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SKLEP 

 

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem na pobudo dr. Jureta Marna iz Maribora, 

na seji dne 15. aprila 2004 

 

sklenilo: 

 

Pobuda za oceno ustavnosti 9. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94) se 

zavrže. 

 

Obrazložitev 

 

1. Pobudnik izpodbija 9. člen Zakona o Ustavnem sodišču (v nadaljevanju ZUstS), kolikor ta kot pogoj 

za ustavne sodnike določa minimalno starost 40 let. Meni, 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. 

 

Navaja tudi, da gre za arbitrarno določeno starostno omejitev, pri čemer omenja starostno 

diskriminacijo. Zatrjuje kršitev 14. člena Ustave, smiselno pa tudi kršitev prvega odstavka 153. člena 

Ustave. 

 

2. 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. 

 

3. Pravni interes za vložitev pobude je pobudnik utemeljeval z navedbami, da se je prijavil na razpis za 

mesto sodnika Sodišča prve stopnje v Luksemburgu. Ministrstvo za pravosodje je njegovo prijavo 

zavrnilo, ker ni izpolnjeval pogoja minimalne starosti 40 let. Zoper odločitev Ministrstva za pravosodje 

je sprožil upravni spor. Skladno s prvim odstavkom 3. člena Zakona o predlaganju kandidatov iz 

Republike Slovenije za sodnike mednarodnih sodišč (Uradni list RS, št. 64/01 in nasl. - ZPKSMS), ki 

se v zvezi s pogoji za kandidate za sodnike mednarodnih sodišč sklicuje na pogoje, ki veljajo za 

izvolitev za sodnika Ustavnega sodišča, velja omenjeni starostni pogoj iz 9. člena ZUstS tudi za 

kandidaturo za sodnika mednarodnega sodišča. Glede na navedeno je Ustavno sodišče pobudniku 

priznalo pravni interes za izpodbijanje 9. člena ZUstS, kolikor se ta določba uporablja tudi v postopku 

predlaganja in izvolitve kandidatov za sodnike mednarodnih sodišč. S sklepom št. U-I-37/04 z dne 19. 

2. 2004 je Ustavno sodišče pobudo sprejelo. 

 

4. V času, ko je pred Ustavnim sodiščem tekel postopek za oceno ustavnosti izpodbijane ureditve, je 

bil v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen nov razpis za mesto za sodnika Sodišča prve stopnje 

v Luksemburgu (Uradni list RS, št. 29/04). Po podatkih, ki jih je Ustavnemu sodišču posredovalo 

Ministrstvo za pravosodje, se je pobudnik prijavil tudi na ta razpis. Kot izhaja iz navedb pobudnika v 

pobudi, je pobudnik ob prijavi na ta razpis že dopolnil 40 let. To pa pomeni, da za izpodbijanje 

starostne omejitve iz 9. člena ZUstS ne izkazuje več pravnega interesa. Zato je Ustavno sodišče 

njegovo pobudo zavrglo. 
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5. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi 25. člena ZUstS in tretje alineje tretjega odstavka 

46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 93/03 in 98/03 - popr.) v sestavi: 

predsednica dr. Dragica Wedam Lukić ter sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko Fišer, Lojze 

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

Tratnik. Sklep je sprejelo s sedmimi glasovi proti dvema. Proti sta glasovala sodnik Čebulj in sodnica 

Krisper Kramberger. Sodnica Škrk je dala pritrdilno ločeno mnenje. 

 

 

 

Predsednica 
dr. Dragica Wedam Lukić 


