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TOGA DOBESEDNA RAZLAGA ZAKONA 

 

1. Nosilno stališče odločbe (št. U-I-78/16, Up-384/16) je tudi naslednje stališče: 

 

"Sodniki, ki so po določenem času ponovno izvoljeni v sodniško funkcijo, in sodniki, ki 

neprekinjeno opravljajo sodniško funkcijo, so v različnem položaju, zato jih lahko 

zakonodajalec različno obravnava.  

 

Načelo varstva zaupanja v pravo posamezniku zagotavlja, da mu država pravnega 

položaja ne bo arbitrarno poslabšala, to je poslabšala brez razloga, utemeljenega v 

prevladujočem javnem interesu. Zakon o sodniški službi (ali kateri drug zakon) ne določa 

(in nikoli ni določal), da morajo biti sodniki, ki jim sodniška funkcija preneha, ob ponovni 

izvolitvi uvrščeni v isti plačni razred oziroma naziv, ki so ga pridobili z napredovanjem 

pred prenehanjem sodniške funkcije. Zato o pridobljenih pravicah v smislu 2. člena 

Ustave ni mogoče govoriti. Zahteva po upoštevanju napredovanj iz prvega mandata ob 

ponovni izvolitvi v sodniško funkcijo tudi ne izhaja iz Ustave. Ureditev razvrščanja v 

plačne razrede ob ponovnem imenovanju za sodnika (in na splošno ureditev pravic 

sodnikov, ki so ponovno izvoljeni) sodi v polje proste presoje zakonodajalca."1  

 

2. Odločba ugotavlja, ponavljam, češ da ni nikjer določeno, da "morajo biti sodniki, ki jim 

sodniška funkcija preneha, ob ponovni izvolitvi uvrščeni v isti plačni razred oziroma naziv, 

ki so ga pridobili z napredovanjem pred prenehanjem sodniške funkcije." Ta ugotovitev je 

točna, če zakon razlagamo togo dobesedno in namensko (teleološko) izpraznjeno. Če 

tako ravnamo, resnično ne bomo našli določila, ki bi expressis verbis govorilo o sodnici ali 

sodniku (poslej uporabljam moški spol), ki je že bil sodnik, se zaposlil na drugem 

delovnem mestu in se nato vrnil v sodniške vrste (konkretno: na delovno mesto višjega 

sodnika, ki ga je opravljal poprej).  

                                            
1 Glej evidenčni stavek in 13.–15. točko obrazložitve.   



 

2 

Ključno vprašanje je, kako razumemo določilo prvega odstavka 45. člena Zakona o 

sodniški službi o uvrstitvi sodnika v plačni razred. Odločba utemeljuje, da je zakonska 

ureditev "jasna, potrjuje pa jo tudi sistematična razlaga, da se sodnik uvrsti v plačni 

razred v skladu z ZSS in z zakonom, ki ureja sistem plač v javnem sektorju, torej ZSPJS." 

Argument "jasnosti", ki ga odločba uporablja, spregleduje, da je bil ponovno izvoljeni 

sodnik uvrščen v nižji plačni razred kot ob prvi izvolitvi, ker "vsaka izvolitev v sodniško 

funkcijo šteje za prvo (novo) izvolitev."2 To je fikcija, ki je ustava in zakon ne dovoljujeta. 

 

3. Stalnost sodnikov je pomembna in celo dragocena okoliščina, ki načeloma prispeva, 

da je sodstvo stabilno in tudi učinkovito. Stalnost ni in ne sme biti sama sebi namen. Če 

je to prepričljivo, je treba od primera do primera presojati, kaj pomeni, če je sodnik za 

ustrezen čas odšel na drugo delovno mesto in se nato vrnil na položaj, ki ga je v sodstvu 

imel poprej. V konkretnem primeru je sodnik odšel med odvetnike in se nato vrnil na 

sodišče. S tem je bila stalnost prekinjena, ni pa bil prekinjen pravnikov poklicni razvoj. 

