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USTAVNO SODSTVO IN DEMOKRACIJA 
 
 
 
 
Letos mineva 15 let od sprejema slovenske Ustave, ki je opredelila Republiko Slovenijo  

kot demokratično, pravno in socialno državo in uveljavila visoke standarde varstva 

človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Opredelila je tudi položaj in pristojnosti 

Ustavnega sodišča kot najvišjega organa za varstvo ustavnosti in zakonitosti ter 

človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Čeprav ustavno sodstvo ni nujni element 

demokracije, pa ima danes večina držav ustavna sodišča oziroma sodišča z 

ustavnosodnimi pristojnostmi. Kot ugotavlja  Prof. Hassemer, podpredsednik nemškega 

Zveznega ustavnega sodišča, je bil razvoj ustavnega sodstva v drugi polovici 20. stoletja 

posledica spoznanja, da demokratično sprejete odločitve večine niso pravilne že zgolj 

zato, ker so odločitve večine. S tem naj bi bila vzpostavljena ustavna demokracija,  pri 

čemer pridevnik "ustavna" ni le okrasni pridevek temveč predstavlja pravi poseg v sam 

samostalnik. Določa nič manj ali nič več kot mejo demokratičnega načela; izraža, da je 

presoja, ali so odločitve večine pravilne, odslej podvržena temeljnemu zadržku, ali so te 

odločitve v skladu z ustavo.1  

 

Cilj vsake demokratične ureditve, v kateri vlada moč zakona in ne zakon moči,  je 

vzpostaviti ustrezno ravnovesje med različnimi interesi in ustavno varovanimi dobrinami. 

Pri tem ima pomembno vlogo ustavno sodišče, ki mora pogosto odgovoriti na vprašanje, 

kako daleč je mogoče zavarovati eno pravico, ne da bi s tem nedopustno omejili drugo, 

ali kako daleč seže delovanje ene veje oblasti, ne da bi s tem nedopustno posegla v 

pristojnosti druge. Kljub temu, da se ustavnemu sodstvu priznava, da opravlja 

pomembno vlogo pri postavljanju zavor in vzpostavljanju ravnovesij v sistemu delitve 

oblasti, pa je pogosto slišati tudi svarila o pretirani oblasti ustavnega sodišča. Nekateri 

govorijo celo o "tiraniji ljudi v togah", ki sprejemajo odločitve na nedemokratičen način in 

s tem posegajo v pristojnosti zakonodajalca kot najvišjega predstavnika demokratične 

                                            
1 Winfried Hassemer, "Ustavna demokracija", Pravnik, št. 4-5/2003, str. 214. 
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volje ljudstva. Očitki o "nedemokratičnosti" pa so še posebej glasni takrat, kadar 

odločitve niso v skladu s prepričanjem večine.  

 

Zato se vedno znova zastavlja vprašanje, kje so meje ustavnosodne presoje. Upoštevati 

je treba, da je ustava "odprto besedilo" in da zato na vsa vprašanja ne daje jasnega in 

dokončnega odgovora. Zlasti določbe o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah so 

formulirane precej splošno in široko, tako da je mogoče šele z razlago določiti obseg in 

vsebino posameznih pravic, zato je njihovo podrobnejše urejanje prepuščeno 

zakonodajalcu. Ključno vprašanje je, kje je meja med poljem demokratične presoje 

zakonodajalca,  kdaj pa je dopustno ali celo nujno, da vmes poseže ustavno sodišče.  

 

Dovolite mi, da to dilemo predstavim z dvema primeroma iz prakse Vrhovnega sodišča 

ZDA.  

 

Prvi primer, o katerem želim govoriti, je odločba v zadevi Brown v. Board of Education iz 

leta 1954. Vrhovno sodišče je obravnavalo več zahtev za presojo skladnosti zakonov, ki 

so določali ali dopuščali rasno ločevanje otrok v javnih šolah, s XIV. amandmajem k 

ameriški ustavi, ki vsem zagotavlja pravico do enakosti pred zakonom. Odločilo je, da  

ločeno izobraževanje na temelju rase otroke manjšinske skupine prikrajša za enake 

izobrazbene možnosti, čeprav so pri tem vsem zagotovljeni bistveno enaki pogoji. V 

obrazložitvi je navedlo, da za presojo niso odločilni pogoji, kakršni so obstajali v času 

sprejema XIV. amandmaja, temveč je treba presojo opraviti "v luči razvoja javnega 

izobraževanja in njegovega mesta v ameriškem življenju v celi državi". Ta odločitev je 

pomenila odmik od do tedaj uveljavljene doktrine "ločeni, vendar enaki", ki je temeljila na 

odločitvi  v zadevi Plessy v. Ferguson iz leta 1896 in ki je do tedaj veljala kot kriterij za 

presojo segregacijskih predpisov. Ker je odločba v zadevi Brown naletela na odločno 

nasprotovanje, je Vrhovno sodišče leta 1955 izdalo še t. i. implementacijsko odločbo 

(Brown II), s katero je določilo načrt desegregacije javnih šol.  

