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PRITRDILNO LOČENO MNENJE SODNIKA JANA ZOBCA K 
ODLOČBI ŠT. U-I-158/11   

 

 

1. S pritrdilnim ločenim mnenjem izražam samo dvoje drobnih pomislekov v 

obrazložitev odločbe. Prvi se nanaša na ugotovitve in stališča v 28. točki ter na njeno 

nadaljevanje v 29. in delno v 30. točki, drugi pa na presojo argumentov, ki jih je v prid 

povratnemu učinkovanju izpodbijanega člena ZDDDČPNO navedla Vlada. 

 

2. V 28. točki je rečeno, da "v zakonodajnem gradivu ni najti prav posebne utemeljitve 

javne koristi za povratno učinkovanje izpodbijane zakonske določbe". Nato pa: 

"kolikor bi lahko kot utemeljitev povratnega učinkovanja zakona šteli navedbe v 

zakonodajnem gradivu, 'da bodo slabi managerji ostali brez neupravičenih nagrad,' 

pa je treba ugotoviti, da z njimi javna korist v smislu drugega odstavka 155. člena 

Ustave ni izkazana." Po mojem mnenju je taka navedba jasna utemeljitev povratnega 

učinkovanja zakona. Pove, da bodo nagrade, ki so jih slabi menedžerji neupravičeno 

prejeli, odvzete v korist države. Ostati brez nagrade namreč predpostavlja njeno 

pridobitev – ne moreš ostati brez nečesa, česar sploh nimaš. Brez nagrade zato 

lahko ostane samo nekdo, ki je nagrado že pridobil (ali je vsaj pridobil pravico do nje 

oziroma pravico zahtevati nagrado). Na prihodnja ravnanja – na preprečitev izplačil 

neupravičenih nagrad bi se kvečjemu nanašala besedna zveza "da (slabim) 

menedžerjem ne bodo izplačane (neupravičene) nagrade" ali "da (slabi) menedžerji 

ne bodo dobili (neupravičenih) nagrad". 

 

3. Zakonodajalčev cilj povratnega učinkovanja sporne zakonske določbe je bil torej 

(ne v odvračanju od izplačil neupravičenih nagrad, temveč) v tem, da bodo slabi 

menedžerji, ki so jim bile izplačane neupravičene nagrade, ostali brez teh nagrad, se 

pravi v njihovem odvzemu. To bi sicer lahko bila javna korist v smislu drugega 

odstavka 155. člena Ustave. Vendar samo, če bi bila taka korist tudi legitimna 

(ustavnoskladna). Po mojem mnenju pa (čeprav na prvi pogled s ciljem, da se 

nekomu, ki je nekaj neupravičeno prejel, to odvzame, ni nič narobe) te kvalitete nima.  



 

 

 

 

4. Najprej že zato, ker je tak cilj notranje protisloven. Če je namreč nekdo nekaj 

neupravičeno prejel, potem ni nobene potrebe za sprejemanje predpisov, ki bi s 

povratnim učinkom omogočili odvzem neupravičeno prejetega. Kar je bilo 

neupravičeno izplačano, je imelo tako lastnost (neupravičenost) že takrat, ko se je 

zgodilo, se pravi ob samem izplačilu. Če pa se za nazaj, po tem, ko je bilo izplačilo že 

opravljeno, to razglasi za neupravičeno, imamo opraviti z retroaktivnostjo. Dejanje (v 

tem primeru izplačilo nagrade) je tedaj za nazaj pravno opredeljeno kot neupravičeno.  

 

5. Kadar pa se zakonodajalec odloči za tako pustolovščino (za igro z ustavno 

prepovedjo retroaktivnosti), s katero poseže v že (najkasneje z izplačilom) pridobljene 

pravice, mora seveda najprej jasno opredeliti merila neupravičenosti – v 

obravnavanem primeru tudi, kdo so slabi menedžerji, ki jim je treba tisto, kar jim je 

bilo že izplačanega, odvzeti. Šele, ko bi to storil, bi bilo ta merila, ki so sestavni del 

cilja (kot je pojasnil zakonodajalec, z retroaktivnostjo namreč ni ciljal na vse nagrade, 

ampak samo na tiste, ki so neupravičene – in še to ne na odvzem vsem, ampak samo 

slabim menedžerjem), mogoče podvreči presoji legitimnosti (skladnosti z ustavo). Če 

