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1. Glasoval sem za odločbo Ustavnega sodišča, s katero je bilo odločeno, da tretji odstavek 4. člena 

Zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoţenja in pravic "ni v 

neskladju z Ustavo, če se razlaga tako, kot je navedeno v obrazloţitvi te odločbe". V tem primeru gre 

za tako imenovano interpretativno odločbo Ustavnega sodišča, ki vzbuja mnoge ugovore in pomisleke. 

Ta način odločanja Ustavnega sodišča se uporablja od zadeve U-I-108/91, torej od leta 1993 dalje[1] 

in sicer v primerih, če povem z besedami Franca Testena, "kadar se izpodbijana norma v praksi 

razume in uporablja na več načinov, od katerih so nekateri ustavno dopustni, nekateri pa ne. Z 

interpretativno odločbo se ohranja v pravnem redu izpodbijana norma v njenem z Ustavo skladnem 

obsegu oziroma pomenu, hkrati pa se z Ustavo neskladna uporaba oziroma pomen norme z učinki 

erga omnes izloči iz pravnega reda." Franc Testen poudarja, da se z interpretativnimi odločbami 

Ustavno sodišče "izogiba konfliktom z zakonodajalcem (izpodbijani predpis ohranja v veljavi), 

izpostavlja pa se konfliktu s sodišči (nekatere načine uporabe oziroma razlage predpisa v praksi 

razglaša za protiustavne)".[2] Ustavno sodišče je v svojih interpretativnih odločbah uporabljalo takšen 

ali podoben izrek, kot v naslovnem primeru: neka določba ni v neskladju z Ustavo, če se razlaga tako, 

kot to navede Ustavno sodišče v izreku oziroma obrazloţitvi svoje sodbe. 

 

2. Slaba stran interpretativnih odločb je, da dopustijo uporabo samo ene z Ustavo skladne razlage 

predpisa. Interpretativna odločba ne dopušča uporabe različnih ustavno-skladnih razlag, niti ni z njo 

izločena iz pravnega reda samo ena protiustavna razlaga. Interpretativna odločba izloči namreč iz 

pravnega reda vse pravne razlage (tiste, ki so skladne z Ustavo in tiste, ki niso), razen ene, ki jo poda 

Ustavno sodišče v svoji odločbi. S tega vidika se je treba strinjati z dr. Lojzetom Udetom (njegovemu 

ločenemu mnenju se je pridruţil tudi dr. Janez Šinkovec), ki je v ločenem mnenju v zadevi št. U-I-

201/96 z dne 13. 6. 1996 zavzel stališče, "da je mogoče izdati interpretacijsko odločbo le tedaj, kadar 

zakon dopušča več razlag, le ena od njih pa je ustavno dopustna." Po mnenju dr. Udeta je Ustavno 

sodišče v konkretnem primeru (šlo je za odločitev, da se hkrati izvedejo referendumi o vseh 

vprašanjih, ki se nanašajo na volilni sistem) preseglo okvir, ki ga imajo interpretativne odločbe, saj se 

je spustilo v predpisovanje pravil postopka. 

 

3. Po mojem mnenju se Ustavno sodišče z interpretativno odločbo ne izogne vedno konfliktu z 

zakonodajalcem[3], saj z njo lahko da predpisu vsebino, ki ni skladna z voljo zakonodajalca. Pri tem 

velja upoštevati, da je razlaga predpisov tudi stvar tistega, ki predpise sprejema (tako imenovana 

avtentična razlaga). S poslovnikom drţavnega zbora je določen posebni postopek za sprejemanje 

takšne avtentične razlage.[4] 

 

4. Glavno tveganje takšnega načina odločanja Ustavnega sodišča je povezano s tem, da se lahko 

(naknadno) pokaţe, da so moţne še tudi drugačne razlage predpisa, ki so skladne z Ustavo, poleg 

razlage, ki jo je dalo Ustavno sodišče. Zato bi veljalo interpretativne odločbe uporabljati le izjemoma in 

res samo v tistih primerih, kjer je očitno moţna samo ena z Ustavo skladna razlaga. Prav tako je 

pomembno, da interpretativna odločba Ustavnega sodišča ostane v mejah, ki jih dopuščajo metode 

interpretacije predpisov, ker bi se sicer spremenila v orodje za spreminjanje predpisov, ki je v rokah 

zakonodajalca. 

 

5. V zvezi z interpretativnimi odločbami se zastavlja tudi vprašanje, ali veljajo za nazaj. Kadar se 

interpretativna odločba nanaša na zakon[5], bi seveda veljavnost za nazaj pomenila, da ima širši 

učinek, kot bi ga imela razveljavitvena odločba. To bi bilo nesprejemljivo zato, ker Zakon o Ustavnem 

sodišču izrecno ne določa podlage za sprejem interpretativnih odločb, Ustavno sodišče pa vidi 
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podlago za njihovo sprejemanje ravno v tem, da zakon omogoča razveljavitev zakona, interpretativna 

odločba pa naj bi pomenila manj, kot pomeni razveljavitvena odločba Ustavnega sodišča. Zato je 

pomembno, da se je Vrhovno sodišče Republike Slovenije v svoji sodbi št. III. Ips 163/99 z dne 8. 12. 