Drugo je zgodovina. Potem ko je v državi Kansas večinsko prebivalstvo s podporo 

guvernerja skušalo preprečiti uveljavitev odločbe, je predsednik Eisenhower 24. 

septembra  1957 poslal v Little Rock zvezne čete, da so omogočile devetim temnopoltim 

otrokom vstop v šolo, ki je bila do tedaj namenjena samo belim otrokom. Tega dne je 

predsednik Eisenhower nagovoril ljudstvo in pojasnil, da je njegova dolžnost, da uveljavi 
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odločbo Vrhovnega sodišča "neizbežna".2 Odločba je imela daljnosežne posledice in je 

pomenila začetek konca rasne segregacije v ZDA. Leta 1964 je bil nato sprejet Zakon o 

državljanskih pravicah, ki je prepovedal diskriminacijo na številnih področjih, med drugim 

tudi na področju javnega prevoza in izobraževanja,  Thurgood Marshall, ki je v zadevi 

Brown zastopal enega od pritožnikov, pa je leta 1967 postal  prvi temnopolti sodnik 

Vrhovnega sodišča.  

 

Bolj zadržan pristop je imelo Vrhovno sodišče ZDA pri obravnavanju smrtne kazni. Leta 

1972 pa je Vrhovno sodišče odločalo o zadevi Furman v. Georgia.  Obravnavalo je vloge 

treh oseb, ki so bile obsojene na smrt, in odločilo, da pomeni v njihovih primerih smrtna 

kazen "okrutno in nenavadno kaznovanje" in je zato v nasprotju z VIII. in XIV. 

amandmajem. Odločba je bila sprejeta s petimi glasovi proti štirim, pa tudi sodniki, ki so 

glasovali zanjo, niso bili povsem enotnega mnenja in so podali vsak svoje razloge. 

Odločba je temeljila na ugotovitvi, da zakoni, na podlagi katerih se izreka smrtna kazen v 

posameznih državah, omogočajo neenako in arbitrarno izrekanje te kazenske sankcije, s 

tem ko odločitev prepuščajo poroti. Iz statistike je bilo razvidno, da je večina obsojenih 

na smrt revnih, mladih in neizobraženih, ter da so za enaka kazniva dejanja  temnopolti 

storilci večinoma obsojeni na smrt, medtem ko so belci verjetneje obsojeni na dosmrten 

odvzem prostosti. V naslednjih letih je 35 držav prilagodilo svoje zakone tako, da porota 

ni imela več diskrecije pri izrekanju smrtne kazni, ter poostrilo kriterije za njeno izrekanje. 

Že leta 1976 se je vprašanje smrtne kazni ponovno pojavilo pred Vrhovnim sodiščem v 

zadevi Gregg v. Georgia. Gregg je bil obsojen na smrt na podlagi spremenjenega 

zakona in Vrhovno sodišče je s sedmimi glasovi proti dvema odločilo, da v konkretnem 

primeru izrek smrtne kazni ni v neskladju z ustavo. Večinska odločitev temelji na 

stališču, da "tvorci" ustave proti smrtni kazni niso imeli pomislekov in da ta sama po sebi 

ni v neskladju z ustavo. Po mnenju večine VIII. amandma "interpretiran na fleksibilen in 

dinamičen način, v skladu z doseženimi standardi dostojnosti prepoveduje (zgolj) 

kaznovanje, ki je pretirano - bodisi ker povzroča nepotrebno in pretirano bolečino ali  ker 

je v velikem nesorazmerju s težo zločina." Temu stališču je v odklonilnem ločenem 

mnenju nasprotoval sodnik Thurgood Marshall kot odločen abolicionist. Poleg številnih 

argumentov proti smrtni kazni je izrazil prepričanje, da bi tudi ameriški državljani, če bi 

                                            
2 Sandra Day O'Connor, The Majesty of the Law, str. 44. 
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bili celovito informirani o vseh vidikih smrtne kazni, zavrnili smrtno kazen kot grozljivo, 

nepravično in nesprejemljivo. 

 

Prepuščam vam, da si sami ustvarite sodbo, kateri pristop je bil primernejši. 

