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Delno odklonilno in delno pritrdilno ločeno mnenje sodnika Krivica, 

ki se mu pridružujeta sodnika Jerovšek in Zupančič 

 

 

I. 

 

Nasprotoval sem prvemu delu 2. točke izreka (glede 52. člena ZVDZ in 73. člena ZLV), na kar se 

nanaša obrazložitev pod B.-II. (uporaba znaka) - v zvezi z drugim delom 2. točke izreka (glede členov 

96 do 102 ZLV), na kar se nanaša obrazložitev pod B.-III. (pravno varstvo v kandidacijskem postopku), 

pa izražam pridržek oziroma drugačno mnenje le glede nekega dela obrazložitve te odločitve. 

 

II. 

 

(uporaba znaka) 

 

Večina je svoje stališče, da razlikovanje med strankarskimi in nestrankarskimi kandidatnimi listami 

(prve smejo imeti simbol oziroma znak, druge pa ne) ne pomeni kršitve enakosti (pasivne) volilne 

pravice, v 10. in 11. točki obrazložitve utemeljila s tem, da se politična stranka kot trajna, organizirana 

skupina s programom, statutom itd. jasno loči od občasne skupine volilcev, ki je postavila za volitve 

svojo, t.i. državljansko listo, in da zato "ne gre za enake pojavne oblike političnega delovanja in je zato 

zakonodajalec različna stanja lahko različno normiral". 

 

Zakonodajalec je tudi po mojem mnenju res lahko različno normiral ti dve "različni pojavni obliki 

političnega delovanja" (delovanje političnih strank je uredil v posebnem zakonu, delovanje občasnih 

"državljanskih list" pa le v volilni in z njo povezani zakonodaji), toda to seveda ni sporno. Če pa je 

volilna zakonodaja omogočila tema dvema tako različnima "oblikama političnega delovanja" (in samo 

njima), da smeta postavljati kandidate na volitvah, je iz razlik med njima nelogično sklepati na ustavno 

dopustnost diskriminacije med njima, ko obe nastopata v medsebojnem tekmovanju za glasove 

volilcev: tu morata biti obe povsem enakopravni, kar nujno sledi že iz ustavnega načela enakosti 

volilne pravice (aktivne in pasivne). 

 

Stranke imajo seveda (nujno) svoja imena, pod katerimi nastopajo tudi na volitvah, nestrankarske liste 

pa same po sebi takih imen nimajo - zato jim je ZVDZ v 53. členu omogočil, da si ga določijo (in torej 

tudi s svojim imenom vplivajo na volilce). 

 

Stranka ima lahko tudi svoj simbol oziroma znak, ki ga po 52. členu ZVDZ lahko doda imenu liste (in 

na glasovnico) - nestrankarskim listam pa to ni dovoljeno. Kršitev enakosti pasivne volilne pravice, 

torej enakih možnosti vseh tekmujočih kandidatnih list (Chancengleichheit, kot pravijo Nemci), je 

povsem očitna. Brž ko eni konkurenti na volitvah simbole na glasovnicah imajo, drugi pa ne, jih to 

nujno postavlja pred množico (tudi neizobraženih ipd.) volilcev v povsem očitno neenakopraven 

položaj.[1] 

 

Celo v primeru, če tu ne bi šlo za poseg v eno izmed posameznih ("specifičnih") ustavnih pravic, kjer 

so posegi dopustni le v skladu z načelom sorazmernosti, torej zlasti pod pogojem, da so za 

zavarovanje nekih drugih pravic nujni (neizbežni), in če bi šlo le za poseg v splošno načelo (pravico) 

enakosti pred zakonom, bi po nemški judikaturi in literaturi za dopustnost tu ugotovljenega razlikovanja 

ne zadoščalo najti kakršenkoli razumen, stvaren razlog za to razlikovanje (kot jih je poskušala najti 

obrazložitev večinske odločitve). Zaradi ključnega pomena volitev za vzpostavitev demokratične 

oblasti (ki bo potem smela v zakonih državljane razlikovati oziroma diskriminirati, če bo za to našla 
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kakršenkoli razumen, stvaren razlog - razen seveda v njihovih ustavnih pravicah, kjer so pogoji za 

dopustnost razlikovanja mnogo ostrejši) bi bilo tudi v takem primeru - če torej v ustavi posebnega 

člena o enakosti volilne pravice ne bi bilo - razlikovanje v pravicah kandidatov na volitvah dopustno 

samo "iz posebnega, nujnega razloga" in ne iz kakršnegakoli razumnega, stvarnega razloga. 