1999 odločilo za razlago, da "ima interpretacijska odločba lahko le takšne pravne učinke, kot 

razveljavitvena odločba. Ne Ustava ne Zakon o Ustavnem sodišču ne poznata odločitve Ustavnega 

sodišča o neustavnosti zakona, ki bi učinkovala za nazaj, kar je razumljivo in v skladu z ustavnim 

načelom iz prvega odstavka 155. člena Ustave RS, da zakoni ne morejo imeti učinka za nazaj, kar 

torej vsekakor velja tudi za interpretacijsko odločbo..."[6] Stališče, da interpretativna odločba ne more 

imeti učinka za nazaj, je izrecno zavzelo tudi Ustavno sodišče v zadevi št. Up- 31/00: "V pravnem 

smislu besede, torej tudi interpretacijska odločba Ustavnega sodišča nima učinka za nazaj."[7]  

 

6. Pomisleki zoper (pre)široko uporabo interpretativnih odločb so precej pogosti v teoriji. V zvezi s tem 

velja opozoriti na magistrsko nalogo Boruta Šinkovca, Nekateri teoretični problemi ustavnosodne 

presoje zakonov (Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Ljubljana, junij 2002). Avtor se sklicuje na 

stališče dr. Leonida Pitamica, da je pravica obvezno tolmačiti najvišja pravila v drţavi včasih bolj 

odločilnega pomena, kot ustavodajna oblast sama in opozarja na nevarnost, da Ustavno sodišče 

"preseţe mejo dopustnega tolmačenja Ustave in preide v, prevzame vlogo ustavodajalca". Ustavno 

sodišče kot neodvisen organ, brez vsakega nadzora, je zavezano k samoomejevanju, ko razlaga 

določbe o lastni pristojnosti. Po avtorjevem mnenju gre za prekoračitev pristojnosti Ustavnega sodišča, 

ko na podlagi ustvarjalnih tehnik odločanja postaja pravzaprav pozitivni zakonodajalec. Zato so po 

avtorjevem mnenju, poleg ugotovitvenih, problematične odločbe Ustavnega sodišča, ki interpretirajo 

zakone, saj pomenijo hujši poseg v zakon in v zakonodajalčevo voljo in pristojnost, kot razveljavitev. 

 

7. Sebastian Nerad meni, da ima Ustavno sodišče v Ustavi vsaj posredno podlago za izdajanje 

interpretativnih odločb. Njihovo slabost vidi v tem, da določijo edino moţno razlago, ki ni v neskladju z 

Ustavo: "Ravno z vidika razmerja do rednih sodišč bi bil bolj ustrezen izrek, s katerim bi Ustavno 

sodišče odločilo, da neka razlaga (ki se pojavlja v praksi) ni v skladu z Ustavo. S tem bi iz pravnega 

reda izločilo protiustavno razlago predpisa, hkrati pa bi pustilo precej več manevrskega prostora 

sodiščem za uporabo prava, saj bi ostale odprte druge moţne razlage." (Sebastian Nerad, Pravne 

posledice in narava odločb Ustavnega sodišča v postopku ustavnosodne presoje predpisov, Pravna 

fakulteta Univerze v Ljubljani, Ljubljana 2003, str. 84 in 85). S takšnim razlogovanjem avtorja se 

moram strinjati. Podobno je stališče dr. Marijana Pavčnika, ki opozarja na nevarnost, da bi 

"razlagalne" (interpretativne) odločbe posegle v zakonodajalčevo pristojnost v nasprotju z načelom 

samoomejevanja: "Temeljna naloga razlagalne določbe je, da iz pravnega sistema izloči pomen 

zakonskega (ali drugega) pravnega besedila, ki je neustaven..." Na ta način Ustavno sodišče pomaga 

zakonodajalcu oziroma "rešuje" zakon ter avtoritativno odstrani razlago, ki je neustavna. (Dr. Marijan 

Pavčnik, Razlaga (razumevanje) ustave, Pravnik, št. 6 - 8/2003, str. 369). 

