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1. Pričujoča odločba naslavlja nekaj pomembnih vprašanj – kot denimo v luči prakse 

Evropskega sodišča o človekovih pravicah (v nadaljevanju ESČP) razmerje med 

(morebitnimi) civilnopravnimi zahtevki in upravičenji oškodovanca v kazenskem 

postopku ter upoštevnost njegove pravice do človekovega dostojanstva kot razloga 

za podelitev teh upravičenj – ki jih bodo tako teorija kot praksa, nemara pa tudi že 

kako drugo ločeno mnenje v tej zadevi še razčlenjevali. Povod za moje pritrdilno 

ločeno mnenje pa je v pristopu odločbe k testu sorazmernosti: ugotovitev 

protiustavnosti ureditve izhaja iz presoje, da poseg v oškodovančevo pravico do 

pritožbe ni nujen ukrep za doseganje zasledovanega cilja. Z izrekom oziroma končno 

ugotovitvijo protiustavnosti se strinjam, s pristopom pa ne povsem: po mojem mnenju 

ukrep ni niti primeren za doseganje relevantnega ustavno dopustnega cilja, test 

sorazmernosti pa bi morali izvajati tako, da bi (skoraj) vedno pogoje za ustavno 

skladnost ukrepa presojali po vrsti: primernost pred nujnostjo, nujnost pred 

sorazmernostjo v ožjem smislu. 

 

2. Ker stališče večine odraža bolj ali manj ustaljeni pristop k testu sorazmernosti, ki 

po mojem mnenju ni docela ustrezen, se mi zdi prav, da v tem mnenju obrazložim 

razloge, ki po moji oceni narekujejo "postopkovni" pristop v točno določenem vrstnem 

redu: da je torej strogi test sorazmernosti vsaj praviloma treba izvajati po korakih in 

da si koraki morajo slediti po točno določenem vrstnem redu. 

 

3. Ni povsem zanemarljivo, da se test sorazmernosti v Evropi oziroma 

severnoatlantskih demokracijah, v katerih se je kot merilo ustavnosodne presoje v 

primeru posega v ustavno varovane pravice močno razvil v zadnjih nekaj desetletjih, 

pojavlja v več različicah. Nekoliko posplošeno se v praksi ESČP in Sodišča Evropske 



  

unije (v nadaljevanju SEU) izluščijo predvsem trije glavni koraki:1 (1) 

utemeljenost v ustavno dopustnem cilju, (2) primernost ukrepa za doseganje tega 

cilja in (3) nujnost ukrepa za dosego tega cilja (ki v tem primeru vključuje tudi presojo 

sorazmernosti v ožjem smislu). Vsaj v kontekstu ESČP to deloma izhaja že iz 

konvencijsko postavljenih pogojev za dopustnost omejitve nekaterih izmed 

konvencijskih pravic, ki dopušča omejitev teh pravic, če je to določeno z zakonom in 

"nujno v demokratični družbi". Pravo Evropske unije (v nadaljevanju EU) podobno 

zahteva, da omejitve pravic, ki morajo biti predpisane z zakonom in morajo v vsakem 

primeru spoštovati bistveno vsebino teh pravic, zasledujejo v pravu EU priznani javni 

interes in so sorazmerne temu cilju, kar pomeni, da je ukrep primeren in nujen za 

njegovo dosego, pri čemer nujnost zahteva (tudi) uravnoteženost med interesom in 

posegom v pravico, kar torej v praksi SEU nista dva ločena koraka.2 Po mnenju 

nekaterih3 načelo sorazmernosti v pravu EU v bistvu zajema dva testa, test 

ustreznosti (ki se posveča razmerju med ciljem in ukrepom kot sredstvom za dosego 

tega cilja) in test nujnosti (ki tehta med nasprotujočimi si pravno priznanimi interesi). V 

vsakem primeru se je podobno kot v Evropi test sorazmernosti razvil tudi v nekaterih 

drugih ureditvah: v Kanadi naj bi sodobna doktrina sorazmernosti izšla iz 1. člena 

Kanadske listine o pravicah in svoboščinah, ki je začela veljati leta 1982, po katerem 

so zagotovljene pravice lahko omejene zgolj "v takih razumnih okvirih, predpisanih z 

zakonom, ki jih je mogoče nedvoumno utemeljiti v svobodni demokratični družbi".4 

Povedno je denimo razlogovanje kanadskega vrhovnega sodišča iz leta 1985 v eni od 

zgodnjih zadev po uveljavitvi Listine:5 

 

Uvodoma je treba poudariti, da 1. člen ne bo prišel v poštev pri vsakem oblastnem 

interesu ali političnem cilju. Razviti bo treba načela za prepoznavo, kateri oblastni cilji 

so dovolj pomembni, da lahko prevladajo nad ustavno varovano pravico ali 

svoboščino. Ko je prepoznan dovolj pomemben oblastni interes, pa je treba presoditi, 

ali je sredstvo za udejanjanje tega interesa razumno – oblika testa sorazmernosti. 

