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Procesne predpostavke za odločanje plenuma Ustavnega sodišča o sprejemu pritožbe 

 

Z odločitvijo večine petih sodnikov ne soglašam iz naslednjih razlogov: 

 

Večina je v sklepu navedla, da je sklep sprejela na podlagi prvega odstavka 55. člena ZUstS. V prvem 

odstavku 55. člena so navedeni razlogi, kdaj Ustavno sodišče pritožbo zavrže. V tretjem odstavku pa 

je določeno, da o zavrženju ustavne pritožbe odloči senat soglasno, če pa soglasja ni, se lahko za 

sprejem pisno izrečejo katerikoli trije sodniki (četrti odstavek). Omenjeni člen ZUstS torej ne daje 

plenumu Ustavnega sodišča pristojnosti za odločanje o sprejemu ali nesprejemu ustavne pritožbe. Gre 

torej za odločanje o sprejemu ustavne pritožbe brez zakonskega poblastila. Ker so o sprejemu 

ustavne pritožbe že odločili trije sodniki s svojim sklepom z dne 22. 3. 1996, je bilo ponovno odločanje 

o isti stvari glede istih pritožbenih strank nedopustno tudi zato, ker je stvar že res judicata. 

 

S tako odločitvijo je nastala situacija, ko obstajata o isti ustavni pritožbi dve končni odločitvi, ne da bi 

bila prva odpravljena. To seveda predstavlja prejudic za Vrhovno sodišče, ki bo moralo po odločitvi 

peterice odločiti o kršitvi ustave s strani predsednika Državnega zbora. V odločitvi trojice sodnikov pa 

je ugotovljeno, da je zatrjevana kršitev predsednika Državnega zbora očitna, in da bi z trajanjem 

njegovega ukrepa nastale za pritožnika nepopravljive posledice. 

 

Takšna ugotovitev je trojici sodnikov dopuščala odločitev o sprejemu ustavne pritožbe pred izčrpanjem 

izrednih pravnih sredstev. Trditev večine pa je, da kršitev ni očitna in da lahko v takem primeru 

sodišče odloči drugače od senata in pritožbo iz procesnih razlogov zavrže, to še toliko bolj v primerih 

po drugem odstavku 51. člena ZUstS, ker je drugače presodilo podanost procesnih predpostavk. 

Večina izhaja iz zmotnega in povsem nesprejemljivega stališča, da lahko plenum že sprejeto odločitev 

senata (ali trojice sodnikov) ponovno presodi glede procesnih predpostavk. Prav pri odločanju o 

pritožbi po drugem odstavku 51. člena gre za posebnost, ko senat odloča o meritornem vprašanju - 

podanost očitne kršitve - kot o predpogoju za sprejem pritožbe, ki še ni izčrpala predhodnega sodnega 

varstva. O istem vprašanju ne moreta eksistirati dve sodni odločitvi, še zlasti ne, če pretendirata na 

odločitev o dopustnosti pritožbe. Zato je bilo sodišče pristojno odločati le o tem, ali je kršitev očitna, ne 

pa več ali se ustavna pritožba sprejme. Senat oz. trojica je to vprašanje presojala v vsebinskem smislu 

le iz razlogov ali je dopustno sprejeti pritožbo zaradi še ne izčrpane pravne poti, medtem, ko mora v 

takem primeru plenum Ustavnega sodišča odločati meritorno, in dejansko o zatrjevani kršitvi ustave. 

Nikakor pa ponovno o sprejemu ali ne sprejemu pritožbe. 

 

Tudi če bi prišlo do nepravilne ocene o izpolnjenosti procesnih predpostavk na seji senata in bi bila 

pritožba sprejeta, to ne bi pomenilo za Ustavno sodišče nobenega prejudica, razen, da je storjen 

preskok presoje v upravnem sporu, kar pa je utemeljeno vedno, ko je podana vsaj verjetnost, da bi s 

čakanjem na izčrpanje redne pravne poti nastale nepopravljive posledice. Ali bi v neki zadevi lahko 

prišlo do nepopravljivih posledic je Ustavnemu sodišču z gotovostjo težko predvideti. Če se nanaša na 

tako neznane okoliščine, v kakšnem roku bi lahko predlagatelji zbrali 40.000 podpisov in koliko časa bi 

Državni zbor potreboval, da bi sprejel zakon, v katerem bi bilo inkorporirano vprašanje, ki je bilo 

sprejeto na referendumu, je stvar čistih ugibanj, ki lahko mejijo na politične špekulacije, ki so dopustne 

strankam, niso pa stvar presoje Ustavnega sodišča. 

