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S K L E P 
 
Ustavno sodišče je na seji dne 17/6-1993 obravnavalo pobudo Vasje Majhna iz Ljubljane in 
drugih pobudnikov ter 
 

s k l e n i l o : 
 
Ustavno sodišče pobude ne sprejme in ne začne postopka za oceno ustavnosti zakona o 
sodiščih združenega dela (Uradni list SFRJ, št. 24/74 in 38/84) in zakona o sodiščih 
združenega dela (Uradni list SRS, št. 21/86 - prečiščeno besedilo, 41/87 in 8/90). 
 

O b r a z l o ž i t e v 
 
Pobudniki trdijo, da zvezni zakon o sodiščih združenega dela, ki se smiselno uporablja kot 
republiški predpis, ter republiški zakon o sodiščih združenega dela ne zagotavljata 
uresničevanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin skladno z določbami 15., 18. (pravilno 
22.), 23. in 25. člena ustave. To svoje mnenje utemeljujejo s trditvijo, da sodišča združenega 
dela ne zagotavljajo ustreznega varstva pravic delavcev, predvsem pa ni omogočena 
odprava krivic, storjena delavcem, obsojenim zaradi kršitev delovnih obveznosti. Podrobneje 
v zvezi s tem navajajo, da nova ustava določa, da se človekove pravice in temeljne 
svoboščine uresničujejo neposredno na podlagi ustave, da je zagotovljeno njihovo sodno 
varstvo ter pravica do odprave posledic njihove kršitve, pa tudi, da nobene človekove pravice 
ali temeljne svoboščine, urejene v pravnih aktih, ni dopustno omejevati z izgovorom, da je ta 
ustava ne priznava ali da jo priznava v manjši meri (prvi, četrti in peti odstavek 15. člena 
ustave). Poleg tega menijo, da udeležencem pravica do enakega sodnega varstva ni 
zagotovljena, saj o njihovih pravicah in dolžnostih ne odloča neodvisno, nepristransko in z 
zakonom ustanovljeno sodišče (22. in 23. člen ustave). Sodišča združenega dela so bila in 
so podrejena oblastni struji, saj so lahko bili izvoljeni za sodnike državljani, ki so morali 
izpolnjevati tudi pogoj moralno-politične primernosti za opravljanje sodniške funkcije, za 
izvolitev predsednika sodišča združenega dela pa se je zahtevala le primernost za 
opravljanje te funkcije na podlagi strokovne in družbenopolitične dokazanosti, ne pa enaki 
pogoji kot za sodnike. Nadalje navajajo, da so pri odločanju v sodiščih združenega dela 
sodelovali tudi sodniki rednih sodišč, sorodniki sodnikov sodišč združenega dela ali pa 
sodniki, ki so prehajali s sodišča na sodišče ter naj bi zaradi tega ne bilo mogoče dokazati 
zlorab uradnega položaja. Zvezni zakon o sodiščih združenega dela je določil poleg pritožbe 
kot rednega pravnega sredstva le obnovo postopka kot edino izredno pravno sredstvo, s 
katerim pa ni zagotovljeno varstvo zakonitosti, saj zmotna uporaba materialnega prava ni 
obnovitveni razlog. S pritožbo je sicer mogoče izpodbijati prvostopenjsko odločbo sodišča 
združenega dela tudi zaradi napačne uporabe materialnega prava, vendar je Republiški 
sekretariat za pravosodje in upravo zagovarjal stališče, da "zgolj zaradi zavzetja dejanskih in 
pravnih stališč pri izvajanju svoje funkcije sodnik oziroma tožilec ne more kazensko 
odgovarjati." Pobudniki zaradi tega menijo, da so sodniki odvezani sleherne odgovornosti za 
odločanje. Ker udeležencem v postopkih pred sodišči združenega dela po mnenju 
pobudnikov ni zagotovljeno varstvo zakonitosti, tudi zatrjujejo, da so kršene ustavne določbe 
15., 22., 23. in 25. člena. V pobudi pa navajajo tudi vrsto predlogov za drugačno zakonsko 
ureditev, ki naj bi odpravila krivične odločbe sodišč združenega dela. 
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Pri oceni utemeljenosti pobude je ustavno sodišče v okviru svoje pristojnosti odločitev oprlo 
na tiste trditve pobudnikov, ki so pomembne za oceno ustavnosti določb obeh zakonov o 
sodiščih združenega dela, ki so veljale ob vložitvi pobude. Tudi prejšnji zvezni zakon o 
sodiščih združenega dela se namreč v skladu z določbo prvega odstavka 4. člena ustavnega 
zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) smiselno uporablja kot republiški predpis, kolikor je veljal 
ob uveljavitvi tega ustavnega zakona. Pobudniki glede tega utemeljujejo svoj predlog 
predvsem s trditvijo, da sodišča združenega dela niso neodvisna in nepristranska (23. člen 
ustave) in da zaradi tega in zato, ker sta v postopku pred sodišči združenega dela število in 
vrsta pravnih sredstev omejena, ne zagotavljajo varstva pravic oziroma enakega varstva 
pravic (15., 22. in 25. člen ustave). Svojo trditev, da sodišča združenega dela niso 
nepristranska in neodvisna, pobudniki opirajo na določbo republiškega zakona o sodiščih 
združenega dela, ki so določala za sodnike tudi pogoj moralno-politične primernosti za 
opravljanje sodniške funkcije, na določbo tega zakona, da so lahko v sodiščih združenega 
dela sodili tudi sodniki rednih sodišč (31. in 32. člen zakona), ter na določbo 39. člena 
zakona o pripravništvu, strokovnih izpitih in izpopolnjevanju strokovne izobrazbe delavcev v 
državni upravi in pravosodju (Uradni list SRS, prečiščeno besedilo, št. 35/85 in 39/85), ki je 
za izvolitev predsednika sodišča združenega dela SR Slovenije (kot tudi za predsednika 
Vrhovnega sodišča SR Slovenije in Javnega tožilca SR Slovenije) določil blažji pogoj kot za 
sodnike. 
 
