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Predmet te zadeve je bila ocena določb Zakona o obrambi in Zakona o varstvu pred naravnimi in 

drugimi nesrečami, ki urejajo t.i. materialno dolžnost, ter ocena določb Uredbe o izvajanju materialne 

dolžnosti za potrebe obrambe, zaščite, reševanja in pomoči. S samo odločitvijo, ki je vsebovana v 

izreku odločbe Ustavnega sodišča, in razlogi zanjo se strinjam. Pritrdilno ločeno mnenje sem 

napovedal le zaradi tehnike odločanja Ustavnega sodišča, ki jo je izbralo v konkretnem primeru. 

 

Ustavno sodišče je namreč tako glede zakonskih določb (tistih seveda, za katere je ugotovilo, da so v 

neskladju z Ustavo), kot tudi glede določb Uredbe izdalo ugotovitveno odločbo (ugotovitev, da določbe 

so v neskladju z Ustavo) in naložilo zakonodajalcu in Vladi, da ugotovljeno neskladnost v določenem 

roku odpravita. 

 

Podlago tej odločitvi (ugotovitveni odločbi) predstavlja 48. člen Zakona o Ustavnem sodišču (ZUstS). 

Po mojem mnenju je bil uporabljen napačno, zato sem se zavzemal za razveljavitveno odločbo. Za 

razveljavitveno odločbo zaradi tega, ker menim, da uporaba 48. člena ZUstS za primere, ko je možna 

razveljavitev (ali celo odprava) izpodbijane norme odpira vprašanje, na katerega še ni odgovora, 

Ustavno sodišče pa bi ga ob izdaji takšne ugotovitvene odločbe moralo dati. Gre za vprašanje, kako 

naj sodišča pri reševanju sporov ravnajo v primeru, ko bi pri sojenju morala uporabiti zakonsko ali 

podzakonsko normo, za katero je Ustavno sodišče ugotovilo, da ni v skladu z Ustavo. 

 

To vprašanje se v primeru podzakonske norme zastavlja zaradi učinka 125. člena Ustave, ki sodnika 

pri opravljanju sodniške funkcije veže le na spoštovanje Ustave in zakona (t.i. exceptio illegalis). V 

primeru zakonske norme pa se to vprašanje zastavlja zaradi 156. člena Ustave, po katerem mora 

sodnik v primeru, če meni, da je zakon, ki bi ga moral uporabiti pri sojenju, neustaven, prekiniti 

postopek in začeti postopek pred Ustavnim sodiščem. Po isti ustavni določbi mora postopek 

nadaljevati po odločitvi Ustavnega sodišča. Vprašanje je, kako naj sodi na podlagi odločbe, v kateri je 

ugotovljeno, da je zakonska norma v neskladju z Ustavo. 

 

Ustava v 161. členu določa vrste odločitev Ustavnega sodišča, kadar to odloča o ustavnosti zakonskih 

norm ter odloča o ustavnosti in zakonitosti podzakonskih norm. Zakonski ureditvi (torej ZUstS-u) 

prepušča le ureditev posledic odločitev. 

 

V primeru ugotovljene neskladnosti zakonske norme z Ustavo je z Ustavo določena vrsta odločitve 

razveljavitev - s takojšnjim učinkom ali z odložnim rokom, ki ne sme biti daljši od enega leta. Isto velja 

za podzakonske norme, le da je pri njih kot vrsta odločitve poleg razveljavitve predvidena tudi 

odprava, odložni rok pri razveljavitvi pa z Ustavo ni omejen. 

 

Zakonodajalec je od teh (ustavno določenih) vrst odločitev naredil izjemo - ugotovitveno odločbo. Torej 

ne razveljavitev zakonske norme ali razveljavitev oziroma odprava podzakonske norme, temveč zgolj 

ugotovitev njene neustavnosti ali/in nezakonitosti. 

 

ZUstS določa tri položaje, ko lahko Ustavno sodišče izda ugotovitveno odločbo o neustavnosti 

zakonske norme (zanimivo, da v poglavju, ki ureja pravne posledice odločitve): 

 

- če je bil zakon (izpodbijana zakonska norma) med postopkom usklajen z Ustavo ali je prenehal 

veljati, niso pa bile odpravljene posledice neustavnosti (47. člen ZUstS);  

 

- če je zakon protiustaven zato, ker določenega vprašanja ne ureja (neustavna pravna praznina - 48. 

člen ZUstS);  

 

- če zakon ureja določeno vprašanje na način, ki ne omogoča razveljavitve (48. člen ZUstS). 
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Vsi trije primeri veljajo tudi, kadar gre za podzakonske akte oziroma podzakonske norme. 

