
 
REPUBLIKA SLOVENIJA 

USTAVNO SODIŠČE 
 

 
 

Odklonilno ločeno mnenje sodnice dr. Wedam Lukić 

 

1. Že v svojem pritrdilnem ločenem mnenju v zadevi št. U-II-2/03 sem opozorila na težave, ki jih ima 

Ustavno sodišče pri presoji skladnosti referendumskega odločanja z Ustavo. Medtem ko je v 

dosedanjih primerih Ustavno sodišče presojalo vsebino referendumskega vprašanja pri predhodnem 

zakonodajnem referendumu, gre v konkretnem primeru prvič za presojo naknadnega zakonodajnega 

referenduma. Obravnava te zadeve je pokazala, da ta presoja ni nič bolj preprosta, še zlasti če se pri 

tem pojavi še vprašanje morebitne kolizije med že sprejeto odločitvijo Ustavnega sodišča in voljo 

ljudstva, izraženo na referendumu. V konkretnem primeru pa se je zastavilo še vprašanje pravne 

narave roka, v katerem mora Državni zbor po drugem odstavku 16. člena ZRLI vložiti zahtevo za 

presojo skladnosti referendumskega vprašanja z Ustavo na Ustavno sodišče. 

 

2. Ustavno sodišče je v tej zadevi (v nasprotju s stališčem Državnega zbora) zavzelo stališče, da je 

rok iz drugega odstavka 16. člena ZRLI prekluzivne narave. Ocenilo je, da tudi če bi bilo mogoče iz 

posebej utemeljenih razlogov spregledati zamudo roka (npr. ob smiselni uporabi 52. člena ZUstS, ki 

dopušča ob določenih pogojih odločanje o prepozni ustavni pritožbi), takšni posebej utemeljeni razlogi 

- tako hude neustavne posledice ne obstajajo. Glede na to je večina odločila, da je zahteva, ki je bila 

Ustavnemu sodišču izročena osmi dan po vložitvi zahteve skupine poslancev za razpis referenduma, 

prepozna in jo je treba zato zavreči. 

 

3. Menim, da bi Ustavno sodišče ne glede na to, kakšno stališče je zavzelo glede pravne narave roka, 

z ustrezno razlago procesnih pravil lahko našlo argumente za stališče, da je bila zahteva vendarle 

vložena pravočasno. 

 

4. Pristojnost Ustavnega sodišča za presojo referendumskega vprašanja temelji na ZRLI, vendar gre 

po vsebini za odločanje, ki pomeni neke vrste "abstraktno" presojo skladnosti predlagane ureditve, ki 

je bodisi v tem, da se neko vprašanje uredi z zakonom, ali v tem, da se določena zakonska ureditev 

ne uveljavi, z Ustavo. V 52. členu ZUstS je predpisan šestdesetdnevni rok za vložitev ustavne 

pritožbe, medtem ko za vložitev zahteve (ali pobude) Zakon ne določa nobenega roka. Na področju 

"abstraktne" presoje je torej rok izjema in ne pravilo. Ne ZUstS ne ZRLI pa nimata določb o teku rokov, 

zato je treba na podlagi 6. člena ZUstS smiselno uporabiti določbe zakonov, ki urejajo postopke pred 

sodišči.[1] 

 

5. Po prvem odstavku 112. člena ZPP se šteje, da je vloga vložena pravočasno, če je izročena 

pristojnemu sodišču, preden se rok izteče. Vendar so v naslednjih odstavkih tega člena predvidene 

izjeme, ko se v posameznih primerih šteje vloga za pravočasno, tudi če prispe na sodišče kasneje. 

Najpomembnejša izjema je, da je vloga pravočasna tudi v primeru, če je oddana zadnji dan roka 

priporočeno ali brzojavno na pošto (drugi odstavek). Ta izjema je predvidena iz dveh razlogov. Prvi je, 

da stranke vlog praviloma ne nosijo osebno na sodišče, temveč jih pošiljajo po pošti, drugi (po mojem 

mnenju pomembnejši) razlog pa je, da ima stranka pravico opraviti dejanje, ki je vezano na rok, vse do 

24. ure zadnjega dne roka. V tem primeru je logično, da bo sodišče vlogo lahko prejelo šele prvi 

naslednji dan. Ureditev temelji na predpostavki, da je stranka svojo odločitev, da bo opravila procesno 

dejanje, sprejela v roku, čeprav je bilo sodišče z njo seznanjeno šele po poteku roka. 

 

6. Smiselna uporaba posamezne zakonske določbe ne pomeni njene dobesedne uporabe, temveč je 

treba določbo uporabiti v skladu z njenim namenom glede na naravo primera, na katerega jo 

uporabljamo. Pravila, ki urejajo sodne postopke, je mogoče več ali manj neposredno uporabljati v 

postopku z ustavno pritožbo, vprašanje pa je, ali to velja tudi za postopek ustavnosodne presoje 

skladnosti predpisov z Ustavo, med katere je mogoče šteti tudi postopek za presojo referendumskega 

vprašanja. Položaja Državnega zbora, kadar ta nastopa kot upravičeni predlagatelj pred Ustavnim 

sodiščem, namreč ni mogoče enačiti s položajem stranke v pravdnem postopku. Vložitev zahteve za 

presojo referendumskega vprašanja je posledica politične odločitve Državnega zbora, zato jo je ta 
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potem, ko je bila sprejeta, dolžan (in ne samo upravičen) vložiti - na kar opozarja tudi Državni zbor v 

odgovoru na navedbe podpisnikov referenduma. Problem pa je tudi v tem, da ZRLI ne ureja posebej 

roka za sprejem odločitve o vložitvi zahteve in roka za vložitev zahteve kot procesnega dejanja. V 

konkretnem primeru je Državni zbor sprejel sklep, da bo vložil na Ustavno sodišče zahtevo za presojo 

vsebine zahteve za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma z Ustavo 9. 11. 2003 nekaj po 

23. uri, torej še pred potekom sedemdnevnega roka. Zahteva je bila nato izročena Ustavnemu sodišču 

takoj naslednji dan, torej v enakem času, kot če bi bila poslana po pošti. Menim, da bi bilo na podlagi 

smiselne uporabe pravil o pravočasnosti vlog mogoče šteti, da je bila vložena pravočasno, zato sem 

glasovala proti sklepu o zavrženju zahteve. 

