpolnjujejo javne naloge (offentliche Aufgaben). 

TP pa je priznalo tam, kjer so državne institucije dejavne na področju varovanih TP, kot so to npr. 

univerze na področju svobode znanosti in poučevanja. V celoti je možno stališče te skupine označiti 

kot prevladujoče (herrschend). - /Rn. 33/ 

 

- 3. Na to vprašanje daje ta komentar jasen odgovor: TP so primarno pravice posameznika proti javni 

oblasti. Člen 19/III razširja varstvo na uveljavljanje TP v skupnosti z drugimi - toda pravo "etatistično 

norčevanje" bi bilo, če bi to varstvo priznali isti javni oblasti, zoper katere delovanje je namenjeno. ... 

TP ni mogoče brez posiljevanja njihove narave (bistva) prenesti na kompetenčna in druga razmerja 

med različnimi organi javne oblasti. - /Rn. 36/ 

 

- b) Spor pridobi na pomenu šele takrat, kadar bi bilo vsakokratni zakon treba "meriti" (oceniti) glede 

na TP ali kadar oblastveni poseg sploh ne temelji na zakonih (kar pa je ... seveda zelo redko). V 

ostalem pa se lahko državne institucije vedno postavijo v bran zoper zakone - bodisi da uveljavljajo 

nepristojnost ali kršitev načel pravne države bodisi da ... se obračajo na ustavno sodišče. Le 

sklicevanje na TP in s tem ustavna pritožba sta jima odrečena. To ima hkrati pomemben 

pravnopolitičen aspekt: pristojnost odločanja BVerfG v teh vprašanjih je omejena. - /Rn. 39/ 

 

- a) Kot primer za nosilca socialnega zavarovanja izbrana AOK (Splošna krajevna bolniška blagajna) 

je javnopravno organizirana (obvezna) korporacija. Finančno se pokriva s prispevki zavarovancev in 

njihovih delodajalcev kakor tudi z državnimi dodatki. Vseobsežni, ne na posamezne poklice omejeni 

krog oseb, pomen državnega sofinanciranja (torej omejitev zavarovalnega principa), zgodovina 
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nastanka (Bismarckov "državni socializem" kot odgovor na rastočo socialdemokracijo), določanje 

pravil po občinah: vse to potrjuje, da za javnopravno org. formo ne stoji uresničevanje družbenih 

interesov, ampak da gre tu v celoti za državno nalogo. BVerfG je torej pravilno zanikalo GRF nekega 

deželnega zavarovalnega zavoda ... Prav tako je konsekventno zavrglo ustavno pritožbo različnih 

splošnih krajevnih bolniških blagajn (Allgemeine Ortskrankenkassen) proti spremembi območja in 

razpustitvi. - /Rn. 50/ 

 

- b) Le navidezna izjema pa je v tem, da BVerfG občasno uporabi načelo enakosti pred zakonom v 

prid države ali njenih "podenot". V novejših odločbah je ustavno sodišče korektneje argumentiralo in je 

opozorilo na odločilni moment: v teh primerih ne gre za TP-kvaliteto načela enakosti pred zakonom, 

ampak za njegovo veljavo tudi zunaj področja TP, kot splošnega, v načelu pravne države zasidranega 

načela. - /Rn. 55/ 

 

In še nekaj odlomkov iz članka Wolfgang Rufner: Nosilci temeljnih pravic (str. 485-526, Rn. 1-84) v 

zborniku Isensee/Kirchhof: Handbuch des Staatsrechts, Band V (Allgemeine Grundrechtslehren), C. F. 

Muller Juristischer Verlag, Heidelberg 1992: 

 

- BVerfG je v dosedanji judikaturi kriterije razmejitve le orisalo, še ne dokončno določilo (festgelegt). 

Na JPO niso uporabne TP, kolikor te JPO izpolnjujejo javne naloge - tako se glasi temeljno pravilo, iz 

katerega je sodišče razvilo konzistentno koncepcijo, za katero se zdi, da se je kljub mnogim dvomom 

uveljavila. - /Rn. 65/ 

 

- BVerfG šteje pravne osebe za legitimne nosilce TP le takrat, kadar je njihovo delovanje izraz 

prostega razvijanja zasebnih naravnih oseb ... BVerfG utemeljeno odklanja, da bi TP- varstvo priznalo 

tam, kjer ne gre več za svobodno ravnanje zasebnikov ali od njih ustanovljene svobodne organizacije, 

ampak za ravnanje "javne roke" (der off. Hand), vezane na TP. - /Rn. 66/ 

 

- BVerfG doslej ni kazalo nobenega nagnjenja, da bi priznalo GRF še kakšni drugi JPO razen 

cerkvam, RTV zavodom in univerzam. Še zlasti nosilcev socialnega zavarovanja ne šteje za nosilce 

TP in šteje socialno zavarovanje bolj kot posredno državno upravo kakor kot samopomoč prizadetih. 

Zavod za pokojninsko zavarovanje (BVerfGE 21, 362), Splošna krajevna bolniška blagajna (BVerfGE 

39, 302). - /Rn. 78/ 
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