 

Prva dva primera z vidika moje obravnave nista sporna, ker ne povzročata nejasnosti pri sojenju pred 

rednimi sodišči. V prvem primeru (47. člen ZUstS) ugotovitvena odločba logično izhaja iz dejstva, da 

izpodbijane norme ali sploh ni več ali pa je vsaj ni z ustavno sporno vsebino. Poleg tega Ustavno 

sodišče samo določi ali ima ugotovitev neskladnosti takšne podzakonske norme z Ustavo učinek 

odprave ali razveljavitve. Kakšen je učinek odprave ali razveljavitve je določeno v členih 43. do 46. 

ZUstS. V primeru ugotovitve neskladnosti zakonske norme z Ustavo pa že iz dikcije 47. člena ZUstS 

izhaja, da ima ta lahko le učinek razveljavitve. Po 44. členu ZUstS učinkuje torej le na razmerja, o 

katerih še ni pravnomočno odločeno, po stališču Ustavnega sodišča (glej odločbo št. Up-252/96 z dne 

30.9.1999, Uradni list RS, št. 86/99, točka 6 obrazložitve) pa tudi na razmerja, o katerih je že 

pravnomočno odločeno, če je do ugotovitve neskladnosti zakonske norme z Ustavo prišlo v času po 

vložitvi ustavne pritožbe, katere predmet je pravnomočna sodna (upravna) odločba. 

 

Tudi v drugem primeru, v katerem ZUstS predvideva ugotovitveno odločbo (48. člen ZUstS), takšna 

vrsta odločbe logično izhaja iz položajev, v katerih se znajde Ustavno sodišče pri odločanju. V primeru 

pravne praznine ni kaj razveljaviti. Če Ustavno sodišče ugotovi, da je pravna praznina neustavna, bo o 

tem izdalo ugotovitveno določbo in naložilo zakonodajalcu, da v določenem roku odpravi ugotovljeno 

neustavnost. Sodnik, ki sodi v postopku pred rednim sodiščem, bo v takšnem primeru skušal odločiti 

na podlagi Ustave same. V primeru ugotovljene "podzakonske" praznine, bo moral odločiti na podlagi 

zakona. 

 

Tretji primer je, ko Ustavno sodišče izda ugotovitveno določbo o neskladnosti, ker zakon ali 

podzakonski akt ureja določeno vprašanje na način, ki ne omogoča razveljavitve (48. člen ZUstS). Pri 

tem primeru pa se moje stališče razlikuje od stališča, ki je uveljavljeno v dosedanji ustavnosodni praksi 

in je dobilo odraz tudi v izreku odločbe, h kateri pišem to ločeno mnenje. Pogoj za izdajo ugotovitvene 

odločbe v tem primeru je torej to, da norma (zakonska ali podzakonska) ureja določeno vprašanje na 

način, ki ne omogoča razveljavitve. Do sedaj je Ustavno sodišče štelo, da je ta pogoj izpolnjen v 

primeru, če bi z razveljavitvijo nastalo (pravno) stanje, ki bi bilo še bolj v neskladju z Ustavo, kot je 

izpodbijana ureditev oziroma bi razveljavitev prehudo posegla v ustavno varovane pravice drugih. 

Vendar - temu je namenjena razveljavitev z odložnim rokom. 

 

Temeljna funkcija Ustavnega sodišča je, da iz pravnega reda izloči neustavne oziroma nezakonite 

norme. Da pri tem izločanju ne bi povzročilo še večjega protiustavnega ali nezakonitega stanja odloži 

pričetek učinkovanja razveljavitve. Nastop učinkov razveljavitve pa ne bo povzročilo neustavnega 

stanja, ki bi ga zakrivilo Ustavno sodišče - neustavno stanje bosta povzročila zakonodajalec ali pa 

izvršilna oblast, če ne bosta v obdobju odloga pričetka učinkovanja razveljavitve neustavne norme 

uskladila z Ustavo oziroma zakonom. Ugotovitvena odločba v obravnavanem primeru ne pomeni nič 

drugega kot nezaupnico zakonodajalcu oziroma izvršilni veji oblasti, češ da nista sposobna (ali celo 

sploh ne bosta hotela) v postavljenem roku odpraviti neskladnosti norme z Ustavo oziroma zakonom. 

