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1. Glasovala sem za odločbo, z razlogi za ugotovljeno protiustavnost se strinjam. Pri 

odločanju sem se zavzemala, da Ustavno sodišče na podlagi 30. člena Zakona o 

Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – 

v nadaljevanju ZUstS) odloči tudi o ustavnosti ureditve Zakona o dedovanju 

kmetijskih gospodarstev (Uradni list RS, št. 75/95 – v nadaljevanju ZDKG). Tudi glede 

te ureditve, ki je zgolj specialna ureditev dedovanja na točno določnem področju, 

pride po mojem mnenju do diskriminacije iz enakih razlogov, če so sicer izpolnjeni vsi 

drugi pogoji, ki jih ta zakon določa za dedovanje kmetijskih gospodarstev. Vendar to 

stališče ni dobilo večinske podpore. Večinsko podporo pa je dobilo besedilo 3. točke 

izreka, s katero je določen način izvršitve odločbe tako, da se sklicuje na "veljavno 

zakonsko ureditev za dedovanje", ne pa na točno določen zakon. Sodiščem je tako, 

dokler zakonodajalec ugotovljene protiustavnosti ne odpravi, prepuščena odločitev, 

ali je mogoče na podlagi 3. točke izreka te odločbe s pomočjo ustaljenih metod 

razlage norm zajeti tudi primere iz ZDKG. Če se bo sodišče srečalo s takim primerom 

in s pomočjo razlage ne bo mogoče odločiti vsebinsko enako, kot izhaja iz te odločbe, 

se bo nujno zastavilo vprašanje ustavnosti ZDKG; sodišče bo moralo, enako, kot je 

storilo Okrožno sodišče v Kopru v tej zadevi, prekiniti postopek in po 156. členu 

Ustave začeti postopek za oceno ustavnosti ZDKG. Vsekakor pa bo moral imeti to 

pred očmi zakonodajalec, ko bo odpravljal protiustavnost, ugotovljeno s to odločbo. 

 

2. Že iz navedenega izhaja, da se strinjam tudi s tem, da je Ustavno sodišče določilo 

način izvršitve svoje odločbe. Z njim je za čas, dokler protiustavnosti ne odpravi 

zakonodajalec, da bi preprečilo nadaljnjo diskriminacijo na podlagi spolne 

usmerjenosti glede človekove pravice, samo uredilo položaje, ki bi morali biti urejeni 

že v veljavni zakonski ureditvi. Kot izhaja iz odločbe Ustavnega sodišča št. Up-

2597/07 z dne 4. 10. 2007 (Uradni list RS, št. 94/07, in OdlUS XVI, 108), pomenita 

izrek in obrazložitev ugotovitvene odločbe celoto, zaradi česar sodišča pri odločanju v 

posameznem primeru ne veže le izrek, temveč ga vežejo tudi razlogi in stališča, 
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vsebovani v obrazložitvi odločbe. Če Ustavno sodišče že v izreku odločbe 

izrecno določi način izvršitve svoje odločbe, pa seveda zavezuje že izrek, pri čemer je 

način izvršitve odločbe logična posledica ustavnopravnih razlogov, ki so narekovali 

ugotovitev protiustavnosti zakonske ureditve.   

 

3. Način izvršitve odločbe, določen na podlagi pooblastila iz drugega odstavka 40. 

člena ZUstS, s katerim Ustavno sodišče začasno uredi položaj, ki ga mora sicer 

urediti zakonodajalec, je za sodišče obvezujoč. Učinkuje erga omnes. Sodišče mora 

ravnati v skladu z njim. Tudi v sprožilnem primeru, ki je bil podlaga za to, da je 

Okrožno sodišče v Kopru sploh začelo to ustavnosodno presojo, mora sodišče 

spoštovati sprejeto odločitev iz 3. točke izreka te odločbe. S tem načinom izvršitve 

odločbe Ustavno sodišče tako ni samo vzpostavilo začasne zakonske ureditve za 

naprej, ampak je hkrati določilo tudi pravne učinke svoje tokratne odločitve za 

prekinjeni postopek. Glede na to, da gre za zakonito dedovanje, in glede na to, da je 

ugotovljena prepovedana diskriminacija glede človekove pravice – pravice do 

dedovanja iz 33. člena Ustave, ne more biti dopustna diskriminacija v obstoječih 

sodnih postopkih.  
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