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Strinjam se z izrekom odločbe, ne pa tudi z obrazložitvijo. 

 

Izpodbijana zakonska ureditev je po mojem mnenju neskladna z ustavo predvsem zato, ker pomeni 

nedovoljen oziroma prekomeren poseg v ustavno zagotovljeno svobodo izbire zaposlitve (49. člen 

ustave) in svobodo gospodarske pobude (74. člen ustave). Predvsem v tem smislu je ta zakonska 

ureditev hkrati tudi v nasprotju z načeli pravne in socialne države, zlasti z načelom pravičnosti in z 

dolžnostjo države, pravno omogočati ustrezno varstvo interesov delojemalcev kot šibkejšega partnerja 

v delovnem razmerju. 

 

Sklicevanje na načelo ekvivalence v odplačnih pogodbenih razmerjih se mi zdi sporno, saj ustavne 

pravice niso v pravnem prometu, da bi bilo za pristanek na začasno omejitev pravice možno po načelu 

ekvivalence direktno zahtevati ustrezno materialno protivrednost; primernejše se mi zdi sklicevanje na 

načelo sorazmernosti kakor navajam na koncu tega ločenega mnenja. 

 

V tej sporni zadevi gre torej predvsem za izredno pomembno vprašanje dopustnosti omejevanja 

ustavnih pravic, čeprav na prvi pogled ni povsem jasno, ali izpodbijane zakonske določbe sploh 

pomenijo omejevanje ustavnih pravic. Odločba stoji na stališču, da zakon "ne omejuje ustavne pravice 

vsakogar, da prosto izbira zaposlitev", temveč da le dopušča možnost pogodbenega pristanka delavca 

na začasno omejitev te njegove pravice. Moje stališče je drugačno: čeprav gre za pogodbeno 

omejitev, je vendarle zakon tisti, ki tako omejitev izrecno dopušča. Po načelu, da je v pravni državi 

dovoljeno vse, česar pravne norme ne prepovedujejo, obravnavana zakonska dovolitev take omejitve 

ne bi bila potrebna, če bi bila taka pogodbena omejitev tudi brez tega dopustna. Taka pogodbena 

omejitev torej sama po sebi ne bi bila dovoljena. Ali bi bila nična samo zato, ker 103. člen zakona o 

obligacijskih razmerjih izrecno določa, da so pogodbe, ki nasprotujejo ustavnim in moralnim načelom, 

nične, ali tudi v primeru, če take zakonske določbe ne bi bilo torej neposredno zaradi nedovoljenega 

posega v ustavne pravice, je posebno vprašanje, ki ga je tokrat možno pustiti ob strani. (Vprašanje o 

posrednem ali neposrednem učinkovanju ustavnih pravic v zasebnopravnih razmerjih - v nemški 

literaturi znano kot problem t.i. "Drittwirkung der Grundrechte" - je tudi v tuji ustavnosodni judikaturi in 

literaturi še ne povsem nerešeno vprašanje.) Jasno pa je, da bi pogodbeni poseg v ustavno pravico 

postal dopusten šele z izpodbijano zakonsko določbo - če je ta ustavno dopustna. Gre torej vendarle 

za vprašanje dopustnosti zakonskega omejevanja ustavne pravice, čeprav je zakon ne omejuje 

neposredno, ampak le dovoljuje njeno pogodbeno omejevanje. Dopustnost izpodbijane zakonske 

ureditve bi bilo treba presojati glede na določbo tretjega odstavka 15. člena ustave, po kateri so 

ustavne pravice ("človekove pravice in temeljne svoboščine") omejene samo s pravicami drugih in v 

primerih, ki jih določa ta ustava. Kljub izredni restriktivnosti te ustavne določbe, ki jo kaže besedilo te 

ustavne določbe na prvi pogled in ki jo bo včasih najbrž potrebno preseči z ustrezno širšo 

ustavnosodno interpretacijo zlasti zadnjega dela te določbe (podobno kot npr. nemška ustavnosodna 

in teoretična interpretacija zastopata stališče, da se v duhu temeljnih ustavnih načel in vrednot 

ustrezna določba nemške ustave prav tako ne interpretira zgolj po črki oziroma dobesedno), pa že iz 

izrecne določbe o omejenosti ustavnih pravic s pravicami drugih sledi, da je (indirektno) zakonsko 

omejevanje ustavne pravice iz 49. člena ustave (in tudi tiste iz 74. člena, čeprav ta ni vključena v 

