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NAMESTO UVODA
Iustitia est constans et perpetua voluntas
ius suum cuique tribuendi!

Prehod v postmoderno dobo oziroma porajanje »postmoderne družbe«
naj bi zaznamoval nov daljnosežen premik v človeški zgodovini, ki vzpostavlja nove socialno-ekonomske, pravne in kulturne temelje sveta. Ta
proces je v družboslovju spodbudil postmodern(ističn)e teoretične tokove, ki združujejo nekonvencionalne, izrazito kritične poglede na moderno družbo, na njene institucije in še posebej na moderno znanost. Osrednje teorije, koncepti in načela, ki že od razsvetljenstva dalje tvorijo
temeljno substanco družbene organizacije in institucionalni temelj človekove svobode (koncept demokracije, vladavine prava, človekovih pravic
itd.), v luči teh tokov odsevajo percepcijo družbene stvarnosti, ki je na
prehodu tisočletij zaradi globljih družbenih sprememb postala neverodostojna. V pravni znanosti (bolje: v pravni vedi) so postmodern(ističn)e
teoretične smeri poudarile predvsem potrebo po »reinterpretaciji« in »rekonstrukciji« osrednjih pravnih teorij, konceptov in načel, na katera se
sklicujemo v t. i. demokratičnem okolju.
Na izhodiščih postmodern(ističn)e pravne teorije se v pričujoči knjigi
osredotočam na koncept oziroma načelo enakosti pred zakonom oziroma
enakopravnosti, ki z nekaterimi drugimi temeljnimi pravnimi načeli zagotavlja ustavnopravno izhodišče uresničevanja (temeljnih) pravic, preprečevanja diskriminacije, v najširšem smislu pa tudi uveljavljanja relativne družbene pravičnosti. Prikazal bom nastanek in razvoj modela
vsebinske enakopravnosti, ki v naprednejših okoljih postopno nadgrajuje tradicionalni, pretežno formalistični model enakopravnosti. Pozornost
bom usmeril k oblikam oziroma načinom nadgrajevanja tradicionalnega
pristopa k uresničevanju enakopravnosti, ki se v pravnih virih navadno
označujejo z izrazom »pozitivni ukrepi« (»positive measures«, »positive action«), v pravni literaturi pa tudi z – po mnenju nekaterih neprimernima
in neustreznima – izrazoma: »prednostno obravnavanje« (»preferential
treatment«) in »pozitivna diskriminacija« (»positive discrimination«).
T. i. pozitivna diskriminacija se je ustalila kot protidiskriminacijski instrument, s katerim se na nekaterih področjih pravnega urejanja – zato,
da bi preprečili manj ugoden položaj, odpravili oziroma preprečili (posle-
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dice) posredne diskriminacije, uveljavili bolj uravnotežena zastopanost
ipd., – za določeno obdobje uveljavi različno (prednostno oziroma ugodnejše) obravnavanje določenih kategorij oseb pri uresničevanju pravic, ki
so praviloma vsem pravnim naslovljencem zagotovljene v enakem obsegu in pod enakimi pogoji. V te kategorije sodijo pripadniki in pripadnice
družbenih skupin, ki so (bile) na določenih področjih družbenega življenja (v preteklosti) iz različnih razlogov diskriminirane, ovirane ali deprivilegirane pri uresničevanju pravno priznanih (temeljnih) pravic (t. i. diskriminirane, obrobne, izključene, podzastopane, ranljive itd. družbene
skupine). Kot takšna je t. i. pozitivna diskriminacija namenjena uresničevanju ideala dejanske (stvarne, vsebinske) enakopravnosti, tj. preprečevanju manj ugodnega dejanskega položaja nekaterih kategorij oseb in
spodbujanju oziroma ustvarjanju enakih možnosti vseh oseb pri uresničevanju formalno priznanih enakih pravic.
Pozitivna diskriminacija se je v javnem in strokovnem dialogu izpostavila kot protisloven pravni instrument. Gotovo tudi iz razloga, ker se je v
pravni teoriji in literaturi naselil izraz, ki ga za opredeljevanje tega instrumenta v tej knjigi – namenoma(!) – uporabljam tudi sam. Zato ne preseneča, da je (bila) pozitivna diskriminacija v zadnjih desetletjih (v Sloveniji šele v zadnjem času) med izpostavljenimi temami v socioloških,
pravnih in političnih razpravah. Zamisel, da bi v pričujoči knjigi pozitivno diskriminacijo obravnaval celostno (njene filozofske, sociološke, socialno-ekonomske, pravne, politične, etične, razvojne in druge razsežnosti), se je izkazala za pretirano in neuresničljivo. Omejiti sem se moral na
ozek prikaz aksioloških, pravno-filozofskih in pravno-socioloških izhodišč ter na podrobnejšo ustavnopravno in primerjalno analizo. Obravnavo t. i. pozitivne diskriminacije v mednarodnem pravnem redu, v pravnem redu Evropske unije, v državah članicah Evropske unije, v pravnem
redu ZDA ter v slovenskem pravnem redu sem nadgradil z analizo evropske in ameriške ustavnosodne prakse in ustavnopravne teorije. Tako sem
skušal nakazati ključna vprašanja, ki so se pojavila v zvezi s problematiko ustavnopravne (ne)dopustnosti pozitivne diskriminacije in spodbuditi
k njenemu premišljenemu uveljavljanju v slovenski praksi pravnega urejanja družbenih razmerij.
V slovenski zakonodaji so bili prvi koraki k nadgradnji formal(istič)nega uresničevanja enakopravnosti in preprečevanja diskriminacije storjeni z uresničevanjem posebnih pravic in posebnega varstva pripadnikov
in pripadnic avtohtonih narodnih manjšin ter t. i. ranljivih in nekaterih
drugih družbenih skupin. Ureditev, ki na tem področju vključuje tudi
uveljavljanje t. i. pozitivne diskriminacije, je bila potrjena v ustavnosodni
praksi. Kasneje so bili v procesu usklajevanja notranjega prava z evropskim pravnim redom sprejeti nekateri akti, ki tudi na nekaterih drugih
področjih pravnega urejanja uveljavljajo model vsebinske enakopravnosti. Gre za pravne akte, ki na načelni ravni določajo podlago za uveljavljanje ukrepov, ki so namenjeni preprečevanju manj ugodnega položaja ne-

XNAMESTO UVODAX

13

katerih kategorij oseb oziroma spodbujanju/ustvarjanju enakih možnosti
vseh oseb pri uresničevanju formalno priznanih enakih pravic, ter za
pravne akte, ki te ukrepe na različnih področjih življenja uveljavljajo. Ta
proces se je – na področju preprečevanja spolne diskriminacije – v letu
2002 začel s sprejetjem Zakona o enakih možnostih žensk in moških. V
letu 2004 se je nadaljeval z ustavno revizijo 43. člena Ustave RS in s spremembami Zakona o volitvah poslancev iz RS v evropski parlament (podobne spremembe bo najverjetneje dočakal tudi Zakon o volitvah v
Državni zbor). S sprejetjem sistemskega Zakona o uresničevanju načela
enakega obravnavanja (prav tako v letu 2004) pa se je zakonska podlaga
za uveljavljanje t. i. pozitivne diskriminacije uveljavila tudi na ostalih
področjih pravnega urejanja oziroma pri (pravnem) preprečevanju ostalih oblik diskriminacije.
Ker je bila v slovenski praksi pravnega urejanja in v ustavnopravni teoriji, pa tudi v širšem pravnem in sociološkem diskurzu, do pred kratkim
tako rekoč »tabula rasa«, se je t. i. pozitivna diskriminacija izkazala kot
precej »nehvaležen« predmet obravnave. Temu pritrjuje tudi dejstvo, da
njeno uveljavljanje v (tuji) praksi spremljajo številna (ustavnopravna)
protislovja. Poleg tega se kljub načelni omejitvi na ustavnopravno in primerjalno analizo pozitivne diskriminacije nisem mogel izogniti njeni
umestitvi v širše aksiološke, pravno-sociološke in pravno-filozofske okvire, ki jih v pričujoči knjigi ni bilo mogoče prikazati v vseh njihovih bistvenih razsežnostih. Nekatere – sicer pomembne – dimenzije tega instrumenta so zato predstavljene v izrazito skrajšanem obsegu. Soočil sem se
tudi z nekaterimi terminološkimi »ugankami«, na katere bo opozorjeno v
besedilu.
V uvodniku ne morem mimo posebnega opozorila. Bralec bo opazil,
da sem analizo koncepta (vsebinske) enakopravnosti in pozitivne diskriminacije kot osrednjega predmeta obravnave v izhodišču – upam, da prepričljivo – oprl na postmodern(ističn)e pravnoteoretične tokove, in jo s
tem umestil v širši kontekst kritične teorije prava. V teh tokovih je opazna izrazita nenaklonjenost ustaljenemu (modernemu) načinu pojmovanja in proučevanja prava/pravnih institutov. V osrednjem delu knjige
sem navkljub temu posegel po bolj ali manj konvencionalni/tradicionalni
pravni metodologiji, ker sem tako lažje – verjamem, da tudi bolj učinkovito – zadostil enemu izmed namenov knjige: njeni uporabljivosti v praksi pravnega urejanja.
Profesorju dr. Antonu Pereniču in prijatelju Saši Severju se zahvaljujem za terminološka in ostala priporočila, ki so bistveno pripomogla k
nastanku knjige. Za konkretne intervencije pri tehničnem oblikovanju
besedila (drugega bremena, ki ga je nosila, na tem mestu raje ne omenjam) gre zahvala Apoloniji Oblak Flander. Hvala tudi založniku, ker je
pokazal veliko založniškega poguma in izdal prvenec, ki najverjetneje ne
bo pritegnil množice. Ekipe, kot je (bila) ta, se tudi v prihodnje ne bi
branil!
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Omeniti bi veljalo tudi misel, ki me je spodbujala k pisanju. Iustitia est
constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi (Ulp. D. 1, 1, 10 pr.,
Inst. 1,1 pr.)! Iskanje kolikor toliko avtentične pravičnosti je stalen proces
iskanja in prizadevanja, da bi vsakomur zagotovili pravni položaj, ki mu
pripada!
B. F.
Pozo Izquierdo, 25. 6. 2004
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POSTMODERNA TEORIJA PRAVA –
OD FORMALNE K VSEBINSKI ENAKOPRAVNOSTI
Ker moderna ni izpolnila svojega
poslanstva, je treba raziskati
nove možnosti emancipacije …
Med pomembnejše družbeno-institucionalne pridobitve v novem veku
gotovo sodi nastanek in razvoj modernega prava. Razvoj modernega
prava in njegovih temeljnih prvin je potekal evolutivno, zato značilnosti
modernega prava večinoma sovpadajo s poglavitnimi značilnostmi moderne dobe.1 Z izrazom moderno pravo se navadno označuje meščansko
(buržoazno) pravo oziroma tisto specifično kategorijo prava, ki je razvojno in funkcionalno povezana z modernimi kapitalističnimi družbenoekonomskimi odnosi in demokratičnim političnim sistemom (Kušej,
Pavčnik, Perenič, 1995: 59–62). Temeljne značilnosti (npr. splošnost, abstraktnost, sistematičnost, racionalnost) in temeljni koncepti (npr. osebna svoboda, zasebnost, enakopravnost) modernega prava se uveljavljajo
kot temeljne prvine sodobnega prava oziroma sodobnega pravnega urejanja (Perenič, 1981, Cerar, 2001: 207–232).
Kot temeljno prvino modernega prava velja posebej izpostaviti načelo
oziroma koncept enakopravnosti.2 Ta koncept oziroma načelo poleg
1

2

Izrazi »moderna«, »moderna doba« ipd. običajno označujejo družbeni razvoj v novem
veku, ki je opazen kot politični, ekonomski, pravni, kulturni in moralni odmik od tradicionalne družbe. Ta razvoj sloni na dediščini razsvetljenstva in je bistveno zaznamovan z racionalizmom in sekularizacijo, z liberalizmom, z meščansko revolucijo, z
razvojem znanosti in tehnologije, z industrializacijo, z uveljavitvijo kapitalistične
ekonomije (in potrošništva), z urbanizacijo in birokratizacijo, z ideološko, politično,
versko in kulturno pluralizacijo in diferenciacijo, z individualizacijo in emancipacijo
posameznika ter ne nazadnje z oblikovanjem in razvojem pravne in socialne države
ter institucij vladavine prava in demokracije. Teoretični pogled na to obdobje se je
izrazil v moderni teoriji, tj. v pristopih in smereh v različnih družboslovnih disciplinah,
ki v razsvetljenskem duhu – če nekoliko posplošimo in poenostavimo – znanost in
razum pojmujejo kot temeljni gibali progresivnega razvoja družbe in človeka ter
hkrati kot (edini) kognitivni sili, ki omogočata in zagotavljata racionalno, objektivno
in univerzalno znanje o človeku in človeški družbi, njunih bistvenih značilnostih,
razvojnih potencialih itd.. Glej Giddens, 1990: 4, Macey, 2000: 259–261, Cerar, 2001:
180–188.
Enakopravnost omenjam kot koncept in kot načelo. Kot koncept enakopravnost
označujem v pomenu, ki ga ima kot strukturna prvina modernega pravnega sistema.
Kot (temeljno) načelo enakopravnost označujem v smislu temeljne (ustavno)pravne
kategorije v okviru pravnega urejanja družbenih razmerij.
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predmeta pravnega urejanja (npr. ekvivalenčnost dajatev in storitev v
pravnem prometu) zajema tudi pravne subjekte, kar se kaže predvsem v
tem, da morajo normodajalec in ostali nosilci javne oblasti pravne naslovljence obravnavati nediskriminatorno. Kot prvina modernega pravnega sistema se enakopravnost udejanja z nekaterimi temeljnimi značilnostmi modernega prava, zlasti s splošnostjo (pravne norme ne merijo na
individualno osebo, temveč na kategorijo oseb, da bi s tem zagotovili
nepristranskost in pravno enakost), s splošnimi načeli ustavnosti in zakonitosti ter pravne in socialne države ter z načelom oziroma temeljno pravico do enakopravnosti (ki vključuje t. i. prepovedno klavzulo oziroma
ustavno določbo o prepovedi diskriminacije in splošno načelo enakosti
pred zakonom), prav tako pa tudi s splošnimi in abstraktnimi pravnimi
normami, ki so namenjene zagotavljanju enakopravnosti na različnih
področjih pravnega urejanja. V kontekstu ustaljenih splošno-teoretičnih
pogledov na sodobno pravo in pravni sistem naj bi bil koncept oziroma
načelo enakopravnosti v povezavi z nekaterimi drugimi pravnimi načeli
(npr. z načelom pravne in socialne države) relativno nepristranski (nevtralen) normativni temelj uresničevanja enakih možnosti ter socialne,
ekonomske in politične emancipacije posameznika. Kot takšno naj bi
bilo načelo enakopravnosti, v povezavi z nekaterimi drugimi pravnimi
načeli, hkrati tudi normativni temelj relativno pravičnega pravnega urejanja družbenih odnosov.
V drugi polovici 20. stoletja in, posebej izrazito, ob prehodu v tretje
tisočletje se je ob daljnosežnih političnih, ekonomskih, tehnoloških, socialnih in kulturnih družbenih spremembah uveljavilo stališče, da je moderne dobe/družbe konec. Zahodna civilizacija naj bi vstopila v t. i. postmoderno (pomoderno, poznomoderno itd.) dobo. Prehod v postmoderno
dobo oziroma porajanje postmoderne družbe naj bi zaznamoval nov daljnosežen premik v človeški zgodovini, ki na prehodu tisočletij vzpostavlja
nove socialno-ekonomske in kulturne temelje sveta ter – pogosto izrazito
protislovne – določnice njegovega prihodnjega razvoja.
Družbene spremembe in okoliščine na prehodu tisočletij so v družboslovju spodbudile novo paradigmo – postmodernizem.3 Postmodernizem
oziroma postmodern(ističn)a teorija je kalejdoskop nekonvencionalnih,
3

Opredelitve »postmodernizma« so na splošno dokaj protislovne, saj ga hkrati označujejo kot (novi) humanizem in antihumanizem (nihilizem, anarhizem, relativizem
itd.), kot avantgardizem in tradicionalizem, kot radikalno in konservativno intelektualno gibanje ipd.. Po mnenju nekaterih je postmodernizem pravzaprav nepresežena moderna misel (torej nekakšen »kontrapunkt« moderne misli). Med pionirji
postmodernizma omenjajo predvsem Nietzscheja in Heideggerja, med utemeljitelji
»postmodernistične družboslovne paradigme« pa francoske avtorje druge polovice
20. stoletja (Lyotard, Lacan, Lévi-Strauss, Barthes, Derrida, Foucault, Baudrillard,
Deleuze in Guattari), švicarskega lingvista Saussura, socialnega teoretika poljskega
rodu Baumana, ameriškega socialnega teoretika Jamesona in nekatere druge. »Nova
paradigma« se je na različnih področjih družboslovja izrazila z bolj ali manj intenzivnim vplivom postmodernistične teorije (»postmodernist theory«) na prevladujoče
(mainstream) teoretične tokove.
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bolj ali manj kritičnih pogledov na moderno družbo in njene institucije,
še posebej pa na moderno družboslovno znanost kot kognitivni temelj
družbene organizacije in potencial njenega nadaljnjega razvoja (Best in
Kellner, 1991, Macey, 2000).4 Postmodern(ističn)i družbeno-teoretični pogledi5 temeljijo na podmeni, da se je zahodna družba znašla v globoki
kognitivni in institucionalni krizi. Prehod v novo dobo naj bi bistveno
zaznamovali »kolaps« racionalizma in razsvetljenske etike ter posledično
destabilizacija sveta, globalna ekonomska in socialna kriza, svetovne
vojne ipd.. Prehod v novo dobo spremlja daljnosežna tehnološka (r)evolucija, ki posega v temeljno substanco družbenih odnosov. Vstopamo v
»informacijsko«, »digitalno«, »hipertehnološko«, »kibernetsko«, »cyber«,
»high tech« itd. dobo, v kateri prevladuje – in bo verjetno v prihodnosti
vse bolj prevladovalo – uporabno, funkcionalno in koristno instrumentalno znanje kot nasprotje razsvetljenskega »humanističnega znanja«, ki
je prevladovalo v modernem izročilu. Računalniška/informacijska/komunikacijska tehnologija in njej prilagojeno znanje postajata vse bolj
prevladujoča silnica razvoja na vseh področjih družbenega delovanja.
Procesi ekonomske in politične globalizacije vse bolj spominjajo na (ekonomski in kulturni) imperializem, zaostrujejo (bi)polarizacijo med t. i.
razvitim in nerazvitim svetom, poglabljajo razdaljo med različnimi kulturami oziroma civilizacijami, zaostrujejo antagonizme med družbenimi
sloji, stopnjujejo ekonomsko in socialno neenakost, nepovratno (ireverzibilno) uničujejo (naravno in družbeno) človekovo okolje ipd. (Beck, 2003,
4

5

Postmodernizem se je uveljavil predvsem kot kritika hiperracionalizma (precenjevanja možnosti človeškega razuma), instrumentalizma, funkcionalizma, strukturalizma, empirizma in pozitivizma v sodobni znanosti (zlasti v antropologiji in humanistiki). Postmodernistična teorija je v temeljih zamajala tipično moderne »velike pripovedi« (»grand narratives«), da je razum (ratio) najvišja forma človekove duhovne akcije z največjim kongnitivnim potencialom, da razum in znanost zagotavljata univerzalno znanje in resnico o človeku/družbi, da imata ekskluzivno vlogo pri uveljavljanju svobode, varnosti in družbene blaginje ter da imata ekskluzivno vlogo pri človekovi emancipaciji. V duhu postmodernizma bi se znanstveni diskurz moral preusmeriti od modernih »makroperspektiv« človeške družbe, zgodovine ipd. na partikularna, a pomembna vprašanja (»small narratives«), ki zadevajo predvsem posameznika. Empiricistično, pozitivistično in objektivistično proučevanje »družbene realnosti« oziroma korespondenčna teorija resnice (»veritas est adequatio intelectus et rei«), ki
v duhu sintagme »theory mirrors reality« prevladuje v moderni znanosti, je v postmodernistični optiki spoznavno-teoretično nelegitimna. S postmodernizmom se v družboslovni literaturi povezuje zlasti postsrukturalizem, pragmatizem, dekonstruktivizem in relativizem ter osrednja vloga psihoanalize pri raziskovanju družbe in človeka. Prim. Macey, 2000: 305–309 in Best in Kellner, 1991, Macey, 2000.
Postmodernizem je izrazito heterogen teoretični koncept, ki si v hitro spreminjajočih se družbenih okoliščinah prizadeva ‘na novo’ (z alternativnimi teoretskimi in
epistemološkimi orodji) pojasniti svet. Nekateri ga označujejo tudi kot ‘projekt’, ki
si prizadeva za osvoboditev (družboslovne) misli iz nasilnega zapiranja v konsistentne teoretske ‘kletke’. Družboslovno misel naj bi bilo potrebno (znova) narediti nemirno, razposajeno, neurejeno, nepredvidljivo, pronicljivo itd. (Kanduč, 2002:
216–232).
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Wallerstein, 1999, Hanžek in Gregorčič, 2001).6 V vse bolj kaotični kapitalistični družbi se je ustalila neoliberalna kapitalistična ekonomija, ki
funkcionalno, tržno in profitno logiko (t.j. imperativ stalnega ustvarjanja
in povečevanja ekonomske koristi) vsiljuje na domala vsa področja
družbenih odnosov in postopoma ukinja državni intervencionizem/protekcionizem na »svobodnem trgu«.7 Z razvojem biogenetike, biomedicine in genskega inženiringa, z ekonomsko globalizacijo (tj. z globalno
ekspanzijo kapitalističnega gospodarskega sistema ter z neslutenim razmahom komunikacijske, informacijske in druge tehnologije) se družbene
neenakosti med »razvitimi« in »nerazvitimi« stopnjujejo in se bodo v
prihodnje še hitreje stopnjevale. Tudi v zahodni (t. i. demokratični) kapitalistični družbi se – v znamenju zatona »socialne države« – razlike v
ekonomskem in socialnem položaju med posamezniki in družbenimi
skupinami povečujejo. Poveč(ev)al naj bi se delež revščine, odrinjenih na
družbeno obrobje (t. i. »underclass«), nezaposlenih, nepreskrbljenih ipd..8
Novoveška razsvetljenska ideologija in družbeno-institucionalna praksa naj bi človeka sicer osvobodili avtoritarnih spon preteklosti, a sta ga
hkrati s pretiranim poudarjanjem racionalizma, znanosti, tehnologije,
materializma, liberalizma in ekonomskega utilitarizma (produktivnosti,
rentabilnosti, uporabnosti, tržne vrednosti itd.) vnovič izpostavili nesvobodi, preobsežni normativni regulaciji, birokratizaciji, (formalnemu in
neformalnemu) nadzoru, političnemu in ekonomskemu podrejanju, hegemoniji ekonomije, ekonomskih oziroma kapitalističnih elit, eksploataciji, diskriminaciji, marginalizaciji itd..9 Ekonomski utilitarizem in hegemonija kapitala sta povsem paralizirala demokratični ustroj moderne
družbe. Demokracija je postala kozmetični okras vulgarnega kapitalizma, neokorporativizma, partitokracije, dominacije elit itd., ki večini pre6

7

8

9

V kontekstu naraščajočih socialnih, političnih in ekonomskih neenakosti so se v
družboslovju pojavile ocene o tragičnosti zahodnega političnega in ekonomskega sistema (ki mu v primerjavah z ostalimi sistemi oziroma civilizacijami običajno pripisujejo superiornost), saj naj bi ta pripeljal do tako velikih družbenih neenakosti prav
zaradi svoje domnevno največje odlike, tj. zaradi imperativa stalnega povečevanja
proizvodne vrednosti.
»Država blaginje« oziroma »socialna država« bi se po mnenju nekaterih utegnila izkazati kot »kratka epizoda« v zgodovini zahodnega (liberalnega) kapitalizma (prim.
Kanduč, 2004).
V obstoječih družbenih razmerah je v kritični intelektualni sferi tradicionalni diskurz o »družbeni pravičnosti« nadomestil diskurz o »družbeni krivičnosti«. Glej
npr. T. W. Simon: A Theory of Social Injustice, v: Radical Critiques of the Law, ur.: S. M.
Driffin in R. C. L. Moffat, University Press of Kansas, 1997.
Lyotard kot eden od utemeljiteljev postmodernizma npr. zastopa stališče, da »…postmodernity represents a liberation from illusory grand naratives of the Enlightenment and its
successors«. Nenaklonjenost moderni je še bolj očitna pri Baumanu: »Modernity was a
long march to prison…«. Habermas je neprizanesljiv tako do moderne dobe kot tudi
do postmodernih refleksij, ki so po njegovem mnenju neprepričljiv poskus diskreditacije modernih pridobitev: »… postmodernizem je iracionalen odziv na dejstvo, da
moderna doba ni izpolnila svojega poslanstva.« Glej D. Macey, 2000: 308–309. Celovito kritiko moderne dobe najdemo npr. pri A. Tourainu.
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bivalstva ne daje možnosti za uresničitev (razsvetljenskega, modernega,
demokratičnega itd.) ideala učinkovitega uresničevanje človekovih pravic, enakopravnosti in solidarnosti, svobodnega in polnovrednega življenja, možnosti dejanskega odločanja o družbenih vprašanjih, itd. (prim.
Kanduč, 2003: 84–85 ter 2003 in 2004).10 Zato ne preseneča, da je – v
perspektivi postmodernistične družboslovne paradigme – epistemološka
»revizija« družboslovne znanosti in celovita »rekonstrukcija« njenega
»outputa« (osrednjih institucij političnega in ekonomskega sistema), conditio sine qua non nadaljnjega progresivnega razvoja družbe.
Z opaznimi premiki se v zadnjih desetletjih – podobno kot v ostalih
družboslovnih disciplinah – soočamo tudi na področju pravne vede, saj
sta teza in razmislek o prehodu iz moderne v postmoderno dobo/družbo
ter o postmodernizmu kot novi družboslovni paradigmi vse bolj navzoči
tudi v teoriji in filozofiji prava. Postmodern(ističn)i pravno-teoretični pogledi11 nasprotujejo konvencionalnemu oziroma tradicionalnemu (modernemu) dojemanju in pojmovanju prava. Pri tem posebej izpostavljajo
ideološko razsežnost in vlogo modernega prava oziroma pravnega sistema. Razgradnja njegovih konceptualnih izhodišč naj bi pokazala, da moderno pravo ni avtonomen, vrednostno, politično in interesno nepristranski urejevalni mehanizem družbenih odnosov.12 Pravne ustanove,
10

11

12

Kanduč kot postmoderne vredno(s)tne orientacije opredeli zavzemanje za dejansko
oziroma čim bolj dosledno realizacijo modernih idealov: za višjo kakovost življenja,
za socialno solidarnost, za enakopravnost in (relativno) družbeno enakost, za enakomerno in pravično porazdelitev družbenega in naravnega bogastva, za pravico do
subjektivizacije in avtonomne kreacije življenjskih praks itd.. Kot značilno postmoderne orientacije omenja tudi nasprotovanje »instrumentalnemu razumu« oziroma
»ekonomski racionalnosti«, anahronistični etiki »dela«, »ubogljivosti« in konformnosti«, militarizaciji sveta, socialni fragmentaciji in ekološki destrukciji, imperativu
»neskončne kapitalistične akumulacije«, strukturnemu (ekonomskemu) nasilju ipd..
Podrobneje o postmodern(ističn)i teoriji prava glej Litowitz, 1997: 20–41 in Bix,
1999: 227–233. Tu bom navedel le nekatera njena najbolj prepoznavna izhodišča:
vrednostni relativizem; odklanjanje ideje o transcendentalnem izvoru resnice in
pravičnosti v pravu; zavračanje esencializma in univerzalizma (npr. ideje o »naravnih« in »univerzalnih« človekovih pravicah); kritika formalizma; zavračanje korespondenčnih in procesnih teorij resnice in pravičnosti; zatrjevanje, da sta identiteta
in resnica (tudi v pravu) socialno in kulturno konstruirani kategoriji brez lastnega
(avtentičnega) ontološkega temelja; odklanjanje ideje, da pravo (in ostale družbene
pojave) odlikujejo notranje razvojne zakonitosti, ki vodijo v smeri višjih standardov
racionalnosti; svobode in pravičnosti; poudarjanje ideoloških vzgibov, ki bistveno
prispevajo k oblikovanju sodobnega prava oziroma sodobne pravne misli in »resničnosti« itd..
Liberalni koncept človekovih pravic, ki predstavlja vrednostno normativno izhodišče demokratičnega pravnega urejanja, naj bi npr. z navideznimi atributi humanizma prikrival, da je moderno pravo zasnovano kot učinkovito sredstvo za uresničevanje privilegijev in interesov družbenih elit. Kljub premočrtnosti takšnih izhodišč ne gre spregledati nekaterih objektivnih dejstev, zlasti družbene realnosti (stopnjevanje socialne razslojenosti, revščine, marginalizacije nekaterih družbenih skupin itd.), na katerih kritiki utemeljujejo svoja prizadevanja za alternativen družbeni
in pravni red, ki ne bo naklonjen podrejanju in neenakopravnosti.
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načela in koncepti (npr. koncept osebe, svobode, dostojanstva, varnosti,
enakopravnosti, lastnine, suverenosti itd.) odsevajo percepcijo družbene
realnosti, ki je v okoliščinah vse bolj socialno diferenciranega in razslojenega »postmodernega« sveta izrazito toga, zastarela in kot takšna neustrezna. Formal(istič)na narava prava naj bi bila naklonjena ohranjanju
socialne neenakosti, razslojenosti, hierarhičnih razmerij družbene moči
itd..13 Na navedenih izhodiščih postmodern(ističn)i kritiki poudarjajo
potrebo po reinterpretaciji oziroma transformaciji tradicionalnih pravnih
ustanov, konceptov in načel oziroma pravnega sistema v celoti.14
Postmodern(ističn)e pravnoteoretične smeri so v zadnjih treh desetletjih v nekaterih okoljih bolj ali manj vplivale tudi na vsebino in kakovost
pravnega urejanja družbenih razmerij. Čeprav ideje o nujnosti korenitega
preoblikovanja družbeno-ekonomskega in posledično tudi pravnega sistema v pravnoteoretičnem mainstreamu niso priljubljene, teorija in praksa uresničevanja človekovih pravic tudi po zaslugi prikazanih kritičnih
pravnoteoretičnih tokov odločneje pristopata h konceptualni in vsebinski rekonstrukciji ustaljenega, pretežno formalističnega pristopa k uresničevanju enakopravnosti. Tradicionalni formalistični pristop se naslanja
na načelo enakega obravnavanja pravnih naslovljencev (»principle of equal
treatment«) na podlagi paradigme »enako je potrebno obravnavati enako,
različno pa različno v skladu z različnostjo«, na individualistično koncepcijo (temeljnih) pravic (»individualistic conception of rights«) in spolno,
rasno, etnično itd. nevtralno uveljavljanje enakopravnosti (»identity neutral equality«, »gender-neutral equality«, »color-neutral justice« itd.). Tradicionalni pristop – ki kot dedič normativ(istič)nih pravnih teorij trdovratno
vztraja tudi v nekaterih sodobnih (zlasti analitičnih) teoretskih paradigmah – v bistvenem obsegu zanemarja dejstvo, da v zatečenih družbenih
okoliščinah formalna prepoved diskriminacije in formalno uveljavljanje
enakosti pred zakonom posameznikom v manj ugodnem ekonomskem
in socialnem položaju ne zagotavljata enakih možnosti (»equality of oportunity«) v družbenem življenju.
13

14

V kontekstu postmodern(ističn)e pravne teorije se običajno omenja tudi radikalnokritični pogled na moderno pravo. Radikalno-kritični pristopi k opredeljevanju in
(vrednostnemu) utemeljevanju ključnih lastnosti in konceptov modernega prava so
se na izhodiščih kritične družbene teorije (znamenite Frankfurtske šole), pravnega
realizma in (neo)marksistične teorije in filozofije prava razvijali v 70-ih in 80-ih letih
prejšnjega stoletja v ZDA. Med radikalno-kritične poglede na moderno pravo prištevajo zlasti znamenito gibanje »The Critical Legal Studies«, feministično pravno teorijo
in kritično rasno teorijo. Glej Litowitz, 1997: 20–41 in Bix, 1999: 203–220. Glej tudi
Grebo, 1988 in Bugarič, 1993.
Moderni pravni sistem, ki se sklicuje na vrednote, človekove pravice, vladavino (in
relativno samostojnost) prava ipd., je zgodovinsko, socialno in ideološko pogojen
»konstrukt«, ki je – po Derridajevem mnenju – v svojih temeljnih konceptih, teorijah in načelih prepotreben dekonstrukcije. Slednja na načelni ravni vključuje transformacijo teoretičnih in konceptualnih izhodišč pravnega sistema. Podrobneje glej
Litowitz, 1997: 87–106.
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V ZDA in kasneje v Evropski uniji se je na podlagi prizadevanja za
višjo raven dejanske enakopravnosti in enakih možnosti (ki je prvi pogoj
za kolikor toliko učinkovito uresničevanje ustavnih in zakonskih pravic)
začel uveljavljati model vsebinske enakopravnosti (»model of substantive
equal protection«).15 V okviru razvoja tega modela16 se je v 70-ih letih
prejšnjega stoletja v ustavnopravni teoriji in ustavnosodni praksi ZDA,
nekoliko kasneje pa tudi v državah članicah Evropske unije, med instrumenti za preprečevanje diskriminacije postopno uveljavila t. i. pozitivna
diskriminacija. Instrument naj bi predstavljal sredstvo za preprečevanje v
strukturi prava (in sodobne družbe) »ponotranjene« diskriminacije (posredne, de facto oziroma prikrite diskriminacije), ki izvira iz pretekle depriviligiranosti v pogledu uveljavljanja (temeljnih) pravic ter dejanske
neenakopravnosti določenih kategorij oseb (kot »rizična« kategorija se
pojavljajo predvsem pripadniki/pripadnice obrobnih, podzastopanih,
ranljivih in nekaterih drugih družbenih skupin). Uporaba instrumenta
naj bi torej pripomogla k uresničevanju ideala dejanske (stvarne, vsebinske) enakopravnosti, tj. k ustvarjanju enakih možnosti pri uresničevanju
formalno priznanih enakih pravic, k preprečevanju posredne diskriminacije in odpravljanju posledic pretekle diskriminacije ter k učinkovitejši
socialni in politični participaciji in emancipaciji pripadnikov oziroma pripadnic manjšinskih, obrobnih, izključenih, podzastopanih, prikrajšanih
in ostalih t. i. deprivilegiranih družbenih skupin.

15
16

Nekateri viri namesto izraza »model« uporabljajo tudi izraz »koncept«, zato bom v
tej knjigi uporabljal oba izraza.
Unger, najvidnejši predstavnik radikalnih kritikov, poudarja, da je model vsebinske
enakopravnosti (»model of substantive equal protection«) v ameriškem ustavnem in
protidiskriminacijskem pravu sicer spodbuden, a premalo dosleden primer pristopa
k strukturni in vsebinski prenovi tradicionalnega koncepta enakopravnosti. Model
ocenjuje kot ne dovolj dosleden institucionalni premik v smeri učinkovite(jše)ga
preprečevanja in odpravljanja sistemske (strukturne) diskriminacije in neenakopravnosti (več o tem v nadaljevanju). Glej Unger, 1996: 152–178.
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AKSIOLOŠKA IN PRAVNO-FILOZOFSKA
IZHODIŠČA VSEBINSKE ENAKOPRAVNOSTI
Pravo bi moralo služiti pravni
vrednoti, ideji prava …

PRAVO IN VREDNOTE: INTEGRALNO POJMOVANJE PRAVA
Pravo je sestavljen družbeni pojav, ki je v zgodovini zbujal bogata miselna odzivanja. Prizadevanje za oblikovanje celovitega odgovora na vprašanja bistva, narave in strukture prava ter njegovih temeljnih značilnosti,
je skozi zgodovino pravne misli privedlo do različnih teorij o bistvu
prava.17
Vključevanje vrednostnih prvin v pojem (bistvo) pravnega pojava in
ukvarjanje s pravnimi vrednotami je pravno misel spremljalo od njenega
začetka. Vrednote se kot sestavina prava izpostavljajo že v okviru tradicionalne teorije prava (npr. v Aristotelovem klasičnem naravnopravnem
nauku), kasneje pa tudi v nekaterih novoveških teorijah (v racionalističnem naravnopravnem nauku, Heglovi filozofiji prava, Savignyjevi
zgodovinski šoli prava, socioloških teorijah, pravnem realizmu itd.). Podobno bi lahko trdili tudi za nasprotne težnje, ki so poudarjale izključevanje vrednostnih prvin (z izjemo pravne varnosti) iz pojma (bistva)
prava. Klasični pozitivistični pravni nauk (Protagoras, Epikur, Trazimah,
Kalikles itd.) in novoveške pozitivistične pravne teorije (normativne in
analitične pravne teorije) so v interesu »nevtralnosti« prava in »objektivnosti« pravnega urejanja praviloma zavračale vrednostni značaj pravnega
pojava.
Tradicionalno pojmovanje bistva prava je bilo zaznamovano z metodološko enostranskostjo. Podobno bi lahko trdili za navedene novoveške
teorije, ki so bolj ali manj izrazito zoževale bistvo prava na vrednote,
norme ali dejstva. Šele sodobni integralni (sintetični, trialistični itd.) teoretični pristopi pravo opredeljujejo kot sestavljen, večrazsežnostni pojav.
17

Kot teorije o bistvu prava omenjajo naravnopravne teorije, etatistično-legalistične
teorije, normativne teorije, sociološke teorije, integralne (sintetične) teorije in različne izpeljave marksistične teorije prava. V okviru teh teorij so nasta(ja)li različni
pogledi oziroma teorije o bistvu in naravi prava. Podrobneje glej Pavčnik, 1997:
443–508, Kušej, Pavčnik, Perenič, 1995: 247–266 in Perenič, 2002: 47–67.
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Integralne teorije norme, družbena razmerja in vrednote prepoznavajo
kot dialektično celoto pravnega pojava oziroma kot ključne sestavine
»pravn(išk)e izkušnje«. V okviru integralnih teorij je pravo opredeljeno
kot sestavljen družbeni pojav, ki je zaznamovan s povezanostjo in soodvisnostjo omenjenih prvin.18
Integralne teorije se v metodološkem smislu naslanjajo na teoretično
sintezo, ki se je kot ustrezen modus obravnavanja pravnega pojava pokazala šele takrat, ko so se izčrpala do tedaj prevladujoča bolj ali manj enostranska, parcialna teoretična raziskovanja. Zato ne preseneča, da so se
integralne teorije kot središčni tok (»mainstream«) v pravni teoriji uveljavile šele v drugi polovici 20. stoletja, najprej v Latinski Ameriki, kasneje pa
tudi na evropski celini in v ZDA.19
V današnjem času so splošno uveljavljeni teoretični pogledi na sodobno (t. i. demokratično) pravo, njegovo bistvo, njegove temeljne prvine ter
njegove temeljne značilnosti in funkcije – skoraj brez izjeme – integralistični. Integralne teorije prava temeljne družbene funkcije sodobnega
prava in njegove poglavitne lastnosti povezujejo predvsem z zagotavljanjem in uresničevanjem temeljnih človekovih (pravnih) vrednot, npr.
pravičnosti, enakopravnosti, zakonitosti, reda in miru, pravne varnosti,
osebne svobode in varnosti, relativne svobode zasebne lastninske sfere,
socialne varnosti, družbene kooperacije, razvoja in blaginje ipd. (prim.
Visković, 1981, Cerar, 2001: 1–23 in Perenič, 2002: 81–85). V okviru integralnih teorij je med sicer bolj ali manj enakovrednimi pravnimi vrednotami posebej izpostavljena pravičnost kot osrednja (moralna) vrednota,
od katere naj bi bila v končni posledici odvisna legitimnost pravnega urejanja družbenih razmerij. Pri (pravnih) vrednotah in (pravnem) vrednotenju se bom na kratko ustavil v nekaj naslednjih poglavjih. Posebna pozornost bo namenjena pravičnosti.

O (PRAVNIH) VREDNOTAH IN (PRAVNEM) VREDNOTENJU
V sodobnem svetu človek svojega življenja ne dojema kot usodne danosti, temveč v njem nenehno – bolj ali manj uspešno – išče smisel in poslanstvo, ki se izraža v vrednotah. Kot bistveni sestavni del človekovega
individualnega in družbenega življenja so vrednote tudi bistvena prvina
18
19

Širše o integralnem (sintetičnem, tridimenzionalnem) pojmovanju prava Pavčnik,
1997: 501–508, Kušej, Pavčnik, Perenič, 1995: 258 in Perenič, 2002: 60–61.
Prvi je integralno oziroma tridimenzionalno teorijo prava oblikoval Brazilec Miguele
Reale (La theorie tridimensionelle, 1963). V našem prostoru se je najprej uveljavil Viskovićev »prispevek k integralni teoriji prava«. Integralni teoretični pogled na pravo
je zastopal tudi Pitamic (glej njegovo znamenito razpravo Naravno pravo in narava
prava).
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pravnega urejanja družbenih razmerij (Visković, 1981, Cerar, 2001, in
Perenič, 2002).20 V tem oziru se soočamo s človekovimi pravnimi vrednotami. S kratkim vpogledom v naravo (pravnih) vrednot in (pravnega)
vrednotenja bom skušal prikazati »zakulisje« medsebojnega razmerja
med pravom (pravnim urejanjem družbenih razmerij) in (pravnimi) vrednotami. Prikazal bom pogled, ki pravičnost opredeljuje ne le kot eno od
bolj ali manj enakovrednih temeljnih pravnih vrednot, temveč kot vrhovno temeljno pravno vrednoto in kot osrednje gibalo pravnega sistema.
Tradicionalno dojemanje in opredeljevanje človekovih vrednot je temeljilo na t. i. substancialno-ontološkem spoznavno-teoretičnem pristopu.21 Vrednote (npr. pravičnost) so bile pojmovane kot objektivne danosti, ki jih (lahko) posameznik razumsko (objektivno) prepoznava kot med
seboj vsebinsko ločene, statične abstrakcije. Takšno pojmovanje je preseženo. Sodobna antropologija in spoznavna teorija ugotavljata, da je
človek večdimenzionalno (naravno, družbeno, duhovno itd.) bitje, ki
predstavlja (nepopolni) del vseobsežne eksistence. Nepopolna (in omejena) je tudi človekova sposobnost čutnega zaznavanja in racionalnega
spoznavanja, zato človek objektivnih naravnih in (ali) družbenih pojavov
ne spoznava neposredno (takšnih, kot so »na sebi«, v »resničnem svetu«) in
tudi ne v njihovi »celoti«. Človekovi spoznavni zmožnosti so dosegljivi
»deli« teh pojavov, ki jih na racionalni ravni zaradi razločevalne funkcije
razuma prepoznava kot kontraste, protislovja in nasprotja (npr. med
vrednotami).22 V perspektivi sodobne antropologije in spoznavne teorije
so zato človekove vrednote pojmovane kot relativne kategorije, tj. kot
(vsebinsko protislovni) časovno, prostorsko in kulturno determinirani
pojavi (Cerar, 1997: 67–75).
V nasprotju s tradicionalnim (statičnim) pojmovanjem sodobno dinamično pojmovanje vrednoto opredeljuje bodisi kot cilj (npr. kot dobroto,
pravičnost, poštenost) bodisi kot merilo (npr. kot dobro, pravično,
pošteno), po katerem naj bi se presojalo določene pojave ter določena
človekova ravnanja in razmerja (Cerar, 2001: 1–23). V tem kontekstu
pravne vrednote predstavljajo cilj, h kateremu naj bi bil usmerjen, oziroma merilo, po katerem naj bi se presojal človekov odnos do (objektivnih)
naravnih in družbenih pojavov, človekovo ravnanje, človekova medseboj20

21

22

Ko razmišljamo o pravu in (pravnih) vrednotah imamo, kot kaže, opraviti s sorodnimi pojavi s skupnim eshatološkim jedrom – težnjo po razumnem in pravičnem urejanju in usmerjanju človekovega družbenega delovanja (Cerar, 2001: 1–23).
V okviru tega vzorca (izraža se v misli »veritas est adequatio intelectus et rei«) naj bi
subjekt vrednostne pojave (racionalno) spoznaval v njihovi objektivni danosti, ne
glede na lastne zaznavne in spoznavne (z)možnosti. Takšno opredeljevanje je značilno za t. i. korespondenčno teorijo resnice, ki jo je s svojo spoznavno teorijo prvi presegel Kant. Več o tem v poglavju o teorijah družbene pravičnosti.
Značilnosti (raz)uma jedrnato prikazuje Kaufmann, 1992: 214–216. »Razum pomeni
analitično, razčlenjujočo, diskurzivno in v tem pomenu racionalno duhovno dejavnost, medtem ko um označuje najvišji način udejanjanja človekovega duha, ki je usmerjeno v povezanost oziroma dialektično dojemanje celote«
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na (družbena) razmerja in ne nazadnje človekovo pravno urejanje
družbenih odnosov. V sodobnem (dinamičnem) pogledu (pravna) vrednota torej ni niti objektivna lastnost ravnanja, razmerja ali pojava (npr.
pravnega) niti lastnost subjekta, ki ravnanje, razmerje ali pojav vrednoti,
temveč je lastnost odnosa med subjektom in ravnanjem, razmerjem ali
pojavom (npr. pravnim), ki se vzpostavi med vrednotenjem. V sodobnem
(dinamičnem) pogledu je vrednota t. i. relacijski pojem (prim. Cerar, 2001:
1–23).
Iz pomena, po katerem je vrednota lastnost odnosa med subjektom in
določenim ravnanjem, razmerjem ali pojavom, ki se vzpostavi med vrednotenjem ravnanja, razmerja ali pojava, izhaja tudi pojem vrednotenja.
Vrednotenje je mogoče označiti kot proces, v katerem človek v svoji zavesti, pod vplivom iracionalno pogojenih občutenj, ustvari racionalno vrednostno projekcijo nekega ravnanja, razmerja ali pojava.23 Vrednotenje
ima torej čutni del (ki poleg čutnih, instinktivnih in ostalih »nižjih« dejavnikov človekovih spoznavnih zmožnosti vključuje tudi intuicijo) in racionalni (razlikovalni) del, pri čemer (primarni) čutni dejavniki odločilno
vplivajo na vsebino razumske vrednostne predstave o določenem ravnanju, razmerju ali pojavu.24 Na področju pravnega urejanja človekovih
medsebojnih družbenih odnosov se človekova vezanost na specifična
pravna ravnanja, razmerja ali pojave izraža v pravnem vrednotenju oziroma v človekovi (z iracionalnimi občutenji pogojeni) racionalni vrednostni
projekciji pravnih ravnanj, razmerij ali pojavov. Ker je (spoznavna) funkcija razuma omejena in razlikovalna, prihaja v človekovi razumski refleksiji do bolj ali manj ambivalentnih, bipolarnih oziroma konfliktnih (protislovnih) vrednostnih dojemanj (pravnih) ravnanj, razmerij ali pojavov
(Cerar, 2002: 3).
Ker naj bi vrednote izražale lastnost odnosa med človekom in določenim ravnanjem, razmerjem ali pojavom, ki se vzpostavi pri vrednotenju,
tudi vrednote prepoznavamo v obliki vrednostnih nasprotij. Očitna vrednostna nasprotja se vzpostavljajo v razmerju med človekovo svobodo in
ostalimi kategorijami, ki jih prepoznavamo kot temeljne človekove (pravne) vrednote (pravičnostjo, enakopravnostjo, zasebnostjo, varnostjo, redom itd.). Protislovja se porajajo tudi pri človekovem dojemanju medsebojnih interakcij med ostalimi (pravnimi) vrednotami in pri dojemanju
posameznih (pravnih) vrednot (npr. dojemanje življenja ob vprašanju
evtanazije).
23

24

»Ljudi in stvari doživljamo prežete z vrednostjo ali nevrednostjo in niti najmanj se
ne zavedamo, da ta vrednost ali nevrednost izvira iz nas, opazujočih, in ne iz stvari
in ljudi samih« (Radbruch, 2001: 33).
Cerar meni, da je takšna opredelitev le poenostavitev oziroma redukcija celotnega
obsega psiholoških dejavnikov v procesu vrednotenja. V tem procesu se dejansko
prepletajo vse vrste človekovega zaznavanja in spoznavanja in sicer čutno zaznavanje, instinktivno spoznavanje, občutenjsko spoznavanje, racionalno spoznavanje,
ustvarjalno spoznavanje, samospoznavanje itd. (Cerar, 2001: 3).

28

XPOZITIVNA DISKRIMINACIJAX

V modernem (izrazito racionalnem) pojmovanju prava različne pravne
vrednote racionalno dojemamo ne le kot vsebinsko protislovne, temveč
tudi kot fragmentirane, načelno bolj ali manj ločene in med seboj enakovredne kategorije. Kljub pluralnosti bolj ali manj enakovrednih pravnih
vrednot pa naj bi bilo pravno doživljanje, vrednotenje in normiranje
družbenih razmerij primarno usmerjeno k ciljni pravni vrednoti, tj. pravičnosti oziroma njeni specifični pojavni obliki – relativni razdeljujoči
(distributivni) pravičnosti (prim. Cerar, 2001: 3).

RELATIVNA RAZDELJUJOČA (DISTRIBUTIVNA) PRAVIČNOST
KOT TEMELJNA PRAVNA VREDNOTA
…ideja prava pa ne more biti nobena
druga kot ideja pravičnosti.
Proces pluralizacije in fragmentacije vrednot oziroma vrednostnih načel
na ravni pravnega doživljanja in pravnega urejanja družbenih razmerij bi
po Cerarjevem mnenju veljalo »dopolnjevati« z nasprotnim procesom
sintetiziranja pravne zavesti o vrednotah. Ta proces privede do spoznanja, da skupni vrednostni imenovalci opredeljujejo temeljne funkcije
prava in posledično temeljne pravne vrednote, ki nas v končni instanci
vodijo do pravičnosti kot (vrhovne) temeljne pravne vrednote. To vrednoto lahko natančneje opredelimo kot relativno razdeljujočo (distributivno)
pravičnost, ki predstavlja (racionalno) integralno merilo pravnega urejanja družbenih razmerij.
Cerar v odmevni knjigi (I)racionalnost modernega prava ter v nekaterih
svojih člankih in razpravah zastopa mnenje, da bi lahko relativno razdeljujočo pravičnost opredelili kot »del« absolutne transcendentne pravičnosti (kot »celote«), ki jo človek v svoji vezanosti na pojavni svet zavestno oblikuje kot integralno merilo in cilj svojega pretežno pozunanjenega
vrednostno-konfliktnega doživljanja in (pravnega) normiranja družbenih
razmerij. Cerar poudarja, da kompleksna in večplastna vrednostna struktura modernega prava ter zazrtost pravnikov v nepregledno množico
pravnih pravil in načel v okviru moderne pravne prakse in filozofije preprečujeta globlji uvid v pravičnost kot temeljno pravno vrednoto. Iskanje
oziroma ozaveščanje pravičnosti kot transcendentne pravne vrednote
ima po njegovem mnenju pozitiven filozofski pomen, kajti (šele) na ta
način lahko resnično dojamemo celoto prava in šele na ta način lahko
pravičnost dojamemo tudi kot idejo oziroma kot ideal družbene harmonije (skladnosti), ki vključuje težnjo po vzpostavitvi družbenega reda,
miru, varnosti, svobode, enakopravnosti in ostalih temeljnih vrednot.25
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Cerarjev »iracionalizem« oziroma njegovo sklicevanje na pravičnost
kot transcendentno oziroma metafizčno kategorijo odstopa od sodobnih
pogodbenih oziroma procesnih teorij pravičnosti (glej nadaljevanje), prav
tako pa tudi od postmoderni(stični)h pogledov na pravičnost kot vrednoto.26 Različni teoretični pristopi in pogledi so, na drugi strani, mnogo bolj
enotni oziroma že kar soglasni pri opredeljevanju implikacij, ki jih ima
oziroma bi jih morala imeti (relativna razdeljujoča) pravičnost v sferi
pravnega urejanja. V svoji (racionalni) normativni razsežnosti naj bi se
relativna razdeljujoča pravičnost izražala kot vrednota, ki je namenjena
izboljš(ev)anju družbene koeksistence oziroma premoščanju njene utemeljenosti na principu družbene (ekonomske in politične) moči ter njene
bolj ali manj izrazite konfliktnosti. V konkretni pravni družbeno-urejevalni razsežnosti pravičnosti ni mogoče dejansko in trajno doseči, temveč
je lahko kot integralno merilo urejanja družbenih razmerij vedno le relativna oziroma relativno udejanjena. Pravičnost v tem pogledu pomeni
predvsem sorazmeren (proporcionalen) razdeljujoč princip, torej relativno razdeljujočo pravičnost, ki se med pravnimi naslovljenci oziroma pri
pravnem urejanju družbenih razmerij udejanja z diferenciranim, sorazmernim uresničevanjem enakopravnosti.

25

26

Takšen pristop deloma sovpada s preseženimi predmodernimi naravnopravnimi
teorijami, ki so pravne vrednote reda, miru, pravne varnosti, obče blaginje itd. opredeljevale kot družbene manifestacije pravičnosti (ideje vseobsežne božje, vesoljne,
nadnaravne harmonije), ki kontinuirano usmerja človekovo in družbeno življenje.
Temeljna pravna vrednota tudi v okviru tradicionalnih pojmovanj implicira vse ostale (izvedene) pravne vrednote (Cerar, 2001: 13).
Moderni pravni sistem – v postmodern(ističn)i teoretični perspektivi – v svojem najglobljem temelju ni utemeljen niti na razumu niti na pravičnosti, temveč na nečem,
česar ni mogoče ubesediti, ker je presežno in neopredeljivo. Opredeljevanje tega temelja (npr. v pravičnosti) je dejanje »razlagalnega nasilja«, ki je v normativni izpeljavi nujno arbitrarno. Pravičnost ne nastopa kot prvina normativnega diskurza (npr.
temeljnih pravic), ne da bi bila »prikrajšana« za svojo bit. Zato je sklicevanje na
pravičnost pravnega sistema in (konkretnih) pravnih odločitev arbitrarno sklicevanje na »izkustvo nemogočega«. Po Derridajevem prepričanju je pravičnost »etični
odnos«. Pravičnost se na področju pravnega urejanja in pravnega odločanja kolikor
toliko avtentično kaže izključno v »naklonjenosti drugemu«. Kot takšna naj bi se
pravičnost prednostno udejanjala kot nikdar izpolnjena dolžnost spoznati in priznati pravni položaj in (posebna) pravna upravičenja šibkejših, manjšinskih, obrobnih
in podzastopanih družbenih skupin. Ta imperativ je po Derridajevem prepričanju
poglaviten standard za presojo vrednostne kakovosti vsakokratnega pravnega sistema. Prim. Litowitz, 1997: 87–106.
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RAZDELJUJOČA (DISTRIBUTIVNA) PRAVIČNOST
KOT SORAZMERNA ENAKOPRAVNOST
Kdor seje norme, ne bo žel pravičnosti!
Izpeljevanje pravičnosti in pravičnega pravnega urejanja iz sorazmerne
enakosti pred zakonom oziroma iz sorazmerne enakopravnosti (in obratno) je bilo stalnica že v antični grški filozofski misli. Pravičnost oziroma
pravično pravno urejanje so implicitno iz sorazmerne enakopravnosti izpeljevali že predsokratiki.27 Anaksimander je postavil znamenito tezo,
da »vse, kar obstaja, predstavlja bivajoče v redu«. Ta teza je predhodnica
kasneje nastalega izreka »suum cuique«, v katerem se je izrazilo novo,
naprednejše dojemanje pravičnosti, ki je vključevalo upravičenost posameznika do uveljavljanja lastnega bistva in smisla ter v zvezi s tem toleranco do drugega oziroma drugačnega posameznika. V kontekstu pravnega urejanja se je to izrazilo v prizadevanju za sorazmerno uveljavljanje
enakosti pred zakonom.
V dobi predsokratikov je sicer na splošno še vedno prevladovalo statično (simetrično) dojemanje pravičnosti in pravičnega pravnega urejanja. Pravičnost in pravično pravo so utemeljevali s simetrično enako(pravno)stjo (npr. Pitagora). Simetričnemu pojmovanju enakopravnosti
kot temelju pravičnosti je nasprotoval Platon (427–347 pr. n. š.). Pravičnost in pravično pravo je, podobno kot že pred njim Protagoras (480–410
pr.n.š.), opredeljeval kot sorazmerno (analogno) enako(pravn)ost.28 Platonovo pojmovanje pa – v nasprotju s Protagorovim – ni imelo elementa
demokratičnosti. V znameniti »prispodobi o votlini« je namreč postavil
tezo, da se je človek zaradi zaznavne in spoznavne omejenosti znašel v
votlini, v kateri namesto »pojavov na sebi« (ki se skrivajo v idejah) prepoznava sence teh pojavov. Po njegovem mnenju obstajajo redki posamezniki, ki razpolagajo z ustreznimi talenti in nadarjenostjo za spozna(va)nje
resnice in pravičnosti. Ti – in ne večina – naj bi bili poklicani za (pravično) vladanje. Platon je v duhu svojega objektivističnega nauka o idejah menil, da je v interesu (objektivno) dobrega in pravičnega upravičena
tudi prisila, podobno kot lahko zdravnik svojega bolnika prisili v njegovo
»dobro« (prim. Kaufmann, 1992: 55–57). Platonov aristokratizem, ki je
27

28

Že v antiki se je uveljavilo (drugačno) pojmovanja pravičnosti, ki je značilno za uvodoma predstavljeno postmodern(ističn)o teorijo. Trazimah je npr. menil, da »pravično ni nič drugega kot tisto, kar ustreza najmočnejšemu«. Pod njegovim vplivom
so zakon pojmovali kot »izraz gole sile«. Prim. Matteucci, 1999: 352–353. Več o tem
v poglavju o enakopravnosti.
Kot pravično postavljeno pravo so po Protagorovem mnenju veljali le večinsko dogovorjeni zakoni, večina pa je hkrati tudi tista, ki v interesu pravičnega pravnega
urejanja določa, kdaj je treba z zakonom pravne naslovljence obravnavati enako in
kdaj neenako oziroma ustrezno različno.
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demokracijo zavračal kot idealno obliko vladavine, se je torej izrazil tudi
v njegovem pojmovanju pravičnosti in pravičnega pravnega urejanja.
Antično izpeljevanje pravičnosti oziroma pravičnega prava iz diferencirane, sorazmerne enako(pravno)sti je svoj zenit doseglo z Aristotelom
(384–322 pr.n.š.), ki je v svojem znamenitem nauku o pravičnosti razločil
med pravičnostjo kot vseobsežno nravstveno vrlino in pravičnostjo v
ožjem smislu, ki pomeni predvsem merilo pri presojanju ravnanja ljudi
in pri razdeljevanju družbenih dobrin. Pravičnost v ožjem pomenu (razumel jo je predvsem kot merilo pravnega urejanja družbenih odnosov) je
razdelil na razdeljujočo (distributivno) in izravnalno (komutativno) pravičnost.29 Razdeljujočo pravičnost (iustitia distributiva) je označil kot pravičnost, ki pomeni sorazmerno enakost pri pravnem obravnavanju večjega
števila različnih oseb in vključuje dodelitev pravic, obveznosti in dobrin
po meri vrednosti, sposobnosti oziroma potrebnosti. Od razdeljujoče
pravičnosti je Aristotel razločil izravnalno pravičnost (iustitia komutativa),
ki po naravi neenake pravno (pred zakonom) izenači (Aristotel jo imenuje tudi »izenačevalna« pravičnost) ter hkrati pomeni absolutno enakost
storitve in protistoritve (npr. delo in plačilo, blago in cena, škoda in
odškodnina) oziroma ravnanja in kazni za prepovedano ravnanje (v tem
pogledu izravnalna pravičnost ustreza talionskemu načelu v kazenskem
pravu). Razdeljujoča pravičnost predstavlja »praobliko pravičnosti«, ker
izravnalna oblika pravičnosti predpostavlja javni akt razdeljujoče pravičnosti, ki ga je Cicero pozneje utemeljil s sintagmo oziroma načelom
»Ius suum quique tribuere« (»Vsakomur svoje, vsakomur po njegovi meri«).30
V današnjem pravnem jeziku bi to načelo lahko opredelili kot temeljno načelo, na katerem temelji načelno pravno izenačevanje ali razlikovanje neenakih pravnih naslovljencev. Dejanje razdeljujoče pravičnosti
pravnim naslovljencem, ki so po oceni pravodajalca enaki oziroma identični ali v bistveno podobnem položaju, podeli enak status, enake pravice
in obveznosti (enak obseg pravic in obveznosti) ter enako pravno varstvo,
medtem ko pravnim naslovljencem, ki so po oceni pravodajalca neenaki
ali v bistveno različnem položaju, dodeli različen status, različne pravice
in obveznosti (različen obseg pravic in obveznosti) in različno pravno
varstvo, v sorazmerju z njihovo neenakostjo oziroma različnostjo (prim.
Šturm, 2002: 173). Diferencirano uresničevanje pravne enakosti je tako
29

30

Aristotel je svoj nauk o pravičnosti, ki tudi v današnjem času predstavlja izhodišče
vseh razmišljanj o pravičnosti, razvil v 5. knjigi Nikomahove etike (knjigo je poimenoval po svojem sinu Nikomahu). Glej Aristotel, 1964: 177–208.
Avtorstvo distributivne formule nekateri pripisujejo Ciceru, drugi pa Ulpijanu.
Načelo razdeljevalne (distributivne) pravičnosti se je po mnenju Gasparija skozi
zgodovino izkazalo kot težko razrešljivo, uganki sorodno načelo, kar se je izrazilo v
zelo različnem opredeljevanju. V antiki in srednjem veku je načelo pomenilo vsakemu po njegovem položaju, v meščanskih družbah vsakemu po zaslugah, v liberalizmu vsakemu enake možnosti in v komunizmu vsakemu v skladu s potrebami (glej
nadaljevanje).
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postalo nujna predpostavka učinkovitega in relativno pravičnega pravnega urejanja družbenih odnosov.
V zvezi z izpeljavo razdeljujoče pravičnosti iz sorazmerne enakopravnosti sta se v poznejših fazah pravnega razvoja kot problematični izpostavili dve ključni vprašanji (prim. Roemer, 1996). Najprej je bilo treba
odgovoriti na vprašanje, v čem oziroma kaj je tisti odločilni kriterij, na podlagi
katerega bi moral pravodajalec v interesu zagotavljanja pravičnosti bodisi enako
(identično) bodisi neenako (različno) obravnavati (ne)enake posameznike oziroma dejanska stanja. Kdaj so torej določeni pravni naslovljenci in določena
dejanska stanja bodisi »enaka« bodisi »neenaka« (različna) in posledično
v interesu zagotavljanja pravičnosti od pravodajalca terjajo bodisi enako
bodisi neenako (različno) obravnavanje? To vprašanje skozi stoletja vse
do danes zaposluje moralne teoretike, pravne filozofe in zakonodajalce.
Moderna (ustavno)pravna teorija in (ustavno)sodno praksa sta na to
vprašanje odgovorili z oblikovanjem »salomonskega« pravno-razlagalnega pravila, da neenako obravnavanje posameznikov ali dejanskih stanj ni
dopustno, če za takšno obravnavanje ne obstaja »stvarno upravičen razlog«.31
Drugo vprašanje, ki se je zastavilo, je bilo vprašanje, v čem oziroma kaj je
merilo sorazmernega pravnega obravnavanja v primerih, ko normodajalec ugotovi, da je posameznike oziroma dejanska stanja v interesu razdeljujoče pravičnosti potrebno obravnavati različno. V aksiologiji, normativni etiki in filozofiji prava so se oblikovala različna merila (kriteriji) oziroma različna
načela relativne razdeljujoče pravičnosti, v katerih se izraža imperativ
sorazmernega neenakega pravnega obravnavanja: vsakomur svoje, vsakomur enako, vsakomur po njegovi naravi, vsakomur po njegovi zaslugi,
vsakomur glede na zlo (ali dobro), ki ga je povzročil, vsakomur po njegovih potrebah, vsakomur čim več (svobode), vsakomur tisto, kar mu gre
po zakonu, vsakomur toliko, kot mu gre glede na njegovo žrtvovanje,
vsakomur glede na njegove zasluge in sposobnosti upravljati z (javnimi)
dobrinami itd.. Nekatera izmed navedenih načel so v okviru sodobnega
pravnega urejanja družbenih razmerij uveljavila kot merila (ne)enakega
pravnega obravnavanja oziroma (ne)enakega dodeljevanja družbenih dobrin in družbenih bremen pravnim naslovljencem!
Poudariti velja, da se v posameznih načelih razdeljujoče pravičnosti
vsebina sorazmernega uresničevanja enakopravnosti izraža bistveno
različno (Roemer, 1996). Medtem ko nekatera načela izražajo predvsem
uresničevanje formalne enakopravnosti (ki zasleduje formalno-pravno
enako obravnavanje in zagotavljanje enakih možnosti pravnih naslovljencev), druga načela bolj ali manj dosledno temeljijo na modelu (doktri31

Glej Šturm, 2002: 176. To razlagalno pravilo bom podrobneje razčlenil v poglavju o
enakopravnosti. Že na tem mestu pa velja pripomniti, da moderno pravo v specifičnem segmentu urejanja pravic, tj. pri nekaterih temeljnih človekovih pravicah,
načelno prepoveduje diferencirano (neenako oziroma različno) pravno obravnavanje (različnih) pravnih naslovljencev.
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ni, konceptu itd.) vsebinske enakopravnosti, ki v kontekstu diferenciranega uresničevanja načela enakopravnosti zasleduje preprečevanje manj
ugodnega družbenega položaja nekaterih kategorij oseb. Poglavitna
načela razdeljujoče pravičnosti32 v sodobnem pravnem sistemu in njihov
vpliv na konkretno vsebino sorazmernega enakopravnega obravnavanja
pravnih naslovljencev bom predstavil v podpoglavju.

