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Strinjam se z razlogi, ki opozarjajo na stvaren problem na področju tu presojane 

zakonske ureditve. Enako velja za temeljno sporočilo večinske odločbe, da ima ta 

problem ustavnopravne razsežnosti. Poglavitni razlog za moje razhajanje z njo je, da 

zaobide logiko nadvlade Ustave. Naj obrazložim.  

 

I. 

 

Ustavnosodne presoje o dopustnosti omejitve uresničevanja pravice ni mogoče razločiti 

od pravice same.1 Da bi se sploh lahko sprejela ocena o obstoju omejitve uresničevanja 

določene pravice na ravni navadnega prava, je potrebno najprej odgovoriti na vprašanje, 

ali prav ta pravica varuje pred potencialno omejitvijo.2 Logika nadvlade Ustave 

predpostavlja z razlago Ustave (prej) opredeljeno vsebino in področje varovanja te 

pravice; kar jo oboje v Ustavi razločuje od drugih pravic. To je zgornja premisa – ustavna 

podlaga za ustavnosodno presojo o (ne)dopustnosti omejitve uresničevanja te pravice na 

ravni navadnega prava. Teza, da dejstvo opustitve zakonske ureditve na določenem 

področju urejanja pomeni omejevanje uresničevanja pravice, je torej v ustavnosodni 

presoji predmet dokazovanja; in sicer z vidika Ustave. Trditev, da na primer dejstvo 

opustitve zakonske ureditve na določenem področju pomeni omejevanje uresničevanja 

določene pravice, ni sredstvo za razlago Ustave. 

 

Ta logika se je, kot razumem, zaobšla.  

                                            
1 O naravi razločevanja med pravico per se in omejitvijo njenega uresničevanja z navadnim 

pravom ter pomenom tega razločevanja za ustavnopravno analizo in presojo glej A. Barak, 

Proportionality, Constitutional Rights and their Limitations, Cambrige University Press, Cambridge 

2012, str. 19. in nasl. 

2 Prim. C. Bumke, A. Voßkuhle, German Constitutional Law, Introduction, Cases, and Priciples, 

Oxford University Press, Oxford 2019, str. 46. in nasl. 
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Večinska odločba nosilnih stališč o nedopustnem omejevanju uresničevanja pravice do 

pravnega sredstva ne izpeljuje iz vsebine in področja varovanja te pravice. Enako velja za 

nadaljnji stališči, ki pa nista nosilni za odločitev. Po prvem "zakonodajalec lahko ne 

predvidi pritožbe za bagatelne prekrške, ki nimajo pomembnega vpliva na kršiteljev 

položaj;"3 po drugem je "poseg v pravico do pritožbe podan zgolj toliko, kolikor vlagatelju 

zahteve za sodno varstvo ni mogoče uveljavljati kršitev človekovih pravic in temeljnih 

svoboščin, ki jih stori okrajno sodišče."4 

 

Nikjer v večinski odločbi ne najdem spremembe ključnega dela doslej uveljavljene 

razlage vsebine in področja varovanja pravice do pravnega sredstva iz 25. člena Ustave. 

Iz te sledi – poenostavljeno –, da ta pravica več kot dvostopenjskega odločanja v 

posameznem primeru ne zagotavlja. Zato se mi ne zdi prepričljivo, da je za uresničevanje 

te pravice lahko omejujoče to, da zakon ne dopušča pravnega sredstva stranke zoper 

odločitev drugostopenjskega organa (tj. okrajnega sodišča), ki bi sprožilo tretje odločanje 

v posameznem primeru. Nisem se zato mogla strinjati z nosilnim stališčem spoštovanih 

kolegov, da izključitev pritožbe zoper odločitev okrajnega sodišča o zahtevi za sodno 

varstvo v zakonskem pravu pomeni poseg v pravico iz 25. člena Ustave oziroma omejitev 

uresničevanja te pravice. Ta odločitev okrajnega sodišča ima namreč pomen odločitve 

drugostopenjskega organa, zaradi česar se je z njo dvostopenjsko odločanje v 

posameznem primeru že izčrpalo. 

 

II. 

