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1. Z izrekom se strinjam in sem odločbo lahko podprl. Imam pa močne zadržke glede 

presoje, ki je opravljena v delu B. – III. obrazložitve odločbe. Ker razhajanje s kolegi iz 

večine v tem delu obrazložitve na mojo odločitev glede samega izreka ne vpliva, sem 

odločbo lahko podprl. Vendarle pa se čutim dolžnega na to razhajanje opozoriti in ga na 

kratko pojasniti. 

 

2. V delu B. – III. odločba opravi presojo skladnosti izpodbijanih podzakonskih aktov z 

načelom legalitete oziroma zakonitosti delovanja uprave iz drugega odstavka 120. člena 

Ustave, pa čeprav, kot navaja tudi odločba (v 30. točki obrazložitve), pobudnika tega 

neskladja ne zatrjujeta, ampak zatrjujeta le vsebinsko neskladje izpodbijanih aktov z 

drugim odstavkom 52. člena Ustave. Odločba to pojasni z razlogovanjem, da je 

vsebinska presoja ukrepov smiselna le, če temeljijo na zadostni zakonski podlagi, ter da 

je zato treba še pred vsebinsko presojo opraviti tudi presojo skladnosti z načelom 

legalitete; vsaj v primerih, ko se glede slednje "poraja očiten dvom", tudi brez ustrezne 

trditvene podlage v pobudi. 

 

3. Takšen pristop k presoji legalitete je po moji presoji napačen oziroma pomanjkljiv. V 

skrajni izpeljavi svoje logike pomeni, da naj bi Ustavno sodišče ob presoji ustavnosti 

oziroma zakonitosti podzakonskih predpisov redno moralo kot nekakšno "predhodno 

vprašanje" opraviti še presojo ustavnosti njihove zakonske podlage, in to ne glede na to, 

ali bi vloga o domnevni protiustavnosti konkretne zakonske določbe vsebovala 

kakršnekoli navedbe. Enako bi v tem primeru nemara veljalo tudi ob vsakršni zatrjevani 

nesorazmernosti posega v kako človekovo pravico z zakonom – tudi tam bi potem 

Ustavno sodišče še pred testom ustavne dopustnosti cilja in strogim testom 

sorazmernosti ukrepa vedno moralo opraviti oceno ustavnosti zakonskih določb, ki ta 

ukrep urejajo, spet ne glede na to, ali bi v konkretni vlogi za to presojo obstajala 

kakršnakoli trditvena podlaga. 
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4. Odločba sicer tu tudi po moji oceni ustrezno opredeli vrstni red razlogovanja oziroma 

presoje, kadar jo sodišče opravlja v celoti. Presojo ustrezne zakonske podlage oziroma 

ustrezne verige pravnih podlag, ki ukrep neposredno ali posredno koreninijo v ustavi,1 je v 

takem primeru gotovo treba opraviti pred vsebinsko presojo sorazmernosti ukrepa. Če 

ukrep, ki posega v temeljne pravice, nima ustrezne pravne (zakonske) podlage, se 

vprašanje njegove sorazmernosti v praktičnem smislu sploh ne zastavlja.2 Vendar pa po 

moji presoji pri tem sodišče ne sme spregledati trditvenega bremena vlagatelja in presoje 

ustavnosti zakonske podlage opravljati tudi v primeru, ko ta za vlagatelja ni sporna.3 

Vlagateljevo zatrjevanje vsebinske nesorazmernosti ukrepa samo po sebi še ne vključuje 

tudi očitka neskladja (pod)zakonske podlage z načelom legalitete, prav tako pa presoja 

slednjega sama po sebi tudi ni neizogibni del strogega testa sorazmernosti ali testa 

ustavne dopustnosti cilja ukrepa kot njegove predpostavke. Kolikor se slednji vsaj 

posredno že dotika vprašanja zakonske podlage, pa po moji presoji tudi ni mogoče trditi, 

da zahteva po obstoju zakonske podlage avtomatično pomeni tudi zahtevo po vsebinski 

presoji njene ustavne skladnosti. 