 

Obe zgodbi imata nadaljevanje v sedanjosti. Leta 2003 je Vrhovno sodišče obravnavalo 

vpisna pravila univerze v Michiganu, po katerih je bil eden od kriterijev za vpis tudi rasna 

pripadnost. S petimi glasovi proti štirim je odločilo, da niso v neskladju z ustavo. Prejšnji 

ponedeljek pa je začelo z obravnavanjem dveh "integracijskih načrtov", po katerih se pri 

vpisu v srednje šole upošteva rasna sestava prebivalstva. Gre za vprašanje t. i. pozitivne 

diskriminacije in Vrhovno sodišče bo moralo odgovoriti na vprašanje, ali je ta še v skladu 

s XIV. amandmajem.  

 

Smrtno kazen še vedno predvidevajo kazenski zakoni 38 zveznih držav. Vrhovno 

sodišče se je v glavnem izogibalo ponovni presoji njene ustavnosti. Šele v zadnjih letih 

je izdalo dve pomembni odločbi. Pred dvema letoma je odločilo, da je v neskladju z VIII. 

amandmajem, če se smrtna kazen izvrši nad duševno zaostalo osebo, leta 2005 pa je 

enako stališče zavzelo glede mladoletnikov. 

 

Če se je mogoče v načelu strinjati s stališčem, da naj ustavno sodišče nima prve 

besede, pa mora brez dvoma imeti zadnjo besedo. Pri tem ni pomembno, ali je bila 

odločitev sprejeta soglasno ali zgolj z minimalno večino in kakšne nasprotne argumente 

so v svojih odklonilnih ločenih mnenjih navedli sodniki, ki so ostali v manjšini. Sandra 

Day O'Connor, do pred kratkim sodnica ameriškega Vrhovnega sodišča,  je zapisala, da 

če demokracija temelji na domnevi, da ima več kot polovica ljudi več kot polovico časa 

prav, temelji institucija vrhovnega sodišča na domnevi, da ima na enak način prav pet 

sodnikov.3 Opravičilo za neupoštevanje odločitev ustavnega sodišča zato tudi ne morejo 

biti mnenja in kritike pravnih strokovnjakov. Proti večini odločb, ki so naletele na 

negativen odziv, je namreč  mogoče navesti strokovne pomisleke. Tako so npr. 

Vrhovnemu sodišču ZDA očitali, da v odločbi v  zadevi Brown, ki je imela vsega skupaj 

le nekaj strani, za svojo odločitev ni našlo pravnih argumentov, temveč  je kot nosilni 

razlog navedlo mnenja psihologov. Avstrijskemu ustavnemu sodišču pa so v zvezi z 

                                            
3 Sandra Day O'Connor, op. cit., str. 8. 
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odločbo o postavitvi slovenskih krajevnih tabel očitali, da si je s tem, ko si je prek 

prekrška zaradi prekoračitve hitrosti odprlo pot do presoje ustavnosti ureditve krajevnih 

napisov  na narodnostno mešanem območju, samovoljno prilastilo pristojnost.  

 

Opozorila o pretirani moči ustavnega sodišča zbledijo ob ugotovitvi, da sodstvo nima 

moči, da bi samo uveljavilo svoje odločitve. Žal so še vedno pogosti primeri, ko se 

odločbe ustavnih sodišč ignorirajo ali se celo poskušajo izigrati. Nasprotniki se pri tem 

včasih poslužujejo metod, ki presegajo meje spodobnosti in dobrega okusa, kot se to 

zadnje dni ponovno dogaja v sosednji Avstriji. Najmočnejše orožje, ki ga ima na 

razpolago parlament, kadar želi "ovreči" odločitev ustavnega sodišča, pa je sprememba 

ustave. Znano je, da je bil XI. amandma k ameriški ustavi, ki zveznim sodiščem 

prepoveduje obravnavanje tožb, ki bi jih proti kateri koli državi ZDA vlagali državljani 

druge države ali tujci, sprejet potem, ko je Vrhovno sodišče dovolilo takšno tožbo. 

Takšno ravnanje ni sporno, dokler gre za vprašanja, ki po svoji vsebini sodijo v ustavo. 

Poskusi, da bi se odločba ustavnega sodišča "nadigrala" s spremembo ustave, pa  so 

sporni takrat, kadar se skuša v ustavo vključiti materija, ki v ustavo ne sodi. Ludwig 

Adamovich, bivši predsednik avstrijskega ustavnega sodišča,  je v nagovoru ob dnevu 

ustavnosti slovenskega ustavnega sodišča leta 2003 omenil, da se je avstrijsko ustavno 

sodišče že leta 1952 razglasilo za pristojno odločati v primeru celotne revizije ustave.  