 

Razlago o vsebini in področju varovanja pravice do pravnega sredstva je podalo  Ustavno 

sodišče (tudi) v odločbi št. U-I-56/06 z dne 15. 3. 2007. Povzemam iz 16. točke 

obrazložitve navedene odločbe: "Iz določbe 25. člena Ustave izhaja dolžnost 

zakonodajalca, da zoper vsako odločbo sodišč in drugih državnih organov, organov 

lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil, s katero ti odločajo o pravicah, dolžnostih 

ali pravnih interesih, predvidi pritožbo ali drugo pravno sredstvo. Ustavno sodišče je v 

sklepu št. U-I-309/94 z dne 16. 2. 1996 (OdlUS V, 21) navedlo, da ta določba zagotavlja 

načelo instančnosti, katerega bistvena vsebina je v tem, da lahko organ druge 

stopnje presoja odločitev prvostopenjskega organa z vidika vseh vprašanj, ki so 

pomembna za odločitev o pravici in obveznosti. Pri tem lahko funkcijo drugega 

pravnega sredstva opravi tudi zahteva za preizkus odločbe v sodnem postopku." Tako 

razložena vsebina in področje varovanja pravice do pravnega sredstva je nato utemeljila  

stališče, da izpodbijana zakonska ureditev (ta je ostala nespremenjena do ponovne 

presoje Ustavnega sodišča) ne pomeni omejitve uresničevanja pravice do pravnega 

sredstva, torej vanjo ne posega. Naj to stališče povzamem: "Sodišče v primeru zavrnitve 

                                            
3 Glej 40. točko obrazložitve večinske odločbe. 

4 To stališče je zapisano na koncu 44. sprotne opombe. 
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zahteve za sodno varstvo odloči enako kot pred njim prekrškovni organ.5 V tem primeru je 

mogoče zahtevo za sodno varstvo obravnavati kot "drugo pravno sredstvo" v smislu 25. 

člena Ustave. Zato izključitev nadaljnje pritožbe zoper odločitev sodišča o zavrnitvi 

zahteve za sodno varstvo ne pomeni posega v pravico do pravnega sredstva."6  

 

Večinska odločba odstopa od tega stališča, zavzame diametralno nasprotno stališče, da 

gre za poseg v to pravico, in nato presodi, da je ta poseg nedopusten; in to kljub temu, da 

se z doslej uveljavljeno razlago 25. člena Ustave pravzaprav ne ukvarja in tega stališča 

sploh ne izpeljuje iz vsebine in področja varovanja te pravice. V delu, ki je ključen za tu 

obravnavano zakonsko ureditev, je torej ne spreminja. Večinska odločba spreminja le 

posledico sprejete razlage zgornje premise iz odločbe št. U-I-56/06. Ne morem se zato 

znebiti občutka, da si nasprotujeta v ustavnosodni presoji uveljavljena razlaga vsebine in 

področja varovanja pravice do pravnega sredstva na eni strani ter nosilno stališče 

večinske odločbe, da kljub nespremenjeni vsebini in področju varovanja te pravice tokrat 

znova presojana vsebinsko enaka ureditev zakonskega prava pomeni omejitev 

uresničevanja te pravice, na drugi; in da to nasprotje krni konsistentnost pravnega reda. 

 

III. 

 

Vselej ko se soočam s spremembo nosilnega stališča iz odločbe Ustavnega sodišča, je v 

ospredju mojih razmislekov naslednje. Najprej, ali za spremembo stališča obstajajo 

prepričljivi ustavnopravni razlogi;7 in nato, kakšen bo učinek spremembe stališča za 

nadaljnje urejanje in razvoj razmerij v družbi.  

 

Prepričljivi ustavnopravni razlogi za spremembo nosilnega stališča za odločitev so po 

mojem mnenju lahko le tisti, ki ob spremembi stališča na novo izgrajujejo sozvočje med 

ustavnopravnimi argumenti.8 Razlogi, s katerimi večina utemeljuje spremembo nosilnega 

stališča, ne morejo imeti take teže.9 Ob spremembi stališča ne vzpostavljajo na novo 

sozvočja med ustavnopravnimi argumenti. Ne odpravljajo niti nasprotja med zgornjo 

premiso ustavnosodne presoje in oceno o posegu v pravico do pravnega sredstva, tj. 

