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I. 

 

Soglašam z vsebino sprejete odločitve v celoti. 

 

Zavzemal pa sem se za to, da se ugotovitve sodišča, ki so sedaj vsebovane v izreku odločbe pod II v 

tč. 1 do 4, uvrstijo v obrazložitev odločbe. Kljub takšnemu stališču, pri katerem vztrajam in ga 

utemeljujem v nadaljevanju, sem glasoval za odločbo zaradi posebne situacije, ki je nastala zaradi 

potrebe po hitri razglasitvi odločitve - vključno z jasno in nedvoumno navedbo poglavitnih razlogov, ki 

so sedaj vsebovani v izreku odločbe - kar je omogočilo takojšnje nadaljevanje dela zakonodajalca za 

odpravo pravne praznine, ki je nastala z razveljavitvijo prvega odstavka 95. člena zakona o lokalni 

samoupravi. 

 

II. 

 

V zakonih, ki urejajo postopke pred sodišči in katerih pravila smiselno uporablja tudi ustavno sodišče, 

je razmerje med izrekom in obrazložitvijo odločb tako glede vsebine kot glede pravne narave in 

pravnih posledic jasno določeno. Za odločbe, ki jih izda ustavno sodišče v postopku naknadne 

abstraktne kontrole skladnosti zakonov z ustavo, navedena pravila ne veljajo neposredno in v celoti. V 

takšnem ustavnosodnem postopku namreč ni mogoče neposredno uporabiti številnih določb sodnih 

postopkov, ki so povezane z vsebino, pojmom in pravno naravo izreka in obrazložitve. Takšne so na 

primer določbe o strankah, o zahtevku, o razlikovanju med dejanskimi in pravnimi vprašanji, o učinkih 

odločbe, o pravnomočnosti, izvršljivosti in podobno. 

 

Ta ugotovitev sicer relativizira razliko med izrekom in obrazložitvijo v odločbah ustavnega sodišča. 

Vendar pa iz zakona o postopku pred ustavnim sodiščem izhaja, da imajo tudi odločbe (in sklepi) 

ustavnega sodišča izrek in obrazložitev (31. člen). 

 

Vsebino in pomen izreka oziroma obrazložitve in učinka ter pravnih posledic, ki jih imata, pa je 

mogoče razlagati s smiselno uporabo določb zakonov o sodnih postopkih. 

 

V vseh sodnih postopkih predstavlja izrek odločbo v ožjem smislu: tisti del odločitve sodišča, s katerim 

se razreši sporno vprašanje. Kaj je v posameznem postopku sporno vprašanje, mora tudi v 

ustavnosodnem postopku opredeliti predlagatelj oziroma pobudnik: v predlogu oziroma pobudi je treba 

opredeliti zahtevek in navesti dejstva ter dokaze, na katere se ta zahtevek opira (13. člen zakona o 

postopku pred ustavnim sodiščem). Vprašanja dispozitivnosti ali oficielnosti ustavnosodnega 

postopka, vezanosti sodišča na zahtevek, odločanja po uradni dolžnosti zaradi načela koneksitete ipd. 

presegajo okvir tega razmišljanja. Iz določbe, da mora predlagatelj oziroma pobudnik postaviti 

zahtevek, pa izhaja, da tudi ustavno sodišče lahko odloča le o vprašanjih, ki so jih zastavili udeleženci, 

o sporu, ki se je izkristaliziral med obema stranema v eni točki tako, da je sodišču omogočena 

monocentrična presoja. V obravnavani zadevi se je spor izkristaliziral okoli vprašanja, ali je prvi 

odstavek 95. člena zakona o lokalni samoupravi v skladu z ustavo. Ustavno sodišče je na to sporno 

vprašanje, ki ga je zastavil predlagatelj v obliki trditve, da določba ni v skladu z ustavo, odgovorilo v 

izreku odločbe pod tč. I. V točkah pod II 1 do 3 pa obravnava razloge za takšno odločitev, torej ne, kaj 

je sodišče odločilo glede spornega vprašanja, ampak zakaj je odločilo, da razveljavi prvi odstavek 95. 

člena. V delu izreka pod tč. II 4 pa sodišče daje še ustavnopravno oceno položaja, ki je nastal z 

navedeno odločitvijo. Tudi takšne ocene posledic izrečene odločbe pojmovno in tradicionalno sodijo v 

obrazložitev odločbe. Glede na povedano sodi ugotovitveni del izreka te odločbe ustavnega sodišča 

po svoji vsebini v obrazložitev. 

 

III. 
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Poleg tega, da ugotovitve, vsebovane v izreku odločbe v tč. II po vsebini sodijo v obrazložitev, pa tudi 

ni izrecne ustavne in zakonske podlage za to, da bi ustavno sodišče izrekalo takšne ugotovitvene 

odločbe. 

 

Po določbi 161. člena ustave ustavno sodišče zakon v celoti ali delno razveljavi, če ugotovi, da je 

protiustaven. Takšno odločitev lahko sistemsko uvrstimo med oblikovalne odločitve. 

 

Ustava ne določa, kaj mora izreči sodišče v primeru, kadar ugotovi, da izpodbijani zakon ni 

protiustaven. To ustavno sodišče v takšnih primerih ne zavrne predlagateljevega oziroma 

pobudnikovega zahtevka, pač pa ugotovi, da izpodbijana določba ni v neskladju z ustavo. Takšna 

praksa je utemeljena v smiselni uporabi določb zakona o pravdnem postopku. Tudi zavrnilna sodba v 

pravdnem postopku je namreč po svoji pravni naravi vedno ugotovitvena. 

