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USTVARJANJA KARIKATURE USTAVNEGA SODIŠČA 
 
 
1. Pobudnik izpodbija nedavno sprejeti ukrep Vlade o omejitvi gibanja med 21. in 6. uro, s 

katerim v času vrhunca epidemije ob skrbno pripravljenih nasvetih zdravstvene stroke in 

ob primerjalno-pravnem vzoru iz drugih držav Vlada poskuša preprečiti nadaljnje širjenje 

bolezni v smer scenarija, kot smo mu bili priča spomladi v sosednji Italiji. Pobudnik 

zatrjuje, da naj bi bil takšen ukrep nesorazmeren, ker naj bi kljub izjemam in omejenosti 

trajanja na del dneva (noč) predstavljal ne le omejitev gibanja (32. člen Ustave), ampak 

že kar množičen odvzem osebne svobode oziroma neke vrste "hišni pripor" (19. člen 

Ustave). Pobudnik nadalje zatrjuje, da je tudi zakonska podlaga takšnega ukrepa (39. 

člen Zakona o nalezljivih boleznih pristojnost sprejeti ukrepe omejitev gibanja z namenom 

preprečitve širjenja nalezljivih bolezni podeljuje Vladi) protiustavna, ker naj bi bila preveč 

nedoločna. Končno, pobudnik vlaga tudi predlog za začasno zadržanje sprejetih ukrepov. 

  

2. Ustavno sodišče je danes odločalo zgolj o pobudnikovem predlogu za začasno 

zadržanje ukrepov. Skupaj z večino sedmih sodnic in sodnikov (za zadržanje ukrepov je 

glasovala le sodnica dr. Mežnar),1 sem glasoval proti pobudnikovemu predlogu za 

zadržanje. Četudi večina za takšen sklep ni imela enotnih nosilnih razlogov, sem sam 

zanj glasoval zato, ker "le" delno omejeno gibanje (za 9 ur na dan, pri čemer gre v celoti 

za nočne ure), ki je začasno omejeno za najhujše obdobje epidemije in obenem 

predvideva tudi nujne izjeme, ne more odtehtati nevarnosti, ki bi se lahko zgodila, če bi 

sodišče sledilo predlogu pobudnika in ukrep zadržalo. Obstaja namreč resna možnost, da 

                                            
1 Sodnica dr. Jadek-Pensa pa sklepa ni podprla iz drugih razlogov. 
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bi v primeru zadržanja ukrepov sodniki sami (ob neupoštevanju zdravstvene stroke, ki je 

tak predlog skrbno pretehtala in predlagala) povzročili poslabšanje zdravja in smrt 

večjega števila ljudi ter morda stanje celo nepovratno potisnili v smer scenarija, kot smo 

ga spomladi opazovali v sosednji Italiji. Pri presoji predlogov za začasno zadržanje pa 

Ustavno sodišče vselej tehta težo vrednot, ki bi bile ogrožene, če bi ukrep zadržali, s težo 

vrednot, ki bi bile ogrožene, če ukrepa ne bi zadržali. Teža, ki jo predstavlja množična in 

trajna izguba življenja ter zdravja ljudi je neprimerno večja od teže začasne in delne 

omejitve gibanja s predvidenimi izjemami. Pobudnikov predlog za zadržanje je torej očitno 

neutemeljen.  

 

3. Ob tem, da sem glasoval za sklep o zavrnitvi pobudnikovega predloga za začasno 

zadržanje, pa pripominjam tudi, da pobudnik po moji oceni prav tako nima pravnega 

interesa za neposredno izpodbijanje ukrepov s pobudo pred Ustavnim sodiščem.  

 

4. Eden od razlogov za to oceno je med drugim ta,2 da je pobudnik Igor Vuksanović, ki je 

zaposlen kot svetovalec na Ustavnem sodišču in je torej eden od akterjev znotraj procesa 

institucije, katere ustavna naloga je presojanje in ne vlaganje neposrednih pobud. 