Sodišče se lahko vpraša, ali ukrep, sprejet za dosego zasledovanega cilja, to počne z 

najmanjšim možnim posegom v zadevno pravico ali svoboščino. 

 

Po prevladujočem stališču doktrine6 test sorazmernosti danes sicer vključuje 

naslednje pogoje, ki jih mora izpolnjevati ukrep, če naj obvelja za pravno dopustnega: 

(1) ukrep mora zasledovati pravno dopusten cilj; (2) ukrep mora biti primerno sredstvo 

                                            
1 Gl. denimo kratek oris v S. Burnton, Proportionality, Judicial Review, št. 16 (2011), str. 179. 
2 Gl. denimo sodbo SEU v združenih zadevah C‑92/09 in C‑93/09, Volker und Markus 
Schecke GbR in Eifert, [2010] ZOdl. I-11063, 65.–77. točko obrazložitve. 
3 Denimo T. Tridimas, The General Principles of EU Law, 2. izdaja, Oxford University Press, 
Oxford 2006, str. 139. 
4 Lasten prevod. Za več o zgodnjem razvoju kanadskega pristopa k sorazmernosti gl. A. 
Lajoie in H. Quillinan, Emerging Constitutional Norms: Continuous Judicial Amendment of the 
Constitution – The Proportionality Test as a Moving Target, Law & Contemporary Problems, 
št. 55 (1992), str. 285–302. 
5 R v Big M Drug Mart Ltd, [1985] 1 SCR 295, 139. točka obrazložitve (lasten prevod). 
6 Gl. K. Moller, Proportionality: Challenging the Critics, International Journal of Constitutional 
Law, št. 10 (2012), str. 711. 



  

za vsaj delno uresničevanje tega cilja; (3) ukrep mora biti nujen, kar pomeni, da ne 

sme obstajati enako učinkovito sredstvo z milejšim posegom v pravico; (4) ukrep 

mora biti sorazmeren v ožjem smislu, torej ne sme pomeniti nesorazmernega 

bremena, kar sodišče ugotavlja s tehtanjem med koristmi ukrepa in bremeni posega v 

pravico. 

 

4. Slovenska ureditev od tega pristopa odstopa v manjši, a pomenljivi podrobnosti: to, 

kar mnoge ureditve poznajo kot enotni test sorazmernosti, slovenska ustavnosodna 

praksa ob presoji dopustnosti omejevanja človekove pravice (ob predpostavki, da 

ukrep pomeni poseg v to pravico) ločuje na dva testa: test legitimnosti in (strogi) test 

sorazmernosti. Test legitimnosti – oziroma ustavne dopustnosti – je preizkus, ali 

ukrep uresničuje nek ustavno dopusten cilj (varstvo drugih pravic ali javne koristi). 

Test sorazmernosti pa vsebuje preostale tri korake presoje dopustnosti ukrepa: 

njegovo primernost, nujnost in proporcionalnost oziroma sorazmernost v ožjem 

smislu. 

 

5. Taka zasnova testa je po mojem mnenju v praksi Ustavnega sodišča vodila v dve 

manjši nerodnosti. Ena je pristop, ki ga je Ustavno sodišče ubralo v nekaterih svojih 

zgodnejših odločitvah,7 v katerih je štelo, da se tudi ob upoštevanju vrstnega reda 

korakov testa pogoj nujnosti presoja pred pogojem primernosti. Druga pa pristop, ki 

ga morda deloma spodbuja strukturno mikavna delitev na test legitimnosti in test 

sorazmernosti, po katerem pri izvedbi testa sorazmernosti ni treba upoštevati 

vrstnega reda korakov, saj so pogoji podani kumulativno in mora ukrep za ugotovitev 

njegove ustavne skladnosti zadostiti vsem. Z gledišča golega končnega rezultata – 

ugotovitve ustavne skladnosti ali neskladja izpodbijanega ukrepa – se po logični plati 

s takim razlogovanjem ni težko strinjati; a po mojem mnenju presoja in razlogovanje 

sodišča (in še zlasti Ustavnega sodišča) v takih primerih strogega testa sorazmernosti 

sporoča več kot le končno odločitev o ustavni dopustnosti ukrepa – zato pa je tudi 

vrstni red pomemben. 