ustavno poglavje o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah) v tem primeru načelno dopustno, ker 

je to nujno zaradi varstva pravic drugih. Neomejeno izvrševanje teh dveh svoboščin v takih primerih bi 

namreč pomenilo nedopusten poseg v pravice in interese prejšnjega delavčevega delodajalca (v 

njegov pravni interes do uživanja rezultatov svojega dela, znanja in kapitala in s tem tudi v njegovo 

pravico do zasebne lastnine, ki bi bila zaradi nelojalne konkurence bivšega delavca prizadeta - celo v 

nasprotju z dvema izrecnima prepovedima v 74. členu ustave: s prepovedjo nelojalne konkurence in s 

prepovedjo izvajanja gospodarske dejavnosti v nasprotju z javno koristjo). 
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Dopustnost omejevanja enih pravic, kadar je to nujno zaradi varstva drugih, pa še ne pomeni, da je 

lahko to omejevanje po obsegu in globini posega v pravico neomejeno, ampak je dopustno le v 

minimalnem oziroma najnujnejšem obsegu, ki še omogoča ustrezno oziroma dovolj učinkovito varstvo 

druge pravice, hkrati pa prvo kar najmanj prizadeva. Varstvo druge pravice torej ne more biti 

absolutno, saj bi to lahko preveč (nesorazmerno, več kot je potrebno) omejevalo prvo pravico - če pa 

se prva sme omejiti le toliko, kot je nujno, bo torej do neke mere ostala omejena (ali ne povsem 

zavarovana) tudi druga. Kadar sta dve ustavni pravici v medsebojnem nasprotju, v koliziji, mora 

zakonodajalec - če on tega ni storil, pa ustavno sodišče v sporu - opraviti t.i. tehtanje interesov in 

pravic in uveljaviti ureditev, ki bo pretehtano in sorazmerno upoštevala vse morebitne konfliktne 

ustavno zavarovane pravice in interese. Ta načela tehtanja interesov, sorazmernosti, prepovedi 

prekomernih posegov in druga sta na podobnih materialnopravnih temeljih, kot jih imamo z novo 

ustavo pri nas, tudi drugod po svetu razvili ustavnosodna praksa in teorija drugih držav, na njih pa 

temelji tudi praksa evropskega sodišča za človekove pravice. Gre torej za nujen korak k postopnemu 

usklajevanju naše ustavnosodne prakse z evropskimi kriteriji, ne nazadnje tudi zato, ker bomo prej ali 

slej pristopili k evropski konvenciji za varstvo človekovih pravic in s tem tudi pod jurisdikcijo 

evropskega sodišča za človekove pravice. (Če bo naša ustavnosodna praksa tudi pri interpretaciji 15. 

člena ustave sledila evropskim trendom in kriterijem, bo pri upoštevanju načel sorazmernosti in 

prepovedi prekomernih posegov morala kdaj - kadar bo po teh kriterijih dopustna tudi omejitev ustavne 

pravice v javnem interesu - "odtehtavati" tudi interes ali pravico posameznika nasproti ustavno 

zavarovanemu javnemu interesu in ne le eno ustavno pravico nasproti drugi). 

 

Nesorazmernost oziroma prekomernost posega v ustavne pravice iz 49. in 74. člena ustave, načelno 

sicer dopustnega zaradi varstva pravic drugih, pa je v tem primeru v tem, da zakon dopušča omejitev 

svobode zaposlovanja in gospodarske pobude zaradi varstva premoženjskih pravic in interesov 

delodajalca, s čimer so hkrati prizadeti poleg osebnostnih tudi premoženjske pravice in interesi 

bivšega delavca (manjši zaslužek), ne da bi se ta prizadetnost delavčevih pravic z ustrezno 

odškodnino zmanjšala na mero, ki po presoji zakonodajalca ustreza načelu sorazmernosti oziroma 

tehtanju ustavnopravno zavarovanih interesov obeh strani v tem razmerju. Take ureditve so poznane 

tudi v tujem pravu in ponekod tudi sodno in ustavnosodno spoznane za skladne z ustavo. 

 

V tem primeru gre torej za načelno sicer dopusten, toda prekomeren in zaradi te prekomernosti 

nedopusten poseg v ustavno pravico. 

 

S o d n i k 

 

mag. Matevž Krivic 

 
Ljubljana,20.5.1991 