 

Poleg navedenega primera lahko ustavno sodišče izda ugotovitveno odločbo tudi v primerih 

predhodne kontrole ustavnosti po drugem odstavku 160. člena ustave. 

 

Nekateri primeri izdaje ugotovitvenih odločb bi lahko bili utemeljeni tudi na smiselni uporabi določb o 

ugotovitvenih tožbah po zakonu o pravdnem postopku: zahtevo za izdajo ugotovitvene odločbe bi bilo 

mogoče dati vedno, kadar je to izrecno predpisano z zakonom ali kadar ima vlagatelj za izdajo takšne 

odločbe pravni interes. 

 

Ustavnosodna praksa v primerjalnih zakonodajah je pokazala, da ustavno sodišče svoje funkcije 

"negativnega zakonodajalca" ne more vedno opraviti samo z znanimi in izrecno predpisanimi oblikami 

odločanja. To se je pokazalo zlasti v primerih neustavnega stanja, ki je nastalo zaradi tega, ker 

določena vprašanja niso bila urejena z zakonom ali pa v primerih, ko bi razveljavitev neustavnega 

zakona povzročila še večjo protiustavnost. V takšnih primerih so si ustavna sodišča pomagala s 

takoimenovanimi novimi tehnikami odločanja in izdajala ugotovitvene odločbe. Takšno možnost je 

brez izrecne ustavne oziroma zakonske podlage uporabilo že tudi to sodišče, sedaj pa jo predvideva 

tudi predlog novega zakona o ustavnem sodišču. 

 

Tudi za vse navedene primere velja, da sodišče ne more odločati brez izraženega pravnega interesa 

udeležencev, kar je osnovna procesna predpostavka vsakega sodnega postopka. Pravni interes pa se 

med drugim kaže tudi v tem, da gre za rešitev vprašanja, ki ga je zastavil pobudnik oziroma 

predlagatelj (in zato sodi v izrek), ne pa za vprašanje, ki si ga je postavilo sodišče samo, ker njegova 

rešitev predstavlja podlago za odločitev (in zato sodi v obrazložitev). 

 

V ugotovitveni odločbi, ki jo je izdalo sodišče v tej zadevi, pa ne gre za nobenega od zgoraj opisanih 

položajev: ugotovitve ustavnega sodišča, vsebovane v izreku odločbe pod II, predstavljajo nekakšno 

predhodno ustavno kontrolo zakona, ki ga še ni. Za takšno predhodno kontrolo pa ni izrecne pravne 

podlage in v tem primeru tudi ne potrebe zanjo s pomočjo morebitne smiselne uporabe drugih 

postopkovnih predpisov. 

 

IV. 

 

Zakaj torej toliko besed o vprašanju, ali ugotovitve, s katerimi se sicer vsebinsko v celoti strinjam, 

sodijo v izrek ali v obrazložitev odločbe? Zato, ker je sodišče s sistemsko napačno uvrstitvijo "nosilnih" 

razlogov v izrek po nepotrebnem ustvarilo videz, da presega svoja pooblastila, ki jih ima kot "negativni 

zakonodajalec". S tem se je izpostavilo nevarnosti nepravilnega razumevanja odločbe in neupravičene 

kritike, da ustvarja pravo in s tem posega na področje, ki je pridržano zakonodajalcu. 

 

Pravilen ugotovitveni izrek ustvarja stanje, ki se je (glede na presumirani ali izkazani pravni interes) 

zahtevalo v predlogu. 

 

Ugotovitve, ki so v odločbi uvrščene v izrek pod II 1 do 4, pa samo povzemajo in razlagajo ustavne 

okvire, ki že obstajajo in obvezujejo zakonodajalca zato, ker so predpisani z ustavo, ne pa morda zato, 

ker jih je ugotovilo ustavno sodišče. 
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Izreki odločb učinkujejo z močjo, ki jim jo daje zakon, obrazložitve pa z močjo, ki jim jo daje njihova 

prepričljivost. 

 

S tem, ko je potegnilo razloge v izrek, je sodišče zmanjšalo prepričljivost odločbe, ne da bi se hkrati 

povečala njena moč. 

 

Tako kot za vse ugotovitvene odločbe tudi za to odločbo v njenem ugotovitvenem delu velja, da je ni 

potrebno in je tudi ni mogoče izvršiti. Če bo zakonodajalec pri sprejemanju zakonov ravnal v nasprotju 

z ugotovitvami ustavnega sodišča, bo mogoče odločbo sodišča v tem delu "izvršiti" samo tako, da bo 

sodišče morebitne takšne zakonske rešitve v morebitnem novem ustavnem sporu razveljavilo. Zaradi 

golega nasprotovanja "izreku" odločbe takšne zakonske rešitve ne bodo neveljavne. Ravno tako jih 

sodišče ne bi moglo razveljaviti po uradni dolžnosti. Pač pa bi lahko njihovo razveljavitev predlagal 

vsak pobudnik oziroma predlagatelj in ne le Izvršni svet skupščine mesta Ljubljane. Tu pa se ponovno 

pokaže, da za izdajo takšne ugotovitvene odločbe ni pravnega interesa, saj bi vsak pobudnik oziroma 

predlagatelj lahko dosegel enako razveljavitev tudi, če bi bile ugotovitve uvrščene v obrazložitev ali pa 

jih sploh ne bi bilo. 

 

 

S o d n i k: 
Franc Testen 


