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1. V tej zadevi je sodišče, potem ko je bilo doseženo večinsko stališče o neustavnosti izpodbijane 

uredbe in nekaterih določb Zakona o obrambi in Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi 

nesrečami, obširno obravnavalo tudi vprašanje, s katero tehniko odločanja bo ugotovljene 

protiustavnosti oziroma nezakonitosti najučinkoviteje odpravilo. Doseženo je bilo tudi soglasje, da 

protiustavnih oziroma nezakonitih določb ni mogoče takoj odstraniti iz pravnega reda. Deloma zato, 

ker gre za pravne praznine, deloma pa zato, ker spornih določb ni bilo mogoče ločiti od tistih, ki so 

ustavnopravno neoporečne (tako imenovani problem ločljivosti - severability). Takojšnja razveljavitev 

nekaterih določb pa bi lahko tudi nedopustno posegla v pravice drugih oziroma v javni interes. To so 

bili razlogi, da je sodišče izbiralo med razveljavitvijo z odložnim rokom (161. člen Ustave in 43. člen 

ZUstS) in med golo ugotovitvijo protiustavnosti oziroma nezakonitosti (48. člen ZUstS). Pri odločanju o 

tem, katero od omenjenih tehnik izbrati, se je pokazalo, da podlag za izbiro ene ali druge tehnike in 

njunih pravnih učinkov ne razumemo vsi sodniki enako. V nadaljevanju podajam svoje stališče do teh 

vprašanj, ki je bilo razlog, da sem se lahko v tem primeru odločil za golo ugotovitev protiustavnosti 

 

2. Sodišče se je že doslej večkrat ukvarjalo z vprašanjem, kakšne so pravne posledice razveljavitve z 

odložnim rokom in gole ugotovitve protiustavnosti. Zlasti se je zastavljalo vprašanje, ali se v času do 

uskladitve z Ustavo (vendar najdalj do začetka učinkovanja razveljavitve) protiustavni oziroma 

nezakoniti predpis še uporablja. Postavljalo se je tudi vprašanje, ali se navedeni dve vrsti odločitev 

glede učinkov v tem pogledu razlikujeta. Zame ni bilo nikoli sporno, da se tudi predpis, za katerega je 

sodišče ugotovilo, da ni v skladu z Ustavo (ni ga pa razveljavilo) oziroma predpis, ki ga je razveljavilo z 

rokom, do sprejetja novega predpisa oziroma do izteka odložnega roka, uporablja. V nasprotnem 

primeru ne vidim nobenega razloga za odlaganje učinka razveljavitve oziroma za golo ugotavljanje 

protiustavnosti tam, kjer bi bilo predpis mogoče tudi razveljaviti. 

 

3. Pri odločanju o tej zadevi pa se je prvič pojavilo (pod)vprašanje, kakšen učinek imata navedeni vrsti 

odločitev na veljavnost in uporabnost podzakonskih aktov. Pri teh v primerjavi z zakoni obstaja ta 

posebnost, da jih sodišča že tako ali tako niso dolžna uporabiti, če štejejo, da niso v skladu z Ustavo 

ali z zakonom (tkim. exceptio illegalis, ki temelji na določbah 125. člena Ustave in 3. člena Zakona o 

sodiščih: sodniki so pri opravljanju sodniške funkcije vezani (samo) na Ustavo in zakon). 

 

4. Pri iskanju odgovora na to vprašanje je treba upoštevati dva tipična položaja. 

 

a) Kadar je protiustavnost ali nezakonitost podzakonskega predpisa v tem, da določenega vprašanja 

ne ureja ali ga ureja na način, ki ne omogoča razveljavitve ali odprave (48. člen ZUstS) pride v poštev 

sploh samo gola ugotovitev. Tu bo šlo v glavnem za protiustavne ali nezakonite pravne praznine, ki ne 

onemogočajo uporabe predpisa - (redno) sodišče bo moralo te praznine ob uporabi predpisa pač 

zapolniti v skladu s pravili interpretacije v pravu. Če bi bile pravne praznine tolikšne, da bi predpis 

sploh ne mogel učinkovati, bi ga lahko Ustavno sodišče tudi takoj razveljavilo. To bi v takšnem primeru 

z upoštevanjem načela pravne države iz 2. člena Ustave najbrž celo moralo storiti. Ugotovitvene 

odločbe v primerih pravnih praznin so torej sploh naslovljene samo na normodajalca, na uporabnike 

predpisov (tu mislim tudi na organe, ki predpis uporabljajo pri odločanju) pa lahko učinkujejo pretežno 

s tem, kar sodišče pove v obrazložitvi. V teh primerih sodišče pogosto uporabi tudi pooblastilo iz 

drugega odstavka 40. člena ZUstS in pravno praznino začasno izpolni tako, da določi, na kakšen 

način naj se njegova ugotovitvena odločba izvršuje. 