bi cilj, katerega sestavni del bi bila ta merila, tak test prestal, bi bilo nato treba še sam 

povratni poseg v pridobljene pravice preizkusiti s strogim testom sorazmernosti – kjer 

bi se spet vse vrtelo okoli cilja, v okviru katerega bi igrala pomembno vlogo merila 

neupravičenosti nagrad. Vendar o kakih takih merilih in o tem, kako naj se presoja, 

kateri menedžerji so slabi, v Zakonu ni niti sledu. Še več, Zakon sploh ne govori o 

kakih neupravičenih nagradah in slabih menedžerjih. Davek udari kar počez in po 

vseh – tako po slabih kot po dobrih, zajame tako upravičene nagrade (npr. tiste, ki so 

bile izplačane uspešnim kriznim menedžerjem) kot neupravičene (izplačane 

menedžerjem, ki so povzročili milijonske primanjkljaje in izgube).  

 

6. Cilj, ki je opredeljen v zakonodajnem gradivu, je zato nelegitimen.1 Nelegitimen, ker 

je nasproten ideji prava. Pravo, čeprav izvira iz smotra, se tisti hip, ko je ustvarjeno, 

osamosvoji in živi svoje lastno, od tistega, ki ga je ustvaril, ločeno življenje. Ali, kot 

pravi Radbruch, čeprav je pravo "izšlo iz smotra, želi od istega trenutka dalje veljati 

ne glede na njegovo izpolnjevanje tega, temveč že na podlagi svojega golega 

obstoja, kot samo sebi namen želi živeti v skladu z lastnimi zakonitostmi."2 Življenje 

prava je torej avtonomno ter "zunaj in nad vplivnim področjem državnih smotrov."3 Kot 

navaden državljan sem tako kot velika večina drugih vsekakor lahko naklonjen temu, 

                                            
1
 Ob tem puščam ob strani vprašanje, ali je legitimno uporabljati davčno zakonodajo z 

namenom, da se davčnemu zavezancu odvzame po mnenju zakonodajalca neupravičeno 
pridobljeno premoženje. Ali drugače. Ne opredeljujem se do tega, ali so davki lahko sredstvo 
razlastitve (podržavljenja) in tudi ne do vprašanja, ali so lahko sredstvo kaznovanja. Naj ob 
tem samo spomnim, da ustava ZDA v 3. delu 9. oddelka 1. člena izrecno določa prepoved 
sprejemanja "Bills of Attainder". 
2
 G. Radbruch, Filozofija prava, prevod A. Maček, GV Založba, Ljubljana 2007, str. 217. 

3
 Prav tam. Ali zelo nazorno in jedrnato v drugi od Petih minut filozofije prava: "Ne, ne sme se 

glasiti: vse, kar koristi narodu, je pravo, temveč obratno: le tisto, kar je pravo, koristi 
narodu."(Prav tam, str. 268). 



 

 

 

da "slabi menedžerji ostanejo brez neupravičenih nagrad". Kot pravnik, in kot 

ustavni sodnik še posebej, pa nikoli, če je cena za to razgradnja ideje prava, ki 

zahteva splošnost in enakost norme v odnosu do tistih, ki jih norma zadeva, in če bi 

to pomenilo odstop od tistega vidika pravne varnosti, ki zahteva veljavnost 

pozitivnega prava, pa čeprav je to za državo nesmotrno.  

 

7. V obravnavanem primeru bi bil lahko državno smotrn samo odvzem "neupravičenih 

nagrad slabim menedžerjem" (ne pa tudi odvzem zasluženih nagrad). Vendar ta 

smotrnost (zakonodajalčev namen) v zakonu ni izražena in zato v njem tudi ne 

obstaja. Kot rečeno, zakon udari počez in po vseh – po slabih in po dobrih, po 

neupravičenih in po upravičenih nagradah. Če bi od državne administracije (davčnih 

organov) morda še lahko pričakovali, da se bo prilagajala (in trudila "ustreči") državni 

volji, tega nikakor ni mogoče pričakovati od sodstva, ki ima zadnjo besedo glede 

razlage in uporabe izpodbijane zakonske določbe. Nasprotno. Bistvo sodniške 

neodvisnosti je namreč prav v tem, da je samo zunanji in praktični izraz 

vseobsegajoče neodvisnosti, avtonomnosti in svobode prava – tudi svobode od 

tistega, ki ga je ustvaril.4 

 