 

Večina navaja, da je bila pobuda volilcem za razpis referenduma vložena prepozno, da bi bila možna 

izvedba referenduma, nato pa še zakonodajni postopek in da je potrebno doseči za zakon o volilnem 

sistemu z dvotretjinsko večino v Državnem zboru. Tu se ponovno špekulira z vprašanjem ali bi tak 



 2 

zakon, ki bi ga terjal uspešen referendum bil sprejet ali ne, kar spet ni stvar presoje Ustavnega 

sodišča. V nadaljevanju pa se večina celo sprašuje o morebitni ustavni spornosti predlaganega 

referenduma, če bi do njega prišlo. V tem delu je sklep večine popolnoma zašel iz polja pravnega v 

polje političnega. 

 

Ali gre za očitno kršitev 

 

Večina navaja, "da so bili na seji izraženi argumenti, na podlagi katerih bi se dalo sklepati, da kršitve 

sploh ni." Če se v odločbi že navajajo v razpravi navedeni argumenti iz katerih bi se dalo sklepati..., je 

potrebno opozoriti še na druge prav tako na seji izražene večinske argumente, da ravnanje 

predsednika Državnega zbora, ki v konkretnem primeru ni o pobudi SDSS za razpis referenduma 

obvestil ministrstva, pristojnega za vodenje evidence volilne pravice, in ni določil roka za zbiranje 

podpisov za zahtevo za razpis referenduma, pomeni kršitev človekove pravice. 

 

Pobuda volilcem po 13. členu v razmerju do 17. člena ZLRI Argumenti, da kršitve sploh ni, pa naj bi 

bili v tem, da je določba prvega odstavka 17. člena ZRLI nejasna. Nesporno je, da pobuda volicem, ki 

so jo vložili pritožniki za zbiranje podpisov 40.000 volilcev po 13. členu ZRLI, ni v nikakršni zvezi z 17. 

členom ZRLI. Da bi dana pobuda postala zahteva za razpis predhodnega referenduma po 17. členu, 

bi morala najprej dobiti 40.000 podpisov volicev, nato bi morala prestati morebiten preizkus po 15. in 

16. členu ZRLI, glede jasnosti izraženega referendumskega vprašanja oziroma celo ustavnosti, kar je 

stvar Državnega zbora oziroma šele nato Ustavnega sodišča, da bi se izenačila z zahtevo, ki jo lahko 

da tretjina poslancev ali Državni svet. Vse to pa je preprečil predsednik Državnega zbora s tem, ko ni 

o dani pobudi obvestil pristojno ministrstvo. ZRLI izrecno govori o tem, da predsednik Državnega 

zbora le obvesti ministrstvo in pri tem o ničemer ne odloča. Določi le čas zbiranja podpisov. Do 

uporabe 17. člena torej še sploh ni moglo priti, zato je sklicevanje predsednika Državnega zbora nanj 

povsem neutemeljeno, pa tudi sicer mu ta člen ne daje nobene pristojnosti, še posebej pa je 

zgrešeno, da to določbo v to presojo vpleta Ustavno sodišče. 

 

Glede vseh ostalih pomislekov do odločbe večine pa se sklicujem na obrazložitev iz odločbe trojice, ki 

je ustavno pritožbo sprejelo (sklep Up-62/96-5) in večina ni povedala, kakšna je njena usoda, saj je ni 

odpravila, to pa očitno zato ne, ker v zakonu o Ustavnem sodišču ni nobene določbe, ki bi omogočala 

odpravo ali razveljavitev pravnomočnega procesnega sklepa sodišča, ki je bil vročen prizadetim 

udeležencem v tem sporu.  

 

 

dr. Tone Jerovšek 

 
 