                                            
5 Prav tak je izhodiščni sodni primer, v katerem se je Ustavno sodišče odločilo, da po koneksiteti 

opravi presojo ustavne skladnosti zakonske ureditve. 

6 Prim. 17. točko obrazložitve cit. odločbe. 

7 Ustavno sodišče doslej žal ni uspelo razviti doktrine o razlogih, ki utemeljujejo spremembo 

nosilnih stališč iz odločb Ustavnega sodišča. 

8 Več o pomenu prepričljivih argumentov za spremembo nosilnih stališč Ustavnega sodišča za 

izgrajevanje zaupanja v Ustavno sodišče glej v mojem odklonilnem ločenem mnenju k odločbi 

Ustavnega sodišča št. U-I-269/12 z dne 4. 12. 2014, Uradni list RS, št. 2/15, in OdlUS  XX,29. 

9 Te razloge na tem mestu sumarno povzemam: povečana možnost spodrsljajev v postopku pred 

okrajnimi sodišči pri obravnavanju zahtev za sodno varstvo, kaznovalna narava prekrškovnega 

prava, ustavno začrtana subsidiarnost varstva pravic v postopku z ustavno pritožbo, ureditev 

ZUstS, ki le izjemoma dopušča Ustavnemu sodišču sprejem ustavne pritožbe v prekrškovnih 

zadevah. 
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zgornjo premiso. Teh razlogov drugače kot večina zato nisem mogla sprejeti kot 

prepričljivih razlogov za spremembo stališča; čeravno se z njimi, kolikor opozarjajo na 

stvaren problem, ki ima ustavnopravne razsežnosti, sicer strinjam. 

 

Odločitve in razlaga Ustave, ki jo sprejme Ustavno sodišče pri izvrševanju svojih 

pristojnosti, so pravno obvezujoče10 (tudi) za vse državne organe in ti so jih dolžni 

upoštevati.11 To velja tudi za zakonodajalca. Toda ali naj pri nadaljnjem urejanju razmerij 

zakonodajalec upošteva uveljavljeno razlago o vsebini in področju varovanja pravice do 

pravnega sredstva, iz katere sledi, da več kot dvostopenjskega postopka Ustava ne jamči 

(prim. odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-56/06)?12 Ali naj upošteva v tej odločbi zavzeti 

nosilni stališči, da izključitev pritožbe zoper odločitev sodišča, ki odloča na drugi stopnji o 

pravnem sredstvu zoper odločitev prvostopenjskega organa, ki sproža tretje odločanje v 

posameznem primeru, pomeni nedopustno omejitev uresničevanja pravice do pravnega 

sredstva? Odgovor na navedeni vprašanji se mi zdi pomemben, ker so odločitve 

Ustavnega sodišča in razlaga Ustave, na kateri temeljijo, izhodišče za nadaljnji razvoj 

ustavne misli in oblikovanje novih stališč, predvsem pa za nadaljnje urejanje in razvoj 

razmerij med ljudmi na vseh platformah življenja.13 

 

S tem v zvezi opozarjam še na dilemo, ki mi jo sproža stališče večinske odločbe, da 

"zakonodajalec lahko ne predvidi pritožbe za bagatelne prekrške, ki nimajo pomembnega 

vpliva na kršiteljev položaj".14 To stališče namreč ni izpeljano iz zgornje premise. Daje 

napotek zakonodajalcu, ne da bi bil ta vpet v vsebino in področje varovanja človekove 

pravice. Tovrstnih pooblastil Ustavno sodišče v razmerju do zakonodajalca po Ustavi 

nima. Kje torej večinska odločba črpa argumente in pooblastilo za napotek 

zakonodajalcu, kako naj ureja razmerja? Sklicevanje na zakonsko ureditev na nemškem 

pravnem področju (v opombi številka 43) se mi iz istega razloga ne zdi prepričljiv 

argument.  

 

IV. 