 

8. Zastavlja se vprašanje, ali je mogoče iz pravnega reda izločiti z Ustavo neskladno razlago 

predpisov tudi na drugačen način, kot to velja za interpretativno odločbo. Mislim seveda na način, ki bi 

v manjši meri, kot interpretativna odločba, posegal v zakonodajno oblast in odločanje sodišč. Način, za 

katerega se zavzemam, ima tudi to prednost, da je za razliko od interpretativne odločbe uporaben 

takrat, kadar obstoji več moţnih razlag predpisov, ki so skladne z Ustavo, in ne le ena sama. To bi bilo 

mogoče doseči z izrekom, ki bi se glasil takole: "Razlaga Zakona o..., po kateri..., je v neskladju z 

Ustavo in se ne sme uporabljati." Po mojem mnenju bi bil izrek, ki bi se omejil na ugotovitev, da je v 

odločbi obravnavana razlaga v neskladju z Ustavo, torej izrek brez dodatka |in se ne sme uporabljati", 

pomanjkljiv in nezadosten. Prepričan sem tudi, da sodi razlaga ali vsaj njeno bistvo v izrek odločbe, ne 

v obrazloţitev. 

 

9. Prednost predlaganega načina odločanja Ustavnega sodišča je v tem, da razveljavlja le tisto, kar je 

nujno, ostale moţne razlage in vprašanje njihove skladnosti z Ustavo pa pušča odprte za sodno 

prakso in eventualne posege zakonodajalca. Takšen pristop je v skladu z načelom samoomejevanja. 

Priznati velja, da bi takšen način odločitve teţko šteli za podvrsto interpretativne odločbe, saj gre prej 

za delno razveljavitveno odločbo, katere posebnost je v tem, da ne razveljavlja zakonske določbe, 

temveč izloča iz pravnega reda le eno od njenih protiustavnih razlag. Uporaba takšnega načina 

odločanja nujno ne pomeni, da ne bi v tistih izjemnih primerih, v katerih je očitno, da obstojita samo 

dve moţni razlagi predpisa, od katerih je ena v neskladju z Ustavo, še naprej uporabljali 
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interpretativne odločbe. Način odločanja Ustavnega sodišča, za kakršnega se zavzemam v tem 

ločenem mnenju, bi lahko poimenovali kot izločilno (interpretativno) odločbo.  

 

 

dr. Ciril Ribičič 

 

 

 

 

Opombe: 

[1]Ţe takrat so sodniki, ki so bili v manjšini (dr. Tone Jerovšek, dr. Peter Jambrek, dr. Lovro Šturm), 

temu načinu odločanja ugovarjali, češ, da posega v pristojnost zakonodajalca, v nasprotju z načelom 

samoomejevanja Ustavnega sodišča, in še posebej zato, ker se je odločba nanašala na zakon, ki je 

ţe prenehal veljati. Dr. Lojze Ude, ki je odločbo podprl, pa je v pritrdilnem ločenem mnenju menil, da je 

njen "interpretacijski" del izreka nepotreben. 

[2]Franc Testen, Interpretativna odločba, v: Komentar Ustave Republike Slovenije, dr. Lovro Šturm 

(Ur.) FPDEŠ, Ljubljana 2002, str. 1131. 

[3]Tudi Franc Testen je ocenil, da se z interpretativno odločbo "Ustavno sodišče lahko najbolj pribliţa 

polju, ki je rezervirano za zakonodajalca". Tehnika odločanja Ustavnega sodišča v abstraktni presoji, 

Pravna praksa, št. 417/1999, s. 5. 

[4]Poslovnik Drţavnega zbora RS (Uradni list RS, št. 35/2002) določa v primerjavi z rednim 

zakonodajnim postopkom deloma enostavnejši postopek sprejemanja avtentične razlage zakona, o 

kateri pa se vendarle odloča z enako večino, ki je predpisana za sprejem (in za spremembo) zakona, 

na katerega se razlaga nanaša (členi 149 - 152). Ocenimo lahko, da pomeni avtentična razlaga poseg 

v zakon, ki ima podobne učinke, kot sprememba zakona, s to razliko, da neposredno ne posega v 

besedilo (črko) zakona in je tudi ni mogoče spreminjati. 

[5]Zdi se manj verjetno, da bi se interpretativna odločba nanašala na podzakonski predpis, za 

katerega pa itak velja, da ga Ustavno sodišče lahko odpravi in ne le razveljavi. Pač pa se 

interpretativna odločba smiselno uporablja pri presoji ustavnosti mednarodnih sporazumov, pri katerih 

pa vprašanje, ali velja za nazaj, ni relevantno, ker gre za predhodno presojo. 

[6]V zvezi s citiranim 155. členom Ustave velja opozoriti, da njegov drugi odstavek vendarle dopušča, 

"da imajo posamezne zakonske določbe učinek za nazaj, če to zahteva javna korist in če se s tem ne 

posega v pridobljene pravice". 

[7]Širše: Sebastian Nerad, Učinkovanje ratione temporis razveljavitvenih odločb Ustavnega sodišča, 

Zbornik znanstvenih razprav, Ljubljana 2004 (v tisku). 

 
 

 

 


