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1. V tej zadevi sem glasovala proti 2. točki izreka, s katero je Ustavno sodišče sprejelo pobudo za 

začetek postopka za oceno ustavnosti 3. člena Zakona o predlaganju kandidatov iz Republike 

Slovenije za sodnike mednarodnih sodišč (Uradni list RS, št. 64/01 in 59/02, v nadaljevanju ZPKSMS). 

Ob tem sem glasovala za 1. točko izreka, v kateri je Ustavno sodišče zavrglo pobudo za začetek 

postopka za oceno ustavnosti 9. člena Zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94) in za 3. 

točko izreka, s katero je Ustavno sodišče zavrnilo pobudnikov predlog, naj se do dokončne odločitve 

zadrži izvrševanje določbe 3. člena ZPKSMS. V celoti se tudi strinjam z razlogi v točkah 4, 6 in 8 

obrazložitve sklepa, ki se nanašajo na 1. in na 3. točko izreka. 

 

2. Proti 2. točki izreka sem glasovala, ker Ustavno sodišče ni sprejelo predloga, da bi po koneksiteti 

(30. člen ZUstS) razširilo presojo še na 2. člen ZPKSMS. Kot sem že natančneje obrazložila v 

pritrdilnem ločenem mnenju v zadevi št. U-I- 37/04 in se v tem pogledu v celoti sklicujem nanj, jedro 

problema pri imenovanju kandidatov iz Slovenije za sodnike mednarodnih sodišč, drugih mednarodnih 

sodnih organov in arbitraž (glej tretji odstavek 1. člena) ni nujno v izpodbijanem 3. členu ZPKSMS. 

Kadar gre za mednarodna sodišča "par excellence", kamor med drugim sodijo Meddržavno sodišče v 

Haagu, Evropsko sodišče za človekove pravice in Sodišče Evropskih skupnosti, že določbe statutov 

teh sodišč, ki so po naravi mednarodne pogodbe, napotujejo pogodbenice, da za sodna mesta teh 

sodišč kandidirajo osebe, ki po domačem pravnem redu izpolnjujejo pogoje za najvišje sodne 

položaje. V tem pogledu ne vidim prav nič protiustavnega v 3. členu ZPKSMS, ki odkazuje na pogoje, 

ki jih mora kandidat iz Republike Slovenije izpolnjevati za imenovanje za sodnika Vrhovnega ali 

Ustavnega sodišča. Pobudnik se ni prijavil na takšno mednarodno sodniško funkcijo. 

 

3. Problem vidim drugje. ZPKSMS je zamišljen zelo široko. Pod svoj domet ne uvršča le imenovanj 

sodnikov mednarodnih sodišč, temveč praktično vseh mednarodnih pravosodnih teles oziroma 

organov ter celo morebitnih arbitrov mednarodnih arbitraž (tretji odstavek 1. člena). To potrjuje praksa 

kandidiranja, ki jo vodi Ministrstvo za pravosodje, in ki je povezana tudi s kandidaturo pobudnika. Tako 

široko zastavljen domet ZPKSMS je po mojem preobširen in celo problematičen z vidika učinkovitega 

oziroma uspešnega kandidiranja strokovno priznanih in mednarodno uveljavljenih kandidatov iz 

Republike Slovenije. Vendar to še ne pomeni, da je ZPKSMS v tem pogledu protiustaven. 

 

4. Kot sem zapisala v pritrdilnem ločenem mnenju v zadevi št. U-I-37/04, utegne biti ZPKSMS 

problematičen z vidika ustavnosti v tistih primerih mednarodnih sodnih organov, sodišč ali arbitraž, pri 

katerih mednarodna pogodba, ki je podlaga za kandidiranje oziroma izvolitev, postavlja druge kriterije, 

ki ne dosegajo nujno kriterijev, ki so predpisani za vrhovnega ali ustavnega sodnika. Sedanja določba 

drugega odstavka 2. člena, ki pravi, da "...če mednarodna pogodba...določa posebne pogoje za 

izvolitev sodnika mednarodnega sodišča, je za kandidata za sodnika tega sodišča lahko predlagana in 

izvoljena oseba, ki izpolnjuje tudi te pogoje", ne omogoča neposredne uporabe pogojev iz 

mednarodne pogodbe, temveč jih predpisuje kumulativno ob pogojih iz 3. člena. ZPKSMS daje torej 

prednost domačemu pravu pred mednarodno pogodbo oziroma pravnim redom EU (če gre za 

kandidate v okviru pravosodnih institucij EU). Takšna ureditev je ustavnopravno dvomljiva z vidika 8. 

člena Ustave v zvezi s 153. členom Ustave (usklajenost pravnih aktov) oziroma z vidika njenega 3. a 

člena, kadar gre za institucije znotraj EU. Zato bi Ustavno sodišče moralo razširiti presojo tudi na 

določbo drugega odstavka 2. člena ZPKSMS (v zvezi s prvim odstavkom tega člena), čeprav 2. člen 

ZPKSMS ni bil izpodbijan s strani pobudnika. 
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5. Ker predlog o razširitvi ustavnosodne presoje še na 2. člen ZPKSMS oziroma na njegov drugi 

odstavek (v zvezi s prvim odstavkom) ni bil sprejet, sem glasovala proti 2. točki izreka. 

 

 

  dr. Mirjam Škrk 

 

                        mag. Marija Krisper Kramberger 

 

 