 

6. Enako razlogovanje – da vrstni red ni pomemben, saj zaradi kumulativnosti 

pogojev neizpolnjevanje kateregakoli pogoja testa vodi v ugotovitev protiustavnosti 

izpodbijanega ukrepa – bi namreč lahko uporabili tudi v zvezi z vprašanjem obstoja 

ustavno dopustnega cilja. Tudi tu "logika kumulativnosti" deluje enako: če ugotovimo, 

da nek ukrep ni nujen za dosego zasledovanega cilja, potem se sploh ni treba 

ukvarjati z vprašanjem, ali je ta cilj sicer ustavno dopusten. A vendar se naša pravna 

intuicija taki logiki upre: če niti ne vemo, ali ukrep sploh zasleduje nek ustavno 

dopusten cilj, potem se nam ne more postaviti vprašanje njegove "nujnosti". Ali 

                                            
7 Tako že v odločbi Ustavnega sodišča št. U-I-137/93 (SVIZ) z dne 2. 6. 1994 (Uradni list RS, 
št. 42/94, in OdlUS III, 62), kjer je sploh prvič razvilo pristop k testu sorazmernosti; pa denimo 
v odločbi Ustavnega sodišča št. U-I-330/97 (Šalamon) z dne 30. 11. 2000 (Uradni list RS, št. 
117/2000, in OdlUS IX, 281), 10.–12. točka obrazložitve; in odločbi Ustavnega sodišča št. U-I-
18/02 (HKS Soča) z dne 24. 10. 2003 (Uradni list RS, št. 108/03, in OdlUS XII, 86), 25. točka 
obrazložitve. 



  

pogledano z druge strani: čim se vprašamo, ali je nek ukrep "nujen za 

dosego zasledovanega cilja", s tem ta cilj vsaj implicitno že označimo za ustavno 

dopustnega oziroma takega, da vsaj načeloma lahko utemelji poseg v pravico, ki jo 

ukrep omejuje. 

 

7. Ključ je po mojem v razumevanju tega, kaj si stoji – oziroma mora stati – nasproti 

pri testu sorazmernosti. Na prvi pogled se morda zdi, da sodišče tehta med ukrepom 

in posegom v pravico, kar se še zlasti izrazi v zadnjem koraku strogega testa, 

sorazmernosti v ožjem smislu, kjer se sodišče vpraša, ali pozitivne plati ukrepa 

pretehtajo nad negativnimi platmi posega. A v resnici gre za nasprotovanje med 

pravno priznanima interesoma (najpogosteje dvema pravicama ali pravico in javno 

koristjo), ki se skrivata za tema dvema izrazoma, za nasprotovanje med ustavno 

dopustnim ciljem, ki ga ukrep zasleduje, in pravico, v katero ta ukrep posega. To je 

nemara bolj ali manj samoumevno pri posegu, a velja tudi za ukrep: ukrep lahko 

obvelja kot dopusten poseg v (ustavno varovano) pravico le, če in kolikor je utemeljen 

z ustavno dopustnim ciljem. 

 

8. Ravno zato je treba o primernosti ukrepa presojati pred vprašanjem o njegovi 

nujnosti. Če ukrep ni primeren za uresničevanje zasledovanega ustavno dopustnega 

cilja, potem se pri takem ukrepu sploh ne postavi vprašanje njegove nujnosti in 

sorazmernosti v ožjem smislu, saj sploh ne pride do nasprotovanja med tem ustavno 

dopustnim ciljem in pravico, v katero ukrep posega. Ali pogledano z druge strani: če 

oziroma ko se sodišče vpraša o nujnosti nekega ukrepa, s tem vsaj implicitno že 

priznava, da ukrep dejansko udejanja zasledovani cilj in da je ta cilj ustavno 

dopusten. Ko se vpraša o sorazmernosti v ožjem smislu, pa s tem potrjuje obstoj 

vseh predhodnih predpostavk, da do tehtanja med koristmi in bremeni ukrepa sploh 

lahko pride: (1) da je na eni strani tehtnice pravica, v katero ukrep posega, (2) na 

drugi pa ustavno dopusten cilj (zlasti druga pravica ali javna korist), ki (3) ga ukrep 

dejansko lahko dosega, in to (4) vsaj brez očitnih kandidatov za milejše sredstvo. 

