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SKLEP 

 

 

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude dr. Roka Lampeta na seji dne 20. maja 2004 

 

sklenilo: 

 

1. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 9. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list 

RS, št. 15/94) se zavrže. 

 

2. Pobuda 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) se sprejme. 

 

3. Predlog, naj se do končne odločitve zadrži izvrševanje določbe iz druge točke izreka, se zavrne. 

 

Obrazložitev 

 

A. 

 

1. Pobudnik izpodbija 9. člen Zakona o Ustavnem sodišču (v nadaljevanju ZUstS) in 3. člen Zakona o 

predlaganju kandidatov iz Republike Slovenije za sodnike mednarodnih sodišč (v nadaljevanju 

ZPKSMS), kolikor iz teh določb izhaja, da velja pogoj minimalne starosti 40 let iz 9. člena ZUstS tudi 

za kandidate za sodnike mednarodnih sodišč. Pravni interes utemeljuje z navedbami, da se je prijavil 

na razpis za mesto ad hoc sodnika za varstvo osebnih podatkov v skupnem nadzornem telesu, 

objavljen v Uradnem listu RS, št. 29/04 z dne 26. 3. 2004. Ministrstvo za pravosodje je njegovo prijavo 

zavrnilo, ker ni izpolnjeval starostnega pogoja. Ob tem navaja, da je zoper odločitev Ministrstva za 

pravosodje sprožil upravni spor. 

 

2. Pobudnik meni, da mora oseba, ki kandidira za mednarodnega sodnika, imeti ustrezne strokovne 

kvalifikacije za opravljanje funkcije, za katero kandidira, ni pa ji treba izpolnjevati spornega starostnega 

pogoja, ki je sicer predpisan za ustavne sodnike. Res je sicer, da mora imeti tudi mednarodni sodnik 

določene življenjske izkušnje, vendar pa je utemeljenost tega pogoja treba ocenjevati od primera do 

primera in ne pavšalno. 

 

Meni, da gre za arbitrarno določeno starostno omejitev, pri čemer omenja starostno diskriminacijo. Ob 

tem opozarja, da osebe, mlajše od 40 let, zasedajo zelo pomembne državne in mednarodne funkcije, 

kot npr. ministrske funkcije v Republiki Sloveniji oziroma funkcijo generalnega pravobranilca Sodišča 

Evropskih skupnosti. Meni, da je sporna zakonska ureditev tudi v neskladju z določbami primarne in 

sekundarne zakonodaje Evropske unije, pri čemer omenja Odločbo Sveta z dne 28. 2. 2002 (Council 

Decision of 28 February 2002 setting up Eurojust with a view to reinforcing the fight against serious 

crime, OJ 2002, No L 063). Ustavnemu sodišču predlaga, naj v zvezi s tem zastavi preliminarno 

vprašanje Sodišču Evropskih skupnosti. 

 

Zatrjuje kršitev 14. člena Ustave. Konkretno v zvezi z določbo 9. člena ZUstS še navaja, da je določba 

s takšnim pogojem v neskladju s 163. členom Ustave, ki kot edini pogoj za ustavne sodnike določa, da 

morajo biti pravni strokovnjaki, s čimer smiselno uveljavlja tudi kršitev prvega odstavka 153. člena 

Ustave. 
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3. Pobudnik predlaga tudi začasno zadržanje izpodbijanih določb. Predlog utemeljuje s tem, da bodo 

posledice uporabe neustavnih določb, na podlagi katerih je bil izločen iz kandidacijskega postopka, 

zanj nepopravljive oziroma bodo lahko popravljene šele, ko bo imel ob izbiri novega kandidata za ad 

hoc sodnika za varstvo osebnih podatkov v skupnem nadzornem telesu ponovno priložnost 

kandidiranja. 

 

B. 

 

4. Skladno s prvim odstavkom 24. člena ZUstS lahko da pobudo za začetek postopka za oceno 

ustavnosti in zakonitosti vsak, če izkaže svoj pravni interes. Po drugem odstavku navedenega člena 

ZUstS je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt za izvrševanje javnih pooblastil, katerega 

oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma pravni 

položaj. Pravni interes mora biti po ustaljeni ustavnosodni presoji Ustavnega sodišča neposreden in 

konkreten. Splošen in abstrakten pravni interes, ki bi ga imel kdorkoli, ne zadošča. Predpis mora 

neposredno posegati v lastne pravice, pravne interese oziroma pravni položaj pobudnika, ugoditev 

predlogu pa mora privesti do izboljšanja njegovega pravnega položaja. 

 

5. Pobudnik kandidira za mesto ad hoc sodnika za varstvo osebnih podatkov v skupnem nadzornem 

telesu (Eurojust). 