Tega pa po mojem mnenju ni mogoče šteti za ustavnopraven razlog, ki narekuje ugotovitveno odločbo 

namesto razveljavitvene. Tudi Ustavno sodišče samo je v odločbi št. U-I-163/99 z dne 23.9.1999 

(Uradni list RS, št. 80/99) zapisalo: "Ustavno sodišče pri izvrševanju svojih pristojnosti namreč ne 

more izhajati iz predpostavke, da drugi državni organi ne bodo izpolnili svojih ustavnih pristojnosti". Že 

v mesecu decembru leta 1995 pa je v odločbi št. U-I-114/95 (Uradni list RS, št. 8/96) zapisalo, da je 

zakonodajalec dolžan izvršiti odločbo Ustavnega sodišča, sicer krši določbo 2. člena Ustave (načela 

pravne države) in 3. člena Ustave (načelo delitve oblasti). Ob upoštevanju obeh navedenih stališč (ki 

nista zapisani samo v citiranih odločbah, temveč tudi v drugih) menim, da ni podlage za takšno 

razlago 161. člena Ustave in 48. člena ZUstS, po kateri naj bi bila ta dva člena podlaga za 

ugotovitveno odločbo za primer nevarnosti, da zakonodajalec ali izvršilna oblast ne bosta izpolnili 

obveznosti, naložene z odločbo Ustavnega sodišča (odpravili ugotovljeno neskladnost v postavljenem 

roku), zaradi česar bo nastalo še bolj protiustavno stanje. 

 

In kakšne so pravne posledice takšne ugotovitvene odločbe (takšne, ki se izda iz navedenega razloga 

namesto razveljavitvene)? Imamo torej normo (zakonsko ali podzakonsko), ki je zelo jasna (ne gre za 

pravno praznino), zanjo pa je ugotovljeno, da je neustavna oziroma nezakonita. Neustavna oz. 
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nezakonita v tem trenutku - ne morda čez eno leto oziroma po poteku roka za odpravo ugotovljene 

neskladnosti. 

 

Ne morem se namreč strinjati s stališčem, po katerem med pravnimi učinki razveljavitve z odložnim 

rokom in ugotovitvijo z rokom za uskladitev ni nobene razlike v času do izteka obeh rokov ali celo s 

stališčem, da ugotovitev učinkuje kot razveljavitev z odloženim rokom za nedoločen čas. Za takšno 

odločbo v primeru pobude pobudnik sploh nima pravnega interesa. 

 

Njegov pravni položaj se (če zakonodajalec ne bo uskladil norme) nikoli ne bo spremenil. Takšna 

ugotovitvena odločba torej zanj lahko sploh ne bo imela nobenih pravnih posledic. To pa pomeni, da bi 

moralo Ustavno sodišče pobudo zavreči zaradi neobstoja pravnega interesa (pa čeprav bi v 

obrazložitvi povedalo, kaj vse je z izpodbijano normo "narobe"). Tudi če bi rok za uskladitev pri 

ugotovitveni odločbi po učinku enačili z odložnim rokom pri razveljavitvi, bi prišli v enak položaj: do 

izteka roka za uskladitev ugotovitvene odločbe nima učinka (enako kot ga nima razveljavitvena v času 

odložnega roka), po izteku tega roka pa tudi ne. Posebnega učinka podaljšanja veljavnosti (ali pa vsaj 

uporabe) norme (zakonske ali podzakonske), za katero je z ugotvitveno odločbo ugotovljena 

neskladnost z Ustavo oziroma zakonom, za čas do poteka uskladitvenega roka ni. Učinek po izteku 

tega roka je namreč isti. Morda bi teza o neučinkovanju takšne ugotovitvene odločbe na veljavnost 

norme zdržala, če bi učinke obravnavali le z vidika naslovljencev norme. Vendar je predmet tega 

ločenega mnenja vprašanje, kako naj ravna sodnik, ki bi moral takšno normo uporabiti pri sojenju. 

 

Če bi bil sam v položaju takšnega sodnika, podzakonske norme, za katero je z ugotovitveno odločbo 

Ustavnega sodišča ugotovljeno, da ni v skladu z Ustavno oziroma zakonom, ne bi uporabil. Če lahko 

na podlagi 125. člena Ustave sam izločim iz pravnega reda (resda samo v konkretnem primeru) 

takšno podzakonsko normo, jo bom še toliko prej (tudi tokrat le v konkretnem primeru), če je Ustavno 

sodišče ugotovilo njeno neustavnost oziroma nezakonitost. Enako bi ravnal, če bi kot sodnik začel 

postopek za oceno ustavnosti zakonske norme (156. člen Ustave), če bi lahko odločil direktno na 

podlagi Ustave. 

 

V obeh primerih bi ravnal drugače le, če bi Ustavno sodišče na podlagi drugega odstavka 40. člena 

ZUstS določilo način izvrševanja svoje ugotovitvene odločbe v času do odprave ugotovljene 

neskladnosti. Po stališču Ustavnega sodišča ima namreč del izreka njegove odločbe, s katerim se 

določi način njene izvršitve, moč zakonske norme (glej odločbo št. U-I- 163/99, točka 10 obrazložitve). 

Nanj (kot na zakonsko normo) je vezan tudi sodnik pri opravljanju sodniške funkcije. 

 

 
Dr. Janez Čebulj 