 

Moje nestrinjanje z večinsko odločbo ne pomeni, da ne jemljem resno težav, na katere se 

opozarja v večinski odločbi. Te so tudi po mojem mnenju utemeljevale potrebo po 

razmisleku o vprašanju, ali je v luči zahteve po zagotavljanju poštenosti postopka in 

pravice iz 13. člena Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni 

                                            
10 Tako Ustavno sodišče že v odločbi št. U-I-163/99 z dne 23. 9. 1999 (Uradni list RS, št. 80/99, in 

OdlUS VIII, 209). Iz te odločbe sledi, da ustavno opredeljeni položaj daje Ustavnemu sodišču 

pooblastilo, da pri izvrševanju svojih pristojnosti  Ustavno sodišče   s pravno zavezujočimi učinki 

razlaga ustavne določbe.  

11 Tako npr. Ustavno sodišče v odločbi št. U-I-474/18 z dne 10. 12. 2020. 

12 Za področje ureditve upravnega spora glej odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-98/07 z dne 12. 6. 

2008 (Uradni list RS, št. 65/08, in OdlUS XVII, 42). 

13 Iz mojega odklonilnega ločenega mnenja k odločbi Ustavnega sodišča št. U-I-269/12. 

14 Prim. 40. točko obrazložitve večinske odločbe. To sicer ni nosilno stališče večinske odločbe. 

http://odlocitve.us-rs.si/usrs/us-odl.nsf/o/2F590040D79AEEA5C12572DE00294C53
http://odlocitve.us-rs.si/usrs/us-odl.nsf/o/2F590040D79AEEA5C12572DE00294C53
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list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – v nadaljevanju EKČP) domači pravni red morda 

pomanjkljiv. Enako kot večini se je tudi meni porajal dvom, da je ustavna pritožba, 

upoštevaje ustavno opredeljen položaj Ustavnega sodišča, lahko pojmovana kot 

učinkovito pravno sredstvo v luči zahteve po zagotavljanju poštenosti sodnega postopka. 

Ustava je namreč zaupala sodiščem (ne Ustavnemu sodišču) odločanje o pravicah in 

dolžnostih posameznika (prim. 23. člen Ustave), kar predpostavlja, da morajo sodišča 

pravice v teh postopkih zagotavljati in pri tem enako varovati pravice vseh udeležencev.  

 

Pravici do sodnega varstva in do enakega varstva pravic v sodnih postopkih sta izraz 

načela pravne države.15 Načelo pravne države v povezavi z ustavno zagotovljeno 

svobodo razvoja posameznikove osebnosti zahteva ureditev in vodenje sodnega 

postopka, ki sta s tem načelom združljiva.16 Jasno je, da je uveljavljanje ali zavarovanje 

pravic (zahtevkov) oziroma ugovorov v sodnih postopkih usodno odvisno od doslednega 

spoštovanja temeljnih procesnih jamstev. Brez tega pravice in ugovori zlahka ostanejo le 

mrtva črka na papirju. Dosledno spoštovanje temeljnih procesnih jamstev je porok 

poštenosti postopka. Brez poštenosti sodnih postopkov je predstava o vladavini prava 

samo iluzija, zaupanje v sodno vejo oblasti pa izvotljeno. Samo po sebi naj se zato 

razume, da že iz zahtev pravne države izhaja jamstvo poštenega postopka pred sodišči.17 

 

Sodnikom, ki smo vezani na Ustavo in zakon, je naložena  skrb za uveljavljanje in varstvo 

pravic, izhajajoč pri tem iz doslej uveljavljanih standardov varstva pravic, tako procesnih 

kot tudi vsebinskih. Tako razloženi pomen vezanosti sodnika na Ustavo je odsev ustavno 

začrtane vloge sodne veje oblasti – neodvisnih in nepristranskih sodnikov kot 

kontrolorjev, odločilnih soustvarjalcev in garantov z Ustavo skladnega pravnega reda.18 A 

čeravno sodniki pravice v sodnih postopkih zagotavljamo in varujemo, to samo zase ne 

jamči, da jih pri tem nikoli ne kršimo.  