 

7. S tako razlago bi si Ustavno sodišče odprlo pot za vsebinsko presojo zadeve, ne da bi mu bilo treba 

odgovoriti na vprašanje, ali bi z izvedbo referenduma lahko nastale tako hude neustavne posledice, ki 

bi morda opravičevale obravnavanje prepozne vloge. Odločitev o zavrženju zahteve Državnega zbora 

sicer temelji na izhodišču, da bi morale za spregled roka groziti hujše neustavne posledice, kot v 

primeru vsebinske presoje zadeve, vendar je vprašanje, ali bi vsebinska presoja lahko pripeljala do 

bistveno drugačnega rezultata. V celoti se namreč strinjam z argumenti, navedenimi v 23., 24. in 25. 

točki obrazložitve sklepa, ki se nanašajo na 8. točko izreka odločbe Ustavnega sodišča št. U-I- 246/02, 

v kateri je to določilo način izvršitve svoje odločbe. 

 

Pri določanju načina izvršitve Ustavno sodišče dejansko deluje kot (začasni) pozitivni zakonodajalec, 

vendar ima za to izrecno pooblastilo v drugem odstavku 40. člena ZUstS. Po tej določbi Ustavno 

sodišče, če je to potrebno, določi, kateri organ mora izvršiti (njegovo) odločbo in na kakšen način. To 

je Ustavno sodišče tudi storilo, zato so pomisleki, da je za uresničitev 8. točke navedene odločbe 

potreben poseben zakon, ki naj bi določil "način izvršitve načina izvršitve", neutemeljeni. Kot izhaja iz 

25. točke obrazložitve sklepa, tudi z morebitno zavrnitvijo "tehničnega zakona" na referendumu ne bo 

ugasnila dolžnost Ministrstva za notranje zadeve, da izvrši obveznost, kot jo je Ustavno sodišče 

določilo v 8. točki izreka svoje odločbe. Kolikor pristojni minister ne bo ravnal tako, bodo prizadeti 

lahko uveljavljali svoje pravice že na podlagi 8. točke navedene odločbe v ustreznih postopkih, po 

izčrpanju predhodnega sodnega varstva pa tudi z ustavno pritožbo pred Ustavnim sodiščem. Glede na 

to se strinjam z ugotovitvijo, da morebitna zavrnitev "tehničnega zakona" na naknadnem 

zakonodajnem referendumu sama po sebi ne bo povzročila zatrjevanih kršitev človekovih pravic. 

 

8. Pri presoji, ali bi zaradi uveljavitve oziroma zavrnitve zakona na referendumu nastale protiustavne 

posledice, mora Ustavno sodišče nedvomno upoštevati, da je pravica do odločanja na referenduma iz 

90. člena Ustave izpeljava pravice do neposrednega sodelovanja državljanov pri upravljanju javnih 

zadev iz 44. člena Ustave in da je zato omejevanje te pravice "podvrženo režimu iz 15. člena Ustave" 

(strogi test sorazmernosti). Vprašanje pa je, ali naj se referendum izvede takrat, kadar odločanje na 

referendumu ne more pripeljati do pravega rezultata. Na ta problem je opozoril sodnik Testen v 

svojem pritrdilnem ločenem mnenju v zadevi št. U-I-276/96, v kateri je Ustavno sodišče presodilo, da 

12.a člen ZRLI, ki prepoveduje razpis zakonodajnega referenduma, ki se nanaša na volitve v Državni 

zbor, v obdobju enega leta pred rednimi volitvami, ni v neskladju z Ustavo. Po njegovem mnenju je 

zakonodajalec sicer močno posegel v dve ustavni pravici državljank in državljanov, vendar je to lahko 

storil, ker varuje močan ustavnopravni interes: referendum naj se opravi tako, da bo v mejah, ki jih 

daje sedanja zakonska ureditev, zagotovil učinkovito prelitje referendumskega izida v zakon. Uporaba 

zakona, ki bi bil v nasprotju z izidom glasovanja na referendumu, bi po njegovem mnenju tako močno 

ogrozila ustavno varovane vrednote, da to opravičuje prepoved referenduma, kjer bi iz objektivnih 

razlogov lahko prišlo do takšnega položaja. 

 

Tudi če bi bilo takšno stališče lahko podlaga za odločanje o skladnosti zakonskih določb, ki omejujejo 

pravico do referenduma, z Ustavo, pa se po mojem mnenju zastavlja vprašanje, ali bi Ustavnemu 

sodišču ta kriterij zadoščal za odločitev, da bi izvedba referenduma povzročila protiustavne posledice. 

Ne glede na to pa se strinjam z ugotovitvijo, da se zastavlja vprašanje smiselnosti izvedbe takšnega 

referenduma. 

 

 

Dr. Dragica Wedam Lukić 
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Opomba: 
[1] Izrecne določbe o teku rokov vsebujeta ZKP (87. in 88. člen) in ZPP (110. do 112. člen). Ker sta 
ureditvi praktično enaki, se v nadaljevanju sklicujem samo na ureditev po ZPP. 


