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k odločbi št. U-I-27/92 z dne 9.7.1992 

 

Strinjam se z ugotovitvijo, da sporna določba ob osamosvojitvi Slovenije ni postala del njenega 

pravnega reda, ker je bila že takrat v nasprotju z mednarodnim paktom kot delom tega pravnega reda 

- vendar bi iz tega po mojem mnenju glede na ustavne in zakonske določbe o pristojnostih ustavnega 

sodišča ter o obliki in vsebini njegovih odločitev morala slediti formalno drugačna odločitev: sklep o 

ustavitvi postopka in ne meritorna ugotovitvena odločba. Ustavno sodišče namreč ne po ustavi ne po 

zakonu ni pristojno za odločanje o tem, kateri bivši zvezni predpisi so ob osamosvojitvi Slovenije 

postali del njenega pravnega reda in kateri ne, ampak je po 160. členu ustave pristojno le za 

odločanje o skladnosti predpisov z ustavo in z zakoni kakor tudi z ratificiranimi mednarodnimi 

pogodbami in s splošnimi načeli mednarodnega prava - ali za odločanje o njihovi ustavnosti in 

zakonitosti (v širšem smislu), kot bi lahko to krajše imenovali. Pri tem seveda o ustavnosti in 

zakonitosti predpisov, ki ob osamosvojitvi Slovenije niso postali del njenega pravnega reda, njeno 

ustavno sodišče ni pristojno odločati, ker to pač niso predpisi Republike Slovenije. Poleg tega 

ugotavljanje skladnosti bivših zveznih predpisov s pravnim redom Republike Slovenije ne zahteva 

vedno le ugotavljanja skladnosti teh predpisov z našimi predpisi višje hierarhične veljave, ampak 

včasih tudi ugotavljanje njihove skladnosti z našimi predpisi iste hierarhične veljave (zakona z 

zakonom, podzakonskega predpisa z drugim podzakonskim predpisom itd.), za kar pa ustavno 

sodišče sploh ni pristojno - tudi če bi bila oba taka predpisa domača predpisa. Morebitna tovrstna 

pristojnost ustavnega sodišča bi morala biti v ustavi (ali morda vsaj v zakonu) določena, tako kot je 

npr. v 126. členu nemške ustave določena nemškemu ustavnemu sodišču glede odločanja v sporih o 

tem, ali so posamezni predustavni predpisi postali del nemškega poustavnega pravnega reda ali ne. 

Vprašanje pa ni pomembno le s formalnega 

 

gledišča, ampak ima tudi praktične inplikacije (o tem na koncu). Če kdorkoli pomotoma, misleč da taka 

norma je del našega pravnega reda, predlaga ustavnemu sodišču ocenitev njene ustavnosti, bi moralo 

ustavno sodišče po ugotovitvi, da izpodbijana norma sploh ni postala del našega pravnega reda, 

zaradi nepristojnosti postopek s sklepom ustaviti. Ob tem bi bilo v obrazložitvi seveda treba povedati, 

zakaj po mnenju ustavnega sodišča izpodbijana norma ob osamosvojitvi ni postala del pravnega reda 

naše države. Na tako stališče ustavnega sodišča bi se potem lahko sklicevali pristojni upravni organi 

in sodišča pri odločanju v konkretnih primerih, čeprav na stališča v obrazložitvi odločb in sklepov 

ustavnega sodišča formalno niso vezani. V primeru nestrinjanja s stališčem ustavnega sodišča bi 

lahko celo uporabili sporno normo pri svojem odločanju kot veljavno in bi se vprašanje potem lahko 

nadalje reševalo v morebitni nadaljnji instančni poti in v primeru kršitve človekovih pravic in temeljnih 

svoboščin lahko tudi meritorno pred ustavnim sodiščem z vložitvijo ustavne pritožbe. 

 

Seveda pa je zelo verjetno, da bi v veliki večini primerov tudi tako stališče ustavnega sodišča, izraženo 

samo v obrazložitvi ustavitvenega sklepa, v zadostni meri vplivalo na poenotenje pravne prakse glede 

takega vprašanja. 

 

Nasprotno stališče, zoper katero izražam to ločeno mnenje, bi bilo lahko tudi v strokovni javnosti 

napačno razumljeno v tem smislu, da je v spornih ali morda celo kar v vseh tovrstnih primerih 

negativna ugotovitvena odločba ustavnega sodišča pogoj za neuporabo bivše zvezne norme pred 

našimi organi - z drugimi besedami, da mora v takem primeru vsak organ najprej od ustavnega 

sodišča dobiti ustrezno odločitev in šele potem nadaljevati svoj postopek, kar pa nikakor ni nujno. Ker 

ustava ni določila, da o tem, kateri zvezni predpisi so ob osamosvojitvi Slovenije postali del njenega 

pravnega reda in kateri ne, odloča ustavno sodišče, to seveda pomeni, da o tem sproti odločajo 

pristojni organi, ki enako kot v drugih pogledih samostojno ugotavljajo, katere predpise morajo 

uporabiti pri reševanju konkretne zadeve (podobno kot so po letu 1945 morali samostojno ugotavljati, 

katera pravna pravila bivšega ODZ in drugih bivših predpisov so v skladu z novo ureditvijo in so torej 

uporabna in katera ne). Različna mnenja raznih organov o takih vprašanjih se seveda usklajujejo v 

instančni poti in zlasti z načelnimi pravnimi mnenji vrhovnega sodišča, pa tudi s stališči ustavnega 
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sodišča, ki v primerih, kakršen je tu obravnavani, sicer lahko izda samo obrazložen ustavitveni sklep, v 

primeru, da sporni predpis po njegovi oceni je postal del našega pravnega reda, pa seveda ustrezno 

ugotovitveno odločbo (da ni v neskladju z ustavo, zakonom itd). 

 

Prej omenjena načelna pravna mnenja je vrhovno sodišče že začelo izdajati (eno je bilo npr. 

objavljeno v Pravni praksi št. 15 z dne 11.6.1991) in tudi v svojem mnenju k tu obravnavani konkretni 

zadevi je zavzelo stališče, po mojem mnenju pravilno, da bi neskladnost sporne določbe ZKP z našim 

pravnim redom (in s tem njeno neuporabnost) lahko ugotovilo že celjsko sodišče samo. To pa seveda 

ne pomeni, da v spornih primerih (kadar je sodišče v dvomu) ne bi bilo smiselno ali celo priporočljivo, 

da se s sprožitvijo ustreznega postopka pred ustavnim sodiščem pridobi tudi njegovo stališče. Kadar 

je o spornem vprašanju že zavzelo svoje stališče vrhovno sodišče, bi bila sprožitev postopka pred 

ustavnim sodiščem seveda smiselna le, če se sprožitelj postopka s stališčem vrhovnega sodišča ne bi 

strinjal in bi zoper njega navajal nasprotne argumente. Mislim, da bi tako ravnanje koristilo krepitvi 

ustavne vloge vrhovnega sodišča pri zagotavljanju enotne sodne prakse in s tem tudi hitrejšemu 

odvijanju ustreznih postopkov. 

 

S o d n i k 

 

mag. Matevž Krivic 

 

Ljubljana, 9.7.1992 

 