 

5. Da poudarki iz predhodne točke tega mnenja držijo, navsezadnje potrjuje že sama 

odločba, ko navaja, da je treba presojo skladnosti z načelom legalitete še pred vsebinsko 

presojo tudi brez ustrezne trditvene podlage v pobudi opraviti vsaj v primerih, ko se glede 

te skladnosti "poraja očiten dvom". Tudi v skladu z obrazložitvijo odločbe torej očitki 

vsebinskega neskladja sami po sebi še ne vsebujejo tudi očitka neskladja z načelom 

legalitete, prav tako pa naj ta presoja tudi ne bi bila neločljivo povezana z vsebinsko 

presojo sorazmernosti, saj naj presoja z vidika načela legalitete ne bi bila nujno 

opravljena v vseh primerih, temveč zgolj (oziroma vsaj) tistih, pri katerih se poraja očiten 

dvom o ustavni skladnosti izpodbijanega ukrepa. Izbrano merilo (kadar se "poraja očiten 

dvom") je sicer mogoče razumeti tudi kot poskus zamejitve daljnosežnosti v odločbi 

zavzetega stališča – vendar pa po moji presoji ni ne vsebinsko utemeljeno ne dovolj 

postopkovno opredeljeno, da bi lahko upravičevalo odstop od siceršnjih zahtev po 

izpolnitvi trditvenega bremena vlagatelja. 

 

6. Z nekoliko oddaljenega sistemskega vidika ustavnosodne presoje se sicer vsaj po 

pragmatični plati lahko zastavlja vprašanje ustreznega vrstnega reda obravnavanja 

zadev, kadar več vlagateljev izpodbija isto (pod)zakonsko ureditev in (le) nekateri med 

njimi tudi z vidika načela legalitete. V takih okoliščinah me nagovorijo razmisleki, da bi 

                                            
1 Glej denimo A. Barak, Proportionality: Constitutional Rights and Their Limitations, Cambridge 

University Press, Cambridge 2012, str. 108–110. 

2 Podobno že dlje sam zagovarjam spoštovanje vrstnega reda presoje ob izvajanju strogega testa 

sorazmernosti – glej pritrdilno ločeno mnenje sodnika Accetta k odločbi Ustavnega sodišča št. Up-

320/14, U-I-5/17 z dne 14. 9. 2017 (Uradni list RS, št. 59/17, in OdlUS XXII, 9). 

3 Do neke mere drugače je v primeru obravnave ustavnih pritožb, če Ustavno sodišče v presoji ob 

izpolnjenosti procesnih predpostavk in upoštevanju navedb pritožnika ugotovi, da izpodbijani 

posamični akt temelji na potencialno protiustavnem predpisu, ter oceno njegove ustavnosti v 

skladu z drugim odstavkom 59. člena Zakona o Ustavnem sodišču opravi po uradni dolžnosti. 
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presojo vlog, ki vključujejo (tudi) očitke o neskladju z načelom legalitete, kazalo opraviti 

pred presojo tistih vlog, ki se omejujejo na zatrjevanje vsebinskega neskladja ukrepov z 

zahtevami sorazmernosti, še posebno, če bi zgolj presoja slednjih vodila v ugotovitev o 

ustavni skladnosti izpodbijanih ukrepov, podobno, kot se je zgodilo v odločbi št. U-I-

83/20.4 Iz podobnega razloga sem tokrat brez težav podprl pristop, po katerem je 

Ustavno sodišče tokrat najprej odločalo v zadevi št. U-I-8/21 in šele nato še v pričujoči 

zadevi. Vendarle pa ostajam močno zadržan do pristopa, po katerem bi Ustavno sodišče 

presojo skladnosti z načelom legalitete opravljalo tudi v primerih, ko za tako presojo sicer 

ne bi obstajala ustrezna trditvena podlaga v vlogi, ampak bi se po presoji Ustavnega 

sodišča porajal očiten dvom o ustavni skladnosti izpodbijane ureditve s tega vidika. 

 

7. Del B. – III. bi sam torej v celoti črtal iz obrazložitve, in to ne glede na to, da bi po 

vsebinski plati razlogovanju sodišča v tem delu sicer tudi sam pritrdil. Po moji presoji 

namreč Ustavno sodišče te presoje ob odsotnosti ustrezne trditvene podlage sploh ne bi 

smelo izvesti. Ker to moje razhajanje z razlogi iz odločbe ne spremeni moje odločitve 

glede izreka, pa sem slednjega kljub zgoraj opisanim močnim zadržkom vendarle lahko 

podprl. 

 

 

 

 

       dr. Matej Accetto 

                Sodnik 

 

                                            
4 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-83/20 z dne 27. 8. 2020 (Uradni list RS, št. 128/20). 