 

Kadar do domnevnih kršitev prihaja v fazi odločanja sodišča o pravnem sredstvu, ki ga 

zagotavlja pravica do pravnega sredstva iz 25. člena Ustave, se mi je zaradi ustavno 

opredeljenega razmerja med Ustavnim sodiščem in sodišči na področju varovanja pravic 

v sodnih postopkih, ki je izpeljano v ZUstS, porajalo vprašanje, ali je z vidika zahteve 

Ustave, da se zagotovi poštenost pravnih postopkov, sprejemljivo sicer uveljavljeno 

                                            
15 Prim. H. D. Jarass, B. Pieroth, Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 11. izdaja, C. 

H. Beck, München 2011, str. 1017, avtor se sklicuje na stališče nemškega Zveznega ustavnega 

sodišča. 

16 Prim. I. von Münch in P. Kunig (ur.), Grundgesetz-Kommentar, 1. knjiga, C. H. Beck, München 

2012, str. 145, avtor se sklicuje na stališče nemškega Zveznega ustavnega sodišča. 

17 Povzeto iz D. Jadek Pensa, Nepravdni in izvršilni postopki v ustavnosodni presoji, Podjetje in 

delo, št. 6-7 (2018), str. 1293. 

18 Več o tej vlogi neodvisnih in nepristranskih sodnikov glej F. Kirchhof, Der Richter als Kontrolleur, 

Akteur und Garant der Rechtsordnung, NjW, št. 10 (2020), str. 1492 in nasl. 
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stališče, da Ustava ne jamči možnosti vložitve izrednih pravnih sredstev.19 Na tem mestu 

povzemam iz razlogov sodbe nemškega Zveznega ustavnega sodišča 

(Bundesverfassungsgericht – BVerfG) št. 1 PBvU 1/02 z dne 30. 4. 2003, ki so se mi zdeli 

še posebej pomembni za odločanje v danem primeru:  

 

"Temeljni zakon je sodno oblast v prvi vrsti zaupal rednim sodiščem. V primeru kršitev čl. 

103 odst. 1 GG [Temeljnega zakona] je zato treba zahtevano pravno sredstvo načeloma 

urediti pred rednimi sodišči, četudi je to pravico mogoče dodatno uveljavljati še s pomočjo 

ustavne pritožbe. […] Pričakovanje, da bodo državljani zaupali državnemu sistemu 

sodnega varstva, ki je povezano s postopkovnim jamstvom iz čl. 103 odst. 1 GG, 

vključuje tudi spore, ki se z objektivnega vidika morda ne zdijo posebej tehtni. Tudi 

pravne napake, ki se nanašajo na zadevo, ki ni načelnega ali življenjskega pomena, 

so z vidika državljana lahko pomembne. Zakoni, ki urejajo postopke pred rednimi 

sodišči, zato predpisujejo, da mora sodni nadzor zajeti vse zatrjevane pravne 

kršitve, pod pogojem, da so upoštevne za odločitev. Če zakonodajalec izkoristi 

pooblastilo iz čl. 94 odst. 2 st. 2 GG in uvede načelo subsidiarnosti in postopek za 

sprejem ustavnih pritožb, s tem hkrati uredi tudi razmerje med rednimi in ustavnim 

sodiščem. Do tega je prišlo prek §§ 90 odst. 2, 93 a BVerfGG. Varstvo v primeru kršitev 

čl. 103 odst. 1 GG morajo zato v prvi vrsti zagotavljati redna sodišča. […]"20 21 

 

V. 

 

Ustavnopravna vprašanja, ki so se mi porajala, so mi razpirala kompleksen pogled na 

zahteve poštenosti pravnih postopkov pred sodišči, ki izvirajo iz zahtev pravne države. 