Svetovalec iz Ustavnega sodišča je podobno kot sodnice in sodniki zavezan varovati 

zunanji videz nepristranskosti Ustavnega sodišča. Zunanji videz nepristranskosti pa je, če 

bi akterjem znotraj procesa presoje na Ustavnem sodišču kar počez in kot pravilo priznali 

pravni interes tudi za vlaganje neposrednih abstraktnih pobud, neizogibno poteptan. Kot 

dokaz te ocene si predstavljajte, kaj bi se zgodilo, če bi vsi sledili takemu standardu 

priznanja pravnega interesa in bi tudi ostali svetovalci ter sodnice in sodniki Ustavnega 

sodišča (vsi navedeni smo zavezani k spoštovanju zunanjega videza nepristranskosti 

sodišča) od jutri naprej začeli vlagati neposredne pobude za abstraktno presojo 

ustavnosti. Sam bi jih npr. v prihodnjih mesecih lahko vložil kakih več deset na različnih 

področjih veljavnega pravnega reda, kjer ocenjujem, da bi lahko šlo za protiustavnosti, 

enako sem prepričan velja tudi za svetovalce. Takšni svetovalci ter sodnice in sodniki bi 

se iz odločanja v vsakem primeru tovrstnih pobud, v katerem bi nastopali kot stranka, 

seveda izločili. Tako kot je bil iz COVID zadev izločen tudi kolega Vuksanović. Toda to 

kljub temu ne bi opralo madeža na zunanjem videzu oziroma dojemanju takšnega 

"sodišča" kot resnega in nepristranskega sodišča, ki je po Ustavi nepristranski forum 

presoje in ne vir pobud za presojo. Česa tako nenavadnega, kot bi bil opisani standard, v 

svojem dvajsetletnem izpopolnjevanju iz ustavnega prava v okolju tradicionalnih ustavnih 

demokracij nisem zasledil. In vendar slovensko Ustavno sodišče z današnjo odločitvijo, 

da zgolj zavrne predlog za začasno zadržanje, namesto da bi takšno pobudo v celoti 

zavrglo že na začetku, vzpostavlja prav tak standard. Namesto, da bi tudi navzven, v 

dojemanju svojih naslovnikov, utrjevalo videz najvišjega varuha ustavnosti, človekovih 

                                            
2 Za ostale razloge, ki prav tako narekujejo nepriznanje pravnega interesa v tem primeru, glej moje 
odklonilno ločeno mnenje, Odlok o začasni prepovedi gibanja in zbiranja (COVID-19): vprašanje 
pravnega interesa, začasnega zadržanja in prikritja identitete, v zadevi št. U-I-83/20, dostopno na 
povezavi http://www.us-rs.si/documents/2e/ab/u-i-83-20-delno-odklonilno-lm-ddr-jaklic4.pdf. Tudi v 
današnjem primeru pobudnik namreč glede pravnega interesa zgolj splošno in preskopo zapiše, 
da je prebivalec Ljubljane in da se ga omejitev torej tiče. 

http://www.us-rs.si/documents/2e/ab/u-i-83-20-delno-odklonilno-lm-ddr-jaklic4.pdf
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pravic in nepristranske razsoje o teh najvišjih vrednotah, iz institucije ustavnega sodišča 

ustvarja karikaturo, ki ji v okolju svobodnega demokratičnega sveta ni primerjave. 

 

5. Naj v izogib napačnim reinterpretacijam mojega opozorila takoj dodam, da moje 

stališče ni, da sodniški svetovalci ter sodnice in sodniki ne bi mogli pred sodišči 

uveljavljati varstva svojih pravic. Tako kot vsi drugi državljanke in državljani jih lahko 

uveljavljajo v konkretnih postopkih, ki se tičejo takega posameznega sodnega subjekta ali 

ožjega kroga subjektov. Denimo, ko se svetovalec sodišča ali sodnik v rednem postopku 

po stopnjah vse do naposled Ustavnega sodišča pritožuje zaradi po njegovem mnenju 

protizakonitega ali protiustavnega ravnanja v postopku njegove neizvolitve na višje 

mesto, ko gre za izpodbijanje zaradi nezakonitosti pri izplačilu plače, ko gre za tožbe in 

pritožbe vseh vrst in druge klasične postopke, v katerih ima za varstvo svojih pravic zgolj 

ta sodna oseba ali ozek krog tovrstnih oseb svoj pravni interes. V okviru takšnih 

konkretnih postopkov lahko uveljavlja tudi protiustavnost predpisa. Tu ima svoj subjektivni 

pravni interes v okviru konkretnega primera, ki ga za to sodno osebo ne more nadomestiti 

nobena tretja oseba, saj lahko le sama zavaruje pravice, ki se v konkretnem postopku 

tičejo le nje same. V takih primerih je edini način, da sodna oseba zavaruje svojo pravico 

ta, da jo v konkretnem postopku pred sodišči tudi sama uveljavlja (nihče drugi namesto 

nje je ne more, saj drugi nima pravnega interesa). Zato je takšna praksa konkretnega 

varstva pravic v subjektivnih konkretnih postopkih povsem nesporna tudi, kadar gre za 

svetovalce na sodiščih in seveda tudi za sodnice in sodnike. 