 

b) Drugačen pa je položaj, ko je protiustavnost ali nezakonitost podzakonskega predpisa takšna, da ji 

je sicer tehnično mogoče priti do živega z razveljavitvijo ali odpravo, Ustavno sodišče pa se iz 

določenih ustavnopravnih razlogov ne more odločiti za uporabo takšnega izreka. Tu bo šlo za primere, 

ki jih je Ustavno sodišče v svoji dosedanji judikaturi označilo kot takšne, da 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 (glej na primer sklep U-I-168/97 - 
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OdlUS VI, 103). Po moji oceni je ravno takšnim primerom namenjena tudi določba 161. člena Ustave 

(ki jo povzema43. člen ZUstS), po kateri lahko Ustavno sodišče za rok največ enega leta odloži 

začetek učinkovanja razveljavitve. Podlage za uporabo ene od obeh navedenih tehnik so torej v 

takšnih primerih po moji oceni povsem enake. Enake pa morajo biti - do morebitne uskladitve predpisa 

oziroma do neuspešnega izteka roka za razveljavitev - tudi pravne posledice ene ali druge vrste 

izreka. 

 

5. Če so podlage za uporabo obeh tehnik in njuni učinki res enaki, pa se nujno postavi vprašanje, 

zakaj je Ustavno sodišče sploh poseglo po tej "novi tehniki". Možnost, da sodišče tudi v takšnih 

primerih izda golo ugotovitveno odločbo, v 48. členu ZUstS res ni izrecno predpisana. Ustavno 

sodišče je samo ustvarilo to tehniko predvsem zato, ker glede na izkušnje mora upoštevati tudi 

možnost, da normodajalec v postavljenem roku ne bo odpravil ugotovljenih protiustavnosti oziroma 

nezakonitosti in pa, ker določba 48. člena ne omejuje dolžine roka, ki ga lahko za uskladitev določi 

Ustavno sodišče. Takšno ravnanje je v skladu z načelom sodne zadržanosti - ker gre za najmanjši 

možen poseg v polje normodajalca (in celo za delen vnaprejšnji odpustek za njegovo neaktivnost - 

zaradi česar v razmerju do tistih, ki jih protiustavnost prizadeva, lahko morebiti govorimo že o sodnem 

aktivizmu v korist normodajalca - glej n. pr. ločeno mnenje sodnika Zupančiča v omenjeni zadevi U-I-

168/97). 

 

Dopustnost takšne razlage 48. člena pa se lahko utemelji tudi s sklepanjem z večjega na manjše (če 

sme Ustavno sodišče v takšnih primerih celo razveljaviti - četudi z odložnim rokom - ne more biti 

zadržkov zoper to, da tudi samo ugotovi nezakonitost oziroma protiustavnost). Ne glede na to, kako 

kdo ocenjuje takšno razlago Ustavnega sodišča, pa ostaja dejstvo, da je podlaga za takšno uporabo 

43. in 48. člena ZUstS ugotovitev, da bi takojšnja izločitev izpodbijanega protiustavnega ali 

nezakonitega predpisa iz pravnega reda močneje kršila ustavo, kot njegov začasni nadaljnji obstoj in 

uporaba. 

 

6. Vse to je bilo treba povedati, da lahko napravim sklep: - podlage za izrek razveljavitve predpisa z 

odložnim rokom ali pa za golo ugotovitev njegove protiustavnosti oziroma nezakonitosti, so lahko 

enake; 

 

- med pravnimi učinki razveljavitve predpisa z odložnim rokom in gole ugotovitve njegove 

protiustavnosti ali nezakonitosti - do morebitne uskladitve predpisa ali neuspešnega izteka odložnega 

roka - ni nobene razlike; 

 

- pri podzakonskih predpisih je razveljavitev z odložnim rokom ali gola ugotovitev protiustavnosti v 

primerih, ko bi bila (nomo)tehnično mogoča tudi razveljavitev ali odprava, logična samo, če ima hkrati 

takšen učinek, da so v času, za katerega je Ustavno sodišče na ta način "podaljšalo" njihovo 

veljavnost, tudi sodniki pri opravljanju svoje funkcije vezani na takšne podzakonske predpise. 
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