Določbi zakona, ki sta za izvolitev sodnika določali pogoj moralno-politične primernosti 
oziroma določali sodelovanje sodnikov rednih sodišč pri odločanju, pa sta prenehali veljati že 
z uveljavitvijo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodiščih združenega dela 
(Uradni list SRS, št. 7/86). Določba zakona, ki je za izvolitev predsednika republiškega 
sodišča združenega dela sicer določala pogoj, da je diplomirani pravnik, ni pa zahtevala tudi 
nadaljnjega strokovnega pogoja, da ima opravljen pravosodni izpit, pa še ne zadostuje, da bi 
bila utemeljena ugotovitev o kršitvi ustavnega načela o neodvisnosti in nepristranskosti 
sodišča. Prav tako ni utemeljena trditev pobudnikov, da bi bili sodniki sodišč združenega dela 
odvezani sleherne odgovornosti za odločanje. Neodvisnost sodnika pri opravljanju sodniške 
funkcije (125. člen ustave) hkrati pomeni tudi njegovo vezanost na ustavo in zakon, zaradi 
tega pa tudi njegovo odgovornost v primeru kršenja ustave, hujše kršitve zakona ali zlorabe 
sodne funkcije (drugi in tretji odstavek 132. člena ustave). 
 
Tovrstno ureditev vsebuje tudi republiški zakon o sodiščih združenega dela v določbah, ki se 
nanašajo na razrešitev sodnika (41. člen zakona), poleg zakonov, ki določajo kazensko in 
odškodninsko odgovornost sodnikov. Vendar pa nikakor ni utemeljeno mnenje, da naj bi 
vsaka napačna uporaba prava ali napačna ugotovitev dejanskega stanja morala povzročiti 
tudi kazensko odgovornost sodnika, saj tako mnenje nima opore v ustavi. 
 
Tudi trditev pobudnikov, da so zaradi tega, ker zakon v postopku pred sodišči združenega 
dela dovoljuje le pritožbo kot redno pravno sredstvo in obnovo postopka (poleg preizkusa 
ustavnosti in zakonitosti pravnomočne sodne odločbe, ki ureja samoupravne odnose) kot 
izredno pravno sredstvo, kršene določbe ustave v 15. členu (uresničevanje in sodno varstvo 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin), 22. členu (enako varstvo pravic) in v 25. členu 
(pravica do pravnega sredstva), ni utemeljena. Pritožba kot redno pravno sredstvo je 
dovoljena zoper vsako odločbo sodišča združenega dela prve stopnje zaradi enakih razlogov 
kot pred drugimi rednimi sodišči. To je v skladu z določbo 25. člena ustave, ki vsakomur 
jamči pravico do pritožbe (ali drugega pravnega sredstva) proti odločbam sodišč. Dovoljena 
je tudi obnova postopka. Določitev še drugih, izrednih pravnih sredstev je sicer v interesu 
varstva pravic, vendar pa tudi sedanja ureditev ne nasprotuje temeljnemu zagotovilu ustave 
o pravici do pravnega sredstva. Ureditev tudi ni v nasprotju z ustavno pravico vsakogar do 
enakega varstva v postopku pred sodiščem in drugimi organi (22. člen ustave). Ta ustavna 
določba obvezuje zakonodajalca glede tega, da posamezne sodne in druge postopke uredi 
tako, da so v posameznem postopku glede varstva pravic vsi v enakem položaju. Po 
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zakonski ureditvi postopka pred sodišči združenega dela pa so udeleženci, ki so nosilci 
pravic in obveznosti, glede varstva pravic v enakem položaju. Po oceni ustavnega sodišča 
torej tudi ustavna zagotovila glede varstva pravic pred sodišči združenega dela niso kršena; 
pravice so namreč sodno varovane z dovoljenimi pravnimi sredstvi v sicer ožjem obsegu, 
vendar pa v obsegu in na način, ki ne nasprotuje ustavnim določbam. 
 
Po navedenem je ustavno sodišče ocenilo, da pobuda glede na veljavne določbe zakonov ni 
utemeljena in ni začelo postopka za oceno ustavnosti obeh zakonov. 
 
Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi 7. člena ustavnega zakona za izvedbo 
ustave ob smiselni uporabi 15. člena zakona o postopku pred Ustavnim sodiščem SR 
Slovenije (Uradni list SRS, št. 39/74 in 28/76). 
 
 
 

P r e d s e d n i k 
dr. Peter Jambrek 