8. V tem se skriva ves smisel vladavine prava. Pomeni namreč, da ni nihče nad 

pravom, tudi ne zakonodajalec. Non sub homine sed sub Deo et lege velja zato tudi v 

pogledu zakonodajalca in njegove volje. Tudi vsemogočna zakonodajna oblast ni nad 

pravom. Ali, če se vrnem k Iheringu: Pravo ima (in mora imeti) moč, da namesto 

strahu, skrbi in tesnobe razvija čvrst in neomajen občutek varnosti in zanesljivosti, kar 

je po mnenju omenjenega pravnega učenjaka, pravšnji izraz za stanje duha, ki ga 

človeku omogočata pravo in vera: pravo mu zagotavlja občutek varnosti in miru v 

njegovih razmerjih do drugega človeka, vera pa v njegovem razmerju do Boga.5 Zato 

nikoli ne more biti zakonodajalčeva volja tisto, kar vlada, ampak je pravo to, kar vlada. 

Zakonodajalec ima pri tem samo privilegij, da zakon ustvari, s čemer mu je dana 

(samo) posredna možnost, da v zakon vtke svojo voljo in tako prek zakona doseže 

svoj cilj. Ampak nič več kot samo to – torej samo prek zakona, kar pomeni, da ima le 

posredno možnost (in ne neposredno pooblastilo) za uresničitev svojega namena. Ali 

mu je to uspelo, ali je ustavno možnost izkoristil, bo v pravni državi, ki je utemeljena 

na delitvi oblasti, povedalo sodstvo. Povedalo po tem, ko bo razložilo zakon – 

samostojno, neodvisno in svobodno, torej tako, kakršno je tudi pravo, ki ga razlaga (in 

skozi svojo jurisprudenco tudi ustvarja), ne pa kdorkoli drug. Tudi ne zakonodajalec (s 

takšnimi ali drugačnimi, bolj ali manj "obveznimi" razlagami).  

 

                                            
4
 Kot pravi Ihering, ima sodstvo ekskluzivno nalogo realizirati pravo. Zato je moto sodstva: 

pravo in nič drugega kot pravo. Sodstvo ima svoj pogled vseskozi uprt izključno v pravo. In 
sodnik je oseba, v kateri pravo oživi ter se prek njegovih besed prelije v stvarnost. Glej R. von 
Ihering, Law as Means to an End, prevod I. Husik, The Boston Book Company, Boston 1913, 
str. 289, 290. 
5
 Prav tam, str. 288. 



 

 

 

9. Ker tako zakonodajalec ni izkazal legitimne utemeljitve povratnega 

učinkovanja sporne zakonske določbe, bi se po mojem mnenju obrazložitev odločbe 

morala tu končati. Pa se ni. Obrazložitev se v nadaljevanju (od 33. točke dalje) 

ukvarja še z argumenti, ki jih je v opravičilo povratnega učinkovanja navedla Vlada. 

Ustavno sodišče jih je sicer zavrnilo. Vendar tudi če jih ne bi, ne bi smeli vplivati na 

odločitev – če pa bi, bi bila taka odločitev neskladna z načelom delitve oblasti. Kajti če 

se je zakonodajalec odločil, da bodo imele posamezne zakonske določbe učinek za 

nazaj, potem je samo on tisti, ki lahko pojasni prvi pogoj, ki mora biti izpolnjen za 

izjemno dopustnost povratnega učinkovanja. Samo njegov namen šteje – ne pa 

namen Vlade ali kogarkoli drugega. Ukvarjanje z argumenti Vlade zato slabí (in v tem 

pogledu celo izničuje) načelo delitve oblasti. Izvršilna oblast ni poklicana, da bi 

namesto zakonodajalca pojasnjevala, katere cilje je druga (zakonodajna) veja oblasti 

zasledovala z določenim ukrepom ter ali ti cilji pomenijo javno korist. To lahko stori 

samo zakonodajalec sam, torej tisti, ki je zakon sprejel in ki mora (prav zato) dobro 

vedeti, zakaj je tako ravnal. Ker je samo njegov namen upošteven, lahko tudi samo 

on Ustavnemu sodišču pove, kaj je z retroaktivnostjo zasledoval.  

 

 

 

 

 

        Jan Zobec 

          Sodnik 

 

 