Menila sem, da je potreben temeljit razmislek o zgornji premisi, ki je najbližje tej zahtevi 

Ustave, upoštevaje pri tem zahteve 13. člena EKČP. Vsebino zgornje premise, skladno 

tem zahtevam, bi bilo treba iz Ustave šele izklesati. Ni mi bila tuja misel, da bi z 

zahtevami po izgrajevanju zaupanja v poštenost sodnih postopkov morda lahko 

nadgradili doslej zavzeta stališča o vsebini in področju varovanja pravice do enakega 

varstva pravic, podobno kot je to storilo nemško Zvezno ustavno sodišče v citirani 

odločitvi. Moj zorni kot me je tako usmerjal k nadgrajevanju ali k spremembi doslej 

                                            
19 Prim. sklep št. Up-204/01 z dne 5. 11. 2002 (OdlUS XI, 296). Iz obrazložitve: "Iz pravice do 

pravnega sredstva (25. členu Ustave) izhaja le pravica do dvostopenjskega sodnega postopka. 

Pravice do revizije kot izrednega pravnega sredstva proti drugostopenjski sodni odločbi Ustava ne 

zagotavlja in odločitvi zakonodajalca je prepuščeno, ali bo to pravno sredstvo dopustil. Zato samo 

po sebi ni ustavnopravno relevantno, ali je v določenem pravdnem postopku revizija dopustna ali 

ne." Podobno v odločbi št. Up-2089/06, U-I-106/07 z dne 18. 10. 2007 (Uradni list RS, št. 102/07), 

v sklepu št. Up-717/05 z dne 31. 1. 2007 in sklepu št. Up-587/02 z dne 29. 9. 2004 (OdlUS XIII, 

95) ter v odločbi št. Up-373/97 z dne 22. 2. 2001 (Uradni list RS, št. 19/01). 

20 Prvi odstavek 103. člena Temeljnega zakona zagotavlja v sodnih postopkih pravico do izjave, ki 

jo ustavnosodna presoja nemškega Zveznega ustavnega sodišča (prim. 1. točko obrazložitve cit. 

odločitve tega sodišča) in del teorije izenačuje s temeljnimi pravicami. 

21 Citirano odločitev nemškega Zveznega ustavnega sodišča je prevedla Vesna Božič Štajnpihler. 

http://odlocitve.us-rs.si/usrs/us-odl.nsf/o/A7532E21CF509973C1257458002BB4F9
http://odlocitve.us-rs.si/usrs/us-odl.nsf/o/EC79BAE41BB619C8C12571720028F4D4
http://odlocitve.us-rs.si/usrs/us-odl.nsf/o/A1F60A1C14F1D1F2C12571720029D5B7
http://odlocitve.us-rs.si/usrs/us-odl.nsf/o/9CDDBAC91B7821A6C1257279002BBA21
http://odlocitve.us-rs.si/usrs/us-odl.nsf/o/451D55A32C7BE2BCC125717200296760
http://odlocitve.us-rs.si/usrs/us-odl.nsf/o/A7532E21CF509973C1257458002BB4F9
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zavzetih stališč o razlagi področja varovanja ustavnih procesnih jamstev v luči zahteve po 

poštenosti postopka v fazi uresničevanja pravice do pravnega sredstva. Zornega kota, ki 

se mi je izoblikoval v procesu odločanja v danem primeru, drugače kot večina nisem 

mogla zreducirati zgolj na upravno-kazenski prekrškovni postopek; pa tudi ne zgolj na 

spremembo doslej uveljavljenega stališča, da izključitev "nadaljnje" pritožbe zoper 

odločitev okrajnega sodišča o zahtevi za sodno varstvo v teh postopkih ne pomeni 

posega v pravico do pravnega sredstva.  

 

Naj strnem. Sprememba stališča večinske odločbe, da izključitev  pritožbe zoper odločitev 

okrajnega sodišča o zahtevi za sodno varstvo pomeni poseg v pravico do pravnega 

sredstva, ni vpeta v uveljavljeno razlago vsebine in področja varovanja pravice, ki jo 

Ustava jamči v 25. členu. Razlogov o tem v večinski odločbi ne najdem. Ne morem se 

tako znebiti občutka, da večinska odločba zaobide logiko nadvlade Ustave. Kot razumem, 

večinska odločba tudi nima prepričljivih razlogov za spremembo stališča iz odločbe 

Ustavnega sodišča št. U-I-56/06. Zato za odločbo nisem mogla glasovati. 

 

 

 

 

 

       dr. Dunja Jadek Pensa 

           Sodnica 

 

 