 

6. Toda to je seveda nekaj popolnoma drugega, kot pa novi standard, ki ga Ustavno 

sodišče prenagljeno kuje v današnjem primeru. V današnjem primeru namreč ne gre za 

vprašanje subjektivnega pravnega interesa, ki izvira iz konkretnega pravnega postopka in 

se tiče le svetovalca, tako da ima zgolj sam kot edini pravni interes za zaščito svojih 

pravic v takšnem subjektivno zamejenem konkretnem postopku in je uporaba pravnega 

sredstva torej neizogibna. Nasprotno, tu gre za vprašanje izvorne določitve širšega kroga 

upravičenih vlagateljev pobude za abstraktno presojo ustavnosti splošnih predpisov izven 

konkretnega postopka in kar neposredno na Ustavno sodišče, ki pa ni institucija 

ustvarjanja ampak presojanja pobud. Če pa je Ustavno sodišče danes vzpostavilo 

drugačen standard, da se namreč lahko naenkrat tako kot kolega Vuksanović tudi vsi 

ostali svetovalke in svetovalci ter z njimi tudi sodnice in sodniki (vsi od naštetih smo 

zavezani varovati videz nepristranskosti procesa presoje Ustavnega sodišča) prosto 

poslužujemo možnosti vlaganja tudi splošnih pobud za abstraktno presojo ustavnosti 

neposredno na Ustavno sodišče, to pomeni, da imamo lahko v zelo kratkem času pred 

Ustavnim sodiščem kupe pobud s strani kogarkoli od nas, akterjev znotraj procesa 

presoje pobud. Svetovalci in sodniki bi od takšnega standarda naprej lahko s polno paro 

generirali pobude, v vsakem od teh postopkov pa bi odločili sodniki, ki v tistem primeru ne 

bi bili stranka. Le stranka postopka (posamezni svetovalec ali sodnik pobudnik) bi bila v 

vsakem posameznem primeru namreč izločena. Po standardu, ki ga Ustavno sodišče 

ustvarja danes, ker pobude takšnega pobudnika ni primarno zavrglo, ampak je pred tem 

že odločalo o enem od njenih predlogov (o zadržanju), je to očitno dovoljeno. A to je 

absurden in z institucionalno strukturo, ki jo predpisuje Ustava, očitno neskladen 
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standard, ki bi v primeru, če bo do dokončnega sprejetja te pobude in s tem uveljavitve 

standarda zares prišlo, iz Ustavnega sodišča v očeh domače in mednarodne javnosti 

ustvaril karikaturo. Le karikatura sodišča namreč sama s polno paro hkrati proizvaja 

pobude in o njih razsoja.   

 

7. Pri takšnem nepremišljenem, avtomatičnem pristopu k vprašanju priznavanja pravnega 

interesa v primerih neposrednih pobud večina podpore mojega glasu nima. Sam bi zato 

takšno pobudo, ki preko avtomatičnega priznavanja pravnega interesa vzpostavlja 

protiustavni standard, že danes zavrgel in bi o (ne)zadržanju sploh ne odločal. Tako 

namreč po ustaljeni praksi ravnamo v primerih zavrženj. Če večina te pobude ne bo 

zavrgla niti v nadaljevanju, torej enkrat po današnjem odločanju o zavrnitvi 

pobudnikovega predloga za zadržanju, upam, da bo vsaj toliko modra in taktna, da o 

pobudi tega pobudnika ne bo odločala preden prej ne odloči o kateri od številnih drugih 

pobud istovrstne vsebine, ki so ta hip že tako ali tako v postopku pred Ustavnim 

sodiščem, a jih niso vložili svetovalci na Ustavnem sodišču ali ustavni sodniki sami. Če bi 

namreč Ustavno sodišče odločilo o kateri od teh drugih pobud prej, bi to po drugi poti 

vodilo k rezultatu, da bi zaradi odločenosti o istovrstni vsebini pobudniki iz vseh ostalih 

istovrstnih pobud ne imeli (več) pravnega interesa. Tako bi se kolegice in kolegi vsaj 

skozi zadnja vrata izognili uveljavitvi absurdnega standarda. 

 

 

 

 

DDr. Klemen Jaklič, l.r. 
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