NAČELA RAZDELJUJOČE (DISTRIBUTIVNE) PRAVIČNOSTI
KOT MERILA SORAZMERNE ENAKOPRAVNOSTI
Ius suum cuique tribuendi!
Zasnova razdeljujoče pravičnosti, ki temelji na načelu potreb, naj bi bila
utemeljena na Marxovi maksimi »Vsakomur glede na njegove sposobnosti in vsakemu glede na njegove potrebe«. Marx je zastopal tezo, da je
vsakdo dolžan prispevati k družbeni blaginji v skladu s svojimi sposobnostmi, pri čemer v izhodišču vsakomur pripada toliko družbenih dobrin, kolikor jih nujno potrebuje. V skladu s tem načelom sorazmerno
enakopravno obravnavanje vključuje formalno-pravno zagotavljanje enakih možnosti posameznikom v enakem oziroma bistveno podobnem
položaju, pri čemer se posameznikom v najslabšem družbenem položaju
pod določenimi pogoji pravno zagotovi razmeroma bolj ugoden položaj,
če je to nujno potrebno za zadovoljitev njihovih minimalnih družbenih
potreb. Družbene (ekonomske in socialne) neenakosti, ki nastajajo v
realnih družbenih razmerjih (na t. i. svobodnem trgu), so v okviru te zasnove razdeljujoče pravičnosti legitimne v primeru oziroma s pogojem,
če so posamezniki deležni tistega, kar je skladno z njihovimi minimalnimi potrebami.33 Iz navedenega sledi, da načelo potreb pod določenimi
pogoji vključuje možnost pravnega prerazdeljevanja (redistibucije) družbenih dobrin, če je takšno prerazdeljevanje nujno za zadovoljitev minimalnih potreb pravnih naslovljencev v najslabšem položaju. Načelo
potreb se v sodobnem svetu bolj ali manj intenzivno uveljavlja pri uveljavljanju socialne države.
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Z načeli (kriteriji) razdeljujoče pravičnosti so se v (širšem) okviru družbene teorije
ukvarjali številni avtorji (Deutsch, Walzer, Cohen, Campbell, Marschal in Smith
itd.). Prim. Antončič, Distributivna pravičnost, 1993. V kontekstu pravne pravičnosti načela oziroma merila razdeljujoče pravičnosti (v slovenskem prostoru) obravnava
Pavčnik (glej Pavčnik, 2001: 1152–1169).
V načelih razdeljujoče pravičnosti so poleg meril sorazmerne enakopravnosti, ki
opredeljujejo način in vsebino (ne)enakega pravnega obravnavanja, implicirana tudi
merila legitimnosti oziroma pravičnosti realnih družbenih razmerij.
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V družbeni praksi se je uveljavila tudi egalitaristična izpeljava načela
potreb (zaznamovala je socialistični družbeni sistem in pravo), ki je temeljila na izkrivljenih Marxovih (pred)postavkah.34 V okviru te koncepcije
se je načelo potreb kot načelo razdeljujoče pravičnosti tolmačilo kot imperativ simetrične (družbene) enakosti.35 Teoretiki egalitarizma so poudarjali enakost (istovetnost) ljudi v potrebah, zato so bile morebitne očitnejše družbene (ekonomske in socialne) neenakosti, ki so nastajale v
realnih družbenih razmerjih, vnaprej označene kot nepravične.
Od načela enakih potreb se pomembno razlikuje načelo enakih možnosti. To načelo razdeljujoče pravičnosti vključuje diferencirano enako
pravno obravnavanje oziroma formalno-pravno zagotavljanje enakih
možnosti posameznikom v bistveno podobnem položaju (»enako pravno
obravnavanje enakih dejanski stanj in različno pravno obravnavanje
različnih dejanskih stanj«). Za legitimnost družbenih (ekonomskih in socialnih) neenakosti, ki nastajajo v realnih družbenih razmerjih, zadostuje
dejstvo, da so posameznikom oziroma socialnim akterjem formalnopravno zagotovljene enake možnosti za pridobivanje družbenih dobrin
(prim. Antončič, 1993 in Pavčnik, 2001). Drugi kriteriji (npr. posameznikov prispevek k družbeni blaginji, posameznikove minimalne potrebe
itd.) v okviru te koncepcije razdeljujoče pravičnosti niso odločilni. Načelo
enakih možnosti (v dosledni izpeljavi) ne vključuje možnosti pravnega
prerazdeljevanja družbenih dobrin.
Načelo enakih možnosti naj bi se v dosledni izpeljavi uveljavljalo v obdobju klasičnega liberalizma v začetku 20. stoletja. V sodobni družbeni
in pravni teoriji ter v praksi pravnega urejanja družbenih odnosov se pojavlja v kombinaciji z drugimi načeli razdeljujoče pravičnosti.
Meritokratsko načelo razdeljujoče pravičnosti je korektiv načela enakih možnosti. Tudi to načelo terja sorazmerno enako pravno obravnavanje posameznikov v enakem oziroma bistveno podobnem položaju oziroma formalno-pravno zagotavljanje enakih možnosti. Vendar se to načelo
od načela enakih možnosti pomembno razlikuje. Družbene (ekonomske
in socialne) neenakosti, ki nastajajo v realnih družbenih razmerjih (na t.
i. svobodnem trgu), so v okviru meritokratske koncepcije razdeljujoče
pravičnosti legitimne le v primeru, če so v sorazmerju s posameznikovim
prispevkom k obči družbeni blaginji. V skladu s tem načelom je posameznik v realnih družbenih razmerjih upravičen do tistih družbenih do34
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Zato ne preseneča, da nekateri trdijo, da je Marx zagovarjal egalitarizem (prim. Matteucci, 1999: 317–318 in Zupančič, 2002: 3). Zupančič npr. ugotavlja, da »je Marx v
Kritiki Gotskega programa zasmehoval načelo vladavine prava, ker naj bi po njegovem
mnenju zagotavljalo le formalno enakost. Kritiziral je buržoazno državo in njeno
pravo ter mislil, da je formalna enakost zgolj pretveza in vzrok za materialno, substančno neenakost. V Komunističnem manifestu sta Marx in Engels zahtevala slavno
formulo ‘vsakdo po svojih sposobnostih, vsakomur po njegovih potrebah’, ki je
idealistično označevanje materialne, v nasprotju s formalno enakostjo«.
»Egalitaristčni princip« se je izkazal kot temeljna ovira za (ekonomsko in politično)
modernizacijo in konkurenčnost socialističnih sistemov z zahodnimi.
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brin in v obsegu, ki mu pripada(jo) oziroma ki ga (jih) zasluži glede na
svoj prispevek k družbeni blaginji (prim. Antončič, 1993). Meritokratsko
načelo predstavlja modifikacijo načela enakih možnosti in naj bi bilo (!)36
kot takšno prevladujoče uveljavljeno načelo v okoljih, v katerih sta se
ustalili tržna ekonomija in politična demokracija.
Določanje zaslug, ki so relevantne v okviru te distributivne formule, je
klasična liberalna teorija v praksi prepustila trgu, ki se je po mnenju nasprotnikov meritokratskega načela izkazal kot »arbitraren razsodnik«. Po
mnenju kritikov so »zasluge« relativen pojem, ki omogoča najrazličnejše
interpretacije (oziroma interpretacije v skladu z vrednostnimi referencami in interesi subjektov in organiziranih skupin, ki upravljajo z vzvodi
družbene moči).37
V novejši družbeni teoriji se je kot korekcija meritokratskega načela
razdeljujoče pravičnosti uveljavilo načelo funkcionalne neenakosti, ki je
izpeljano iz znamenite Rawlsove teorije (družbene) pravičnosti (glej spodaj). Tako kot načelo enakih možnosti in meritokratsko načelo tudi načelo funkcionalne neenakosti sorazmerno enako pravno obravnavanje
pravnih naslovljencev v enakem oziroma bistveno podobnem položaju
na načelni ravni povezuje z imperativom formalno-pravnega zagotavljanja enakih možnosti (Rawls se sklicuje na enake pravice do enakih temeljnih svoboščin). Vendar načelo funkcionalne neenakosti ta imperativ
modificira z zahtevo, da je potrebno formalno-pravno zagotavljanje enakih možnosti v določenih primerih nadgraditi z zagotavljanjem dejanskih
oziroma pravičn(ejš)ih enakih možnosti posameznikom v (naj)slabšem
družbenem položaju. V kontekstu načela funkcionalne neenakosti so
družbene (ekonomske in socialne) neenakosti, ki nastajajo v realnih
družbenih razmerjih, legitimne le v primeru, če koristijo vsem članom
družbene skupnosti, tudi posameznikom v (naj)slabšem družbenem
položaju, in so kot takšne funkcionalne za družbo kot celoto.
Načelo funkcionalne neenakosti je (v Rawlsovi izpeljavi) v svojem bistvu kakovostna nadgradnja načela enakih možnosti in meritokratskega
načela. Prav na načelu funkcionalne neenakosti kot načelu razdeljujoče
pravičnosti je utemeljen koncept vsebinske enakopravnosti, ki predstavlja nadgradnjo ustaljenega, na načelu formalno-pravnega zagotavljanja
36
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Kanduč – v svoji značilni postmodernistični vredno(s)tni optiki – opozarja, da »je
več kot očitno, da je delitev bogastva in dohodka v praksi zelo oddaljena od meritokratskega ideala … nobena resna politična opcija (ne na desni, ne v sredini in ne na
levi) ne postavlja pod vprašaj enormnega bogastva manjšine na vrhu družbene hierarhije, legitimnosti podedovanega premoženja, pretiranih dohodkov pripadnikov
višjega srednjega razreda ter kolosalnih razlik med dohodki … precej vprašljivo je,
ali je meritokratsko načelo sploh mogoče uporabiti v družbeni praksi. Zdi se, da je
odgovor prej nikalen kot pritrdilen.« Kanduč, 2003: 135.
Med pomembnimi imeni družbene in pravne teorije kritiko meritokratske koncepcije razdeljujoče pravičnosti zastopajo npr. R. M. Unger, ob njem in ostalih predstavnikih kritične teorije pa – to velja –poudariti – tudi vodilna (liberalna) pravna teoretika druge polovice 20. stoletja, J. Rawls in R. Dworkin.
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enakih možnosti in meritokratskem načelu temelječega koncepta formalne enakopravnosti. Kot rečeno, se koncept vsebinske enakopravnosti v
praksi pravnega urejanja družbenih razmerij postopno uveljavlja šele v
zadnjih tridesetih letih. V kontekstu uresničevanja tega koncepta je med
pravnimi instrumenti, ki so namenjeni zagotavljanju pravičn(ejš)ih enakih možnosti ter preprečevanju in odpravljanju t. i. indirektne (posredne)
diskriminacije, aktualen tudi instrument prednostnega obravnavanja oziroma t. i. pozitivna diskriminacija.
Med načela razdeljujoče pravičnosti sodi tudi načelo upravičenosti. To
načelo je utemeljil liberalni teoretik Robert Nozick. Nozick je zavzel
stališče, da vprašanje razdeljujoče pravičnosti ni niti vprašanje o tem,
katere družbene neenakosti pri distribuciji družbenih dobrin so (ne)legitimne, niti vprašanje o zaslugah, ki (lahko) predstavljajo kriterij legitimnosti družbenih (ekonomskih in socialnih) neenakosti. Vprašanje
distributivne pravičnosti je po njegovem mnenju vprašanje legitimnosti
pridobitve dobrin. Po Nozickovem mnenju je vsakdo upravičen do dobrin, ki jih je z uporabo svojih sposobnosti (v najširšem smislu) in z
delom pridobil v svobodni menjavi (na svobodnem trgu). Rawlsova teorija, ki temelji na načelu funkcionalne neenakosti, po Nozickovem prepričanju legitimira umetno prerazdeljevanje (redistribucijo) dobrin, s
čimer opravičuje poseganje v pravico do zasebne lastnine.38
Nekatere raziskave kažejo, da so se kot merilo enakega pravnega
obravnavanja pravnih naslovljencev v državah, ki slonijo na kapitalističnih družbeno-ekonomskih temeljih, tržnem gospodarstvu in parlamentarni demokraciji, prevladujoče uveljavila klasična liberalna načela
razdeljujoče pravičnosti (kombinacija načel enakih možnosti, meritokratskega načela in načela upravičenosti). Načelo potreb se (bolj ali manj
izrazito) uveljavlja kot prvina socialne (demokratične) države, v egalitaristični izvedbi pa se je prevladujoče uveljavilo v socialističnih državah.
Načelo funkcionalne neenakosti je (bilo) kot načelo razdeljujoče družbene pravičnosti v sodobnih demokratičnih državah manj navzoče.39
Tudi v t. i. tranzicijskih državah so se v procesu (vnovične) uvedbe parlamentarne demokracije in kapitalističnega gospodarstva prednostno uveljavila klasična liberalna načela razdeljujoče družbene pravičnosti.40
38
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Glej Nozick, 1974. Načelo upravičenosti bi lahko opredelili kot načelo, ki radikalno
zaostruje klasično liberalno načelo formalno-pravnega zagotavljanja enakih možnosti.
Neustreznost oziroma podcenjenost vloge in pomena, ki ga ima v sodobni demokratični družbeni ureditvi načelo funkcionalne neenakosti (v skladu s tem načelom naj
bi se poleg ostalega ustvarjala organizacija družbenih ustanov, ki bi prednostno koristila tistim, ki so v najslabšem družbenem položaju), dokazuje družbena realnost.
Statistični kazalci kažejo, da socialne neenakosti, socialna izključenost in revščina
ne naraščajo samo v državah t. i. Tretjega sveta, temveč tudi v »razvitih«« in v »tranzicijskih« državah.
V Sloveniji je bila izvedena empirična raziskava, ki je vključevala analizo mnenja, ki
ga je imela slovenska javnost leta 1991 o posameznih načelih razdeljujoče (distribu-
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V okoljih, ki se ponašajo z demokratično tradicijo, so se v zadnjih desetletjih klasična liberalna načela razdeljujoče pravičnosti izkazala kot
neučinkovita v pogledu prizadevanja za zajezitev revščine, naraščajočih
družbenih neenakosti in marginalizacije nekaterih družbenih skupin. V
omenjenem pogledu se je kot premalo učinkovito izkazalo celo načelo
potreb, ki je kot rečeno eno od načel, na katerih temelji socialna (demokratična) država. V tradicionalnih demokratičnih okoljih se zato ob klasičnih liberalnih načelih razdeljujoče pravičnosti vse bolj uveljavlja tudi
načelo funkcionalne neenakosti, na katerem, kot sem že poudaril, temelji
koncept vsebinske enakopravnosti. K navedenemu je nemara pripomoglo tudi dejstvo, da se na načelo funkcionalne neenakosti kot načelo razdeljujoče pravičnosti opirajo nekatere novejše teorije družbene pravičnosti.41

TEORIJE DRUŽBENE PRAVIČNOSTI IN ENAKOPRAVNOST
Fiat iustitia pereat mundus!
Med sodobnimi/modernimi zasnovami oziroma koncepti (družbene) pravičnosti so se – v spoznavno-teoretični oziroma epistemološki optiki –
kot najbolj sprejemljive in verodostojne uveljavile pogodbene oziroma
procesne teorije (prim. Kolm, 1996, in Roemer, 1996). Te teorije se sklicujejo na »intersubjektivnost«, »svobodno argumentacijo«, »zmotljivost« in
»konsenz«, pri čemer temeljijo na podmeni, da nevtralen postopek spoznavanja in argumentiranja privede do »pravične« vsebine. Postmodern(ističn)e teoretične zamisli, ki, kot smo videli, predstavljajo osrednjo
idejno, vredno(s)tno in teoretično podlago pričujoče knjige, so do teh
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tivne) pravičnosti. Empirično raziskavo z analizo javnega mnenja je opravil Inštitut
za družbene vede pri FDV (glej Antončič, 1993). Rezultati analize so bili pričakovani
in primerljivi z rezultati, ki so jih podobne raziskave pokazale v ostalih tranzicijskih
državah: v začetku devetdesetih se je slovenska javnost v veliki večini izrekla za
načela enakih možnosti, meritokratično načelo (skoraj 90 % vprašanih) in za načelo
upravičenosti. Načelo funkcionalne neenakosti kot načelo razdeljujoče družbene
pravičnosti sicer ni ostalo brez podpore, vendar bi težko trdili, da je slovenska javnost legitimnost družbenih sprememb opirala na to načelo. Nekatere novejše raziskave opozarjajo, da se, podobno kot v tradicionalnih demokratičnih okoljih, tudi v
tranzicijskih državah javno mnenje v zvezi s pojmovanje družbene pravičnosti v
zadnjem času spet spreminja. Zaradi zaostrovanja ekonomskih in socialnih razmer,
stopnjevanja socialne in ekonomske neenakosti in drugih okoliščin je zaupanje v
klasična liberalna načela (pravične) družbene ureditve nekoliko upadlo.
Kot rečeno, v polju kritičnega družboslovja nastajajo tudi teorije družbene krivičnosti (theories of social injustice). V tej knjigi se bom v »konstruktiv(istič)ni« maniri
osredotočil le na teorije družbene pravičnosti.
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konceptov sicer izrazito kritične (glej zgoraj), vendar pa ob dokaj
splošnih deskriptivnih opredelitvah pravičnosti in skoraj popolni osredotočenosti na dokazovanje družbene »nepravičnosti« ne ponudijo podrobneje razdelanega alternativnega koncepta (družbene) pravičnosti, ki bi
bil uporabljiv pri pravnem urejanju družbenih odnosov (prim. Edgeworth, 2003: 204–260 in Litowitz, 1997: 176–179). Zato se bom v tem poglavju naslonil na nekatere najodmevnejše zasnove družbene pravičnosti
iz moderne intelektualne zapuščine. V množici različnih teorij bom predstavil Rawlsovo teorijo družbene pravičnosti in zasnutek personalno utemeljene teorije družbene pravičnosti, ki ga je na izhodiščih Rawlsove teorije izdelal Kaufmann. Gre za pogodbeni teoriji družbene pravičnosti, ki
na nekaterih ključnih mestih kažeta postmodern(ističn)o »vredn(s)otno
mentaliteto« in, ne nazadnje, načelo funkcionalne neenakosti (glej zgoraj) opredeljujeta kot ključno načelo razdeljujoče pravičnosti, s tem pa
tudi kot ključno merilo uresničevanja enakopravnosti.

RAWLSOVA TEORIJA DRUŽBENE PRAVIČNOSTI
Klasična teorija družbene pogodbe (Althusius, Rousseau, Hobbes, Locke
idr.)42 je opredeljevala temeljna načela družbene organizacije in delovanja oblasti. Izhajala je iz svobodne ljudske volje in ljudske suverenosti.
Rawls je v svoji teoriji (družbene) pravičnosti nadgradil klasičen pogodbeni model. Po njegovem mnenju sta resnica in pravičnost temeljni prvini človekovega delovanja, zato je med načeli družbene organizacije posebej opredelil temeljna načela in prednostna pravila, na katerih naj bi
temeljilo pravično(!) delovanje družbenih ustanov (Rawls, 1999: 10–15).43
Njegova teorija ni zasnutek organizacije državne oblasti ali političnega
sistema, temveč splošnih moralnih (vrednostnih) načel delovanja družbenih ustanov. Klasično zasnovo družbene pogodbe je modificiral z umestitvijo pogodbenikov v namišljeno prvotno stanje (»original position«).
Posamezniki v namišljenem prvotnem stanju na temelju občutka za »pravičnost« in na osnovi sposobnosti praktičnega opredeljevanja »dobrega«
dosežejo konsenz o nepristranskih temeljnih načelih in prednostnih
42

43

Teorije družbene pogodbe zajemajo tiste politične teorije, ki korenine družbe in temelje (legitimne) politične oblasti odkrivajo v pogodbi. Označujejo jih tudi s pojmom kontraktualizem. Prim. Matteucci, 1999: 193–224.
Rawls poudarja, da njegova teorija ni zasnutek organizacije državne oblasti ali političnega sistema, temveč splošnih moralnih (vrednostnih) načel delovanja družbenih
ustanov. Po njegovem mnenju sta resnica in pravičnost temeljni prvini človekovega
delovanja. Tako kot je resnica temeljno gibalo miselnih sistemov (znanosti), je pravičnost najpomembnejši institucionalni temelj (demokratične) družbene organizacije.
Še tako učinkovito delovanje družbenega sistema po Rawlsovem mnenju ne more
biti legitimno, če ni utemeljeno v (relativni) pravičnosti.
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pravilih uveljavljanja relativne družbene pravičnosti. V namišljenem
prvotnem stanju so posamezniki odeti s »tančico nevednosti« (»veil of
ignorance«), saj se ne zavedajo položaja, ki ga imajo v realnih družbenih
okoliščinah. Po Rawlsovem mnenju bi v namišljenem prvotnem stanju
pogodbeniki dosegli soglasje o naslednjih temeljnih načelih:
1) načelu enake pravice do enakih temeljnih svoboščin (»the principle of
equal right to equal basic liberties«);
2) načelu, da so socialne in ekonomske neenakosti legitimne, če so primarno v korist vseh posameznikov (»social and economic inequalities are
to be arrainged so that they are reasonably expected to be to everyone’s advantage«);
3) načelu poštenih enakih možnostih pri potegovanju za poglavitne
družbene dobrine, npr. izobrazbo, zaposlitev, dostop do vzvodov javnega odločanja, javnih storitev ipd. (»the principle of fair equality of
oportunity«).44
Po Rawlsovem mnenju bi posamezniki v namišljenem prvotnem stanju poleg temeljnih načel opredelili tudi dve prednostni pravili: pravilo o
prednosti svobode (»the priority of liberty«) in pravilo o prednosti pravičnosti pred storilnostjo in življenjskim standardom (»the priority of justice over efficiency and welfare«). Načela in pravila pravičnosti, o katerih posamezniki soglašajo, niso deduktivno izvedena iz drugih (nadrejenih)
načel, temveč predstavljajo izvirne, vsebinsko poenotene maksime, ki
naj omogočajo učinkovito, strpno in solidarno uresničevanje individualnih in družbenih interesov (Rawls, 1999: 266–267).
Oblikovanje temeljnih načel organizacije družbene skupnosti in politične oblasti, ki poteka med »resničnimi« posamezniki (ki svoje heterogene interese zasledujejo s stališča umeščenosti v realno družbeno okolje),
po Rawlsovem mnenju ni verodostojno. V takšnih okoliščinah privilegirani posamezniki (razen izjemoma) ne soglašajo z morebitnimi dodatnimi bremeni ali z omejitvami enakih temeljnih svoboščin, ki bi na njihovo
(kratkoročno) škodo pripomogli k izboljšanju družbenega položaja tistih,
ki so se zaradi različnih razlogov (npr. nesreče) znašli na robu družbe. Po
Rawlsovem mnenju je tovrstno soglasje, ki je ključnega pomena za učinkovito in pravično delovanje družbe, dosegljivo v namišljenem prvotnem
stanju, v katerem bi posamezniki poenotili stališče ne samo glede enakih
temeljnih pravic in dolžnosti, temveč tudi o tem, da so socialne in ekonomske neenakosti (ki bi nastajale navkljub enakim temeljnim pravicam) pravične v primeru, če koristijo vsem članom družbene skupnosti
in še posebej tistim v najslabšem ekonomskem in socialnem položaju
(Rawls, 1999: 266).45
44
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Rawls omenja dve temeljni načeli, pri čemer drugo v bistvu vključuje dve načeli
(Rawls, 1999: 266).
Nesporno je, da je Rawls med načeli distributivne pravičnosti posebej izpostavil
načelo funkcionalne neenakosti.
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Rawlsova teorija družbene pravičnosti se bistveno razlikuje od klasične (utilitaristične) liberalne zasnove družbene pravičnosti (Hume,
Bentham, Mill idr.). Značilnost klasične zasnove družbene pravičnosti je
v tem, da kot racionalno in pravično družbeno organizacijo opredeljuje
tisto, katere najpomembnejše ustanove so organizirane tako, da zagotavljajo najvišjo stopnjo družbenih koristi za čim širši krog svojih članov
(Rawls, 1999: 20).46 Racionalen in pravičen je torej takšen model organizacije in delovanja družbenih ustanov, ki v primerjavi z alternativnimi
modeli ustvarja največ družbenih koristi za posameznika in hkrati tudi
za najširši možen krog posameznikov. Kot korist je v okviru klasične zasnove družbene pravičnosti opredeljeno zadovoljevanje racionalnih potreb in interesov posameznika, ki je pogojeno z enakimi temeljnimi
svoboščinami.47 Po Rawlsovem mnenju tako klasična liberalna pravna
država kot tudi sodobna socialna država (welfare state) temeljita na utilitarisični koncepciji družbene pravičnosti. Klasična zasnova pravičnosti je
po Rawlsovem mnenju neustrezna, ker je pri zasledovanju svojega cilja
nedovzetna za očitno dejstvo, da je večji obseg zadovoljenih potreb »čim
večjega števila posameznikov« nujno pogojen s povečanimi bremeni (z
omejevanjem pravic) tistih, ki so pri uveljavljanju svojih interesov zaradi
objektivnih ali subjektivnih vzrokov manj uspešni. Klasična (utilitaristična) zasnova družbene pravičnosti po Rawlsovem mnenju ne zagotavlja optimalnih standardov uresničevanja človekovih pravic in temeljnih
svoboščin in nasprotuje solidarnosti (Rawls, 1999: xii).48 To dejstvo po
Rawlsovem mnenju nasprotuje bistvu posameznikove svobode in ideje
temeljnih pravic nasploh.49 Rawlsov alternativni zasnutek družbene
pravičnosti si zato prizadeva na novo opredeliti temeljna načela pravičnosti in jih vgraditi v najpomembnejše sestavne dele (ustanove) družbene organizacije.50
46
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48
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Klasični (utilitaristični) zasnutek se izraža v sintagmi »the greatest happiness to the
greatest numbers …«.
V različnih verzijah klasične teorije družbene pravičnosti poleg utilitarističnega zasnutka obstajajo tudi perfekcionistični, ki kot korist opredeljujejo vsestranski razvoj
posameznika (predstavnika teh teorij sta npr. Aristotel in Nietzsche), hedonistični,
ki kot korist opredeljujejo posameznikov užitek, evdemonistični, ki kot korist opredeljujejo posameznikovo srečo itd.. Glej Rawls, 1999. 20.
»In particular, I do not beleive that utilitarianism can provide a satisfactory account
of basic rights and liberties of citizens as free and equal persons, a requirement of
absolutely first importance for an account of democratic institutions.«
Podobno stališče kot Rawls zastopa Dworkin, ki meni, da se utilitarizem v svojem
bistvu na posameznike in družbene skupine v najslabšem družbenem položaju
obrača z argumentom, da se je treba v sedanjosti odreči koristim v interesu večje
splošne koristi v prihodnosti. Na ta način utilitarizem legitimizira nepopravljivo
škodo, ki jo v interesu »optimalnega povečevanja družbenih koristi« utrpijo deprivilegirani posamezniki. Po Dworkinovem mnenju so deprivilegirani posamezniki
lahko prisiljeni v takšno situacijo, nikakor pa takšen položaj ni utemeljen s stališča
obveznosti demokratične države, da tem posameznikom zagotovi čim bolj pravične
enake možnosti družbenega udejstvovanja. Glej Dworkin, 1985: 205–214.
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Rawls je v svoji teoriji družbene pravičnosti opredelil alternativno
vrednostno zasnovo demokratične družbene organizacije. Modificiral je
klasični utilitaristični model družbene pravičnosti, pri čemer se je v nasprotju s klasično zasnovo usmeril tudi na posledice uresničevanja potreb
in interesov oziroma porazdeljevanja družbenih koristi in bremen. Načela in pravila, ki jih posamezniki določijo v namišljenem prvotnem stanju,
po Rawlsovem mnenju zavračajo takšno delovanje ustanov, ki bi omogočalo izboljševanje položaja (udeležbo pri porazdelitvi družbenih dobrin) privilegirane manjšine na račun družbenih bremen ostalih članov
družbe. Delovanje družbenih ustanov, ki omogoča povečanje koristi oziroma izboljš(ev)anje položaja (privilegirane) družbene manjšine, je legitimno v primeru, če hkrati (primarno) izboljšuje tudi položaj ostalih
članov družbene skupnosti. Osnovna ideja Rawlsovega zasnutka pravične družbene organizacije je torej naslednja: glede na to da je relativno
blagostanje slehernega pripadnika družbene skupnosti utemeljeno na
družbenem sodelovanju (brez katerega nihče ne bi imel zagotovljenega
varnega in ustvarjalnega življenja), mora porazdelitev družbenih koristi
in bremen temeljiti na poštenih enakih možnostih,51 ki v posamezniku
zbujajo občutek družbene pripadnosti, vključno s tistimi posamezniki (in
družbenimi skupinami), ki so se znašli v najslabšem ekonomskem in socialnem položaju.52
Kritiko klasične zasnove družbene pravičnosti je Rawls usmeril tudi
na intuicionizem (Rawls, 1999: 30–40). Intuicionizem je doktrina, po
kateri je demokratična družbena organizacija utemeljena na različnih
vrhovnih načelih oziroma vrednotah, ki si med seboj konkurirajo ali celo
nasprotujejo. Po tej doktrini ne obstajajo verodostojna racionalna merila,
ki bi omogočila sistematično hierarhično razvrščanje najvišjih načel oziroma vrednot. To razvrščanje po mnenju intuicionistov ni v domeni racionalne vrednostne argumentacije, temveč v domeni intuicije. V skrajni
različici doktrina zatrjuje, da kategorij, kot sta »pravilno« ali »dobro«, ni
mogoče vsebinsko verodostojno opredeljevati (v tej različici ima intuicionizem skupna izhodišča s funkcionalizmom). Rawls takšnemu stališču
50
51

52

V nasprotju z utilitaristično zasnovo Rawlsova teorija ni usmerjena v maksimizacijo
koristi (in minimalizacijo bremen) (Rawls, 1999: 19–24).
Dworkin meni, da je pomanjkljivost klasičnega liberalnega načela enakih možnosti
in načela svobodnega trga v tem, da so posamezniki dejansko neenaki in kot takšni
dejansko nimajo enakih možnosti, da bi enakovredno nastopali na trgu. Demokratski liberalizem, ki vključuje načelo enakih možnosti, zato nujno vključuje prizadevanje za dejansko izenačevanje možnosti. Načelo (dejanskih) enakih možnosti ne izključuje potencialnega odstopanja od formalno enakopravnega obravnavanja posameznikov (Dworkin, 1985: 205–214).
Več o kritiki klasične (utilitaristične) zasnove družbene pravičnosti glej Rawls, 1999:
19–24. Nesporno je, da je Rawls med načeli distributivne pravičnosti posebej izpostavil načelo funkcionalne neenakosti. Pri tem je zanimivo, da je nasprotoval tako
ekskluzivizmu klasičnih liberalnih načel razdeljujoče pravičnosti kot tudi klasičnemu prerazdeljevanju družbenih dobrin (v skladu z načelom potreb), ki je značilno za
sodobno socialno demokratično državo.
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nasprotuje in poudarja, da je mogoče v okviru racionalne argumentacije
opredeliti temeljna načela (vrednote) in njihovo vsebino ter hkrati tudi
določiti, katera izmed temeljnih načel so nadrejena drugim (z Rawlsovim
stališčem vsaj deloma sovpada teza, da je mogoče racionalno določiti
vrhovno pravno vrednoto, to je relativno razdeljujočo pravičnost). Racionalna argumentacija je po Rawlsovem mnenju zagotovljena v namišljenem prvotnem stanju, v katerem posamezniki soglašajo, da je v interesu
učinkovitega razreševanja individualnih in družbenih nasprotij smotrno
ali celo nujno med temeljnimi načeli oziroma vrednotami (glede katerih
je doseženo splošno soglasje) določiti tiste, ki so najbolj temeljne (prednostne). »Problem prioritete« je po Rawlsovem mnenju konstruktivno
razrešljiv tako, da se bodisi opredeli samostojno temeljno načelo (ali več
načel) bodisi določi vrstni red temeljnih načel. Vloge intuicije se pri
takšnem vrednostnem razvrščanju sicer ne da povsem nevtralizirati,
lahko pa je omejeno na minimum.53
Na izhodiščih teorije družbene pravičnosti je Rawls razvil svoj model
demokracije, t. i. »property owning democracy«, ki jo pojmuje kot alternativo utilitaristični pravni in socialni demokratični državi. V okviru njegovega modela se ustanove demokracije osredotočajo na razpršitev lastništva
nad kapitalom in produkcijskimi sredstvi in si prizadevajo preseči stanje,
v katerem majhna skupina družbene populacije razpolaga z glavnino
družbenega bogastva, nadzoruje ekonomske in politične tokove ter pri
tem bolj ali manj uspešno zagotavljala relativno socialno varnost večine
prebivalstva. Rawlsov model demokracije pri zasledovanju tega cilja
odklanja klasične načine in postopke prerazdeljevanja (redistribucije)
družbenega dohodka in družbenih dobrin od bogatih k revnim, ki so
uveljavljeni v sodobni (utilitaristični) pravni in socialni demokratični
državi. Kot prednostno izhodišče za sorazmerno družbeno porazdelitev
produkcijskih potencialov in družbenih dobrin izpostavlja zagotavljanje
poštenih oziroma pravičn(ejš)ih enakih možnosti v interesu polnovrednega zasebnega in družbenega življenja in razvoja slehernega posameznika.54 Po Rawlsovem prepričanju ustanove socialne države posamezni53

54

V tem kontekstu je Rawls v svojem zasnutku najprej predstavil temeljne značilnosti
namišljenega prvotnega stanja in opredelil temeljna načela družbene pravičnosti,
med katerimi bi posamezniki v namišljenem prvotnem stanju najverjetneje izbirali.
V nadaljevanju je določil in argumentiral tista temeljna načela in pravila, ki bi jih
posamezniki v namišljenem prvotnem stanju najverjetneje določili kot prednostna
(Rawls, 1999: 30–40).
Tudi Dworkin meni, da bo v demokratičnem okolju posameznik družbena bremena
sprejel kot smiselna in upravičena v primeru, če ima zagotovljene enake možnosti
vplivanja na oblikovanje (lastne) družbene prihodnosti. Demokratični družbeni sistem mora temeljiti na izhodiščih družbene pravičnosti, ki bodo zagotavljala, da bo
sleherni posameznik razpolagal s sredstvi za življenje in razvoj in bo takšno družbo
prepoznal »za svojo«. Aktualna družbena realnost temu nasprotuje. Stopnjevanje
števila družbeno odrinjenih in izključenih izraža dejstvo, da so veliki večini posameznikom naložena nadpovprečna bremena v interesu »družbene blaginje«, čeprav
k tej blaginji ne prispevajo (Dworkin, 1985: 205–214).
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ka sicer – kolikor toliko uspešno – varujejo pred morebitnim zdrsom pod
življenjski minimum, vendar ob tem največkrat zanemarjajo spodbujanje
višje ravni dejanskega uresničevanja enakih temeljnih svoboščin in pravičnejših enakih možnosti. Družbene ustanove so v okviru Rawlsovega
modela demokracije nastrojene k vzpostavitvi kooperativne družbe, ki
bo posameznike povezovala kot svobodna, enakovredna, dejansko enakopravna in čim bolj ustvarjalna bitja.55
Rawlsov model demokracije si torej v nasprotju utilitarističnim modelom pravne in socialne demokratične države prizadeva za vzpostavitev
družbene organizacije, ki bi na podlagi pravičn(ejš)ih enakih možnosti
vzpostavila in ohranjala medgeneracijsko sodelovanje med svobodnimi
in enakopravnimi posamezniki. Pristop vključuje razpršitev lastništva
kapitala, kar naj bi zagotovilo pravičn(ejš)e enake možnosti vseh posameznikov – ne glede na pripadnost družbenim skupinam. Rawlsov
model demokracije ne pozna »naravne pravice« do lastnine nad produkcijskimi sredstvi, temveč vključuje »le« pravico do lastnine, ki posamezniku omogoča osebno(stno) neodvisnost in integriteto (Rawls, 1999: xiv–
xvi).56 Rawls je prepričan, da je to pristop, ki tudi družbenim skupinam
in posameznikom, ki so zaradi objektivnih družbenih okoliščin ali nesreče odrinjeni na družbeno obrobje, izboljšuje objektivne možnosti individualnega razvoja, integracije v družbeno življenje in sodelovanja pri
upravljanju zadev občega pomena. 57
Rawlsova teorija družbene pravičnosti očitno vključuje nekatere bistvene prvine (prenova družbene pogodbe, modifikacija klasične liberalne
teorije družbene pravičnosti, kakovostna/vsebinska korekcija načela enakopravnosti itd.) postmodern(ističn)e družbene in pravne teorije, čeravno se od postmodernih vredno(s)tnih usmeritev na nekaterih točkah
dokaj očitno oddaljuje.58 Nesporno je, da predstavlja filozofsko-teore55

56
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Prim. Kanduč, 2003: 260–261. »Seveda drži, da se lahko posameznik subjektivizira v
zelo skromnih gmotnih razmerah, vendar pa to ne pomeni, da bi smela država dvigniti roke od nujne (nujne v normativnem smislu, tj. v optiki človekovih pravic) redistribucije materialnih resursov in racionalne rekonstrukcije ekonomskih struktur.
To je ena najpomembnejših nalog ‘postmoderne’ države, in sicer tako nacionalne
kot tudi nadnacionalne ali globalne, tj. Organizacije združenih narodov. Ampak
realno stanje na tem področju je skrajno neobetavno … «.
Na tej točki je Rawlsov zasnutek mogoče označiti kot postmoder(nistič)en, saj se
zavzema za reinterpretacijo nekaterih poglavitnih ustanov demokratične zasnove
družbe (npr. reinterpretacijo oziroma rekonceptualizacijo pravice do lastnine).
Podobno kot Rawls tudi Matteucci ugotavlja, da je utilitarizem ključna teoretična
podlaga države blaginje. Utilitarizem naj bi zagotavljal maksimizacijo povprečja zadovoljenih individualnih koristi (potreb in interesov), ki se je v kontekstu vzdrževanja
države blaginje merijo izključno kvantitativno. Posameznik, ki ga utilitarizem
upošteva, ni osebnost, ki bi bila nosilec vrednot oziroma temeljnih pravic, marveč
skupek ekonomskih in socialnih interesov in koristi. Ko gre za javne odločitve, je
torej posameznik le »gospodarski človek«, »spisek interesov«, brez (moralne) vsebine in individualnosti. Glej Matteucci, 1999: 379–381.
Kanduč ugotavlja, da so po Rawlsovem mnenju družbene (ekonomske in socialne)
neenakosti spodbuda oziroma motivacijski mehanizem, ki naj zagotavlja, da bodo
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tično osnovo za uresničevanje vsebinske (dejanske, stvarne) enakopravnosti. V okviru takšne koncepcije enakopravnosti obstaja prostor za
morebitno pravno uveljavljanje ukrepov, ki so usmerjeni k zagotavljanju
enakih možnosti in preprečevanju manj ugodnega položaja določenih kategorij oseb, zmanjševanju drastičnih družbenih (zlasti ekonomskih in
socialnih) neenakosti in kolikor toliko učinkovitemu odpravljanju (posledic) strukturne diskriminacije.

KAUFMANNOV ZASNUTEK PERSONALNO UTEMELJENE TEORIJE
DRUŽBENE PRAVIČNOSTI
Ideja prava je ideja človeka kot osebe –
ali pa je ni.
Kaufmannov zasnutek personalno utemeljene teorije družbene pravičnosti je različica konvergenčne teorije resnice oziroma pravičnosti. Slednja z načeli zmotljivosti in konvergence dopolnjuje načeli svobodne argumentacije in konsenza, ki sta osrednji načeli starejše Habermasove
diskurzne oziroma konsenzualne procesne teorije resnice oziroma pravičnosti.59
V kontekstu konvergenčne teorije konsenz, do katerega privede svobodna argumentacija, ni dokončen. Vsaka izjava, vsak sklep in vsak
argument je relativen in načelno popravljiv, razen izjave oziroma načela,
da konsenz ni dokončen (Kaufmann, 1992: 254, opom. 543).60 Obstoj
konsenza ni dejansko merilo resničnosti oziroma pravičnosti (normativne) trditve. To merilo je okoliščina, da je argumentacija več medsebojno
neodvisnih subjektov glede istega predmeta privedla do stvarno konver-

59
60

najpomembnejše družbene funkcije opravljale najbolj usposobljene osebe. Takšno
stališče je po njegovi oceni zelo podobno klasični funkcionalistični razlagi, po kateri
je dohodek odvisen od trajanja in zahtevnosti izobraževalnega procesa, pomembnosti funkcije/dela za družbeno delovanje in narave funkcije/dela. Tovrstna utemeljitev (legitimnosti) ekonomsko-socialnih neenakosti po njegovem ne ustreza dejanskemu stanju v družbi in se opira na v praksi neuporabljive predpostavke (širše
Kanduč, 2003: 136).
O diskurzni procesni teoriji glej Habermas, 1984: 127 in 179. Glej tudi Kaufmann,
1992: 181–183.
»Misel o znanstveni ‘dokončni utemeljitvi’ je grozna misel, ki nobenega pravega
znanstvenika ne odvrne, da se ne bi spraševal še o tem, kaj je ‘zadaj’ … diskurzivni
etiki razumejo ‘dokončno utemeljitev’ kot neizpodbitnost argumentiranega diskurza
in jo torej uveljavljajo samo kot formalni postopek, katerega cilj je konsenz, in ne
vsebina konsenza. Toda če idealno pridobljenega konsenza (predpostavimo, da bi
bil možen) ne moremo več spodnašati, bo praktično vendar morala vsebina konsenza veljati za dokončno utemeljeno. In prav to je točka, kjer mora po mojem mnenju
vsak resnični znanstvenik protestirati.«
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gentnih spoznanj. V konvergenčno teorijo je umeščena racionalna vsebinska argumentacija, ki v nasprotju z diskurzno teorijo vključuje (pripoznava) izkustveno prvino. Izhodišče konvergenčne teorije je namreč v
tem, da subjektivna okoliščina pri vsakem spoznanju prihaja iz drugega
vira, medtem ko objektivna okoliščina vedno izvira iz istega (objektivno)
bivajočega (Kaufmann, 1992: 239–248). Konvergenčna teorija zato odpravlja šibkost konsenzualne teorije, ki ni utemeljena na vsebinskih,
stvarnih predpostavkah. Ugotavljanje resnice na podlagi konsenzualnega
modela postane »delovanje znotraj samega sebe«, ki je ukleščeno v blodnem kolobarju. Razumevanje resnice, po katerem bi se resnica nanašala
samo na izjave o resničnosti, in ne na resničnost samo, ni utemeljeno.61
Po Kaufmannovem mnenju se normativni diskurz od splošnega diskurza razlikuje v tem, da ne pozna substancialnih predmetov. Predmet
normativnega diskurza, tako pravne znanosti in filozofije prava kot tudi
pravne tehnike oziroma pravnega odločanja, niso substance, temveč so
normativno definirana razmerja oziroma odnosi. Predmeta normativnega diskurza o pravičnosti ne smemo razumeti izključno substancialno in
tudi ne povsem procesno. Povedano drugače, predmet normativne resnice oziroma pravne pravičnosti ne more biti niti povsem zunaj procesa
iskanja pravno pravilne (pravične) rešitve niti povsem znotraj njega.
»Predmet« normativne resnice je biten in procesen, to pa je lahko le človek kot oseba, ki vstopa v razmerja s predmeti in z drugimi ljudmi (Kaufmann, 1992: 189).
Na prikazanih temeljih je Kaufmann razvil zasnutek personalno utemeljene teorije resnice oziroma pravičnosti. Njegova teorija se usmerja k
osebi kot »subjektu in objektu« pravnega diskurza, zato jo je mogoče
označiti tudi kot »personalno« oziroma »stvarno« utemeljeno teorijo
pravičnosti. Oseba ni substanca, oseba je relacija, torej je hkrati subjekt
in objekt pravnega diskurza, je dano (sein) in zadano (sollen), ni statična
(brezčasna in prostorsko nedeterminirana) kategorija, v svojem (zgodovinskem) pojavljanju pa tudi ni poljubno razpoložljiva. Hermenevtični
krog je kot spoznavni vzorec utemeljen v človekovi personaliteti. Tudi
Kaufmannova izpeljava konvergenčne teorije pa ne zagotavlja absolutnega, dokončnega spoznanja pravilne normativne vsebine. V procesu
spoznavanja pokaže, kako objektivno nastaja iz subjektivnega, vendar ta
proces v časovnem smislu nima konca. Kaufmannova izpeljava konvergenčne teorije »zgolj« omogoča, da subjekt spoznavanja ohranja objektivno nasproti subjektivnemu, stvarno nasproti mnenjskemu. Sredstvo, ki
zagotavlja to ohranjanje, pa je konsenz. Vendar ne idealni konsenz, ki ga
utemeljuje (Habermasova) konsenzualna teorija, temveč konvergenca kot
dejansko oziroma stvarno merilo resnice oziroma pravilnosti.62
61

Glej Kaufmann, 1992: 239–248. Konvergenčna teorija je sinteza obeh skrajnosti: korespondenčnega modela (glej zgoraj), ki je utemeljen na klasičnem objektivističnem
spoznavnem vzorcu, in konsenzualnega (pogodbenega) modela, na katerem temeljijo »čiste« procesne teorije (npr. Habermasova).
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Zato je po mnenju Kaufmanna na področju pravnega potreben diskurz, toda ne v smislu »idealne govorne situacije«, temveč kot dejansko
obstoječa argumentirana skupnost, ki izmenjuje subjektivna izkustva o
»predmetu«, ki je, kot rečeno, človek kot oseba. »Ideja prava je ideja človeka kot osebe – ali pa je ni.« (Kaufmann, 1992: 191) V tem pogledu je
oseba skupek odnosov, v katerih se nahaja človek do drugih ljudi in do
stvari. Torej se bo pravo, katerega ideja je oseba, legitimiralo samo s tem,
da bo vsakomur priznavalo tisto, kar mu pripada kot osebi: ius suum cuique tribuere! Tako kot aksiološko (glej poglavje o pravnih vrednotah in
pravnem vrednotenju) nas tudi pravno-filozofsko spraševanje o pravilnem oziroma pravičnem pravu privede do vrhovne pravne vrednote: relativne razdeljujoče pravičnosti.
Vprašanje o »pravičnem pravu« ima torej, kot kaže, v kontekstu pravno-filozofskega iskanja en sam verodostojen (vendar spekulativen) odgovor: pravično pravo je utemeljeno v relativni razdeljujoči pravičnosti! Na
tej točki se vnovič soočimo s ključnim vprašanjem konkretne (realne)
vsebine pravičnega pravnega urejanja, torej z vprašanjem, »kaj in koliko«
je tisto, kar pripada človeku kot osebi, pri čemer je seveda treba upoštevati, da se gibljemo v okvirih realnega diskurza, v katerem trditve niso
dokončno utemeljene, temveč so tvegane in problematične. Po Kaufmannovem mnenju bi bilo treba vprašanje spremeniti in se vprašati, »kako
lahko stvarno oziroma personalno utemeljimo normativno etiko in filozofijo prava«. Kaufmann (ki povzema Taylorja) v zvezi s tem poudarja, da
je nevzdržna metaetična konstrukcija postopkovne etike (in filozofije
prava), ki se usmerja zgolj ob formalnih načelih in ni zavezana pojmu
»dobrega«.
V čem je torej vsebina »dobrega« oziroma »pravičnega« prava? Na to
vprašanje Kaufmann v svojem zasnutku personalno utemeljene teorije
pravičnosti odgovori podobno, kot je z opredelitvijo temeljnih načel in
prednostnih pravil pravičnosti odgovoril Rawls. Predlaga utilitarizem,
vendar ne v smislu klasičnega utilitarizma, ki zagovarja »the greatest happines of the greatest number« (»največjo srečo največjega števila«) oziroma
»največje koristi najširšega kroga«, temveč v smislu (Rawlsovega) negativnega utilitarizma. Koristi oziroma potreb in še manj sreče, ki naj bi
izražala idejo dobrega, ne moremo univerzalizirati, človeške lastnosti,
želje, interesi in talenti so si namreč preveč različni, da bi jih lahko spravili na skupni (univerzalni) imenovalec.63 V nasprotju s pozitivnim se ne62

63

Ibidem: 190. Kaufmann ugotavlja, da iskanje pravilnega prava, ki je utemeljeno na
personalno utemeljeni konvergenčni teoriji, ni samo domena filozofije prava in normativne etike, temveč tudi pravne tehnike oziroma pravnega odločanja.
Ibidem: 259. Kaufmann prepričljivo ugotavlja, da si vsi ljudje želijo biti zdravi, svobodni, bogati in uspešni, vendar ni sporno, da obstaja veliko zdravih, svobodnih, bogatih in uspešnih ljudi, ki niso srečni … in posredno opozori, da je skrajno verzijo
pozitivnega utilitarizma predstavljala ideja »nadčloveka« in »nadrase«, po kateri na
svetu (v interesu čim večje sreče čim večjega števila) ni prostora za šibke, bolne, odvisne in ostale deprivilegirane ljudi.
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gativni utilitarizem ne usmerja ob »sreči vseh«, temveč ob »nesreči mnogih«. V nasprotju s srečo lahko nesrečo posplošimo, saj ni sporno, da je
biti reven, diskriminiran, deprivilegiran, socialno izključen ipd. tisto, kar
poleg ostalega pojmujemo kot nesrečo (prim. Kaufmann, 1992: 191). V
zasnutku personalno utemeljene teorije pravičnosti, ki predstavlja vrh
sodobne vsebinske filozofije prava in normativne etike, je torej pravično
pravo tisto, ki je izraz konsenza v realni argumentirani skupnosti (npr.
zakonodajni, sodni itd.) in je prednostno namenjeno preprečevanju družbenih pojavov, kot so grobo družbeno razslojevanje, marginalizacija,
revščina, diskriminacija itd..

NAMESTO SKLEPA
Podobno kot v uvodoma predstavljenih postmoderni(stični)h pogledih na
družbeno (ne)pravičnost tudi v prikazanih teorijah družbene pravičnosti
zasledimo težnjo po prenovi ključnih ustanov (politične demokracije,
tržne ekonomije, pravne in socialne države itd.), na katerih je zgrajena
družbena organizacija. V okviru rekonstrukcije demokracije ter pravne
in socialne države nadgradnja tradicionalnega (formalističnega) pristopa
k uresničevanju načela enakopravnosti med ostalim vključuje uresničevanje vsebinske enakopravnosti in ukrepov, ki so namenjeni preprečevanju
oziroma odpravljanju de facto diskriminacije, zmanjševanju družbenih
neenakosti, preprečevanju manj ugodnega družbenega položaja pripadnikov in pripadnic t. i. deprivilegiranih družbenih skupin (etničnih manjšin, spolov, telesno in/ali duševno prizadetih, ostarelih, otrok in drugih t.
i. ranljivih skupin) in njihovemu aktivnemu vključevanju oziroma participaciji na vseh področjih družbenega življenja. Med omenjene ukrepe
lahko – poleg posebnih varstvenih ukrepov in posebnih pravic – umestimo tudi pozitivne ukrepe oziroma t. i. pozitivno diskriminacijo.
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VSEBINSKA ENAKOPRAVNOST
Zakon enako prepoveduje bogatinu in
siromaku, da spita pod mostom,
prosjačita po cestah in kradeta kruh.

DRUŽBENA (NE)ENAKOST IN ENAKOPRAVNOST
Enakost in enakopravnost sta družbeni kategoriji, ki ju kljub etimološki
sorodnosti in vsebinski povezanosti pojmovno ni mogoče istovetiti.64 Kot
družbena kategorija se enakost nanaša na enako vrednost človeka kot
posameznika in kot pripadnika človeške družbe kot celote.65 Iz enakosti
oziroma enake vrednosti človeka izvira človekovo enako dostojanstvo, ki
od družbene organizacije načeloma zahteva enako (pravno) obravnavanje
posameznikov. Enako pravno obravnavanje je torej izvedeno iz enakosti
oziroma enake vrednosti posameznika in se v sodobnih pravnih ureditvah uresničuje zlasti prek temeljnega ustavnega načela pravne enakosti
oziroma enakopravnosti. Enakost oziroma enaka vrednost človeka ima
poleg prikazane razsežnosti tudi družbeno-politično, družbeno-ekonomsko in družbeno-socialno razsežnost, ki se nanaša na družbeni položaj
oziroma status posameznika in družbenih skupin, na možnosti za njegovo/njihovo udeležbo (participacijo) pri upravljanju javnih zadev, na možnosti za njegovo/njihovo udeležbo pri porazdelitvi (distribuciji) družbenih dobrin itd.. V tem primeru gre za relativno družbeno, tj. politično,
ekonomsko in socialno (ne)enakost. V podpoglavju bom poskušal približati razmerje, ki se skozi zgodovino vzpostavlja med obema izpeljankama (derivatoma) enakosti.
64

65

V pravnih virih in literaturi se načelo enakosti pred zakonom oziroma enakopravnosti pogosto opredeljuje kot načelo enakosti. Takšna, že dokaj ustaljena praksa po
mojem mnenju ni ustrezna. Sklicevanje na načelo enakosti pred zakonom oziroma
enakopravnosti bi se moralo nanašati na pravno enakost, sklicevanje na načelo enakosti (npr. na enakost spolov) pa na družbeno enakost (prim. Gaspari, 1995: 585).
Enako vrednost oziroma enako dostojanstvo ljudi nekateri avtorji (praviloma tudi
tisti, ki se »gibljejo« v polju postmoderne teorije!) zaradi dejansko obstoječih bioloških in družbenih razlik med posamezniki in skupinami zavračajo kot nerealno in/ali
celo kot »protinaravno« kategorijo, ki pa mora kljub temu (p)ostati temeljni imperativ družbene organizacije. Cerar, na drugi strani, poudarja transcendentni (metafizični) izvor človekove enake vrednosti in dostojanstva. Glej Cerar, 1997: 52–83 in
2002: 17–29.
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DRUŽBENA (NE)ENAKOST IN ENAKOPRAVNOST
OD ANTIKE DO (POST)MODERNE
Artikulirano ukvarjanje s problemi družbene (ne)enakosti in enakopravnosti zasledimo že v antiki. Grki so v izhodišče svoje praktične filozofije,
ki je v okvirih polisa66 skušala preseči avtokratski model tedanje družbene organizacije, postavili načelo isonomije.67 Načelo je izražalo prizadevanje za zagotovitev »svobodnega in dobrega življenja« prek uveljavljanja
enakosti pred zakonom, kar naj bi mestu poleg gospodarske blaginje zagotavljalo politično stabilnost in vojaško moč. Model organizacije grške
mestne skupnosti je na splošno mogoče označiti kot specifično arhaično
obliko meritokracije, ki je z uveljavitvijo isonomije nadomestila dotedanje arbitrarno uveljavljanje (ne)enakopravnosti s strani totalitarne oblasti.
Isonomia se je bistveno razlikovala od enakopravnosti, ki jo razglašajo
sodobni dokumenti o človekovih pravicah. Isonomia se je kot enakost
pred zakonom nanašala predvsem na enako svobodo govora in na politično enakost, ki je pomenila predvsem pravico do enakopravnega sodelovanja pri razpravljanju in odločanju o zadevah javnega pomena. Ker
politični sistem antičnega polisa ni bil demokratičen – politične organizacije, ki bi spominjala na sodobno razumevanje demokracije, v antičnem
času ni bilo –, temveč aristokratičen, je isonomia veljala le za svobodne
člane mestne skupnosti (aristokrate), medtem ko so bili sužnji, hlapci,
metoiki (tuji svobodnjaki), ženske in starci brez političnih pravic ali z
omejenimi političnimi pravicami. V antičnem polisu na abstraktno-normativni ravni (še) ni bilo političnih (državljanskih) pravic kot pravnih
upravičenj, ki bi jih lahko primerjali z današnjimi političnimi in državljanskimi temeljnimi pravicami (Matteucci, 1999: 319–320).
Temeljna prvina politične in pravne ureditve polisa so bili zakoni
(nomoi) in v njihovem okviru imperativ enakosti pred zakonom (isonomia). Enakost pred zakonom je bila razumljena v tesni povezavi s
splošno družbeno (ne)enakostjo oziroma pravičnostjo. Družbeno pravičnost, v kateri naj bi družbene neenakosti določale predvsem zasluge in
vrline, so izpeljevali iz sorazmerne enakopravnosti, ki pa je v duhu slogana »vsakemu po njegovem od narave danem položaju« dovoljevala
suženjstvo. Med svobodnimi meščani so ekonomsko in socialno neenakost odobravali v primeru, če je nastala kot posledica ugleda in veljave
66

67

Polis so označevali kot avtonomno, k blaginji in svobodi naravnano mestno skupnost. Politična aktivnost je bila v polisu (moralna) dolžnost svobodnih mož, da so po
najboljših močeh sodelovali pri upravljanju zadev javnega pomena, in tako zagotavljali blaginjo mestne skupnosti. Prim. Matteucci, 1999: 433–465.
Matteucci opozarja na neprevedljivost ključnih pojmov grške politične misli (med
katere sodi tudi isonomia) in nasilno prilagajanje grške politične misli potrebam in
ciljem sedanjosti. Raven družbene in individualne svobode v antiki zaradi specifičnih zgodovinskih, ekonomskih in socialnih značilnosti tedanje družbe po njegovem mnenju ni primerljiva z današnjo. Ibidem: 319–320.
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(auctoritas), ki so ju svobodni meščani pridobivali zahvaljujoč osebnostnim vrlinam med enakopravnim političnim nastopanjem na mestnem
trgu (agori).68 Družbene razlike, ki so nastajale med svobodnimi meščani,
so bile zato sorazmerno majhne. Kot privilegij svobodnih članov mestne
skupnosti je bila grška enakopravnost torej stvarna in konkretna in kot
takšna nasprotje moderne, pretežno formalne enakopravnosti. V nasprotju s starim vekom v moderni dobi sicer razglašamo enakopravnost in
enake temeljne pravice ne glede na družbeni status in osebn(ostn)e
značilnosti posameznika, vendar med »enakopravnimi« kljub temu ne
moremo zanikati globokih družbenih (ekonomskih in socialnih) neenakosti, ki so najmanj primerljive s tistimi, ki so med bogatimi (aristokrati)
in revnimi (plebejci) obstajale v antiki (Matteucci, 1999: 320).
V antiki se je uveljavilo tudi pojmovanje, ki (družbene) pravičnosti ni
izpeljevalo iz enakopravnosti. Trazimah je npr. menil, da »pravično ni nič
drugega kot tisto, kar ustreza najmočnejšemu«. Takšna stališča izvirajo iz
(predsokratičnega) relativizma, ki je človeka označeval kot merilo vsega
bivajočega (homo mensura). V okviru tega pojmovanja človeški zakon ni
bil več izraz z naravnim pravom usklajene svobodne in razumne volje
(svobodnih) meščanov, temveč je postal »izraz gole sile«. Tudi (ne)enakopravnost postane plod moči, in ne več plod razuma, modrosti in pravičnosti v kontekstu družbenega dialoga. Nekateri so prizadevanju za
uveljavitev enakopravnosti pripisovali izrazito negativne družbene posledice. Hipia in Kalikles sta npr. zastopala negativno verzijo antičnega kontraktualizma. »Tisti, ki ustvarjajo zakone, so šibki in številni, kar pomeni,
da jih ustvarjajo v lastnem interesu in v lastno korist. Z njimi omejujejo
močnejše, da bi jim preprečili prevladujočo vlogo v družbi …Tisti, ki so
šibkejši, se zadovoljijo z enakopravnostjo.« Hipia in Kalikles sta nasprotovala demokratičnemu »nomosu«, ker naj bi ukalupljal »najboljše in
najmočnejše in iz njih delal sužnje (Mateucci, 1999: 355).
Takšno gledanje se je ohranjalo skozi zgodovino politične in pravne
misli. Spinozi se je zdelo ne samo naravno, temveč tudi prav, da »velike
ribe žrejo manjše«. Pascal je menil, da »je iz razloga, ker ni bilo mogoče,
da bi bilo tisto, kar je pravično, tudi močno, postalo tisto, kar je močno,
tudi pravično«. Marx je v pravu videl zgolj »orodje v rokah vladajočega
razreda« (prim. Matteucci, 1999: 352–353 in Kaufmann, 1992: 50–64). Z
miselnim tokom, ki ga je začel Kalikles, je najbolj dosledno nadaljeval
Nietzsche. Zasnoval je tezo o »nadčloveku«, ki je pogumnejši in pametnejši ter nima nič skupnega s povprečnostjo, ki jo vsiljuje množica. Po
Nietzschejevem mnenju so ljudje po naravi neenaki, družba pa jih s čred68

Že Platon je npr. menil, da je meščan v polnem pomenu besede le tisti, ki je osvobojen nujnega (tj. heteronomnega) dela, ki je resnično svoboden, kar mu omogoča, da
se posveča vrlinam in politični dejavnosti. V moderni perspektivi/moderni družbi
velja ravno obratno: pravica do državljanstva in nekatere druge pravice se med ostalim opirajo prav na delo. O fenomenu (heteronomnega) dela v postmoderni vredno(s)tni optiki glej Kanduč, 2003: 86–131.
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no moralo in religijo sočustvovanja naredi »enake v pravicah«, zadovoljne s skromnostjo lastnega bivanja in posledično maščevalne in zavistne.
Takšna gledanja, ki jih v sodobni politični in pravni teoriji skorajda ne
najdemo več, opozarjajo, da bi lahko enakopravnost in družbena enakost
v egalitaristični različici privedla do okoliščin, v katerih bi bili ljudje enakopravni in družbeno enaki v suženjstvu.69 Avtokratski socialistični režimi so to tezo potrdili v praksi.
Če se vrnemo … Načelu »vsakemu po njegovem od narave danem
položaju« se je uprla zgodnjekrščanska misel z idejo o enakosti vseh
ljudi, tako pred Bogom kot tudi pred (posvetnim) pravom. Kljub temu se
je v okviru srednjeveške politične organizacije (v političnem življenju je
imela ključno vlogo katoliška cerkev, domala vsa področja družbenega
življenja pa so bila prepojena s krščanstvom oziroma krščansko vero)
ohranilo pojmovanje, po katerem so ljudje po naravi (od Boga) razvrščeni
v družbene skupine (stanove) po načelu privilegijev. Pravice in dolžnosti
posameznika so bile nespremenljivo določene z njegovim rojstvom ali
poznejšo umestitvijo v določeno družbeno skupino (stan). Srednjeveško
pravo je bilo prilagojeno tem okoliščinam z osnovno nalogo oziroma
poslanstvom, da jih ohranja.70 Srednjeveška filozofija prava je skoraj povsem sovpadala s (krščanskim) naukom o naravnem pravu in pravičnosti71, ki je temeljil na tradicionalnem (objektivističnem) spoznavnem
vzorcu. Med srednjeveškimi misleci je izstopal sholastik Tomaž Akvinski, ki je v znamenito srednjeveško tristopenjsko pojmovanje zakona (lex
aeterna, lex naturalis in lex humana) vnesel elemente racionalnosti. »Lex
naturalis«, torej naravni zakon, po mnenju Akvinskega ni subjektivni
zakon duše (kot je pred njim menil Avguštin), temveč objektivna količina, ki jo človek prepozna z razumom.72 Po vzoru Aristotela je Akvinski
menil, da krivičen (človeški) zakon, ki odstopa od naravnega zakona (ta
je v filozofiji Akvinskega zgodovinska, torej spremenljiva, kategorija),
sploh ni zakon. Akvinski je razvil t. i. »sholastično metodo«, po kateri naj
bi konkretno pravo izpeljevali iz »višjega« in bolj abstraktnega najstva, ki
69

70
71
72

Miselni tok, ki se je začel s Hipio in Kaliklesom, nadaljeval pa s Spinozo, Pascalom,
Nietzschejem, Heideggerjem in drugimi, lahko vrednotimo tudi z drugačnega
gledišča. Opraviti naj bi imeli z zametki kritične družbene misli oziroma kritične
teorije, ki se je kot prepoznavna smer na »margini« sodobne družbene teorije uveljavila po zaslugi znamenite »Frankfurtske šole« na čelu z Horkheimerjem, Marcusejem in Adornom. V poznem 20. stoletju in posebej izrazito na prelomu tisočletij naj
bi se ta miselni tok nadaljeval v postmodernih trendih v sodobni znanosti in filozofiji (glej uvod).
Ideja o javnem pravu in enakopravnosti vsakega posameznika se v srednjeveškem
pravu še ni uspela uveljaviti.
O srednjeveškem pojmovanju naravnega prava in pravičnosti glej Kaufmann, 1992:
64–72.
Glej Akvinski, Summa Theologica I, II, 18, 1. Akvinski je postavil temelje za premik
od tradicionalnega (klasičnega) k racionalističnemu naravnopravnemu nauku. Glej
tudi Kaufmann, 1992: 66–68.
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je v naravnem oziroma Božjem zakonu. Vsebina tega zakona, ki je bil
izvor resnice in pravičnosti, je pri Akvinskem ostala v dogmatični domeni Božjega. S sholastično metodo naj bi to resnico in pravičnost z razumom argumentirano podprli in metodično dosledno razložili (Kaufmann,
1992: 66–68). Glede na navedeno ni presenetljivo, da je bilo v srednjeveškem naravnem pravu zasidrano tlačanstvo (suženjstvo), s tem pa tudi
groba družbena neenakost in neenakopravnost.
Kot posledica družbenih razmer v poznem srednjem veku sta bili enakopravnost in (sorazmerna) družbena enakost eno od udarnih gesel
zgodnje novoveške misli in ideologije ter kasneje tudi meščanskih revolucij. Načelo enakopravnosti in sorazmerne družbene enakosti je pomenilo upor zoper srednjeveške privilegije pripadnikov zgornjih slojev
oziroma stanov in zoper socialno razslojenost. Na ravni kognitivnih prizadevanj se je v novem veku na antičnih izhodiščih uveljavil kontraktualizem. Pojem vključuje zgodnje novoveške (razsvetljenske) politične teorije, ki korenine družbene organizacije in temelje politične oblasti
odkrivajo v družbeni pogodbi.73 Čeprav kontraktualizem ni predstavljal
enotne teoretične koncepcije, je nesporno, da je nasprotoval idejam, ki
so temelj (legitimne) politične družbene organizacije prepoznavale v
moči in prisili.74 Posamezniki naj bi, kot so zatrjevali kontraktualisti, z
družbeno pogodbo uveljavili monopol nad silo in ga prepustili demokratično izbrani vladi. Posameznik naj bi izstopil iz naravnega okolja in kot
politično enakopraven subjekt sklenil družbeno pogodbo. Ključno izhodišče vstopa v pogodbeno razmerje je enakopravnost oziroma enakost v
pravicah med posamezniki.
Kontraktualizem je pomembno vplival na t. i. ustavno gradbeništvo
oziroma konstitucionalizem, saj se je družbena pogodba postopno uveljavila kot pisana pravna listina oziroma kot ustava (»constitution«). V tem
okviru se je konstitucionalizem uveljavil kot prizadevanje za učinkovito
omejitev oblasti, ki se je izrazilo v instrumentih zagotavljanja delitve
oblasti, deklaraciji temeljnih (osebnostnih in političnih) pravic in mehanizmu zagotavljanja nadzora oblasti. Razvoj konstitucionalizma je postopoma privedel do kodifikacije javnega prava, ki je načelo enakopravnosti
povzdignila v temeljno pravico oziroma temeljno ustavno načelo. Posameznik je s tem v formalnem smislu postal enakopraven in enakovreden
ne glede na rojstvo ali družbeni položaj. V primerjavi s srednjeveškim
pravom gre za občudovanja vreden premik, ki naj bi sodobno (demokratično) civilizacijo utemeljil na načelih vladavine prava, svobode in enakopravnosti. Francoska revolucija, ki je bila med meščanskimi revolucijami
73
74

Med kontraktualiste se uvrščajo Althusius, Hobbes, Spinoza, Pufendorf, Rousseau,
Lock in drugi.
Ideje o moči in prisili kot podlagi legitimnosti družbene organizacije so bile sicer
značilne tudi za nekatere kontraktualiste (npr. za Hobbesa in Spinozo). Glej N. Matteucci, 1999: 210.
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najbolj idejno dovršena (ameriška pa najbolj praktično učinkovita in
dosledno izvršena), je enakopravnosti in (sorazmerni) družbeni enakosti
pripisovala izjemen pomen, saj ju je opredelila kot enega izmed svojih
(štirih) temeljnih vredno(s)tnih imperativov.75
Kljub slovesni razglasitvi enakopravnosti so se v obdobju po revoluciji
ohranjale oziroma celo poglabljale globoke družbene neenakosti. Porevolucionarna akumulacija kapitala v rokah buržoazije (v katero se je preobrazilo tudi nekdanje plemstvo) je v okoliščinah pospešene industrializacije privedla do akutne socialne razslojenosti, ki je bistveno prispevala k
nastanku socialistične ideje in pariške komune (1871–1875) kot njene
praktične posledice ter uveljavitve egalitarističnega pojmovanja družbene in pravne (ne)enakosti (prim. Matteucci, 1999: 318–358).76 Socialistična (egalitaristična) percepcija enakopravnosti in družbene enakosti se
je osredotočila na vprašanje enakega (pre)razdeljevanja družbenih dobrin. Vzpostavljanje ravnotežja v distribuciji dobrin je postalo temeljna
naloga »dobre vladavine«.77 Podlaga za takšen pristop k uresničevanju
enakopravnosti je bila z določilom, da lahko družbene razlike temeljijo
samo na splošnem interesu, zagotovljena v Deklaraciji o pravicah človeka in državljana (prim. Matteucci, 1999: 318–358).78
Socialistični eksperimenti iz 19. stoletja so se v začetku 20. stoletja
nadaljevali s socialistično revolucijo v Rusiji in nastankom sovjetskega
imperija. Avtokratska komunistična država je z ustanovitvijo t. i. Vzhod75

76

77

78

Načelo enakopravnosti je bilo uveljavljeno v znameniti francoski Deklaraciji o pravicah človeka in državljana iz leta 1789, ki določa, da se »ljudje rodijo svobodni in
enaki v pravicah« ter da lahko »družbene razlike temeljijo le na splošnem interesu«.
V ZDA je bilo načelo sicer uveljavljeno šele leta 1868 s XIV. amandmajem k
ameriški Ustavi iz leta 1787, vendar je ustavodajna skupščina angleške kolonije Virginije z deklaracijo že leta 1776 določila, da so »vsi ljudje po naravi enaki in imajo
nekatere prirojene pravice«. Iz opredelitve v Virginijski deklaraciji je razvidno, da se
naslanja na klasično doktrino temeljnih pravic, saj poudarja naravno enakost ljudi,
medtem ko je Francoska deklaracija utemeljena na spoznanjih sodobne (Kantove)
spoznavne teorije, saj izhaja iz različnosti ljudi, ki naj bi bili enaki v (temeljnih) pravicah.
Poudarek na egalitaristični percepciji enako(pravno)sti je razumljiv, če upoštevamo
socialno razslojenost v poznosrednjeveški stanovski Franciji. Vendar so ob tem
(družbeno) enakost in svobodo – obe sta bili v zgodnjenovoveški lagalistični maniri
strogo podrejeni zakonu – obravnavali povezano, saj so zagovarjali enakost v svobodi in njenem omejevanju. Sieyes je npr. menil, da je družba, v kateri so bolj in manj
svobodni, slabo urejena in jo je treba na novo urediti.
Mably, ki je v neenakosti bogastva videl absolutno zlo, je priporočal »umirjena zdravila« prerazporejanja družbenih dobrin, da bi se zmanjševale razlike v bogastvu. Podobno stališče je zavzel Rousseau, ki je zagovarjal omejevanje individualne pravice
do lastnine. Prim. Gaspari, 1995: 580–581.
Po Matteuccijevem mnenju je francoska revolucija z enako(pravno)stjo skušala
doseči izenačevanje pogojev za dostopnost političnih položajev, izenačevanje pogojev za dostopnost družbenih dobrin in izenačevanje (zmanjševanje razlik) v
premoženju. Prvi cilj je skoraj v celoti izpolnila, drugega le deloma, tretjega pa v celoti ni uspela izpolniti.
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nega bloka držav širila svoj vpliv, skupaj z njim pa tudi egalitaristično
percepcijo enakopravnosti in družbene enakosti, dokler se (mehanični)
egalitarizem kot eden od vrednostnih temeljev socialistične družbene
ureditve v kontekstu drastičnih kršitev ostalih temeljnih individualnih
človekovih pravic ni izkazal kot nevzdržen zaviralec družbene in individualne ustvarjalnosti, osebne in politične svobode ter ekonomskega in
občega družbenega razvoja.
V demokratičnih državah s kapitalistično družbeno-ekonomsko ureditvijo in svobodnim tržnim gospodarstvom se je že v 19. stoletju kot prevladujoče uveljavilo meritokratsko pojmovanje enakopravnosti in
družbene (ne)enakosti. Družbene ekonomske in socialne neenakosti, ki
so bile navzoče v obdobju po meščanskih revolucijah, so se bodisi ohranjale bodisi še naprej stopnjevale (zlasti v obdobju industrijske revolucije), kar je privedlo do občasnih političnih nemirov, preobratov pri zasedbi oblasti v posameznih državah, nesporno pa so posredno prispevale
tudi k pojavu totalitarizma in izbruhu obeh svetovnih vojn. Ohranjanje
ali celo stopnjevanje politične in ekonomske neenakosti se je vse do sredine 20. stoletja nadaljevalo v razmerjih med državami in nacijami, med
pripadniki različnih slojev, med spoloma in med pripadniki t. i. središčnih in manjšinskih oziroma obrobnih družbenih skupin.79 Zlasti pripadniki oziroma pripadnice manjšinskih in obrobnih (rasnih, etničnih itd.)
družbenih skupin so bili v posameznih državah – v krogu demokratičnih
držav zlasti v ZDA – podvrženi grobim oblikam diskriminacije in neenakopravnosti. Trend neuresničevanja enakopravnosti in ohranjanja oziroma stopnjevanja grobe družbene neenakosti je bil v tem obdobju še bolj
izrazit v državah Tretjega sveta.
Z ustanovitvijo Organizacije združenih narodov, sprejemom Splošne
deklaracije o človekovih pravicah in sprejemom številnih mednarodnih
pravnih dokumentov o človekovih pravicah na univerzalni ravni je globalna mednarodna skupnost po drugi svetovni vojni začela uveljavljati
različne mehanizme preprečevanja in odpravljanja diskriminacije, neenakopravnosti, suženjstva, socialne razslojenosti ter zmanjševanja družbenih (ekonomskih in socialnih) neenakosti. Prizadevanjem v okviru OZN
so sledila prizadevanja na regionalni ravni na tako rekoč vseh celinah. V
interesu varstva temeljnih človekovih pravic ter uveljavljanja načel demokracije in vladavine prava so bile ustanovljene mednarodne regionalne
organizacije (Svet Evrope, Organizacija ameriških držav, Organizacija
afriških držav itd.), ki so spreje(ma)le splošne in posebne mednarodne
regionalne pravne in politične dokumente in vzpostavile implementacijske mehanizme tudi na področju zagotavljanja (formalne) enakopravnosti, preprečevanja diskriminacije in zmanjševanja ekonomske in socialne
79

Stopnjevanje družbenih neenakosti, razslojenosti in revščine je med ostalim pripomoglo k temu, da so nekatere države v svoje ustavne dokumente začele poleg
klasičnih vključevati tudi ekonomske in socialne temeljne človekove pravice (npr.
Weimarska ustava leta 1919).
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neenakosti.80 Nastajale so tudi številne mednarodne nevladne organizacije (NGO), ki so prispevale k odločnejšim korakom pri nastajanju mednarodnega prava človekovih pravic. Podobni procesi so z uveljavljanjem
ustavnosti, vladavine prava in demokracije potekali tudi v okviru posameznih držav. Večina demokratičnih držav je v svoje ustavne dokumente
vključila splošno načelo enakopravnosti in prepovedi diskriminacije, ki
bi temeljila na človekovih osebn(ostn)ih lastnostih (npr. rasi ali spolu),
družbenem položaju, premoženju ipd.. Poleg tega so nekatere države
sprejemale (sistemske) zakonske akte, ki so na specifičnih družbenih
področjih opredeljevali (varovali) pravice pripadnikov ogroženih družbenih skupin (tujcev, etničnih manjšin itd.), uveljavljali enakopravnost in
preprečevali diskriminacijo.
V nekaterih državah (zlasti anglosaksonskih) se je na področju uresničevanja in varstva temeljnih človekovih pravic poleg zakonodajalca
stopnjeval pomen najvišjih organov sodne veje oblasti. Sodna veja oblasti se je, zlasti v ZDA, kot pomemben dejavnik izkazala tudi pri preprečevanju diskriminacije in pri zagotavljanju enakopravnosti, čeprav je
imela v posameznih obdobjih v tem pogledu zaviralno (reakcionarno)
vlogo. Nasta(ja)le so ustavnopravne teoretične doktrine in ustavnosodne
interpretacije (precedensi) splošnega ustavnega načela in zakonskih
določb o enakopravnosti in prepovedi diskriminacije. V teh doktrinah in
precedensih (ki so se bolj in manj pogosto dopolnjevali, spreminjali itd.)
se je izoblikoval pravno-razlagalni instrumentarij, v katerem se je izražalo pravno zavezujoče pojmovanje, razumevanje in uresničevanje enakopravnosti (Tribe, 1988: 1436–1454).
V specifičnih socialno-ekonomskih razmerah, ki jih je zaznamovala
dolgotrajna rasna segregacija ter rasna in spolna diskriminacija, se je po
drugi svetovni vojni zlasti v ZDA kljub sprejetju ustavnih in mednarodnih instrumentov za uresničevanje enakopravnosti in preprečevanje diskriminacije stopnjevala družbena neenakost ter, posledično, socialna
80

Med splošnimi univerzalnimi in regionalnimi mednarodnimi pravnimi dokumenti
velja poleg Splošne deklaracije o človekovih pravicah izpostaviti Mednarodni pakt o
državljanskih in političnih pravicah, Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in
kulturnih pravicah, Evropsko konvencijo o človekovih pravicah, Ameriško konvencijo o človekovih pravicah, Afriško listino o človekovih pravicah in pravicah ljudstev
in Arabsko listino o človekovih pravicah. Med posebnimi (tematskimi) univerzalnimi in regionalnimi pravnimi dokumenti, ki so posebej namenjeni zaščiti ogroženih
kategorij prebivalcev oziroma odpravljanju neenakopravnosti in diskriminacije, izstopajo Okvirna konvencija SE o zaščiti narodnih manjšin, Konvencija ZN o prepovedi suženjstva, Konvencija ZN o preprečevanju vseh oblik rasne diskriminacije,
Konvencijo o prepovedi in kaznovanju apartheida, Konvencija ZN o odpravi vseh
oblik diskriminacije žensk, Konvencija ZN o otrokovih pravicah, Konvencija MOD
št. 100 o enakem plačilu moških in žensk za enako delo, Konvencija o preprečevanju diskriminacije na področju izobraževanja, Konvencija MOD št. 111 o preprečevanju diskriminacije na področju zaposlovanja, Konvencija ZN o statusu begunca, Konvencija ZN o statusu oseb brez državljanstva, Konvencija ZN o zaščiti
pravic začasnih delavcev in njihovih družinskih članov, Konvencija MOD št. 97 o
zaščiti začasnih delavcev itd..
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razslojenost.81 Pod vplivom kulturne revolucije so se v sedemdesetih letih
porodile nove, postmodene vrednotne orientacije, ki so v okviru (pravo)znanstvenega, prav(odaj)nega in političnega diskurza izraziteje izpostavile vprašanja (preprečevanja) revščine, socialne razslojenosti, marginalizacije nekaterih družbenih skupin, legitimnosti političnega in
ekonomskega družbenega reda, prerazdeljevanja družbenih dobrin itd..82
V (ustavno)pravni teoriji in ustavnosodni praksi so stopila v ospredje
vprašanja o institucionalni (sistemski) diskriminaciji in (ne)učinkovitosti
tradicionalnih instrumentov uresničevanja enakopravnosti ter vprašanja
o konceptualnih protislovjih modernega pravnega sistema (npr. protislovja med formalno in dejansko enakopravnostjo).83
V okviru prizadevanja po nadgradnji ustaljenega, pretežno formalističnega dojemanja in uresničevanja enakopravnosti se tako v zadnjih
nekaj desetletjih v nekaterih pravnih ureditvah (bolj ali manj intenzivno)
uveljavlja model oziroma koncept vsebinske enakopravnosti. V okviru
tega modela se v pravnem redu nekaterih držav ter mednarodnih in
naddržavnih skupnosti bolj ali manj intenzivno uveljavljajo protidiskriminacijski instrumenti. V kontekstu t. i. politike enakih možnosti oziroma v kontekstu težnje po dograjevanju tradicionalnega (formalističnega)
pristopa k uresničevanju načela enakopravnosti so se med protidiskriminacijskimi instrumenti postopoma (najprej v ZDA) uveljavili pozitivni
ukrepi (»positive action«) oziroma t. i. pozitivna diskriminacija, ki pod
določenimi pogoji na specifičnih področjih pravnega urejanja vključuje
prednostno pravno obravnavanje določenih kategorij oseb (praviloma
pripadnikov oziroma pripadnic podzastopanih, marginaliziranih itd.
spolnih, etničnih in nekaterih drugih t. i. depriviligiranih družbenih skupin) pri uresničevanju pravic, ki so načeloma vsem zagotovljene pod enakimi pogoji oziroma v enakem obsegu (podrobneje o tem v drugem delu
knjige).