To pooblastilo naj bi prvič uporabilo leta 2001, vendar v precej nepomembni zadevi. Tudi 

Hassemer govori o "protiustavnem ustavnem pravu", ki po njegovem mnenju nemškemu 

Zveznemu ustavnemu sodišču "utira pot do produktivnega odnosa do samega 

ustavnega besedila". Vendar hkrati opozarja, da zakonodajalec, ki ga glede določenega 

vprašanja že zgolj obstoj kvalificirane večine zapelje, da na vprašanje odgovarja kar v 

ustavi, ne da bi razmislil, ali odgovor dejansko dosega raven ustave in zato upravičeno 

sodi vanjo, ogroža varno področje svojega delovanja. Po njegovem mnenju je 

protiustavno ustavno pravo "tempirana bomba v razmerju med ustavnim sodstvom in 

demokracijo."4  

 

Vprašanje je, kdo je v takšni bitki lahko zmagovalec, nedvomno pa je poraženec pravna 

država. 

 

                                            
4 Hassemer, op. cit., str. 220. 
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Seveda pa so včasih odločbe ustavnih sodišč presežene na manj dramatičen način - 

tako da ustavno sodišče po določenem času samo spremeni svoje prvotno stališče. 

Nerazumno bi bilo pričakovati, da mora enkrat sprejeta odločitev veljati za vse večne 

čase. Upoštevati je namreč treba, da nobeni kriteriji presoje ne morejo veljati večno, saj 

so rezultat vsakokratnih družbenih okoliščin in vrednostnih načel ter kot taki podvrženi 

stalnemu preverjanju. Tako se je po 11. septembru zaradi nevarnosti terorizma povečala 

zahteva po zagotavljanju splošne varnosti, zaradi pojava novih nalezljivih bolezni se je 

povečala zahteva po varstvu pred epidemijami, vedno bolj se poudarja zahteva po 

varovanju življenjskega okolja. Ti razlogi  lahko nedvomno vodijo do drugačnega 

odgovora na vprašanje, kako vzpostaviti ustrezno ravnovesje med pravicami 

posameznika in interesom širše skupnosti. Kljub temu pa se je treba izogibati prevelikim 

nihanjem in se držati začrtane poti; vsak odstop mora biti dobro premišljen in prepričljivo 

obrazložen. Predvsem pa  zahteve po večji splošni varnosti, ki so že začele dobivati svoj 

odraz v zakonodajah posameznih držav, ne bi smele voditi do prekomernega 

omejevanja pravic posameznikov.  

 

V tem kontekstu naj omenim dve odločitvi - obe se nanašata na predpise, naperjene 

proti terorizmu:  

- Junija 2003 je ameriško Vrhovno sodišče v zadevi Rasul v. Bush s šestimi glasovi proti 

trem odločilo, da imajo osebe, ki trdijo, da so nezakonito pridržane v Guantanamu na 

Kubi, pravico do sodnega varstva pred ameriškimi sodišči. Po mnenju Vrhovnega 

sodišča se pristojnost ameriških sodišč razteza tudi na tujce, ki so na ozemlju, nad 

katerim Združene države izvršujejo "neomejeno in izključno oblast" in ne "popolne 

jurisdikcije". 

- Februarja letos pa je prvi senat nemškega Zveznega ustavnega sodišča razveljavil 

določbo zakona o varnosti letalskega prometa, ki je pooblaščala oborožene sile, da 

sestrelijo letalo, "ki je namenjeno, da se uporabi kot orožje za zločin proti življenju ljudi". 

Sodišče je v obrazložitvi med drugim navedlo, da ta določba - kolikor se nanaša na 

uporabo vojaške sile proti osebam na krovu letala, ki ne sodelujejo pri zločinu -  ni v 

skladu s pravico do življenja v povezavi s pravico do človeškega dostojanstva. 

 

Ta dva primera kažeta, kako izjemen pomen ima ustavno sodstvo pri varovanju 

temeljnih civilizacijskih vrednost, na katerih temelji razvoj sodobnih demokratičnih 

pravnih držav v drugi polovici 20. stoletja.  



 7

 

Naj končam z mislijo, da je razmerje med večinsko (demokratično) izraženo voljo in 

sodbo eno od temeljnih protislovij demokracije. Ali kot je zapisal Prof. Wildhaber, 

predsednik Evropskega sodišča za človekove pravice: "Učinkovita demokracija ne more 

obstajati brez pravne države, pravna država oziroma vladavina prava pa bo brez 

demokracije kmalu postala samovoljna, ker bi spodkopavala ter rušila zakonitost."5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
5 Luzius Wildhaber, Človekove pravice: vprašanje ravnotežja, Dignitas, št. 15-16 /2002, str. 11. 