 

9. Že zaradi notranje skladnosti oziroma urejenosti razlogovanja se mi tako zdi 

pomembno, da bi se test sorazmernosti (tako kot pred njim presojo, ali gre pri ukrepu 

za poseg v pravico in ali zasleduje ustavno dopustni cilj) vedno izvajal v tem jasno 

določenem vrstnem redu. Edina izjema, ki se mi zdi razumna, a na katero bi kazalo 

izrecno opozoriti, bi odstop od tega vrstnega reda presoje ukrepa dopuščala v tistih 

primerih, kjer bi bilo težavno odgovoriti na vprašanje, ali ukrep zadosti kateremu od 

zgodnejših korakov testa, hkrati pa bi bilo očitno, da ukrep ne zadosti kasnejšemu 

koraku. (Ko bi bilo denimo težavno presoditi, ali je določen ukrep nujen za dosego 

zasledovanega cilja, očitna pa bi bila njegova nesorazmernost v ožjem smislu.) V 

takih primerih bi tudi sam podprl odločitev, ki bi temeljila na protiustavnosti zaradi 

neizpolnjevanja kasnejšega koraka, a bi ob tem tudi jasno poudaril, zakaj test 

sorazmernosti ni bil izveden po običajnem vrstnem redu. V "običajnih" primerih pa bi 

zagovarjal izvajanje testa po vrsti, s čimer bi morebitna odločitev o ustavnem 

neskladju zakonodajnega ukrepa vsebovala tudi jasnejše sporočilo zakonodajalcu, na 



  

katerem koraku presoje sorazmernosti ukrepa se je že pojavil razlog njegove 

protiustavnosti. 

 

10. Kot nekakšen post scriptum pa dodajam še to pripombo: pravilni vrstni red 

korakov pri izvedbi testa sorazmernosti ne pomeni, da bi bila vsebinska presoja 

posameznega koraka potemtakem avtomatično objektivna in vsebinsko ločena od 

(vrednostne) presoje sodnika. Povedano drugače: ustrezno izveden test 

sorazmernosti sicer usmeri in izostri argumente, ki omogočajo presojo in končno 

odločitev o ustavni dopustnosti izpodbijanega ukrepa, ne pomeni pa poti, ki bi brez 

kakršnegakoli vsebinskega vpliva sodnika z nekakšno matematično natančnostjo 

vodila k vedno enakemu narekovanemu rezultatu. Po vsebinski plati je prejkone 

nasprotno – nemara ga skorajda ni koraka, ki ne bi zahteval tudi določene vsebinske 

(in vsaj včasih tudi vrednostne) ocene in presoje sodišča: ali gre pri ukrepu sploh za 

poseg v pravico ali morda zgolj za način uresničevanja pravice z milejšim testom 

razumnosti;8 kaj lahko (ob)velja kot ustavno dopustni cilj (ter v kolikšni meri je sodišče 

pri tem vezano na navedbe ukrepodajalca, v kolikšni pa sâmo presoja obstoj cilja, ki 

bi vsaj načeloma lahko objektivno utemeljeval izpodbijani ukrep); na kakšen način 

sodišče sploh lahko sâmo ugotavlja ali išče obstoj milejšega sredstva; kako naj 

presoja ukrepe, ki dosti manj posegajo v pravico, a obenem cilja ne dosegajo povsem 

v enaki meri, ali pa ga dosegajo z večjimi stroški (bodisi pri koraku presoje nujnosti 

ukrepa bodisi pri tehtanju njegove sorazmernosti v ožjem smislu); kako sploh lahko 

opravi tehtanje včasih neso(iz)merljivih pravic oziroma pravno priznanih interesov in 

kakšno težo naj jim pripisuje; itd.9 Potrebe po argumentirani vsebinski presoji sodišča 

z opisanim "postopkovnim" pristopom ne želim zanikati; tu zagovarjam le izvajanje 

testa po pravilnem zaporedju korakov, ki ima več kot zgolj formalni pomen. 

 

 

 

 

         dr. Matej Accetto 

                Sodnik 

 

 

 

                                            
8 Ki ga je zlasti v zgodnejših odločitvah Ustavno sodišče še vedno povezovalo z načelom 
sorazmernosti – gl. denimo odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-60/98 (Rozman in dr.) z dne 
16. 7. 1998 (Uradni list RS, št. 56/98, in OdlUS VII, 150), 24. točko obrazložitve. 
9 V slovenski doktrini je številne tovrstne probleme lepo zaobjel in analiziral A. Novak, 
Predpostavke načela sorazmernosti v ustavnosodnem odločanju, v: M. Pavčnik in A. Novak 
(ur.), (Ustavno)sodno odločanje, GV Založba, Ljubljana 2013, str. 103–181, na str. 131–172; 
prim. K. Moller, nav. delo, str. 716–731. 