81
82

Navedeno toliko bolj velja za stopnjevanje razkoraka v političnem, ekonomskem in
socialnem razvoju ter blaginji med Zahodom in ostalimi regijami sveta. Glej spodaj.
V kontekstu naraščajočih socialnih, političnih in ekonomskih neenakosti so se v
družboslovju pojavile ocene o tragičnosti t. i. zahodnega družbenega sistema (ki mu
v primerjavah z ostalimi sistemi oziroma civilizacijami običajno pripisujemo superiornost), saj naj bi ta – zlasti v ZDA – pripeljal do tako velikih družbenih neenakosti prav zaradi svoje domnevno največje odlike, tj. zaradi imperativa stalnega
povečevanja proizvodne vrednosti. Ker je bila (in je še vedno) skozi zgodovino dodana vrednost v zahodnem gospodarstvu veliko večja kot drugod, je bila razlika v
premoženju in družbeni moči med posameznimi družbenimi skupinami in sloji veliko večja kot v ostalih družbenih sistemih. Prim. Wallerstein, 1999: 58 in Kanduč,
2003: 131–138.
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DRUŽBENA (NE)ENAKOST
Empirično raziskovanje revščine, socialne razslojenosti, izključenosti, nezaposlenosti itd. opozarja, da je v današnjem času (pravimo mu postmoderna, postindustrijska, globalizacijska, informacijska, digitalna itd.
doba) stopnjevanje družbenih neenakosti doseglo alarmantno raven.84
Nesporno je, da se kljub delovanju različnih mednarodnih organizacij
(OZN, regionalne medvladne organizacije za varstvo človekovih pravic,
Svetovna banka, Mednarodni denarni sklad, Evropska banka za razvoj,
humanitarne organizacije itd.) razlike v ekonomskem in družbenem razvoju ter obči družbeni blaginji med t. i. razvitim zahodnim in ostalim svetom povečujejo. Iz Poročila o človekovem razvoju za leto 2001 (Hanžek in
Gregorčič, 2001) je npr. razvidno, da je imelo v letu 1998 225 najpremožnejših ljudi na svetu gmotno bogastvo, ki je bilo enako letnemu dohodku 47% svetovnega prebivalstva (tj. 2,5 milijarde ljudi), pri čemer se
je od leta 1994 njihovo premoženje povečevalo v povprečju za 500 dolarjev na sekundo. Premoženje treh najbogatejših ljudi naj bi presegalo
skupni letni bruto družbeni produkt 48 najrevnejših držav, premoženje
64 najbogatejših ljudi naj bi bilo večje od BDP Kitajske, ki ima 1,2 milijarde prebivalcev itd.. Po nekaterih ocenah bi za zadovoljitev elementarnih
potreb po osnovni izobrazbi, zdravstvenem varstvu, prehrani, vodi in sanitarijah za vse ljudi na svetu potrebovali pičle štiri odstotke bogastva
225 gmotno najbogatejših ljudi.
Tudi v pretežnem delu razvitega sveta se revščina,85 socialna razslojenost in izključenost, brezposelnost in marginalizacija posameznikov in
posameznih družbenih skupin povečuje kljub idejnim, političnim, eko83

84
85

Kulturna revolucija je, na drugi strani, spodbudila neoliberalistično in neokonservativno politično reakcijo, ki je v osemdesetih in devetdesetih poskrbela za povečanje
socialno-ekonomske neenakosti in revščine. Prim. Kanduč, 2003: 137–138.
Glej npr. podatke, ki jih objavlja Joint Center for Poverty Research (www.jcpr.org).
Kanduč ugotavlja, da je revščina za normalno, rutinsko delovanje kapitalistične
družbe funkcionalna … Revni naj bi v kapitalistični družbi opravljali nujno potrebna
(heteronomna) dela, ki so zaničevana, utrudljiva, mehanska itd. … Revščina po Kandučevem mnenju ni nekaj, kar bi bilo posledica delovanja slepih (tj. tržnih) sil …
Revščina je posledica pomanjkanja resursov in dobrin, ki so izrazito neuravnoteženo (in arbitrarno) porazdeljene med posamezniki in družbenimi skupinami, saj
imajo nekateri (nekatere družbene skupine) toliko resursov in dobrin, da ne vedo,
kam bi z njimi, medtem ko je velik del svetovnega prebivalstva (več kot 800 milijonov ljudi) podvržen lakoti in podhranjenosti … Revščina je potemtakem posledica
egoizma bogatih, ki v neoliberalni ekonomiji postajajo čedalje premožnejši …
Revščina obstaja (in vztraja), ker jo družba in država po eni strani dopuščata, po
drugi strani pa zanjo in za posledice, ki iz nje izhajajo, ne prevzemata odgovornosti
… Revščina je v očitni vzročni zvezi s (pre)zgodnjim umiranjem, boleznimi in kroničnim nezdravjem, ravno tako, kot to velja za nasilna kazniva dejanja … Revščina
onemogoča vertikalno mobilnost in ponuja dokaj omejene priložnosti za doseganje
dominantnih družbenih vrednot … Revščina se v postmoderni vredno(s)tni optiki ne
da prepričljivo upravičiti … (Kanduč, 2003: 133–134).
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nomskim, pravnim in drugim prizadevanjem za zmanjšanje oziroma odpravo revščine, preprečevanje diskriminacije, zmanjševanje socialne neenakosti itd.. Soočamo se z očitnimi – vprašljivo legitimnimi – družbenimi
neenakostmi in razlikami v dohodkih, premoženju, političnem, ekonomskem in socialnem statusu, stopnji (aktivne) vključenosti na posameznih
področjih družbenega delovanja ipd., ki v okolju t. i. vladavine prava in
demokracije kljub formalno-pravni razglasitvi enakopravnosti, sklicevanju na ekološko in socialno funkcijo lastnine, uravnotežen ekonomski in
socialni razvoj, družbeno solidarnost itd. nastajajo med različnimi posamezniki oziroma med pripadniki različnih družbenih skupin.86 Nekateri
filozofi, sociologi in politologi so prepričani, da se bodo s pojavom biogenetike in genskega inženirstva, z ekonomsko globalizacijo ter neslutenim
razvojem komunikacijske in informacijske tehnologije družbene neenakosti med »razvitimi« in »nerazvitimi« v prihodnje še hitreje stopnjevale.
Tudi v t. i. demokratičnih kapitalističnih državah naj bi se družbene razlike med posamezniki in družbenimi skupinami povečevale, povečeval naj
bi se tudi delež revščine, odrinjenih na družbeno obrobje, izključenih
(t. i. »underclass«) itd.. Tisti, ki zastopajo radikalna (bolje: realna) družbeno-kritična stališča, opozarjajo na neustreznost in vprašljivo legitimnost obstoječega družbeno-ekonomskega sistema, saj ta očitno ni sposoben zajeziti stopnjevanja socialnega razslojevanja in še manj zagotoviti
uravnoteženega ekonomskega in socialnega družbenega razvoja (pomanjkljivosti oziroma »disfunkcije« obstoječega sistema označujejo kot
znamenja zatona liberalne demokracije in kapitalistične ekonomije).87
Opaziti je, da tako države kot tudi mednarodna skupnost k zmanjševanju družbene neenakosti in k boju proti revščini pristopajo s figo v žepu.
Ekonomsko-politične elite, ki upravljajo z državo in mednarodnimi organizacijami, ne obsojajo (vsaj ne eksplicitno, odločno in konsekventno)
enormnega bogastva manjšine na vrhu družbene hierarhije (to je vse prej
kot nelogično, saj omenjene elite sodijo v to manjšino!) ter velikanskih
razlik v dohodkih in premoženju mer državami, regijami, družbenimi
skupinami in posamezniki. V sferi globalnega političnega in ekonomske86
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Za primer vzemimo statistične podatke o uradno pri(po)znani revščini v ZDA in Sloveniji. Po podatkih Popisnega biroja ZDA (U. S. Bureau of Census) je v ZDA stopnja
revščine po štirih letih padanja z 11,3 % v letu 2000 porasla na 11,7 % celotne populacije v letu 2001 (velja pripomniti, da neuradna merjenja za leto 2001 navajajo skoraj 14 % revnih). V celotni populaciji belopoltih Američanov je bilo po podatkih biroja leta 1999 revnih 7,7 % (stopnja revnih se je v okviru te populacije od leta 1990
zmanjšala za približno 1 %), medtem ko je bilo temnopoltih Afroameričanov revnih
22,5 % (stopnja revnih se je v celotni populaciji temnopoltih Afroameričanov od leta
1990 sicer zniževala) in Hispanoameričanov 21,6 % (tudi v okviru te populacije se je
stopnja revščine od leta 1990 zniževala). Glej (www.census.gov). V Sloveniji naj bi
po podatkih Statističnega urada RS nekaj več kot 14 % ljudi živelo pod pragom
revščine.
V nasprotju s takänimi napovedmi obstajajo tudi vizije (konservativnih piscev) o
»koncu zgodovineā, ki naj bi s parlamentarno demokracijo in kapitalisti‹no tržno
ekonomijo dosegla svoj dokon‹ni in hkrati optimalni (!) stadij.
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ga načrtovanja (ki sodi zlasti v domeno OZN, Svetovne banke, Mednarodnega monetarnega sklada itd.) se deklarativni imperativ »uravnoteženega družbenega razvoja« uradno kaže v težnji po demokratizaciji in
pospeševanju ekonomskega razvoja zaostalih regij (Donnelly, 1999: 608–
632). Ob tem velja pripomniti, da je – kot kaže praksa – v nerazvitih regijah učinkovita demokratizacija zaradi posebnosti (različnosti) kulturnega
razvoja, avtoritarne politične tradicije in zakoreninjenosti (verskega) tradicionalizma dokaj iluzorna, medtem ko pri pospeševanju ekonomskega
razvoja v interesu zmanjševanja revščine trčimo celo ob paradoks (Midlarsky, 1997: 110–156 in 227–244). Nekatere raziskave namreč opozarjajo,
da se je z izvajanjem programov pomoči mednarodnih (humanitarnih)
organizacij ter investicijami mednarodnih finančnih institucij, zahodnih
multinacionalk in korporacij v nerazvitih regijah socialna neenakost,
revščina, marginalizacija ter ekološka in socialna škoda na daljši rok celo
povečevala. Glede na zatečeno stanje ob kritičnih intelektualcih tudi nekatere mednarodne nevladne organizacije za človekove pravice in različna »gibanja za boljšo in pravičnejšo globalizacijo« vse glasneje opozarjajo
na neustreznost ustaljenega pristopa k zmanjševanju razkoraka med »razvitim« svetom in drugimi regijami sveta in na potrebo po vzpostavitvi
novega pravičnejšega družbenega reda (»new world order«) na globalni
ravni.88
Problematika zmanjševanja družbenih neenakosti je kompleksna tudi
v razvitem (t. i. demokratičnem) svetu. Klasični liberalni argumenti, da
gre pri nesorazmernih družbenih neenakostih, revščini, ekonomski in
socialni razslojenosti, podzastopanosti oziroma izključenosti pripadnikov nekaterih družbenih skupin itd. za – ekonomsko zaželeno – »naravno« družbeno diferenciacijo, ki nastaja na temelju nevtralnih ekonomskih mehanizmov in nevtralnih mehanizmov pravnega urejanja
družbenih razmerij, so v družbeni in pravni teoriji večinoma preseženi.
Kljub dejstvu, da so družbene neenakosti objektivno dejstvo in konstruktiven element političnega, ekonomskega in socialnega razvoja, sodobne
družboslovne znanosti (v njihovem okviru tudi družbena in pravna teorija) poudarjajo potrebo po socialnem izravnavanju in zmanjševanju neenakosti. Na tej podlagi nastajajo različne strategije in koncepti boja proti
revščini,89 ki jih v posameznih okoljih (državah) z uveljavljanjem političnih, ekonomskih in pravnih instrumentov bolj ali (raje) manj dosledno
in uspešno udejanjajo v praksi.
Mednarodne organizacije in posamezne države se – ob sklicevanju na
imperativ stalnega povečevanja gospodarskega razvoja – praviloma zatekajo h klasičnim ukrepom socialne države oziroma države blaginje (welfare state). Za klasične pristope k zmanjševanju družbenih neenakosti je
88
89

Prizadevajo si za odpis dolgov nerazvitim in pravično prerazdelitev bogastva od »razvitih« k »nerazvitim«.
Glej npr. P. Spicker, The Rights of the poor: Conceptual Issues, Powerty and the
Law, v: Robson in Kjonstad, 2001: 3–17).
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značilno zaupanje v obstoječi družbeno-ekonomski sistem in v ustaljene
politične, ekonomske in pravne mehanizme, ki se praviloma usmerjajo k
bolj uravnoteženemu ekonomskemu in splošnemu družbenemu razvoju,
zagotavljanju ekonomske in socialne varnosti (politika zaposlovanja,
plačna politika, pokojninska politika, politika na področju socialnega in
zdravstvenega varstva in zavarovanja s posebnim poudarkom na posebnem varstvu šibkejših članov družbe itd.), k zmanjšanju brezposelnosti,
izobraževanju ipd.. V nekaterih državah (tudi v Evropski uniji kot naddržavni skupnosti) se v zadnjem času na različnih družbenih področjih
(politika, izobraževanje, zaposlovanje ipd.) razvijajo posebne politike
(»policies«), ki vključujejo bolj ali manj učinkovite programe za zmanjševanje družbenih neenakosti (npr. t. i. politike enakih možnosti na
področju izobraževanja, zaposlovanja, upravljanja javnih zadev ipd., posebni programi za družbeno integracijo socialno šibkejših, izključenih
itd.).90
Kritično družboslovje takšnemu (tradicionalnemu) pristopu nasprotuje in ob tem posebej opozarja na nezadostnost klasičnih pristopov k
reševanju te žgoče problematike sodobnega sveta. Nekatere novejše,
družbeno-kritične smeri v družboslovju se opirajo na postmoderne vredno(s)tne orientacije (izražajo se tudi v zahtevah družbenih gibanj za
»pravičnejšo globalizacijo«) in statistično podprte raziskave stanja na
področju revščine in družbenih (socialno-ekonomskih) neenakosti. Opozarjajo na nujnost globljih in obsežnejših sprememb v zasnovi, organizaciji in delovanju sodobne demokratično-kapitalistične družbene organizacije, brez katerih sta prizadevanje za učinkovitejše uresničevanje
temeljnih človekovih pravic – npr. pravice do enakopravnosti in pravičn(ejš)ih enakih možnosti, socialnih in ekonomskih pravic itd. – in zmanjševanje družbenih neenakosti vnaprej obsojeni na neuspeh.91
90

91

Liberalni kritiki socialne države (npr. Rawls in Matteucci) poudarjajo, da se je
država blaginje ob koncu 20. stoletja pokazala kot neučinkovit model družbene organizacije, ki je neuspešen pri izpolnjevanju svojih ciljev in v (pre)veliki meri nasprotuje optimalnemu uveljavljanju pravne države, človekovih pravic in demokracije
(Kanduč kot značilen predstavnik kritičnega družboslovja ima glede vloge in poslanstva, ki ga imata pravna in socialna država, drugačno mnenje: obe – vsaka na
svoj način – naj bi služili ohranitvi obstoječe – skrajno neuravnotežene – distribucije
virov in dobrin). Bolj enotna so opozorila, da je tradicionalno (moderno) razumevanje (demokratične) družbe (v njenem okviru tudi pravne in socialne države) in
načrtovanje njenega socialnega razvoja preživeto in neučinkovito, zaradi česar je potrebno na globalni ravni zagotoviti nove (alternativne) oblike političnega in ekonomskega družbenega delovanja, ki bodo zagotavljale potencial ohranjanja socialne kohezije in uravnoteženega ekonomskega, političnega in socialnega razvoja.
Kanduč poudarja, da je obstoječe krivične in sramotne družbene neenakosti mogoče
odpraviti zgolj z (pre)razporeditvijo bogastva in dohodkov, tj. s političnim delovanjem in ukrepanjem, ki v sedanjih razmerah ni le nujno in zaželeno, ampak je – v
optiki prava človekovih pravic – tudi normativno zapovedano. Strukturnih vzrokov
revščine in izjemnih socialno-ekonomskih neenakosti se po njegovem mnenju ne da
odpraviti s kozmetičnimi ukrepi »socialne države« (Kanduč, 2003: 132).
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V tej knjigi se kot pomembna zastavljajo tudi vprašanja, kakšno je razmerje med problemi revščine, socialne marginalizacije in družbene neenakosti na eni in pravom oziroma pravnim sistemom na drugi strani. Ali
in kako lahko sodobno pravo (pravno urejanje) prispeva k zmanjševanju
družbenih neenakosti? Ali je v ta namen potrebno uveljaviti določene reforme pravnega sistema? Prav tako se zastavlja vprašanje, ali je sodobno
demokratično pravo oziroma pravno urejanje (posredno) diskriminacijsko do pripadnikov določenih družbenih skupin. In ne nazadnje, katere
instrumente je mogoče in pravno dopustno (!?) uveljavljati v interesu
zmanjševanja revščine, socialne razslojenosti, izključenosti in marginalizacije? (Prim. Grandvoinnet, 2001:151–173.) V zvezi s temi vprašanji
velja znova izpostaviti težnje po »reinterpretaciji« osrednjih ustanov
demokracije in vladavine prava. V teh težnjah – določajo jih postmodern(ističn)i trendi v sodobni teoriji in filozofiji prava – se kot rečeno posebej izpostavlja kakovostna nadgradnja konceptov in načel pravne, socialne in demokratične države. K zmanjševanju družbenih neenakosti se
tudi na podlagi teh teženj vse bolj pogosto pristopa z uveljavljanjem političnih, zakonodajnih in drugih ukrepov za spodbujanje oziroma ustvarjanje enakih možnosti socialno, politično in ekonomsko deprivilegiranih
posameznikov in družbenih skupin. Ti ukrepi so v sferi pravnega (zakonodajnega) urejanja družbenih odnosov operacionalizirani in bolj ali
manj učinkovito uresničeni v kontekstu uresničevanja ustavnega načela
enakopravnosti. V ta okvir lahko kot rečeno umestimo tudi uveljavljanje
t. i. pozitivne diskriminacije, s katero naj bi posameznikom in družbenim skupinam v manj ugodnem družbenem položaju zagotavljali višjo
raven dejanske enakopravnosti v družbenih odnosih in posledično učinkovitejšo udeležbo v političnem, gospodarskem in kulturnem družbenem življenju.

ENAKOPRAVNOST
SPLOŠNO O ENAKOPRAVNOSTI
V modernem pravnem redu enakopravnost pojmujemo kot enako pravno
obravnavanje in pravno varstvo pravnih naslovljencev. Načelo enakopravnosti – v povezavi z načeli pravne in socialne države – zagotavlja pozitivnopravni temelj uresničevanja relativne družbene enakosti. Sodobni
ustavnopravni dokumenti običajno izrecno razglašajo načelo enakopravnosti, medtem ko načelo relativne družbene enakosti izhaja iz razlage ustavnega konteksta (nekateri to načelo neposredno povezujejo z načelom
socialne države) in je posledično vsebinsko oziroma pomensko mnogo
manj konkretno in določ(e)no od načela enakopravnosti.92
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Načelo enakopravnosti je v nasprotju z načelom relativne družbene
enakosti »opremljeno« z mehanizmi relativno učinkovitega praktičnega
udejanjanja. Perenič npr. ugotavlja, da je pravna enakost zaradi svoje
normativne predvidljivosti in vsaj potencialne uresničljivosti v bistvu privilegiran vidik uveljavljanja relativne družbene pravičnosti. Kot tako
načelo enakopravnosti ni zgolj eno izmed (ustavno)pravnih načel, temveč
je osrednje načelo, ki diagonalno seka celotni pravni sistem, tako v njegovi abstraktno-urejevalni kot tudi konkretno-aplikativni razsežnosti.
Ostala, sicer zelo pomembna pravna načela se v razmerju do načela enakopravnosti kažejo kot načela, ki dobe svoj smisel in svojo dokončno vsebino šele tedaj, ko jih uresničujemo v tesni povezavi z načelom enakopravnosti (Perenič, 1992).
V modernem pravnem sistemu uresničevanje enakopravnosti poleg
splošnega načela enakopravnosti zagotavljajo posamezne določbe ustavnih dokumentov, določbe splošnih mednarodnih pravnih aktov na
področju varstva temeljnih pravic, določbe mednarodnih pravnih aktov
na področju preprečevanja diskriminacije ter določbe zakonov in drugih
pravnih aktov, ki na različnih področjih pravnega urejanja uveljavljajo
enakopravnost (glej poglavje o virih enakopravnosti). Uresničevanje enakopravnosti omogočajo tudi nekatere strukturne značilnosti modernega
prava, med katerimi je treba omeniti zlasti splošnost in abstraktnost.
Splošnost in abstraktnost kot temeljni lastnosti prava preprečujeta, da bi
normodajalec samovoljno in pristransko, brez prepričljivo utemeljenih
razlogov, različno urejal enaka pravna dejstva (dejanska stanja) in s tem
(de)privilegiral določene posameznike ali dejanske položaje. Splošnost
pravne norme se izraža v tipskem, posplošenem naslavljanju posameznikov s pravicami in dolžnostmi ter opredeljevanju njihovih pravnih
položajev, kar onemogoča, da bi določene (izbrane) posameznike formalno-pravno obravnavali (de)privilegirano. Abstraktnost prava oziroma
pravne norme se, na drugi strani, izraža v vnaprejšnjem (ex ante) normativnem določanju pravic, dolžnosti in pravnih položajev, kar preprečuje,
da bi (arbitrarni) zakonodajalec pravice in obveznosti pravnih naslovljencev prilagajal interesom v že nastalih posamičnih (konkretnih) primerih.93
92
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Izjemo od tega pravila predstavlja francoska Deklaracija o pravicah človeka in
državljana. V njej je splošno načelo (družbene) enakosti povzeto v določilu, da so
družbene neenakosti dopustne samo v splošnem interesu (glej zgoraj). Med sodobnimi ustavnimi dokumenti je podobna določba implicirana v italijanski ustavi iz leta
1946, ki v temeljnih načelih pravi, da »… vsi državljani uživajo enako družbeno dostojanstvo in so enaki pred zakonom …« in da je »… naloga republike, da odpravlja
gospodarske in socialne ovire, ki z omejevanjem svobode in enakopravnosti državljanov onemogočajo poln razvoj človekove osebnosti in dejansko sodelovanje vseh
delavcev pri politični, gospodarski in socialni organizaciji države«.
O splošnosti in abstraktnosti ter drugih temeljnih lastnostih modernega prava glej
Perenič, 1983.
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V ustavnopravni teoriji se je zastavilo vprašanje, ali načelu enakopravnosti ustreza tudi (temeljna) pravica do enakopravnosti, ki daje posamezniku pravovarstveni zahtevek za njeno udejanjanje (prim. Mahnič, 2002:
362). Enakopravnosti npr. ni mogoče najti med pravicami, ki jih v 2.
členu našteva francoska Deklaracija o pravicah človeka in državljana. Zdi
se, da je v deklaraciji enakopravnost zasnovana kot načelo, na podlagi
katerega se uveljavljajo ostale človekove pravice. Da ne gre za človekovo
pravico, naj bi izhajalo tudi iz dejstva, da ne obstaja absolutna enakopravnost, temveč enakopravnost, ki se manifestira (le) v prepovedi arbitrarnega razločevanja. Na to, da v zvezi z izražanjem/artikulacijo načela
enakopravnosti težko govorimo o človekovi pravici, kaže tudi evropski sistem varstva človekovih pravic, v katerem je imela »pravica do enakopravnosti« (pred sprejemom 12. protokola!) odvisen (ancilaren) položaj.
Prepoved diskriminacije iz 14. člena Evropske konvencije o človekovih
pravicah ni pomenila samostojne pravice do enake pravne obravnave,
temveč zahtevo, da je treba pravice in svoboščine iz Konvencije uresničevati v skladu z enakopravnostjo posameznikov. To je pomenilo, da
je bilo mogoče kršitev 14. člena uveljavljati le v povezavi z eno od konvencijskih pravic. Enakopravnost po evropskem pravu človekovih pravic
v prvotni ureditvi torej ni imela statusa iztožljive človekove pravice. Šele
Protokol št. 12 je v 1. členu zagotovil, da je uživanje katerekoli pravice, ki
jo določa (nacionalno ali mednarodno) pravo, torej ne le pravice iz Konvencije, zagotovljeno brez diskriminacije na katerikoli od določenih podlag.94 Drugače (širše) je načelo enakopravnosti že od začetka obstoja in
delovanja razlagalo Ustavno sodišče RS. Iz načela prepovedi diskriminacije in enakosti pred zakonom ter načela enakega varstva pravic (glej poglavje o strukturi načela enakopravnosti) je izpeljalo človekovo pravico,
katere kršitev lahko posameznik uveljavlja z ustavno pritožbo, ki sicer ni
pravno sredstvo za uveljavljanje ustavnih načel.95
Ne glede na to bolj ali manj mimogrede omenjeno dilemo lahko enakopravnost na splošno označimo ne le kot privilegirano, temveč tudi kot
izjemno problematično načelo modernega pravnega sistema. Ambivalentna, umetna in formalna narava modernega prava je namreč značilna
tudi za enakopravnost kot njegovo bistveno prvino (glej spodaj). Kot posledica ambivalentne, umetne in formalne narave enakopravnosti se med
svobodo in enakopravnostjo na eni strani in med formalno in dejansko
enakopravnostjo na drugi strani porajajo očitna protislovja. Zato ne preseneča, da se je enakopravnost tako v ustavnopravni teoriji kot tudi v
94

95

Iz besedila Protokola št. 12 je razvidno, da se zapoved nediskriminatornega oziroma
enakopravnega obravnavanja še vedno navaja v razmerju do pravice. Enakopravnost torej tudi po sprejetju Protokola št. 12 ostaja »odvisna pravica«.
Odl. US RS št. U-I-101/95 z dne 8. 1. 1998. Ustavno sodišče ugotavlja, da »… sporni
poseg torej ni bil samo nedopustni poseg v načelo varstva zaupanja v pravo, ampak
prav tako nedopusten poseg v načelo in pravico do enakosti pred zakonom«.
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okviru zakonodajnega urejanja in ustavnosodnega odločanja uveljavila
ne le kot eno najpomembnejših, temveč tudi kot eno najbolj občutljivih
področij.96

O NARAVI ENAKOPRAVNOSTI
V praksi pravnega urejanja lahko dosledna uresničitev načela enakopravnosti bistveno poseže v svobodo kot pomembno pravno vrednoto (prim.
Gaspari, 1999: 316). V razmerju do svobode se namreč enakopravnost po
eni strani pojavlja kot načelo, ki prispeva k ustvarjanju pogojev in realnih
predpostavk udejanjanja svobode,97 po drugi strani pa je enakopravnost
tisto pravno načelo, ki se izpostavlja kot ovira pri uveljavljanju posameznikovega individualnega svobodnega ravnanja na različnih področjih
družbenega delovanja. Zaradi protislovij, ki nastajajo v razmerju med
enakopravnostjo in svobodo (in nekaterimi drugimi vrednotami), lahko
govorimo o ambivalentni naravi enakopravnosti.98
Pri uresničevanju načela enakopravnosti se pravna enakost udejanja
skozi svojo izenačujočo (komutativno) in razdeljujočo (distributivno)
komponento. V prvem primeru naj bi normodajalec dejansko neenake
pravne naslovljence enako pravno obravnaval, medtem ko naj bi v drugem primeru dejansko neenake naslovljence pravno obravnaval neenako
v sorazmerju z njihovo (dejansko) neenakostjo. Pri uresničevanju razdeljujoče komponente načela enakopravnosti se zastavlja vprašanje o tem,
kaj je dopustno kot odločujoča razlika, ki opravičuje neenako pravno
obravnavanje, in kaj oziroma v čem je merilo, ki določa konkretno vsebino neenakega oziroma različnega obravnavanja (glej zgoraj). Določitev
(vsebine) tega merila je v domeni normodajalca (npr. zakonodajalca), ki v
okviru svoje normodajne funkcije umetno in posledično potencialno
arbitrarno opredeljuje bodisi enaka bodisi različna pravno odločilna dejanska stanja, na katera navezuje pravice in (ali) obveznosti (prim.
Zupančič, 1994). Pri abstraktnem pravnem (npr. zakonodajnem) urejanju
96

97
98

Posebej občutljivo vprašanje, ki se pojavlja v zvezi s konkretizacijo predpisov, je
vprašanje uresničevanja načela enakopravnosti oziroma enakega obravnavanja v interesni in zasebni sferi (npr. na področju delovanja interesnih organizacij, na trgu
zasebnih dobrin in storitev ipd.). V tej knjigi se s to tematiko ne bom podrobneje ukvarjal.
Prav tako pa tudi za ustvarjanje pogojev oziroma realnih predpostavk za zagotavljanje relativne družbene enakosti. Prim. Šturm, 2002: 172–192.
Ambivalentna narava prava in enakopravnosti se izraža v okoliščini, da je pravo
hkrati zagotovilo in omejitveni dejavnik zagotavljanja in uresničevanja svobode. V
ontološkem pogledu je ambivalentna narava enakopravnosti izraz protislovja, ki ga
človek ozavešča pri racionalni apercepciji svobode in pravičnosti kot temeljnih vrednostnih meril pravnega urejanja. Več o tem v poglavju o vrednotah.
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družbenih razmerij se potencialno arbitrarno ustvarjajo razlike in posledično neenakosti tam, kjer jih dejansko ni oziroma jih pred normodajnim posegom ni bilo. Po drugi strani normodajalec potencialno arbitrarno pravno izenačuje dejanska stanja in posameznike, ki so v realnem
družbenem življenju neenaki oziroma različni. Ta lastnost pravnega urejanja družbenih odnosov kaže na umetno naravo enakopravnosti.
Posamezniki so pred zakonom dejansko enaki samo v pogledu tistih
abstraktno-pravno opredeljenih lastnosti, glede katerih so enaki tudi
zunaj zakona. Abstraktna pravna pravila torej načeloma zagotavljajo enakost v formalno-pravnem smislu, kar pomeni, da – zadevajoč pravne naslovljence – zanemarjajo tiste konkretne subjektivne okoliščine, ki (po
presoji normodajalca) niso pravno odločilne. Z razločevanjem pravno
bistvenega (odločilnega) od nebistvenega,99 ki se mu (abstraktno) pravno
urejanje družbenih razmerij ne more izogniti, so pravna pravila po svoji
naravi formalna in potencialno vsebinsko diskriminatorna, saj potencialno določajo arbitrarna merila razločevanja.100 Tudi na aplikativni ravni,
torej v postopkih pred sodišči in drugimi državnimi organi oziroma nosilci javnih pooblastil, kjer naj bi bilo v skladu s splošnim načelom enakopravnosti zagotovljeno enako varstvo pravic, načelo enakopravnosti
pomeni predvsem jamstvo, da pri konkretnem odločanju ne bo pravno
odločilna nobena izmed okoliščin, ki jih zakon ali drug predpis kot pravno odločilnih ni v naprej opredelil. Iz navedenega sledi, da splošna in
abstraktna pravna pravila pri uresničevanju (načela) enakopravnosti posameznike v okviru pravno relevantnih kriterijev formalno izenačujejo,
zunaj tega okvira (odvisno od okoliščin konkretnega primera!) pa jih potencialno materialno (vsebinsko) diskriminirajo. V prikazanem kontekstu lahko govorimo o formalni naravi prava, ki bistveno zaznamuje tudi pravno enakost kot eno izmed temeljnih pravnih načel.
S strogo formalističnim uresničevanjem (načela) pravne enakosti je
formalna enakopravnost nadrejena dejanski enakopravnosti v primerih,
ko pravni naslovljenci v pravna razmerja vstopajo politično, ekonomsko,
socialno, kulturno itd. različni oziroma neenaki.101 Zaradi dejanske ne99

V tej zvezi B. M. Zupančič slikovito primerja besedilo določb kazenskega zakonika,
ki opredeljuje kaznivo dejanje naklepnega umora in krivdo za storjeno dejanje, z romanom Zločin in kazen. Iz primerjave je razviden reduktivizem razločevanja pravno
bistvenega od nebistvenega, s katerim je pri opredeljevanju pravno odločilnih dejstev obremenjeno abstraktno pravno urejanje družbenih razmerij (Zupančič, 1994).
100 V tem kontekstu je utemeljevanje modernega prava kot relativno avtonomnega,
nevtralnega in objektivnega mehanizma za urejanje družbenih razmerij problematično vsaj toliko, kolikor zanemarja dejstvo, da sfere individualnega in družbenega,
ki so pravno-urejevalno zaobsežene, pomenijo zgolj vrh ledene gore bivanjske večrazsežnosti posameznika (Flander, 1998: 243).
101 Cerar v tej zvezi ugotavlja, da formalno izenačevanje v dejansko raznolikem svetu
nujno vodi v substančno neenakost, saj je enake abstraktne (človekove) pravice nemogoče preoblikovati v enake konkretne pravice. Načelo enakopravnosti je zato na
konkretni družbeni ravni nujno substančno diskriminatorno, saj neenake ljudi
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enakosti ljudi (v premoženju, izobrazbi, zaradi spola, družbenega
položaja ipd.) je torej zgolj formalno zagotavljanje enakopravnosti oziroma enako obravnavanje potencialno diskriminatorno. S formalnopravnim priznavanjem enakih (temeljnih) pravic posameznikom v manj
ugodnem družbenem položaju (npr. pripadnikom oziroma pripadnicam
različnih t. i. deprivilegiranih družbenih skupin) dejansko ni zagotovljeno uveljavljanje enakih pravic oziroma pravic v enakem obsegu kot pripadnikom (pripadnicam) središčnih družbenih skupin.
Na temelju spoznanj o naravi enakopravnosti in enakopravnega urejanja družbenih razmerij se v ustavnosodni praksi (s sodelovanjem ustavnopravne teorije) v kontekstu prizadevanja za dejansko enakopravnost in
enake možnosti, preprečevanje de facto diskriminacije in zmanjševanje
družbenih neenakosti postopno vzpostavlja model vsebinske enakopravnosti.102 Vsebinski pristop k razumevanju in uresničevanju enakopravnosti opozarja, da (formalno) enakopravno obravnavanje posameznikov
v enakem (bistveno podobnem) položaju – v primeru nedovzetnosti za
družbeni kontekst uresničevanja enakopravnosti – ne zagotavlja dejanske enakopravnosti tistih (formalno) enakopravno obravnavanih posameznikov oziroma posameznic, ki so se npr. zaradi obrobne družbene
pozicije, predsodkov in stereotipov, ki se pritajeno skrivajo v večinski (tj.
hegemonski) družbeni morali, pretekle diskriminacije, podzastopanosti
na določenih področjih življenja itd., znašle v dejansko deprivilegiranem
položaju.103 Uresničevanje enakopravnosti na podlagi modela vsebinske
enakopravnosti pridobiva novo razsežnost, ki se izraža v oblikovanju instrumentov, ki so namenjeni preprečevanju posredne diskriminacije.
Med njimi ima – kot sem že nekajkrat poudaril – posebno mesto tudi t. i.
pozitivna diskriminacija.104

obravnava enako. To je po Cerarjevem mnenju posledica formalne omejenosti prava
in doktrine človekovih pravic. Glej Cerar, 1997: 70–71.
102 Kot vrednostna podlaga za nadgradnjo tradicionalnega formalističnega pristopa k
uresničevanju enakopravnosti se v ustavnopravni teoriji navaja človekova enaka
vrednost oziroma enako dostojanstvo.
103 Glej npr. Fenwick, 1998: 507–516. »The model of substantive equality recognises that
treating like as like, while ignoring the social context within which such treatment is meted
out, fails to take account of disadvantages woman may be under due to past discrimination
and social attitudes.«
104 Prim. ibidem. »If a substantive as opposed to a formal equality approach is adopted, policies which may lead to structural reform, including the use of affirmative action, can be justified …«
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STRUKTURA (NAČELA) ENAKOPRAVNOSTI
Temeljno strukturno prvino ustavnega načela enakopravnosti predstavlja
prepoved diskriminacije pri zagotavljanju, uresničevanju in varovanju temeljnih pravic. V kontekstu prepovedi diskriminacije vsakomur pripadajo enake temeljne pravice ne glede na raso, narodno in etnično pripadnost, spol, premoženje, družbeni položaj ali katerokoli drugo osebno
okoliščino. Prepoved diskriminacije pri zagotavljanju, uresničevanju
in varovanju temeljnih pravic je postala ena izmed najpomembnejših
določb v ustavah demokratičnih držav.105 Določbo o prepovedi diskriminacije vključujejo tudi ključni mednarodni pravni dokumenti na področju varstva človekovih pravic.106 Poleg prepovedi diskriminacije se je
kot pomembna strukturna prvina enakopravnosti uveljavilo načelo enakosti pred zakonom. Slednje obsega enakost v zakonu, ki pri ustvarjanju
prava prepoved diskriminacije s temeljnih pravic razširja tudi na določanje ostalih (zakonskih) pravic, dolžnosti in pravnih položajev posameznikov107 ter enakosti pred zakonom oziroma načelo prepovedi arbitrarne
105 Glej

npr. prvi odst. 14. člen Ustave RS: »Vsakomur so zagotovljene enake pravice in
temeljne svoboščine ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero politično ali drugo
prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj ali katerokoli drugo
osebno okoliščino.« Nekateri ustavni dokumenti vključujejo formulacijo, s katero
izrecno prepovedujejo diskriminacijo na podlagi rase, spola, družbenega položaja
itd.. Primerjaj 3. člen Temeljnega zakona ZRN, 7. člen Ustave Republike Avstrije,
XIV. amandma k Ustavi ZDA itd.. Prepoved diskriminacije v XIV. amandmaju k Ustavi ZDA je specifična, saj določba zagotavlja enako pravno varstvo (»equal protection
before law«). Iz razlage XIV. amandmaja v precedensih Vrhovnega sodišča ZDA je
razvidno, da določba kljub specifičnemu besedilu vključuje klasično vsebino načela
enakopravnosti: poleg enakega pravnega varstva pravic v postopkih pred državnimi
organi (enakosti pred zakonom) vključuje tudi prepoved diskriminacije glede temeljnih (ustavnih) pravic in splošno načelo enakosti v zakonu.
106 Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah v 6. členu določa: »Države,
stranke tega pakta, se zavezujejo, da bodo spoštovale in vsem ljudem, ki so na njihovem ozemlju, zagotovile v tem paktu priznane pravice, brez razlikovanja glede na
raso, spol, barvo kože, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, narodno ali socialno poreklo, premoženje, rojstvo ali kakšno drugo okoliščino.« Podobno pravi tudi
evropska Konvencija za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin (v nadaljevanju Evropska konvencija o človekovih pravicah) v izvirnem besedilu 14. člena (besedilo člena je bilo dopolnjeno s Protokolom št. 12, ki vključuje splošno načelo enakosti pred zakonom): »Uživanje pravic in svoboščin, določenih v tej konvenciji, je
zajamčeno brez razlikovanja glede na spol, raso, barvo kože, jezik, vero, politično ali
drugo prepričanje, narodnostni ali družbeni izvor, pripadnost narodni manjšini,
lastnino, rojstvo ali druge položaje.«
107 Glej npr. drugi odst. 14. člena Ustave RS. »Vsi so pred zakonom enaki«, prvi odst. 3.
člena nemškega Temeljnega zakona: »Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich« in
prvi odst. 7. člena avstrijske Ustave. Podobno besedilo vsebujejo tudi druge ustave
držav t. i. demokratičnega kroga. Splošno načelo enakosti pred zakonom vsebujejo
tudi nekateri mednarodni dokumenti, npr. Splošna deklaracija o človekovih pravicah: » …vsi so enaki pred zakonom … vsi, brez diskriminacije, imajo pravico do enakega pravnega varstva«, Evropska konvencija o človekovih pravic v 14. členu (ki je
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uporabe prava, ki vsakomur zagotavlja enake pravice oziroma njihovo
enako varstvo v postopkih pred državnimi organi oziroma nosilci javnih
pooblastil.108 Iz načela enakosti pred zakonom izhaja imperativ enakega
obravnavanja (v zakonih in drugih pravnih aktih ter pri njihovem konkretnem uveljavljanju), ki pomeni odsotnost neposredne ali posredne
diskriminacije pravnih naslovljencev, vendar ob tem ne izključuje njihovega stvarno utemeljenega različnega obravnavanja.
Ustavno načelo enakopravnosti torej vključuje prepovedni (prepoved
diskriminacije) in zapovedni (zagotavljanje enakosti pred zakonom)
vidik, ki ima podlago v zgodovinskem razlikovanju učinkovanja načela
glede na naslovnika oziroma zavezanca k spoštovanju (prim. Mahnič,
2002: 363). Koncepcija enakosti pred zakonom (»l’égalité devant la règle de
droit«) je nastala na predpostavki, da načelo zavezuje le upravne in sodne
organe oziroma vse tiste subjekte, ki pravo uporabljajo, ne pa tudi zakonodajalca, ki pravo (pravne norme) ustvarja. V okviru te (zgodnje) koncepcije naj bi enakopravnost pomenila predvsem dosledno uporabo oziroma konsistentno implementacijo zakona. Vsebina enakopravnosti se v
okviru te koncepcije izčrpa z obveznostjo državnih organov in ostalih nosilcev javnih pooblastil, da v dejanski situaciji uporabijo ustrezno pravno
normo in pri tem ne delajo izjem, ki niso predvidene z zakonom. Poslanstvo te koncepcije enakopravnosti je bilo v tem, da se opustijo privilegiji in se namesto njih vzpostavi vladavina splošnih in abstraktnih
pravnih norm, ki so jamstvo nepristranskosti in posledično enakosti pred
zakonom. Zakonodajalec je bil iz dometa te koncepcije izključen zaradi
narave normativne dejavnosti, katere bistvo je v razvrščanju (klasificiranju) dejanskih situacij na temelju v naprej določenih kriterijev (Mahnič,
2002: 363). Šele na temelju spoznanja, da se lahko zakonodajalec tudi
zmoti in da se lahko ob vzdrževanju formalne enakosti pred zakonom ustvarja oziroma ohranja vsebinska neenakopravnost, se je pojavila potreba po razširitvi učinkovanja načela enakosti pred zakonom tudi na zakonodajalca. Obveznost spoštovanja načela enakosti pred zakonom za
zakonodajalca je nastala z oblikovanjem koncepcije enakosti v zakonu
(»l’égalité dans la règle de droit«), ki se nanaša na prepoved zakonodajnega
razvrščanja na nedovoljenih podlagah, ki bi preraslo v diskriminacijo.
bil spremenjen s Protokolom št. 12): » … uresničevanje vseh pravic, predvidenih z
zakonom, je zagotovljeno brez diskriminacije glede na spol, raso, barvo kože, jezik
vero … ali kakšne druge okoliščine.«
108 Glej 22. člen Ustave RS. »Vsakomur je zagotovljeno enako sodno varstvo njegovih
pravic v postopku pred sodiščem in pred drugimi državnimi organi, organi lokalnih
skupnosti in nosilci javnih pooblastil, ki odločajo o njegovih pravicah, dolžnostih ali
pravnih interesih.« Enakost pred zakonom je v ustavah demokratičnih držav in v
mednarodnih pravnih dokumentih v večini primerov opredeljena s formulacijo
‘enako pravno varstvo’: »… vsi so enaki pred zakonom, vsi, brez diskriminacije,
imajo pravico do enakega pravnega varstva …« (XIV. amandma k Ustavi ZDA), »…
vsi, brez diskriminacije, imajo pravico do enakega pravnega varstva …« (Splošna deklaracija o človekovih pravicah) itd..
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Zakonodajalčeva dolžnost spoštovanja načela enakosti pred zakonom se
ne konča z doslednim upoštevanjem prepovedi diskriminiranja. Zakonodajalec je zavezan, da pri ustvarjanju splošnih in abstraktnih pravnih
norm izbira ustrezne (tj. relativno pravične) kriterije, na temelju katerih
ugotavlja podobnost in različnost dejanskih situacij in posameznikov, ki
terjajo enako ali različno pravno obravnavanje.109 Načelo enakosti pred zakonom namreč zakonodajalca ne zavezuje k enakemu obravnavanju vseh
dejanskih stanj in pravnih naslovljencev, temveč k (nearbitrarnemu) sorazmernemu enakopravnemu obravnavanju, saj v nasprotnem primeru učinkovito delovanje pravnega sistema ne bi bilo mogoče (Mahnič, 2002: 264).
Tako prepoved diskriminacije kot tudi zahteva po uresničevanju enakosti pred zakonom (enakosti v zakonu in pred zakonom) pomeni predvsem negativno obveznost državnih organov in drugih nosilcev javnih
pooblastil v razmerju do posameznika. Ti organi oziroma subjekti prava
ne smejo ustvarjati ali uporabljati tako, da bi brez stvarno upravičenih
razlogov ustvarjali razlike med posamezniki, ki v dejanskem življenju ne
obstajajo. Negativni vidik enakopravnosti je poudarjen v (formalistični)
koncepciji, ki vključuje dolžnost naslovnikov, da pri razvrščanju dejanskih stanj in posameznikov enako obravnavajo enake in različno obravnavajo različne, pri čemer jih ne zavezuje k reakciji na dejansko neenakopravnost v smislu njenega odpravljanja. Novejša vsebinska koncepcija
enakopravnosti daje načelu pravne enakosti širšo vsebino, ki temelji na
potrebi sodobne državne organizacije, da z normativno dejavnostjo intervenira v interesu zagotavljanja dejanske enakopravnosti oziroma odpravljanja dejanske neenakopravnosti, ki je npr. nastala kot posledica pretekle družbeno-institucionalne prakse. V tej zvezi velja že ob uvodni
seznanitvi s strukturo in vsebino (načela) enakopravnosti pripomniti, da
uresničevanje (načela) enakopravnosti v sodobnih demokratičnih državah in naddržavnih skupnostih v glavnem še vedno temelji na tradicionalnem konceptu formalne enakopravnosti, ki spregleduje dejanske
družbene okoliščine (revščino, ekonomske in socialne neenakosti itd.)
pravnega urejanja družbenih razmerij. Šele ob spoznanju, da sistemska
ureditev enakopravnosti in njeno pravno varstvo nista zagotovili za dejansko enakopravnost pripadnikov različnih spolov, etničnih in drugih
družbenih skupin itd., se kot nadgradnja ustaljene formalistične koncepcije enakopravnosti postopno uveljavlja model vsebinske enakopravnosti.
109 Ustavno

sodišče RS je ta kriterij opredelilo kot »objektivno utemeljen razlog«, »iz
narave stvari izhajajoč razlog«, »razlog, ki služi ustavno dopustnemu cilju« itd.. V
eni od svojih odločb (odl. št. U-I-57/92 z dne 3. 11. 1994) je Ustavno sodišče poudarilo, da »… to načelo prepoveduje, da bi zakon uveljavil neposredno ali posredno neupravičeno razliko v pravnih položajih, neodvisno od narave stvari in opredelitve
subjektov …«, da »… mora biti različnost dejanskih stanov dovolj pomembna, da
dopušča različno obravnavanje …« in da »… mora biti diferenciacija koherentno
vključena v pravni sistem«.
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PREPOVED DISKRIMINACIJE
V okviru pojma ‘diskriminacija’ na splošno razumemo dejavnosti oziroma procese, ki neupravičeno ustvarjajo manj ugoden pravni, politični,
ekonomski ali socialni položaj posameznikov ali (in) družbenih skupin
(prim. Townshend-Smith, 1998/2001: 64). Na področju pravnega urejanja
diskriminacija pomeni pravno nedopustno razlikovanje pravnih naslovljencev ali (in) dejanskih stanj. Prepoved diskriminacije je vključena v
strukturni in vsebinski okvir splošnega načela enakopravnosti, ki pravodajalcu pri zagotavljanju, uresničevanju in varovanju temeljnih pravic ne
dovoljuje razlikovanja, ki bi temeljilo na osebnih značilnostih posameznika (rasi, spolu, etnični pripadnosti itd.) ali družbenem položaju. Prepoved je splošna (v normativnem smislu), saj se nanjo lahko sklicujejo vsi
ljudje (npr. tudi tujci, osebe brez državljanstva ipd.) in načeloma tudi
pravne osebe zasebnega (izjemoma tudi javnega) prava.110
V širšem pomenu lahko o diskriminaciji govorimo tudi v primeru
pravno nedopustnega razlikovanja pri zagotavljanju zakonskih pravic,
dodeljevanju zakonskih obveznosti in zakonskem opredeljevanju pravnih položajev ter pri konkretnem uveljavljanju zakonskih pravic oziroma
nalaganju zakonskih obveznosti. Na podlagi koncepcije razdeljujoče (distributivne) pravičnosti se je uveljavilo pravilo, da je pri zagotavljanju zakonskih pravic in zakonskem dodeljevanju obveznosti pravno razločevanje (različno obravnavanje) dopustno, če je stvarno utemeljeno (če ni
arbitrarno). Pravni viri in literatura pravno nedopustno (arbitrarno) razlikovanje v pogledu zagotavljanja zakonskih pravic in opredeljevanja pravnih položajev označujejo bodisi kot diskriminacijo bodisi na splošno kot
kršitev načela enakopravnosti.111
Ustavnopravna prepoved diskriminacije je v modernih pravnih sistemih konkretizirana v mednarodnem in notranjem pravu, ki – v tistih
pravnih ureditvah, ki sodijo v precedenčni pravni sistem – skupaj z zavezujočo sodno prakso tvori t. i. protidiskriminacijsko pravo. Slednje se je
ponekod uveljavilo kot samostojna pravna panoga (prim. TownshendSmith, 1998/2001: 63–71). Poleg univerzalnih in regionalnih mednarodnih pravnih aktov s področja varstva človekovih pravic in preprečevanja
110 Ob

tem velja opozoriti, da so v ustavnih in mednarodnih dokumentih med temeljne
pravice praviloma kot posebna kategorija temeljnih pravic vključene politične in
državljanske (temeljne) pravice. Pravna narava teh pravic ni univerzalna, saj so vezane na državljanski status.
111 Terminologija se v različnih pravnih okoljih razlikuje. V zvezi s pravno nedopustnim
neenakim obravnavanjem (v širšem pomenu) je zlasti v anglo-ameriških pravnih
virih mogoče zaslediti pogosto uporabo izraza diskriminacija. V evropski kontinentalnih pravnih sistemih se v pravnih virih in literaturi uporaba izraza diskriminacija
praviloma nanaša na temeljne pravice, medtem ko se pravno nedopustno razlikovanje v pogledu zakonskih pravic oziroma obveznosti običajno označuje kot kršitev
enakopravnosti.
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diskriminacije velja kot vire protidiskriminacijskega prava omeniti zlasti
Pogodbo o ustavi Evropske unije, ki je nadomestila Pogodbo o Evropski
skupnosti (PES) in Pogodbo o Evropski uniji (PEU), ter nekatere sekundarne pravne vire (uredbe in direktive) Evropske unije oziroma Evropske
skupnosti.112 Posamezne države so na podlagi oziroma v skladu z mednarodnim (in naddržavnim) pravom sprejele posebne protidiskriminacijske zakone (v Sloveniji je takšen nedavno sprejeti Zakon o uresničevanju
načela enakega obravnavanja, ki opredeljuje neposredno in posredno
diskriminacijo ter jo izrecno prepoveduje), ki so na sistemski ravni, na
specifičnih področjih diskriminacije (na področju rasne, spolne, verske,
starostne itd. diskriminacije) oziroma na specifičnih področjih pravnega
urejanja (na področju varstva žensk, etničnih manjšin, otrok, nosečnic,
telesno in (ali) duševno prizadetih, na področju zaposlovanja, izobraževanja, upokojevanja ipd.) namenjeni preprečevanju diskriminacije.
V vsebinskem pogledu je prepoved diskriminacije usmerjena k področjem oziroma razlogom za razlikovanje pravnih naslovljencev ter k njihovim prizadetim oziroma pričakovanim interesom in koristim. V prvem
primeru se prepoved nanaša na t. i. de iure diskriminacijo, v drugem primeru pa na t. i. de facto diskriminacijo. De iure diskriminacija je npr. podana v primeru, ko posameznikom ali družbeni skupini v enakem oziroma bistveno podobnem položaju bodisi na abstraktni ravni (npr. z
zakonom) bodisi pri uresničevanju prava s posamičnimi pravnimi akti
niso zagotovljene enake pravice oziroma slednje niso zagotovljene v enakem obsegu (direktna diskriminacija). De facto disckriminacija je, na
drugi strani, podana v primeru, če oziroma ko so posameznikom ali
družbenim skupinam formalno sicer zagotovljene enake pravice oziroma
enak obseg pravic, vendar so pri tem posamezniki v manj ugodnem dejanskem položaju v pogledu uresničevanja pravic oziroma izpolnjevanja
obveznosti prikrajšani (indirektna diskriminacija).113 Preprečitev ali
odstranitev neupravičenih razlogov za razlikovanje (preprečevanje de
iure diskriminacije) ima namen, da formalno-pravno zagotovi enakost
začetnih priložnosti (enakih možnosti v formalno-pravnem smislu), in
sicer tako, da odstranjuje ovire, ki jih npr. zakonodajalec v interesu politične večine namenoma postavlja pred pripadnike manjšinskih oziroma
t. i. obrobnih družbenih skupin (Šturm, 2002: 180). Na drugi strani pa se
varstvo prizadetih interesov oziroma pričakovanih koristi (preprečevanje
de facto oziroma posredne diskriminacije) nanaša na rezultat oziroma
posledice pravnega urejanja (razlikovanja) in zahteva, da se preučijo posledice sprejetih pravnih norm in se odstranijo morebitni diskriminator112 Več

o tem v poglavju o virih enakopravnosti v pravnem redu Evropske unije in
Evropske skupnosti.
113 Prim. z opredelitvama, ki sta podani v Direktivi 2000/78/ES o splošnih okvirih enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu in v Zakonu o uresničevanju načela enakega obravnavanja (glej drugi del knjige).
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ni učinki pravnega urejanja.114 Če se v okviru presoje skladnosti pravnega urejanja z načelom enakopravnosti ugotovi, da ima pravna ureditev
posredno diskriminatorne učinke (da so ogrožene upravičeno pričakovane koristi oziroma prizadeti legitimni interesi pravnih naslovljencev), je
podan razlog za ugotovitev protipravnosti in za razveljavitev takšne pravne ureditve.
V teoriji protidiskriminacijskega prava (natančneje: v njenem konservativnem delu) se je zastavilo vprašanje, ali je indirektno diskriminacijo
glede na njene značilnosti sploh mogoče opredeljevati kot diskriminacijo. Prav tako se je zastavilo vprašanje, ali v okviru enakopravnega urejanja družbenih razmerij zadostuje formalno-pravno zagotavljanje enakih
možnosti oziroma ali zmanjševanje ekonomskih in socialnih neenakosti
sploh sodi v domeno enakopravnega urejanja (glej tudi poglavje o družbeni ne/enakosti). Poudariti (in pozdraviti!) velja, da pretežno formalističen pristop, ki se je usmerjal izključno na preprečevanje de iure
(direktne) diskriminacije, v novejšem času z uveljavljanjem koncepta
vsebinske enakopravnosti postopno zamenjuje diferencirano uresničevanje enakopravnosti, ki v določenem obsegu in pod določenimi pogoji
vključuje preprečevanje de facto (indirektne) diskriminacije. Medtem ko
je preprečevanje de iure diskriminacije usmerjeno zgolj k formalno-pravnemu enakemu obravnavanju oziroma formalno-pravnemu zagotavljanju
enakih izhodiščnih možnosti, je preprečevanje de facto diskriminacije
usmerjeno tudi k preprečevanju morebitnih diskriminatornih učinkov
pravnega urejanja, zmanjševanju družbenih (ekonomskih in socialnih)
neenakosti in čim bolj učinkovitemu ustvarjanju dejanskih enakih
možnosti pravnih naslovljencev.
V kontekstu uveljavljanja (modela) vsebinske enakopravnosti in preprečevanja posredne diskriminacije se je v novejši teoriji protidiskriminacijskega prava uveljavilo stališče, da sta pravno (npr. zakonodajno) urejanje in ustavnosodna presoja pravnega urejanja zaradi potencialnih
posrednih diskriminatornih učinkov posebej občutljiva pri nekaterih posebnih razlogih oziroma na posebnih področjih razvrščanja oziroma
(ne)enakega pravnega obravnavanja.115 To stališče je sprejel tudi slovenski zakonodajalec, ki je, kot sem že poudaril, spomladi 2004 sprejel sistemski zakon o uresničevanju načela enakega obravnavanja. Ta zakon je
med drugim namenjen tudi preprečevanju posredne oziroma de facto
114 V

tej zvezi ameriška doktrina razlikuje dva koncepta enakopravnosti oziroma enakega pravnega varstva: enakost v priložnostih (»equality of opportunity«) in enakost v
posledicah (»equality of outcome«). Širše glej Townshend-Smith, 1998 (ponatis 2001):
73–80.
115 Pri (ne)enakem pravnem obravnavanju na podlagi razlogov, na katere posameznik
ne more vplivati oziroma na podlagi objektivno nespremenljivih lastnosti posameznika ter še posebej pri obravnavanju (pripadnikov) družbenih skupin, ki so bile v
daljšem časovnem obdobju namenoma podvržene neenakemu pravnemu obravnavanju (npr. pripadnikov podzastopanih, manjšinskih, izključenih itd. družbenih
skupin). Prim. Šturm, 2002: 180 in Townshend-Smith, 1998/2001: 73–80.
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diskriminacije (zakon bom v kontekstu, v katerem se nanaša na pozitivno diskriminacijo kot instrument za preprečevanje posredne diskriminacije, predstavil v posebnem poglavju).

ENAKOST V ZAKONU
Kot rečeno, načelo enakopravnosti v segmentu, ki se nanaša na enakost v
zakonu (dodeljevanje pravic in obveznosti oziroma opredeljevanje pravnih položajev z zakonom), pravodajalcu ne zapoveduje absolutnega enakega obravnavanja posameznikov oziroma dejanskih stanj. Nasprotno:
pravodajalec je dolžan enake pravne naslovljence oziroma enaka dejanska stanja obravnavati enako in različne pravne naslovljence oziroma dejanska stanja ustrezno (v sorazmerju z njihovo neenakostjo) različno, kar
je že Aristotel opredelil kot uresničevanje razdeljujoče (distributivne)
pravičnosti prek (načela) pravne enakosti. Slovenski Zakon o uresničevanju načela enakega obravnavanja npr. določa, da določbe tega zakona ne
izključujejo stvarno in razumno upravičenega različnega obravnavanja,
ki ga za dosego legitimnega namena določajo posebni zakoni. Na podobno formulacijo se v svojih odločbah sklicuje tudi Ustavno sodišče. Načelo
enakopravnosti je torej v segmentu, ki se nanaša na enakost v zakonu,
prizadeto v primeru, ko pravodajalec pravne naslovljence oziroma dejanska stanja (ne)enako obravnava »brez stvarno utemeljenega razloga«.
Načelo enakopravnosti gre torej v segmentu, ki se nanaša na enakost v
zakonu, v najširšem smislu razumeti kot splošno prepoved samovolje
oziroma arbitrarnosti ali kot prepoved samovoljnega neenakega ali enakega (!) pravnega obravnavanja. Kadar pravodajalec (ob zakonodajalcu
tudi organi izvršilne oblasti, nosilci javnih pooblastil, v nekaterih primerih pa tudi pravne osebe zasebnega prava) prekorači meje »stvarno utemeljenih razlogov«, torej tedaj, ko enakega ali neenakega pravnega
obravnavanja ni mogoče razumno in stvarno opravičiti, je kršeno načelo
enakopravnosti oziroma enakosti v zakonu. Načelo enakopravnosti torej
med ostalim prepoveduje, da bi zakonodajalec ali drug organ posameznika ali določeno družbeno skupino brez stvarno utemeljenega razloga
pravno obravnaval drugače kot ostale pravne naslovljence (posameznike
ali družbene skupine).
Pri abstraktnem pravnem urejanju družbenih razmerij je pravodajalcu
dopuščena relativno visoka stopnja prostega preudarka (v nasprotnem
primeru bi bilo racionalno in učinkovito pravno urejanje družbenih razmerij onemogočeno), saj je pravodajalec tisti, ki načeloma odloča, katere
posameznike oziroma razmerja in katera dejanska stanja naj v pravnem
pogledu obravnavajo enako ali neenako (prim. Šturm, 2002: 175). Ob
tem pravodajalec ni dolžan, da bi v konkretnem primeru med več sprejemljivimi možnostmi pravnega urejanja oziroma razvrščanja izbral
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najprimernejšo, najrazumnejšo in najbolj upravičeno. Za ustavno legitimnost pravne ureditve, ki vključuje različno (neenako) pravno obravnavanje, zadostuje, če je za razvrščanje podan ustavno dopusten stvarno
upravičen in utemeljen razlog. Iz slovenske ustavnosodne prakse je npr.
razvidno, da se takšni ustavno dopustni razlogi razlikovanja utemeljujejo
s sistemsko upravičenostjo, pravno varnostjo, socialno državo ipd.. Morebitno odstopanje od sistemskih rešitev ni vnaprej ustavno nedopustno,
vendar je vsako sistemski ureditvi nasprotujoče si razvrščanje (ki ni utemeljeno s stvarnim razlogom) indic za samovoljo pravodajalca. V primerih, ko pravodajalec (npr. zakonodajalec) pri razvrščanju posameznikov
oziroma dejanskih stanj potencialno posega na področje temeljnih pravic, se dopustnim okvirom prostega preudarka postavljajo še strožje
meje (prim. Šturm, 2002: 175).
V vseh primerih je pravodajalec omejen z ustaljeno sodno prakso oziroma s precedensi, pravno-razlagalnimi doktrinami in (ustavno)pravno
teorijo. Ustavnosodna praksa (poleg sodne in upravne prakse) in v
manjšem obsegu avtentična razlaga zakonodajalca nazadnje določa, kdaj
oziroma v katerih primerih abstraktnega pravnega urejanja družbenih
razmerij je v okviru skopega besedila določbe o enakopravnosti enako
obravnavanje (ne)enakih dejanskih stanj in neenako obravnavanje (ne)enakih dejanskih stanj oziroma posameznikov pravno korektno oziroma
dopustno in kdaj diskriminatorno. V okviru ustavnosodnega odločanja
se torej oblikujejo dokončni odgovori na vprašanja o tem, katere neenakosti oziroma razlike pri posameznikih in dejanskih stanjih so takšne narave, da predstavljajo podlago za ustavno legitimno neenako pravno
obravnavanje, katere razloge oziroma kriterije je mogoče upoštevati kot
temelj neenakega oziroma različnega pravnega obravnavanja ter v čem
sta konkretna vsebina in obseg neenakega pravnega obravnavanja. Že v
poglavju o strukturi (načela) enakopravnosti sem omenil, da je npr. slovensko Ustavno sodišče te kriterije opredelilo s formulacijami »objektivno utemeljen razlog«, »iz narave stvari izhajajoč razlog« in »razlog, ki
služi ustavno dopustnemu cilju«. V eni izmed odločb je Ustavno sodišče
ob sklicevanju na omenjeni kriterij poudarilo, da načelo enakosti v zakonu prepoveduje, da bi zakon neposredno ali posredno uveljavil neupravičeno razliko v pravnih položajih, neodvisno od narave stvari in opredelitve subjektov, da mora biti različnost dejanskih stanov oziroma
posameznikov dovolj pomembna, da dopušča različno obravnavanje, in
da mora biti razločevanje koherentno vključeno v pravni red.
Uveljavljanje načela enakopravnosti je bilo v segmentu, ki se nanaša
na enakost v zakonu, v preteklosti (in je v glavnem tudi še sedaj) pretežno formalistično, in kot takšno ni (bilo) naklonjeno prednostnemu
pravnemu obravnavanju pripadnikov oziroma pripadnic t. i. deprivilegiranih družbenih skupin. Pretekla diskriminacija, izrazita podzastopanost
na posameznih področjih družbenega življenja (na področju izobraževanja, v posameznih poklicih in profilih zaposlovanja itd.) in dejanske ne-
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enake možnosti se kot potencialno ustavnopravno sprejemljivi stvarno
utemeljeni razlogi neenakega obravnavanja določenih kategorij pravnih
naslovljencev uveljavljajo šele v kontekstu uresničevanja vsebinske enakopravnosti.