Poklici, kot so sodnik, državni tožilec, odvetnik, državni pravobranilec, notar, nekateri 

pedagoški in raziskovalni poklici ipd., se ne izključujejo, ampak se, nasprotno, lahko zelo 

dopolnjujejo in medsebojno bogatijo. V naravi stvari je, da je treba pretehtati, ali so 

primeri med seboj v bistvenem podobni (tako imenovana posamična zakonska analogija). 

Če so, jih moramo analogno pravno vrednotiti in jim pripisati iste pravne posledice. V 

konkretnem primeru to pomeni, da sodnika, ki se vrne v sodstvo (na isto delovno mesto), 

ni dovoljeno obravnavati kot prišleka, ampak je nujno, da se ga uvrsti v plačni razred, ki 

ga je že dosegel. 

 

4. Razvrščanje v plačne razrede je zahtevno in odgovorno opravilo, ki ga je težko vnaprej 

z matematično natančnostjo opredeljevati. V določenem obsegu gre tudi za prosto polje 

zakonodajalca, ki pa ne sme biti samovoljno. Primeri, ki so med seboj v bistvenem 

podobni, morajo biti vrednoteni na enak način. Če niso, posežemo v vladavino prava in v 

načelo pravne enakosti, posežemo pa tudi v enako varstvo pravic, če z različnim vatlom 

merimo lastnosti, ki so medsebojno v celoti primerljive. 

 

5. V konkretnem primeru je to, ali ima sodnik malček višjo ali malček nižjo plačo, 

drugotnega pomena. V ozadju so načelna vprašanja, ki so nosilna za dostojanstvo 

sodstva. Sodniki niso in ne smejo biti brezdušni, ampak so ali pa bi vsaj morali biti 

razumniki par excellence. Če za koga, potem tudi za sodnike velja, kar nekje pravi 

Gustav Radbruch: "Nam pravnikom pa je naloženo najtežje: da verjamemo v svoj 

življenjski poklic in vendar istočasno v neki najgloblji plasti svojega bitja vedno znova 

dvomimo o njem."3       

 

                                            
2 Točka 10 obrazložitve. 

3 G. Radbruch, Filozofija prava, GV Založba, Ljubljana 2007, str. 144.  
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6. A ne samo to. Toga in namensko izpraznjena besedna razlaga zakona pozablja, da je 

treba ustavo, zakone in druge splošne pravne akte tudi nadalje razvijati.4 O tem bo treba 

ob kaki drugi priliki napisati daljše pritrdilno ali pa odklonilno ločeno mnenje. V njem bo 

moralo biti povedano, da se pravniki (tudi sodniki) še vedno preveč krčevito oklepamo 

črke zakona: prevečkrat vidimo le osamljena drevesa, koprena pa nam zastira pogled na 

gozd in pomenske širjave. Da ja ne bo nesporazuma: lex certa da, če gre za kazensko 

materialno pravo ali za druga občutljiva vprašanja, ki morajo biti urejena kar najbolj 

določljivo, ne pa za vsako ceno tudi tam, kjer se moramo vprašati, kje sta smisel in 

pomen Ustave in zakona.5  

 

 

 

 

 

 

        

       Dr. Marijan Pavčnik 

        Sodnik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
4 Glej literaturo, ki jo o nadaljnjem razvijanju navajam v: M. Pavčnik, Argumentacija v pravu, 3. 

spremenjena in dopolnjena izdaja, GV Založba, Ljubljana 2013, str. 123−126 (op. 1−11). O teh 

problemih glej tudi tehtno monografijo: Z. Pokrovac, Slobodno stvaranje prava, Naklada Breza, 

Zagreb 2018, str. 508 in nasl.  

5 Prim. s pritrdilnim ločenim mnenjem Pomenska določljivost zakona (št. U-I-181/16), ki se mu 

pridružuje sodnik dr. Matej Accetto. Glej tudi A. Barak, The Judge in a Democracy, Princeton 

University Press, Princeton, Oxford 2006, str. 240: "The judge should of course examine whether 

or not a mistake has been made. At the foundation of this approach is the basic view that the court 

does not fight for its own power. The efforts of the court should be directed toward protecting the 

constitution and its values." 