(Podrobneje o tem glej v mojem ločenem mnenju v zadevi "nacionalne liste" U-I-106/95 z dne 

21.2.1996.) Toda tudi v naši ustavi je poseben člen o enakosti volilne pravice: volilna pravica je torej 

posebna ustavna pravica in o tem, da so posegi vanjo dopustni le, kadar so res neizbežni, že zato ne 

bi smelo biti nikakršnega dvoma (če zgoraj omenjene, vsaj zame zelo prepričljive nemške 

argumentacije v zvezi z načelom enakosti na področju volilne zakonodaje niti ne bi poznali). 

 

Navsezadnje pa celo v primeru, da bi - v nasprotju z gornjimi spoznanji - v tem primeru uporabili 

običajni "test samovolje" (po katerem je zakonsko razlikovanje nedopustno le, če zanj sploh ni najti 

nikakršnega razumnega, stvarnega razloga in če ga je torej treba šteti za samovoljno), zlasti 11. točka 

obrazložitve tega testa po mojem mnenju uspešno ne prestane. 

 

Tudi pri tem testu namreč ne zadošča kakršenkoli razumen razlog, ampak mora biti ta razumni razlog 

za razlikovanje hkrati tudi stvaren, torej izhajajoč iz narave stvari oziroma iz predmeta urejanja. 

 

Razlog za razlikovanje, naveden v 11. točki obrazložitve, namreč ne izhaja iz narave stvari, ki se v 

izpodbijanem zakonu ureja (volitve, volilna pravica - če o njeni enakosti niti ne govorimo), ampak iz 

"varovanja interesov imetnikov znakov na gospodarskem, kulturnem, socialnem, političnem in drugih 

področjih" oziroma iz razlogov pravnega varstva v pravnem prometu itd. Ta razlog razlikovanja je 

predmetu urejanja očitno tuj (sachfremd). Če je sam po sebi tako močan, da izključuje vsako drugo 

možnost, ga bo seveda kljub temu treba upoštevati, toda na podlagi strogega testa, tj. dopustnosti 

posegov v ustavne pravice po načelu sorazmernosti (če je res nujen za zavarovanje približno enako 

pomembnih ustavnih pravic drugih). Če je te pravice (pravno varnost v pravnem prometu itd.) mogoče 

zavarovati na blažji način (po možnosti sploh brez posega v volilno pravico), je ona prva varianta 

ustavno nedopustna. In tu je to očitno možno: zakon, ki bi dopustil uporabo znaka tudi t.i. 

državljanskim listam, bi pač moral urediti tudi vprašanje pravnega varstva v pravnem prometu - če je 

to praktično seveda sploh potrebno (morda vsaj z načelno določbo: "kolikor taka lista tak svoj znak - in 

ime - uporablja tudi v pravnem prometu, za to smiselno veljajo določbe o uporabi imena in znaka 

drugih pravnih oseb, pri čemer siceršnjo registracijo nadomešča ustrezna odločitev pristojne volilne 

komisije"). 

 

V 12. točki obrazložitve pa večina zavzema tudi stališče, da izpodbijana zakonska ureditev glede 

uporabe znaka tudi v svobodo izražanja (iz 39. člena Ustave) ne posega. V tej fazi postopka (torej šele 

v postopku za preizkus utemeljenosti pobude) moje stališče do te zatrjevane kršitve sicer še ne more 

biti tako kategorično kot glede očitne kršitve 43. člena Ustave, moram pa kategorično nasprotovati v 

12. točki obrazložitve zgolj postavljeni in v bistvu neobrazloženi trditvi, da te kršitve (očitno?) ni. 