ENAKOST PRED ZAKONOM
Načelo enakopravnosti ne zavezuje samo zakonodajalca in ostalih nosilcev javne oblasti, ki v okviru svojih pristojnosti sprejemajo splošne pravne akte oziroma predpise, temveč tudi upravne, sodne in ostale organe
javne oblasti pri uresničevanju predpisov oziroma splošnih in abstraktnih pravnih norm na konkretni ravni. Načelo enakopravnosti v segmentu, ki se nanaša na enakost pred zakonom, vsakomur zagotavlja enake
pravice oziroma njihovo varstvo v postopkih pred državnimi organi in
drugimi nosilci javne oblasti. Na nekaterih področjih pravnega urejanja
družbenih razmerij zakonodajalec upravnim organom pri konkretnem
odločanju o pravicah in obveznostih pravnih naslovljencev dopušča
možnost prostega preudarka ali razlago in uporabo nedoločnih pravnih
pojmov. Ker je zaradi tega pri delovanju upravnih organov močno zoženo
t. i. legalitetno načelo, ima načelo enakopravnosti še posebej velik
pomen. Upravni organi in drugi nosilci javne oblasti, ki odločajo o pravicah obveznostih in pravnih interesih posameznikov, so v primerih prostega preudarka izrecno vezani na načelo enakopravnosti oziroma enakosti pred zakonom, kar pomeni, da so dolžni za enaka stvarna razmerja
uporabiti enak predpis oziroma enako upravno prakso (prim. Šturm,
2002: 177).
Tudi kadar pravo uporabijo upravni organi velja, da splošno načelo
enakopravnosti ni prizadeto, če je podan »stvaren oziroma objektivno
utemeljen razlog« za (ne)neenako pravno obravnavanje. Upravni organ
bo kršil načelo enakopravnosti oziroma enakosti pred zakonom, če bodisi enako bodisi različno obravnavanje ni niti potrebno niti upravičeno
oziroma če različnost dejanskih stanov oziroma posameznikov ni dovolj
pomembna, da bi dopuščala različno obravnavanje, in se ponuja sklep,
da temelji na presoji, ki ni stvarno upravičena. K navedenemu velja pripomniti, da je treba na področju uporabe prava v okviru upravnega
odločanja v skladu z ustavno doktrino obstoj stvarnega razloga (ne)enakega obravnavanja presojati strožje kot v okviru prostega preudarka zakonodajalca. Ne zadošča kakršenkoli stvaren razlog, ampak mora biti
podan takšen stvaren oziroma objektivno utemeljen razlog, ki ga je
mogoče najti v namenu zakona ali pa ga je mogoče iz namena zakona izpeljati. Odstop od pretekle upravne prakse je dopusten, če bi bila njena
uporaba, glede na morebitne spremenjene pravne in dejanske okoliščine,
pravno nedopustna.116
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Manjšo vlogo kot v okviru upravnega odločanja ima načelo enakopravnosti oziroma enakosti pred zakonom v okviru sodnega odločanja (zaradi
njegove specifične narave). Načelo enakopravnosti v interesu zagotavljanja pravnega razvoja dokaj previdno posega v posamične sodne akte zaradi morebitnega odstopanja od ustaljene sodne prakse. Kršitev načela
enakopravnosti oziroma enakosti pred zakonom je podana le v primeru,
če sodna odločba tako zelo odstopa od organskega razvoja prava, da jo je
treba označiti kot samovoljno. V vsakem primeru pa je seveda sodno
odločanje nižjih sodišč zavezano k spoštovanju precedenčne odločitve
(naj)višjega sodišča (v anglo-ameriškem pravnem sistemu) oziroma ustaljene sodne prakse (v kontinentalnem pravnem sistemu). V zvezi z uveljavljanjem (načela) enakopravnosti se je v segmentu, ki se nanaša na
uresničevanje enakosti pred zakonom, kot posebej pomembno izkazalo
ustavnosodno presojanje. Sodišča z ustavnosodno pristojnostjo so namreč tisti organ pravnega odločanja, ki v okviru svojih pristojnosti presoja
tudi o skladnosti posamičnih aktov z ustavo oziroma njenimi določbami,
ki se nanašajo na enakopravnost (več o tem v posebnem poglavju).

VIRI (VSEBINSKE) ENAKOPRAVNOSTI
USTAVNI, ZAKONSKI IN MEDNARODNOPRAVNI VIRI
(VSEBINSKE) ENAKOPRAVNOSTI V USTAVNI UREDITVI RS
Ustava RS117 v prvem odstavku 14. člena (člen je naslovljen »enakost
pred zakonom«) določa, da »so v Sloveniji vsakomur zagotovljene enake
človekove pravice in temeljne svoboščine ne glede na narodnost, raso,
spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo,
izobrazbo, družbeni položaj ali katerokoli drugo osebno okoliščino«,118 v
drugem odstavku istega člena pa dodaja, da »so pred zakonom vsi
enaki«. Določba 14. člena sodi v okvir splošnega načela enakopravnosti,
kamor ustavna doktrina uvršča tudi enako varstvo pravic, ki je urejeno v
116 Prim.

Šturm, 2002: 177 (Šturm se sklicuje na Duerig, Grundgesetz, 1991: 179) in
Tribe, 1988: 1437–1443 in 1682–1687. Nemška in ameriška doktrina uresničevanja
načela enakopravnosti se razlikujeta tako konceptualno kot tudi pri uporabi terminologije. Ameriška ustavna doktrina omejevanja prostega preudarka zakonodajalca
na eni in izvršilne ter sodne oblasti na drugi strani ne umešča le v okvir ‘equal protection of law’, temveč v širši kontekst doktrine »due process of law« (»due process of lawmaking« in »due process of lawapplying«).
117 Ustava RS, Ur. l. RS, št. 33-1409/91-I.
118 Ustavodajalec je z Ustavnim zakonom o spremembi 14. člena Ustave RS (Ur. l. RS,
št. 69/04) med naštetimi okoliščinami izrecno navedel tudi »invalidnost«.
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22. členu: »Vsakomur je zagotovljeno enako varstvo njegovih pravic v postopku pred sodiščem in drugimi državnimi organi, organi lokalnih
skupnosti in nosilci javnih pooblastil, ki odločajo o njegovih pravicah,
dolžnostih in pravnih interesih.« Enakopravnost je v obliki enakosti v zakonu, enakega varstva pravic, v obliki prepovedi diskriminacije oz. neenakopravnosti ali pa v obliki posebnih pravic nekaterih skupin pravnih
naslovljencev na specifičnih področjih neposredno ali vsaj posredno zagotovljena tudi v posameznih določbah Ustave RS, npr. v 1. odst. 16.
člena (prepoved neenakopravnosti, ki bi temeljila na rasi, narodni pripadnosti, spolu, rojstvu …, pri omejevanju ali razveljavitvi pravic v primeru razglasitve vojnega ali izrednega stanja), v 29. členu (enakopravnost v kazenskem postopku), v 43. členu (enakost volilne pravice vseh
polnoletnih državljanov), v 49. členu (dostopnost delovnih mest pod enakimi pogoji), v 52. členu (pravice invalidov), v 53. členu (enakopravnost
zakoncev), v 56. členu (pravice otrok), v 61. členu (pravica do svobodnega
izražanja narodne pripadnosti), v 62. členu (pravica do uporabe svojega
jezika in pisave), v 63. členu (prepoved spodbujanja k neenakopravnosti), v 64. členu (posebne pravice avtohtone italijanske in madžarske
narodne skupnosti), v 65. členu (položaj in posebne pravice romske
skupnosti v Sloveniji) itd.. Tem ustavnim določbam se je pridružil nov
odstavek 43. člena, ki je izrecno določil ustavno podlago za zakonsko
urejanje ukrepov za spodbujanje enakih možnosti spolov pri kandidiranju na volitvah v državne organe in organe lokalnih skupnosti.119 Ta
določba je na specifičnem področju pravnega urejanja izrecno opredelila
ustavni temelj za uveljavljanje modela vsebinske enakopravnosti. V interesu učinkovitega uresničevanja splošnega načela in posameznih ustavnih določb se enakopravnost zagotavlja oziroma uresničuje tudi s posebnimi zakoni. Izpostaviti velja Zakon o uresničevanju načela enakega
obravnavanja in Zakon o enakih možnostih žensk in moških (oba bom
podrobneje predstavil v drugem delu knjige). Iz zasnove in vsebine omenjenih zakonov je razvidno, da sta (na sistemski ravni oziroma na specifičnem področju preprečevanja spolne diskriminacije) izrecno uredila
zakonsko podlago za uveljavljanje vsebinske enakopravnosti. Poleg navedenega enakopravnost zagotavljajo oziroma uresničujejo posamezne zakonske določbe na različnih področjih pravnega urejanja (npr. določba
Kazenskega zakonika, ki med kaznivimi dejanji zoper človekove pravice
in svoboščine inkriminira kršitev enakopravnosti; določba Zakona o kazenskem postopku, ki določa, da mora osumljencu, ki si zagovornika ne
more zagotoviti zaradi slabega premoženjskega položaja, v primeru, če to
zahteva načelo pravičnosti, zagovornika zagotoviti država na stroške
državnega proračuna; določbe procesnih zakonov, s katerimi se zagotavlja enakopravnost strank v kazenskem, pravdnem, upravnem, davčnem
in drugih postopkih; določba delovne zakonodaje, ki v 6. členu Zakona o
119 Glej

Ustavni zakon o spremembi 43. člena Ustave RS, Ur. l. RS, št. 69/04.
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delovnih razmerjih prepoveduje neposredno in posredno diskriminacijo;
določba Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju, ki državljanom in državljankam zagotavlja pravico do izobraževanja pod enakimi
pogoji itd.). Posebej velja izpostaviti določbe Zakona o volitvah poslancev iz RS v Evropski parlament, ki se nanašajo na zagotavljanje enakih
možnosti žensk in moških na kandidatnih listah za volitve v Evropski
parlament, saj gre za pravne norme, ki neposredno uveljavljajo model
vsebinske enakopravnosti (tudi ta zakon oziroma njegove določbe, ki pomenijo t. i. pozitivno diskriminacijo, bom predstavil v drugem delu knjige). Določbe, ki so namenjene preprečevanju (posredne) diskriminacije
in implicirajo uresničevanje vsebinske enakopravnosti, najdemo tudi v
številnih drugih zakonih (npr. v Zakonu o brezplačni pravni pomoči, Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ipd.) ter še posebej v
t. i. zaščitnih zakonih (zakoni, ki so namenjeni varstvu pravic posameznikov s posebnimi potrebami, pripadnikov ranljivih družbenih skupin
itd.).
V skladu z 8. členom Ustave RS se ratificirane in objavljene mednarodne pogodbe v pravnem redu RS uporabljajo neposredno. To pomeni, da
so v pravnem redu RS pravni viri na področju zagotavljanja enakopravnosti oziroma preprečevanja diskriminacije tudi ratificirani mednarodni
pravni akti oziroma ratificirane mednarodne pogodbe, ki so namenjene
uresničevanju in varovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin.
Prav tako so pravni viri na področju zagotavljanja in uresničevanja enakopravnosti tisti mednarodni pravni akti, ki so tematsko izrecno namenjeni preprečevanju diskriminacije oziroma zagotavljanju enakopravnosti ali pa vključujejo posamezne določbe z omenjenim namenom. Med
najpomembnejšimi univerzalnimi mednarodnimi pravnimi akti oziroma
mednarodnimi pogodbami, ki so pomembne pri preprečevanju diskriminacije in uresničevanju enakopravnosti – zgoraj sem nekatere omenil v
kontekstu prepovedi diskriminacije kot posebne prvine enakopravnosti
– izstopajo: Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah
(1966), Konvencija ZN o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije (1965),
Konvencija ZN o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk (1979), Konvencija o odpravi diskriminacije pri zaposlovanju in poklicih (1958), Konvencija št. 100 MOD o enakem nagrajevanju moške in ženske delovne sile za
enako delo (1951), Konvencija proti diskriminaciji v izobraževanju
(1960), Konvencija o pravicah otrok (1980) in Konvencija o pravicah invalidov (1975). Med regionalnimi mednarodnimi pravnimi akti sta na
področju preprečevanja diskriminacije najpomembnejša Evropska konvencija o človekovih pravicah (1950) in Protokol št. 12 k Evropski konvenciji o človekovih pravicah (2000), ki je spremenil in dopolnil besedilo
14. člena Konvencije (glej Dokumenti človekovih pravic, 2002). Čeprav v
formalnem smislu ne gre za mednarodni pravni akt, velja med viri enakopravnosti posebej izpostaviti tudi Splošno deklaracijo ZN o človekovih
pravicah (1948).120
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Na področju uveljavljanja socialnih pravic in socialne države ter v kontekstu zmanjševanja družbenih neenakosti (torej v kontekstu problematike, ki jo posredno obravnava pričujoča knjiga) sta pomembna pravna
akta tudi Mednarodni pakt o socialnih, ekonomskih in kulturnih pravicah (1966) in Evropska socialna listina (1961). Seznam mednarodnih
(pravnih) dokumentov, ki so v pravnem redu RS (pravni) viri zagotavljanja in uresničevanja enakopravnosti ter preprečevanja diskriminacije, z
navedenim seveda ni izčrpan.
Med mednarodnimi pravnimi viri enakopravnosti oziroma preprečevanja diskriminacije v ustavni ureditvi RS je treba posebej izpostaviti tiste
ratificirane mednarodne pravne akte, ki so tematsko namenjeni varovanju narodnih, etničnih in drugih manjšinskih družbenih skupin. Med
najpomembnejše tovrstne pravne akte sodijo Konvencija ZN o odpravi
vseh oblik rasne diskriminacije (1965), Evropska listina o regionalnih ali
manjšinskih jezikih (Svet Evrope, 1992), Okvirna konvencija za varstvo
narodnih manjšin (Svet Evrope, 1994) in Slovensko-madžarski sporazum
o manjšinskih pravicah (1992).
Poleg pravnih virov enakopravnosti so v širšem kontekstu v pravnem
redu RS pomembne tudi različne mednarodne politične deklaracije in
priporočila. Omenimo Deklaracijo ZN o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije (1963), Deklaracijo ZN o odpravi vseh oblik nestrpnosti in
diskriminacije na podlagi vere in prepričanja (1981), Deklaracijo ZN o
odpravi diskriminacije žensk (1967), Deklaracijo Sveta Evrope o enakopravnosti žensk in moških (1988) in Deklaracijo Sveta Evrope o enakosti
pravic žensk in moških (1993). Med političnimi dokumenti, ki so tematsko posvečeni zagotavljanju in varstvu posebnih pravic narodnih,
etničnih in drugih manjšin, izstopajo Deklaracija ZN o rasi in rasnih
predsodkih (1978), Deklaracija ZN o pravicah pripadnikov narodnih ali
etničnih, verskih in jezikovnih skupin (1992) in Instrument Srednjeevropske pobude za varstvo manjšinskih pravic (1994).
Vsebino notranjih in mednarodnih pravnih virov enakopravnosti bom
v drugem delu knjige podrobneje predstavil v delu oziroma v obsegu, v
katerem (če sploh) implicirajo podlago za uresničevanje vsebinske enakopravnosti in uveljavljanje t. i. pozitivne diskriminacije.

120 Splošna

deklaracija o človekovih pravicah določa: »Vsi ljudje se rodijo svobodni in
imajo enako dostojanstvo in enake pravice.« »Vsi so enaki pred zakonom, vsi, brez
diskriminacije, imajo pravico do enakega pravnega varstva.« Splošna deklaracija o
človekovih pravicah je listina politične narave, ki je v okviru mednarodnega javnega
prava naknadno pridobila status splošnih načel mednarodnega prava, omenja pa se
tudi kot razlagalni akt Ustanovne listine ZN. Glej T. Bourgenthal, 1995: 34.
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VIRI (VSEBINSKE) ENAKOPRAVNOSTI V PRAVNEM REDU
EVROPSKE UNIJE IN EVROPSKE SKUPNOSTI
S članstvom Republike Slovenije v Evropski uniji so se navedenim pravnim virom na področju uresničevanja enakopravnosti ter preprečevanja
diskriminacije pridružili primarni in sekundarni pravni viri Evropske
unije (EU) in Evropske skupnosti (ES).
S Pariško in Rimsko pogodbo121 so bile ustanovljene prvotne evropske
gospodarske skupnosti. Sklenjeni sta bili v interesu meddržavnega sodelovanja in povezovanja na specifičnih področjih gospodarstva. Pogodbi
nista vsebovali določb, ki bi eksplicitno vključevale temeljne človekove
pravice in v njihovem okviru temeljno pravico do enakopravnosti oziroma načelo nediskriminacije. V času ustanavljanja evropskih gospodarskih skupnosti je Svet Evrope (Council of Europe) kot mednarodna medvladna organizacija sprejel Evropsko konvencijo o človekovih pravicah
(za tisti čas zelo napreden pravni dokument), ki pa z razvojem evropskih
gospodarskih skupnosti ni imela neposredne zveze.122 Človekove pravice, vključno s pravico do enakopravnosti in nediskriminacije, so integralni del prava evropskih skupnosti posta(ja)le s postopnim uveljavljanjem
v sodni praksi Sodišča Evropskih skupnosti,123 saj se slednje pri razsojanju zadev pretežno ekonomskega in gospodarskega značaja ni moglo v
celoti izogniti vprašanju spoštovanja temeljnih človekovih pravic.124
Sodišče Evropskih skupnosti v tem procesu človekovih pravic v pravni
red ni vključilo v obliki kataloga, temveč kot sestavino temeljnih načel
prava evropskih skupnosti, ki vključujejo ustavno tradicijo držav članic
in določila mednarodnih konvencij, ki so jih podpisale oziroma ratificirale članice evropskih skupnosti.125 Pri tem je zanimivo, da se je sodišče v
enem izmed svojih mnenj leta 1968 izreklo proti pristopu evropskih
121 S

Pariško pogodbo je bila leta 1951 ustanovljena Evropska skupnost za premog in
jeklo, ki predstavlja prvo evropsko gospodarsko skupnost (sklenitev sporazumov,
kot so npr. GATT, OEE, OECD in WEU, še ni predstavljala ustanovitve gospodarske
skupnosti). Leta 1957 sta bili nato z Rimsko pogodbo ustanovljeni Evropska gospodarska skupnost (EEC) in Evropska skupnost za jedrsko energijo (EURATOM).
122 Dvosmerni razvoj, ki je po drugi svetovni vojni zaznamoval Evropo, je izraz dejstva,
da je Svet Evrope nastal predvsem zaradi varovanja človekovih pravic, medtem ko
so evropske gospodarske skupnosti nastale predvsem zaradi gospodarskih interesov. Prim. Grilc, Podobnik, Accetto, Pravna ureditev EU in človekove pravice, Dokumenti človekovih pravic, Solidarnost, Murska Sobota, Ljubljana, 2002: 59–88.
123 Izhodišče za sprejemanje odločitev, v katerih se je Sodišče Evropskih skupnosti sklicevalo na človekove pravice, je bilo stališče, da evropske skupnosti poosebljajo
model organizacije evropske družbe, ki temelji na temeljnih pravicah, ki jih priznavajo vse države članice.
124 V začetku sta bili aktualni zlasti temeljna pravica do (zasebne) lastnine in temeljna
pravica do svobodne gospodarske pobude.
125 Znameniti primer Stauder v. Ulm, 29/69.
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skupnosti k Evropski konvenciji o človekovih pravicah, ker skupnosti po
prepričanju sodišča (še) niso bile pripravljene za ta korak.
Integracijska prizadevanja so v letu 1992 privedla do sklenitve Pogodbe
o Evropski uniji (PEU) oziroma Maastrichtske pogodbe, s katero je bila
med drugim Rimska pogodba (o ustanovitvi EGS in EURATOM-a) spremenjena v Pogodbo o Evropski skupnosti (PES). V Evropski uniji oziroma
v njenem pravnem redu so nastali trije stebri: steber Evropske skupnosti
(ki je vključeval vse tri prvotne skupnosti), steber skupne zunanje in varnostne politike in steber pravosodja in notranjih zadev. S pogodbo o
Evropski uniji (PEU) so bile človekove pravice tudi na abstraktno-urejevalni ravni oziroma v primarnih virih izrecno pripoznane kot sestavni del
prava EU, vendar v pravni red tudi s to pogodbo niso bile vključene v
klasični obliki kataloga. V skladu z določbo F člena PEU je Evropska unija
kot splošno načelo prava Evropske skupnosti (prvi steber) upoštevala temeljne pravice, ki jih zagotavlja Evropska konvencija o človekovih pravicah (EKČP) in izhajajo iz skupne ustavne tradicije držav članic EU (glej
Temeljni akti Evropskih skupnosti, Uradni list RS, Ljubljana, 2000).
Tudi Amsterdamska pogodba, ki je leta 1998 spremenila PEU in PES,
človekovih pravic v pravni red Evropske skupnosti in Evropske unije ni
prevzela v obliki kataloga temeljnih pravic (prim. Waddington, 1999:
133–151). V določbi prvega odstavka 6. člena, ki je spremenila določbo F
člena Maastrichtske pogodbe, ob načelih svobode, demokracije in vladavine prava kot eno izmed temeljnih načel, ki so skupna državam članicam EU, pripoznava tudi načelo spoštovanja človekovih pravic in
temeljnih svoboščin (načelo je bilo razširjeno na vse tri stebre).126 Ob navedenem določba drugega odstavka 6. člena Amsterdamske pogodbe
ohranja dikcijo določbe F člena PEU, ki države članice zavezuje k spoštovanju temeljnih pravic, ki so vsebovane v EKČP in izhajajo iz skupne
ustavne tradicije držav (glej Temeljni akti Evropskih skupnosti, Uradni
list RS, Ljubljana, 2000). Poleg tega Amsterdamska pogodba v določbah,
s katerimi spreminja preambulo izvirne PEU, v okvir prava EU oziroma
med obveznosti držav članic vključuje tudi spoštovanje ekonomskih,
socialnih in kulturnih pravic, ki so določene v Evropski socialni listini in
Listini o temeljnih socialnih pravicah delavcev Evropskih skupnosti.127
Amsterdamska pogodba je glede na to, da ima pravo Evropske skupnosti (prvi steber) v okviru prava EU specifičen položaj, človekove pravice
izrecno vključila tudi v Pogodbo o Evropski skupnosti (PES). 177/2 člen
PES določa »… da politika Skupnosti prispeva k splošnemu cilju razvijanja in uveljavljanja demokracije, vladavine prava in spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin«. V PES so bile vključene tudi določbe,
126 Glej

The Amsterdam Treaty: A comprehensive guide; Fredoom, Security and justice;
Fundamental rights and non-discrimination (http://europa.eu.int/eur-lex/).
127 Z Amsterdamsko pogodbo so se pristojnosti EU razširile tudi na (neekonomska)
področja, ki so dotlej sodila v domeno članic (npr. področje boja proti rasizmu in
ksenofobiji, socialni izključenosti itd.).
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ki v Evropski skupnosti narekujejo preprečevanje diskriminacije. Določbam o prepovedi diskriminacije na podlagi spola iz 2. in 3. člena, določbi
o prepovedi diskriminacije na podlagi državljanstva oziroma narodne
pripadnosti iz 12. člena (prej 6. člen) in določbi o prepovedi neenakega
plačila moških in žensk za enako delo iz 141. člena (prej 119. člen), se je
pridružila določba 13. člena, ki vključuje splošno načelo o prepovedi diskriminacije (glej Temeljni akti Evropskih skupnosti, Uradni list RS, Ljubljana,
2000). Ta določba Evropskemu svetu omogoča, da na predlog Komisije po
posvetu z Evropskim parlamentom uveljavlja ustrezne ukrepe za boj proti
diskriminaciji na podlagi spola, rasnega ali etničnega porekla, verskega ali
drugega prepričanja, duševne in (ali) telesne prizadetosti, starosti ali spolne usmerjenosti. V angleščini se določba 13. člena PES glasi: »Without prejudice to other provisions of this Treaty and within the limits of the powers conferred by it upon the Community, the Council, acting unanimously on a
proposal from the Commission and after consulting the European Parliament,
may take appropriate action to combat discrimination based on sex, racial or ethnic origin, religion or belief, disability, age or sexual orientation.«
V določbi 13. člena PES je zagotovljeno splošno izhodišče uveljavljanja
ukrepov za preprečevanje diskriminacije na podlagi spola, rasnega ali
etničnega porekla, verskega ali drugega prepričanja, telesne in (ali)
duševne prizadetosti, starosti ali spolne usmerjenosti. Čeprav 13. člen
PES tega izrecno ne določa, se protidiskriminacijski ukrepi načeloma
lahko uveljavljajo v različnih sferah pravnega urejanja, npr. na področju
zaposlovanja in opravljanja poklica, na področju izobraževanja in na
področju dostopnosti do javnih storitev in dobrin (prim. Waddington,
1999: 133–151). Podlaga uveljavljanja ukrepov za preprečevanje specifičnih oblik diskriminacije in diskriminacije na specifičnih področjih
pravnega urejanja je podana tudi v nekaterih drugih določilih PES. Pomembni sta določba 137. člena (prej 118. člen), ki se med ostalim sklicuje
na enakost moških in žensk na trgu dela, in določba 4. odstavka 141.
člena PES (prej 119. člen), ki države članice spodbuja k sprejemanju ukrepov za ustvarjanje enakih možnosti in enakega obravnavanja moških in
žensk pri zaposlovanju in opravljanju poklica (glej Temeljni akti Evropskih skupnosti, Uradni list RS, Ljubljana, 2000). Očitno je, da je v določbi
4. odstavka 141. člena na ravni primarnih pravnih virov prava EU oziroma
ES izrecno zagotovljena pravna podlaga za uveljavljanje vsebinske enakopravnosti, ki – to velja poudariti – ne izključuje možnosti uveljavljanja t. i.
pozitivne diskriminacije (več o tem v drugem delu knjige v poglavju o
pravnih podlagah za uveljavljanje pozitivne diskriminacije).
Iz besedila 13. člena je razvidno, da je ta določba ključno izhodišče za
sprejemanje protidiskriminacijske zakonodaje v Evropski skupnosti.128
128 Iz

prikazanega je mogoče sklepati, da se človekove pravice kot primarni (materialni)
pravni vir intenzivno uveljavljajo v okviru prava Skupnosti (prvi steber), manj naklonjenosti za spremembo »stare paradigme« pa je občutiti v ostalih dveh segmentih
Unije. Prim. Grilc, Podobnik, Accetto, 2002: 81.
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Določba 13. člena PES naj bi prispevala k vključevanju načela nediskriminacije in enakopravnosti v politike Evropske skupnosti (Community
policies) na domala vseh področjih pravnega urejanja (Waddington,
1999: 133–151). Evropski svet in Evropski parlament (na predlog Evropske komisije) ukrepe za preprečevanje izrecno navedenih oblik diskriminacije uveljavljata z uredbami in direktivami, ki so sekundarni vir prava
Evropske skupnosti.129 V drugem delu knjige se bom podrobneje osredotočil na analizo tistih določb primarnih in sekundarnih pravnih virov, ki
(izrecno ali implicitno) določajo podlago za uveljavljanje modela vsebinske enakopravnosti oziroma vključujejo pravno podlago za uveljavljanje
protidiskriminacijskih instrumentov, med katere sodi tudi t. i. pozitivna
diskriminacija.
Posebej je treba omeniti tudi Listino EU o temeljnih pravicah iz leta
2000. Listina v določbi 21. člena pravi, da »je prepovedana diskriminacija
na temelju spola, rase, barve kože, etničnega ali družbenega porekla, genetske značilnosti, jezika, veroizpovedi ali verovanja, političnega ali drugega prepričanja, pripadnosti narodni manjšini, lastnine, rojstva, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti«. Čeprav Listina EU o temeljnih
129 Poleg

(sekundarnih) pravnih virov so v Evropski skupnosti v kontekstu uveljavljanja
ukrepov za preprečevanje diskriminacije na splošno in posebej za preprečevanje
določenih oblik diskriminacije pomembni tudi številni strateški in programski dokumenti, akcijski plani ipd.. Evropski svet je npr. na podlagi določbe 13. člena PES
sprejel Odločbo 2000/750/EC o oblikovanju akcijskega programa za spopadanje z
diskriminacijo za obdobje 2001–2006 (2000/750/EC: Council Decision of 27 November 2000 establishing a Community action programme to combat discrimination
2001 to 2006) in Odločbo 2001/51/EC o pripravi programa okvirne strategije na
področju spolne enakopravnosti v Skupnosti za obdobje 2001–2005 (2001/51/EC:
Council Decision of 20 December 2000 establishing a Programme relating to the
Community framework strategy on gender equality 2001–2005). Med političnimi
akti na področju ustvarjanja enakih možnosti moških in žensk oziroma preprečevanja spolne diskriminacije velja poleg omenjene odločbe posebej izpostaviti tudi Priporočilo Sveta o sorazmerni zastopanosti žensk in moških v postopkih odločanja
(96/694/EC: Council Recommendation of December 1996 on the balanced participation of women and men in the decision-making process) in Resolucijo Sveta in Ministrov za izobraževanje o oblikovanju akcijskega programa o enakih možnostih deklet in fantov na področju izobraževanja (Resolution of the Council and of the Ministers for Education of 3 June 1985 containing an action programme on equal opportunities for girls and boys in education). Na področju preprečevanja diskriminacije
na podlagi rasnega ali etničnega porekla velja kot pomembne politične oziroma programske dokumente izpostaviti Skupno deklaracijo proti rasizmu in ksenofobiji
(Joint Declaration against Racism and Xenophobia), ki so jo leta 1996 sprejeli Evropski parlament, Evropski svet in Evropska komisija in Akcijski plan boja proti rasizmu (Action Plan Against Racism) iz leta 1998. Tudi na področju preprečevanja diskriminacije na podlagi telesne in (ali) duševne prizadetosti so bili sprejeti nekateri
pomembni politični akti, in sicer Priporočilo Sveta k zaposlovanju telesno in (ali)
duševno prizadetih v Evropski skupnosti (Recommendation on the Employment of
Disabled People in the European Community) iz leta 1986 ter Sporočilo Komisije in
Resolucija Sveta o enakih možnostih telesno in (ali) duševno prizadetih ljudi (Commision Communication and Council Resolution on equaity of opportunity for people with disabilities) iz leta 1996.
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pravicah (še) ni sestavni del pravnega reda EU oziroma prava ES, ji je že
sedaj mogoče pripisati relativno velik neformalen vpliv na uresničevanje
enakopravnosti, preprečevanje diskriminacije in nediskriminatorno pravno urejanje v državah članicah EU. Z uveljavitvijo Pogodbe o Ustavi za
Evropo130 bo Listina EU o temeljnih pravicah kot del evropske ustave
vključena v pravni red EU. Določba 21. člena Listine bo s tem postala
osrednje normativno izhodišče za uresničevanje enakopravnosti in enakih možnosti v Evropski uniji.

USTAVNOSODNO IN MEDNARODNOSODNO URESNIČEVANJE
NAČELA ENAKOPRAVNOSTI: OD FORMALNE K VSEBINSKI
ENAKOPRAVNOSTI
USTAVNOSODNO IN MEDNARODNOSODNO UVELJAVLJANJE
VSEBINSKE ENAKOPRAVNOSTI
Da načelo enakopravnosti ne bi ostalo le slovesna ustavna in mednarodnopravna deklaracija, so od začetkov svojega delovanja skrbela zlasti
ustavna sodišča oziroma sodišča z ustavnosodnimi pristojnostmi.131 Ustavno načelo enakopravnosti je najprej v praksi Vrhovnega sodišča ZDA,
kasneje pa tudi v praksi evropskih ustavnih, mednarodnih in naddržavnih sodišč postopoma postalo privilegirano načelo (glej Perenič, 1991:
681 in nasl.). Zlasti ustavna sodišča so močno razširila prostor svojega
130 Glej

http://www.gov.si/svez/ (25. 6. 2004).
razvoju ustavnega sodstva glej Mavčič, 2002. Vrhovno sodišče ZDA je že leta 1803
v primeru Marbury v. Madison, 5 U.S. 137 (1803), zavzelo stališče, da je pristojno za
abstraktno presojo skladnosti zakona z Ustavo ZDA, vendar je (skupaj z rednimi
sodišči) pristojnost za presojanje ustavnosti zakonodaje dokončno pridobilo šele v
dolgotrajnem procesu oblikovanja načela delitve oblasti (»separation of powers«) in
mehanizmov nadzora in ravnovesja oblasti (»chacks and balances«). Na evropski celini je tradicija ustavnosodnega presojanja zakonodaje nekoliko krajša. Prvi ustavni
sodišči sta bili leta 1920 ustanovljeni na Češkem in v Avstriji. V ustavnopravni teoriji ni enotnega stališča glede ključnih razlogov, ki so v ZDA že v začetku 19. stoletja
privedli do nastanka institucije ustavnosodnega presojanja. Sodna pristojnost za
presojo ustavnosti zakonov, ki so jih sprejemale države federacije, naj bi bila v
okoliščinah negotovosti glede oblike državne ureditve ključnega pomena za ohranitev federalizma. Kot eden od razlogov se omenja tudi običaj, po katerem so angleška
sodišča pred nastankom ZDA presojala skladnost zakonodaje svojih kolonij z
angleškimi zakoni. To pristojnost so po nastanku ZDA prevzela ameriška sodišča na
čelu z Vrhovnim sodiščem ZDA, ki so presojala skladnost zakonodaje ameriških
držav z Ustavo ZDA oziroma ustavami posameznih držav.

131 O
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odločanja in si s tem zadala odgovorno nalogo, ki izhaja iz abstraktnosti
in pojmovne nedoločnosti načela enakopravnosti na eni in normativnourejevalne svobode (demokratično izvoljenega) zakonodajalca na drugi
strani.132
Med najpomembnejše prelome v razvoju ustavnosodnega uveljavljanja
enakopravnosti gotovo sodi uveljavitev modela vsebinske enakopravnosti, s katerim so ustavna sodišča teoretično in hkrati pravno zavezujoče
utemeljila zakonsko uveljavljanje pritidiskriminacijskih ukrepov oziroma
ukrepov za čim bolj učinkovito uveljavljanje dejanske enakopravnosti. V
kratkem in izrazito poenostavljenem prikazu zgodovinskega razvoja
ustavnosodnega uveljavljanja enakopravnosti se bom podrobneje osredotočil prav na nastanek in razvoj modela vsebinske enakopravnosti, ki postaja temeljni okvir za uveljavljanje t. i. pozitivne diskriminacije.

ZGODOVINSKI POGLED NA USTAVNOSODNO UVELJAVLJANJE
VSEBINSKE ENAKOPRAVNOSTI
Ustavnosodno presojanje in uresničevanje načela enakopravnosti ima,
kot rečeno, najstarejše korenine v ZDA. Ustava ZDA iz leta 1787 je bila
relativno kratko besedilo, ki je urejalo organizacijo državne oblasti, pri
čemer Vrhovnemu sodišču ZDA ni priznavalo pristojnosti za presojanje
skladnosti zakonodaje z Ustavo ZDA. Ustava v prvotnem besedilu tudi ni
vključevala seznama človekovih pravic, ki bi – podobno kot npr. v Francoski deklaraciji o pravicah človeka in državljana iz leta 1789 – vseboval
načelo oziroma pravico do enakopravnosti. Kongres ZDA je (nekatere) temeljne pravice v Ustavo vključil leta 1791, ko je sprejel prvi sveženj
amandmajev (t. i. Bill of Rights). Po koncu državljanske vojne (po mnenju
nekaterih komentatorjev je bil poglaviten vzrok za državljansko vojno v
ZDA vprašanje suženjstva) je Kongres leta 1865 najprej sprejel XIII.
amandma (odprava suženjstva), leta 1868 pa tudi XIV. amandma k Ustavi, ki je na področjih pravnega urejanja, ki so (bila) v pristojnosti ameriških zveznih držav, vsakomur zagotovil enako pravno varstvo (equal protection of the laws).133 XIV. amandma je med ostalim pooblastil ameriški
Kongres, da sprejme zakone, ki so potrebni za dejansko uresničevanje
(implementacijo) določbe o enakem pravnem varstvu.
132 Zakonodajalec

je demokratično izvoljeno telo, ki ga je v skladu s splošno uveljavljeno ustavno doktrino v njegovi temeljni pristojnosti (na ustavi temelječem abstraktnem normativnem urejanju družbenih razmerij) dopustno omejevati izključno v primeru samovoljne in arbitrarne (protiustavne) obravnave pravnih naslovljencev.
133 »… No state shall make or enforce any law which shall abridge the privilege or immunities
of citizens of United States … nor deny to any person within its jurisdiction the equal protection of the laws.«
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Čeprav je v obdobju po ameriški državljanski vojni (obdobje t. i. rekonstrukcije) ameriški Kongres na zvezni ravni sprejemal zakone, ki so na
različnih področjih družbenega življenja pripadnike etničnih manjšin
(zlasti temnopolte) zavarovali pred neposredno diskriminacijo, je zakonodaja v nekaterih zveznih državah onemogočala konkretno oziroma dejansko uveljavljanje njihovih (temeljnih) pravic. Ob navedenem se je Kongres moral podrediti omejitvam, ki mu jih je – v obdobjih, ko je v sodišču
prevlad(ov)ala konservativna struja – s sklicevanjem na najrazličnejše
»izjeme« od enakopravnosti postavljalo Vrhovno sodišče ZDA (občasno
sta Vrhovno sodišče ZDA in Kongres »napredno« in »konservativno«
vlogo na področju uresničevanja enakopravnosti oziroma preprečevanja
diskriminacije tudi zamenjala). V zvezi s XIV. amandmajem je tako
nasta(ja)la obsežna ustavnosodna praksa, ki je bistveno razširila področje
uresničevanja enakopravnosti oziroma enakega pravnega varstva.134
Pomemben korak v smeri učinkovitejšega uresničevanja enakopravnosti in preprečevanja diskriminacije je pomenil sprejem Zakona o civilnih
pravicah (Civil Rights Act, 1964), ki se je uveljavil kot pomemben protidiskriminacijski instrument na rasnem, verskem in etničnem področju ter
na področju pravnega urejanja razmerij med spoloma. Zakon je v VII. poglavju na področju izobraževanja in zaposlovanja oziroma na splošno
prepovedal in sankcioniral diskriminacijo, ki bi temeljila na rasi, barvi
kože, veri, spolu ali nacionalnem izvoru. Posebej velik pomen je imel
omenjeni zakon pri t. i. desegregaciji (potrebna je bila zaradi visoke stopnje marginalizacije in socialne izključenosti temnopoltih in pripadnikov
nekaterih drugih rasnih manjšin, ki so bile v preteklosti podvržene grobi
neposredni diskriminaciji) na področju izobraževanja in zaposlovanja,
čeprav so bili učinki uresničevanja zakona manjši od pričakovanih
(Tribe, 1985: 1436–1672).
Zaradi daljnosežnih posledic pretekle diskriminacije pripadnikov
etničnih manjšin (zlasti Afroameričanov) in nezadostne učinkovitosti
klasičnih protidiskriminacijskih instrumentov, ki jih je uveljavil Zakon o
civilnih pravicah, so se v 70-ih letih 20. stoletja v pravnem redu ZDA med
drugimi instrumenti začeli uveljavljati t. i. afirmativni ukrepi (»affirmative action«). S temi ukrepi so bili – z namenom desegregacije in preprečevanja posredne diskriminacije na področju zaposlovanja in izobraževanja (pri sprejemanju na univerze, sprejemanju na delovna mesta,
napredovanju na delovnem mestu ipd.) – pod določenimi pogoji prednostno obravnavani pripadniki manjšinskih oziroma obrobnih etničnih
skupin (zlasti temnopoltih državljanov ZDA). Ker je prednostno obravnavanje pripadnikov deprivilegiranih družbenih skupin temeljilo na rasi ali
etnični pripadnosti (redkeje tudi spolu), so prizadeti pravni naslovljenci
134 Pregled

področij, ki v ameriškem ustavnem pravu sodijo v okvir enakega pravnega
varstva na podlagi XIV. amandmaja k Ustavi, podaja Tribe, 1985: 1436–1672. Podrobneje o ustavnosodni presoji enakopravnosti v ZDA glej tudi Šturm, 1995:
271–279.
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(ki so bili pri kandidiranju za sprejem na univerzo ali delovno mesto
domnevno zaradi rase, spola itd. neuspešni) na sodišča naslavljali tožbene zahtevke. Slednje so praviloma utemeljevali z argumentom, da programi prednostnega obravnavanja pripadnikov oziroma pripadnic določenih družbenih skupin nasprotujejo določbi o enakem pravnem varstvu
iz XIV. amandmaja k Ustavi ZDA. V ustavnosodni praksi in ustavni teoriji so se soočala bolj ali manj nasprotujoča si stališča in argumenti o ustavni sprejemljivosti afirmativnih ukrepov. Postopoma so afirmativne
ukrepe začeli označevati kot »pozitivno« (positive) oziroma »obrnjeno«
(reverse) diskriminacijo, ker naj bi ti ukrepi pozitivni cilj, tj. preprečitev
oziroma odpravo posledic pretekle diskriminacije, zasledovali na domnevno diskriminatoren način. Sodni spori, ki so bili sproženi na nižjih
(državnih) sodiščih, so praviloma končali na Vrhovnem sodišču ZDA. V
ustavnosodni praksi in ustavnopravni teoriji se je ob presojanju ustavne
sprejemljivosti afirmativnih ukrepov postopno (»step by step«) uveljavljal
koncept oziroma model vsebinske enakopravnosti (»concept of substantive
equal protection«),135 na katerem je sodišče utemeljevalo učinkovitejše
preprečevanje posredne (de facto) diskriminacije. V zvezi s t. i. pozitivno
diskriminacijo je Vrhovno sodišče ZDA v preteklih tridesetih letih v intenzivnem dialogu z ustavnopravno teorijo izoblikovalo (dokaj nekonsistentno) sodno prakso, v kateri se izražajo bistvene razsežnosti te (izrazito protislovne) ustavnopravne problematike (podrobneje o tem v
poglavju o pozitivni diskriminaciji v ustavnosodni praksi ZDA).
Na evropski celini je sorazmerno z zaostankom pri razvoju ustavnosodne funkcije zaostajala tudi ustavnosodna praksa na področju uresničevanja oziroma presoje enakopravnosti. Čeprav so bila prva ustavna
sodišča ustanovljena že v 20-ih letih prejšnjega stoletja,136 se je pomembnejša ustavnosodna praksa v zvezi z načelom enakopravnosti razvi(ja)la
šele po drugi svetovni vojni. Med sodišči z ustavnosodno pristojnostjo je
najbolj izstopalo nemško Zvezno ustavno sodišče (Bundesverfassungsgericht), ki je po vzoru ameriškega Vrhovnega sodišča izoblikovalo obsežno
sodno prakso in razvejano metodologijo za presojanje skladnosti zakonodaje z ustavnimi določbami o enakopravnosti.
Nemška ustavnopravna doktrina in ustavnosodna praksa sta načelo
enakopravnosti oziroma enakosti pred zakonom137 opredelili kot splošno
prepoved arbitrarnega neenakega obravnavanja pravnih naslovljencev. V
načelo enakopravnosti bi npr. zakonodajalec posegel v primeru, ko ne bil
135 Koncept

naj bi se v ustavnosodni praksi Vrhovnega sodišča ZDA prvič uveljavil že
leta 1954 v primeru Brown v. Board of Education (glej poglavje o pozitivni diskriminaciji v ustavnosodni praksi ZDA).
136 Glej Mavčič, 2002, in Grad, Kaučič, Ribičič in Kristan, 1996: 93–206.
137 Načelo enakopravnosti je na normativni ravni opredeljeno v 3. členu nemškega Temeljnega zakona: »Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Manner und Frauen sind
gleichberechtigt. Neiemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner
Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiosen oder
politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden.«
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podan stvarno utemeljen razlog za zakonsko razločevanje (neenako
obravnavanje). V nemški ustavnosodni praksi in ustavnopravni teoriji se
je v okviru te doktrine kot izrazito problematično izpostavilo vprašanje,
kateri dejanski stanovi in življenjska razmerja so toliko neenaki, da
dopuščajo neenako pravno obravnavanje, in kakšna mora biti vsebina
takšnega neenakega obravnavanje, da ne bo arbitrarna. V tej zvezi je v
nemški ustavnopravni teoriji in ustavnosodni praksi dolgo prevladovalo
mnenje, naj bi načelo enakosti pred zakonom vsebovalo le zapoved za
udejanjanje formalne pravičnosti (pri čemer bi bilo treba slednjo le zagotavljati, ne pa tudi vzpostavljati) (prim. Šturm, 1995: 281–283). Glede na
navedeno ni presenetljivo, da je nemška ustavnosodna praksa pri »nadgradnji« formalističnega pristopa k uresničevanju enakopravnosti zaostajala za ustavnosodno prakso v ZDA. Šele v zadnjem desetletju je tudi v
Nemčiji (tako kot tudi v nekaterih drugih evropskih državah) v kontekstu implementacije novejše evropske zakonodaje mogoče zaslediti uresničevanje modela vsebinske enakopravnosti, pri čemer se na nekaterih
področjih pravnega urejanja med posebnimi protidiskriminacijskimi instrumenti uveljavlja tudi t. i. pozitivna diskriminacija.
Ustavnosodna presoja enakopravnosti je bila dokaj zadržana in »previdna« tudi v Franciji. Francoski Ustavni svet se je v okviru preventivne
presoje ustavnosti na ustavna načela prvič oprl šele v sedemdesetih letih
prejšnjega stoletja, na ustavno načelo enakopravnosti pa šele 1973 (pri
presoji načela enakopravnosti se je oprl na Francosko deklaracijo o pravicah človeka in državljana iz leta 1789) (prim. Perenič, 1991: 683). Francosko ustavno pravo se – v nasprotju z ameriškim in nemškim – sklicuje na
načelo relativne družbene enakosti, saj Deklaracija določa, da so družbene (ekonomske in socialne) neenakosti dopustne v primeru, če so v
javnem interesu. Čeprav to načelo na načelni ravni implicira uresničevanje vsebinske enakopravnosti, uveljavljanja posebnih protidiskriminacijskih instrumentov (npr. t. i. pozitivne diskriminacije) v francoski zakonodaji (in posledično v praksi) v preteklosti skoraj ni bilo. Najverjetneje
zato, ker v Franciji problematika (posredne) diskriminacije ter ekonomske in socialne neenakosti ni bila tako žgoča kot v ZDA. Zakonsko uveljavljanje protidiskriminacijskih ukrepov je v Franciji postalo aktualno
šele v zadnjem desetletju.
Abstraktno določbo (temeljno načelo), ki implicira uveljavljanje vsebinske enakopravnosti, vsebuje tudi italijanska ustava iz leta 1947. V okviru
italijanske zakonodaje in ustavnosodne prakse kljub temu ni prišlo do
spontanega nadgrajevanja koncepta formalne enakopravnosti z modelom
vsebinske enakopravnosti (glej temeljna načela Ustave Republike Italije).
Podobno bi lahko dejali tudi za Španijo, ki v 9. členu svoje ustave državne
organe na čelu z zakonodajalcem zavezuje k dejanskemu in učinkovitemu
udejanjanju svobode in enakopravnosti. Enakopravnost naj bi španska
Ustava obravnavala kot vrednoto, ki sama po sebi ne more biti zgolj formalna kategorija (prim. Šturm, 1995: 184). Dovzetnost za ideal dejanske
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enakopravnosti in uveljavljanje protidiskriminacijskih ukrepov se je tudi
v Italiji in Španiji uveljavila šele v zadnjem desetletju (v kontekstu uresničevanja novejše zakonodaje Evropske unije). Podobno velja tudi za nekatere druge države članice Evropske unije (več o tem v poglavju o pravnih podlagah, oblikah in področjih uveljavljanja pozitivne diskriminacije).

USTAVNOSODNA PRESOJA (NAČELA) ENAKOPRAVNOSTI IN UVELJAVLJANJE
VSEBINSKE ENAKOPRAVNOSTI V PRAVNEM REDU RS
V Sloveniji se naraščajoča občutljivost za uresničevanje dobrin demokratične, pravne in socialne države kaže tudi v vse bolj pogostem sklicevanju na načelo enakopravnosti. Zanimivo je, da v obdobju med 1964 in
1974 Ustavno sodišče takratne SRS ni obravnavalo nobenega primera, v
katerem bi presojalo skladnost zakonskega urejanja z ustavnim načelom
enakopravnosti, v obdobju do leta 1992 pa je obravnavalo vsega sedem
takih primerov (prim. Šturm, 1995: 249 in Mavčič, Pavčnik, 1993: 25–48).
Po sprejetju Ustave Republike Slovenije decembra leta 1991 pa je postalo
načelo pravne enakosti eno najpomembnejših načel, na katera se pred
Ustavnim sodiščem sklicujejo pobudniki.
V letu 1992 je Ustavno sodišče od skupaj 108 primerov obravnavalo 12
primerov, v katerih je presojalo skladnost zakonodajnega urejanja z
načelom pravne enakosti iz 14. člena Ustave, v letu 1993 je bilo od skupaj
127 primerov takšnih primerov 16, v letu 1994 pa je bilo od skupaj 141
primerov takšnih že 38. V naslednjih letih se je število obravnavanih primerov, v katerih je sodišče presojalo skladnost zakonskih in drugih
splošnih aktov z ustavnim načelom enakopravnosti, povečevalo, čeprav
je delež teh primerov v celoti obravnavanih primerov postopoma začel
nekoliko upadati.
V obdobju od ustanovitve je Ustavno sodišče RS v okviru abstraktne
presoje ustavnosti skladnost zakonodaje in podzakonskih aktov z
načelom enakopravnosti presojalo na različnih področjih pravnega urejanja. Iz ustavnosodne prakse je razvidno, da načelo pravne enakosti zakonodajalcu pri določanju zakonskih pravic oziroma obveznosti ne preprečuje, da v mejah svoje pristojnosti določa kriterije, po katerih bo
neenaka dejanska stanja (in pravne naslovljence) med seboj razlikoval in
nanje vezal različne pravne posledice (različne pravice in obveznosti oziroma različen obseg pravic in obveznosti). Pri tem gre pravzaprav za bistveno prvino zakonodajne funkcije. Vendar pa ob tem ne gre spregledati,
da je svobodna presoja zakonodajalca vsebinsko omejena.138 Ustavna
138 Glej

odločbo US U-I-77/95. Lahko bi rekli, da sme v skladu z doktrino Ustavnega
sodišča RS zakonodajalec sam določati vsebino kriterijev razdeljujoče (distributiv-
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teorija in ustavnosodna praksa sta (ob spogledovanju s tujo ustavnosodno prakso in ustavnopravno teorijo) namreč tudi v Sloveniji izoblikovali
temeljno merilo oziroma kriterij, po katerem je (ne)enako obravnavanje
pravnih naslovljencev in dejanskih stanj ustavno legitimno, če je objektivno in stvarno utemeljeno oziroma če pravodajalčevega razločevanja
pravnih naslovljencev in dejanskih stanj ni mogoče označiti kot arbitrarnega (prim. Šturm, 2002: 176 in zgoraj poglavje o strukturi enakopravnosti).
Slovensko Ustavno sodišče je v dobrem desetletju delovanja po vzoru
sorodnih ustanov v ustavnosodno najrazvitejših državah izdelalo metodologijo ustavnosodnega presojanja.139 Podobno kot drugod ima tudi pri
nas posebno mesto v okviru te metodologije prav ustavnosodno uresničevanje oziroma presojanje načela enakosti pred zakonom. Morebitne
kršitve ustavnega načela pravne enakosti – kot rečeno, je podana v primeru arbitrarnega razločevanja (diferenciranja) naslovljencev oziroma
dejanskih stanj – z zakonom ali drugim splošnim pravnim aktom Ustavno sodišče preizkusi v okviru naslednje metodologije (povzeto po Šturm,
2002: 176.178):
1) najprej ugotovi, ali ni z izpodbijano zakonsko ureditvijo prizadeta katera izmed ustavnih norm, ki izhajajo iz posameznih določb ustave, ki
na različnih področjih zagotavljajo enakopravnost. Če nobena izmed
teh ustavnih norm ni prizadeta, se pri ustavnosodni presoji uporabi
splošno ustavno načelo pravne enakosti iz 14. člena;
2) nato ugotavlja, katera dejanska razmerja izpodbijana zakonska norma
obravnava neenako oziroma enako. Pri tem sodišče skrbno primerja
tako elemente različno ali enako obravnavanih stvarnih razmerij, kakor tudi opise zakonodajalčevih razvrščanj in ugotavlja upravičenost
upoštevanih kriterijev izenačevanja oziroma razlikovanja. Sodišče
hkrati preskusi posebnost in pomen stvarnih razmerij, na katera se
nanaša izpodbijana zakonska norma za domnevno prizadete naslovnike;
3) v tretji fazi ugotavlja, ali je za neenako ali enako obravnavanje podan
stvaren razlog. Slednje sodišče ugotavlja z uporabo t. i. testa ustavnosti. Stvarno primernost in upravičenost (ne)enakega obravnavanja
sodišče ugotavlja s testiranjem kriterija za razlikovanje in na podlagi
preizkušanja namena zakonodajalca ter sredstev, ki jih je zakonodajalec uporabil z razločevanjem. Tako kot tuja (npr. ameriška) tudi slovenne) pravičnosti, vendar morajo biti kriteriji takšni, da ne omogočajo (dopuščajo) arbitrarnega pravnega urejanja.
139 Nekateri slovenski pravni teoretiki kljub temu opozarjajo, da Ustavno sodišče (še) ni
izdelalo konsistentnih doktrinarnih izhodišč ustavnosodne presoje dopustnosti posegov zakonodajalca v človekove pravice. Navedeno naj bi veljalo tudi za ustavnosodno presojo dopustnosti posegov v pravico oziroma načelo enakopravnosti. O nekaterih odprtih vprašanjih in možnih smereh ustavnosodne presoje načela pravne
enakosti glej Šturm, 1995: 29–30.
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ska ustavnosodna doktrina (in praksa) razločuje standardni in strožji
test ustavnosti. V okviru uporabe testa ustavnosti sodišče običajno
uporablja tudi osnovni in ožji test sorazmernosti. Ob uporabi osnovnega testa sorazmernosti sodišče preuči vprašanje, ali bi lahko zakonodajalec ustavno legitimen cilj dosegel na način, ki bi v manjši meri
posegel v ustavno zavarovano vrednoto kot način, ki ga je dejansko
uporabil, medtem ko ob uporabi ožjega testa sorazmernosti sodišče
opravi t. i. tehtanje vrednot. Načelo enakopravnosti je kršeno, če razločevanje ni utemeljeno na stvarno upravičenem razlogu, to je:
– kadar ni bila upoštevana (absolutna) ustavna prepoved razločevanja;
– kadar je zakonodajalčeva ureditev stvarno protislovna in nesmiselna za dosego svojega namena in zato nasprotuje načelu sorazmernosti;
– kadar je zakonodajalčeva ureditev nelegitimna ali v nasprotju s
pravičnostjo;
– kadar je zakonodajalčeva ureditev nesmiselna, neustrezna, stvarno
ali sistemsko protislovna in kot taka omogoča samovoljno ravnanje
ali samovoljno opustitev;
– kadar je namen, ki ga zasleduje zakonodajalec s svojo ureditvijo (z
razlikovanjem ali enakim obravnavanjem), protiustaven;
– kadar sredstvo oziroma način, ki ga je zakonodajalec uporabil za
uresničitev svojega ustavno dopustnega (legitimnega) namena, ni
razumno in stvarno utemeljeno (standardni test ustavnosti). V primeru, ko Ustavno sodišče uporabi strožji test ustavnosti, je načelo
kršeno, če sredstvo oziroma način, ki ga zakonodajalec uporabi za
uresničitev svojega ustavno legitimnega namena, ni primerno in
nujno potrebno.
V primerih neenakega obravnavanja na podlagi rase, etnične pripadnosti, spola, vere, političnega ali drugega prepričanja itd. sodišče praviloma uporablja strožji test ustavnosti(!), ki ga lahko prestane le sredstvo
oziroma način neenakega obravnavanja, ki je za uresničitev ustavno legitimnega namena primeren in nujno potreben (sorazmeren v širšem smislu), kar z drugimi besedami pomeni, da brez uporabljenega sredstva oziroma načina zasledovanega cilja ne bi bilo mogoče doseči. Prav tako
mora biti sredstvo oziroma način razvrščanja sorazmeren v ožjem smislu,
kar pomeni, da ne sme poseči v pravice posameznikov v večjem obsegu,
kot je potrebno za uresničitev cilja. V teh primerih je nosilec dokaznega
bremena pravodajalec, ki mora v postopku dokazati, da je izpodbijano
razvrščanje (neenako obravnavanje) skladno z ustavo. Iz ustavnosodne
prakse je razvidno, da je sodišče pri uporabi testa ustavnosti dokaj nedosledno. V nekaterih primerih ustavne presoje neenakega obravnavanja
na podlagi zgoraj omenjenih razlikovalnih znakov je uporabilo standardni test ustavnosti, ki ga neenako obravnavanje prestane, če zanj obstaja
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razumen in stvarno utemeljen razlog (torej ni potrebno, da je konkreten
način neenakega obravnavanja za dosego zasledovanega cilja nujen). V
primerih, ko neenako obravnavanje neposredno izvira iz določb ustave,
sodišče testa ustavnosti praviloma ne uporabi (glej poglavje o ustavnosodni presoji pozitivne diskriminacije pripadnikov in pripadnic narodnih
in etničnih manjšin v praksi Ustavnega sodišča RS).
Praksa pravnega urejanja v ustavnopravno razvitejših okoljih kaže, da
je za uveljavljanje t. i. pozitivne diskriminacije značilno neenako (prednostno) obravnavanje na podlagi spola ali rase oziroma etnične pripadnosti (izjemoma tudi na podlagi nekaterih drugih razlikovalnih znakov). V
skladu z metodologijo ustavnosodsnega presojanja bi torej Ustavno
sodišče RS v primeru presoje ustavne skladnosti protidiskriminacijski
ukrepov, ki bi pomenili t. i. pozitivno diskriminacijo (glej drugi del knjige), načeloma moralo uporabiti strožji test ustavnosti, ki bi ga zakonodajalčevo razvrščanje zelo težko prestalo. V tuji, zlasti ameriški ustavnosodno praksi in ustavnopravni teoriji se je v zvezi z vprašanjem uporabe
testa sorazmernosti oziroma ustavnosti pri presojanju ustavne sprejemljivosti pozitivne diskriminacije razvnela burna razprava, v kateri zagovorniki pozitivne diskriminacije zavračajo primernost in pravilnost uporabe
strožjega testa, saj to praktično onemogoča uveljavljanje prednostnega
obravnavanja kot posebnega protidiskriminacijskega instrumenta (glej
poglavje o pozitivni diskriminaciji v ustavnosodni praksi ZDA).
Iz nekaterih primerov v ustavosodni praksi je razvidno, da je Ustavno
sodišče RS po zgledu ustavnosodno razvitejših okolij dopustilo zakonodajalcu, da je zagotavljanje in uresničevanje formalne enakopravnosti
nadgradil z uresničevanjem vsebinske (dejanske, stvarne) enakopravnosti, tj. z uveljavljanjem protidiskriminacijskih ukrepov oziroma instrumentov za čim bolj učinkovito udejanjanje dejanske enakopravnosti pripadnikov in pripadnic avtohtonih narodnih manjšin, žensk, invalidov
itd..140 Uveljavitev modela vsebinske enakopravnosti, ki implicira t. i. pozitivno diskriminacijo kot specifičen protidiskriminacijski instrument, je
v dosedanji praksi Ustavnega sodišča razvidna v dveh odločbah, ki se
nanašata na prednostno obravnavanje pripadnikov in pripadnic avtohtonih narodnih manjšin in Romov pri uresničevanju pravic, ki so sicer
načeloma vsem osebam oziroma državljanom zagotovljene pod enakimi
pogoji in v enakem obsegu. V drugem delu knjige bom v posebnem poglavju ta dva primera podrobneje analiziral.
Tudi pri uporabi prava oziroma pri izdajanju posamičnih pravnih
aktov so izvršilni in sodni državni organi ter drugi nosilci javnih pooblastil dolžni spoštovati ustavno načelo oziroma ustavno pravico do enako140 Na

specifičen način se je model vsebinske enakopravnosti uveljavil tudi pri presoji
ustavne skladnosti veljavne zakonske ureditve volilne pravice. Ustavno sodišče je
večkrat poudarilo, da se z ustavo določena enakost volilne pravice na razteza zgolj
na formalno enako možnost glasovanja na volitvah, temveč tudi na približno enako
težo (vrednost) oddanega glasu.
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pravnosti. To pomeni, da so predpise dolžni uporabljati do vseh pravnih
naslovljencev na enak način oziroma enako. Uresničevanje ustavnega
načela enakopravnosti je na področju uporabe prava posebej občutljivo v
primerih, ko zakonodajalec upravnim organom v okviru njihove pristojnosti odločanja o pravicah, obveznostih in pravnih interesih daje možnost prostega preudarka ali možnost interpretacije nedoločnih pravnih
pojmov. Upravni organi so v primeru prostega preudarka sicer avtonomni, a omejeni s splošnim načelom zakonitosti, načelom samoomejevanja
in dolžnostjo uporabe enake pravne podlage in upravne prakse za enaka
stvarna razmerja. Tudi pri uporabi prava s strani upravnih organov (in
tudi s strani sodišč) na splošno velja, da je načelo enakopravnosti prizadeto, če stvaren razlog za ravnanje upravnega ali sodnega organa, ki
vključuje enako ali neenako obravnavanje, ni podan.
Iz navedenega sledi, da je med pristojnostmi Ustavnega sodišča pomembna tudi konkretna presoja ustavnosti, pri kateri sodišče odloča o
ustavnih pritožbah zaradi kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin (mednje sodi tudi načelo oziroma temeljna pravica do enakopravnosti) s posamičnimi akti. V okviru konkretnega nadzora ustavnosti
Ustavno sodišče presoja skladnost posamičnih pravnih aktov s 23.
členom Ustave RS (enakost pred zakonom oziroma enako varstvo pravic).141 Za presojo ustavne dopustnosti ravnanja upravnih organov se je v
slovenski ustavnosodni doktrini oblikovala posebna tipizirana oblika
preizkusa skladnosti (ne)enakega obravnavanja z ustavnim načelom enakopravnosti. To načelo je s posamičnim (upravnim) aktom kršeno v
naslednjih primerih:
– kadar upravni organ ravna samovoljno (arbitrarno);
– če ima posamičen akt temelj, ki je v neskladju z načelom enakopravnosti;
– kadar upravni organ enaka dejanska stanja brez stvarnega razloga
obravnava neenako.
Pri posamičnih sodnih aktih ima načelo samoomejevanja (kot nasprotje samovolje) manjšo težo. Odstopanje sodne odločbe od ustaljene sodne
prakse, ki vključuje neenako obravnavanje enakih (podobnih) dejanskih
stanj, je v nasprotju z načelom enakopravnosti le v primeru, če je »očitno
samovoljno« oziroma če »odstopa od organskega razvoja prava« (prim.
Šturm, 2002: 176–178).
Čeprav se t. i. pozitivna diskriminacija (kot eden izmed instrumentov,
s katerim naj bi se udejanjal model vsebinske enakopravnosti) na podlagi
ustavnih določb in na podlagi nekaterih zakonov uresničuje v praksi,
doslej še ni bilo primerov, v katerih bi Ustavno sodišče njeno ustavno
141 V

določbi 22. člena je vsakomur zagotovljeno enako varstvo pravic v postopkih pred
sodišči in drugimi državnimi organi, ki odločajo o njegovih pravicah, dolžnostih in
pravnih interesih.
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dopustnost presojalo v okviru konkretne presoje ustavnosti, tj. v postopku odločanja o ustavni pritožbi zaradi domnevne kršitve načela enakopravnosti s posamičnim aktom. Ustavna sprejemljivost t. i. pozitivne
diskriminacije bi bila najverjetneje odvisna od (ne)obstoja ustavne in zakonske podlage ter področja, načina in oblike prednostnega obravnavanja v posamičnem primeru, pri čemer bi se sodišče naslonilo tudi na tujo
in mednarodno ustavnosodno prakso (glej poglavja o pozitivni diskriminaciji).142

MEDNARODNOSODNO UVELJAVLJANJE VSEBINSKE ENAKOPRAVNOSTI
Sodna presoja oziroma uresničevanje enakopravnosti se je v okviru
evropskih integracij uveljavilo v okviru pristojnosti Evropskega sodišča
za človekove pravice (sodišče Sveta Evrope s sedežem v Strasbourgu) in
Sodišča Evropskih skupnosti (sodišče Evropske unije s sedežem v Luksemburgu).
Načelo enakopravnosti je zapisano v določbi 14. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah, ki se je prvotno omejila na enakopravnost
oziroma enako uresničevanje in varovanje konvencijskih pravic ne glede
na spol, raso, barvo kože in druge okoliščine oziroma razlikovalne
znake.143 Že prej sem poudaril, da ta določba prvotno ni imela statusa
konvencijske pravice do enakosti pred zakonom oziroma enakopravnosti, saj je šele Protokol št. 12 h Konvenciji načelo enakopravnosti oziroma
enakega uresničevanja in varovanja pravic razširil s konvencijskih pravic
tudi na tiste pravice, ki jih z zakonom določa država podpisnica Konvencije. Na splošno lahko rečemo, da Evropsko sodišče za človekove pravice
v okviru svojega odločanja določbo 14. člena EKČP interpretira enako
oziroma zelo podobno kot ustavna sodišča posameznih držav, saj je
določba kršena, če razločevanje (neenako obravnavanje) pravnih naslovljencev oziroma dejanskih stanj ni stvarno in razumno upravičeno oziro142 Implementacija

zakonski določb, ki vključujejo podlago za uveljavljanje t. i. pozitivne diskriminacije, bo v praksi v določenih primerih potekala na podlagi aktov, katerih presoja ne sodi v domeno Ustavnega sodišča. V teh primerih bodo domnevne
»žrtve« uveljavljanja pozitivne diskriminacije svoj interes najverjetneje uveljavljale s
pobudo za presojo ustavnosti tistih zakonskih določb, ki bodo podlaga za uveljavljanje prednostnega obravnavanja pripadnikov oziroma pripadnic določenih družbenih skupin v praksi (npr. pri zaposlovanju v državnih organih). Poleg te možnosti
bodo domnevno prizadeti posamezniki lahko uporabili možnosti, ki jih imajo v postopkih pred rednimi sodišči, in neformalna pravna sredstva, ki jih uvaja nova protidiskriminacijska zakonodaja.
143 Glej Evropska konvencija o človekovih pravicah in njeni izvedbeni mehanizmi za
zaščito človekovih pravic, Informacijsko-dokumentacijski center Sveta Evrope,
NUK, Ljubljana, 1998.
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ma če v zvezi z neenakim obravnavanjem, ki je sicer stvarno in razumno
upravičeno, ni mogoče jasno ugotoviti, da je med ciljem, ki ga z razločevanjem zasleduje zakonodajalec, in uporabljenimi sredstvi, razumna in
sorazmerna zveza.144 Glede na to da se je 14. člen EKČP do leta 2000
osredotočal na enako uresničevanje konvencijskih pravic, glede na to da
problem socialne neenakosti, marginalizacije, segregacije, posredne diskriminacije itd. v Evropskih državah ni bi tako žgoč kot v ZDA in glede
na to da so se (posledično) v evropski zakonodaji protidiskriminacijski
ukrepi (vključno s t. i. pozitivno diskriminacijo) začeli uveljavljati šele v
zadnjem desetletju, se v sodni praksi Evropskega sodišča za človekove
pravice problematika uresničevanja vsebinske enakopravnosti ni izpostavila s takšno izrazitostjo kot v ZDA.
V pravu Evropske unije oziroma Evropske skupnosti je splošno načelo
enakopravnosti in prepovedi diskriminacije opredeljeno v določbi 13.
člena Pogodbe o Evropski skupnosti (PES). Z uveljavitvijo Pogodbe o Ustavi za Evropo bo to določbo nadomestil 21. člen Listine EU o temeljnih
pravicah. Iz sekundarnih pravnih aktov in programskih dokumentov
Evropske unije je razvidno, da si ustanove Unije na področju preprečevanja rasne diskriminacije in uresničevanja enakopravnosti žensk in
moških predvsem v sferi zaposlovanja prizadevajo za doslednejšo uveljavitev modela vsebinske enakopravnosti. Tako npr. nekatere direktive, kot
sekundarni pravni viri, na področju preprečevanja diskriminacije pripadnikov etničnih manjšin in ustvarjanja enakih možnosti žensk in moških
(obe področji sodita na področje socialne politike Unije) na različnih
področjih družbenega življenja vključujejo podlago za uveljavljanje protidiskriminacijskih ukrepov, med drugim tudi za uveljavljanje posebnih
pozitivnih ukrepov oziroma t. i. pozitivne diskriminacije (o tem v poglavju o pravnih podlagah uveljavljanja pozitivne diskriminacije v pravnem
redu EU in ES).
V nekaterih članicah (in tudi v nekaterih evropskih državah, ki niso
članice Evropske unije) so zakonodajalci oziroma nosilci izvršilne oblasti
v okviru uresničevanja »politike enakih možnosti žensk in moških« na
področju zaposlovanja ter (zlasti v Skandinaviji) v okviru uveljavljanja
»politike (bolj) uravnotežene zastopanosti spolov« v sferi javnega (političnega) odločanja model vsebinske enakopravnosti in v njegovem okviru
t. i. pozitivno diskriminacijo uveljavili v praksi. Nekateri posamezniki, ki
so menili, da je uveljavljanje pozitivne diskriminacije poseglo v njihovo
pravico do enakopravnosti, so se, podobno kot v ZDA, s tožbenimi zahtevki obrnili na sodišča v državah članicah. V nekaterih primerih je o
skladnosti t. i. pozitivne diskriminacije s pravom Skupnosti odločalo
144 Metodologije

ustavnosodnega presojanja načela enakopravnosti in uporabe testa ustavnosti oziroma sorazmernosti v odločanju Evropskega sodišča za človekove pravice je podobna kot pri ostalih sodiščih z ustavnosodnimi pristojnostmi. Metodologijo
oziroma uporabo testa ustavnosti bom v kontekstu presoje ustavne sprejemljivosti
t. i. pozitivne diskriminacije podrobneje predstavil v drugem delu knjige.