 

Postopek predlaganja in izvolitve kandidatov za sodnike, ki v mednarodnih sodiščih sodelujejo kot 

predstavniki Republike Slovenije, in, če ni z mednarodno pogodbo ali drugim predpisom določeno 

drugače, tudi za izvolitev in imenovanje predstavnikov Republike Slovenije v druge mednarodne 

pravosodne organe in za člane mednarodne arbitraže, določa ZPKSMS (prvi in tretji odstavek 

odstavek 1. člena). Skladno s prvim odstavkom 3. člena ZPKSMS, ki se v zvezi s pogoji za kandidate 

za sodnike mednarodnih sodišč sklicuje na pogoje, ki v pobudnikovem primeru veljajo za izvolitev za 

sodnika Ustavnega sodišča, velja omenjeni starostni pogoj iz 9. člena ZUstS tudi za funkcijo ad hoc 

sodnika za varstvo osebnih podatkov v skupnem nadzornem telesu. Skladno s to določbo lahko 

namreč za kandidata za mednarodnega sodnika kandidira oseba, ki med drugimi izpolnjuje tudi 

pogoje za izvolitev na sodniško mesto vrhovnega sodnika po določbah zakona, ki ureja sodniško 

službo, ali oseba, ki izpolnjuje pogoje za izvolitev za sodnika Ustavnega sodišča (prvi odstavek 3. 

člena). Eden izmed pogojev za izvolitev ustavnega sodnika iz 9. člena ZUstS je tudi minimalna starost 

40 let. Tega pogoja pobudnik po lastnih navedbah ne izpolnjuje. Morebitna razveljavitev spornega 

dela 9. člena ZUstS bi zato lahko pomenila izboljšanje njegovega pravnega položaja, kar je skladno z 

ustaljeno ustavnosodno presojo pogoj za to, da Ustavno sodišče pobudniku prizna pravni interes. 

Glede na navedeno bi bilo pobudniku v obsegu, kolikor se ta določba - s tem, ko se nanjo sklicuje 

ZPKSMS (prvi odstavek 3. člena), uporablja tudi v postopku predlaganja in izvolitve kandidatov za 

funkcijo, na razpis za katero se je prijavil, mogoče priznati pravni interes za izpodbijanje sporne 

starostne omejitve iz 9. člena ZUstS. Vendar pa bi to veljalo samo, če ne bi pobudnik izpodbijal tudi 3. 

člena ZPKSMS. Pobudnik, ki izpodbija tudi ta Zakon, namreč ne izkazuje neposrednega pravnega 

interesa za izpodbijanje ZUstS. Z morebitno razveljavitvijo 3. člena ZPKSMS v delu, v katerem je z 

njim določeno, da velja sporni starostni pogoj iz 9. člena ZUstS tudi za kandidate za mednarodne 

sodnike in s tem za funkcijo, za katero kandidira pobudnik, bi bil namreč v celoti zavarovan 

pobudnikov pravni položaj. Takšna razveljavitev bi namreč pomenila, da se v postopku odločanja o 

kandidaturi pobudnika ne bi smel upoštevati starostni pogoj minimalne starosti 40 let, neodvisno od 

tega, da bi bil ta pogoj kot pogoj za kandidate za sodnike Ustavnega sodišča še naprej predpisan v 

določbi 9. člena ZUstS. 

 

6. Glede na navedeno je Ustavno sodišče pobudo za oceno ustavnosti 9. člena ZUstS zavrglo. 

 

7. Pobudo za oceno ustavnosti 3. člena ZPKSMS je Ustavno sodišče sprejelo. Presodilo bo, ali je 

izpodbijana določba v skladu z Ustavo. 

 

8. Po določbi 39. člena ZUstS sme Ustavno sodišče do končne odločitve v celoti ali delno zadržati 

izvršitev zakona, če bi zaradi njegovega izvrševanja lahko nastale težko popravljive škodljive 

posledice. Možnosti nastanka takšnih posledic pobudnik ni izkazal. Zoper pravnomočno odločitev 

sodišča v upravnem sporu, s katero bo odločeno o pobudnikovi tožbi za razveljavitev sklepa 

Ministrstva za pravosodje, ki temelji na po mnenju pobudnika neustavni zakonski določbi, bo imel 
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pobudnik na voljo tudi pravno varstvo v postopku z ustavno pritožbo. Glede na to ni mogoče zaključiti, 

da pobudniku že neposredno grozi nastanek težko popravljivih posledic, kar bi upravičevalo njegov 

predlog za zadržanje. Zato je Ustavno sodišče pobudnikov predlog za začasno zadržanje 3. člena 

ZPKSMS zavrnilo. Sklenilo je, da bo zadevo obravnavalo prednostno. 

 

C. 

 

9. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi 25. člena ter tretjega odstavka 26. člena in 39. člena 

ZUstS in tretje alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 

93/03 in 98/03 - popr.) v sestavi: podpredsednik dr. Janez Čebulj ter sodnice in sodniki Lojze Janko, 

mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk in Jože Tratnik. 

Prvo in tretjo točko izreka je sprejelo soglasno, drugo točko izreka pa s petimi glasovi proti dvema. 

Proti sta glasovali sodnici Krisper Kramberger in Škrk. Sodnica Škrk je dala odklonilno ločeno mnenje. 

 

 

Podpredsednik 

dr. Janez Čebulj 

 

 

 


