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Prepoved gibanja med občinami (COVID-19): 
vsebinska presoja 

 

 

Današnjo odločitev, s katero je Ustavno sodišče presodilo, da je bila prepoved gibanja 

med občinami v času izbruha COVID-19 po svoji vsebini skladna z Ustavo, podpiram. V 

jedrnih delih odločitve gre za argumentacijo, za  katero sem se zavzemal od samega 

začetka vsebinske razprave o tem vprašanju, že takrat namreč, ko je večina še ni 

podpirala. Zgolj taka odločitev je po moji oceni lahko ustavno skladna, saj gre na eni od 

obeh strani tehtnice za varovanje ene najbolj dragocenih in varovanih ustavnih vrednot – 

življenja in zdravja ljudi1 – in to v času nepredvidljive in ne dovolj poznane, a nevarne 

epidemije, ki seje smrt oziroma, če se bolezni ne uspe hitro in dovolj omejiti, celo smrt v 

velikih razsežnostih. Takšnim razsežnostim smo bili priča celo v naši neposredni bližini, v 

Italijanski republiki.  

 

Niti medicinska stroka si ni edina glede vprašanja, ali ne bi morda z opustitvijo presojanih 

ukrepov ali z njihovo zamudo pahnili države in s tem tudi naših ljudi v situacijo, v kateri so 

se znašli sosedje in številni drugi. Dokler pa torej tudi znotraj stroke obstajajo različna 

mnenja, ki niso nerazumna, mora Ustavno sodišče postopati posebej previdno. Ta 

vprašanja namreč niso naravni oder njegove lastne presoje, še posebej ne v okoliščinah 

virusa, za katerega celo stroka pravi, da ga še ne poznamo dovolj, da bi lahko z 

gotovostjo sodili. Kadar ni gotovosti, je na mestu previdnost. V nasprotnem primeru velja 

odgovornost, tudi zelo osebna, za vsako napačno odločitev, ki ima za posledico 

izgubljeno življenje ali celo veliko množico življenj. Takšne odgovornosti pa Ustavno 

sodišče, ki o primeru sodi zgolj ex post, prav tako pa nima niti dovolj usposobljenega 

                                            
1 Glej tudi Komentar k 17. členu Ustave RS ("nedotakljivost človekovega življenja"): "Človekovo 

življenje, njegova fizična in psihična celovitost ter njegovo dostojanstvo so najpomembnejše 

ustavno varovane vrednote (Up-555/03, Up-827/04)", B. Ivanc, 2019, str. 137. 
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vpogleda v vse relevantne vidike, niti posledično formule za razrešitev celo v stroki 

nerazrešenega vprašanja, ne more in tudi ne sme prevzemati.    

 

Primer v takšnih okoliščinah za ustavnosodno presojo v resnici ni težak. Posebej tudi 

zato, ker omenjeni ustavni vrednoti življenja in zdravja (toliko bolj v okoliščinah, ko gre za 

velike razsežnosti ogrozitve takšnih vrednot) predstavljata neprimerno večjo ustavno težo, 

kot pa je, sicer tudi znatna, a vseeno očitno manjša, teža delno ozemeljsko omejenega 

gibanja, in še to le za določeno časovno omejeno obdobje najhujšega obdobja 

epidemije.2 Nič več kot to ni treba razumeti, da avtonomni državljan razume preprosto 

bistvo današnje odločitve. Nič več kot to, da se zave, da bi bila kakršnakoli nasprotna 

odločitev očitno napačna. Bila bi bolj produkt teženj kakšne medijsko ustvarjene 

vzporedne "stvarnosti" ali kakšnih golih želja, ki pa s svetom resnice in razumskega 

pravnega argumenta praviloma niso najbolj v sozvočju. 
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2 Glej tudi Komentar k 17. členu Ustave RS ("nedotakljivost človekovega življenja"): "Dopustnost 

omejevanja pravice do življenja je treba razlagati skrajno restriktivno in se bo praviloma dotikalo 

zgolj primerov, ko je njeno varstvo v konfliktu z varstvom življenja drugega človeka", B. Ivanc, 

2019, str. 139. 