 

Ali je z nemožnostjo uporabe simbolov nestrankarskim volilnim konkurentom omejena tudi njihova 

svoboda izražanja, je zanimivo, toda tudi težko vprašanje. Obojega (zanimivosti in teže tega 

vprašanja) se pri nas najbrž ne zavedamo zlasti zato, ker se z 39. členom Ustave doslej sploh še 

nismo bili prisiljeni poglobljeno ukvarjati. Tuja judikatura in literatura o tem je nepregledna in kdor jo je 

samo od daleč pogledal, lahko vsaj sluti, kaj vse je tu lahko vprašljivo. Mislim pa, da bi bilo bolje v 39. 

člen "ugrizniti" najprej ob kakšnih preprostejših in bolj tipičnih primerih in ne v tako specifičnem, kot je 

ta. Tu bi se temu namreč lahko izognili z znano formulo: "ker je bilo izpodbijane določbe treba 

razveljaviti že zaradi neskladja s 43. členom Ustave, se Ustavno sodišče ni opredeljevalo do 

vprašanja, ali so te določbe v neskladju tudi z 39. členom Ustave". Te formule pa seveda ni mogoče 

uporabiti v primeru, da se neskladja s 43. členom ne ugotovi. 

 

III. 

 

(pravno varstvo v kandidacijskem postopku) 

 

S tem delom odločitve se v celoti strinjam in prav tako z njeno obrazložitvijo (pod B.-III.). Pridržek 

oziroma drugačno mnenje izražam le glede zaključne misli v 19. in 20. točki obrazložitve. Po (tudi po 

mojem mnenju pravilni) ugotovitvi, da v primerih, kjer je namesto "redne" pritožbe zoper odločitve 
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volilne komisije možno le takojšnje sodno varstvo, gre sicer za poseg v ustavno pravico iz 25. člena 

Ustave, da pa je ta poseg ustavno dopusten, bi bilo ustavno dopustnost takega posega treba utemeljiti 

z uporabo načela sorazmernosti in ne z argumentom, da je za tako ureditev zakonodajalec imel 

"utemeljene razloge, ki izhajajo iz narave stvari" oziroma da gre za "razumno razlikovanje, ki izhaja iz 

narave stvari". Navedeni argument namreč zadošča za utemeljitev dopustnosti posega le takrat, kadar 

gre le za poseg v splošno načelo enakosti pred zakonom (oziroma v istoimensko ustavno pravico iz 

drugega odstavka 14. člena Ustave) - kadar gre za poseg v neko posebno ("specifično") ustavno 

pravico, v tem primeru v pravico iz 25. člena Ustave, pa je poseg dopusten le, če je v skladu z 

načelom sorazmernosti oziroma njegovo trojno zahtevo po primernosti, nujnosti in sorazmernosti (v 

ožjem smislu) takega posega. Da tu obravnavani poseg v ustavno pravico iz 25. člena izpolnjuje prvi 

dve od teh treh zahtev, je pravzaprav v 20. točki obrazložitve že povedano. Argumentacija bi se le še - 

namesto z ugotovitvijo o "razumnosti in stvarnosti zakonodajalčevega razloga" - morala končati z 

ugotovitvijo, da je tudi tretja zahteva iz "testa sorazmernosti" izpolnjena: poseg je "v razumnem 

sorazmerju" z dobrino, ki je bila s tem zavarovana, saj je zagotovitev normalnega poteka volitev in s 

tem normalnega izvrševanja volilne pravice državljanov tako pomembna ustavna dobrina, da 

opravičuje nujen poseg v pravico do pravnega sredstva (ni najprej "redne" pritožbe, ampak "pritožba" 

kar takoj na sodišče, pristojno za upravne spore). 

 

 

            Matevž Krivic 

 

        dr. Tone Jerovšek 

 

      dr. Boštjan M. Zupančič 

 

 

 

Opomba: 

[1] Morda bi jim pri delu volilcev odsotnost simbola utegnila celo koristiti - če bi ti volilci to odsotnost 

simbola dojeli kot znak, da ne gre za politično stranko, in bi morda prav zato zanje raje glasovali. Toda 

odsotnost simbola ni zanesljiv znak za to, saj tudi strankarske liste simbol lahko dodajajo imenu 

stranke ali pa tudi ne. In kot je strankam prepuščeno, ali bodo to sredstvo razpoznavanja in 

propagande na glasovnicah uporabile ali ne, mora biti enaka možnost izbire omogočena tudi 

nestrankarskim kandidatnim listam. 

 