96

XPOZITIVNA DISKRIMINACIJAX

Sodišče Evropskih skupnosti. Načelo enakopravnosti v pravu Evropskih
skupnosti – po doktrini, ki jo je izoblikovalo Sodišče Evropskih skupnosti – zahteva, da se neenaki pravni naslovljenci oziroma dejanska stanja
pravno obravnavajo različno (neenako) le v primeru, če je neenako obravnavanje »objektivno upravičeno« in izpolnjuje določene pogoje. O
vprašanju, ali je t. i. pozitivna diskriminacija (v takšni ali drugačni obliki)
v skladu z evropskim pravom, in posebej o vprašanju, ali je prednostno
obravnavanje ženskih prosilk (ki bodisi izpolnjujejo bodisi ne izpolnjujejo enakih pogojev kot moški protikandidati) za sklenitev delovnega razmerja »objektivno upravičeno«, je Sodišče presojalo v primerih, ki jih
bom v posebnem poglavju predstavil v drugem delu knjige.
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POZITIVNA DISKRIMINACIJA
Positive discrimination means different
things to different people …

SPLOŠNO O POZITIVNI DISKRIMINACIJI
POJEM, NAMEN IN CILJ
V pravnih virih in literaturi je opredeljevanje t. i. pozitivne diskriminacije dokaj neenotno, zato se na pomensko enoznačen pojem tega instrumenta ni mogoče sklicevati. Na splošno z izrazom pozitivna diskriminacija (»positive discrimination«) označujemo z zakonom določeno začasno
različno oziroma prednostno pravno obravnavanje določenih kategorij
oseb pri uresničevanju pravic, ki so pravnim naslovljencem praviloma zagotovljene v enakem obsegu in pod enakimi pogoji.145
V praksi pravnega urejanja pozitivna diskriminacija vključuje različno
oziroma prednostno obravnavanje, ki je – običajno v okviru uveljavljanja
t. i. politike enakih možnosti – namenjeno preprečevanju manj ugodnega
položaja in spodbujanju oziroma ustvarjanju »enakih možnosti« ekonomsko, politično in socialno (naj)šibkejših članov družbe pri uresničevanju
pravic, ki jih pravo zagotavlja vsem pravnim naslovljencem. Cilj, ki ga zasleduje uveljavljanje pozitivne diskriminacije, naj bi bil preprečevanje in
odpravljanje posledic pretekle diskriminacije, preprečevanje in odpravljanje strukturne (sistemske, institucionalne, posredne) diskriminacije,
uveljavljanje bolj sorazmerne zastopanosti ter s tem socialne integracije
in emancipacije pripadnikov oziroma pripadnic t. i. deprivilegiranih družbenih skupin (družbenih skupin oziroma posameznikov v manj ugodnem položaju) na vseh področjih družbenega življenja. Pravna podlaga
za uveljavljanje prednostnega obravnavanja je zagotovljena v nekaterih
mednarodnih pravnih akti ter v ustanovnih pogodbah in zakonodaji
Evropske unije. Nekatere države, med njimi tudi Slovenija, pravno podla145 »By

positive action we mean action aimed at favoring access by members of certain categories of people … to rights which they are garanteed to the same extend as members of other
categories …«. Glej gradivo Positive Action in the field of Equality between Women
and Men, Final report of activities of the Group of Specialists on Positive Action in
the field of Equality between Women and Men, (EG-S-PA), Strasbourg, 2000: 26.
Prim. opredelitve v Goldman, 1976: 178–195, Dworkin, 1977: 223–240, Human,
1996: 23–37, Fenwick, 1998: 507–516, Fredman, 1997: 576–600, Rubenfeld, 1997:
427–472 in Caruso, 2002.
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go za uveljavljanje t. i. pozitivne diskriminacije vključujejo v svoje ustavne akte in (ali) v protidiskriminacijsko zakonodajo.
V kontinentalnem pravnem prostoru se pravni akti, ki vključujejo
podlago za uveljavljanje tega instrumenta, izrazu »pozitivna diskriminacija« praviloma izognejo. Kot instrument, ki je namenjen preprečevanju
posredne diskriminacije in spodbujanju oziroma ustvarjanju enakih
možnosti vseh oseb pri uresničevanju formalno priznanih enakih pravic,
pozitivno diskriminacijo označujejo z izrazom pozitivni ukrepi (»positive
action«, »positive measures«), manj pogosto tudi z izrazoma posebni ukrepi
(»special measures«) in začasni ukrepi (»temporal measures«) ter s kombinacijami omenjenih izrazov (»temporal special measures«, »special positive
measures«). Izraza pozitivna diskriminacija (»positive discrimination«) in
prednostno obravnavanje (»preferential treatment«) sta se uveljavila predvsem v pravni terminologiji, ki je v rabi na področju teorije prava. V francoski pravni terminologiji uporabljajo izraz »discrimination positive«, v italijanski »discriminatione positiva« in v nemški »positiv Diskrimination«. V
anglo-ameriški pravni terminologiji oziroma v anglo-ameriškem pravnem
prostoru pozitivno diskriminacijo v pravnih virih običajno označujejo z
izrazom afirmativni ukrepi (»affirmative action«), v teoriji ustavnega in
protidiskriminacijskega prava pa zasledimo pa tudi izraz obrnjena diskriminacija (»reverse discrimination«).146
Uporabljanje izrazov »pozitivna diskriminacija« in »prednostno obravnavanje« je, po mnenju nekatirih, anahronistično in kot takšno neustrezno. Zato ni presenetljivo, da se (v pravnem redu Evropske unije in v
državah članicah Unije, tudi v Sloveniji) uveljavljajo predvsem izrazi »pozitivni ukrepi«, »posebni pozitivni ukrepi« ipd..147 Instrument po mnenju
tistih, ki podpirajo njegovo uveljavljanje, ne povzroča tako ali drugače
upravičene, torej »pozitivne« diskriminacije in tudi ne pravno nedopustnega prednostnega obravnavanja, ki bi se na določenih področjih pravnega urejanja uveljavljalo v interesu uresničevanja legitimnih, torej
»pozitivnih« ciljev. Nasprotno, s »pozitivnimi ukrepi« se po njihovem
prepričanju uveljavlja različno obravnavanje pravnih naslovljencev v
različnem (neenakem oziroma bolj in manj ugodnem) dejanskem položaju, kar naj bi sovpadalo z diferenciranim (sorazmernim) uresničevanjem enakopravnosti. Pozitivni ukrepi naj bi bili namenjeni preprečevanju manj ugodnega položaja, v katerem so se znašle osebe z določeno
osebno okoliščino (npr. osebe določenega rasnega ali etničnega porekla)
in nikakor ne nekakšni »pozitivni« – tako ali drugače upravičeni, izjemo146

»Affirmative action is a generic term for programes which take some kind of initiative, either voluntary or under the compulsion of law, to increase, maintain or rearrange the number or status of certain group members usualy defined by race or gender, within a large group«. Glej R. A. Johnson, Affirmative Action Policy in the United States: its impact on women, policy and politics, ibidem: 38.
147 Prim. npr. opredelitev v Zakonu o uresničevanju načela enakega obravnavanja in
Zakonu o enakih možnostih žensk in moških (Ur. l. RS, št. 59-2837/2002).
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ma sprejemljivi – diskriminaciji ali »upravičenemu« pravno nedopustnemu različnemu obravnavanju. Kot takšni naj ne bi bili negacija, temveč
prvina uresničevanja enakopravnosti.148 Instrument, o katerem govorimo, je torej (pravno) sredstvo za čim bolj učinkovito ustvarjanje enakih
možnosti oseb, ki so v družbenem življenju v (naj)slabšem položaju, zato
njegovo opredeljevanje z izrazi »pozitivna diskriminacija« in »prednostno
obravnavanje« morda v resnici ni najbolj posrečeno. Uveljavilo se je v sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko so bili prvi tovrstni ukrepi kljub »legitimnim« oziroma »pozitivnim« namenom večinoma
dojeti kot ustavno nedopustni (tj. kot prepovedana diskriminacija).
Ne glede na navedeno bom v nadaljevanju ob izrazu »pozitivni ukrepi«
uporabljal tudi oba »sporna« izraza, saj sta v pravni literaturi jasno prepoznavna.

POZITIVNA DISKRIMINACIJA V ŠIRŠEM IN OŽJEM POMENU
Pozitivno diskriminacijo v širšem pomenu lahko opredelimo kot uveljavljanje posebnega pravnega položaja in/ali posebnih pravic, ki je namenjeno preprečevanju manj ugodnega položaja in spodbujanju oziroma ustvarjanju enakih možnosti določenih kategorij oseb (šibkejših, socialno
ogroženih članov družbe, pripadnikov etničnih manjšin, žensk, starejših,
mladine, brezposelnih itd.). Pozitivna diskriminacije v širšem pomenu
poleg priznavanja posebnega pravnega položaja in posebnih pravic
vključuje uveljavljanje ukrepov za povečevanje možnosti oziroma sposobnosti za zaposlovanje in enakovredno udeležbo v družbenem življenju, programov zaposlovanja in napredovanja na delovnem mestu, programov posebne pomoči in varstva socialno najbolj ranljivih ipd..
Ukrepi, ki naj bi jih v širšem pomenu vključeval pojem pozitivne diskriminacije, naj bi prispevali zlasti k preprečevanju ekonomske, politične in
socialne marginalizacije (naj)šibkejših članov družbene skupnosti, k bolj
sorazmerni porazdelitvi družbenih (ekonomskih in političnih) dobrin in
bremen med različnimi kategorijami oseb (med različnimi družbenimi
skupinami), gospodarskimi subjekti, regijami ipd., k učinkovitejšemu odpravljanju in preprečevanju revščine, k preprečevanju družbenega razslojevanja, zmanjševanju družbenih neenakosti, spodbujanju enakih mož148 Takšno

razlaga se je uveljavila predvsem v kontinentalni pravni teoriji in ustavnosodni praksi. Po mnenju Carusove si kontinentalna sodna praksa prizadeva za
odmik od pristopa, ki se je pri uveljavljanju afirmativnih ukrepov (»affirmative action«) ustalil v ZDA (v ZDA je prednostno obravnavanje prevladujoče sprejeto kot
odklon od načela enakega pravnega varstva, ki je dopustno, če zasleduje legitimen
cilj in če je način uresničevanja tega cilja skladen z načelom sorazmernosti). Glej Caruso, 2002, 8–9.
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nosti na področju vzgoje in izobraževanja, zaposlovanja in delovnih razmerij, odločanja o zadevah javnega pomena, dostopa do dobrin in storitev ipd..149
V tej knjigi pozitivno diskriminacijo obravnavam v ožjem pomenu, tj.
kot pravni instrument,150 s katerim se z namenom spodbujanja oziroma
ustvarjanja enakih možnosti, z namenom uveljavljanja bolj enakovredne
zastopanosti na političnem, ekonomskem, socialnem in drugih področjih
družbenega življenja ter z namenom odpravljanja oziroma preprečevanja
posredne diskriminacije in posledic pretekle diskriminacije uveljavlja
neenako (prednostno) pravno obravnavanje določenih kategorij oseb pri
uresničevanju pravic, ki so praviloma vsem pravnim naslovljencev zagotovljene v enakem obsegu in pod enakimi pogoji. Z instrumentom pozitivne diskriminacije v ožjem pomenu naj bi bili torej na določenih
področjih pravnega urejanja pripadniki oziroma pripadnice določene
rasne, etnične, starostne ali druge družbene skupine oziroma določenega
spola prednostno obravnavani pri uresničevanju pravic, ki so praviloma
vsem osebam zagotovljene pod enakimi pogoji in v enakem obsegu.
Običajno se pozitivna diskriminacija v ožjem pomenu uveljavlja na podlagi zakona, pod določenimi pogoji151 in za določen čas oziroma do izpolnitve cilja, ki ga zasleduje. V praksi se je pozitivna diskriminacija v
ožjem pomenu uveljavila predvsem na področju izobraževanja (pri sprejemanju kandidatov in kandidatk v programe izobraževanja), zaposlovanja (pri sklepanju delovnih razmerij, vključevanju v programe usposabljanja in izpopolnjevanja v zvezi z delom ter pri napredovanju na
delovnem mestu) ter pri uresničevanju temeljne pravice do sodelovanja
in odločanja o zadevah javnega pomena. V uvodnih pojasnilih velja posebej poudariti, da posebno varstvo oziroma posebni varstveni ukrepi in
posebne pravice določenih družbenih skupin (žensk, etničnih manjšin,
telesno in duševno prizadetih, otrok, ostarelih itd.) ne sodijo v okvir pozitivne diskriminacije v ožjem pomenu. Posebno varstvo oziroma posebne pravice določenih kategorij oseb sodijo v okvir pozitivne diskriminacije v širšem pomenu (to področje pravnega urejanja presega namen in
domet te knjige!). Za pozitivno diskriminacijo v ožjem pomenu gre v primerih, ko so določene kategorije oseb izjemoma in začasno različno/
prednostno obravnavane pri uresničevanju pravic, ki so načeloma pri149 Primerjaj

opredelitev in konkretne primere ukrepov, ki so predstavljeni v gradivu
Positive Action in the field of Equality between Women and Men, Final report of activities of the Group of Specialists on Positive Action in the field of Equality between Women and Men, (EG-S-PA), Strasbourg, 2000: 27–.33.
150 Pozitivno diskriminacijo nekateri pravni teoretiki opredeljujejo tudi kot pravni institut. To še posebej velja za pravno in demokratično naprednejša okolja, v katerih se
je na določenih področjih, v določeni obliki in pod določenimi pogoji uveljavila kot
legitimen protidiskriminacijski instrument.
151 Te pogoje v posameznih primerih uveljavljanja pozitivnih ukrepov določa (ustavno)sodna praksa. Glej poglavje o pozitivni diskriminaciji v ustavnosodni praksi.
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padnikom in pripadnicam različnih družbenih skupin oziroma vsem osebam zagotovljene pod enakimi pogoji in v enakem obsegu (npr. pri uresničevanju pravice do zaposlitve na delovnem mestu, ki je načeloma
vsem dostopno pod enakimi pogoji).

POZITIVNA DISKRIMINACIJA V JAVNEM DIALOGU – »PRO ET CONTRA«
Pozitivna diskriminacija je v zadnjih tridesetih letih (v Sloveniji šele v
zadnjem času) med izpostavljenimi temami tako v znanstvenih (socioloških, politoloških, pravnih itd.) kot tudi v političnih razpravah. V javnem dialogu se je izpostavila kot protisloven instrument, ki naj bi bil
namenjen preprečevanju posredne diskriminacije in manj ugodnega
družbenega položaja določenih kategorij oseb oziroma uresničevanju dejanske (stvarne, vsebinske) enakopravnosti. Po prevladujočem mnenju
nasprotnikov pozitivne diskriminacije slednja nasprotuje individualni
naravi temeljnih pravic in načelu enakopravnosti oziroma načelu enakega obravnavanja ter je kot takšna v nasprotju z ustavno in zakonsko podlago enakopravnosti in prepovedi diskriminacije. Po njihovem mnenju
spol, rasno ali etnično poreklo in druge osebne okoliščine ne morejo
predstavljati podlage za ugodnejše oziroma prednostno obravnavanje
določenih kategorij oseb. Prednostno obravnavanje naj bi nasprotovalo
rasno, etnično in spolno nevtralnemu uresničevanju ustavnih in zakonskih določb o prepovedi diskriminacije (»neutral enforcement of nondiscrimination rules«) in individualni pravici posameznika do enakega obravnavanja (»canon of individual right to equal treatment«). Pogosto kot argument
proti uveljavljanju pozitivne diskriminacije navajajo tudi dejstvo, da naj
bi bile v okolju demokracije in tržne ekonomije v skladu z liberalno zasnovo pravne države – ob predpostavki formalno-pravno zagotovljenih
enakih pravic – sposobnosti posameznika edini legitimni temelj porazdelitve družbenih dobrin in družbenih bremen, posledično pa tudi družbene diferenciacije (meritokratično načelo razdeljujoče družbene pravičnosti).
Na drugi strani zagovorniki pozitivne diskriminacije poudarjajo, da
formalno-pravna prepoved diskriminacije v praksi pravnega urejanja ne
zadostuje za dejansko enako pravno obravnavanje »šibkejših« kategorij
pravnih naslovljencev, npr. žensk, ki so v določeni poklicni sferi ali v
določenem zaposlitvenem segmentu (npr. v menedžmentu) izrazito podzastopane. Pozitivna diskriminacije je po njihovem prepričanju pomemben instrument za kolikor toliko učinkovito zagotavljanje dejanske
(stvarne, vsebinske) enakopravnosti in enakih možnosti teh kategorij
oseb pri uresničevanju pravice do izobraževanja, do dela oziroma zaposlitve in do javnega (političnega) udejstvovanja. To naj bi zlasti veljalo za
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pripadnike in pripadnice družbenih skupin, ki so zaradi različnih razlogov (predsodki in stereotipi, ksenofobija, patriarhalni/tradicionalni vzorci razumevanja družbene organizacije in udejstvovanja, revščina, pretekla diskriminacija, izrazita podzastopanost na določenem področju
družbenega življenja itd.) v objektivno manj ugodnem (deprivilegiranem)
ekonomskem in socialnem položaju kot pripadniki središčne družbene
skupine. Zagovorniki uveljavljanja pozitivne diskriminacije poudarjajo,
da je prednostno obravnavanje v okoliščinah grobe ekonomske in socialne razslojenosti potencialno učinkovito sredstvo za ustvarjanje enakih
možnosti pripadnikov podzastopanih, obrobnih ali drugače deprivilegiranih družbenih skupin (npr. določenega spola, etnične skupine ipd.). Po
njihovem prepričanju med koncepcijo prepovedi diskriminacije in uveljavljanjem prednostnega obravnavanja protislovje ne obstaja. Neenako
pravno obravnavanje (»different treatment«) pod določenimi pogoji ni diskriminacija oziroma kršitev temeljne pravice do enakopravnosti, če je
neenako (prednostno) obravnavanje določenih kategorij posameznikov
oziroma posameznic namenjeno preprečevanju posredne (sistemske, prikrite, de facto) diskriminacije, ki je na različnih področjih javnega življenja nesporno navzoča v t. i. demokratičnem okolju. Pozitivna diskriminacija je po njihovem prepričanju pomemben instrument za uveljavljanje
dejanske enakopravnosti in pravičnosti v družbi.
Po mnenju zagovornikov pozitivnih ukrepov oziroma t. i. pozitivne diskriminacije uveljavljanje le-te (na določenih področjih, v določeni obliki
in pod določenimi pogoji!) neupravičeno ovirajo ideološko in politično
konservativno usmerjeni posamezniki in skupine (tako v političnih kot
tudi v strokovnih krogih), tako z desnega kot tudi z levega ideološkega
oziroma političnega pola. V kontekstu premoščanja družbenih problemov in opredeljevanja družbenorazvojnih smernic se tudi v današnjem
času porajajo najrazličnejši predsodki in stereotipi, ki ohranjajo tradicionalno razumevanje družbene organizacije oziroma razmerij (nad)oblasti
med njenimi pripadniki (vloga in poslanstvo žensk, pravice tujcev in pripadnikov manjšinskih družbenih skupin itd.).
Kljub nesoglasjem, ki se v zvezi z uveljavljanjem pozitivne diskriminacije porajajo v javnem dialogu, velja že v uvodu izpostaviti stališče, da je
t. i. pozitivna diskriminacija instrument, ki se na posebnih področjih
pravnega urejanja na načelni ravni uveljavlja v interesu bolj enakopravne, bolj harmonične, bolj učinkovite in bolj pravične družbene organizacije.
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POZITIVNA DISKRIMINACIJA IN »POLITIKA ENAKIH MOŽNOSTI«
Pozitivna diskriminacija (v širšem in ožjem pomenu) je običajno sestavni
del t. i. »politike enakih možnosti« (»equal oportunity policy«), ki jo sodobne demokratične države uresničujejo na temelju spoznanja o nezadostni
učinkovitosti tradicionalnega pristopa k preprečevanju diskriminacije in
uresničevanja enakopravnosti. Politiko enakih možnosti lahko na splošno definiramo kot pravno in politično uveljavljanje ukrepov za (diferencirano) uresničevanje načela enakega obravnavanja, preprečevanje strukturno pogojene diskriminacije zmanjševanje družbenih (ekonomskih in
političnih) neenakosti in, posledično, socialne in ekonomske deprivilegiranosti zaradi neugodnega ekonomskega in socialnega položaja pripadnikov in pripadnic kake družbene skupine (npr. žensk, pripadnikov oziroma pripadnic etničnih manjšin, ranljivih družbenih skupin itd.).152
Politika enakih možnosti se v praksi uveljavlja na različnih področjih
družbenega življenja in delovanja, še posebej pa na področju izobraževanja, zaposlovanja, socialne varnosti, dostopa do javnih dobrin in storitev
ter participacije v javnem (političnem) odločanju. Kot »reformna politika« ima politika enakih možnosti tradicijo predvsem v državah članicah
Evropske unije, v Skandinaviji, v ZDA in v Avstraliji, vse bolj aktualna pa
– v kontekstu integracijskih procesov – postaja tudi v državah kandidatkah za vstop v Evropsko unijo. Uresničevanje politike enakih možnosti
se je v krogu demokratičnih držav najbolj uveljavilo na področju spodbujanja oziroma ustvarjanja enakih možnosti žensk in moških pri uresničevanju pravice do dela oziroma zaposlovanja in do sodelovanja pri
odločanju o zadevah javnega pomena.
McCrudden (glej Townshend-Smith, 1998: 539–574) navaja dve kategoriji ukrepov, ki sodijo v okvir »politike enakih možnosti«. V prvo skupino uvršča »nevtralne« ukrepe politike enakih možnosti, v drugo pa
uvršča posebne ukrepe, ki vključujejo prednostno pravno obravnavanje
pripadnikov oziroma pripadnic določenih družbenih skupin. V prvo skupino po njegovem mnenju sodijo ukrepi, ki so v najširšem smislu namenjeni preprečevanju oziroma odpravi diskriminacije. Gre za ukrepe, ki so
namenjeni zagotavljanju posebnih pravic in posebnega varstva pripadnikov izključenih, podzastopanih in ostalih t. i. deprivilegiranih družbenih
skupin. Kriterij, po katerem je lahko oseba upravičena do posebnega svetovanja, udeležbe v posebnih programih (finančne, materialne, logistične
itd.) pomoči, posebnih programov usposabljanja in izobraževanja, po152 Glej

Jalušič, Antić, 2001: 15–16. Politika enakih možnosti v Kanadi vključuje ženske, etnične manjšine, hendikepirane in aborigine. V ZDA politika enakih možnosti
vključuje temnopolte in nekatere druge etnične manjšine, hendikepirane in ženske,
na Nizozemskem etnične manjšine, medtem ko je politika enakih možnosti na
Švedskem utemeljena na načelu »spolne nevtralnosti« in vključuje tako ženske
kakor tudi moške.
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sebnih programov socialnega varstva itd., je npr. pripadnost posebni
družbeni skupini (etnični skupini, spolu itd.), status brezposelne osebe,
status invalidnosti, stalno prebivališče na določenem (ogroženem) geografskem območju, starost, socialno-zdravstveni status ipd..
V drugo skupino sodijo ukrepi, ki vključujejo prednostno obravnavanje določenih kategorij oseb pri uresničevanju pravic, ki so načeloma
sicer vsem osebam (ne glede na pripadnost družbeni skupini) zagotovljene pod enakimi pogoji (pri teh ukrepih gre za t. i. pozitivno diskriminacijo v ožjem pomenu). Prednostno pravno obravnavanje se, kot ugotavlja
McCrudden, v praksi najbolj pogosto uveljavlja na področju dela in zaposlovanja, tj. pri sklepanju delovnih razmerij, napredovanju na delovnem
mestu in odpuščanju z delovnega mesta. V teh razmerjih se pozitivna
diskriminacija uveljavlja tako, da so pripadniki oziroma pripadnice t. i.
deprivilegiranih (npr. podzastopanih, obrobnih itd.) družbenih skupin
prednostno obravnavani pod pogojem, da izpolnjujejo kriterije za sklenitev delovnega razmerja oziroma pogoje za napredovanje na delovnem
mestu, ki so za vse enaki (ne glede na pripadnost posebnim družbenim
skupinam). Kot obliko oziroma način prednostnega obravnavanja McCrudden posebej izpostavlja kvote, pri čemer razlikuje t. i. »trde« in
»mehke« kvote. V prvem primeru gre za obliko pozitivne diskriminacije,
ki je neposredna in vključuje vnaprej določeno število mest (kvoto) ali
vnaprej določen sorazmerni delež, ki naj (npr. na področju zaposlovanja)
ne glede na ostale odločilne dejavnike (zlasti usposobljenost za sklenitev
delovnega razmerja) pripade pripadnikom oziroma pripadnicam podzastopane družbene skupine. V drugem primeru pa gre za pozitivno diskriminacijo, ki prav tako vključuje vnaprej določeno število ali delež mest,
ki na določenem področju zaposlovanja (ali v določeni organizaciji) pripade podzastopani skupini (npr. ženskam), vendar se prednostno obravnavanje uveljavi pod pogojem, da pripadnica podzastopane skupine
izpolnjuje pogoje za zaposlitev oziroma pod pogojem, da je (najmanj)
enako usposobljena kot moški protikandidat.153 McCrudden poudarja,
da se je zakonsko uveljavljanje ukrepov, ki na podlagi osebnih okoliščin,
kot so spol, etnična pripadnost, rasa ipd., vključujejo prednostno obravnavanje določenih kategorij oseb, uveljavilo kot potencialno najbolj učinkovit in hkrati tudi kot ustavnopravno najbolj sporen instrument politike
enakih možnosti.
Višja raven politične participacije in bolj enakovredna zastopanost pripadnikov oziroma pripadnic deprivilegiranih skupin na posameznih
področjih družbenega življenja je hkrati rezultat in predpostavka učinko153 S

to razmejitvijo bolj ali manj sovpada razmejitev med oblikami oziroma načini uveljavljanja pozitivnih ukrepov, ki so bili doslej po mnenju ustavnih sodišč v posameznih državah skladni z ustavo (ustavnim načelom enakosti pred zakonom), in ukrepi,
katerih uveljavljanja ustava (oziroma aktualna sodna interpretacija ustave) ne
dopušča oziroma dopušča pod določenimi (strogimi) pogoji (več o tem v poglavju o
pozitivni diskriminaciji v ustavnosodni presoji načela enakopravnosti).
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vitega uveljavljanja politike enakih možnosti, zato je slednje v aktualnih
družbenih razmerah (ki so občutnejšim reformam tradicionalnih ustanov
demokracije in vladavine prava relativno nenaklonjene) še posebej problematično. Kljub večdesetletni tradiciji oblikovanja in izvajanja politike
enakih možnosti se v državah z demokratično tradicijo (tudi v državah
članicah Evropske unije) reformna prizadevanja soočajo z nasprotovanjem tako konservativno kot tudi liberalno usmerjenih posameznikov v
političnih in strokovnih krogih. Zlasti v ZDA se je ustalilo (klasično) liberalno (lahko bi ga označili neoliberalno/neokonservativno!) pojmovanje,
po katerem imperativ »enakega obravnavanja« (»equal treatment«) izraža
temeljno zavezanost ameriške pravne in politične kulture formalistični
percepciji enakopravnosti. V tej percepciji promocija in uveljavljanje
ukrepov za učinkovito preprečevanje manj ugodnega položaja in ustvarjanje enakih možnosti določenih kategorij oseb nasprotujeta načelu enakega obravnavanja (prim. Jalušič, Antić, 2001: 15, op. 10). Uveljavljanju
nekonvencionalnih protidiskriminacijskih instrumentov – zlasti pozitivne diskriminacije – in nadgrajevanju ustaljenih mehanizmov za uresničevanje enakopravnosti ponekod še vedno nasprotuje tudi dobršen
(beri: konservativni) del pravne stroke, tako pravni teoretiki kot tudi
pravni praktiki. V kontekstu prizadevanja za bolj učinkovito uveljavljanje
politike enakih možnosti pa sta od vsega najbolj problematična še vedno
prevladujoča nenaklonjenost in apatičnost pripadnikov (pripadnic)
družbenih skupin, ki naj bi jim ukrepi za spodbujanje oziroma ustvarjanje enakih možnosti koristili.
V interesu čim bolj učinkovite implementacije načela enakega obravnavanja in politike enakih možnosti so države z demokratično tradicijo
vzpostavile t. i. nacionalne mehanizme za izvajanje politike enakih
možnosti. V tem pogledu so tranzicijske države, ki so postale članice
Evropske unije ali kandidirajo za članstvo v Uniji, v primerjavi z državami
Unije oziroma nasploh z državami t. i. demokratičnega kroga v precejšnjem razvojnem zaostanku. Sistemski protidiskriminacijski zakoni, ki
skupaj z ostalimi predpisi tvorijo nacionalno protidiskriminacijsko pravo
ter med drugim določajo zakonsko podlago za uveljavljanje ukrepov za
spodbujanje oziroma ustvarjanje enakih možnosti, so se v tranzicijaskih
državah uveljavili šele v pridružitvenem procesu k Evropski uniji, zato – z
nekaterimi izjemami – v praksi še niso zaživeli. Tudi delovanje specializiranih agencij oziroma uradov za oblikovanje, nadzor, spremljanje in raziskovanje politike enakih možnosti (in v njenem okviru uresničevanja
načela enakega obravnavanja, preprečevanja vseh oblik diskriminacije na
vseh področjih življenja ipd.), ki je v demokratičnih državah aktualno
zadnjih nekaj desetletij, je v tranzicijskih državah novum, ki se je pojavil
šele v času vstopanja v Evropsko unijo (večinoma po letu 1994).154
154 Specializirana

telesa za izvajanje »politike enakih možnosti« so v državah Srednje in
Vzhodne Evrope običajno sistemizirana kot oddelki v okviru resornih ministrstev za
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Slovenija je nekatere elemente nacionalnega mehanizma za izvajanje
politike enakih možnosti – na specifičnem področju uresničevanja enakopravnosti med spoloma – ustvarila kmalu po osamosvojitvi, ko je najprej ustanovila parlamentarno Komisijo za žensko politiko (kasneje se je
preimenovala v Komisijo za enake možnosti), nato pa tudi Urad za
žensko politiko, ki se je preimenoval v Urad za enake možnosti. V letu
2000 je Slovenija sprejela Zakon o enakih možnosti žensk in moških (Nacionalnega programa oziroma načrta izvajanja politike enakih možnosti,
ki ga je predvidel zakon, Slovenija še ni sprejela), kasneje (v letu 2004) pa
tudi Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o volitvah poslancev iz
RS v Evropski parlament in Ustavni zakon, s katerim je ustavno določilo
o volilni pravici dopolnila z določbo, po kateri mora zakon določiti ukrepe za spodbujanje enakih možnosti moških in žensk pri kandidiranju na
volitvah v državne organe in organe lokalnih skupnosti. Poleg navedenih
aktov je Slovenija (prav tako v letu 2004) vendarle sprejela tudi sistemski
Zakon o uresničevanju načela enakega obravnavanja (glej spodaj).
Protidiskriminacijsko pravo in nacionalne mehanizme za izvajanje politike enakih možnosti v državah članicah Evropske unije bom (na načelni ravni) predstavil v posebnem poglavju, zato se velja v tem poglavju dotakniti predvsem t. i. tranzicijskih držav. Nadzorna komisija, ki je bila
specializirana za področje enakih možnosti žensk in moških, je bila 1996
ustanovljena tudi na Slovaškem. Leta 1997 je Slovaška pripravila načrt
ukrepanja, ki je vključeval oblike in načine izvajanja politike enakih
možnosti. Na Poljskem je bil v začetku devetdesetih ustanovljen Urad za
ženske in družino, ki naj bi skrbel za izvajanje nacionalnega načrta za
ukrepanje, tj. za implementacijo politike enakih možnosti. Urad zaradi
političnih razmer na Poljskem ni sprejemal nikakršnih ukrepov za zaščiti
in ustvarjanje enakih možnosti žensk, leta 1997 pa so ga celo ukinili.
Leta 1999 je bil v parlamentu zavrnjen predlog Zakona o enakih možnostih spolov, ki bi izvajanje politike enakih možnosti žensk in moških utemeljil na pravnih izhodiščih.155 Na Madžarskem od leta 1996 deluje Oddelek za enake možnosti (prej Oddelek za žensko politiko), združeno
Ministrstvo za delo in za socialne in družinske zadeve pa v svoji organizacijski shemi od leta 1998 vključuje tudi Oddelek za zastopanost žensk.
Leta 1999 je bil na Madžarskem ustanovljen tudi Vladni svet za zastopapodročje sociale in družine in le izjemoma, npr. v Sloveniji, kot samostojni uradi
(agencije, komisije ipd.). V večini primerov specializirana telesa niso ustanovljena z
zakonom (tako kot npr. v Sloveniji), temveč s podzakonskimi akti, zato sta njihov
obstoj in delovanje odvisna od vsakokratnih vladajočih koalicij. Ta telesa imajo praviloma posvetovalni status, zato nimajo formalnih pooblastil za pripravo zakonov
ter drugih pravnih in programskih aktov za izvajanje politike enakih možnosti in za
nadzor uresničevanja ciljev. Razen v Sloveniji in na Češkem ta telesa tudi nimajo
pooblastil za mednarodno sodelovanje. Prim. Jalušič, Antić, 2001: 21–24.
155 Jalušič, Antić, 2001: 21–24. Predlog zakona je bil zavrnjen, ker se je kot »problematična« izpostavila določba, ki je opredelila ‘zagotavljanje bolj sorazmerne zastopanosti spolov v izvoljenih in imenovanih organih in telesih javne oblasti’.
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nost žensk, ki naj bi skrbel za izvajanje nacionalnega načrta za ukrepanje
na področju implementacije enakih možnosti žensk in moških (ne pa
tudi drugih podzastopanih oziroma manjšinskih družbenih skupin). Na
Češkem je leta 1998 začela delovati Pisarna za enake možnosti žensk in
moških, ki naj bi skrbela za uresničevanje programa vladnih prioritet in
postopkov za zagotavljanje enakih možnosti žensk in moških.
Delovanje nacionalnih mehanizmov za izvajanje politike enakih možnosti je v državah Srednje in Vzhodne Evrope na splošno dokaj šibko in
neučinkovito. Če odmislimo siceršnji zaostanek v razvoju ustanov demokracije in vladavine prava, lahko kot enega od ključnih razlogov za nezadovoljivo stanje navedemo očitno dejstvo, da se politika enakih možnosti
npr. na Češkem, Poljskem, Madžarskem in v Sloveniji osredotoča predvsem na specifično področje spodbujanja oziroma ustvarjanja enakih
možnosti obeh spolov in da še vedno ni prepoznana kot tematika, ki je v
dolgoročnem javnem interesu. Politika enakih možnosti se je v teh državah uveljavila kot ena od obveznosti v procesu vstopanja v Evropsko
unijo,156 zato bo potreben določen čas, preden se bo uveljavila kot lium
comun javnega življenja.

PRAVNE PODLAGE, OBLIKE, PODROČJA IN SUBJEKTI
UVELJAVLJANJA POZITIVNE DISKRIMINACIJE
SPLOŠNO O PRAVNIH PODLAGAH, OBLIKAH, PODROČJIH IN SUBJEKTIH
UVELJAVLJANJA POZITIVNE DISKRIMINACIJE
Uveljavljanje pozitivnih ukrepov oziroma pozitivne diskriminacije je praviloma na načelni ravni opredeljeno v pooblaščujočih splošnih in abstraktnih pravnih normah, in sicer v ustavah in/ali sistemskih zakonih,
ki v posameznih državah urejajo področje preprečevanja diskriminacije,
ter v mednarodnih in naddržavnih pravnih aktih najvišje pravne veljave
(tj. v mednarodnih pogodbah/konvencijah o človekovih pravicah ter v ustanovnih aktih in direktivah EU). V nekaterih ureditvah pravni akti, ki
156 V

tej zvezi V. Jalušič in M. G. Antić menita, da je kljub vtisu, da se politika enakih
možnosti uveljavlja le kot rezultat direktiv Evropske unije, na območju držav Srednje in Vzhodne Evrope vendarle mogoče govoriti najmanj o treh glavnih spodbudah
za oblikovanje (pravnih) mehanizmov uveljavljanja politike enakih možnosti: a) pritisk nevladnih organizacij in pobude nekaterih (levo)usmerjenih strank; b) 5. konferenca OZN o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk leta 1995; c) priprave na proces širitve Evropske unije, ki je vključeval prevzem vsebine direktiv o politiki enakih
možnosti v nacionalno zakonodajo (Jalušič, Antić, 2001: 20).
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na načelni (sistemski) ravni opredeljujejo pravno podlago za uveljavljanje
pozitivnih ukrepov, vključujejo (tudi) t. i. derogacijsko določbo, s katero
(na načelni ravni) izrecno izključujejo diskriminatornost oziroma ustavno
nedopustnost teh ukrepov. V nekaterih ureditvah (tudi v slovenski) sistemski zakoni določajo temeljne pogoje in načela za uveljavljanje pozitivnih ukrepov: zakonitost (ta pogoj pomeni, da morajo biti konkretni
pozitivni ukrepi določeni s področnim zakonom), začasnost (pozitivni
ukrepi se lahko uveljavljajo določen čas oziroma dokler ni dosežen njihov legitimni namen) in sorazmernost (pozitivni ukrepi oziroma različno
obravnavanje se lahko uveljavlja, če je stvarno in razumno utemeljeno, če
zasleduje legitimen namen, če je način različnega obravnavanja sorazmeren ipd.). Nekatere pravne ureditve ne poznajo neposrednih oziroma
eksplicitnih pravnih podlag v obliki splošne in abstraktne pravne norme,
ki bi se sklicevala na pozitivne ukrepe, posebne (pozitivne) ukrepe, ukrepe za preprečevanje manj ugodnega položaja in/ali spodbujanje in ustvarjanje enakih možnosti, dopustnost različnega obravnavanja, če je to
stvarno in razumno utemeljeno itd.. Pravna podlaga za uveljavljanje pozitivne diskriminacije je v teh pravnih ureditvah praviloma157 razvidna iz
ustavnosodne interpretacije načela/pravice do enakopravnosti oziroma
prepovedi diskriminacije. Takšne opredelitve praviloma vključujejo pravno podlago za uveljavljanje pozitivne diskriminacije v širšem in ožjem
pomenu, pri čemer so pozitivni ukrepi v širšem smislu pogosto opredeljeni tudi v posebnih določbah kot posebno ustavno in/ali zakonsko varstvo oziroma kot posebne pravice določenih kategorij oseb.
V tej knjigi nas, kot rečeno, zanimajo pozitivni ukrepi v ožjem pomenu. Ti se v praksi uveljavljajo v korist določenih kategorij oseb, ki so na
določenem področju družbenega življenja/pravnega urejanja pri uresničevanju pravic, ki so načeloma vsem zagotovljene pod enakimi pogoji in
v enakem obsegu, v manj ugodnem položaju (v nekaterih primerih se kot
sinonim za »manj ugoden položaj« navaja podzastopanost). Iz prakse je
razvidno, da so to praviloma osebe določenega spola (običajno ženske,
ki/če so na določenem področju družbenega življenja izrazito podzastopane) in pripadniki oziroma pripadnice etničnih manjšin. Zato lahko
trdimo, da sta rasna in spolna diskriminacija specifični obliki diskriminacije, ki jih v nekaterih pravnih ureditvah skušajo preprečevati in odpravljati tudi s t. i. pozitivno diskriminacijo. Pozitivna diskriminacija (v ožjem
pomenu!) drugih kategorij oseb oziroma pripadnikov in pripadnic drugih družbenih skupin (npr. telesno prizadetih, ostarelih, otrok ipd.) se za
zdaj v praksi uveljavlja le izjemoma.
Pozitivni ukrepi, ki se načeloma sicer lahko uveljavljajo na vseh področjih družbenega življenja, so se v praksi uveljavili zlasti na področju
izobraževanja ter na področju delovnih razmerij oziroma zaposlovanja.
157 »Praviloma«

zato, ker v nekaterih pravnih ureditvah v t. i. demokratičnih državah
(tudi v Evropski uniji) pozitivne ukrepe (v ožjem pomenu) celo na načelni ravni še
vedno razumejo kot odklon od načela enakosti pred zakonom.
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Pozitivna diskriminacije se uveljavlja tudi na področju javnega (političnega) odločanja oziroma pri uresničevanju pravice do sodelovanja pri
upravljanju javnih zadev, in sicer v obliki uveljavljanja (bolj) uravnotežene zastopanosti žensk in moških v politiki oziroma v nekaterih organih javnega odločanja. V Sloveniji se pozitivni ukrepi v ožjem pomenu
uveljavljajo tudi v obliki uresničevanja nekaterih posebnih pravic pripadnikov in pripadnic narodnih in etničnih manjšin na področju javnega
odločanja, ker se te pravice (npr. t. i. dvojna volilna pravica) uresničujejo
tako, da imamo opraviti s pozitivno diskriminacijo v ožjem (in torej ne v
širšem) pomenu.
Med subjekte, ki lahko uveljavljajo ali pa so – če to določa zakon – celo
dolžni uveljavljati pozitivne ukrepe, sodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti, drugi nosilci javnih pooblastil, politične stranke, gospodarske družbe, zavodi in agencije ter nekatere druge ustanove. Uveljavljanje pozitivne diskriminacije je praviloma odvisno zlasti od zavesti
nosilcev javne oblasti in drugih subjektov (npr. zasebnih delodajalcev),
da je v nekaterih primerih potrebno v okviru integracije načela enakega
obravnavanja oziroma enakih možnosti na vseh področjih življenja uveljavljati tudi pozitivne ukrepe. V Sloveniji se pozitivni ukrepi v vseh
aktualnih primerih uveljavljajo kot obvezni, ker tako določajo zakoni
(Zakon o spremembah Zakona o volitvah poslancev iz RS v evropski parlament je na kandidatnih listah za državne organe in organe lokalnih
skupnosti kot obvezno uveljavil t. i. nevtralno kvoto, volilna zakonodaja
določa t. i. dvojno volilno pravico pripadnikov in pripadnic avtohtonih
narodnih skupnosti, Zakon o lokalni samoupravi predvideva v občinskih
svetih na območjih, na katerih živi avtohtono naseljena romska skupnost, najmanj enega predstavnika/predstavnico Romov itd.). Primere
uveljavljanja pozitivnih ukrepov v pravnem redu RS bom podrobneje
predstavil v posebnih poglavjih.
V ZDA so se pozitivni ukrepi (»affirmative action«) uveljavili predvsem
kot način preprečevanja segregacije prebivalstva in prikrite oziroma posredne diskriminacije etničnih manjšin na področju izobraževanja in zaposlovanja. Na evropski celini, zlasti v državah članicah Evropske unije,
pa so se v praksi skoraj izključno uveljavili kot instrument za zagotavljanje bolj uravnotežene zastopanosti žensk in moških na določenih področjih zaposlovanja in v organih javnega (političnega) odločanja.
Pozitivno diskriminacijo bom v nadaljevanju primerjalno obravnaval v kontekstu, v katerem se kot protidiskriminacijski instrument pojavlja pri pravnem urejanju področja zaposlovanja in izobraževanja oziroma pri uresničevanju pravice do dela in izobraževanja. Uveljavljanje pozitivne diskriminacije na
področju javnega (političnega) odločanja – s posebnim poudarkom na področju uveljavljanja uravnotežene zastopanosti žensk in moških v predstavniških
in drugih organih javnega odločanja ter uveljavljanja posebnih (političnih) pravic
pripadnikov in pripadnic narodnih in etničnih manjšin – bom zaradi posebne narave in značilnosti tega področja predstavil v posebnih (ločenih) poglavjih.
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POZITIVNA DISKRIMINACIJA PRI URESNIČEVANJU
PRAVICE DO DELA IN IZOBRAŽEVANJA
OBLIKE UVELJAVLJANJA POZITIVNE DISKRIMINACIJE
PRI URESNIČEVANJU PRAVICE DO DELA IN IZOBRAŽEVANJA
Na področju zaposlovanja (pri kandidiranju za zaposlitev, za sprejem v
programe usposabljanja v zvezi z zaposlitvijo in za napredovanje na delovnem mestu) se v zakonodaji in praksi v ZDA, Evropski uniji in ponekod drugod uveljavljajo naslednje oblike pozitivnih ukrepov:
a) samodejno prednostno obravnavanje posebnih kategorij oseb (npr.
pripadnikov oziroma pripadnic podzastopanega spola), ki so (najmanj)
enako poklicno usposobljene kot ostali kandidati;158
b) nesamodejno prednostno obravnavanje posebnih kategorij oseb (npr.
pripadnikov oziroma pripadnic podzastopanega spola), ki so (najmanj)
enako poklicno usposobljene kot ostali kandidati;159
c) nesamodejno prednostno obravnavanje posebnih kategorij posameznikov (npr. podzastopanega spola), ki izpolnjujejo minimalne pogoje za
zaposlitev.160
Navedene oblike prednostnega obravnavanja praviloma zasledujejo
konkreten cilj, tj. da pripadniki oziroma pripadnice določene kategorije
oseb zasedejo določeno število ali delež delovnih mest pri javnem ali zasebnem delodajalcu oziroma v določenem segmentu zaposlovanja. Ponekod (zlasti v ZDA) se je prednostno obravnavanje (pripadnikov oziroma
pripadnic podzastopanih etničnih skupin) v smiselno podobnih oblikah
uveljavilo tudi na področju izobraževanja, natančneje pri sprejemanju
študentov v univerzitetne študijske programe. Kot rečeno, se je uveljavljanje nekaterih oblik pozitivne diskriminacije v praksi izkazalo kot ustavnopravno problematično, ker naj bi v določenih primerih posegalo v
(temeljne) pravice pravnih naslovljencev, ki jih pozitivni ukrepi ne zadevajo. Vprašanje o ustavnopravni sprejemljivosti posameznih oblik prednostnega obravnavanja bom obravnaval v poglavju o pozitivni diskriminaciji v ustavnosodni praksi.
158 Glej

gradivo Positive Action in the field of Equality between Women and Men, Final
report of activities of the Group of Specialists on Positive Action in the field of
Equality between Women and Men, (EG-S-PA), Strasbourg, 2000: 38–39: »… measures giving absolute/automatic priority to the applicant of the underrepresented sex whos
qualifications are equal«.
159 Ibidem. »… measures giving priority, but not automatically, to the applicant of the underrepresented sex whos qualifications are equal«.
160 Ibidem. »… measures giving priority, but not automatically, to the applicant af the underrepresented sex who fulfils the minimum requirements«.
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PRAVNE PODLAGE UVELJAVLJANJA POZITIVNE DISKRIMINACIJE
PRI URESNIČEVANJU PRAVICE DO DELA IN IZOBRAŽEVANJA
Pri uveljavljanju pozitivnih ukrepov na področju zaposlovanja in izobraževanja imajo najdaljšo tradicijo ZDA, zato bom v podpoglavjih najprej nekoliko podrobneje predstavil pravno podlago za uveljavljanje
pozitivne diskriminacije v pravnem redu ZDA. V nadaljevanju bom prikazal pravno podlago za uveljavljanje pozitivne diskriminacije v univerzalnih in regionalnih mednarodnih pravnih aktih o človekovih pravicah,
v pravnih virih Evropske unije in Evropske skupnosti ter v ustavni in zakonski ureditvi posameznih držav članic Evropske unije. Posebno pozornost bom namenil pravni podlagi za uveljavljanje pozitivnih ukrepov v
slovenskem pravnem redu.

PODLAGA UVELJAVLJANJA POZITIVNE DISKRIMINACIJE
V PRAVNEM REDU ZDA
Ker ima uveljavljanje pozitivne diskriminacije na področju izobraževanja
in zaposlovanja najdaljšo in tudi najbolj pestro zgodovino v ZDA, bom
podlago za uveljavljanje pozitivnih ukrepov v pravnem redu ZDA – v primerjavi z ostalimi državami – predstavil nekoliko podrobneje. V ZDA se
je pozitivna diskriminacija uveljavila predvsem kot instrument, ki naj bi
preprečeval posredno diskriminacijo in odpravljal posledice pretekle diskriminacije pripadnikov oziroma pripadnic rasnih (etničnih) manjšin.
Od ustanovitve ZDA in sprejema zvezne ustave leta 1789 je bilo
suženjstvo eno izmed najbolj občutljivih vprašanj v javnem oziroma političnem življenju te države. V tistem času je bila trgovina s »črnim blagom« močno razvejana in je še posebej za gospodarsko manj razviti jug
predstavljala pomemben produkcijski dejavnik. Zato ne preseneča, da so
se v Ustavi ZDA znašle t. i. suženjske določbe, ki so bile najverjetneje posledica kompromisa, ki je bil potreben za ustanovitev zveze med državami severa in juga. Nesoglasja oziroma različni pogledi na vprašanje
suženjstva so bili po mnenju nekaterih zgodovinarjev eden izmed
ključnih vzrokov, ki so sredi 19. stoletja privedli do krvave državljanske
vojne. Po vojaški zmagi severa nad jugom je nastopilo obdobje t. i. rekonstrukcije, ki naj bi reformirala ZDA in odpravila posledice suženjske preteklosti. XIII. amandma k Ustavi ZDA (1865) je vključeval prvi sveženj
določil, ki so bila – z namenom zagotavljanja in varovanja temeljnih
(državljanskih in socialno-ekonomskih) pravic temnopoltih državljanov –
sprejeta po državljanski vojni. Amandma je na ustavni ravni na območju
celotnih Združenih držav odpravil suženjstvo (že pred tem je predsednik

114

XPOZITIVNA DISKRIMINACIJAX

Lincoln s posebnim aktom osvobodil vse sužnje). Čeprav je amandma ob
prepovedi suženjstva vključeval tudi podlago za uveljavljanje različnih
ukrepov za dosledno in dokončno odpravo rasne diskriminacije v ZDA,
se je diskriminatorna praksa posredno nadaljevala tudi po sprejemu
amandmaja. Posledice dolgotrajnih sužnjelastniških odnosov med pripadniki bele in črne rase so se šele takrat pokazale v vsej svoji intenzivnosti. Nekatere zvezne države so s svojo zakonodajo bodisi de iure bodisi
de facto še naprej onemogočale uresničevanje pravic temnopoltih državljanov, ponekod so delovale skrajne rasistične organizacije, rasna nestrpnost med državljani je naraščala ipd..
Da bi osvobojenim sužnjem zagotovil konkretno in učinkovito varstvo,
je ameriški Kongres leta 1865 sprejel Freedmanov zakon (»Freedman’s Bureau Bill«), ki je – da bi odpravil posledice pretekle diskriminacije –
Američanom afriškega porekla zagotavljal posebno varstvo in pravice.
Zagovorniki aktivnega odpravljanja posledic suženjstva so poudarjali, da
je uveljavljanje proaktivnih ukrepov pogoj za socializacijo in emancipacijo nekdanjih sužnjev in da zato koristi družbi kot celoti. Tisti, ki so
takšnemu pristopu nasprotovali (konservativni belopolti del politike in
javnosti), so menili, da je sprejemanje zakonodaje, ki posebno varstvo in
pravice dodeljuje zgolj pripadnikom določenega etničnega porekla, v
nasprotju z ustavo.161 Kongres je nato leta 1866 sprejel Zakon o civilnih
pravicah (»Civil Rights Act 1866«), ki je podobno kot Freedmanov zakon
pripadnikom temnopolte etnične skupine z namenom odpravljanja posledic pretekle diskriminacije zagotavljal posebne pravice in posebno
varstvo.162 Z današnje perspektive je takšno posebno varstvo vključevalo
pozitivno diskriminacijo v širšem pomenu, tj. uveljavljanje proaktivnih
ukrepov za spodbujanje izobraževanja, zaposlovanja, socialne varnosti,
socialne integracije itd. temnopoltih državljanov. Pozitivne diskriminacije oziroma afirmativnih ukrepov (»affirmative action«), ki bi kot poseben
protidiskriminacijski instrument (npr. pri zaposlovanju na poklicnih
področjih, na katerih so bili izrazito podzastopani) vključevala možnost
161 Kot

posledica takšne razlage je nastala doktrina o barvno slepih zakonih (»color-blind
laws«), ki je utemeljena na formalističnem oziroma simetričnem dojemanju enakopravnosti. Doktrina »color-blind« naj bi skupaj z doktrino »equal but separate« (ta doktrina je dovoljevala ločena sredstva javnega prevoza, ločene izobraževalne ustanove
za belce in temnopolte, ločene bolnišnice ipd.) kljub formalno-pravni prepovedi diskriminacije bistveno prispevala k ohranitvi dejanske oziroma posredne diskriminacije in nebrzdanemu povečevanju družbene (ekonomske in socialne) neenakosti v
ZDA. Prim. Brody, A Historical Review of Affirmative Action and the Interpretation
of Its Legislative Intend by the Supreme Court, rokopis (dostopen pri avtorju). Širše
o omenjenih doktrinah v nadaljevanju.
162 Glej ibidem. Predsednik Johnson je na oba zakona vložil veto. To ravnanje je utemeljeval s klasičnim konservativnim argumentom, da bi zakonsko razlikovanje (klasifikacija) na podlagi rase in uveljavljanje posebnega varstva in pravic pripadnikov
temnopolte etnične manjšine nedopustno deprivilegiralo pripadnike središčne (belopolte) družbene skupine.
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prednostnega obravnavanja temnopoltih državljanov, ta zakonodaja (še)
ni uvedla.
Dve leti kasneje (1868) je Kongres sprejel XIV. amandma k Ustavi
ZDA, ki je v ameriško ustavno pravo vključil splošno določbo o enakem
pravnem varstvu (»equal protection clause«). Po mnenju nekaterih ustavnopravnih analitikov, zlasti ustavnih zgodovinarjev, je bil ratio legis XIV.
amandmaja v ustavni potrditvi Freedmanovega zakona in Zakona o civilnih pravicah (1866), ki sta, kot rečeno, pripadnikom in pripadnicam temnopolte etnične skupine z namenom zagotavljanja dejanske enakopravnosti in enakih možnosti namenjala posebno pravno varstvo in pravice.
Sprejemanje amandmaja so spremljale razprave o nujnosti uveljavljanja
ukrepov za odpravljanje posledic pretekle diskriminacije, on družbeni integraciji nekdanjih sužnjev ipd.. V skladu z namenom, s katerim je bil
amandma sprejet, je po Brodyjevem mnenju potrebno razumeti vsebino
določila o enakem pravnem varstvu. Ukrepi, ki z namenom odpravljanja
posledic diskriminacije in v interesu zagotavljanja enakih možnosti pripadnikom temnopolte etnične skupine vključujejo neenako obravnavanje na podlagi rase, po njegovem mnenju načeloma ne nasprotujejo Ustavi ZDA. To stališče je v obdobju rekonstrukcije prevladovalo v Kongresu,
drugačno (manj napredno) pa je bilo stališče Vrhovnega sodišča ZDA, ki
je v tem obdobju s svojimi precedensi preprečevalo uveljavljanje protidiskriminacijskih ukrepov.
Kongres je leta 1875 sprejel novelo Zakona o civilnih pravicah (»Civil
Rights Act 1875«). Zakon je pripadnikom temnopolte etnične skupine zagotovil enake možnosti dostopa do storitev in dobrin v zasebnem sektorju, pri čemer je kršitev te pravice opredelil kot kaznivo. Skupina belopoltih državljanov, ki je bila zaradi kršitve te pravice podvržena zakonskim
sankcijam, je pred Vrhovnim sodiščem ZDA izpodbijala ustavnost zakona.163 Po njihovem prepričanju Kongres v XIII. in XIV. amandmaju k
Ustavi ZDA ni imel podlage za sprejem ukrepov v zasebnem sektorju.
Vrhovno sodišče ZDA je soglašalo s skupino belopoltih državljanov in v
svoji odločitvi zapisalo, da načelo enakega pravnega varstva iz XIV.
amadmaja ne zavezuje zasebnih subjektov, temveč le državo in druge nosilce javnih pooblastil. Preprečevanje morebitne diskriminacije pripadnikov etničnih manjšin s strani zasebnih korporacij in posameznikov po
mnenju Vrhovnega sodišča ni bilo v pristojnosti Kongresa. V tej precedenčni sodbi je sodišče uveljavilo doktrino o barvno slepih zakonih
(»color-blind laws«), ki je (zlasti) v zasebnem sektorju naslednjih nekaj desetletij ohranjala diskriminacijo in rasno segregacijo.164
163 Poleg

omenjenega je sodišče odločalo tudi o drugih podobnih primerih, ki so v
ameriški ustavnosodni praksi znani kot »Civil Rights Cases« (109 U. S. 3 1883).
Sodišče je npr. v primeru Robinson and Wife v. Mephis & Charleston R. Co. odločalo o
pritožbi zoper železniško podjetje, ki temnopolti ženski ni dovolilo zasesti sedeža v
potniškem vagonu. Glej ibidem.
164 Večinskemu stališču je nasprotoval sodnik Harlan. V ločenem odklonilnem mnenju
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Položaj temnopoltih v ZDA je v prvih desetletjih 20. stoletja dodatno
otežila gospodarska recesija. Administracija predsednika Rooswelta je v
okviru »New Deala« med drugim pripravila programe državljanske
pomoči, ki so vključevali sprejemanje zakonov in podzakonskih aktov, s
katerimi so hoteli preprečiti rasno diskriminacijo. Resor ameriške administracije, ki je bil pristojen za področje javnih del (»Public Works Administration«), je na podlagi zakona o obnovi industrije (»Industrial Recovery
Act«) s podzakonskim aktom uveljavil kvote pri zaposlovanju, ki so zagotavljale zaposlovanje pripadnikov »rizičnih« (tj. obrobnih) družbenih
skupin. Uveljavljeni ukrepi naj bi zagotavljali enake možnosti pri zaposlovanju in spodbujali delodajalce v javnem in zasebnem sektorju, naj v
skladu z možnostmi prispevajo k preprečevanju in odpravljanju posledic
rasne diskriminacije. »Roosweltove kvote« so bile prvi primer uveljavitve
pozitivne diskriminacije (v ožjem pomenu) v pravnem redu ZDA.
Med letoma 1954 in 1978 sta ameriška administracija in Kongres nadaljevala boj s posledicami stoletne rasne segregacije in diskriminacije. V
tem obdobju se je v zasedbi, v kateri so prevladovali liberalnejši sodniki,
boju proti diskriminaciji pridružilo tudi Vrhovno sodišče ZDA. V primeru Brown v. Board of Education iz leta 1956 (podrobneje bom primer
predstavil v poglavju o pozitivni diskriminaciji v ustavnosodni praksi
ZDA) je odpravilo tako doktrino »color-blind« kot tudi doktrino »equal but
separate« in omogočilo začetek postopne desegregacije ameriškega prebivalstva. Kljub temu da je bila diskriminacija formalno-pravno prepovedana (in kot takšna ustavnosodno potrjena v primeru Brown), je bilo očitno,
da se zlasti na področju izobraževanja in zaposlovanja v javnem in še posebej v zasebnem sektorju nadaljuje posredna oziroma prikrita diskriminatorna praksa, saj so bili pripadniki temnopolte družbene skupine še
vedno množično izključeni iz družbenega življenja, določenih področij
zaposlovanja, višjega oziroma visokega izobraževanja itd.. V teh okoliščinah so bili sprejeti številni zakonski in podzakonski akti, ki so prepovedovali diskriminacijo pri zaposlovanju in uvajali sprejemanje ukrepov za
ustvarjanje enakih možnosti, za preprečevanje de facto diskriminacije in
odpravljanje posledic pretekle diskriminacije. V teh aktih je bila vključena tudi podlaga za prostovoljno (!) uveljavljanje t. i. pozitivne diskriminacije oziroma afirmativnih ukrepov, zlasti na področju zaposlovanja. Predsednik Kennedy je leta 1964 sprejel uredbo št. 10,925 (»Executive Order
10,925«),165 ki je subjektom v javnem in zasebnem sektorju (če so bili z
državo v pogodbenem razmerju dodeljevanja pomoči) prepovedala diskriminacijo in omogočila (neobvezno) uveljavljanje afirmativnih ukreje opozoril, da je bil izvirni namen (»original intent«) ustavodajalca in zakonodajalca
ob sprejemu XIII. in XIV. amandmaja ter Zakona o civilnih pravicah 1875 zagotovitev posebnega pravnega varstva pripadnikom temnopolte etnične skupine. Glej ibidem.
165 Executive Order Nr. 10,925, 3 C.F.R. 339 (1964–65).
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pov pri zaposlovanju pripadnikov temnopolte etnične skupine. Ključne
določbe omenjene uredbe je Kongres istega leta bolj ali manj dosledno
vključil v poglavji VI in VII nove novele Zakona o civilnih pravicah
(»Civil Rights Act 1964«). S tem zakonom naj bi bila (pogojnik uporabljam
iz razlogov, ki so navedeni spodaj) v pravnem redu ZDA zagotovljena neposredna abstraktna pravna podlaga za neobvezno uveljavljanje afirmativnih ukrepov oziroma pozitivne diskriminacije (v obliki kvot oziroma
prednostnega obravnavanja temnopoltih kandidatov) pri zaposlovanju.
V Zakonu o civilnih pravicah 1964 sta zanimivi predvsem poglavji VI.
in VII. Poglavje VI je subjektom v zasebnem sektorju, ki so kot upravičenci do nepovratnih sredstev, kreditov, pomoči itd. v pogodbenem
razmerju z državo (»government contractors«), prepovedalo izvajanje programov in aktivnosti, ki bi bili diskriminatorni na podlagi rase, barve
kože ali etničnega porekla. Poglavje VII. je diskriminacijo v vseh segmentih zaposlovanja (sklepanje pogodb, napredovanje, usposabljanje itd.) v
javnem in zasebnem sektorju (subjektom, ki so v pogodbenem razmerju
z državo) prepovedalo tudi na podlagi spola. Ob navedenem poglavje VII.
v eni od določb z dokaj nejasno (!) formulacijo omenja neobvezno uveljavljanje pozitivne diskriminacije oziroma prednostnega obravnavanja
pripadnikov temnopolte etnične manjšine (žensk v tem kontekstu ne
omenja) pri zaposlovanju (»… preferential treatment is not required if there is
a statistical imbalance between the work force and the general population …«).
V zvezi s to določbo se je pojavil val nasprotujočih si interpretacij. Takšnih, ki so v določbi prepoznale zakonski temelj (in legitimacijo) neobveznega uveljavljanja pozitivne diskriminacije (v praksi se je pojavila že
po sprejetju uredbe št. 10,925 oziroma pred sprejetjem novele Zakona o
civilnih pravicah), in na drugi strani takšnih, ki so navedeno formulacijo
razlagale kot izrecno prepoved uveljavljanja prednostnega obravnavanja
pripadnikov etničnih manjšin. Nesoglasja in odstopanja v interpretaciji
(je) povzroča(la) tudi določba, ki delodajalcu prepoveduje razvrščanje delojemalcev na način, ki bi posameznikom odrekal njihovo pravico do
enakih možnosti za zaposlitev (»… it is unlawful for an emloyer to classify
amployees or applicants in any way that would tend to deprive individuals of
equal employment opportunities …«).166
V poglavju VII je bila ustanovljena Komisija za enake možnosti pri zaposlovanju (»Equal Employment Oportunity Commission«), ki je s svojimi
podružnicami pristojna za nadzor nad uresničevanjem protidiskriminacijske zakonodaje. Komisija oziroma podružnica komisije ima na voljo
166 Prim.

Brody. Na to določbo so se pred sodiščem običajno sklicevali pritožniki, ki
(domnevno) zaradi uveljavljanja afirmativnih ukrepov niso dobili zaposlitve. Menili
so, da jim zaradi pozitivne diskriminacije niso bile zagotovljene »enake možnosti pri
zaposlovanju«. Stališče pritožnikov je očitno temeljilo na formalistični percepciji
enakopravnosti oziroma enakih možnosti (v nekaterih primerih je takšna percepcija
opazna tudi pri Vrhovnem sodišču ZDA) in na napačnem razumevanju vsebine in
izvirnega namena besedila Zakona o civilnih pravicah 1964 in XIV. amandmaja k
Ustavi ZDA.
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različna sredstva za preprečitev diskriminatorne prakse. Ima pooblastilo
za uvedbo preiskave pri delodajalcu, ki bi pri zaposlovanju izvrševal diskriminatorno prakso. Kot skrajno sredstvo ima komisija možnost tožbe
na sodišče. Poleg navedenega lahko Komisija na temelju poglavja VII oblikuje programe uveljavljanja enakih možnosti, ki zavezujejo delodajalce.
V okviru teh programov je uveljavljanje pozitivne diskriminacije pri zaposlovanju (v vseh segmentih) neobvezno. Delodajalci, ki se odločijo za
uveljavljanje afirmativnih ukrepov, morajo pripraviti program in ga predložiti Komisiji v potrditev. V primeru, da Komisija delodajalca zaradi
diskriminacijske prakse pri zaposlovanju toži pred sodiščem, lahko
sodišče v skladu s poglavjem VII izda začasno odredbo, s katero delodajalcu naloži oblikovanje in izvajanje afirmativnih ukrepov z namenom
zaposlovanja pripadnikov temnopolte etnične skupine na področjih. na
katerih so izrazito podzastopani (več o tem v poglavju o pozitivni diskriminaciji v ustavnosodni praksi ZDA).
Leta 1991 je Kongres sprejel novo novelo Zakona o civilnih pravicah
(»Civil Rights Act 1991«). Z novim zakonom se je Kongres odzval na
odločitev Vrhovnega sodišča ZDA v zadevi Ward’s Cove Packing Co. v. Antonio,167 v kateri je sodišče dokazno breme pri diskriminaciji preneslo na
tožnika žrtev, s čimer je – po prepričanju Kongresa – očitno znižalo standard varstva pred diskriminacijo. Z zakonom je bilo dopolnjeno poglavje
VII Zakona o civilnih pravicah iz leta 1964, ki odslej dokazno breme v
primeru, če je diskriminatorna praksa statistično izkazana, izrecno prevali na subjekt, ki diskriminira. Podrobneje vsebine zakona ne bom predstavljal, ker se na predmet, s katerim se ukvarjam v tej knjigi, ne nanaša
neposredno.
Sklenem lahko z ugotovitvijo, da ja pravna podlaga neobveznega uveljavljanja t. i. pozitivne diskriminacije v pravnem redu ZDA zagotovljena
v XIV. amandmaju k Ustavi in v poglavju VII Zakona o civilnih pravicah,
na izvedbeni ravni pa podlago za uveljavljanje pozitivne diskriminacije
vključujejo tudi nekatere uredbe (»Executive Orders«). Ameriška zvezna
zakonodaja (poglavje VII Zakona o pravicah) zagotavlja neposredno abstraktno pravno podlago neobveznega uveljavljanja pozitivne diskriminacije oziroma prednostnega obravnavanja pripadnikov temnopolte etnične skupine (po analogiji tudi pripadnikov drugih etničnih manjšin), za
bolj učinkovito ustvarjanje enakih možnosti, bolj uravnoteženo zastopanost, za odpravljanje posledic pretekle diskriminacije in za preprečevanje
posredne diskriminacije pri zaposlovanju (po analogiji tudi na področju
izobraževanja) v javnem in zasebnem sektorju. Uveljavljanje pozitivne
diskriminacije je za subjekte v javnem in zasebnem sektorju zavezujoče v
primeru, če ga na podlagi poglavja VII Zakona o civilnih pravicah kot
protidiskriminacijski ukrep odredi sodišče.
167 490

U. S. 642 (1989).
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V praksi se je uveljavljanje pozitivne diskriminacije izkazalo kot izrazito problematično, saj je pogosto sprožalo tožbene zahtevke, v katerih so
se domnevno prizadeti posamezniki sklicevali na kršitev XIV. amandmaja oziroma poglavja VII Zakona o civilnih pravicah. O vprašanju ustavnopravne sprejemljivosti pozitivne diskriminacije se je v zadnjih treh desetletjih pri odločanju v posamičnih primerih večkrat izreklo Vrhovno
sodišče ZDA. Kronologijo in vsebino odločitev ter značilnosti (ustavno)pravne argumentacije Vrhovnega sodišča bom predstavil v poglavju o pozitivni diskriminaciji v ustavnosodni praksi ZDA.

