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Na podlagi drugega odstavka 73. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, 
št. 93/03 in 98/03 – popr.) izdaja Ustavno sodišče naslednje 
  
  

TISKOVNO SPOROČILO 
  
  
Ustavno sodišče je z odločbo št. U-I-65/05 odločilo o ustavnosti Zakona o upravnem 
sporu (Uradni list RS, št. 50/97, 65/97 – popr. in 70/2000 – v nadaljevanju ZUS). 
Odločitev je sprejelo soglasno, sodnica mag. Marija Krisper Kramberger je dala 
pritrdilno ločeno mnenje. 
  
Ustavno sodišče je presojalo, ali imajo prizadete osebe zagotovljeno učinkovito sodno 
varstvo pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja iz prvega odstavka 23. člena 
Ustave v primeru, ko je postopek, v katerem naj bi do kršitve te pravice prišlo, že 
končan. Odločilo je, da je ZUS v neskladju z Ustavo. 
  
Ustavno sodišče je pri presoji izhajalo iz dejstva, da je bistveni sestavni del pravice do 
sodnega varstva pravica do sojenja brez nepotrebnega odlašanja, ki zagotavlja 
vsakomur, ki kot stranka nastopa v sodnem postopku, da bo lahko v razumnem roku 
s sodnim varstvom uveljavil svoje pravice. V tem smislu gre za pravico, ki je eden od 
bistvenih pogojev za učinkovito uresničevanje vseh drugih človekovih pravic. Če 
namreč sodno varstvo pride prepozno, je prizadeta oseba v enakem položaju kot tedaj, 
ko sodnega varstva sploh nima (justice delayed is justice denied). 
  
Po dosedanjem stališču Ustavnega sodišča ima prizadeta oseba glede na veljavno 
zakonodajo v primeru, kadar je postopek, v katerem naj bi bila kršena pravica do 
sojenja brez nepotrebnega odlašanja, že (pravnomočno) končan, na voljo tožbo za 
plačilo odškodnine na podlagi 26. člena Ustave. To pomeni, da o njej odloča sodišče 
v pravdnem postopku po splošnih pravilih odškodninskega prava, ki jih ureja 
Obligacijski zakon (Uradni list RS, št. 83/01 in nasl.). 
  
Ne glede na navedeno stališče je moralo Ustavno sodišče ob presoji v obravnavani 
zadevi upoštevati novejšo sodno prakso Evropskega sodišča za človekove pravice (v 
nadaljevanju ESČP), po kateri je učinkovito sodno varstvo pravice do sojenja v 
razumnem roku zagotovljeno le, če obsega tudi varstvo, ki nudi primerno zadoščenje, 
ki naj ga dobi tisti, ki mu je bila pravica kršena v že končanem postopku. Glede na 
sodno prakso ESČP je treba četrti odstavek 15. člena Ustave, po katerem sta 
zagotovljena sodno varstvo človekovih pravic ter pravica do odprave posledic njihove 
kršitve, v duhu konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni 
list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – v nadaljevanju EKČP) razlagati tako, da iz njega izhaja 
zahteva, po kateri mora biti v okviru sodnega varstva pravice do sojenja brez 
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nepotrebnega odlašanja zagotovljena tudi možnost uveljavljati pravično zadoščenje v 
primerih, ko je kršitev že prenehala. Pri tem je treba upoštevati kriterije ESČP, po 
katerih se presoja, ali je bil razumen rok sojenja prekoračen. 
  
Glede na navedene zahteve je Ustavno sodišče ugotovilo, da ni posebnih zakonskih 
določb, ki bi omogočale prizadeti osebi uveljaviti pravico do pravičnega zadoščenja v 
smislu EKČP. Poudarilo je, da pravično zadoščenje (just satisfaction) zaradi kršitve 
pravice do sojenja v razumnem roku v smislu EKČP ne pomeni odškodnine v 
klasičnem pomenu po kriterijih civilnopravne odgovornosti za premoženjsko ali 
nepremoženjsko škodo, kar velja tudi za odškodnino po 26. členu Ustave. Po presoji 
Ustavnega sodišča gre za zadoščenje zaradi opustitve pozitivne dolžnosti države, da 
zagotovi tak sistem oziroma organizacijo postopkov, ki bodo omogočali, da 
posameznik pride do odločitve sodišča v razumnem roku. ZUS glede na drugi odstavek 
157. člena Ustave sicer ureja sodno varstvo pravice do sojenja brez nepotrebnega 
odlašanja. Ne vsebuje pa posebnih, naravi obravnavane pravice prilagojenih določb, 
ki bi omogočale uveljavljanje pravičnega zadoščenja v primeru, ko je kršitev pravice 
do sojenja v razumnem roku prenehala. Zato je Ustavno sodišče odločilo, da je v 
neskladju s četrtim odstavkom 15. člena Ustave v zvezi s prvim odstavkom 23. člena 
Ustave. 
  
Ker gre za primer, ko zakonodajalec določenega vprašanja, ki bi ga moral urediti, ni 
uredil, razveljavitev izpodbijane ureditve ni bila mogoča. Zato je Ustavno sodišče 
sprejelo ugotovitveno odločbo. Zakonodajalcu je naložilo, naj v roku enega leta od 
objave odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije celovito uredi varstvo pravice do 
sojenja brez nepotrebnega odlašanja v ZUS ali v drugem zakonu. Po oceni Ustavnega 
sodišča bo moral zakonodajalec pri vzpostavitvi sistema varstva pravice do sojenja 
brez nepotrebnega odlašanja posebno pozornost nameniti temu, da ne bo še dodatno 
(pre)obremenil sodišč, oziroma povedano drugače, da ne bo novo pravno sredstvo za 
varstvo pravice do sojenja v razumnem roku povzročilo še dodatnega podaljšanja 
trajanja sodnih postopkov. 
  
Kljub temu, da je Ustavno sodišče v obravnavanem primeru presojalo le, ali veljavna 
zakonodaja zagotavlja učinkovito sodno varstvo pravice do sojenja brez nepotrebnega 
odlašanja, ko je kršitev že prenehala, je opozorilo, da se glede na sodno prakso ESČP 
utemeljeno zastavlja tudi vprašanje učinkovitosti sodnega varstva pravice do sojenja 
brez nepotrebnega odlašanja v primerih, ko postopek še teče. 
  
Ker odprava ugotovljene neskladnosti z Ustavo zahteva kompleksnejše zakonodajno 
urejanje, določitev načina izvršitve odločbe po drugem odstavku 40. člena Zakona o 
Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – ZUstS) v obravnavanem primeru ni bila 
mogoča. To pomeni, da imajo posamezniki kljub ugotovljeni neskladnosti z Ustavo do 
njene odprave v primeru morebitne kršitve obravnavane pravice v že končanem 
postopku na voljo le možnost zahtevati povračilo škode po 26. členu Ustave. 
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