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Pritrdilno ločeno mnenje sodnika dr. Ribičiča 

 

 

Glasoval sem za razveljavitev poglavja o prometu s kmetijskimi zemljišči v Zakonu o kmetijskih 

zemljiščih, čeprav sem se v razpravi pred odločanjem zavzemal za drugačno rešitev, in sicer da bi 

Ustavno sodišče ugotovilo neskladje navedenega poglavja Zakona o kmetijskih zemljiščih z Ustavo in 

določilo rok v katerem mora Državni zbor to neskladje odpraviti. Če bi bil moj predlog sprejet ne bi 

obstajala nevarnost, da bi prišlo do pravne praznine v primeru, če Državni zbor tega zahtevnega 

vprašanja ne bo uspel rešiti v roku enega leta.(1)Ta pravna praznina je zelo nevarna, ker bi privedla 

do prehodno popolnoma prostega razpolaganja s kmetijskimi zemljišči. Ustavno sodišče je razveljavilo 

določbe o prometu s kmetijskimi zemljišči zato ker ocenjuje, da so predpisane omejitve v neskladju z 

Ustavo, ne pa zato, ker bi menilo, da omejitve sploh niso potrebne in smiselne. 

 

To ločeno mnenje nima tega namena, da bi predvsem opozarjalo na moje drugačno stališče pri 

pripravi odločbe Ustavnega sodišča, ampak ima predvsem ta namen, da opozori Ministrstvo za 

kmetijsko, Vlado in Državni zbor na negativne posledice in stanje, ki bi bilo v nasprotju z javno koristjo, 

če Zakon o kmetijskih zemljiščih ne bo pravočasno spremenjen.  

 

 

         dr. Ciril Ribičič 

 

 

Opomba: 

(1)Na ta problem je že opozoril sodnik mag. Matevž Krivic v zadevi U-I-25/95 v svojem odklonilnem 

ločenem mnenju k odločbi, ki je razveljavila določbe o posebnih ukrepih in sredstvi v Zakonu o 

kazenskem postopku. Ker se z njegovo argumentacijo strinjam in zato, da mi je ni treba ponavljati, 

navajam ključni del njegovega ločenega mnenja (razlika je le v tem, da se sam nisem odločil glasovati 

proti izreku, ampak sem napisal le pritrdilno ločene mnenje): "Čeprav se z veliko večino argumentacije 

v dolgi in temeljito obrazloženi odločbi strinjam, sem moral glasovati proti sprejetemu izreku in to iz 

dveh razlogov. Najprej zato, ker po mojem mnenju ni prav zaradi nekaterih slabosti obstoječe 

zakonske ureditve (glej zlasti 61. točko obrazložitve) to ureditev kar razveljaviti in to ekstenzivno 

(kompletne člene 150-156 ZKP). Res je to razveljavitev z enoletnim odložnim rokom, toda celo ob 

najboljši volji pristojnega ministrstva, vlade in zakonodajalca, da se v tem roku sprejme nova, z Ustavo 

v celoti skladna ureditev spornih vprašanj, lahko ta načrt spodleti - in potem določen čas v boju zoper 

hujše oblike organiziranega kriminala preprosto ne bo mogoče uporabljati nobenega od ukrepov iz 

150. člena ZKP, od katerih večina sama po sebi sploh ni ustavno sporna. Zgodi se lahko npr. to, da 

dobro in skrbno pripravljene ter vsebinsko nesporne zakonske spremembe ne bi bile v roku sprejete 

zato, ker bi vmes (iz povsem drugih razlogov) prišlo do razpada sedanje vladne koalicije, do 

nemožnosti formiranja nove in nato do razpusta državnega zbora ter predčasnih volitev. Ni važno, 

kako velika je ta možnost - važno je, da obstaja in da bi v takem primeru odgovornost za to, da bi si 

država sama zvezala roke v boju proti organiziranemu kriminalu, padla na Ustavno sodišče in na 

njegovo po nepotrebnem radikalno odločitev. Na razpolago je bila namreč druga, skoraj v vseh 

pogledih boljša rešitev: namesto razveljavitve z rokom bi bilo treba uporabiti ugotovitveno odločbo, s 

katero bi bilo možno le za res sporne zakonske določbe (in ne kar za kompletno ureditev v členih 150- 

156 ZKP) ugotoviti, da niso (v celoti) skladne z Ustavo, in naložiti zakonodajalcu odpravo ugotovljen ih 

neskladnosti." 

 