PODLAGE UVELJAVLJANJA POZITIVNE DISKRIMINACIJE V UNIVERZALNIH
MEDNARODNIH PRAVNIH AKTIH O ČLOVEKOVIH PRAVICAH
V nekaterih univerzalnih mednarodnih pravnih aktih na področju varstva človekovih pravic je uveljavljanje pozitivne diskriminacije (v širšem
in ožjem pomenu!) utemeljeno v določbah, ki države spodbujajo (redkeje
zavezujejo) k sprejemanju ukrepov za dejansko in učinkovito uresničevanje pravic, vključno s pravico do enakopravnosti. Poleg tega nekateri
mednarodni pravni akti vsebujejo določbe, ki zlasti na področju preprečevanja spolne in rasne diskriminacije državam nalagajo dolžnost pozitivnega ravnanja v vseh segmentih javnega in zasebnega življenja (torej
tudi na področju izobraževanja in zaposlovanja). Dolžnost pozitivnega
ravnanja vključuje obveznost držav, da sprejmejo ustrezne politične, zakonodajne in druge ukrepe, vključno s sankcijami (kadar je to potrebno),
s katerimi se uveljavljajo konkretna, stvarna oziroma dejanska enakopravnost, stvarne enake možnosti, bolj uravnotežena zastopanost itd. pripadnikov oziroma pripadnic t. i. deprivilegiranih družbenih skupin. V
pravnih ureditvah nekaterih držav se je kot takšen ukrep poleg varstvenih in spodbujevalnih ukrepov (pozitivna diskriminacija v širšem pomenu) uveljavila tudi pozitivna diskriminacija v ožjem pomenu.
Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah (1966) vsebuje
splošno določbo o enakosti pred zakonom in enakem pravnem varstvu
brez diskriminacije.168 Pravo držav, ki so pristopile k paktu, mora vsakomur zagotoviti enako in učinkovito varstvo pred diskriminacijo ne glede
na raso, spol, etnično pripadnost ali druge osebne okoliščine.169 Prvi fa168 Ob

predpostavki, da pakt temelji na modelu vsebinske enakopravnosti, je potencialno uveljavljanje pozitivne diskriminacije na načelni ravni utemeljeno že v tej določbi.
169 26. člen MPPDP v izvirnem besedilu pravi: »All persons are equal before the law and are
entiteled without any discrimination to equal protection of the law. In this respect, the law
shall prohibit any discrimination and garantee to all persons equal and effective protection
against discrimination on any ground such as race, colour, sex, language, religion, political or
other opinion, national or social origin, property, birth or other status.«
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kultativni protokol k MPPDP je ustanovil Odbor za človekove pravice, ki
kot »kvazisodno« telo v postopkih poročanja držav in pri obravnavi individualnih vlog posameznikov spremlja in nadzira uresničevanje pakta in
njegovih protokolov. Odbor je v enem izmed svojih mnenj opredelil razliko med razločevanjem (»differentiation«) in diskriminacijo (»discrimination«), pri čemer je poudaril, da vsakršno razločevanje (neenako obravnavanje) še ni diskriminacija, če temelji na razumnih (»reasonable«) in
objektivnih (»objective«) kriterijih in če je cilj razločevanja legitimen (»legitimate under the Covenant«).170 Pozitivne ukrepe (v širšem in ožjem pomenu), ki so namenjeni preprečevanju posredne diskriminacije in temeljijo
na neenakem oziroma prednostnem pravnem obravnavanju nekaterih
kategorij oseb na vseh področjih življenja, vključno z zaposlovanjem
(tudi pri kandidiranju za delovna mesta, ki so načeloma vsem kandidatom dostopna pod enakimi pogoji), bi lahko v skladu s to opredelitvijo
označili kot razločevanje, ki kot takšno na načelni ravni ni diskriminacija.
Čeprav MPDPP torej ne vključuje izrecne oziroma neposredne pravne
podlage za uveljavljanje pozitivne diskriminacije, je iz prikazanega mnenja Odbora za človekove pravice razvidno, da pozitivni ukrepi kot instrument za preprečevanje manj ugodnega položaja oziroma posredne diskriminacije določenih kategorij oseb na načelni ravni niso v nasprotju z
določbo o prepovedi diskriminacije.
Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah
(1966) zagotavlja varstvo pred diskriminacijo pri uresničevanju ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic, ki so določene v paktu (2. odstavek 2.
člena). Pakt ob tem izrecno pravi, da so države članice dolžne moškim in
ženskam zagotoviti enako pravico do uživanja pravic, določenih v paktu
(3. člen). Skupina strokovnjakov pri Odboru za enakopravnost žensk in
moških Sveta Evrope v svojem poročilu o pozitivnih ukrepih meni, da
drugi odstavek 2. člena MPESKP ne prepoveduje uveljavljanja pozitivnih
ukrepov, čeprav se nanje izrecno ne sklicuje. Posredno se po njihovi
oceni na potencialno uveljavljanje pozitivnih ukrepov nanaša tudi 3.
člen, ki državam članicam nalaga pozitivno dolžnost, da zagotovijo enake
pravice moških in žensk.171
Neposredna pravna podlaga za uveljavljanje pozitivne diskriminacije
je na posebnem področju preprečevanja spolne diskriminacije izrecno
zagotovljena v Konvenciji ZN o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk
(1979). Konvencija države pogodbenice zavezuje k učinkovitemu ure170 Glej

Splošno mnenje št. 18 o nediskriminaciji, 37. seja, 1989: »Not every differentiation of treatment will constitute discrimination, if the criteria for such differentiation are reasonable and objective and if the aim is to achieve a purpose which is legitimate under the
Covenant.«
171 Glej gradivo Positive Action in the field of Equality between Women and Men, Final
report of activities of the Group of Specialists on Positive Action in the field of
Equality between Women and Men, (EG-S-PA), Strasbourg, 2000: 13.
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sničevanju načela enakopravnosti žensk in moških v praksi ter k sprejetju zakonodajnih in drugih ukrepov za preprečevanje diskriminacije.
Konvencija opredeljuje tudi neobvezno uveljavljanje »posebnih začasnih
ukrepov« (»temporary special measures«), ki ne predstavljajo diskriminacije, če je njihov namen pospešiti uresničevanje dejanske enakopravnosti
(»de facto equality«) moških in žensk.172 Ti ukrepi morajo prenehati učinkovati, ko je dosežen njihov cilj. Uveljavljanje »posebnih začasnih ukrepov« je v skladu s konvencijo priporočljivo zlasti na področju izobraževanja, zaposlovanja in javnega (političnega) odločanja. Konvencija ZN o
odpravi vseh oblik diskriminacije žensk predstavlja prvi univerzalen
mednarodni pravni akt, ki vključuje t. i. derogacijsko določbo (»derogation article«), s katero na načelni ravni izrecno izključuje protipravnost
(diskriminatornost) uveljavljanja ukrepov (instrumentov) za učinkovitejše uresničevanje dejanske enakopravnosti. S to določbo je zagotovljena neposredna pravna podlaga za uveljavljanje pozitivne diskriminacije
(tudi v ožjem pomenu!), saj je ta nesporno instrument, ki naj bi preprečeval manj ugoden (dejanski) položaj nekaterih kategorij oseb in
spodbujal uresničevanje dejanske enakopravnosti.
V okvirih univerzalnega mednarodnopravnega varstva človekovih pravic velja med dokumenti, ki (izrecno) določajo pravno podlago za uveljavljanje pozitivne diskriminacije na področju zaposlovanja, omeniti
tudi Konvencijo št. 111 Mednarodne organizacije za delo (1958). Konvencija, ki ureja preprečevanje diskriminacije pri zaposlovanju in delu, med
drugim določa, da so države članice zavezane k spodbujanju uresničevanja načela enakega obravnavanja in načela enakih možnosti.173 V nasprotju z nekaterimi drugimi dokumenti se ta konvencija ne omejuje na
določeno osebno okoliščino oziroma na določeno kategorijo pravnih naslovljencev (npr. na določeno raso ali spol). Konvencija izrecno izključuje
protipravnost uveljavljanja t. i. proakivnih ukrepov, ki so namenjeni zagotavljanju posebnih pravic in posebnega varstva posebnih kategorij
pravnih naslovljencev (gre za spodbujevalne ukrepe, ki sem jih prej
označil kot pozitivno diskriminacijo v širšem pomenu). Konvencija
vključuje tudi derogacijsko določbo, v kateri izključuje protipravnost (diskriminatornost) uveljavljanja »posebnih ukrepov varstva ali pomoči«
(»special measures of protection and assistence«), ki jih opredeljujejo konvencije ali priporočila MOD.174 Po mojem mnenju ta določba implicira
172 Prvi

odstavek 4. člena KOVODŽ v izvirnem besedilu pravi: »Adoption by Parties of
temporary special measures aimed at accelerating de facto equality between men an women
shall not be considered discrimination as defined in the present Convention …«
173 2. člen Konvencije v izvirnem besedilu pravi: »… each member for which this Convention is in force undertakes o declare and persue a national policy designed to promote, by
methods appropriate to national conditions and practice, equality of oportunity and treatment in respect of employment and occupation …«.
174 Glej 5. člen: »Special measures of protection or assistance provided for in other Conventions or Recomendations adopted by the International Labour Organisation shall not be deemed to be discrimination.«
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uveljavljanje pozitivne diskriminacije v ožjem pomenu, sicer ne bi razlikovala med »posebnimi ukrepi« in »proaktivnimi ukrepi«, res pa je, da je
to odvisno tudi od ukrepov, ki »jih opredeljujejo konvencije ali priporočila MOD«.
Podlago za uveljavljanje pozitivnih ukrepov (na področju preprečevanja spolne diskriminacije) med političnimi dokumenti, ki so bili sprejeti
v okviru OZN, vključuje tudi Deklaracija o enakih možnostih in obravnavanju delavk (1975), ki jo kaže omeniti, čeravno ni formalni pravni vir.
Deklaracija v prvem členu določa, da »posebno pozitivno obravnavanje«
(žensk) ni diskriminacija, če se uveljavlja za določen čas in če je namenjeno uresničevanju učinkovite enakopravnosti med spoloma.
Na specifičnem področju zagotavljanja posebnih pravic in posebnega
varstva manjšinskih družbenih skupin je potrebno omeniti Deklaracijo o
pravicah pripadnikov narodnih ali etničnih, verskih in jezikovnih manjšin (1992), ki v 3. točki 8. člena izključuje protipravnost oziroma diskriminatornost posebnih ukrepov, ki jih države sprejemajo za učinkovito
uresničevanje pravic, ki jih določa deklaracija. Med »posebne ukrepe«
lahko ob varstvenih in spodbujevalnih ukrepih načeloma sodi tudi pozitivna diskriminacija (v ožjem pomenu).
Podlago za uveljavljanje posebnih pravic in posebnega varstva vključujejo tudi dokumenti, ki se nanašajo na invalide oziroma telesno in (ali)
duševno prizadete. Standardna pravila za izenačevanje možnosti invalidov (1996) poleg prepovedi diskriminacije in uresničevanja formalne
enakopravnosti poudarjajo idejo, da mora družba z aktivnimi ukrepi zagotavljati enake možnosti svojim invalidnim in neinvalidnim članom.
Države članice si morajo v skladu s pravili prizadevati za zagotovitev
zakonske podlage, ki omogoča uveljavljanje ustreznih ukrepov za polno
sodelovanje in enakopravnost invalidov. Med »ustrezne ukrepe« lahko ob
varstvenih in proaktivnih ukrepih načeloma sodi tudi pozitivna diskriminacija (v ožjem pomenu), ki bi npr. pri izbiri med dvema kandidatoma
(kandidatkama) za zasedbo delovnega mesta, ki je načeloma vsem dostopno pod enakimi pogoji, v določenih primerih dala prednost kandidatu (kandidatki), ki je telesno prizadet(a).

PODLAGE UVELJAVLJANJA POZITIVNE DISKRIMINACIJE V REGIONALNIH
MEDNARODNIH PRAVNIH AKTIH O ČLOVEKOVIH PRAVICAH
V izvirnem besedilu Evropske konvencije o človekovih pravicah iz leta
1950 je pravna podlaga za uveljavljanje pozitivnih ukrepov zagotovljena
zgolj posredno, tj. v splošni določbi o prepovedi diskriminacije. Konvencija poleg prepovedi diskriminacije pri zagotavljanju in varstvu konvencijskih pravic ne vključuje posebnih določb, ki bi – podobno kot določbe
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nekaterih drugih konvencij – vključevale neobvezno uveljavljanje »posebnih«, »pozitivnih«, »začasnih« itd. ukrepov za učinkovitejše uresničevanje dejanske enakopravnosti oziroma derogacijsko določbo, ki bi na
načelni ravni izključevala protipravnost (diskriminatornost) uveljavljanja
tovrstnih ukrepov. Tudi Protokol št. 12 k Evropski konvenciji o človekovih pravicah (2000), ki prepoved diskriminacije razširja s splošnim načelom enakopravnosti, takšne določbe ne vključuje (Koman Perenič, 2001).
Izrecno določbo, ki se sklicuje na (neobvezno) uveljavljanje pozitivne diskriminacije, vključuje le preambula k protokolu, v kateri je določeno, da
prepoved diskriminacije državam pogodbenicam ne preprečuje uveljavljanja ukrepov za pospeševanje popolne in učinkovite enakopravnosti
(»measures in order to promote full and effective equality«), pod pogojem, da
so ti ukrepi objektivno in razumno utemeljeni.175
V sodni praksi Evropskega sodišča za človekove pravice doslej še ni
bilo primerov, v katerih bi sodišče odločalo o pritožbah zaradi domnevne
diskriminacije pri uveljavljanju pozitivne diskriminacije pri zaposlovanju
(ti primeri se pojavljajo v sodni praksi Sodišča Evropskih skupnosti v
Luksemburgu). Ne glede na to ne gre spregledati, da je sodišče v primeru
Belgian Linguistic že leta 1968 poudarilo, da vsakršno razločevanje (neenako pravno obravnavanje) na podlagi spola ali rase ni samodejno diskriminacija.176 Takšna odločitev implicira derogacijsko določbo, ki na načelni
ravni izključuje protipravnost uveljavljanja protidiskriminacijskih ukrepov (tudi pozitivne diskriminacije v ožjem pomenu).
Pravna podlaga za neobvezno uveljavljanje pozitivne diskriminacije na
področju zaposlovanju (pri preprečevanju spolne diskriminacije) je vključena v Evropsko socialno listino (1961). Izvirno besedilo Listine je bilo
leta 1988, 1991 in 1995 dopolnjeno z Dodanimi protokoli (prim. Perenič,
2002: 50). S sprejemom Spremenjene verzije Evropske socialne listine (»A
revised version of the European Social Charter«) leta 1996 je bilo nato celotno
besedilo listine združeno v enem aktu. Več določb Listine vključuje prepoved diskriminacije in uresničevanje enakopravnosti pri zaposlovanju.
Listina države članice med drugim zavezuje k priznanju pravice vseh delavk in delavcev do enakih možnosti in enakega obravnavanja brez razlikovanja na podlagi spola v zadevah, povezanih z zaposlitvijo in delom, pri
čemer se države članice zavezujejo, da bodo sprejele ustrezne ukrepe, da
bi jamčile oziroma spodbujale uresničevanje te pravice pri:
– dostopu do zaposlitve, odpustitvi z delovnega mesta in pri delu;
– poklicnem usposabljanju in rehabilitaciji;
– pogojih zaposlovanja, delovnih pogojih in plačilu;
– poklicnem razvoju in napredovanju.
175 Ob

tem velja pripomniti, da iz judikature Evropskega sodišča za človekove pravice
izhaja t. i. pozitivna dolžnost države (»positive obligationes doctrine«), da v skladu z
možnostmi zagotovi optimalne okoliščine za učinkovito uresničevanje konvencijskih pravic, vključno s pravico do enakopravnosti.
176 Podobno tudi v primeru Abdulaziz, Cabales and Balkandai v. United Kingdom.
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Ob navedenem Listina določa, da omenjena določba ne prepoveduje
uveljavljanja posebnih ukrepov (»specific measures«), ki so namenjeni odpravljanju dejanske neenakopravnosti.177 Glede na to da se Listina posebej sklicuje na »specifične ukrepe«, imamo očitno opraviti z derogacijsko
določbo, ki na načelni ravni zagotavlja izrecno pravno podlago za (neobvezno) uveljavljanje pozitivne diskriminacije oziroma pozitivnih ukrepov
(v ožjem pomenu) na različnih področjih (in segmentih) zaposlovanja.178
Izpolnjevanje obveznosti iz Listine spremlja in nadzira Evropski odbor
za socialne pravice. V pristojnosti Odbora je pregledovanje poročil, ki mu
jih predložijo države članice. V enem izmed svojih mnenj je Odbor posebej poudaril, da za učinkovito uresničevanje pravice do enakopravnosti
ne zadostuje, da države članice odstranijo ovire pri dostopu do različnih
področij zaposlovanja. Države članice so dolžne narediti konkretne korake za vzpostavitev okoliščin, ki bodo omogočale uresničevanje popolnega enakega obravnavanja.179 V svojih splošnih opažanjih (»general observationes«) v zvezi s 1. členom Dodatnega protokola iz leta 1988 je Odbor
poudaril, da pravice in obveznosti iz te določbe države članice zavezujejo
k oblikovanju aktivnih politik (»active policies«) in sprejemanju ukrepov
za njihovo uresničevanje.
Pravna podlaga za uveljavljanje pozitivne diskriminacije je na načelni
ravni zagotovljena tudi v Okvirni konvenciji Sveta Evrope za varstvo narodnih manjšin (1995). Konvencija v drugem odstavku 4. člena vključuje
določilo, ki države članice na področjih ekonomskega, socialnega, političnega in kulturnega življenja, kjer je to potrebno, spodbuja k sprejemanju ustreznih ukrepov (»adequate measures«) za uresničevanje popolne in
učinkovite enakopravnosti med pripadniki narodnih manjšin in pripadniki večinskega naroda.180 Konvencija nato v tretjem odstavku na načelni
ravni izključuje protipravnost (diskriminatornost) teh ukrepov (derogacijska določba).181 Čeprav tudi ta derogacijska določba pozitivnih ukre177 »Paragraph

1 of this article shall not prevent the adoption of specific measures aimed at removing de facto inequalities.«
178 Listina vključuje tudi posebno derogacijsko določbo, ki izključuje protipravnost
uveljavljanja ukrepov, ki so namenjeni zagotavljanju posebnega pravnega varstva
žensk v času med nosečnostjo in po njej. V tem primeru gre (podobno kot v Konvenciji MOD št. 111) za varstvene ukrepe, ki sem jih označil kot pozitivne, oziroma za
pozitivno diskriminacijo v širšem pomenu.
179 »… the full exercise of the right to equality requires not only that the states remove all legal
obstacles to admission to certain types of employment, but also that positive, practical steps
are taken to create a situation really ensures complete equality of treatment in this respect.«
Glej gradivo Positive Action in the field of Equality between Women and Men, Final
report of activities of the Group of Specialists on Positive Action in the field of
Equality between Women and Men, (EG-S-PA), Strasbourg, 2000: 18.
180 »The parties undertake to adopt, where necessary, adequate measures in order to promote, in
all areas of economic, social, political and cultural life, full and effective equalita between
persons belonging to a national minority and those belonging to the majority …«
181 »… the measures adopted in accordance with paragraph 2 shall not be considered to be an
act of discrimination.«
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pov (»positive measures«) izrecno ne omenja (sklicuje se na »ustrezne
ukrepe«, ki implicirajo pozitivno diskriminacijo v širšem pomenu), po
mojem mnenju na načelni ravni vključuje tudi podlago za morebitno uveljavljanje pozitivnih ukrepov v ožjem pomenu (npr. za prednostno obravnavanje pripadnikov in pripadnic narodnih manjšin pri kandidiranju za
delovna mesta in za sprejem v izobraževalne programe, ki so vsem osebam načeloma dostopni pod enakimi pogoji).
V praksi se je uresničevanje »popolne in učinkovite enakopravnosti«
pripadnikov narodnih manjšin uveljavilo skoraj izključno v obliki pozitivne diskriminacije v širšem pomenu, tj. v obliki zagotavljanja in uresničevanja posebnih (ustavnih) pravic narodnih manjšin.182 Poleg tega so
pripadnikom in pripadnicam te družbene skupine formalno zagotovljene
vse (temeljne) pravice, ki jih imajo pripadniki večine. Pri uresničevanju
pravice do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev se je v Sloveniji uveljavila t. i. dvojna volilna pravica pripadnikov narodnih manjšin, ki je izjema od omenjenega pravila, saj predstavlja pozitivno diskriminacijo v
ožjem pomenu (glej poglavje o uveljavljanju pozitivne diskriminacije pripadnikov in pripadnic narodnih in etničnih manjšin v RS).
Med političnimi dokumenti, ki jih je sprejel Svet Evrope, je zanimivo
tudi Priporočilo št. R (85) 2 Odbora ministrov glede pravnega varstva
pred spolno diskriminacijo (1985). V Priporočilu je v III. členu navedeno,
da bi morale države na področjih, na katerih obstajajo neenakosti,
proučiti možnost uveljavljanja posebnih začasnih ukrepov za uresničevanje dejanske enakopravnosti med moškimi in ženskami, ki bi v primeru
ustavnopravnih ovir pri uresničevanju vključevali posebne programe usposabljanja in pomoči podzastopanemu spolu.183 V zvezi s tem – dokaj
nejasnim – določilom je v obrazložitvenem memorandumu (»explanatory
memorandum«) k Priporočilu v točkah 78 in 79 zapisano, da v nekaterih
državah kljub protidiskriminacijski zakonodaji dejanska neenakopravnost med ženskami in moškimi ni bila odpravljena. Eden od načinov,
kako na tem področju zagotoviti boljše rezultate, je uveljavljanje pozitivnih ukrepov in programov, ki bi ženskam na najboljši način zagotovili
uveljavitev enakih možnosti v družbenem življenju. Ker bi bilo lahko
uveljavljanje pozitivnih ukrepov v nekaterih državah ustavnopravno nedopustno (ker bi predstavljalo diskriminacijo pripadnikov nasprotnega
spola), se državam priporoča proučitev možnosti za uveljavitev posebnih
182 Izjema

so ZDA, saj se je tam – drugače kot na evropski celini – pozitivna diskriminacija (v ožjem pomenu) uveljavila zlasti na področju preprečevanja manj ugodnega
položaja oziroma posredne diskriminacije pripadnikov in pripadnic etničnih manjšin (zlasti temnopolte etnične skupine).
183 »States should, in those areas where inequalities exist, give consideration to the odoption of
special temporary measures designed to accelerate the realisation of de facto equalty between men and women, where there are obstacles of constitutional nature, in paticular by a)
making employers aware of the desirability of having as an objective the acheivement the
equality between sexes and b) giving or encouraging special training for persons of the uderrepresented sex to enable them to obtain the necessary qualification.«
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začasnih ukrepov na tistih področjih, na katerih obstajajo očitne neenakosti med spoloma.184
Priporočilo št. R (85) 2 državam članicam torej glede »pozitivnih ukrepov« oziroma pozitivne diskriminacije v ožjem pomenu priporoča, naj
proučijo možnosti njihovega uveljavljanja na področjih družbenega življenja, na katerih obstajajo očitne neenakosti med spoloma.
V okviru obravnave pravnih podlag za uveljavljanje pozitivne diskriminacije v pravnih aktih Sveta Evrope velja, ne nazadnje, posebej opozoriti
na interne akte, ki se nanašajo na zaposlovanje v tej mednarodni organizaciji (»Vacancy Notices for Internal and External Posts«). Ti akti določajo,
da si Svet Evrope v sladu s svojo »politiko enakih možnosti« prizadeva za
uravnoteženo zastopanost žensk in moških na posameznih področjih in
ravneh zaposlovanja. Interni akti se izrecno sklicujejo na pozitivno diskriminacijo (v ožjem pomenu), saj določajo, da bo imel(a) v primeru
enake usposobljenosti za delo prednost pri zaposlovanju kandidat(ka), ki
pripada podzastopanemu spolu.185

PODLAGE UVELJAVLJANJA POZITIVNE DISKRIMINACIJE V PRAVNEM REDU
EVROPSKE UNIJE IN EVROPSKE SKUPNOSTI
Splošno načelo prepovedi diskriminacije iz 13. člena PES daje Evropski
skupnosti pooblastilo za sprejem ustreznih ukrepov za boj proti diskriminaciji, ki bi temeljila na spolu, rasnem ali etničnem poreklu, veroizpovedi
ali drugem prepričanju, telesni in (ali) duševni prizadetosti, starosti in
spolni usmerjenosti (glej poglavje o virih enakopravnosti v pravnem redu
Evropske unije in Evropske skupnosti). V okvirih pristojnosti Skupnosti
se prepoved diskriminacije (in pooblastilo za sprejem ukrepov) razteza
na vsa področja ekonomskega, socialnega, političnega in kulturnega življenja, torej tudi na področje izobraževanja in zaposlovanja.
Za to, da bi lahko ovrgli morebiten dvom o tem, ali je določba 13. člena
PES pravna podlaga za uveljavljanje pozitivne diskriminacije (v ožjem
pomenu), je potrebno približati pomen dokaj nedoločne formulacije
»ustrezni ukrepi za boj proti diskriminaciji« (»appropriate action to combat
discrimination«) v besedilu te določbe, saj PES v tem členu eksplicitno
ne določa, kateri ukrepi za boj proti diskriminaciji so (bodo) sprejeti kot
184 Primerjaj

gradivo Positive Action in the field of Equality between Women and Men,
Final report of activities of the Group of Specialists on Positive Action in the field of
Equality between Women and Men, (EG-S-PA), Strasbourg, 2000: 19.
185 »Under its equal opportunities policy, the Council of Europe is aiming to achieve parity in
the number of women and men employed in each category and grade. In the event of equal
merit, preference will therefore be given to the applicant belonging to the under-represented
se.« Glej ibidem: 43.
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»ustrezni«. Iz besedne zveze »boj proti diskriminaciji« izhaja, da določba
13. člena PES pristojne ustanove Skupnosti spodbuja k sprejemanju
učinkovitih ukrepov, ki naj dopolnjujejo klasične pristope k preprečevanju (»prohibition«) oziroma odpravljanju (»elimination«) diskriminacije.
Glede na to da nobeden od ukrepov ni izrecno izvzet iz uporabe, lahko
sklepamo, da med »ustrezne ukrepe« sodijo vsi ukrepi, ki se v Evropski
skupnosti in posameznih državah članicah uporabljajo v praksi, oziroma
vsi tisti ukrepi, ki se pojavljajo v primarnih in sekundarnih pravnih virih
Skupnosti ter v sodni praksi Sodišča Evropskih skupnosti v Luksemburgu (prim. Waddington, 1999: 133-151). Pod določenimi pogoji se kot poseben začasen ukrep boja proti spolni in rasni diskriminaciji v praksi
pravnega urejanja v nekaterih državah članicah uveljavljajo tudi pozitivni
ukrepi oziroma pozitivna diskriminacija (v ožjem pomenu). Tovrstna
praksa nesporno postaja del skupne ustavne tradicije držav, na katero se
PEU sklicuje v kontekstu varovanja človekovih pravic in temeljnih
svoboščin, zato lahko 13. člen PES opredelimo kot (posredno) pravno
podlago za morebitno uveljavljanje pozitivne diskriminacije v boju proti
diskriminaciji na podlagi spola, rasnega ali etničnega porekla, veroizpovedi ali drugega prepričanja, telesne in (ali) duševne prizadetosti, starosti
in spolne usmerjenosti. V praksi se pozitivni ukrepi pojavljajo na področju preprečevanja spolne in rasne diskriminacije pri zaposlovanju in
spolne diskriminacije na področju kandidiranja za nekatere najpomembnejše organe političnega odločanja.
V PES je poleg posredne pravne podlage za uveljavljanje pozitivne diskriminacije pri preprečevanju eksplicitno navedenih oblik diskriminacije zagotovljena tudi neposredna (!) pravna podlaga za uveljavljanje pozitivne diskriminacije na specifičnem področju preprečevanja spolne
diskriminacije pri zaposlovanju. Na tem področju je bila neposredna
pravna podlaga za uveljavljanje pozitivne diskriminacije zagotovljena kot
posledica postopne uveljavitve modela vsebinske enakopravnosti v odločanju Sodišča Evropskih skupnosti v Luksemburgu in ostalih ključnih
ustanov ES. Z Amsterdamsko pogodbo se je določbam PES, ki se nanašajo na uresničevanje enakopravnosti med spoloma (2., 3. in 141. člen),
pridružil nov 4. odstavek 141. člena, ki določa, da v interesu zagotavljanja popolne enakopravnosti med moškimi in ženskami v praksi načelo
enakega obravnavanja državam članicam ne prepoveduje sprejemanja ali
ohranjanja ukrepov prednostnega obravnavanja z namenom spodbujanja
poklicnega udejstvovanja pripadnikov oziroma pripadnic podzastopanega spola ter nadomestila za njihov deprivilegiran položaj.186
Iz besedila 4. odstavka 141. člena PES je razvidno, da se eksplicitno
nanaša na uveljavljanje modela vsebinske enakopravnosti, prav tako pa
186 »With

a view to ensuring full equality in practice the principle of equal treatment shall not
prevent Member State from maintaining or adopting measures providing for specific advantages in order to make it easier for the under-reprezented sex to persue a vocational activity
or to prevent or compensate for disadvantages in their professional career.«
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tudi na (neobvezno) uveljavljanje različnih oblik pozitivne diskriminacije
(»measures providing for specific advantages«) kot posebnega instrumenta
za čim bolj učinkovito uresničevanje dejanske enakopravnosti oziroma
enakih možnosti. Določba se nanaša na uresničevanje stvarne oziroma
dejanske enakopravnosti (»ensuring full equality in practice«), pri čemer ne
spodbuja zgolj k zagotovitvi čim bolj enakovrednih izhodiščnih možnosti
oziroma položajev žensk in moških (»equality of starting points«) pri zaposlovanju, temveč tudi k zmanjševanju družbenih neenakosti med spoloma, ki so posledica dejanske neenakopravnosti in pretekle diskriminatorne prakse pri urejanju pravic, obveznosti in na slošno položaja žensk
na trgu dela (»equality of results«) (prim. Waddington, 1999: 133–151). Iz
prakse je razvidno, da med ukrepe za »pospeševanje stvarne enakopravnosti« in relativne »družbene enakosti« spolov sodi tudi pozitivna diskriminacija v ožjem pomenu (glej poglavje o pozitivni diskriminaciji v sodni
praksi Sodišča Evropskih skupnosti).
V teoriji protidiskriminacijskega prava (točneje: v njenem konservativnem delu) se je ob sprejemu 4. odstavka 141. člena PES pojavilo stališče,
da gre pri zadevnem določilu za »nevaren odmik od načela enakega
obravnavanja«, zaradi česar naj bi prednostno obravnavanje nasprotovalo
načelu enakopravnosti. Čeprav je določba spolno nevtralna (naslovljenci
prednostnega obravnavanja so lahko moški in ženske), je po mnenju zagovornikov omenjenega stališča zelo verjetno, da bodo v praksi privilegirane predvsem ženske. Na temelju spoznanj, ki so bila predstavljena v tej
knjigi, je mogoče to stališče zavrniti kot izraz (preseženega) simetričnega
dojemanja in pojmovanja enakopravnosti, ki izhaja iz tradicionalnega
modela formalne enakopravnosti. Sklicevanje na simetrično enakopravnost občasno zasledimo tudi v ustavnosodni in mednarodnosodni presoji
dopustnosti pozitivne diskriminacije (!), ki jo bom podrobneje predstavil
v nadaljevanju.
Pravno podlago za uveljavljanje pozitivne diskriminacije poleg omenjene določbe PES zagotavljajo tudi direktive, ki so bile v skladu s 13.
členom PES sprejete z namenom preprečevanja diskriminacije na podlagi spola, rasnega ali etničnega porekla, telesne in (ali) duševne prizadetosti, starosti ali spolne usmerjenosti na področju dela in na nekaterih
drugih področjih pravnega urejanja. Direktive, ki so v tem kontekstu
ključnega pomena, so Direktiva 2000/43/EC o uresničevanju načela enakega obravnavanja oseb ne glede na rasno ali etnično poreklo,187 Direktiva 2000/78/EC o oblikovanju splošnega okvira za enako obravnavanje pri
zaposlovanju in delu,188 Direktiva 76/207/EEC o uresničevanju načela
187 Naziv

Direktive 2000/43/EC se v angleškem izvirniku glasi: Council Directive 2000/
43/EC of 29 June 2000 implementing the principle of equal treatment between persons irrespective of racial or ethnic origin (Official Journal L 180, 19/7/2000, p. 22–26).
188 Naziv Direktive 2000/78/EC se v angleškem izvirniku glasi: Council Directive 2000/
78/EC of 27 November 2000 establishing a general framework for equal treatment in
employment and occupation (Official Journal L 303, 02/12/2000, p. 16–22).
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enakega obravnavanja moških in žensk pri dostopu do zaposlitve in poklicnega usposabljanja ter glede delovnih pogojev189 in Direktiva 2002/
73/EC o dopolnitvi direktive 76/207/EEC o uresničevanju načela enakega
obravnavanja moških in žensk pri dostopu do zaposlitve in poklicnega
usposabljanja ter glede delovnih pogojev.190
Te direktive bom podrobneje predstavil v podpoglavjih. Posebna pozornost bom namenil tistim določbam, ki predstavljajo pravni temelj
uveljavljanja pozitivne diskriminacije v državah članicah Evropske unije
oziroma Evropske skupnosti.

DIREKTIVA 2000/43/EC O URESNIČEVANJU NAČELA ENAKEGA
OBRAVNAVANJA OSEB NE GLEDE NA RASNO ALI ETNIČNO POREKLO
Svet Evropske unije v preambuli k Direktivi o uresničevanju načela enakega obravnavanja oseb ne glede na rasno ali etnično poreklo ugotavlja, da
je Evropska unija v skladu s 6. členom PEU ustanovljena na načelih svobode, demokracije, spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin
ter načela vladavine prava. Evropska unija kot splošna načela komunitarnega prava priznava in spoštuje pravice, ki so določene v Evropski konvenciji o človekovih pravicah in ki izhajajo iz ustavne tradicije držav članic. Svet Evropske unije se na omenjeni podlagi sklicuje na univerzalno
pravico (»universal right«) do enakosti pred zakonom in na zaščito pred diskriminacijo, ki jo priznavajo Splošna deklaracija o človekovih pravicah,
Konvencija ZN o preprečevanju vseh oblik rasne diskriminacije in Evropska konvencija o človekovih pravicah. Svet ob tem poudarja, da je Evropski parlament sprejel vrsto resolucij o boju proti rasizmu v Evropski uniji
in da Evropska unija zavrača teorije, s katerimi se poskuša dokazovati obstoj ločenih človeških ras, pri čemer uporabljanje izraza »rasno poreklo« v
direktivi ne pomeni, da Unija odstopa od takšnega stališča. Svet v preambuli posebej opozarja tudi na to, da diskriminacija, ki temelji na rasnem
ali etničnem poreklu, slabi izpolnjevanje ciljev, ki so definirani v PES, zlasti doseganje visoke ravni zaposlovanja in socialnega varstva, porasta življenjskega standarda in kakovosti življenja, gospodarsko in socialno kohezijo in solidarnost. Prav tako lahko oslabi cilj razvijanja Evropske unije
kot območja svobode, varnosti in pravičnosti.
189 Naziv

Direktive 76/207/ECC se v angleškem izvirniku glasi: Council Directive
76/207/EEC of February 1976 on the implementation of the principle of equal treatment for men and women as regards access to employment, vocational training and
promotion and working conditions (Official Journal L 039, 14/02/1976, p. 40–42).
190 Naziv Direktive 2002/73/EC se v angleškem izvirniku glasi: Directive 2002/73/EC of
the European Parliament and of the Council of 23 September 2002 amending Council Cirective 76/207/EEC on the implementation of the principle of equal treatment
for men and women as regards access to employment, vocational training and promotion, and working conditions (Official Journal L 269/15, 05/10/2002, p. 15–20).
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V preambuli Evropski svet posebej poudarja, da morajo ukrepi pri preprečevanju diskriminacije na podlagi rasnega ali etničnega porekla segati
globlje od dostopa do zaposlitve in samozaposlitvenih dejavnosti in zajemati področja, kot so izobraževanje, socialna zaščita vključno s socialnim in zdravstvenim varstvom, socialne ugodnosti in dostop do dobrin in
storitev ter preskrba z njimi. V ta namen mora Skupnost prepovedati
kakršnokoli obliko neposredne ali posredne diskriminacije na podlagi
rasnega ali etničnega porekla na področjih, ki jih zajema direktiva. Prepoved diskriminacije mora veljati tudi za državljane tretjih držav, vendar
pri tem ne zajema razlik v obravnavanju na podlagi narodnosti in ne posega v določbe primarnih pravnih virov, ki urejajo vstop in bivanje državljanov tretjih držav ter njihov dostop do zaposlitve in poklica v Evropski
uniji. V preambuli je poleg navedenega posebej izpostavljena težnja
Skupnosti za uresničevanje načela enakega obravnavanja ne glede na
rasno ali etnično poreklo in prizadevanje za odpravo dejanske neenakopravnosti oziroma za ustvarjanje enakih možnosti med moškimi in ženskami v skladu s 3. členom PES.
Presoja dejstev, iz katerih je mogoče sklepati, da je v določenih okoliščinah prišlo do neposredne ali posredne diskriminacije, je, kot je določeno v preambuli k direktivi, stvar nacionalnih pravosodnih ali drugih
pristojnih organov v skladu s predpisi notranje zakonodaje in v skladu z
notranjo prakso v državah članicah. Notranji predpisi lahko določajo, da
se posredna diskriminacija ugotavlja z vsemi sredstvi, tudi s statističnimi
evidencami.191 Prepoved diskriminacije ne sme posegati v ohranjanje in
sprejemanje ukrepov, ki so namenjeni preprečevanju ali nadomestilu za
neugodnosti, ki jim je izpostavljena skupina oseb določenega rasnega ali
etničnega porekla, če je njihov glavni cilj omogočanje zadovoljevanja posebnih potreb teh oseb.192 V določenih posebnih okoliščinah je različno
(npr. prednostno) obravnavanje lahko upravičeno, če značilnost, povezana z rasnim ali etničnim poreklom, predstavlja bistveno in odločilno poklicno zahtevo, če je cilj različnega obravnavanja zakonit in ukrep sorazmeren.193
V skladu s preambulo k direktivi je treba pred diskriminacijo na podlagi rasnega ali etničnega porekla zaščititi vse fizične osebe tam, kjer je
to primerno ter v skladu s tradicijo in prakso, pa tudi pravne osebe, če so
191 Glej

preambulo k Direktivi 2000/43/EC. Statistične evidence so se v praksi izkazale
kot pomembno sredstvo ugotavljanja podzastopanosti in, posledično, obstoja posredne diskriminacije.
192 V tem delu se preambula k direktivi implicitno nanaša na neovirano uveljavljanje
ukrepov, ki bi se v praksi lahko izkazali kot ustavnopravno sporni, kar bi potencialno lahko preprečilo njihovo uresničevanje (derogacijska določba je v normativnem
delu direktive). V tem delu se preambula nanaša na možnost uveljavljanja pozitivne
diskriminacije v širšem in v ožjem pomenu.
193 Ta del besedila preambule implicira možnost za uveljavljanje prednostnega obravnavanja, ki sodi v okvir uveljavljanja posebnega varstva in posebnih pravic oseb določenega rasnega ali etničnega porekla (pozitivna diskriminacija v širšem pomenu).
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izpostavljene diskriminaciji na podlagi rasnega ali etničnega porekla svojih članov. Osebe, ki so bile izpostavljene diskriminaciji na podlagi rasnega ali etničnega porekla, morajo imeti primerna sredstva pravnega varstva. Da bi države članice zagotovile učinkovitejšo raven zaščite, morajo
biti javni subjekti ali zasebne ustanove s koncesijo pooblaščeni, da v
imenu in v podporo katerikoli žrtvi diskriminacije posredujejo v postopku pred sodiščem in drugimi pristojnimi državnimi organi. Države članice morajo v skladu s preambulo k direktivi na področju boja proti
diskriminaciji krepiti dialog med socialnimi partnerji in z nevladnimi organizacijami.194 Predvideti je treba učinkovite, sorazmerne in odvračilne
ukrepe v primerih, ko bi nastajale kršitve katerekoli od obveznosti iz
direktive. Evropski svet ob tem poudarja, da direktiva določa minimalne
standarde, s čimer omogoča državam članicam, da uveljavijo ali ohranijo
ugodnejše določbe. Izvajanje direktive biti opravičilo za kakršnokoli poslabšanje položaja, ki že obstaja v državi članici.
Svet Evropske unije v sklepni točki preambule k Direktivi o uresničevanju načela enakega obravnavanja oseb ne glede na rasno ali etnično
poreklo ugotavlja, da je zagotavljanje visoke ravni zaščite pred diskriminacijo v vseh državah članicah eden izmed skupnih ciljev, ki ga države
članice ne morejo izpolniti na tako visoki ravni, kot to lahko stori Skupnost. Zato ter zaradi obsega in kompleksnosti predlaganih ukrepov zagotavljanje visoke ravni zaščite pred diskriminacijo v skladu z načeli subsidiarnosti in sorazmernosti iz 5. člena PES sodi v pristojnost Skupnosti.
V normativnem delu direktiva najprej določa svoj namen, ki je v
določitvi okvira za boj proti diskriminaciji na podlagi rasnega ali etničnega porekla in v uveljavitvi načela enakega obravnavanja v državah članicah. Načelo enakega obravnavanja v direktivi pomeni prepoved neposredne in posredne diskriminacije na podlagi rasnega ali etničnega
porekla.195 Direktiva učinkuje v okviru pooblastil, podeljenih Skupnosti,
za vse osebe tako v javnem kot v zasebnem sektorju, vključno z javnimi
organi, v zvezi z/s:
a) pogoji za dostop do zaposlitve, samozaposlitve in poklica, vključno z
izbirnimi kriteriji in pogoji zaposlovanja, ne glede na vrsto dejavnosti
in na vseh ravneh poklicne hierarhije, vključno z napredovanjem;
194 Glej

preambulo k Direktivi 2000/43/EC. Države članice lahko izvajanje direktive v
zvezi z določbami, ki sodijo v okvir kolektivnih pogodb, zaupajo socialnim partnerjem, pod pogojem, da države članice naredijo vse potrebne korake za uresničevanje
ciljev, ki jih določa direktiva.
195 Glej 3. člen Direktive 2000/43/EC. V skladu z direktivo neposredna diskriminacija
nastane oziroma obstaja v primeru, če se eno osebo obravnava manj ugodno, kot se
obravnava, se je obravnavalo ali pa bi se obravnavalo drugo osebo v primerljivem položaju zaradi rasnega ali etničnega porekla. Posredna diskriminacija bi, kot določa direktiva, nastala v primeru, če bi navidez nevtralna določba, kriterij ali praksa postavila osebe določenega rasnega ali etničnega porekla v posebno neugoden položaj v primerjavi z drugimi osebami, razen če to določbo, kriterij ali prakso objektivno opravičuje zakoniti cilj in če so sredstva za doseganje tega cilja primerna in potrebna.
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b) dostopom do vseh vrst in do vseh ravni poklicnega svetovanja, poklicnega usposabljanja, višjega poklicnega usposabljanja in prešolanja,
vključno z delovno prakso;
c) zaposlitvenimi in delovnimi pogoji, vključno z odpuščanjem in plačami;
d) članstvom in vključevanjem v organizacije delavcev in delodajalcev ali
v vsako organizacijo, katere člani opravljajo določen poklic, vključno z
ugodnostmi, ki jih zagotavljajo take organizacije;
e) socialno zaščito, vključno s socialno varnostjo in zdravstvenim varstvom;
f) socialnimi ugodnostmi;
g) izobraževanjem;
h) dostopom do in preskrbo z dobrinami in storitvami, ki so na voljo javnosti, vključno s stanovanji.
Prepoved (ne)posredne diskriminacije v skladu z direktivo ne zajema
različnega (pravnega) obravnavanja, ki temelji na narodnosti, in ne posega v določbe in pogoje v zvezi z vstopom in bivanjem državljanov tretjih
držav in oseb brez državljanstva na ozemlju držav članic ter ne posega v
obravnavanje, ki izhaja iz pravnega položaja državljanov tretjih držav in
oseb brez državljanstva.
V skladu z določbo 4. člena lahko države članice določijo, da različno
obravnavanje, ki temelji na rasnem ali etničnem poreklu, ne predstavlja
diskriminacije, če zaradi značaja posameznih poklicnih dejavnosti ali
ozadja njihovega opravljanja taka značilnost predstavlja bistveno in
odločilno zahtevo za opravljanje poklica, pod pogojem, da je cilj različnega obravnavanja zakonit in zahteva za opravljanje poklica sorazmerna. Iz
vsebine te določbe je razvidno, da v skladu z opredelitvami, ki so bile podane zgoraj, sodi v okvir uveljavljanja posebnega varstva in posebnih
pravic pripadnikov oziroma pripadnic rasnih oziroma etničnih manjšin
(pozitivna diskriminacija v širšem pomenu).
Določbo, ki ob pravni podlagi za uveljavljanje posebnih pravic oziroma posebnega varstva oseb z določenim rasnim ali etničnim poreklom
vključuje tudi pravno podlago za uveljavljanje pozitivnih ukrepov oziroma pozitivne diskriminacije v ožjem pomenu, najdemo v 5. členu direktive (naslovljena je »pozitivni ukrepi«). Z namenom, da bi zagotovili popolno enakopravnost v praksi, načelo enakega obravnavanja v skladu s to
določbo ne ovira držav članic pri ohranjanju ali sprejemanju posebnih
ukrepov za preprečevanje manj ugodnega položaja ali za nadomestilo za
manj ugoden položaj, ki je povezan z rasnim ali etničnim poreklom.
Prednostno obravnavanje oziroma prednosten dostop do pravic, ki so
načeloma vsem osebam oziroma državljanom in državljankam zagotovljene v enakem obsegu in pod enakimi pogoji, je nesporno ena od oblik
preprečevanja neugodnega družbenega položaja oseb z določenim rasnim ali etničnim poreklom, saj je namenjeno prizadevanju za učinkovi-
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to ustvarjanje enakih možnosti, uresničevanje dejanske enakopravnosti,
preprečevanje posredne diskriminacije in odpravljanje posledic morebitne pretekle diskriminacije teh oseb. Zato je v tej določbi poleg podlage za
uveljavljanje posebnih pravic in posebnega varstva oseb z določenim rasnim ali etničnim poreklom (pozitivna diskriminacija v širšem pomenu)
zagotovljeno tudi izhodišče za uveljavljanje pozitivne diskriminacije v
ožjem pomenu. Pripomniti velja, da bi bilo v primeru sodnih sporov ob
uveljavljanju pozitivne diskriminacije šele iz sodne prakse Sodišča
Evropskih skupnosti razvidno, v katerih konkretnih primerih je uveljavljanje ukrepov za preprečevanje manj ugodnega položaja (ki so povezane
z rasnim ali etničnim poreklom) z namenom zagotavljanja popolne enakopravnosti skladno z direktivo in relevantnimi določbami PES. 196
V ostalih določbah, ki se neposredno ne nanašajo na t. i. pozitivno diskriminacijo, direktiva državam članicam nalaga, da sprejmejo potrebne
ukrepe, s katerimi zagotovijo, da mora toženec dokazati, da ni prišlo do
(ne)posredne diskriminacije, če osebe, ki menijo, da so neupravičeno
neenako pravno obravnavane, na sodišču uveljavljajo zahtevek (obrnjeno
dokazno breme). Direktiva v interesu boja proti neposredni in posredni
diskriminaciji posebej izpostavlja pomen dialoga med socialnimi partnerji in dialoga med državo in nevladnimi organizacijami.
V posebnem poglavju direktive je določeno, da morajo države članice
ustanoviti telo ali telesa za pospeševanje enakega obravnavanja vseh
oseb brez diskriminacije na podlagi rasnega ali etničnega porekla. Ta telesa so lahko del uradov in agencij, ki so na državni ravni zadolženi za
varovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Države članice morajo zagotoviti, da pristojnosti teh teles vključujejo:
a) neodvisno pomoč žrtvam diskriminacije pri uveljavljanju njihovih tožb
zaradi diskriminacije;
b) neodvisen nadzor;
c) oblikovanje in objavljanje neodvisnih poročil v zvezi z morebitno neposredno in posredno diskriminacijo v javnem in zasebnem sektorju.
V končnih določbah direktive je med drugim določeno, da se v
državah članicah določbe, ki so v nasprotju z načelom enakega obravnavanja in ki so vključene v individualne ali kolektivne pogodbe ali sporazume, notranje akte podjetij in (neprofitnih) ustanov, pravilnike, ki
urejajo področje samostojnih poklicev ter delavskih in delodajalskih organizacij, razglasijo za nične in neveljavne ali pa se spremenijo oziroma
dopolnijo. Države članice so dolžne sprejeti predpise o sankcijah, ki se
uporabljajo v primeru kršitev določb sprejetih v skladu z direktivo in
196 Sodišče

Evropskih skupnosti v Luksemburgu dopustnosti prednostnega obravnavanja pripadnikov (pripadnic) etničnih manjšin na področju zaposlovanja in na drugih
področjih pravnega urejanja doslej še ni presojalo. Sodna praksa vključuje zgolj primere prednostnega obravnavanja pripadnic podzastopanege spola pri zaposlovanju
(glej spodaj).
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uveljaviti ukrepe, ki so potrebni za zagotovitev uporabe sankcij. Sankcije,
ki lahko zajemajo tudi plačilo nadomestila žrtvi, morajo biti učinkovite,
sorazmerne in odvračilne. Države članice so v skladu z direktivo dolžne
najkasneje do 19. julija 2003 sprejeti (zakonske) predpise, ki so potrebni
za uskladitev njihove notranje zakonodaje z direktivo. Države članice
lahko izvajanje direktive zaupajo socialnim partnerjem, vendar morajo v
tem primeru socialnim partnerjem zagotoviti vse pogoje, ki so potrebni
za uresničitev ciljev, ki jih določa direktiva. Do 19. junija 2005 in nato
vsakih pet let so države članice dolžne Evropski komisiji predložiti vse
informacije v zvezi z uveljavljanje direktive, ki jih Komisija potrebuje za
sestavo poročila Evropskemu parlamentu in Evropskemu svetu.

DIREKTIVA 2000/78/EC O OBLIKOVANJU SPLOŠNEGA OKVIRA
ZA ENAKO OBRAVNAVANJE PRI ZAPOSLOVANJU IN DELU
Svet Evropske unije podobno kot v preambulah k ostalim protidiskriminacijskim direktivam tudi v preambuli k Direktivi o oblikovanju splošnega okvira za enako obravnavanje pri zaposlovanju in delu ugotavlja, da
je Evropska unija v skladu s 6. členom PEU ustanovljena na načelih svobode, demokracije, spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin
ter načela vladavine prava. Evropska unija v skladu z navedenim kot
splošna načela komunitarnega prava priznava in spoštuje temeljne pravice, ki so določene v Evropski konvenciji o človekovih pravicah in ki izhajajo iz ustavne tradicije, skupne vsem državam članicam. Pravica do enakopravnosti oziroma prepoved vseh oblik diskriminacije je kot ena izmed
teh pravic zagotovljena v številnih mednarodnih univerzalnih in regionalnih pravnih aktih o človekovih pravicah, prav tako pa tudi v univerzalnih
in regionalnih mednarodnih pravnih aktih (konvencijah), ki so posebej
namenjeni preprečevanju diskriminacije. Pri tem Svet Evropske unije
ugotavlja, da se nekateri univerzalni pravni akti na prepoved diskriminacije osredotočajo na specifičnih področjih pravnega urejanja, in pri tem
posebej izpostavlja področja zaposlovanja in opravljanja poklica.
Prav področje zaposlovanja in opravljanja poklica je, kot je zapisano v
preambuli k Direktivi 2000/78/EC, v Evropski skupnosti ključno področje enakega obravnavanja in zagotavljanja enakih možnosti vsem državljanom. Ustvarjanje enakih možnosti pri zaposlovanju in opravljanju
poklica je v Evropski skupnosti temeljni dejavnik posameznikovega
udejstvovanja in samouresničevanja v ekonomskem, kulturnem in socialnem življenju Skupnosti. Prepoved različnih oblik diskriminacije in
imperativ ustvarjanja enakih možnosti na področju zaposlovanja in
opravljanja poklica sta na načelni ravni zagotovljena v primarnih pravnih
virih Skupnosti (glej zgoraj), posebej pa tudi v nekaterih sekundarnih
pravnih virih oziroma zakonskih instrumentih, ki se pri preprečevanju
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različnih oblik diskriminacije med drugim usmerjajo tudi na področje zaposlovanja in opravljanja poklica. Tako npr. Direktiva 2000/43/EC o uresničevanju načela enakega obravnavanja oseb ne glede na rasno ali
etnično poreklo diskriminacijo na podlagi rasnega ali etničnega porekla
izrecno prepoveduje tudi na področju zaposlovanja in opravljanja poklica
(glej zgoraj). Prepoved diskriminacije med spoloma na področju zaposlovanja je določena v Direktivi 76/207/EEC o uresničevanju načela enakega
obravnavanja moških in žensk pri dostopu do zaposlitve in poklicnega
usposabljanja ter glede delovnih pogojev (glej spodaj). Pomembna je npr.
tudi Listina o temeljnih socialnih pravicah delavcev (The Community
Charter of the Fundamental Social Rights of Workers), ki na področju zaposlovanja in opravljanja poklica poudarja pomen boja proti katerikoli obliki diskriminacije in potrebo po uveljavljanju ustreznih ukrepov za socialno in ekonomsko integracijo starejših (eldrly) ter duševno in (ali) telesno
prizadetih (disabled).
Svet Evropske unije v preambuli k Direktivi 2000/78/EC o oblikovanju
splošnega okvira za enako obravnavanje pri zaposlovanju in delu ugotavlja, da bi lahko ob diskriminaciji na podlagi spola ter rasnega in (ali)
etničnega porekla tudi diskriminacija na podlagi verskega ali drugega
prepričanja, telesne in (ali) duševne prizadetosti, starosti ali spolne usmerjenosti ovirala uresničevanje ciljev PES, še posebej zagotavljanja visoke stopnje zaposlenosti, socialnega zavarovanja, dvigovanja kakovostne
ravni življenja, ekonomske in socialne kohezije in solidarnosti ter svobodnega gibanja oseb. Zato se Evropski svet v preambuli izreka za prepoved neposredne in posredne diskriminacije na podlagi verskega ali drugega prepričanja, telesne ali (in) duševne prizadetosti, starosti ali spolne
usmerjenosti na področjih, ki spadajo v domeno direktive (na področju
zaposlovanja in opravljanja poklica). Ugotavljanje, ali obstaja (ne)posredna diskriminacija, sodi v skladu s preambulo k direktivi v pristojnost
sodnih ali drugih pristojnih teles države članice. Ugotavljanje morebitnega obstoja posredne diskriminacije je lahko v skladu z notranjo zakonodajo držav članic utemeljeno tudi na podlagi statističnih podatkov. Iz
preambule je nadalje razvidno, da direktiva ne zahteva zaposlitve, usposabljanja ali napredovanja oseb, ki za opravljanje določenega dela, za napredovanje ali za sodelovanje pri usposabljanju za delo niso usposobljene. Posebnega obravnavanja morajo biti deležni telesno in (ali) duševno
prizadeti, saj jim je v skladu s preambulo država članica dolžna v skladu
s finančnimi, materialnimi, logističnimi in ostalimi možnostmi zagotoviti
pogoje za uspešno zaposlovanje. V ta namen je država članica dolžna
uveljaviti ustrezne (učinkovite in praktične) ukrepe za prilagoditev delovnih mest telesno in (ali) duševno prizadetim osebam.197

197 V

tem delu se preambula nanaša na posebno varstvo in posebne pravice telesno in
(ali) duševno prizadetih (pozitivna diskriminacija v širšem pomenu).
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V skladu s preambulo k direktivi je pri zaposlovanju oziroma opravljanju poklica izjemoma dopustno različno obravnavanje, če okoliščina, ki
se nanaša na versko ali drugo prepričanje, telesno in (ali) duševno prizadetost, starost ali spolno usmerjenost predstavlja ključen in odločilen
pogoj za zaposlitev oziroma opravljanje poklica (»a genuine and determining occupational requirement«), pod pogojem, da je cilj (»objective«), ki se
zasleduje z različnim obravnavanjem, legitimen, in da je pogoj (requirement) za zaposlitev sorazmeren s ciljem, ki se zasleduje.198 Evropski svet
v preambuli k direktivi izrecno poudarja, da je pri zaposlovanju, usposabljanju in napredovanju preprečevanje diskriminacije na podlagi starosti pomemben element spodbujanja raznolikosti delovne sile (»workforce
diversity«), pri čemer so lahko razlike v obravnavanju na podlagi starosti
izjemoma utemeljene. Pri tem je treba dosledno razločevati med različnim obravnavanjem, ki je utemeljeno kot element legitimne politike zaposlovanja (»legitimate employment policy«), in različnim obravnavanjem,
ki predstavlja diskriminacijo na podlagi starosti in je kot takšno prepovedano.199
Preprečevanje oziroma prepoved diskriminacije v skladu s preambulo
k direktivi ne vpliva na ohranjanje ali sprejemanje ukrepov, ki predstavljajo nadomestilo za zapostavljanje, ki ga je bila npr. v preteklosti deležna
skupina oseb s specifičnim verskim ali drugim prepričanjem, telesno in
(ali) duševno prizadetostjo, starostjo ali spolno usmerjenostjo (»The prohibition of discrimination should be without prejudice to the maintainance or
adoption of measures intendet to prevent or compensate for disadvantages suffered by a group of persons of paricular religion or belief, disability, age or
sexual orientation…«).200 V zvezi s tem preambula posebej izpostavlja, da
je v Priporočilu 86/379/EEC o zaposlovanju telesno in duševno prizadetih oseb v Skupnosti Evropski svet določil okvirna navodila (»guideline
framework«), v katerih je navedel primere uveljavljanja pozitivnih ukrepov (»examples of positive action«) za pospeševanje zaposlovanja, usposabljanje za delo in izobraževanje telesno in (ali) duševno prizadetih. Z istim
namenom je Evropski svet sprejel tudi Resolucijo o enakih možnostih zaposlovanja za duševno in (ali) telesno prizadete.
198 Tudi

na tem mestu se preambula nanaša na posebne pravice oziroma posebno varstvo, ki se v tem primeru uveljavlja v obliki neenakega oziroma prednostnega obravnavanja oseb določene veroizpovedi, starejših oseb, telesno in (ali) duševno prizadetih oseb in istospolno usmerjenih oseb pri zaposlovanju.
199 Iz ene od možnih interpretacij tega dela preambule izhaja, da le-ta vključuje tudi
možnost uveljavljanja pozitivnih ukrepov oziroma pozitivne diskriminacije v ožjem
pomenu.
200 Izhajajoč iz opredelitve pojma pozitivna diskriminacija (glej zgoraj), lahko trdimo,
da se v tem delu preambula nanaša na uveljavljanje pozitivne diskriminacije v
širšem in v ožjem pomenu. Pripomniti velja, da se je med različnimi prvinami pozitivne diskriminacije v ožjem pomenu prav njen »kompenzacijski« namen v ustavnopravni teoriji in ustavnosodni praksi izkazal kot posebej problematičen (več o tem v
poglavjih o pozitivni diskriminaciji v ustavnosodni praksi).
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Preambula k direktivi tudi – v točkah, ki se ne nanašajo neposredno
na uveljavljanje pozitivne diskriminacije – določa, da so v direktivi določeni minimalni standardi enakega obravnavanja pri zaposlovanju in
opravljanju poklica in da lahko države članice – da bi preprečevale diskriminacijo na podlagi verskega ali drugega prepričanja, telesne in (ali)
duševne prizadetosti, starosti in spolne usmerjenosti – uvajajo in uresničujejo tudi druge (učinkovite) določbe, ki bodo na področju zaposlovanja
zagotovile višje standarde enakega obravnavanja. Osebam, ki so bile
podvržene diskriminaciji na podlagi verskega ali drugega prepričanja, telesne in (ali) duševne prizadetosti, starosti ali spolne usmerjenosti, mora
država članica zagotoviti učinkovito pravno (sodno, upravno in neformalno) varstvo. Države članice morajo v notranji zakonodaji uveljaviti pravila o dokaznem bremenu (»rules on the burden of proof«), in sicer tako, da v
primeru očitne diskriminacije breme dokazovanja pripada subjektu, ki
domnevno izvaja diskriminatorno prakso.201 Države članice morajo v
skladu s preambulo z namenom učinkovitega boja proti diskriminaciji
pri zaposlovanju razvijati dialog med socialnimi partnerji ter med svojimi
organi in nevladnimi organizacijami. V primeru kršitev obveznosti, ki izhajajo iz direktive, morajo države članice zagotoviti uresničljive učinkovite, sorazmerne in odvračilne sankcije. Države članice lahko uresničevanje direktive na njihovo zahtevo poverijo socialnim partnerjem, ki so ob
vsakem času zmožni zagotavljati izpolnjevanje ciljev, ki jih določa direktiva. V sklepni točki preambule Evropski svet podobno kot tudi v drugih
protidiskriminacijskih direktivah ugotavlja, da je zagotavljanje enakopravnosti na področju zaposlovanja oziroma opravljanja poklica v vseh
državah članicah eden izmed skupnih ciljev, ki ga države članice ne morejo izpolniti na tako visoki ravni, kot to lahko stori Evropska skupnost.
Glede na navedeno ter zaradi obsega in učinkov predlaganih ukrepov zagotavljanje enakopravnosti na področju zaposlovanja na podlagi načel
subsidiarnosti in sorazmernosti (5. člen PES) sodi v pristojnost Skupnosti.
V normativnem delu direktiva najprej opredeljuje svoj namen, ki je –
kot je razvidno že iz naziva direktive in iz preambule – v oblikovanju
splošnega okvira za boj proti diskriminaciji na podlagi verskega ali drugega prepričanja, telesne in (ali) duševne prizadetosti, starosti ali spolne
usmerjenosti na specifičnem področju zaposlovanja in opravljanja poklica. Direktiva zavezuje oziroma velja za vse osebe tako v javnem kot tudi
v zasebnem sektorju v zvezi z/s:
a) pogoji za dostop do zaposlitve, samozaposlitve in poklica, vključno z
izbirnimi kriteriji in pogoji zaposlovanja, ne glede na vrsto dejavnosti
in na vseh ravneh poklicne hierarhije, vključno z napredovanjem;
201 Ta

določba se, kot je določeno v preambuli, ne nanaša na sodne in ostale pravne postopke, v katerih je tožnik oziroma stranka v postopku dolžna dokazati utemeljenost svojega (tožbenega) zahtevka.
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b) dostopom do vseh vrst in do vseh ravni poklicnega svetovanja, poklicnega usposabljanja, višjega poklicnega usposabljanja in prešolanja,
vključno z delovno prakso;
c) zaposlitvenimi in delovnimi pogoji, vključno z odpuščanjem in plačami;
d) članstvom in vključevanjem v organizacije delavcev in delodajalcev ali
v vsako organizacijo, katere člani opravljajo določen poklic, vključno z
ugodnostmi, ki jih zagotavljajo take organizacije.
Uresničevanje namena direktive vključuje uveljavljanje načela enakega obravnavanja, ki nasprotuje vsakršni neposredni ali posredni diskriminaciji na podlagi navedenih razlogov.202 Neposredna diskriminacija
obstaja oziroma nastane v primeru, če je določena oseba na podlagi navedenih razlogov (pravno) obravnavana neenako oziroma manj ugodno kot
oseba, ki je v podobnem položaju. Posredna diskriminacija obstaja oziroma nastane v primeru, če navidez nevtralna določba (»apparently neutral
provision«), kriterij (»criterion«) ali praksa (»practice«) osebe s specifičnim
verskim ali drugim prepričanjem, telesno in (ali) duševno prizadete
osebe, starejše osebe oziroma osebe s specifično starostjo ali specifično
spolno usmerjene osebe postavlja v manj ugoden (deprivilegiran) položaj
v primerjavi z drugimi osebami. V skladu z določbo 2. člena direktive posredna diskriminacija ne obstaja oziroma ne nastane, če je neenako (npr.
bolj ali manj ugodno) obravnavanje oziroma določba, kriterij ali praksa,
ki določene osebe postavlja v manj ugoden položaj, objektivno utemeljena z legitimnim ciljem (»objectively justified by a legitimate aim«), pri čemer
mora biti sredstvo oziroma način uresničevanja tega cilja primeren in potreben (»appropriate and neccessary«).203
V 2. členu direktive je poleg navedenega določeno, da diskriminacija
ne obstaja oziroma ne nastane tudi v primeru, če je neenako obravnavanje oseb posledica ukrepov, ki jih država članica v skladu z direktivo in
notranjo zakonodajo uveljavlja zato, da bi odpravila manj ugoden položaj, v katerem so se določene osebe znašle zaradi verskega ali drugega
prepričanja, telesne in (ali) duševne prizadetosti, starosti ali spolne
usmerjenosti. Ta določba vključuje derogacijsko določbo, ki (pod določenimi pogoji) izključuje protipravnost (diskriminatornost) pozitivne diskriminacije v širšem in v ožjem pomenu.
Na potencialno uveljavljanje pozitivne diskriminacije v širšem pomenu se nanaša tudi določba 4. člena direktive. V skladu s 4. členom diskriminacija ne nastane, če neenako obravnavanje pri zaposlovanju (dostopu
202 Direktiva,

kot rečeno, nasprotuje vsakršni posredni oziroma de facto diskriminaciji
na podlagi verskega ali drugega prepričanja, starosti itd.. Že na načelni ravni je razvidno, da Evropski svet (tudi) s to direktivo uveljavlja model vsebinske enakopravnosti.
203 Ta določba na načelni ravni implicira uveljavljanje pozitivne diskriminacije v širšem
in ožjem pomenu.

XXDRUGI DELXX

139

do zaposlitve in poklicnega usposabljanja, pri poklicnem napredovanju
itd.) temelji na okoliščini, ki se nanaša na versko ali drugo prepričanje,
telesno in (ali) duševno prizadetost, starost ali spolno usmerjenost, pod
pogojem, da – zaradi narave določenega poklica oziroma poklicne dejavnosti ali zaradi značilnosti okolja, v katerem se takšen poklic opravlja –
takšna okoliščina predstavlja ključen in odločilen zaposlitveni pogoj.204
Določba 5. člena direktive državam članicam nalaga, da v skladu z namenom uresničevanja načela enakega obravnavanja telesno in (ali)
duševno prizadetim osebam zagotovijo primerne delovne pogoje (»resonable accomodation«). V skladu s to določbo so delodajalci v državah članicah v primerih, ko je to potrebno, dolžni uveljaviti ukrepe, ki telesno in
(ali) duševno prizadetim zagotavljajo delovne pogoje, ki so čim bolj prilagojeni njihovim potrebam, če uveljavitev takšnih ukrepov za delodajalce
ne bi predstavljala nesorazmernega bremena.205 Pri teh ukrepih gre za
uresničevanje posebnega (pravnega) varstva in posebnih pravic telesno
in (ali) duševno prizadetih oseb, zato se tudi ta člen direktive ne nanaša
na uveljavljanje pozitivnih ukrepov oziroma pozitivne diskriminacije v
ožjem pomenu, temveč na uveljavljanje ukrepov, ki predstavljajo pozitivno diskriminacijo v širšem pomenu.
Na potencialno uveljavljanje pozitivne diskriminacije v širšem pomenu se, nadalje, nanaša tudi 6. člen, ki pod določenimi pogoji dovoljuje
neenako (bolj ali manj ugodno) obravnavanje oseb na podlagi starosti.
Neenako obravnavanje na podlagi starosti ne nasprotuje direktivi (ni
diskriminacija), če je v okviru notranjega prava države članice objektivno
in razumno upravičeno z legitimnim ciljem (če izvira iz legitimne politike
zaposlovanja, legitimnih potreb na trgu dela in legitimnih potreb poklicnega usposabljanja), pod pogojem, da je način uresničevanja tega cilja
primeren in potreben.206 Neenako obravnavanje na podlagi starosti, ki v
skladu s 6. členom direktive ni diskriminacija (derogacijska določba),
lahko vključuje določitev posebnih pogojev dostopnosti zaposlitve oziroma poklica, poklicnega usposabljanja, odpuščanja in nagrajevanja za
mladostnike, starejše delavce in osebe, ki skrbijo za omenjene kategorije,
204 Glej

4. člen direktive: »… a difference of treatment which is based on a characteristic related to any of the grounds reffered to in Article 1 shall not constitute discrimination where,
by reason of the nature of the particular occupational activities concerned or of the context
in which they are carried out, such a characteristic constitutes a genuine and determining occupational requirement…«
205 »… In order to guarantee complience with the principle of equal treatment in relation to persons with disabilities, reasonable accomodation shall be provided. This means that employers shall take appropriate measures, where needed in a particular case, to enable a person
with disability to have access to, participate in, or advance in employment, or to undergo
training, unless such measures would impose a disproportionate burden on the emloyer.«
206 Glej 6. člen direktive: »… differences of treatment on grounds of age shall not constitute
discrimination, if, within the context of national law, they are objectively and reasonably justified by a legitimate aim, including legitimate employment policy, labor market and vocational training objectives, and if the means of achieving that aim are appropriate and necessary.«
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z namenom njihovega zaposlovanja, poklicne integracije in varstva.207 Po
mojem mnenju na podlagi te določbe ni dopustno prednostno obravnavanje oseb na podlagi starosti pri kandidiranju za zaposlitev na delovnem mestu, ki je načeloma vsem (ne glede na starost) dostopno pod enakimi pogoji (prednostno obravnavanje na podlagi starosti je dopustno
oziroma obvezno v primeru, če je delovno mesto dostopno pod posebnimi pogoji, ki predvidevajo prednostno obravnavanje na podlagi starosti;
na zakonski osnovi morajo biti opredeljeni v internem aktu delodajalca).
Zato ta določba ne zagotavlja pravne podlage za uveljavljanje pozitivne
diskriminacije v ožjem pomenu.
Pravna podlaga potencialnega uveljavljanja pozitivne diskriminacije v
širšem in ožjem pomenu je zagotovljena v določbi 7. člena direktive, ki je
naslovljena »pozitivni ukrepi«. V skladu s to določbo (po zasnovi je
enaka kot določba 5. člena Direktive 2000/43/ES) lahko države članice z
namenom zagotavljanja dejanske enakopravnosti (»full equality in practice«) ohranjajo ali sprejemajo posebne ukrepe (»specific measures«) za preprečevanje oziroma nadomestilo za deprivilegiran položaj zaradi verskega ali drugega prepričanja, telesne in (ali) duševne prizadetosti, starosti
in spolne usmerjenosti.208 Iz smiselne razlage te določbe izhaja, da se
možnost uveljavljanja pozitivnih ukrepov nanaša tudi na potencialno
uveljavljanje prednostnega obravnavanja pri dostopu do pravic, ki se na
področju zaposlovanja in opravljanja poklica uresničujejo pod enakimi
pogoji in v enakem obsegu za vse posameznike (pozitivna diskriminacija
v ožjem pomenu).209
Že prej sem poudaril, da se v sodni praksi Sodišča Evropskih skupnosti skoraj vsi primeri pozitivne diskriminacije (v ožjem pomenu), o katerih je odločalo sodišče, nanašajo na neenako (prednostno) obravnavanje
na podlagi spola. Primerov uveljavljanja pozitivne diskriminacije, ki bi
temeljili na Direktivi 2000/78/EC in bi vključevali vprašanje sprejemljivosti oziroma dopustnosti pozitivne diskriminacije na podlagi starosti, verskega ali drugega prepričanja, telesne in (ali) duševne prizadetosti in
spolne umerjenosti, v dosedanji sodni praksi Sodišča evropskih skupnosti (še) ni bilo.
207 »…

differences of treatment may include, among others, the setting of special conditions on
access to emloyment and vocational trauning, employment and occupation, including dismissal and remuneration conditions, for young people,older workers and persons with caring
responsibilities in order to promote their vocational integration or ensure their protection.«
208 »With a view to ensuring full equality in practice, the principle of equal treatment shall not
prevent any Member State from maintaining or adopting specific measures to prevent or
compensate for disadventages linked to any of the grounds feferred to in Article 1.«
209 Določba 7. člena direktive vključuje tudi odstavek, ki določa, da načelo enakega
obravnavanja glede telesno in (ali) duševno prizadetih oseb državam članicam ne
preprečuje uveljavljanja »posebnih ukrepov« na področju zdravstvenega varstva in
varnosti pri delu ter na področju pospeševanja njihove vključitve v delovno okolje. S
tem odstavkom je možnost uveljavljanja pozitivne diskriminacije v ožjem pomenu
razširjena tudi na področje socialne varnosti.
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Direktiva v ostalih določbah, ki se ne nanašajo neposredno na instrument prednostnega obravnavanja, določa sredstva in način uveljavitve
(implementacije), ukrepe za zavarovanje tistih žrtev diskriminacije, ki so
(bodo) v sodnih in drugih pravnih postopkih uveljavile pravno varstvo,
ukrepe za prevalitev dokaznega bremena v primeru diskriminacije na
subjekt, ki izvršuje diskriminatorno prakso, način in okvirno vsebino sodelovanja socialnih partnerjev, dolžnost uveljavitve učinkovitih, sorazmernih in odvračilnih sankcij, dolžnost poročanja itd..

