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Pobudo bi bilo treba sprejeti v tistem delu, v katerem izpodbija ustavnost ureditve, po kateri v postopku 

pred sodišči združenega dela ni bilo in ni izrednega pravnega sredstva, analognega zahtevi za varstvo 

zakonitosti, s katerim bi bilo možno izpodbijati vsaj najhujše pravne zmote ali celo politične zlorabe 

sodstva, do katerih je morda prišlo pri delovanju te neobičajne in po marsičem specifične, v nekaterih 

organizacijskih in postopkovnih aspektih pa nedvomno podstandardne veje sodstva. Prišlo je lahko do 

"običajnih" sodnih zmot, do kakršnih prihaja tudi v drugih vejah sodstva, morda pa celo do političnih 

zlorab te specifične veje sodstva za "discipliniranje" delavcev, ki so prišli navzkriž z interesi politično 

vplivnih posameznikov ali organizacij. 

 

Znano je, da so se nekateri od delavcev, ki so se čutili na ta način prizadete, pritoževali na 

najrazličnejše forume, vendar so se vse te obravnave končevale z neizbežno ugotovitvijo: sodbe so 

pravnomočne, zahteva za varstvo zakonitosti pa po zakonu ni možna. Za prizadete delavce sta 

propad sistema, ki jim je po njihovem mnenju prizadejal hude krivice, in obljuba odprave krivic starega 

sistema pomenila seveda novo upanje. Da bi bilo res treba omogočiti neko izredno pravno sredstvo, s 

pomočjo katerega bi bilo možno ugotoviti, katera od teh dolgoletnih vztrajnih pritoževanj so upravičena 

in katera ne, je možno - kljub pretežno nasprotnim navedbam - sklepati tudi iz referata, ki ga je na 

seminarju o neodvisnosti sodstva ob udeležbi predstavnikov Evropskega sveta (decembra 1992) imel 

namestnik predsednika Sodišča združenega dela Slovenije. V tem referatu je bilo namreč med drugim 

zapisano tudi tole: "Posamezniki iz CK ZKS, Izvršnega sveta, Skupščine in sindikatov so skušali v 

nekaterih zadevah intervenirati v korist predlagateljev - delavcev ali pa v korist delovnih organizacij 

oziroma zavodov. Te intervencije so bile običajno naslovljene neposredno in telefonično na 

predsednika pritožbenega sodišča, včasih pa so se izražale tudi tako, da je bil predsednik 

pritožbenega sodišča skupaj s posameznim sodnikom poklican na 'razgovor' k osebi, ki je skušala 

intervenirati (npr. na CK ZKS)." Vse te, javnosti znane ugotovitve samo še dodatno podkrepljujejo 

utemeljenost pobude, ki pa bi jo bilo po mojem mnenju treba sprejeti tudi v primeru, če javnosti vse to 

niti ne bi bilo znano - torej že izključno na podlagi abstraktne pravne presoje utemeljenosti dvoma v 

ustavnost izpodbijane zakonske ureditve, kolikor se ta dvom nanaša na to, da v postopku pred sodišči 

združenega dela zakon ne omogoča zahteve za varstvo zakonitosti ali podobnega izrednega 

pravnega sredstva. 

 

Dvom v ustavnost izpodbijane zakonske ureditve je po mojem mnenju očitno utemeljen. Dejstvo, da je 

v vseh sodnih postopkih možna uporaba zahteve za varstvo zakonitosti ali podobnega izrednega 

pravnega sredstva za popravljanje možnih sodnih zmot (napačne uporabe materialnega ali 

procesnega prava), le v postopku pred sodišči združenega dela to ni bilo in ni možno, pomeni očitno in 

grobo kršitev načela enakosti pred zakonom. Da je to neenakost strank pred "delavskimi" sodišči 

nasproti strankam v vseh drugih postopkih uvedla država, ki naj bi bila socialistična in "delavska", je 

absurd, ki si ga je možno razložiti le s takratnim nekritičnim poveličevanjem vsega, kar je bilo v zvezi s 

samoupravljanjem in "združenim delom", na podlagi česar je bilo edino možno (ideološko) koncipirati 

sodišča združenega dela kot (skoraj) nezmotljiva. Pred nezmotljivim sodiščem namreč ni potrebno 

izredno pravno sredstvo za popravljanje sodnih zmot. Da bi tudi sedanja Slovenija kot pravna država, 

v kateri pa se to nevzdržno stanje še kar nadaljuje in naj bi se spremenilo šele z izdajo novega zakona 

o sodiščih za delovne in socialne spore, ne imela posluha za odpravo vsaj najhujših tovrstnih krivic 

prejšnjega sistema (bodisi na podlagi odločitve ustavnega sodišča, ki je zdaj žal ne bo, bodisi z 

možnostjo retroaktivne uporabe ustreznega izrednega pravnega sredstva v bodočem zakonu vsaj za 

najhujše primere), bi bilo zame zelo boleče spoznanje. 

 

Pri oceni, da izpodbijana zakonska ureditev pomeni očitno kršitev ustavnega načela enakosti vseh 

pred zakonom, ni bistveno, ali mislimo pri tem na splošno načelo o enakosti vseh pred zakonom (drugi 

odstavek 14. člena ustave) ali na njegovo aplikacijo na področje sodnega in drugega varstva pravic, 

kjer 22. člen ustave zagotavlja vsakomur enako varstvo njegovih pravic v kateremkoli postopku. 
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Glede uporabe 22. člena ustave se ne strinjam z ozko interpretacijo, podano v obrazložitvi tega 

sklepa, po kateri ta člen zahteva le, da morajo biti v posameznem postopku glede varstva pravic vsi v 

enakem položaju. Da morajo biti v istovrstnih primerih npr. vsi tožniki ali toženci v civilnih pravdah, pa 

vsi obtoženci v kazenskih postopkih itd. v enakem položaju, in da med njimi ne sme biti diskriminacije, 

je samo po sebi razumljivo in je vprašljivo, ali bi bila ustavna določba s tako zoženim pomenom sploh 

potrebna. Tudi če zgolj gramatična interpretacija (ker je v besedilu člena uporabljena ednina) morda 

napeljuje k takemu razumevanju, govorita logična in sistematična interpretacija po mojem mnenju v 

prid širše razlage. Le omejitve pravic je treba vedno interpretirati restriktivno, določbe o pravicah 

samih pa praviloma ekstenzivno (široko). Določbo 22. člena ustave bi bilo v skladu s tem torej treba 

razumeti kot aplikacijo splošnega načela enakosti pred zakonom na področje sodnega in drugega 

varstva pravic, ki med drugim pomeni tudi to, da pred specializiranimi sodišči ne sme biti standard 

pravnega varstva bistveno nižji kot pred običajnimi oziroma drugimi sodišči, na primer tako, da bi bila 

onemogočena odprava morebitnih sodnih zmot z ustreznimi izrednimi pravnimi sredstvi. 

 

Toda tudi v primeru, če taka širša interpretacija 22. člena ustave ne bi bila sprejemljiva, bi bilo pobudo 

še vedno treba sprejeti in sicer zaradi utemeljenega dvoma v skladnost izpodbijane zakonske ureditve 

s splošnim načelom enakosti vseh pred zakonom, torej z drugim odstavkom 14. člena ustave. 

 

 

S o d n i k 

mag.Matevž Krivic 

 

 

S o d n i k 

dr. Lovro Šturm 

 

 

 