DIREKTIVA 76/207/EEC O URESNIČEVANJU NAČELA ENAKEGA
OBRAVNAVANJA MOŠKIH IN ŽENSK PRI DOSTOPU DO ZAPOSLITVE IN
POKLICNEGA USPOSABLJANJA TER GLEDE DELOVNIH POGOJEV IN DIREKTIVA
2002/73/EC O DOPOLNITVI DIREKTIVE 76/207/EEC O URESNIČEVANJU
NAČELA ENAKEGA OBRAVNAVANJA MOŠKIH IN ŽENSK PRI DOSTOPU DO
ZAPOSLITVE IN POKLICNEGA USPOSABLJANJA TER GLEDE DELOVNIH POGOJEV
Področje uresničevanja spolne enakopravnosti je tisto področje pravnega
urejanja v Evropski skupnosti, na katerem se je sorazmerno zgodaj uveljavilo spoznanje, da je lahko formalno enakopravno obravnavanje oseb v
primeru, da zanemarja dejanske okoliščine pravnega urejanja (npr. podzastopanost oseb določenega spola na specifičnih področjih zaposlovanja, morebitno preteklo diskriminatorno prakso in deprivilegiran položaj
ipd.), v določenih okoliščinah dejansko diskriminatorno. Zato ne preseneča, da se je model vsebinske enakopravnosti, ki pod določenimi pogoji
vključuje začasno uveljavljanje pozitivne diskriminacije kot posebnega
ukrepa za preprečevanje posredne (de facto) diskriminacije, v okviru
pravnega reda Evropske unije oziroma Evropske skupnosti še najbolj dosledno uveljavil prav na področju uresničevanja enakopravnosti med
spoloma.
V pravu Evropske skupnosti je tako kot na ostalih področjih preprečevanja diskriminacije tudi na posebnem področju preprečevanja
spolne diskriminacije in uresničevanja enakopravnosti med spoloma
dolgo prevladoval model formalne enakopravnosti. Direktiva 76/207/
EEC o uresničevanju načela enakega obravnavanja moških in žensk pri
dostopu do zaposlitve in poklicnega usposabljanja ter glede delovnih pogojev iz leta 1976 je prepovedovala neposredno in posredno diskriminacijo in določala, da je njen namen učinkovito uresničevanje načela enakih možnosti moških in žensk. Na podlagi določb 2. in 3. člena PES in 4.
odstavka 2. člena direktive so lahko države članice uveljavljale ukrepe za
pospeševanje (»measures to promote«) enakih možnosti med spoloma z odpravljanjem dejanskih neenakosti, ki bi lahko vplivale na (ne)enake
možnosti oseb ženskega spola. Čeprav se zdi, da je direktiva že v izvirnem besedilu uveljavljala model vsebinske enakopravnosti ter da je na
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abstraktni ravni vključevala pravno podlago za neobvezno uveljavljanje
pozitivne diskriminacije (v ožjem pomenu!), sodna praksa Sodišča
Evropskih skupnosti v Luksemburgu tega ni potrjevala. Sodišče je v svoji
prvi odločitvi, v kateri je presojalo dopustnost pozitivne diskriminacije
pri zaposlovanju, uveljavljanje prednostnega obravnavanja ženske kandidatke za zasedbo delovnega mesta ob sklicevanju na 4. odstavek 2. člena
direktive razglasilo za nedopustno (primer Kalanke).210 Ne glede na navedeno je bilo Sodišče Evropskih skupnosti pri postopnem uveljavljanju
modela vsebinske enakopravnosti in pozitivne diskriminacije v pravu
Skupnosti eden izmed najpomembnejših dejavnikov (Fenwick, 1998:
510). Sodišču je namreč kasneje pri odločanju o sprejemljivosti prednostnega obravnavanja vendarle uspelo najti kompromis med koncepcijo formalne in vsebinske enakopravnosti (glej poglavje o pozitivni diskriminaciji v praksi Sodišča Evropskih skupnosti).211
Na temelju kasnejših odločitev (in stališč) Sodišča in prizadevanj
ključnih ustanov Unije je bila na predlog Komisije leta 2002 sprejeta Direktiva 2002/73/EC o dopolnitvi direktive 76/207/EEC o uresničevanju
načela enakega obravnavanja moških in žensk pri dostopu do zaposlitve
in poklicnega usposabljanja ter glede delovnih pogojev, ki je na področju
urejanja razmerij med obema spoloma v zvezi z zaposlovanjem bolj dosledno kot v izvirnem besedilu uveljavila model vsebinske enakopravnosti. Sprejeta je bila na temelju določb 2., 3., 6., 13. in 141. člena PES in je
po zasnovi precej podobna direktivam 2000/43/EC in 2000/78/EC. Svet
Evropske unije tudi v preambuli k tej direktivi ugotavlja, da je Evropska
unija v skladu s 6. členom PEU ustanovljena na načelih svobode, demokracije, spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter na načelu vladavine prava. Evropska unija v skladu z navedenim kot splošna
načela komunitarnega prava priznava in spoštuje temeljne pravice, ki so
določene v Evropski konvenciji o človekovih pravicah in ki izhajajo iz ustavne tradicije, skupne vsem državam članicam. Pravica do enakopravnosti oziroma prepoved vseh oblik diskriminacije je kot ena izmed teh pravic
zagotovljena v številnih mednarodnih univerzalnih in regionalnih pravnih
aktih o človekovih pravicah, prav tako pa tudi v univerzalnih in regionalnih mednarodnih pravnih aktih (konvencijah), ki so namenjeni preprečevanju diskriminacije ter v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah.
210 Primer

Kalanke bom podrobneje predstavil v nadaljevanju. Dejanske neenakosti so
Sodišče Evropskih skupnosti in tudi druge ustanove Evropske skupnosti jemale kot
legitimne vse dotlej, dokler so bile obema spoloma formalno-pravno zagotovljene
enake možnosti. Ukrepi, ki so vključevali neenako (prednostno) obravnavanje, ki je
temeljilo na spolu kot odločilnem dejavniku, je Sodišče – kljub temu da so bili namenjeni preprečevanju oziroma premoščanju dejanskih neenakosti, ki so vplivale
na (ne)enake možnosti – prepoznalo kot nezdružljive z načelom enakega obravnavanja. Prim. Fenwick, 1998: 510.
211 Ibidem, 1998: 511. »When it (European Court of Justice, opom. B. F.) was faced with national affirmative action shemes it was forced to confront the uneasy compromise between
substantive and formal equality encapsulated in the directive.«
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Enakopravnost spolov je kot temeljno načelo prava Skupnosti zagotovljena v določbah 2. in 3. člana PES, ki razglašata enakopravnost žensk in
moških kot nalogo (»task«) in cilj (»aim«) Evropske skupnosti. Določbi
državam članicam nalagata pozitivno obveznost izvrševanja te naloge in
uresničevanja tega cilja. Načelo enakopravnosti med spoloma je, kot je
poudarjeno v preambuli, zagotovljeno tudi v določbi 13. člena (splošno
načelo prepovedi diskriminacije) in v določbi 141. člena, ki se eksplicitno
sklicuje na enako plačilo moških in žensk za enako delo, enako obravnavanje in ustvarjanje enakih možnosti moških in žensk ter uveljavljanje
posebnih ukrepov za uresničitev tega cilja na področju zaposlovanja in
opravljanja poklica.
Svet Evropske unije v 6. točki preambule poudarja, da Direktiva
76/207/EEC ne vključuje definicije neposredne in posredne diskriminacije. Svet predlaga, da se v normativnem delu direktive definicija (ne)posredne diskriminacije, ki je vsebovana v Direktivi 2000/43/EC in Direktivi 2000/78/EC, prilagodi področju enakega obravnavanja žensk in
moških oziroma področju preprečevanja spolne diskriminacije pri dostopu do zaposlitve in poklicnem usposabljanju.
Posebej velja opozoriti na 10. točko preambule k direktivi, ki – tako
kot Direktivi 2000/43/EC in 2000/78/EC – določa, da je presoja dejstev,
iz katerih je mogoče sklepati, da je prišlo do neposredne ali posredne diskriminacije oseb določenega spola, stvar nacionalnih pravosodnih ali
drugih pristojnih organov v skladu s predpisi notranje zakonodaje in v
skladu z notranjo prakso. Notranji predpisi v zvezi s tem lahko določajo,
da se posredna diskriminacija ugotavlja z vsemi sredstvi, tudi s statističnimi evidencami.212
Izpostaviti je treba tudi 14. in 15. točko preambule k direktivi, ki sovpadata z določili, ki jih na področju preprečevanja diskriminacije na podlagi rasnega ali etničnega porekla in na področju enakega obravnavanja
pri zaposlovanju in delu vključujeta tudi preambuli k direktivama 2000/
43/EC in 2000/78/EC. V skladu s 14. točko lahko države članice ohranijo
ali sprejmejo ukrepe za zagotavljanje lažjega dostopa pripadnikov oziroma pripadnic podzastopanega spola do opravljanja poklica in z namenom preprečevanja neugodnosti oziroma z namenom nadomestila za
neugodnosti, ki so povezane s spolom. Prepoved diskriminacije državam
članicam ne prepoveduje ohranjanja in (ali) uveljavljanja ukrepov, namenjenih preprečevanju neugodnosti oziroma nadomestilu za neugodnosti,
ki jih je (bila) deležna skupina določenega spola (preambula napoveduje
derogacijsko določbo v normativnem delu). Očitno je, da se preambula k
direktivi v tem delu med ostalim nanaša na možnost uveljavljanja pozitivne diskriminacije (tako v širšem kot tudi v ožjem pomenu), ki je kot
212 Statistične

evidence so se v praksi izkazale kot pomembno sredstvo ugotavljanja obstoja posredne diskriminacije določenega spola (zlasti evidence o podzastopanosti
na določenih področjih in segmentih zaposlovanja).
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poseben instrument med drugim namenjena preprečevanju posredne
diskriminacije in odpravljanju posledic pretekle diskriminacije.
V preostalih točkah se preambula nanaša na dosledno uveljavitev
načela enakega plačila moških in žensk za enako delo (dolžnost države
članice izhaja iz določbe 1. odstavka 141. člena PES), na dolžnost zagotovitve učinkovitega sodnega in drugega pravnega varstva žrtev spolne
diskriminacije, na pravico do ustreznega denarnega nadomestila žrtvam
spolne diskriminacije (in prepoved omejitve višine denarnega nadomestila),213 na dolžnost vzpostavitve dialoga med socialnimi partnerji ter
med državnimi organi in nevladnimi organizacijami, na dolžnost uveljavitve učinkovitih, sorazmernih in odvračilnih sankcij za subjekte, ki
diskriminacijo povzročajo, na dolžnost poročanja in na nekatera druga
vprašanja.
V skladu z določili preambule je v normativnem delu spremenjeno in
dopolnjeno izvirno besedilo direktive (Direktiva 76/207/EEC). Spremenjeni 2. člen direktive v 2. odstavku vsebuje določilo, da lahko države članice določijo, da pri dostopu do zaposlitve in poklicnega usposabljanja
neenako obravnavanje na podlagi okoliščine, ki je v zvezi s spolom, ni diskriminacija, če je takšna okoliščina zaradi narave poklicne dejavnosti
oziroma značilnosti njenega opravljanja izviren (»genuine«) in odločilen
(»determining«) pogoj za zaposlitev oziroma opravljanje poklica.214 Namen, ki se z neenakim obravnavanjem poskuša izpolniti, mora biti legitimen, pogoj za zaposlitev oziroma opravljanje poklica pa mora biti sorazmeren. V 2. odstavku spremenjenega 2. člena je zagotovljena pravna
podlaga za neenako obravnavanje kandidatov in kandidatk za zaposlitev
na delovnem mestu, ki je zaradi posebnih lastnosti, posebnih okoliščin
opravljanja dela itd. bolj primerno za zaposlitev kandidata (kandidatke),
ki pripada določenemu spolu. Ta določba sodi v okvir uveljavljanja
posebnega varstva oziroma posebnih pravic (v tem primeru oseb določenega spola), ki smo ga opredelili kot pozitivno diskriminacijo v širšem
pomenu.
Pravno podlago za neobvezno uveljavljanje pozitivne diskriminacije v
ožjem pomenu spremenjeni 2. člen zagotavlja v 4. odstavku, ki določa,
da lahko države članice sprejemajo ukrepe za pospeševanje enakih
možnosti moških in žensk, še posebej z odpravljanjem obstoječih neenakosti, ki vplivajo na možnosti dostopa do zaposlitve in poklicnega usposabljanja.215 Iz smiselne interpretacije besedila te določbe izhaja, da
213 V

tej točki preambule se Svet Evropske unije sklicuje na sodno prakso Sodišča
Evropskih skupnosti.
214 »This Directive shall be without prejudice to the right of Member States to exclude from its
field of application those occupational activities and, where apprpriate, the training leading
thereto, for which, by reason of their nature or the context in which they are carried out, the
sex of the worker constitutes a determining facto.«
215 »This Directive shall be without prejudice to measures to promote equal opportunity for men
and women, in particular by removing existing inequalities, which effect women’s opportunities in the areas referred to in Article 1.«
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vključuje pravno podlago za neobvezno uveljavljanje pozitivne diskriminacije pri kandidiranju za zaposlitev na delovnih mestih, ki so vsem osebam oziroma vsem državljanom načeloma dostopna pod enakimi pogoji.
V tem okviru se lahko pozitivna diskriminacija (v ožjem pomenu) uveljavlja kot ukrep za odpravljanje »obstoječih neenakosti« med spoloma
oziroma dejanske neenakopravnosti podzastopanega spola na določenih
področjih (in v določenih segmentih) zaposlovanja v državah članicah
Evropske unije oziroma Evropske skupnosti.
Direktiva – v skladu s spremenjenim 3. členom – zavezuje oziroma
velja za vse subjekte tako v javnem kot tudi v zasebnem sektorju, v zvezi
z/s:
a) pogoji za dostop do zaposlitve, samozaposlitve in poklica, vključno z
izbirnimi kriteriji in pogoji zaposlovanja, ne glede na vrsto dejavnosti
in na vseh ravneh poklicne hierarhije, vključno z napredovanjem;
b) dostopom do vseh vrst in do vseh ravni poklicnega svetovanja, poklicnega usposabljanja, višjega poklicnega usposabljanja in prešolanja,
vključno z delovno prakso;
c) zaposlitvenimi in delovnimi pogoji, vključno z odpuščanjem in plačami;
d) članstvom in vključevanjem v sindikate in združenja delodajalcev ali
vsako organizacijo, katere člani opravljajo določen poklic, vključno z
ugodnostmi, ki jih zagotavljajo take organizacije.
Na podlagi smiselne razlage te določbe je mogoče sklepati, da je v navedenih sferah poleg drugih ukrepov načeloma dopustno tudi uveljavljanje pozitivne diskriminacije (v širšem in ožjem pomenu).
V Direktivi 2002/73/EC je – podobno kot v Direktivi 2000/43/EC –
določeno, da morajo države članice ustanoviti telo ali telesa za pospeševanje enakega obravnavanja vseh oseb brez diskriminacije na podlagi
spola. Ta telesa so lahko del uradov in agencij, ki so na državni ravni
zadolženi za varovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Države
članice morajo zagotoviti, da pristojnosti teh teles vključujejo:
a) neodvisno pomoč žrtvam diskriminacije pri uveljavljanju njihovih tožb
zaradi diskriminacije;
b) neodvisen nadzor;
c) oblikovanje in objavljanje neodvisnih poročil v zvezi z morebitno neposredno in posredno diskriminacijo v javnem in zasebnem sektorju.
V skladu z direktivo se v državah članicah določbe, ki so v nasprotju z
načelom enakega obravnavanja moških in žensk in ki so vključene v individualne ali kolektivne pogodbe ali sporazume, notranje akte podjetij in
(neprofitnih) ustanov, pravilnike, ki urejajo področje samostojnih poklicev ter delavskih in delodajalskih organizacij, razglasijo za nične in neveljavne ali pa jih je treba spremeniti oziroma dopolniti. Države članice so
dolžne sprejeti predpise o sankcijah, ki se uporabljajo v primeru kršitev
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določb, sprejetih v skladu z direktivo, in uveljaviti ukrepe, ki so potrebni
za zagotovitev uporabe sankcij. Sankcije, ki lahko zajemajo tudi plačilo
nadomestila žrtvi, morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.
Države članice so v skladu z direktivo dolžne najkasneje do 5. oktobra
2005 sprejeti (zakonske) predpise, ki so potrebni za uskladitev njihove
notranje zakonodaje z direktivo. Države članice lahko izvajanje direktive
zaupajo socialnim partnerjem, vendar jim morajo v tem primeru zagotoviti vse pogoje, potrebne za uresničitev ciljev, ki jih določa direktiva. Najkasneje v treh letih od začetka veljavnosti direktive so države članice
dolžne Evropski komisiji predložiti vse informacije v zvezi z uveljavljanje
direktive, ki jih Komisija potrebuje za sestavo poročila Evropskemu parlamentu in Evropskemu svetu.216
Svet Evropske unije je na področju uresničevanja enakopravnosti med
spoloma sprejel tudi nekatere politične dokumente, ki se nanašajo neposredno na uveljavljanje pozitivne diskriminacije (v ožjem pomenu). Priporočilo o pospeševanju uveljavljanja pozitivnih ukrepov za ženske (84/
635/EEC)217 je oblikovano na stališču, da lahko enake možnosti na neobvezni podlagi s svojimi ukrepi uveljavljajo bodisi države članice oziroma
njihovi organi bodisi socialni partnerji. V preambuli priporočila je navedeno, da se je uresničevanje tradicionalnih protidiskriminacijskih določb
izkazalo kot nezadostno za zmanjšanje oziroma odpravo (ekonomskih in
socialnih – op. B. F.) neenakosti med spoloma. Svet Evropske unije priporoča državam članicam, naj oblikujejo »politiko pozitivnih ukrepov« (»positive action policy«) za odpravo obstoječih (ekonomskih in socialnih – op.
B. F.) neenakosti med spoloma in pospeševanje uravnotežene zastopanosti pri zaposlovanju.218 Vsebina priporočila, ki je bilo sprejeto leta 1984,
se je v naslednjih letih s sprejemom PEU in PES in njunimi kasnejšimi
spremembami ter s sprejemom nekaterih direktiv uveljavila v pravnih
aktih.
Pri prikazu pravne podlage za uveljavljanje pozitivne diskriminacije v
pravnem redu Evropske unije in Evropske skupnosti velja posebej izpostaviti Navodilo Sveta Evropske unije (781/98)219 iz leta 1998, ki se nana216 Na

področju preprečevanja spolne diskriminacije je Evropska skupnost sprejela
tudi številne druge zakonodajne instrumente. Glej npr. Direktivo 97/80/EC o dokaznem bremenu v primerih diskriminacije na podlagi spola (Council Directive 97/
80/EC of 15 December 1997 on burden of proof in cases of discrimination based on
sex), Direktivo 86/378/EEC o uresničevanju načela enakega obravnavanja moških in
žensk na področju socialne in zaposlitvene varnosti (Council Directive 86/378/EEC
of 24 July 1986 on the implementation of the principle of equal treatment for men
and women in occupational social security shemes) itd..
217 Council recommendation of 13 December 1984 on the promotion of positive action
for women (84/635/EEC).
218 Glej gradivo Positive Action in the field of Equality between Women and Men, Final
report of activities of the Group of Specialists on Positive Action in the field of
Equality between Women and Men, (EG-S-PA), Strasbourg, 2000: 24.
219 Council Regulation 78/98 of 7. 4. 1998. OJ L 113 of 15. 4. 1999: 4.
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ša na uresničevanje enakih možnosti pri zaposlovanju uradnikov v uradih, ustanovah, službah ipd. Unije in Skupnosti. Z navodilom je bil spremenjen in dopolnjen Pravilnik o zaposlenih (Staff Regulations), ki poslej
določa, da je treba uradnike obravnavati enako ne glede na raso, politično, filozofsko ali versko prepričanje, spol ali spolno usmerjenost in ne
glede na (ne)zakonski stan. V interesu uveljavljanja popolne in praktične
enakopravnosti moških in žensk pri zaposlovanju načelo enakega obravnavanja uradom, ustanovam, službam itd. Evropske skupnosti ne prepoveduje ohranjanja ali uveljavljanja ukrepov, ki vključujejo prednostno
obravnavanje (»measures providing for specific advantages«) pripadnikov
oziroma pripadnic podzastopanega spola z namenom preprečitve oziroma kot nadomestilo za preteklo zapostavljenost pri opravljanju poklica
(»to prevent or to compensate for disadvantages in professional careers«). Organizacijske enote morajo na temelju soglasja opredeliti ukrepe in dejavnosti za uveljavljanje enakih možnosti moških in žensk na področjih, na
katera se nanaša Pravilnik o zaposlenih. V svoje akte morajo vključiti ustrezne določbe za odpravljanje dejanske neenakopravnosti (»de facto inequalities«), ki na zadevnih področjih preprečujejo enake možnosti moških
in žensk. Kot je iz navedenega razvidno, navodilo eksplicitno izpostavlja
prednostno obravnavanje kot način odpravljanja posledic pretekle diskriminacije. Razumljivo je, da se »prednostno obravnavanje« ne nanaša
zgolj na uveljavljanje posebnega varstva in posebnih pravic pri zaposlovanju pripadnikov (pripadnic) zapostavljenega spola (npr. uvajanja
posebnih delovnih mest za osebe zapostavljenega spola, organiziranja
posebnega usposabljanja za osebe zapostavljenega spola za težja in odgovornejša delovna mesta ipd.), ampak tudi na uveljavljanje prednostnega
obravnavanja kandidatov (kandidatk) zapostavljenega spola v primerih,
ko kandidirajo za zaposlitev, ki je moškim kandidatom in ženskim kandidatkam načeloma dostopna pod enakimi pogoji.

PRAVNE PODLAGE UVELJAVLJANJA POZITIVNE DISKRIMINACIJE
V DRŽAVAH ČLANICAH EVROPSKE UNIJE
Prikaz pravnih podlag za uveljavljanje pozitivne diskriminacije na
področju zaposlovanja v državah članicah Evropske unije bom omejil na
Avstrijo, Francijo, Nemčijo, Italijo, Nizozemsko, Švedsko, Finsko in Veliko Britanijo.220
220 Prikaz

povzemam iz gradiva Positive Action in the field of Equality between Women
and Men, Final report of activities of the Group of Specialists on Positive Action in
the field of Equality between Women and Men, (EG-S-PA), Strasbourg, 2000, in
Predloga Zakona o enakih možnostih žensk in moških, Poročevalec, št. 51, 2002.
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Večina držav članic Unije ima v svoji zakonodaji poseben zakon o enakih možnostih žensk in moških, s katerim naj bi v notranjem pravu uveljavile obveznosti, ki jim jih na področju preprečevanja spolne diskriminacije nalaga pravni red Evropske unije (zlasti Direktiva 2002/73/EC).
Zakonodajo, ki se nanaša na preprečevanje drugih oblik diskriminacije
pri zaposlovanju oziroma drugih oblik diskriminacije na ostalih področjih družbenega življenja, države članice Evropske unije šele uveljavljajo v skladu z obveznostmi, ki izhajajo iz Direktive 2000/43/EC (preprečevanje diskriminacije na podlagi rasnega oziroma etničnega porekla)
in Direktive 2000/78/EC (preprečevanje diskriminacije na podlagi verskega ali drugega prepričanja, telesne in (ali) duševne prizadetosti, starosti ali spolne usmerjenosti).
Prizadevanje za učinkovito uveljavljanje enakih možnosti žensk in
moških se usmerja zlasti na področje dela (enake možnosti zaposlovanja,
poklicnega usposabljanja, enako plačilo za enako delo oziroma delo
enake vrednosti itd.). Z razvojem protidiskriminacijskega prava države
članice Evropske unije sprejemajo nove zakone in nadgrajujejo staro zakonodajo, pri čemer uveljavljanje načela enakega obravnavanja in enakih
možnosti s področja zaposlovanja razširjajo tudi na področje izobraževanja, sodelovanja oziroma zastopanosti v telesih javnega odločanja, socialne varnosti, dostopanja do dobrin in storitev itd.). Države članice poleg
zakonov in drugih normativnih aktov pripravljajo strateške dokumente
(strategije in programe), v katerih oblikujejo politike enakih možnosti.
Kot ključno metodo oziroma strategijo na omenjenem področju države
članice razvijajo oziroma izvajajo t. i. integracijo načela enakih možnosti
na vsa področja družbenega življenja. Ta vključuje ustanavljanje posebnih ustanov z jasnimi pooblastili in nalogami za nadzor in obvezno
poročanje o izvajanju politike in zakonodaje ter doseganju učinkov. Med
instrumente za spodbujanje enakih možnosti pri zaposlovanju, napredovanju na delovnem mestu in poklicnem usposabljanju nekatere države
članice vključujejo ukrepe, ki jih v svoji zakonodaji opredeljujejo z izrazi
posebni, začasni, pozitivni itd. ukrepi. V praksi so se v nekaterih državah
poleg pozitivnih ukrepov, ki po svoji naravi sodijo v okvir uresničevanja
posebnega varstva in posebnih pravic določenih kategorij oseb, uveljavili
tudi pozitivni ukrepi, ki pomenijo prednostno obravnavanje pripadnikov
(pripadnic) podzastopanega spola pri kandidiranju za zaposlitev, poklicno usposabljanje in napredovanje v zvezi z zaposlitvijo, ki je kandidatom
ne glede na spol načeloma dostopno pod enakimi pogoji (pozitivna diskriminacija v ožjem pomenu).
Avstrija
V avstrijskem pravnem redu je podlaga za uveljavljanje prednostnega
obravnavanja na področju zaposlovanja vključena v Zvezni zakon o enakem obravnavanju iz leta 1993. Zakon poleg enakega obravnavanja
vključuje tudi imperativ uveljavljanja enakih možnosti določenih katego-
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rij oseb. V javnem sektorju je na področjih, na katerih so ženske podzastopane, predvideno prednostno obravnavanje pri zaposlovanju in napredovanju na delovnih mestih (tistih delovnih mestih, ki so načeloma
vsem kandidatom dostopna pod enakimi pogoji), pod pogojem, da so
ženske kandidatke najmanj enako poklicno usposobljene kot moški kandidati.221 Nadzor nad udejanjanjem določb o uveljavljanju enakih možnosti žensk in moških sodi v pristojnost Zveznega odbora za enako
obravnavanje, ki pripravlja poročila in odloča o pritožbah v posamičnih
primerih.
Uveljavljanje enakih možnosti v zasebnem sektorju je v Avstriji bolj ali
manj odvisno od pripravljenosti posameznih subjektov (delodajalcev) za
uveljavljanje programov in ukrepov za bolj uravnoteženo zaposlovanje in
izboljš(ev)anje položaja žensk. V skladu z Zakonom o industriji (1998) so
vodilni v podjetjih dolžni proučiti možnosti za uveljavljanje ukrepov za
izboljšanje položaja žensk in za njihovo uravnoteženo zaposlovanje. Delavski odbori v posameznih podjetjih lahko vodstvenim organom predlagajo ukrepe za uresničitev tega cilja. Sklepanje sporazumov o uveljavljanju ukrepov je za stranke neobvezujoče. Zakon o industriji poleg
navedenega določa, da so do državne pomoči upravičena izključno podjetja, ki na podlagi zakonodaje o enakih možnostih uresničujejo programe in uveljavljajo ukrepe za izboljšanje položaja žensk in za njihovo
uravnoteženo zaposlovanje.
Francija
Francija je na nacionalni ravni oblikovala posebno shemo (»schèma«), ki
vključuje sklepanje pogodb med državo in gospodarskimi subjekti (»contrats pour la mixité des emplois«), ki je namenjeno postopnemu vključevanju žensk v poklice, ki jih ženske v preteklosti niso opravljale, in pospeševanju njihovega zaposlovanja na področjih, na katerih so izrazito
podzastopane.222 Shema vključuje tudi oblikovanje in izvajanje programov (»plans d’égalité professionelle«) z namenom usposabljanja in dokvalifikacije zaposlenih žensk. V francoski pravni ureditvi ni določb, ki bi na
področju zaposlovanja eksplicitno predvidevale možnost uveljavljanja
pozitivnih ukrepov v obliki prednostnega obravnavanja ženskih kandidatk pri zaposlovanju, pri usposabljanju v zvezi z delom, napredovanju
ipd..223 Pozitivni ukrepi so se v francoskem pravnem redu uveljavili
221 Ženska

podzastopanost obstaja, če ženske v skupnem številu zaposlenih na (»problematičnem« poklicnem področju) ne zasedajo vsaj 40 % delovnih mest.
222 Glej gradivo Positive Action in the field of Equality between Women and Men, Final
report of activities of the Group of Specialists on Positive Action in the field of
Equality between Women and Men, (EG-S-PA), Strasbourg, 2000: 45.
223 Carusova ugotavlja, da je koncepcija individualnih pravic (»individual rights«) in uresničevanja nevtralne enakopravnosti (»neutral equality«) še posebej močno zakoreninjena v Franciji, zato ne preseneča, da je v francoskem pravnem redu prednostno
obravnavanje žensk v interesu njihove bolj uravnotežene zastopanosti na različnih
področjih zaposlovanja še vedno nedopustno. Carusova omenja, da se je v Franciji
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predvsem kot instrument za uveljavljanje uravnotežene zastopanosti spolov v organih javnega odločanja (glej spodaj).
Nemčija
Nemčija je na zvezni ravni oblikovala poseben program, ki je v najširšem
smislu namenjen izboljš(ev)anju položaja žensk na trgu dela. Smernice
programa med drugim vključujejo izboljš(ev)anje možnosti usposabljanja
za ženske s posebnim poudarkom na področjih zaposlovanja, ki so
aktualna v t. i. informacijski dobi, povečevanje možnosti zaposlovanja in
napredovanja žensk, intenzivnejše zaposlovanje žensk na raziskovalnem
in izobraževalnem področju ipd.. Gre za dolgoročen in prilagodljiv program, ki med drugim vključuje sprejemanje, spreminjanje in dopolnjevanje zakonodaje na področju uresničevanja enakih pravic žensk in moških
v javnem in zasebnem sektorju.
V okviru zveznega programa je bil sprejet Zakon o enakih možnostih
žensk in moških v javnem sektorju. Med cilji zakona je navedeno ustvarjanje enakih možnosti žensk in moških, odpravljanje obstoječe in preprečevanje prihodnje diskriminacije na podlagi spola in usklajevanje
družinskega in poklicnega življenja. Zakon delodajalce v javnem sektorju spodbuja k uveljavljanju prednostnega obravnavanja pri zaposlovanju
žensk v primeru podzastopanosti na posameznih poklicnih področjih.
Podzastopanost je v skladu z zakonom podana v primeru, če je delež
žensk med zaposlenimi v določeni skupini zaposlenih manjši od 50 %.
Zakon določa, da mora delodajalec ob razpisu za zasedbo delovnega
mesta v javnem sektorju k pogovoru povabiti najmanj toliko žensk kot
moških, pri čemer imajo ob enaki usposobljenosti ženske prednost pri
imenovanju na določeno mesto, napredovanju in poklicnem izobraževanju.224 Delodajalci v javnem sektorju morajo v okviru kadrovske politike
v skladu z zakonom pripraviti poseben načrt uresničevanja enakih
možnosti obeh spolov. Načrt mora vsebovati pregled deleža žensk in
moških na posameznih oddelkih (sektorjih) in opredeliti napredek pri
izboljš(ev)anju položaja žensk. Posebej morajo biti opredeljeni ukrepi za
povečanje deleža žensk v posameznih skupinah zaposlenih, pri čemer
mora delodajalec določiti tudi terminski plan in cilje, ki jih namerava
izpolniti z ukrepi. Načrt sprejme državni organ ob sodelovanju posebne(ga) pooblaščenca (pooblaščenke) za enake možnosti žensk in moških
za štiriletno obdobje (z možnostjo revizije). Pooblaščenca oziroma poobuveljavilo stališče, da bi se v primeru dopustnosti prednostnega obravnavanja žensk
pojavile zahteve za zagotovitev kvot homoseksualcem, verskim manjšinam itd.. Glej
Caruso, 2002: 33.
224 S tem pogojem je uveljavljanje pozitivne diskriminacije prilagojeno sodni praksi
Sodišča evropskih skupnosti, ki je v primerih Kalanke (1995) in Marschall (1997) nasprotovalo samodejnemu (»results oriented«) prednostnemu obravnavanju pripadnikov oziroma pripadnic podzastopanega spola (glej poglavja o pozitivni diskriminaciji v ustavnosodni praksi).
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laščenko za enake možnosti se določi v državnih organih z najmanj stotimi zaposlenimi. Pooblaščenec oziroma pooblaščenka je uslužbenec
državne uprave, vendar mu v zvezi z izvrševanjem njenih nalog na področju zagotavljanja enakih možnosti ni dopustno dajati navodil. Pooblaščenec oziroma pooblaščenka sodeluje pri sprejemanju odločitev v kadrovskih, organizacijskih in socialnih zadevah organa. Pri kršitvah
načrta za uresničevanje enakih možnosti in predpisov, ki so izdani na
podlagi Zakona o enakih možnostih žensk in moških, ima pooblaščenec
oziroma pooblaščenka pravico do ugovora. Zvezna vlada je v skladu z
zakonom dolžna parlamentu vsake štiri leta predložiti poročilo o položaju žensk v primerjavi z moškimi v javnem sektorju.
Prizadevanje za izboljševanje položaja in bolj uravnoteženo zastopanost žensk v zasebnem sektorju v Nemčiji zaostaja za dosežki v javni
sferi. Cilj nemške zvezne vlade je reforma pri zaposlovanju na področju
gospodarstva in oblikovanje pravnih temeljev zanjo. Zato se je nemška
zvezna vlada izrekla za pospeševanje dialoga med delodajalci in sindikati
delavcev, za podporo gospodarskim družbam, ki izvajajo programe za
uresničevanje enakih pravic zaposlenih ne glede na spol, za svetovanje in
logistično pomoč podjetjem pri oblikovanju internih določil o uveljavljanju ukrepov za pospeševanje enakih možnosti in dejanske enakopravnosti med spoloma itd.. Pri sklepanju kolektivnih pogodb morajo socialni
partnerji prevzeti določene obveznosti, ki se nanašajo na uveljavljanje
enakih možnosti obeh spolov.225
Italija
Italija do leta 1999 ni poznala posebnega zakona o enakih možnostih
žensk in moških oziroma zakona, ki bi se nanašal preprečevanje drugih
oblik diskriminacije. Zakon št. 144 iz leta 1999, ki je na področju zaposlovanja podrobneje urejal nekatera vprašanja, ki so bila sicer urejena v Zakonu o proračunu za leto 1999, je vključeval določbe o ukrepih za zagotovitev bolj uravnotežene zastopanosti žensk in moških na določenih
področjih zaposlovanja. Zakon je pristojnim organom nalagal sprejem
podzakonskih aktov, ki bi predvideli oblikovanje mehanizmov za spremljanje in nadzorovanje učinkovitosti izvajanja ukrepov, vendar do sprejema teh določb v praksi ni prišlo. Iz navedenega izhaja, da Italija na
področju zaposlovanja (še) nima protidiskriminacijske zakonodaje, ki bi
uveljavila obveznosti, ki jih državam članicam nalaga evropski pravni red.
Nizozemska
V nizozemskem pravnem redu je bila na načelni ravni pravna podlaga za
neobvezno uveljavljanje pozitivne diskriminacije na (ožjem) področju
zaposlovanja določena v Zakonu o sorazmerni zastopanosti žensk na
225 Te

obveznosti med drugim vključujejo obveznost povečevanja stopnje zaposlenosti
žensk na področjih, na katerih so podzastopane in zagotavljanja zastopanosti žensk
pri odločanju.
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vodstvenih delovnih mestih na področju izobraževanja (1997).226 Zakon
predvideva uveljavljanje ukrepov za zagotovitev bolj uravnotežene zastopanosti žensk in moških v vodstvenih strukturah izobraževalnih ustanov
od osnovne do univerzitetne stopnje izobraževanja. Ustanove, v katerih
so v vodstvenem segmentu zaposlenih ženske izrazito podzastopane, so
v skladu z zakonom dolžne predložiti strateški dokument za uravnoteženje zastopanosti spolov, v katerem morajo opredeliti ukrepe, ki jih
nameravajo izvajati. Čeprav zakon pozitivnih ukrepov ne omenja eksplicitno, je nesporno, da le-ti (v širšem in ožjem pomenu) sodijo med ukrepe, ki naj bi uveljavili bolj uravnoteženo zastopanost, saj to na Nizozemskem potrjuje praksa uveljavljanja omenjenih ukrepov.
Nizozemska je sprejela tudi sistemski zakon o enakem obravnavanju,
ki je namenjen preprečevanju vseh oblik diskriminacije. Zakon tako prepoveduje in definira neposredno in posredno diskriminacijo, pri čemer
posebej izpostavlja prepoved diskriminacije na področju zaposlovanja,
izobraževanja delavcev in delavk, napredovanja in sklepanja pogodb o
zaposlitvi, v zvezi s pogoji za dostop do samostojnih poklicev in z možnostmi za opravljanje teh poklicev, v zvezi z dostopanjem do dobrin in
storitev itd.. Zakon predvideva uveljavljanje ukrepov za preprečevanje
manj ugodnega položaja zaradi katerekoli osebne okoliščine (na tem
mestu implicira uveljavljanje pozitivne diskriminacije) in daje podlago za
ustanovitev Komisije za enako obravnavanje (in njenih podkomisij), ki
na podlagi pisnih zahtev izvaja preiskave, poroča udeležencem zadeve,
delodajalcem (in njihovim organizacijam), državnim organom, pristojnim
organizacijam, sproža sodne postopke ipd..
Finska
Zakon o enakih možnostih žensk in moških je sprejela tudi Finska.
Namen finskega zakona je v preprečevanju diskriminacije na podlagi
spola in v izboljš(ev)anju položaja žensk, zlasti pri zaposlovanju. Zakon
prepoveduje diskriminacijo v javnem in zasebnem sektorju, izrecno
določa, katera ravnanja delodajalca štejejo za diskriminacijo, in določa
odškodninsko odgovornost. Delodajalci, ki imajo najmanj 30 zaposlenih,
morajo v internih aktih določiti ukrepe za spodbujanje enakih možnosti.
Pri tem zakon izrecno določa, kateri ukrepi ne predstavljajo diskriminacije (derogacijska določba). Če ukrep vključuje prednostno obravnavanje
ženskih kandidatk za zaposlitev ali napredovanje in je opredeljen v delodajalčevem načrtu za izpolnjevanje ciljev zakona, ne gre za diskriminacijo, ki je prepovedana z zakonom. Izvajanje nadzora nadzoruje varuh oziroma varuhinja enakih možnosti in poseben svet za enake možnosti.
Varuh oziroma varuhinja ima svetovalno in nadzorno vlogo. Če varuh
oziroma varuhinja meni, da je delodajalec kršil zakon o enakih možnostih žensk in moških, ima možnost sprožiti preiskavo. Zadevo ima pravi226 Proportional

Representation of Women in Manegerial Posts in Education Act (1997).
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co predložiti svetu za enake možnosti, ki lahko prepove nadaljnje kršenje
zakona. Zoper odločitev sveta se je mogoče pritožiti na Vrhovno sodišče.
Varuh oziroma varuhinja lahko posamezniku (ali posameznici), ki je diskriminiran, ponudi pravno pomoč pri zaščiti njenih pravic. Če je to
nujno potrebno, lahko sodeluje tudi v sodnih postopkih, povezanih z
odškodnino zaradi diskriminacije.
Švedska
Tudi na Švedskem je področje uveljavljanje enakih možnosti žensk in
moških urejeno v Zakonu o enakih možnostih. Zakon se nanaša na uveljavljanje enakih možnosti spolov na področju zaposlovanja (pri dostopu
do zaposlitve in glede delovnih pogojev) v javnem in zasebnem sektorju
in na področju uveljavljanja uravnotežene zastopanosti spolov v organih
in telesih javnega odločanja. V tem poglavju se osredotočam na področje
zaposlovanja, na katerem morajo delodajalci v javnem in zasebnem sektorju v skladu z zakonom:
– uveljavljati enake možnosti žensk in moških na različnih področjih
dela in v različnih segmentih zaposlovanja z usposabljanjem, razvijanjem sposobnosti za delo in drugimi ukrepi;
– izvajati ciljno usmerjene dejavnosti za aktivno uveljavljanje enakih
možnosti;
– pripraviti letni načrt predvidenih ukrepov in dejavnosti za uveljavljanje enakih možnosti;
– vložiti vsa prizadevanja za zaposlovanje kandidatov/kandidatk podzastopanega spola na določenem področju dela in za uveljavitev bolj
uravnotežene zastopanosti.
Čeprav so določbe zakona, ki se nanašajo na uveljavljanje enakih
možnosti, spolno nevtralne, je očitno, da so namenjene predvsem izvajanju ukrepov in aktivnosti za izboljš(ev)anje položaja žensk in za njihovo
bolj uravnoteženo zastopanost na posameznih področjih dela. Te določbe
nesporno vključujejo pravno podlago za neobvezno uveljavljanje pozitivne diskriminacije v obliki prednostnega obravnavanja žensk pri kandidiranju za zaposlitev, ki je – ne glede na spol – načeloma dostopna pod
enakimi pogoji. Ustavopravna sprejemljivost oziroma dopustnost prednostnega obravnavanja je na načelni ravni zagotovljena, če ukrepi zasledujejo uveljavitev enakih možnosti pri zaposlovanju žensk in moških.
Delodajalec sme v skladu z zakonom zaposliti kandidata ali kandidatko
podzastopanega spola tudi v primeru, če ima nasprotni kandidat (kandidatka) enake ali boljše reference, če je njegova (njena) zaposlitev skladna
s ciljem uveljavljanja enakih možnosti oziroma uravnotežene zastopanosti spolov.227 Ukrepi za dosego tega cilja morajo biti vnaprej predvideni v
227 »The

employer is permitted to appoint a person (usually woman) even if another candidate
of the opposite sex (a man) has equal or even beeter qualifications, if the appointment meets
the promotion rquirement set out above.« Glej gradivo Positive Action in the field of
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programih uresničevanja enakih možnosti. Čeprav je uveljavljanje prednostnega obravnavanja na načelni ravni neobvezno (prostovoljno), lahko
varuh/varuhinja človekovih pravic za enake možnosti v določenih primerih (pod določenimi pogoji) zaprosi za izdajo sodne odredbe, ki lahko
delodajalcu v javnem ali zasebnem sektorju naloži obvezno uveljavitev
prednostnega obravnavanja.228 Pravna podlaga neobveznega prednostnega obravnavanja je v švedskem pravnem redu na načelni ravni zagotovljena tudi glede zagotavljanja delovnih pogojev.
Švedsko protidiskriminacijsko pravo poleg tega zakona vključuje tudi
Zakon o ukrepih proti etnični diskriminaciji pri zaposlovanju in Zakon o
prepovedi diskriminacije hendikepiranih ljudi pri zaposlovanju. Zakona
sta si podobna, vsak od njiju definira in prepoveduje diskriminacijo zaradi osebne okoliščine, na katero se nanaša, določa področja, na katerih je
potrebno zakon uveljavljati, nalaga obveznosti subjektom, ki so dolžni
uresničevati načelo enakega obravnavanja oziroma enakih možnosti v
praksi, ustanavlja varuha/varuhinjo enakih možnosti ipd.. Oba zakona
dajeta podlago in določata pogoje za uveljavljanje pozitivnih ukrepov oziroma pozitivne diskriminacije.
Velika Britanija
V Veliki Britaniji je področje enakopravnosti žensk in moških in preprečevanja spolne diskriminacije urejeno v Zakonu o spolni diskriminaciji iz leta 1975,229 medtem ko je preprečevanje rasne diskriminacije urejeno v Zakonu o rasnih razmerjih iz leta 1976.230 Nobeden od obeh
zakonov (kljub nekajkratnim dopolnitvam) ne vključuje pravne podlage,
ki bi eksplicitno omenjala dolžnost ali vsaj možnost uveljavljanja ukrepov za preprečevanje posredne diskriminacije in uresničevanje dejanske
enakopravnosti na področju zaposlovanja.231 V okviru Ministrstva za
trgovino in industrijo je bila ustanovljena posebna Enota za znanost,
inženiring in tehnologijo (»Unit for Science, Engineering and Technology«),
ki v okviru svojih pristojnosti skrbi za poklicni razvoj žensk na vseh ravneh višje izobrazbe (»it promotes careers for women at all levels in higher
education«). Enota spodbuja, podpira in usklajuje dejavnosti za uresničevanje posebnih interesov in zaščito žensk, vendar pri tem nima pravEquality between Women and Men, Final report of activities of the Group of Specialists on Positive Action in the field of Equality between Women and Men, (EG-SPA), Strasbourg, 2000: 49. Sodišče Evropskih skupnosti je v zadevi Abrahamsson &
Andersson v. Fogelkvist zadevno obliko prednostnega obravnavanja opredelilo kot
neskladno s pravom Skupnosti (glej spodaj).
228 Obvezno uveljavljanje pozitivne diskriminacije na podlagi sodne odredbe poznajo
tudi v pravnem redu ZDA (glej spodaj).
229 Sex Discrimination Act (1975).
230 Race Relations Act (1976).
231 Prim. Teles, Why Is There No Affirmative Action in Britain?, American behaveour
Scientist 1004, 1998.
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ne podlage, ki bi se vsaj implicitno nanašala na možnost oblikovanja,
uveljavljanja, spremljanja in nadzorovanja ukrepov za uresničevanje enakih možnosti obeh spolov.

PODLAGE UVELJAVLJANJA POZITIVNE DISKRIMINACIJE
V SLOVENSKEM PRAVNEM REDU
Ustava RS vključuje določbe, ki se sklicujejo na posebno varstvo in posebne pravice pripadnikov nekaterih družbenih skupin (pripadnikov in
pripadnic narodnih manjšin, Romov, invalidov, otrok ipd.). Te določbe
zagotavljajo izrecno ustavno podlago za uveljavljanje pozitivne diskriminacije v širšem pomenu. Nekatere (posebne) pravice in oblike varstva
pripadnikov in pripadnic avtohtonih narodnih manjšin ter nekaterih
drugih skupin so določene že v ustavi, večinoma pa se pozitivna diskriminacija v širšem pomenu (na podlagi ustavnega pooblastila) uveljavlja z
zakoni. S pozitivno diskriminacijo v širšem pomenu se ne bomo ukvarjali, saj nas v tej knjigi zanima predvsem pravna oziroma ustavna podlaga
za uveljavljanje pozitivne diskriminacije v ožjem pomenu! Ta je v slovenskem (notranjem) pravu ob predpostavki, da splošno načelo enakosti
pred zakonom temelji na modelu vsebinske enakopravnosti, posredno
oziroma implicitno zagotovljena v 14. členu, na posebnem področju pravnega urejanja (na področju preprečevanja spolne diskriminacije) pa tudi
v spremenjenem 43. členu, ki poslej v drugem odstavku določa, da »zakon določi ukrepe za spodbujanje enakih možnosti moških in žensk pri
kandidiranju na volitvah v državne organe in organe lokalnih skupnosti«.
Medtem ko imata pravna podlaga in dejansko uveljavljanje pozitivne
diskriminacije v širšem pomenu v Sloveniji že dolgo tradicijo, je bila
pravna podlaga za morebitno uveljavljanje pozitivne diskriminacije v
ožjem pomenu v slovensko notranjo pravno ureditev prevzeta šele v
sklepni fazi usklajevanja z evropskim pravnim redom. V svežnju uskladitvene zakonodaje je Državni zbor RS junija 2002 na področju preprečevanja spolne diskriminacije in spodbujanja enakih možnosti sprejel
Zakon o enakih možnostih žensk in moških. Sprejetje tega zakona je pomemben korak v smeri nadgraditve koncepta formalne enakopravnosti
žensk in moških v slovenskem pravnem redu. Zakon določa sistemske
temelje za ustvarjanje enakih možnosti žensk in moških ter za čim bolj
učinkovito uresničevanja dejanske enakopravnosti med spoloma na vseh
področjih družbenega življenja, pri čemer med ostalim vključuje možnost uveljavljanja »posebnih pozitivnih ukrepov« (tj. pozitivne diskriminacije v ožjem pomenu) za ustvarjanje enakih možnosti žensk in moških.
Proces, ki se je na področju preprečevanja spolne diskriminacije v letu
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2002 začel s sprejetjem Zakona o enakih možnostih žensk in moških, se
je v letu 2004 nadaljeval s sprejetjem sistemskega Zakona o uresničevanju načela enakega obravnavanja. S tem zakonom sta se model vsebinske
enakopravnosti in v njegovem okviru abstraktna zakonska podlaga za
uveljavljanje pozitivne diskriminacije (v ožjem pomenu) uveljavila na
ravni pravnega sistema.232
Oba zakona bom v tem poglavju podrobneje predstavil. Posebno pozornost bom namenil tistim določbam, ki se nanašajo na uveljavljanje
pozitivnih ukrepov oziroma pozitivne diskriminacije (v ožjem pomenu)
pri zaposlovanju.

ZAKON O ENAKIH MOŽNOSTIH ŽENSK IN MOŠKIH
Razlogi za sprejem zakona

Vlada RS je kot predlagateljica zakona poudarila,233 da – kljub temu da
splošno načelo enakosti pred zakonom iz 14. člena Ustave RS pripadnikom in pripadnicam družbenih skupin, ki so bile v preteklosti prikrajšane za enake pravice, zagotavlja enako uresničevanje in varstvo pravic – to še ne pomeni, da vse družbene skupine tudi dejansko uživajo
enake pravice oziroma pravice v enakem obsegu. Statistični podatki
kažejo, da so ženske v Sloveniji še vedno deprivilegirana družbena skupina, ki ji uresničevanje pravic ni zagotovljeno v enaki meri oziroma obsegu kot moškim. Po mnenju predlagateljice zakona se pretekli ukrepi in
spodbude za spremembo stanja niso izkazali kot zadostni. Ob tem je
poudarila, da je morala Slovenija v okviru približevanja Evropski uniji v
svojem pravnem redu zagotoviti pravno podlago za uveljavljanje posebnih ukrepov ter vzpostaviti ustanove in strukture, ki jih na področju uveljavljanja enakih možnosti med spoloma poznajo v državah članicah
Unije.234
Vlada RS je izhodišča za sprejem zakona utemeljila z analizo stanja in
s statističnim prikazom (pod)zastopanosti žensk na posameznih pod232 Opomniti

velja, da je bil na podlagi Zakona o enakih možnostih žensk in moških (že
pred spremembo 43. člena ustave) spremenjen Zakon o volitvah poslancev iz RS v
evropski parlament (pred slovenskimi parlamentarnimi volitvami bo spremembe
najverjetneje dočakal tudi Zakon o volitvah v Državni zbor), ki je na področju preprečevanja spolne diskriminacije v slovenskem pravnem redu prvič v zgodovini uveljavil konkretne pozitivne ukrepe oziroma pozitivno diskriminacijo v ožjem pomenu. Ta zakon bom predstavil v razdelku, ki je namenjen pozitivni diskriminaciji na
področju javnega odločanja.
233 Predlog Zakona o enakih možnostih žensk in moških, Poročevalec, št. 51, 2002: 12.
234 Med razlogi za sprejem zakona je Vlada RS posebej izpostavila opredelitev dolžnosti
države in drugih subjektov na področju pospeševanje enakih možnosti med spoloma, ki izhaja iz mednarodnih pravnih aktov o človekovih pravicah in iz pravnih
virov Evropske unije.
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ročjih družbenega življenja v Sloveniji (glej Poročevalec, št. 51, 2002: 5).
V okviru te knjige so med področji, ki jih vključuje analiza, pomembna
predvsem področja političnega odločanja, trga dela in izobraževanja.
Problematiko zastopanosti žensk in moških v javnem oziroma političnem življenju bom – v kontekstu obravnave uveljavljanja pozitivne diskriminacije na področju javnega odločanja – prikazal v posebnem poglavju, zato se na tem mestu omejujem zgolj na analizo trga dela in
področja izobraževanja. Ženske v Sloveniji predstavljajo skoraj polovico
zaposlenih. V letu 1999 je bilo delovno aktivnih 47,9 % žensk. Njihova
stopnja delovne aktivnosti se je po podatkih Statističnega urada RS od
leta 1993 do leta 1999 zviševala. Enako je mogoče ugotoviti tudi glede delovne aktivnosti moških, ki je sicer 12 % višja kot pri ženskah. Stopnja
brezposelnosti žensk in moških je bila dokaj enakomerna. Nekoliko višja
je bila pri ženskah (7,6) kot pri moških (7,2). Ženske so prevladovale med
iskalci prve zaposlitve (53,9 %) in med trajnimi presežki (55,05 %). Delež
žensk med aktivnim prebivalstvom se po stopnji strokovne izobrazbe
leta 1999 ni bistveno razlikoval od deleža moških. Ženske so prevladovale v storitvenih dejavnostih (61,2 % vseh delovno aktivnih žensk), zato je
razumljivo, da – v primerjavi z moškimi – prevladujejo med tistimi poklicnimi skupinami, ki prevladujejo v teh dejavnostih. Tako je bil delež
žensk najvišji med nižje kvalificiranimi poklicnimi skupinami v trgovini,
nekaterih drugih storitvenih poklicih in v uradniškem poklicu. V mnogo
nižjem deležu pa so bile ženske zastopane med visokimi uradniki, javnimi funkcionarji in v organih upravljanja v zasebnem sektorju. Takšna porazdelitev žensk in moških po poklicnih skupinah je izražala obstoj vertikalne segregacije, saj so bile ženske v letu 1999 kljub enaki ali višji
izobrazbi kot moški na najbolj vplivnih in uglednih mestih zastopane v
manjšem deležu kot moški.235
Po podatkih o bruto plačah zaposlenih oseb v gospodarskih družbah
in drugih organizacijah glede na stopnjo strokovne usposobljenosti so
ženske leta 1999 zaslužile v povprečju 8,4 % manj kot moški. Najvišja
razlika je bila med visokokvalificiranimi poklici (20,4 %). Razlika med
povprečno bruto plačo je bila v korist žensk samo pri polkvalificiranih
osebah. Raziskava o povprečnih mesečnih bruto plačah, ki jo je Statistični urad RS opravljal med letoma 1991 in 1997, potrjuje obstoj razlike
v bruto plačah med ženskami in moškimi po posameznih poklicih. V nekaterih poklicih je ta razlika celo presegla 50 %, vendar imajo ženske, na
drugi strani, višjo bruto plačo v poklicu arhitektka oziroma arhitekt ter v
poklicih na področju izobraževanja. Zgovoren je tudi podatek o prejemkih iz delovnega razmerja, ki kaže, da so bile v letu 1996 stimulacije in
235 Podobna

razmerja med ženskami in moškimi (tj. vertikalno segregacijo) v pogledu
deleža delovno aktivnih po stopnji izobrazbe, delovno aktivnih po panogah zaposlovanja in delovno aktivnih po poklicih kažejo tudi statistične informacije Statističnega urada RS za leto 2001 in za prvo četrtletje leta 2002. Glej Statistične informacije, Trg dela, Statistični urad RS, št. 22. avgust 2002.
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bonitete, ki so bile izplačane moškim, kar za 46,9 % višje od tistih, ki so
bile izplačane ženskam. Razlike med plačami žensk in moških so po
oceni predlagateljice zakona dovolj očitno opozarjale, da so ženske
večkrat zaposlene na slabše vrednotenih delovnih mestih, da so kljub
enaki poklicni in strokovni usposobljenosti nižje vrednotene ter da so
plače nižje v panogah, v katerih med zaposlenimi prevladujejo ženske.
Na področju izobraževanja je spolna segregacija po mnenju predlagateljice zakona manj očitna (glej Poročevalec, št. 51, 2002: 12). Izobrazbena raven žensk se je po drugi svetovni vojni vseskozi dvigovala. Po popisu prebivalstva leta 1991 v strukturi šolske izobrazbe žensk in moških ni
bilo bistvenih razlik, razen pri končani osnovni in poklicni šoli. Med ženskami je bilo kar 35 % takšnih, ki so imele končano osnovno šolo, pri
moških pa le 23,7 %. S končano poklicno šolo je bilo 26,4 % moških in
13 % žensk. V študijskem letu 1980/81 je delež žensk med vpisanimi na
univerzo presegel 50 %, v študijskem letu 1990/91 pa jih je bilo vpisanih
že 57 %. Leta 1999 je bil delež žensk med diplomanti oziroma diplomantkami 58,8 %. V zadnjih letih narašča tudi delež žensk, ki nadaljujejo podiplomski študij. Leta 1999 je bilo med magistrami oziroma magistri in
specialistkami oziroma specialisti 48,4 % žensk, med doktorji oziroma
doktoricami znanosti pa 39,6 %. Raziskave naj bi opozarjale, da je med
razlogi za nižji delež žensk na ravni podiplomskega izobraževanja v primerjavi z dodiplomsko stopnjo predvsem dejstvo, da ženske v tem starostnem obdobju sprejemajo skrb za ustvarjanje družine. Zato naj bi k
izenačevanju možnosti za podiplomski študij prispevale – poleg skladnejše delitve dela – tudi fleksibilnejše oblike študija. Predlagateljica zakona – kljub relativno ugodnim trendom in razmerjem med ženskimi in
moškimi na področju izobraževanja – opozarja na »delovanje prikritega
kurikuluma«, prek katerega deklice vzgajajo za tradicionalne ženske
vloge. Prek specifičnih načinov komunikacije in metod poučevanja so
deklice diskriminirane skozi način organizacije vsakdanjega življenja v
izobraževalnih ustanovah (vrtcih in osnovnih šolah). Nekateri učbeniki
naj bi navajali na sklepanje o stereotipih, spolno specifičnih in medsebojno ločenih življenjskih vlogah. Spolna segregacija v otroškem in osnovnem izobraževanju ima po mnenju predlagateljice zakona posledice za
nadaljnje poklicno življenje žensk, saj se ženske kasneje koncentrirajo v
dejavnostih in poklicih, ki so slabše vrednoteni, manj iskani na trgu dela
in slabše plačani (glej Poročevalec, št. 51, 2002: 12).
Zagotavljanje in uresničevanje enakosti spolov pred zakonom in pravno varstvo le-te po mnenju predlagateljice ni zagotovilo za dejansko enakopravnost spolov na različnih področjih javnega življenja. Ustavne in
zakonske določbe o enakopravnosti spolov namreč same po sebi ne zagotavljajo enakih možnosti žensk in moških pri udejstvovanju v družbenem
političnem, ekonomskem in kulturnem življenju. Predlagateljica zakona
je posebej poudarila, da mednarodni pravni akti na področju uresničevanja in varstva človekovih pravic ter pravni akti Evropske unije med dru-
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gim vključujejo tudi pravno podlago za uveljavljanje posebnih ukrepov
za spodbujanje enakih možnosti in čim bolj učinkovito uresničevanje
dejanske enakopravnosti obeh spolov. Zato je bilo treba po mnenju predlagateljice tudi v Sloveniji kot sodobni demokratični državi z zakonom
uveljaviti ustrezne instrumente za bolj učinkovito uresničevanje enakih
možnosti spolov.
Predlagateljica zakona je med temi instrumenti posebej izpostavila posebne ukrepe, ki dopuščajo razlikovanje po spolu z namenom odpravljanja socialnih, ekonomskih itd. neenakosti med spoloma. Zakon temelji
na izhodišču, da v skladu z načelom enakopravnosti oziroma prepovedi
diskriminacije nihče ne sme biti zapostavljen ali imeti prednosti zgolj zaradi spola. Razlikovanje po spolu je dopustno in opravičeno le v primeru,
kadar je namenjeno vzpostavljanju dejanske enakopravnosti oziroma
enakih možnosti spolov. Različno obravnavanje moških in žensk je po
mnenju predlagateljice zakona upravičeno tedaj, ko – tudi ob upoštevanju načela socialne države iz 2. člena Ustave RS – izravnava neugodnosti,
ki izvirajo iz tradicionalno in zgodovinsko pogojenih družbenih vlog (glej
Poročevalec, št. 51, 2002: 13). Posebni ukrepi so torej ukrepi, ki poskušajo doseči dejansko enakopravnost in enake možnosti oseb različnega
spola, ne da bi pri tem povzročali diskriminacijo. Zakon o enakih možnostih žensk in moških je kot takšen namenjen odpravljanju vrzeli med formalno in dejansko enakopravnostjo, tj. med formalnim zagotavljanjem
enakih pravic in njihovim dejanskim in učinkovitim uresničevanjem. Iz
zakonske opredelitve (in razčlenitve) posebnih ukrepov je razvidno, da ti
ukrepi vključujejo uveljavljanje pozitivne diskriminacije v širšem in
ožjem pomenu (glej spodaj).
Zasnova in vsebina zakona
Zakon o enakih možnostih žensk in moških določa temelje za uresničevanje dejanske (stvarne, vsebinske) enakopravnosti spolov (zakon
se sklicuje na »enakost spolov«) in za preprečevanje diskriminacije na
podlagi spola ter uvaja (pravne) instrumente, ki jih opredeljujejo najnovejši mednarodni (pravni) dokumenti. Zakon vsebuje usmeritve in napotitve za njihovo uresničevanje v praksi ter opredeljuje odgovornost za izvajanje, spremljanje, ocenjevanje, načrtovanje in poročanje o ukrepih na
posameznih v zakonu določenih področjih. Zakon se zgleduje po tistih
zakonih držav članic Evropske unije, ki so razvojno naravnani in odprti
za nadaljnji razvoj na tem področju. Zakon vzpostavlja sistem, v katerem
bodo posamezni nosilci odgovornosti trajno vključevali vidik dejanske
enakopravnosti oziroma enakih možnosti spolov v načrtovanje, oblikovanje, izvajanje, spremljanje in ocenjevanje svojih politik. S tem pristopom
se za uresničevanje enakega obravnavanja oziroma spodbujanje oziroma
ustvarjanje enakih možnosti spolov ne uporablja več enkratnih posamičnih ukrepov in aktivnosti, temveč se uvaja celovit proces. Cilj tega
procesa je trajnostni razvoj na področju enakih možnosti spolov in pris-
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pevek k razvoju družbe, ki bi vključeval in upošteval sposobnosti in potenciale tako žensk kot moških.236
Namen zakona je v vzpostavitvi splošne pravne podlage za uresničevanje načela enakega obravnavanja žensk in moških (v zakonih in drugih
pravnih aktih ter pri njihovem konkretnem uveljavljanju – op. B. F.) ter
za sprejemanje ukrepov, ki so namenjeni spodbujanju oziroma ustvarjanju enakih možnosti žensk in moških pri uresničevanju pravic na vseh
področjih življenja. Poleg tega je namen zakona tudi v oblikovanju
državne politike na tem področju ter v določitvi posebnega postopka za
reševanje individualnih kršitev načela enakega obravnavanje spolov.
Zakon o enakih možnostih žensk in moških je krovni zakon, ki določa
skupne temelje za izboljšanje položaja žensk in moških na političnem,
ekonomskem, socialnem, vzgojno-izobraževalnem in drugih področjih
družbenega življenja.
Kot takšen zakon zagotavlja skupne temelje, ki so podlaga za sprejemanje normativnih ukrepov, vključno z definiranjem in sankcioniranjem
konkretnih oblik diskriminacije zaradi spola, in določa skupna izhodišča
za spodbujanje oziroma ustvarjanje enakih možnosti v področnih zakonih (npr. v zakonodaji o delovnih razmerjih, v volilni zakonodaji, v zakonodaji o političnih strankah itd.). Zakon ne opredeljuje in ne sankcionira
subjektov, na katere se nanaša (z izjemo političnih strank), opredeljuje le
organe oblasti, ki so pristojni in odgovorni za izvrševanje določb zakona,
vendar ti organi zaradi neizvajanja zakona ne morejo biti pravno sankcionirani. To ne pomeni, da subjektov, ki ne izvajajo zakona, ni mogoče
podrediti političnim in drugim neformalnim sankcijam.
Zakon podobno kot Direktiva 2002/73/EC opredeljuje pojme, kot so
enakost spolov, enako obravnavanje, enake možnosti, neposredna in posredna diskriminacija itd.. Enakost spolov v skladu z zakonom pomeni,
da so ženske in moški enako udeleženi na vseh področjih javnega in zasebnega življenja, da imajo enak položaj ter enake možnosti za uživanje
vseh pravic in za razvoj osebnih potencialov, s katerimi prispevajo k
družbenemu razvoju, ter enako korist od rezultatov, ki jih prinaša ta razvoj.237 Enako obravnavanje spolov pomeni odsotnost neposredne in posredne oblike diskriminacije zaradi spola, pri čemer neposredna diskriminacija zaradi spola obstaja, če je oseba zaradi svojega spola bila, je ali
bi lahko bila v enakih ali podobnih okoliščinah obravnavana manj ugodno kot oseba nasprotnega spola, posredna diskriminacija zaradi spola pa
v primeru, če na videz nevtralne določbe, merila ali ravnanje v enakih ali
podobnih okoliščinah in pogojih postavljajo osebe enega spola v manj
ugoden položaj, razen če so te določbe, merila ali ravnanje ustrezni, potrebni in upravičeni z objektivnimi dejstvi, ki niso povezana s spolom.
236 Ibidem.
237 Na

tem mestu ne bo odveč opomba, da v tej knjigi namesto besedne zveze »enakost
spolov«, ki jo uporablja ZEMŽM, večinoma uporabljam besedno zvezo »dejanska
(stvarna, vsebinska) enakopravnost spolov.«
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Zakon razločuje med splošnimi in posebnimi (protidiskriminacijskimi)
ukrepi. Tako splošni kot tudi posebni ukrepi so namenjeni odpravi oziroma preprečevanju neenakih možnosti spolov pri uresničevanju pravic na
vseh področjih življenja. Splošni ukrepi se uveljavljajo v obliki zakonsko
opredeljene konkretne sankcije za diskriminacijo ali pa kot ukrepi politične narave, ki so namenjeni obveščanju in spodbujanju zavesti javnosti
o pomenu izvajanja politike enakih možnost in pripravi razvojnih strategij ter programov na posameznih področjih življenja (7. člen). Posebni
ukrepi so ukrepi, ki z namenom ustvarjanja enakih možnosti na določenih področjih družbenega življenja upravičeno uvajajo diferencirano
oziroma različno obravnavanje žensk in moških in se izvajajo samo toliko časa, dokler so potrebni za dosego svojega namena.238 Različno
obravnavanje žensk in moških v kontekstu izvajanja posebnih ukrepov je
dopustno v primerih, ko tako razlikovanje temelji na legitimnih ciljih in
so ukrepi za dosego teh ciljev določeni racionalno in sorazmerno glede
na objektivno ugotovljene razlike med spoloma. Uveljavljanje posebnih
ukrepov je torej dopustno, ko je njihov cilj oziroma namen ustvarjanje
enakih možnosti med spoloma, pod pogojem, da za uveljavljanje ukrepov obstajajo razumni in opravičljivi razlogi. Sprejemanje posebnih ukrepov je (z izjemo posebnih pozitivnih ukrepov) kot neobvezno (prostovoljno) prepuščeno subjektom v javnem in zasebnem sektorju. Zaradi
različnih situacij na posameznih področjih družbenega življenja (izobraževanje, trg dela, področje javnega odločanja, socialne varnosti itd.)
bo moral ob morebitni uvedbi posebnih ukrepov v področni zakonodaji
zakonodajalec oziroma subjekt, ki se bo odločil za izvajanje posebnih
ukrepov na podlagi sistemskega zakona, v posameznem primeru oceniti
okoliščine in presoditi, ali je uveljavljanje posebnih ukrepov opravičeno
in skladno z zakonom. Zakon ni mogel predvideti vseh primerov, v katerih bi bilo uveljavljanje posebnih ukrepov upravičeno oziroma v skladu s
pogoji, ki jih določa zakon, zato bo izvajanje ukrepov v praksi odvisno
predvsem od tistih, ki (ne) bodo te ukrepe uveljavljali. Posebni ukrepi so
v zakonu razdeljeni na tri podvrste:
– posebni programski ukrepi;
– posebni spodbujevalni ukrepi;
– posebni pozitivni ukrepi.
Programski ukrepi vključujejo aktivnosti za pripravo akcijskih načrtov
za spodbujanje oziroma ustvarjanje enakih možnosti žensk in moških.
Spodbujevalni ukrepi vključujejo spodbujanje zaposlovanja na podzastopanih področjih, izvajanje različnih oblik usposabljanja, finančno pomoč
in druge oblike pomoči tistemu spolu, ki je v slabšem položaju. Posebni
238 Glej

8. člen zakona. Kot kaže, zakon z izrazom posebni ukrepi zajema pozitivno
diskriminacijo v širšem (npr. zagotavljanje posebnega varstva in pravic žensk, ugodnejši režim upokojevanja, posebno varstvo in pravice v primeru nosečnosti itd.) in
ožjem pomenu (slednjo označuje z izrazom posebni pozitivni ukrepi).

162

XPOZITIVNA DISKRIMINACIJAX

programski in spodbujevalni ukrepi se lahko sprejemajo v izvedbenih
aktih nacionalnih programov, v internih aktih oblastnih organov in drugih subjektov v javni sferi, gospodarskih subjektov, političnih strank,
organizacija civilne družbe in drugih subjektov, v skladu z naravo in
značilnostmi področja, na katerem se uvajajo. V tej knjigi nas zanimajo
posebni pozitivni ukrepi, tj. ukrepi, ki ob izpolnjevanju enakih pogojev
in meril dajejo prednost osebam tistega spola, ki je na določenem področju
slabše zastopan oziroma v manj ugodnem položaju, dokler ni dosežen
ciljni delež oziroma uravnotežena zastopanost (8. člen).239 Iz besedila 8.
člena zakona je nesporno razvidno, da gre pri posebnih pozitivnih ukrepih za t. i. pozitivno diskriminacijo v ožjem pomenu in da je v tej določbi
na področju preprečevanja spolne diskriminacije na načelni ravni opredeljena zakonska podlaga za njeno morebitno uveljavljanje v slovenskem
pravnem redu.
Zakon je v 9. členu natančneje opredelil način uveljavljanja posebnih
pozitivnih ukrepov. Posebne pozitivne ukrepe lahko sprejemajo organi
oblasti, drugi subjekti v javni sferi na vseh področjih družbenega življenja ter gospodarski subjekti, politične stranke, organizacije civilne družbe ter drugi subjekti v skladu z naravo in značilnostmi področja delovanja.240 Ti subjekti lahko posebne pozitivne ukrepe sprejemajo po
postopku in na način, ki ga določajo področni zakoni oziroma (na njihovi
podlagi) poslovniki, statuti ali drugi splošni akti, ki urejajo njihovo organizacijo in poslovanje. V notranjih aktih so omenjeni subjekti dolžni
zagotoviti mehanizme za nadzor nad izvajanjem posebnih pozitivnih
ukrepov. Glede na to da se ti ukrepi v primerljivih pravnih ureditvah najpogosteje sprejemajo na trgu dela, zakon posebej določa, da morajo v
primeru, če posebne pozitivne ukrepe sprejemajo delodajalci, le-ti obvezno zagotoviti sodelovanje sindikata, če pa jih sprejemajo nosilci vzgoje in
izobraževanja, pa morajo le-ti pridobiti mnenje pristojnega strokovnega
organa. Mnenje k izvajanju posebnega pozitivnega ukrepa bo dajala tudi
zagovornica oziroma zagovornik enakih možnosti žensk in moških (glej
spodaj).
Zakon po vzoru Amsterdamske pogodbe (2. in 3. člen) uvaja obvezno
(!) integracijo načela enakih možnosti žensk in moških na vseh področjih
javnega življenja. To pomeni, da se vprašanje razmerja med spoloma
vključi na vsa področja političnega načrtovanja in pravnega urejanja v
239 Poudariti

velja, da je zakonodajalec uveljavljanje »pozitivnih ukrepov« med drugim
vezal na pogoj »izpolnjevanja enakih pogojev«, kar pomeni, da v primeru uveljavitve
pozitivne diskriminacije področni zakon prednostnega obravnavanja ne sme uveljaviti v primerih, ko kandidati/kandidatke podzastopanega spola ne bi izpolnili pogojev za zaposlitev oziroma najmanj enakih pogojev, kot jih izpolnjujejo protikandidati/protikandidatke. S to »rešitvijo« je zakon usklajen z aktualno sodno prakso v EU,
ki takšen pozitivni ukrep opredeljuje kot nedopusten/diskriminatoren (glej spodaj).
240 Pod pogoji, ki jih določa zakon (racionalnost, sorazmernost, podzastopanost itd.), se
torej lahko prednostno obravnavanje načeloma uveljavlja na vseh področjih družbenega življenja, tako v javnem kot tudi v zasebnem (gospodarskem) sektorju.
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javni sferi ter da se vnaprej preveri, kakšne so morebitne posledice uveljavljanja splošnih in posebnih protidiskriminacijskih ukrepov na posameznih področjih. Za integracijo načela enakih možnosti so s pripravo,
razvojem, izvajanjem in vrednotenjem splošnih in posebnih ukrepov
vsak na svojem delovnem področju odgovorni državni zbor, vlada, ministrstva in lokalne skupnosti. Državni zbor je dolžan (!) v skladu z dejanskimi možnostmi kar najbolj upoštevati načelo uravnotežene zastopanosti spolov pri oblikovanju delovnih teles in pri sestavi delegacij, ki jih
ustanavlja v skladu s poslovnikom (11. člen). Vlada mora (!) v skladu z
zakonom upoštevati načelo uravnotežene zastopanosti spolov pri sestavi
posvetovalnih in usklajevalnih organov, drugih delovnih teles in delegacij, ki jih ustanovi na podlagi zakona o Vladi RS oziroma poslovnika,
kakor tudi pri imenovanju ali predlaganju predstavnic in predstavnikov
vlade v javnih podjetjih ter v drugih osebah javnega prava, razen če to iz
objektivnih razlogov ni mogoče. Tudi ministri in ministrice morajo (!) pri
sestavi strokovnih svetov, ki jih ustanovijo v skladu z zakonom o državni
upravi, upoštevati načelo uravnotežene zastopanosti spolov (15. člen).
Ministrice oziroma ministri morajo (!) za svoje delovno področje določiti
uradnico oziroma uradnika v ministrstvu, ki opravlja naloge koordinatorice oziroma koordinatorja za enake možnosti žensk in moških (skrbi za
izvajanje nalog, ki jih ima ministrstvo na podlagi Zakona o enakih možnostih žensk in moških, in pri tem sodeluje z uradom za enake možnosti)
(14. člen). Ministrstva so poleg navedenega pri pripravi predpisov in politik dolžna upoštevati vidik enakih možnosti (12. člen). Lokalne skupnosti so v okviru svojih pristojnosti pri izvajanju aktivnosti dolžne (!) spodbujati in ustvarjati enake možnosti žensk in moških. Pristojni organ
lokalne skupnosti lahko (!) določi koordinatorico oziroma koordinatorja
za enake možnosti, ki predlaga ukrepe in aktivnosti na področju ustvarjanja enakih možnosti žensk in moških ter ima svetovalno vlogo pri oblikovanju rešitev za doseganje namena Zakona o enakih možnostih žensk
in moških (30. člen).
Urad za enake možnosti je dolžan ponuditi strokovno podporo pri pripravi in izvajanju politike in zakonodaje. V okviru te pristojnosti Urad
spremlja posamezna področja družbenega življenja in vladi oziroma ministrstvom predlaga sprejem oziroma spremembo zakonov in drugih
predpisov, spremlja izvajanje določb Zakona o enakih možnostih žensk
in moških ter predpisov, izdanih na njegovi podlagi, usklajuje dejavnosti,
ki so namenjene integraciji načela enakih možnosti, in zagotavlja strokovno-tehnično pomoč, sodeluje z nevladnimi organizacijami in opravlja
druge naloge, določene z zakonom.
Zakon predvideva sprejem posebnega nacionalnega programa za
enake možnosti, ki ga sprejme Državni zbor z resolucijo. Nacionalni program bo posegal na vsa pomembnejša področja družbenega življenja, na
katerih se pojavljajo neenake možnosti žensk in moških, pri njegovi pripravi pa bodo poleg ministrstev in Urada za enake možnosti sodelovali
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tudi socialni partnerji, nevladne organizacije, lokalne skupnosti ter posamezniki in posameznice, ki delujejo na področju uveljavljanje enakih
možnosti. Nacionalni program bo med drugim določil cilje in ukrepe za
dosego ciljev na posameznih področjih družbenega življenja, predvsem
pa na področju delovnih razmerij, socialnega in zdravstvenega varstva,
izobraževanja, družinskih razmerij in na področju javnega odločanja.
Poleg tega bo opredelil podatke, ki jih bodo s pomočjo državne statistike,
anket ali mnenjskih raziskav zbirali, obdelovali, povezovali, shranjevali,
analizirali in izkazovali ločeno po spolu, opredelil bo način spremljanja
in poročanja o izvajanju programa in opredelil obseg sredstev za izvedbo
predvidenih ukrepov (16. člen). Na temelju nacionalnega programa bo
vlada na predlog Urada za enake možnosti sprejemala izvedbene akte v
obliki periodičnih načrtov, ki bodo za dveletno obdobje na posameznih
področjih družbenega življenja določali aktivnosti (17. člen).
Pomemben del zakona predstavlja uvedba izobraževanja o enakih
možnostih v sistem vzgoje in izobraževanja ter poklicnega usposabljanja.
Ustrezna prilagoditev izobraževalnega sistema je ključnega pomena za
odpravo predsodkov in stereotipov o vlogi žensk in moških v sodobni
družbi. Za sistem izobraževanja, ki podpira aktivno državljanstvo obeh
spolov, je neizbežno, da učbeniki ne vsebujejo stereotipov in da je pedagoški kader dovolj ozaveščen in seznanjen s problematiko enakih možnosti. Ob navedenem ministrstvu, pristojnem za šolstvo in delo, ter
drugih nosilcih pristojnosti na področju vzgoje in izobraževanja ter poklicnega usposabljanja zagotovijo enako obravnavanje spolov, zlasti pri
pripravi, sprejemanju in izvajanju javno veljavnih programov vzgoje in
izobraževanja oziroma poklicnega usposabljanja (13. člen).241
Praksa v državah članicah Evropske unije je pokazala, da je treba
poleg rednih (formalnih) postopkov za uveljavljanje pravic zagotoviti poseben postopek za pritožbe v primeru domnevno nedopustnega neenakega obravnavanja posameznikov. Zakon je zato za obravnavo primerov
domnevno nedopustnega neenakega obravnavanja spolov, za izdajo
mnenj in poročil ter za sodelovanje pri izvajanju nalog pri Uradu za
enake možnosti uvedel zagovornico oziroma zagovornika enakih možnosti žensk in moških. Zagovornica oziroma zagovornik ima v okviru
Urada poseben (neodvisen) položaj, saj ne odgovarja za vsebino mnenj in
poročil, ki jih pripravlja v skladu z zakonom. Namen obravnave primerov
domnevno nedopustnega neenakega obravnavanja spolov je predvsem v
odkrivanju morebitnega obstoja diskriminacije na posameznih področjih
družbenega življenja. Obravnava primera je neformalna in brezplačna.
Pisno pobudo za obravnavo primera pri zagovornici oziroma zagovorniku
enakih možnosti lahko podajo posameznice in posamezniki, nevladne
organizacije, sindikati ter druge organizacije civilne družbe in pravne
241 Ta

določba je pomembna iz razloga, ker implicira možnost uveljavljanja posebnih
(tudi posebnih pozitivnih!) ukrepov pri sprejemanju v programe vzgoje in izobraževanja.
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osebe. Obravnava primera praviloma poteka pisno, zagovornica oziroma
zagovornik enakih možnosti pa lahko obe strani povabi na pogovor, če
oceni, da bi to lahko pripomoglo k razjasnitvi primera. Zagovornica oziroma zagovornik enakih možnosti ob koncu obravnave primera izda
pisno mnenje, v katerem navede svoje ugotovitve in oceno okoliščin primera v smislu obstoja nedopustnega neenakega obravnavanja spolov, ter
o tem obvesti vpletene. V mnenju lahko zagovornica oziroma zagovornik
enakih možnosti opozori na ugotovljene nepravilnosti in priporoči, kako
naj se odpravijo, ter pozove morebitnega kršitelja, naj jo (ga) v določenem roku obvesti o svojih ukrepih za odpravo nepravilnosti.242 Izpostaviti
velja določilo zakona, ki določa, da morajo subjekti, ki lahko v skladu z
zakonom uveljavljajo posebne pozitivne ukrepe (tj. pozitivno diskriminacijo v ožjem pomenu), pred začetkom postopka za sprejem predvidenih
posebnih pozitivnih ukrepov zagovorniku oziroma zagovornici enakih
možnosti v predhodno mnenje predložiti predlog posebnega pozitivnega
ukrepa z obrazložitvijo (28. člen).
Izpostaviti velja tudi določbo 31. člena, ki političnim strankam, ki so
vpisane v register, nalaga, da vsaka štiri leta sprejmejo načrt, v katerem
se opredelijo do vprašanja uravnotežene zastopanosti spolov ter določijo
načine in ukrepe za spodbujanje bolj uravnotežene zastopanosti žensk in
moških v organih stranke, na kandidatnih listah za volitve v državni zbor
in v organe lokalnih skupnosti ter za volitve predsednice oziroma predsednika republike.243 To določbo bom podrobneje predstavil v poglavju o
pozitivni diskriminaciji kot instrumentu za uveljavitev bolj uravnotežene
zastopanosti spolov na področju javnega odločanja. V posebnem poglavju bom predstavil tudi spremembo 43. člena Ustave RS, ki poslej določa,
da zakon določi ukrepe za spodbujanje enakih možnosti moških in žensk
pri kandidiranju na volitvah v državne organe in organe lokalnih skupnosti.
Če povzamem: Zakon o enakih možnostih žensk in moških je namenjen povečevanju zastopanosti žensk na vseh področjih javnega življenja,
torej tudi na področju zaposlovanja in izobraževanja. Zakon pomeni nadgradnjo oziroma dopolnitev dosedanje ureditve, pri čemer med drugim
določa pravne instrumente za uveljavitev enakih možnosti žensk in
moških. Kot takšen je zakon krovni pravni akt, ki določa izhodišča za
uresničevanje dejanske (stvarne, vsebinske) enakopravnosti spolov (za242 Glej

določbe 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27. in 29. člena zakona.
določbo je že pred sprejetjem ZEMŽM vseboval Zakon o političnih strankah (glej poglavje o pozitivni diskriminaciji kot instrumentu za uveljavitev uravnotežene zastopanosti spolov na področju javnega odločanja). Ker ta določba v praksi
ni bila učinkovita, se je s spremembami Zakona o volitvah poslancev iz RS v Evropski parlament kot obvezen uveljavil poseben pozitivni ukrep, ki je določil, da na
kandidatnih listah noben spol ne sme biti zastopan z manj kot 40 %. S tem ukrepom
(pozitivno diskriminacijo v ožjem pomenu) naj bi zakon zagotovil bolj sorazmerno
zastopanost žensk in moških med predstavniki RS, ki bodo odločali v Evropskem
parlamentu.

243 Podobno
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kon se v zvezi s tem, kot rečeno, sklicuje na »enakost spolov«) oziroma
enakih možnosti obeh spolov pri uresničevanju formalno priznanih enakih pravic na vseh področjih družbenega življenja. Določbe zakona o
enakih možnostih ne vključujejo konkretnih ukrepov za uravnoteženje
zastopanosti žensk in moških v družbenem življenju (ta je v zakonu
opredeljena kot osrednja oblika spodbujanja oziroma ustvarjanja enakih
možnosti) in ostajajo zaradi svoje širine in temeljne narave največkrat le
programske usmeritve. Kot neobvezen protidiskriminacijski ukrep je
tudi t. i. pozitivna diskriminacija v ožjem pomenu (z izrazom »posebni
pozitivni ukrepi«) opredeljena na načelni ravni, njeno morebitno uveljavljanje pa je – pod določenimi pogoji – prepuščeno področnim zakonom.

ZAKON O URESNIČEVANJU NAČELA ENAKEGA OBRAVNAVANJA
Zakon o uresničevanju enakega obravnavanja določa temelje in izhodišča
za zagotavljanje enakega obravnavanja oseb pri uresničevanju njihovih
(temeljnih) pravic in obveznosti na vseh področjih družbenega življenja,
pri čemer posebej izpostavlja področje zaposlovanja, delovnih razmerij,
interesnega združevanja, vzgoje in izobraževanja, socialne varnosti in dostopa do dobrin in storitev. Enako obravnavanje (v zakonih in drugih
pravnih aktih ter pri njihovem konkretnem uveljavljanju) je z zakonom
zagotovljeno ne glede na posameznikove osebne okoliščine, kot so narodnost, rasa ali etnično poreklo, spol, zdravstveno stanje, invalidnost,
jezik, versko ali drugo prepričanje, starost, spolna usmerjenost, izobrazba, gmotno stanje, družbeni položaj ali druge osebne okoliščine (glej 1.
člen).
Da bi uresničil svoj namen, zakon določa subjekte, ki z ukrepi v okviru svojih pristojnosti ustvarjajo pogoje za uresničevanje načela enakega
obravnavanja ter skrbijo za ozaveščanje diskriminiranih oseb in domnevnih kršiteljev oziroma kršiteljic ter družbe kot celote. Poleg tega zakon
vzpostavlja institucionalne temelje za delovanje zagovornika oziroma zagovornice načela enakega obravnavanja, ki z obravnavanjem primerov
domnevnih kršitev tega načela po določbah tega zakona pomaga diskriminiranim osebam. Zakon določa tudi posebnosti, ki veljajo za pravno
varstvo diskriminiranih oseb v sodnih in upravnih postopkih, sproženih
zaradi z zakonom določene kršitve prepovedi diskriminacije na podlagi
osebnih okoliščin.
Razlogi za sprejem in vsebina zakona
Vlada RS je kot predlagateljica zakona v oceni stanja zapisala, da je v slovenski ustavi v 14. členu kot prva človekova pravica in temeljna svoboščina zapisano načelo enakosti pred zakonom ter da je pravica do enakega obravnavanja (v zakonih in drugih pravnih aktih ter pri njihovem
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konkretnem uveljavljanju) zagotovljena tudi v nekaterih drugih določbah
Ustave. Ob tem je poudarila, da te ustavne določbe same po sebi ne zagotavljajo dejanske enakosti (po mojem mnenju bi se bilo na tem mestu primerneje opreti na dejansko enakost pred zakonom oziroma dejansko
enakopravnost) vseh oseb ne glede na osebne okoliščine.
V nadaljevanju je Vlada RS poudarila, da je Slovenija podpisnica številnih mednarodnih dokumentov, ki se nanašajo na varovanje človekovih
pravic oziroma posebej na preprečevanje diskriminacije, ter da je načelo
enakosti pred zakonom oziroma načelo enakega obravnavanja vsebovano
tudi v nekaterih zakonih, ki jih je sprejel slovenski parlament. Ne glede
na to podatki kažejo, da so nekatere družbene skupine (in njihovi pripadniki oziroma pripadnice) na določenih področjih družbenega življenja v primerjavi z družbeno večino še vedno v deprivilegiranem položaju.
Med deprivilegiranimi družbenimi skupinami je predlagateljica posebej
izpostavila romsko etnično skupnost, invalidne osebe, obrobne verske
skupnosti in skupino istospolno usmerjenih oseb, kot manj problematični pa tudi italijansko in madžarsko narodno skupnost. V zvezi z romsko skupnostjo in invalidi je predlagateljica zakona posebej poudarila, da
sodi med osnovne (pred)pogoje za izboljšanje njihovega družbenega
(ekonomskega in socialnega) položaja ter njihove družbene integracije
predvsem preprečevanje oziroma odprava vseh oblik diskriminacije pri
pridobivanju in/ali ohranjanju zaposlitve, prav tako pa tudi aktivna politika uresničevanja njihovih posebnih potreb na področju socialne varnosti, vzgoje in izobraževanja, družinske politike, stanovanjske politike itd..
Predlagateljica je navedla, da pristojna ministrstva in drugi odgovorni nosilci javne oblasti uveljavljajo zakonodajo ter izvajajo projekte in programe za izboljšanje položaja deprivilegiranih skupin, vendar so po njenem
mnenju še vedno nezadostni.
V letu 2002 sprejeti Zakon o enakih možnosti žensk in moških je v razmerju do Zakona o uresničevanju načela enakega obravnavanja lex specialis. Situacijo, v kateri je bil že pred sprejetjem sistemskega zakona
sprejet specialni zakon, ki ureja uresničevanje načela enakega obravnavanja oziroma enakih možnosti žensk in moških (torej v zvezi s spolom kot
eno od osebnih okoliščin), je predlagateljica pojasnila z aktivnostmi pri
usklajevanju notranjega prava s pravnim redom Evropske unije oziroma
z obveznostmi Slovenije v procesu vključevanja v Unijo. Predlagateljica
je ocenila, da je v skladu s pravom Evropske unije smotrno in potrebno
sprejeti sistemski zakon o prepovedi diskriminacije na podlagi katerekoli
osebne okoliščine. Zakon o uresničevanju načela enakega obravnavanja
določa temelje, izhodišča in pogoje za preprečevanje vseh oblik diskriminacije in je – po mnenju predlagateljice – kot takšen usklajen z Zakonom
o enakih možnostih žensk in moških kot posebnim zakonom, ki je bil,
kot rečeno, sprejet že leta 2002. ZUNEO je strnil materialne in postopkovne določbe ZEMŽM v temeljna skupna izhodišča, ki bodo podlaga za
uresničevanje splošnih določb o prepovedi diskriminacije s konkretnimi
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prepovedmi, sankcijami in drugimi ukrepi v posebnih zakonih (na ostalih področjih preprečevanja diskriminacije).
Temeljna podlaga pri pripravi zakona sta bili Direktiva 2000/43/ES o
uresničevanju načela enakega obravnavanja oseb ne glede na rasno ali
etnično poreklo in Direktiva 2000/78/ES o splošnih okvirih enakega
obravnavanja pri zaposlovanju in delu (glej zgoraj). Zakon v okviru
določitve temeljev in izhodišč za zagotavljanje enakega obravnavanja podaja definicijo enakega obravnavanja (enako obravnavanje opredeljuje
kot odsotnost neposredne oziroma posredne diskriminacije zaradi katerekoli osebne okoliščine), definicijo diskriminacije (definiciji neposredne
in posredne diskriminacije sta tako kot v ZEMŽM povzeti po direktivah
EU) in na splošno določa dejanja, ki štejejo za diskriminacijo (v 6. členu
za diskriminacijo med drugim šteje dajanje navodil za diskriminiranje ali
nadlegovanje, ki pomeni nezaželeno ravnanje, temelječe na katerikoli
osebni okoliščini, ki ustvarja sovražno, ponižujoče, sramotilno ali žaljivo
okolje za nadlegovano osebo ter žali njeno dostojanstvo). Pri tem določa,
da morajo zakoni na področjih zaposlovanja, delovnih razmerij, vzgoje in
izobraževanja, socialne varnosti, dostopa do dobrin in storitev ter na drugih področjih opredeliti dejanja, storitve oziroma opustitve, ki pomenijo
kršitev prepovedi diskriminacije in jih ustrezno sankcionirati (Zakon o
delovnih razmerjih takšne določbe že ima!). ZUNEO in ZEMŽM sta usklajena tudi v institucionalnem smislu, saj slednji predvideva posebno
zagovornico oziroma zagovornika za obravnavanje primerov domnevnega neenakega obravnavanja spolov pri Uradu za enake možnosti,
ZUNEO pa takšen institut ureja na načelni (sistemski) ravni in pod
določenimi pogoji omogoča delovanje posebnih zagovornic oziroma zagovornikov za posamezno področje oziroma osebno okoliščino. Zakon
(ZUNEO) daje pravno podlago za obravnavanje primerov kršitev prepovedi diskriminacije v javnem in zasebnem sektorju, z uvedbo instituta
zagovorništva pa tudi za zagotavljanje pomoči žrtvam diskriminacije ne
glede na uvedbo formalnih postopkov (sodnih in upravnih) in ne glede
na to, ali je prizadeta oseba izkoristila vsa možna pravna sredstva ali ne.
Zakon daje možnost, da nasprotni strani sporazumno rešita nastalo situacijo in odpravita posledice, ki/če so nastale zaradi kršitve. S tem je zagotovljena višja raven varstva diskriminirane osebe kot v postopku pri
varuhu človekovih pravic, pri tem pa zakon ne posega v pristojnosti, ki
jih ima varuh, saj ima diskriminirana oseba v primerih, ko gre za kršitev
prepovedi diskriminacije v javnem sektorju, še vedno možnost vložiti pobudo za začetek postopka pri varuhu človekovih pravic.
Ker se v tem poglavju osredotočam na pravno podlago za uveljavljanje
pozitivnih ukrepov oziroma t. i. pozitivne diskriminacije, moram posebej
izpostaviti dve določbi zakona. Zakon v poglavju »Splošne določbe« v 2.
členu določa, da njegove določbe ne izključujejo stvarno in razumno
upravičenega različnega obravnavanja oziroma omejitev na podlagi določene osebne okoliščine, ki jih za dosego legitimnega namena določajo
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posebni zakoni. Ta določba vzpostavlja pravno podlago za različno (pravno) obravnavanje, ki vključuje uveljavljanje posebnih pravic in posebnega varstva oseb, ki pripadajo t. i. deprivilegiranim družbenim skupinam.
ZUNEO se v nasprotju z ZEMŽM v zvezi s »stvarno in razumno upravičenim različnim obravnavanjem« ne sklicuje na »posebne ukrepe«. Da
je v zadevni določbi na načelni ravni opredeljena pravna podlaga za uveljavljanje posebnih ukrepov, ki pomenijo t. i. pozitivno diskriminacijo v
širšem pomenu, izhaja iz razlage te določbe, ki jo podaja predlagateljica:
ta člen opredeljuje uporabo zakona, pri kateri je potrebno upoštevati in
dopustiti različno obravnavanje, npr. v obliki različnih pravic tujk/tujcev
in državljanov/državljank (v tem primeru različnega obravnavanja ne gre
za pozitivni ukrep oziroma pozitivno diskriminacijo v širšem pomenu),
posebnih pravic pripadnikov in pripadnic narodnih skupnosti, posebnih
pravic oziroma posebnega varstva pripadnikov in pripadnic romske
skupnosti, posebnih pravic oziroma posebnega varstva invalidov ipd.. Še
bolj zanimiva pa je določba 7. člena (umeščena je v poglavje »Opredelitev
pojmov«), ki je naslovljena »pozitivni ukrepi«. Po tej določbi so pozitivni
ukrepi z zakonom določeni začasni ukrepi, ki so namenjeni preprečevanju manj ugodnega položaja oseb z določeno osebno okoliščino oziroma
predstavljajo nadomestilo za manj ugoden položaj. Predlagateljica zakona je v zvezi s to določbo – povzeta je po 5. členu Direktive 2000/43/ES –
poudarila, da se s pozitivni ukrepi s posebnim zakonom, ki na podlagi
ZUNEO predvidi pogoje in merila za njihovo izvajanje, prednostno
obravnava določena skupina oseb. Nesporno je, da določba 7. člena
ZUNEO določa pravno podlago za morebitno uveljavljanje t. i. pozitivne
diskriminacije v ožjem pomenu, tj. prednostnega obravnavanja določene
kategorije oseb pri uveljavljanju pravic, ki jih načeloma vse osebe uresničujejo pod enakimi pogoji oziroma v enakem obsegu (npr. pri uveljavljanju pravice do zaposlitve, ki je vsem zagotovljena pod enakimi pogoji,
pri uveljavljanju volilne pravice ipd.).
ZUNEO je pozitivne ukrepe opredelil nekoliko drugače kot ZEMŽM
(glej zgoraj) in hkrati širše,244 kar je razumljivo, saj je ZEMŽM v razmerju do ZUNEO poseben zakon, ki se nanaša na področje preprečevanja
specifične oblike diskriminacije – diskriminacije zaradi spola. Iz opredelitve pozitivnih ukrepov v ZUNEO izhaja, da se lahko uveljavljajo na
vseh področjih družbenega življenja, še posebej pa na področju zaposlovanja, vzgoje in izobraževanja, socialne varnosti in dostopnosti storitev
in dobrin. Pod pogojem, da je njihov namen preprečevanje manj ugodne244 Po

drugi strani ZOUNEO pozitivne ukrepe opredeljuje ožje kot ZEMŽM, saj ne
določa nekaterih pogojev, ki jih za njihovo uveljavljanje določa ZOUNEO (npr. ne
sklicuje se na načelo sorazmernosti, ne določa subjektov, ki pozitivne ukrepe
uveljavljajo, ne sklicuje se na ustvarjanje enakih možnosti itd.). To odstopanje ne
spreminja dejstva, da je tako načelna (sistemska) kot tudi specialna (na področju
preprečevanja spolne diskriminacije) zakonska podlaga za uveljavljanje pozitivnih
ukrepov v slovenskem pravnem redu zadovoljivo opredeljena (kot bomo videli v nadaljevanju, tega ne moremo trditi za ustavno podlago).
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ga položaja oseb z določeno osebno okoliščino (oseb določenega rasnega
ali etničnega porekla, spola, spolne usmerjenosti, oseb s telesno ali/in
duševno motnjo, oseb določene starosti itd.),245 se lahko začasno uveljavljajo s posebnim zakonom.246 Ker v tem poglavju obravnavamo pravno
podlago za uveljavljanje pozitivnih ukrepov oziroma t. i. pozitivne diskriminacije na področju zaposlovanja in izobraževanja, velja poudariti, da
se pozitivni ukrepi v ožjem pomenu na tem področju pravnega urejanja v
RS še ne izvajajo.

POZITIVNA DISKRIMINACIJA V USTAVNOSODNI PRESOJI
… the case against affirmative action is weak,
resting on myth and misunderstanding.

METODOLOGIJA USTAVNOSODNE PRESOJE NAČELA ENAKOPRAVNOSTI
IN POZITIVNA DISKRIMINACIJA
Presoja skladnosti pravnih aktov z načelom enakopravnosti sodi med
najpomembnejša in najbolj občutljiva področja ustavnosodne funkcije.
Iz primerov ustavnosodne presoje načela enakopravnosti je razviden zavezujoč pomen (ustavnega) besedila načela enakopravnosti. Sodišče, ki
je v okviru svoje sodne prakse prvo izoblikovalo metodologijo ustavnosodne presoje načela enakopravnosti, je bilo Vrhovno sodišče ZDA.247
Kasneje so to metodologijo v bolj ali manj prilagojeni obliki postopoma
začela uporabljati tudi ustavna sodišča v Evropi, Južni Ameriki in v azijskih državah.
Po ameriški ustavnosodni doktrini je določba o enakem pravnem varstvu (XIV. amandma k Ustavi ZDA) načeloma kršena v primeru, če zakon
245 Manj

ugoden položaj lahko nastane, če so bile osebe z določeno osebno okoliščino v
preteklosti podvržene diskriminaciji, če so zaradi določene osebne okoliščine posredno diskriminirane (če navidez nevtralne določbe, merila ali ravnanja v enakih
ali podobnih situacijah postavljajo osebo z določeno osebno okoliščino v manj ugoden položaj kot druge osebe), če so na določenem področju družbenega življenja
izrazito podzastopane in posledično marginalizirane, izključene oziroma odrinjene
itd..
246 Predlagateljica zakona je navedla aktualne primere uveljavljanja pozitivnih ukrepov
v slovenskem pravnem redu. Ti primeri sodijo na področje javnega odločanja, zato
jih bom podrobneje predstavil v posebnih poglavjih.
247 Ob tem seveda ne gre prezreti vloge, ki jo je imela pri oblikovanju razlagalnih argumentov in doktrin pravna stroka, zlasti (ustavno)pravni teoretiki z elitnih univerz v
ZDA. Glej tudi poglavje o ustavnosodni presoji enakopravnosti.
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ali drug pravni (splošni ali posamični) akt določeni družbeni skupini ali
posamezniku zagotavlja določene pravice, določen (pravni) interes ali
določen pravni položaj, medtem ko drugi družbeni skupini ali posamezniku v podobnem (primerljivem) položaju te pravice, interesa ali pravnega položaja ne priznava. Načelna prepoved neenakega pravnega obravnavanja (dodeljevanja pravic in obveznosti) v ameriški ustavni doktrini ni
absolutna, saj zakonodajalcu ali drugemu nosilcu (javne) oblasti dopušča
stvarno utemeljeno neenako pravno obravnavanje oziroma razvrščanje
(»classification«) pravnih naslovljencev. Ameriška ustavnosodna doktrina
in ustavna teorija nista izoblikovali splošnega pravila, ki bi določalo, v
katerih primerih je določeno razvrščanje zakonodajalca ali drugega organa diskriminatorno in kot takšno v nasprotju z določbo o enakem pravnem varstvu. Na vprašanje, kateri primeri oziroma oblike razvrščanja so
skladne z Ustavo in katere ne, v okviru svojih pristojnosti odločajo
sodišča na čelu z Vrhovnim sodiščem ZDA. To sodišče je v okviru svoje
sodne prakse postopno oblikovalo različne stopnje testa ustavnosti oziroma sorazmernosti, ki jih uporablja glede na vrsto zakonodajalčevega
razvrščanja dejanskih stanj oziroma posameznikov in glede na učinek, ki
ga ima takšno razvrščanje na temeljne pravice (podrobneje Tribe, 1988:
1439–1454). Sodišče je razločilo med navadnim oziroma standardnim testom (intermediate scrutiny) in strožjim testom ustavnosti (strict scrutiny).
Standardni test ustavnosti je do zakonodajalčevih posegov v zajamčeno
enakopravnost oziroma enako pravno varstvo bolj prizanesljiv, saj neenako pravno obravnavanje oziroma razvrščanje, ki zasleduje legitimen cilj,
dovoljuje, če je sredstvo oziroma način uresničevanja cilja, ki ga zakonodajalec zasleduje z razvrščanjem, razumen in stvarno utemeljen (»rational«, »substantially related«). V nasprotju s standardnim testom strožji test
ustavnosti zakonodajalčevo razvrščanje le izjemoma prestane, saj test
zahteva, da je konkretna vsebina oziroma način razvrščanja (tj. neenakega pravnega obravnavanja) nujen in neizogiben (»essencial«, »compelling«)
za uresničitev zakonodajalčevega legitimnega cilja oziroma namena
(prim. Tribe, 1988: 1439–1454).
Vrhovno sodišče ZDA praviloma priznava zakonodajalčevo razvrščanje kot ustavno sprejemljivo oziroma dopustno, če je razumno in stvarno
utemeljeno (»if it has a rational basis«, »if it is substantially related«) in zasleduje ustavno legitimen cilj (»legitimate state purpose«). Neenako pravno
obravnavanje posameznikov in dejanskih stanj je torej načeloma ustavno
dopustno in ne posega v temeljno pravico do enakega pravnega varstva
iz XIV. amandmaja k Ustavi ZDA, če prestane standardni test ustavnosti
(intermediate scrutiny). Vendar pa Vrhovno sodišče ZDA v določenih primerih ustavnosodne presoje zakonodajalčevega razvrščanja uporablja
strožji test ustavnosti (strict scrutiny).248 V skladu z ustaljeno doktrino je
248 Pri

presoji ustavne (ne)dopustnosti zakonodajalčevega razvrščanja (tj. neenakega
obravnavanja) posameznikov in dejanskih stanj se je v pogledu končne (meritorne)

172

XPOZITIVNA DISKRIMINACIJAX

uporaba strožjega testa upravičena, če zakonodajalčevo razločevanje temelji na rasi, barvi kože, pripadnosti etnični skupini, nacionalnem poreklu, spolu, starosti, osebnemu statusu in v nekaterih primerih na državljanstvu, torej na osebnih okoliščinah, na podlagi katerih v pogledu
zagotavljanja ustavnih pravic načeloma ni dopustno neenako pravno
obravnavanje. Strožja ustavnosodna presoja je zakonodajalcu in izvršilni
veji oblasti v občutljivih obdobjih ameriške ustavne zgodovine relativno
učinkovito preprečevala rasno, etnično in spolno diskriminacijo.
Uveljavljanje te doktrine je imelo – zlasti ob začetkih prizadevanja za
odpravo rasne segregacije in posledic pretekle diskriminacije temnopoltih prebivalcev – tudi drugo plat medalje. V praksi je namreč ta doktrina
zakonodajalcu, izvršilni oblasti in nekaterim drugim nosilcem javnih
pooblastil na nekaterih družbenih področjih (zlasti na področju izobraževanja in zaposlovanja) učinkovito preprečevala uveljavljanje afirmativnih ukrepov (»affirmative action«), tj. uveljavljanja pozitivne diskriminacije kot posebnega ukrepa za preprečevanje de facto diskriminacije
pripadnikov temnopolte družbene skupine. Vrhovno sodišče ZDA je na
podlagi ustaljene doktrine ustavno sprejemljivost pozitivne diskriminacije presojalo z uporabo strožjega testa ustavnosti, ki je bil do prednostnega obravnavanja skoraj v celoti odklonilen.
V novejši ameriški ustavni teoriji se je izpostavilo stališče, da uporaba
strožjega testa ustavnosti pod pogoji, ki jih opredeljuje ustaljena doktrina
ustavnosodnega presojanja enakopravnosti, zakonodajalcu preprečuje
takšno uresničevanje XIV. amandmaja k Ustavi, ki bi bilo v skladu z izvirnim ustavodajalčevim namenom (glej poglavje o pravni podlagi pozitivne diskriminacije v pravnem redu ZDA) in bi kot takšno vključevalo
uveljavljanje učinkovitih protidiskriminacijskih ukrepov, zlasti prednostnega obravnavanja pripadnikov t. i. deprivilegiranih družbenih skupin
(glej Rubenfeld, 1997: 427–472). Nekateri ustavni teoretiki in sodniki (v
ločenih mnenjih) ob tem opozarjajo, da dejstvo, da Vrhovno sodišče ZDA
tudi v nekaterih novejših primerih odločanja o ustavni dopustnosti pozitivne diskriminacije (glej primer Adarand Constructors v. Pena v poglavju o
pozitivni diskriminaciji v ustavnosodni presoji Vrhovnega sodišča ZDA)
vztraja pri ustaljeni doktrini, zakonodajalcu in organom (ustanovam)
izvršilne oblasti v (pre)veliki meri preprečuje učinkovitejše spopadanje s
posledicami pretekle rasne in – v manjšem obsegu – spolne diskriminacije (glej spodaj).
V Evropi je imelo med ustavnimi sodišči, ki so v prilagojeni obliki
prevzela metodologijo ustavnosodnega uresničevanja oziroma presoje
enakopravnosti, daleč najpomembnejšo vlogo in največji vpliv nemško
Zvezno ustavno sodišče. Doktrina in metodologija, ki ju je razvilo to
odločitve sodišča kot odločilna izkazala prav predhodna odločitev, da se v posameznem primeru ugotavljanja ustavne sprejemljivosti zakonodajalčevega razvrščanja
uporabi bodisi navaden (standardni) test ustavnosti bodisi strožji test ustavnosti.
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sodišče, sta pomembno vplivali na sodišča z ustavnosodnimi pristojnostmi v ostalih državah na evropski celini, med drugim tudi na Ustavno
sodišče RS (o metodologiji ustavnosodne presoje načela enakopravnosti
v RS glej poglavje o enakopravnosti v ustavnosodni presoji). Poleg ustavnih sodišč so tudi mednarodna sodišča (npr. Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourgu in Sodišče Evropskih skupnosti v Luksemburgu) v zvezi z načelom enakopravnosti razvi(ja)la obsežno sodno
prakso, v njenem kontekstu pa tudi metodologijo sodnega presojanja.
Ustavnosodna praksa se je v Evropi med drugim oblikovala tudi ob uveljavljanju protidiskriminacijskih ukrepov in posebej tudi ob uveljavljanju
posebnih pozitivnih ukrepov oziroma pozitivne diskriminacije (v ožjem
pomenu). V primerjavi z ameriško ustavnosodno prakso je evropska
(tudi slovenska) ustavnosodna in mednarodnosodna praksa na tem
področju skromnejša. To je razumljivo, saj v Evropi posledice pretekle diskriminacije in družbene (ekonomske in socialne) neenakosti niso tako
očitne in žgoče kot v ZDA.
V naslednjih podpoglavjih bom podrobneje predstavil in analiziral pozitivno diskriminacijo (v ožjem pomenu) na področju zaposlovanja (deloma tudi izobraževanja) v ustavnosodni praksi Vrhovnega sodišča ZDA in
Sodišča Evropskih skupnosti v Luksemburgu. Posebej se bom osredotočil na metodologijo, ki se je v zvezi s presojo enakopravnosti oziroma
prepovedi diskriminacije razvi(ja)la pri odločanju omenjenih sodišč. Na
področju zaposlovanja je slovensko Ustavno sodišče doslej odločalo le o
ustavni sprejemljivosti pozitivne diskriminacije v širšem pomenu, ker se
pozitivni ukrepi v ožjem pomenu v praksi do sedaj še niso uveljavljali.249

POZITIVNA DISKRIMINACIJA V USTAVNOSODNI PRAKSI
VRHOVNEGA SODIŠČA ZDA
The letter of the law is the body, the sense
and reason of the law is the soul.
Akte, ki so vključevali pozitivno diskriminacijo pripadnikov (pripadnic)
temnopolte etnične manjšine (v posameznih primerih tudi nekaterih
drugih etničnih manjšin in podzastopanega spola), so ameriška sodišča
na čelu z Vrhovnim sodiščem ZDA od začetka sedemdesetih let
prejšnjega stoletja presojala z vidika skladnosti s XIV. amandmajem in
poglavjem VII Zakona o civilnih pravicah iz leta 1964. Vrhovno sodišče
ZDA je že od začetka svojega odločanja o ustavni sprejemljivosti pozitiv249 V

enem od primerov je slovensko Ustavno sodišče npr. presodilo o ustavni sprejemljivosti določbe Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki ženskam (v
primerjavi z moškimi) omogoča upokojevanje pod ugodnejšimi pogoji.
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ne diskriminacije pa vse do danes kot ključno izpostavljalo vprašanje,
kateri test ustavnosti mora uveljavljanje pozitivne diskriminacije prestati, da bo skladno z ustavo in (ali) zakonom (prim. Brody, rokopis). Primere, o katerih je odločalo sodišče, bom predstavil kronološko-analitično.
Kronološka analiza bo razkrila argumente in stališča, na katera se je
sodišče sklicevalo, ko je v zvezi z različnimi oblikami pozitivne diskriminacije uporabilo navaden ali strožji test ustavnosti in odločilo o njihovi
ustavni (in zakonski) (ne)dopustnosti.
Obdobje pred začetkom uveljavljanja pozitivne diskriminacije
V zgodnjem obdobju presoje skladnosti zakonov in drugih aktov s XIV.
amandmajem Vrhovno sodišče ZDA na načelni ravni ni razlikovalo med
različnimi kategorijami neenake obravnave na podlagi rase ali spola.
Vsakršno razvrščanje (različno pravno obravnavanje) zakonodajalca,
izvršilne oblasti, nosilcev javnih pooblastil ali pravnih oseb zasebnega
prava, ki je temeljilo na rasi ali spolu, je bilo po mnenju sodišča v izhodišču ustavnopravno »sporno« (»suspect classification«).250
Sodišče je v skladu z doktrino samodejne ustavnopravne spornosti rasnega razločevanja (»doctrine of suspectness of racial classifications«)251 v
vseh primerih neenakega pravnega obravnavanja uporabilo strožji test
ustavnosti, ne glede na to, ali je bilo na rasi (ali spolu) temelječe neenako
pravno obravnavanje »maligno«, in kot takšno namenjeno očitni (negativni) diskriminaciji, ali pa »benigno«, tj. namenjeno preprečevanju manj
ugodnega položaja pripadnikov temnopolte etnične skupine, žensk itd..
Strožjega testa ustavnosti na rasi ali spolu temelječe različno pravno
obravnavanje, tako »maligno« kot tudi »benigno«, navadno ni prestalo.
V svojih odločitvah je sodišče šele postopno prepoznalo, da se je z
omenjeno doktrino oddaljilo od izvirnega namena, ki je ustavodajalca
vodil ob sprejemu XIV. amandmaja k Ustavi ZDA in Zakona o civilnih
pravicah (glej poglavje o pravni podlagi uveljavljanja pozitivne diskriminacije v pravnem redu ZDA). Z zametki postopnega odklona od doktrine
samodejne ustavnopravne spornosti rasnega razločevanja se prvič soočimo v primeru Plessy v. Ferguson252 leta 1896. V svojem odklonilnem
ločenem mnenju253 k tej zadevi je sodnik Harlan kot ustavno sporno
250 Togo

stališče sodišča je bilo najverjetneje posledica dolgotrajnega uveljavljanja rasnega razločevanja, ki je bilo namenjeno negativni rasni diskriminaciji, s katero je
politična oblast v preteklosti omejevala in (ali) odpravljala pravice pripadnikov
etničnih manjšin.
251 To doktrino so v ameriški ustavni teoriji in ustavnosodni praksi kasneje označili
tudi kot »color-blind doctrine« (glej poglavje o pravni podlagi uveljavljanja pozitivne
diskriminacije v pravnem redu ZDA). V skladu s to doktrino naj bi bilo »pravično«
pravno urejanje – v interesu preprečevanja diskriminacije – rasno (in spolno) nediferencirano.
252 163 U. S. 537 (1896).
253 Večinska odločitev v primeru Plessy je sicer še vedno temeljila na omenjeni doktrini,
saj je sodišče prav v tem primeru postavilo »znamenito« tezo, da je ameriška Ustava
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opredelil (izključno) tako neenako obravnavanje oziroma razvrščanje, ki
na podlagi oziroma zaradi rase zanika posameznikovo enako vrednost in
enako dostojanstvo.254 Stališče, ki je nasprotovalo omenjeni doktrini, je v
primeru United States v. Carolene Products Co.255 leta 1938 zavzel tudi
sodnik Stone. V ločenem mnenju je opozoril, da sta v primeru namerne
manj ugodne obravnave pripadnikov etničnih manjšin (»prejudice against
minorities«) apriorno nezaupanje sodstva do zakonodajalca ali izvršilne
oblasti in posledična uporaba strožjega testa ustavnosti gotovo upravičena, kar pa ne velja v primeru ugodnejše oziroma prednostne obravnave, ki pripadnikov etničnih manjšin ne postavlja v formalno-pravno in
dejansko deprivilegiran položaj in jim ne nalaga družbenih bremen.256
Od doktrine, ki je XIV. amandma k Ustavi ZDA razlagala kot bolj ali
manj absolutno prepoved rasnega razločevanja, se je Vrhovno sodišče
ZDA prvič odmaknilo z odločitvijo v primeru Brown v. Board of Education257 leta 1954. Svoj odmik od doktrine samodejne ustavnopravne
spornosti vseh oblik rasnega razločevanja je sodišče utemeljevalo z argumentom, da v ZDA boj s posledicami pretekle diskriminacije z »rasno
»barvno slepa« (»color-blind«) in da je ustavnopravno dopustno, da morajo pripadniki različnih ras uporabljati ločene, a enake prostore na vlaku. Doktrina »equal but separate« se je na podlagi te odločitve postopno razširila na vse javne institucije, med
drugim tudi na javne šole.
254 »Justice Harlan’s dissent in Plessy supports treating classifications as fully ‘suspect’ only
when those classifications denigrate someone’s equal worth on racial grounds …« Glej
Tribe, 1988: 1524–1535.
255 304 U. S. 144 (1938).
256 Od doktrine ustavnopravne spornosti neenakega pravnega obravnavanja na podlagi
rase, ki je a priori terjala uporabo strožjega testa in posledično razveljavitev vseh
(»malignih« in »benignih«) oblik rasnega razločevanja, je sodišče v povsem drugačnem kontekstu (v interesu omejitve oziroma razveljavitve pravice do enakega
obravnavanja pripadnikov manjšine) »implicitno« odstopilo v »neslavnem« (»infamous«) primeru Korematsu v. United States leta 1944 (323 U. S. 214, 1944). Sodišče
se je – ob sklicevanju na enako pravno varstvo vseh državljanov – na načelni ravni
sicer tudi v tem primeru oklenilo svojega dotedanjega stališča, da je pravna ureditev,
ki omejuje ustavne pravice katerekoli etnične skupine, a priori ustavnopravno sporna in zato posledično zahteva uporabo strožjega testa ustavnosti. Kljub temu da je
Vrhovno sodišče v konkretnem primeru uporabilo strožji test ustavnosti, pa je v tej
zadevi kot ustavno sprejemljivo ocenilo internacijo Američanov japonskega porekla
v koncentracijska taborišča, ker naj bi bila v »nujnem javnem interesu« (»pressing
public necessity«).
257 347 U. S. 483 (1954). V primeru Brown se je sodišče soglasno (!) opredelilo za nov,
vsebinski pristop k razumevanju enakopravnosti in reševanju žgoče problematike
diskriminacije etničnih manjšin v ZDA. Rasna segregacija v javnih šolah, ki se je izvajala na temelju doktrine »separate but equal«, je bila po mnenju Vrhovnega sodišča
dejansko diskriminatorna do temnopoltih, saj je bila namenjena ohranjanju vsestransko dominantnega družbenega položaja belcev. Kljub temu pa sodišče v primeru Brown ni izrecno razveljavilo precedensa Plessy v. Ferguson in z njim doktrine »separate but equal«! Odločitev je bila namreč omejena izključno na področje javnega
šolstva. Doktrina in z njo de iure rasna diskriminacija je bila dokončno prepovedana
postopoma, s pristopom »case by case«.
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nevtralnimi ukrepi« ni učinkovit. Sodišče je poudarilo, da v določenih
primerih rasne klasifikacije niso apriori ustavnopravno sporne in da kot
takšne ne zahtevajo uporabe strožjega testa ustavnosti, saj – npr. v določenih primerih prednostnega obravnavanja pripadnikov deprivilegiranih
družbenih skupin – zasledujejo načeloma ustavno legitimne cilje (npr.
preprečitev manj ugodnega položaja oziroma de facto diskriminacije, bolj
uravnotežene zastopanosti ipd.).258 Primer Brown se je uveljavil kot prelomna sodna konkretizacija določbe XIV. amandmaja o enakem pravnem
varstvu, ker je uveljavil temelje koncepta vsebinske enakopravnosti
(»concept of substantive equal protection«). Sodišče se je približalo izvirni
interpretaciji določbe o enakem pravnem varstvu in zagotovilo ustavnopravni temelj za uveljavljanje ukrepov za preprečevanje de facto diskriminacije, zagotavljanje dejanske enakopravnosti, ustvarjanje uravnotežene
zastopanosti itd. pripadnikov (pripadnic) temnopolte družbene skupine.259
Uveljavljanje afirmativne ukrepov (»affirmative action«), ki vključuje
uveljavljanje posebnih pravic in različnih oblik prednostnega obravnavanja (v širšem in ožjem pomenu) pripadnikov etničnih manjšin, je v ZDA
postalo aktualno kmalu po sprejetju odločitve v primeru Brown. Zlasti
aktualno je postalo na področjih, na katerih so bile posledice rasne segregacije najbolj trdovratne, tj. na področju izobraževanja (pri sprejemanju v univerzitetne študijske programe) in zaposlovanja tako v javnem
kot tudi v zasebnem sektorju.260 Na podlagi vloženih tožb domnevno prizadetih belopoltih pravnih naslovljencev so sodišča v ZDA v zadnjih
štirih desetletjih razmeroma pogosto odločala o ustavni sprejemljivosti
oziroma dopustnosti pozitivne diskriminacije pripadnikov/pripadnic
etničnih manjšin. Kljub načelnemu odmiku od doktrine samodejne ustavnopravne spornosti rasnega razločevanja so sodišča pri odločanju v
258 V

konzervativnem delu ameriške ustavnopravne teorije so se vse do danes ohranile
interpretacije, ki se naslanjajo na (klasični) koncept formalne oziroma simetrične
enakopravnosti. Po njihovem prepričanju t. i. »benigno« rasno razločevanje ni nič
manj ustavnopravno sporno kot »maligno«, tj. negativno diskriminatorno neenako
pravno obravnavanje. Tribe je prizadevanja konzervativcev označil kot reaktivni
sodni aktivizem oziroma kot reaktivni konstitucionalizem.
259 Primer Brown je bil kljub nespornemu izjemnemu pomenu za rasno desegregacijo
ZDA deležen številnih kritik, tako »konservativnih« kot tudi tistih, ki so v odločitvi
videle pretirano zadržanost in obotavljivost pri prizadevanju za izkoreninjenje diskriminacije. Poleg tega je odločitev naletela na odpor v delu belopolte javnosti, ki je
rasno diskriminacijo ponotranjil kot »naravno« in »legitimno«. Desegregacijskim
ukrepom, ki so sledili odločitvi v primeru Brown, so nasprotovali tudi temnopolti, saj
je obvezno obiskovanje rasno mešanih šol staršem povzročalo večje stroške, učni
uspeh temnopoltih učencev se je v rasno mešanih šolah znatno poslabšal, prav tako
njihovo počutje v novem okolju ipd..
260 Zanimivo je, da je – v nasprotju z evropsko celino – v ZDA uveljavljanje pozitivne
diskriminacije z namenom preprečevanja manj ugodnega položaja zaradi spola na
področju zaposlovanja relativno redko. Malo uveljavljeno je – v nasprotju z evropsko celino – tudi na področju javnega (političnega) odločanja.
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posameznih primerih dokaj neenotno odgovarjala na vprašanje, kateri
test ustavnosti (navaden ali strožji) je treba uporabiti pri presojanju ustavnopravne sprejemljivosti oziroma dopustnosti afirmativnih ukrepov.
Sodišča so razločevala med prostovoljnimi (neobveznimi) afirmativnimi
ukrepi, ki so jih uveljavljali subjekti v zasebnem sektorju, prostovoljnimi
(neobveznimi) afirmativnimi ukrepi, ki so jih uveljavljali subjekti zvezne
oblasti, in prostovoljnimi (neobveznimi) afirmativnimi ukrepi, ki so jih
uveljavljali subjekti državne in lokalne oblasti. Kot posebno (obvezno!)
obliko afirmativnih ukrepov so sodišča izpostavila prednostno obravnavanje, ki je (bilo) odrejeno s strani sodišč (prim. Brody, rokopis).
Obdobje pred letom 1971
Vrhovna sodišča nekaterih zveznih držav so v obdobju od odločitve v primeru Brown do leta 1971 presojala ustavno sprejemljivost ukrepov za desegregacijo ameriškega prebivalstva, ki so bili kot takšni namenjeni posebnemu varstvu pripadnikov/pripadnic etničnih manjšin (pozitivna
diskriminacija v širšem pomenu). Pri presoji so sodišča uporabila standardni test ustavnosti (intermediate scrutiny). Vrhovno sodišče zvezne
države New York je npr. v primeru Balaban v. Rubin261 leta 1964 na podlagi uporabe standardnega testa potrdilo na rasi temelječe spreminjanje
šolskega okraja z namenom preprečitve de facto diskriminacije dijakov in
dejanske ukinitve rasne segregacije, ki je nastajala zaradi dotedanje razmejitve šolskega območja po načelu »equal but separate«.262
Obdobje med letom 1971 in 1987
V primeru Swann v. Charlotte-Mecklenburg Board of Education263 iz leta
1971 je Vrhovno sodišče ZDA prvič presojalo ustavno sprejemljivost pozitivne diskriminacije v ožjem pomenu. Afirmativne ukrepe, ki bi jih
lahko opredelili kot prednostno obravnavanje v ožjem pomenu, je razglasilo kot načeloma ustavno sprejemljive, pri čemer je uporabilo standardni test ustavnosti. Sodišče je menilo, da lahko uprava izobraževalne ustanove – z namenom preprečevanja rasne segregacije – pri vpisovanju v
študijske programe (ki so načeloma vsem kandidatom in kandidatkam,
ne glede na raso, spol itd., dostopni pod enakimi pogoji – op. B. F.) raso
oziroma etnično pripadnost uporabi kot kriterij različnega (prednostnega) obravnavanja, če je med načinom razločevanja (neenakega obravnavanja) in zasledovanim ciljem oziroma namenom razumna (»reasonable«)
zveza. Na podlagi tega precedensa je Vrhovno sodišče ZDA v naslednjih
letih še nekajkrat potrdilo afirmativne ukrepe, ki so jih na pravno neob261 14

N. Y.2d 193, 250 N. Y.S2d 281, 199 N. E2d 375 (1964).
sta vrhovni sodišči zveznih držav odločili tudi v primeru School Committee
v. Board of Education, 352 Mass. 693, 227 N.E.2d 792 (1967) in Tometz v. Board of
Education, 39 III.2d 593, 237 N.E.2d 498 (1968).
263 402 U. S. 1, 16 (1971).
262 Podobno
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vezni podlagi uresničevale nekatere univerze. Ti primeri so zelo razburkali pravni in tudi širši družbeni prostor ZDA. Najuglednejši pravni in
ostali strokovnjaki so soočali različna mnenja in poglede na vprašanje ustavnopravne sprejemljivosti, moralne upravičenosti in učinkovitosti (v
pogledu uresničevanja ciljev) pozitivne diskriminacije.
V znamenitem primeru Regents of the University of California v.
Bakke264 iz leta 1978 je Vrhovno sodišče ZDA z minimalno večino (z razmerjem glasov 5 : 4) odločilo, da izvajanje afirmativnih ukrepov, ki vključuje rasno razvrščanje z namenom prednostnega obravnavanja pripadnikov podzastopanih manjšinskih družbenih skupin, na načelni ravni ni v
nasprotju s XIV. amandmajem k Ustavi ZDA. Štirje od petih vrhovnih
sodnikov, ki so se načelno izrekli za ustavno sprejemljivost afirmativnih
ukrepov, so menili, da je bil v zadevnem primeru program Medicinske fakultete Univerze Kalifornija oblikovan z namenom, da bi uresničil pomemben družbeni cilj, in sicer odpravo oziroma odstranitev negativnih
posledic pretekle diskriminacije temnopoltih. Eden od vrhovnih sodnikov (sodnik Powell), ki so načeloma soglašali z ustavno sprejemljivostjo
pozitivne diskriminacije, je takšnemu stališču nasprotoval. Menil je, da
afirmativni ukrepi v sprejemnem postopku Medicinske fakultete Univerze Kalifornija vključujejo rasno kvoto (16 mest, ki so bila rezervirana za
temnopolte kandidate), zaradi katere ta ni skladna s XIV. amandmajem
(»equal protection clause«) k Ustavi ZDA. Ostali štirje vrhovni sodniki so že
na načelni ravni zavrnili ustavnost afirmativnih ukrepov, pri čemer so v
zvezi s konkretnimi ukrepi v primeru kalifornijske univerze menili, da ne
zahtevajo ustavnosodne presoje skladnosti z določbo o enakem pravnem
varstvu iz XIV. amandmaja, ker naj bi sprejemni režim (bele) kandidate
za vpis na univerzo izključeval na podlagi rasnega kriterija, kar naj bi
bilo v nasprotju s poglavjem VI Zakona o temeljnih pravicah iz leta 1964
(»Title VI. of the Civil Rights Act).265 Štirje sodniki, ki so se izrekli proti
kakršnikoli na rasi temelječi pozitivni diskriminaciji v korist pripadnikov
etničnih manjšin, so skupaj s sodnikom Powellom tvorili večino (razmerje glasov 5 : 4), ki je zavrnila kalifornijski različico afirmativnih ukrepov
za sprejem študentov in od uprave univerze zahtevala, naj tožnika Bakka
sprejme v študijski program Medicinske fakultete.
Vrhovno sodišče ZDA je torej v zadevi Bakke načelno potrdilo ustavno
sprejemljivost pozitivne diskriminacije v korist etničnih (rasnih) manjšin
pod pogojem, da je pozitivna diskriminacija namenjena odpravljanju po264 438

U. S. 265 (1978).
sodnikom, ki so v primeru Bakke v celoti zavrnili ustavno sprejemljivost
neenakega (prednostnega) obravnavanja na podlagi rase, bi po Tribovem mnenju
lahko očitali hipokrizijo, saj so pred tem v nekaterih primerih potrdili takšno ali drugačno obliko pozitivne diskriminacije z namenom preprečevanja manj ugodnega
položaja pripadnikov etničnih manjšin (primeri Califano v. Webster, 430 U. S. 313,
1977, Junited Jewish Organisations v. Carey, 430 U. S. 144, 144, 180, 1977 in Kahn v.
Shevin, 416 U. S. 351, 1974). Več o tem Tribe, 1985: 1529, op. 31.

265 Vrhovnim
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sledic pretekle diskriminacije oziroma zagotavljanju večje zastopanosti
pripadnikov temnopolte manjšine v posameznih študijskih programih.
Sodišče je nasprotovalo (le) konkretnemu načinu prednostnega obravnavanja (rasni kvoti), za katerega se je v postopku za sprejem študentov
odločila Medicinska fakulteta Univerze Kalifornija. V obrazložitvi svoje
odločitve je sodišče kot ustavno sprejemljive eksplicitno izpostavilo na
rasnem razlikovanju temelječe afirmativne ukrepe, ki so jih v sprejemnih
postopkih uporabile nekatere druge ameriške visoke šole. Pri sprejemnem programu Medicinske fakultete Univerze Kalifornija je sodišče kot
ključen ustavno nedopusten element izpostavilo »mehanskost«, ki se je
izražala v rasni kvoti kot obliki samodejnega prednostnega obravnavanja
pripadnikov določene etnične (rasne) družbene skupine na račun oziroma v škodo ostalih kandidatov.266
Četverica sodnikov, ki so glasovali za ustavno sprejemljivost afirmativnih ukrepov v postopku za sprejem na Medicinsko fakulteto Univerze
Kalifornija, se je izrekla za uporabo standardnega testa ustavnosti (intermediate scrutiny). Ta četverica sodnikov je menila, da uporaba strožjega
testa ustavnosti ni upravičena v primeru, če neenako (prednostno) obravnavanje, ki temelji na rasnem kriteriju, izpolnjuje štiri posebne pogoje.267
Na rasnem kriteriju temelječe prednostno obravnavanje pripadnikov
etničnih manjšin, ki izpolnjuje te pogoje, je po mnenju te četverice sodnikov skladno z določbo XIV. amandmaja, če zasleduje pomemben cilj
(»important goal«) in če je sredstvo za dosego tega cilja (konkretna oblika
prednostnega obravnavanja) v razumnem (»reasonable«) skladju s ciljem.
Omenjeni sodniki so ocenili, da je bila odprava posledic pretekle diskriminacije (ki je pripadnikom temnopolte etnične manjšine praktično onemogočala dostop do medicinskega poklica) nesporno poglaviten cilj konkretne oblike afirmativnih ukrepov. Takšen cilj so ocenili kot pomemben
(»important«), glede na to da je Medicinska fakulteta Univerze Kalifornija
ugotovila, da je podzastopanost pripadnikov temnopolte manjšine v medicinski stroki kronična posledica pretekle diskriminacije. Sredstvo za
dosego tega cilja (rasno kvoto) so omenjeni štirje sodniki označili kot
razumno (»reasonable«), saj ukrep po njihovi oceni ni stigmatiziral ali prizadel dostojanstva belcev in mu ni bilo mogoče oporekati z argumentom,
da je (kljub nasprotnemu namenu) škodoval pripadnikom manjšine
(Tribe, 1985: 1530–1531).
266 »The

Court upheld the kind of affirmative action program used by most American colleges
und universities, and disallowed only the unusually mechanical approach by the madical
School of the University of California«. Glej Tribe, 1985: 1530–1531.
267 Prvi pogoj: prednostno obravnavanje na podlagi rase ne sme biti namenjeno uresničevanju temeljne pravice; drugi pogoj: rasa oziroma etnična pripadnost mora biti
kot kriterij prednostnega obravnavanja pomemben dejavnik za izpolnitev cilja; tretji
pogoj: prednostno obravnavanja na podlagi rase ne sme temeljiti na domnevi
etnične manjvrednosti ali spodbujati rasne nestrpnosti oziroma sovraštva; četrti
pogoj: prednostno obravnavanje se ne sme nanašati na manjšinsko skupino, ki uživa običajno politično in pravno varstvo. Glej Tribe, 1985: 1530–1531.
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Sodnik Powell je v nasprotju z omenjeno četverico sodnikov menil, da
je uveljavljanje pozitivne diskriminacije »do določene stopnje ustavnopravno problematično« (»constitutionaly problematic to some degree«), ker
potencialno negativno učinkuje na pravni položaj in pravice posameznikov, ki jih uveljavljeni ukrepi ne prizadevajo. Po Powellovem mnenju je
treba ukrepe prednostnega obravnavanja pripadnikov temnopolte etnične manjšine (zaradi potencialne škode na račun belih kandidatov) izpostaviti enako strogi (to je najstrožji) stopnji presoje ustavnosti kot pri
neenakem pravnem obravnavanju na škodo temnopoltih. Sodnik Powell
je skupaj s sodniki, ki so se vnaprej izrekli proti ustavni sprejemljivosti
afirmativnih ukrepov, tvoril večino, ki je v zadevnem primeru razveljavila pozitivno diskriminacijo.268
Pri presoji ustavne sprejemljivosti afirmativnih ukrepov v postopku za
sprejem na Medicinsko fakulteto Univerze Kalifornija se je kot pomembno izpostavilo tudi vprašanje, ali določba o enakem pravnem varstvu iz
XIV. amandmaja k Ustavi ZDA vključuje pravico do individualne obravnave vsakega posameznika (»concept of individual rights«). Sodnik Powell
je zavzel stališče, da ima posameznik v skladu s XIV. amandmajem pravico, da ga nosilec javnega pooblastila (npr. sprejemna komisija univerze)
obravnava individualno. Odsotnost individualne obravnave kandidata za
vpis na fakulteto (tožnika Bakka) je sodnik Powell označil kot posebej
resno pomanjkljivost posebnega sprejemnega programa. Rezervacija
določenega števila mest za univerzitetni študij izključno za pripadnike
podzastopane etnične manjšine je po njegovem mnenju protiustavna, ker
ostalim prosilcem na podlagi njihove etnične pripadnosti a priori odreka
možnost kandidiranja za rezervirana študijska mesta (ne da bi jih individualno obravnavala in ugotavljala, ali izpolnjujejo kriterije za vpis). Od
posebnega sprejemnega programa Medicinske fakultete Univerze Kalifornija so se po njegovem mnenju bistveno razlikovali sprejemni programi nekaterih drugih univerz, ki so pri ugotavljanju izpolnjevanja vpisnih
kriterijev etnično pripadnost upoštevali zgolj kot prednostni dejavnik
po prej opravljeni individualni obravnavi kandidatov (glej Tribe, 1985,
1527–1528).
Vrhovno sodišče ZDA je v primeru Bakke razveljavilo afirmativni
ukrep v obliki rasne kvote, vendar se ob tem na splošno ni izreklo o ustavni (ne)sprejemljivosti »numeričnih« ukrepov prednostnega obravnavanja. To je storilo v primeru United Steelworkers of America v. Weber269
leta 1979. V tem primeru je sodišče na podlagi uporabe standardnega
testa ustavnosti potrdilo afirmativni ukrep, ki ga je zasebni (!) delodajalec uveljavil v sodelovanju s sindikatom delavcev. Afirmativni ukrep je za
268 S

takšno (večinsko) razlago se je sodišče zopet odmaknilo od izvirnega namena, s
katerim je ustavodajalec sprejel XIV. amandma k ameriški Ustavi. Poleg nekaterih
drugih uglednih pravnih teoretikov in praktikov se je na takšno odločitev kritično
odzval tudi R. Dworkin. Glej Dworkin, 1985: 293–304.
269 443 U. S. 193 (1979).
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določen čas določil rezervacijo 50 % vseh napredovanj v podjetju za temnopolte delavce. Sodišče je to obliko pozitivne diskriminacije potrdilo na
podlagi VII. poglavja Zakona o temeljnih pravicah iz leta 1964 (Civil
Rights Act), ker je (podobno, kot v nekaterih predhodnih odločitvah)
menilo, da se XIV. amandma k Ustavi ZDA ne nanaša na enako pravno
varstvo v zasebnem sektorju. Z glasovi 5 : 2 je sodišče odločilo, da je bil
afirmativni ukrep namenjen preprečitvi oziroma odpravi negativnih posledic pretekle rasne diskriminacije pri zaposlovanju in da kot takšen ne
predstavlja diskriminacije na podlagi rase, ki jo prepoveduje poglavje VII
Zakona o civilnih pravicah. V nasprotju z večinsko odločitvijo v primeru
Bakke je sodišče v primeru Weber ocenilo, da ta oblika prednostnega
obravnavanja ni neupravičeno prikrajšala posameznikov (zlasti belcev),
ki jih uveljavljeni ukrep ni zadeval. Večinsko odločitev je zastopal sodnik
Brennan, ki je v svojem mnenju menil, da afirmativni ukrep ni po nepotrebnem prikrajšal interesa belopoltih zaposlenih, saj ni zahteval njihove
odpustitve z delovnega mesta ali njihove zamenjave s temnopoltimi delavci niti ni v celoti preprečil napredovanja belopoltih delavcev. Sodišče
je pri odločitvi upoštevalo, da je bil ukrep časovno omejen in ni bil namenjen vzdrževanju rasnega ravnotežja (»not intended to maintain racial balance«), temveč zgolj odpravi očitnega rasnega neravnotežja (»avoiding racial
imbalance«).270 Sodnika, ki sta nasprotovala ustavni sprejemljivosti uveljavljenega ukrepa, sta (svojim) argumentom iz primera Bakke dodala nekatere nove (proti)argumente. Zavzela sta stališče, da gre pri vzdrževanju
rasnega ravnotežja v primeru Weber za očitno »socialni inženiring« (»social ingeneering«), ki naj ga Ustava ZDA in Zakon o civilnih pravicah iz
leta 1964 (Civil Rights Act) ne bi dopuščala. Sodnik Rehnquist je v odklonilnem ločenem mnenju izrazil stališče, naj bi bila v kontekstu pravilne
razlage VII. poglavja Zakona o civilnih pravicah pozitivna diskriminacija
prepovedana.271
V ameriški ustavnosodni praksi se je odločitev v primeru Weber uveljavila kot precedens pri presojanju ustavne sprejemljivosti pozitivne diskriminacije, ki jo kot prostovoljno (neobvezno) uveljavljajo subjekti v zasebnem sektorju. Sodišče je v obrazložitvi svoje odločitve opredelilo
ustavnosodni standard, ki mu mora zadostiti prednostno obravnavanje, ki
ga uveljavljajo subjekti v zasebnem sektorju. V skladu z izvirno vsebino in
namenom poglavja VII Zakona o civilnih pravicah iz leta 1964 morajo:
270 Tribe

je takšen argument označil kot vprašljiv in opozoril, da je razloček med
vzdrževanjem rasnega ravnotežja in odpravljanjem rasnega neravnotežja nejasen.
Glej Tribe, 1985: 1532, opom. 44.
271 Tribe zavrača (proti)argumente sodnika Rehnquista in vnovič opozarja na namen, ki
sta ga imela ustavodajalec in zakonodajalc ob sprejemu določil o prepovedi diskriminacije oziroma enakem pravnem varstvu. Razlaga VII. poglavja Zakona o civilnih
pravicah, po kateri naj bi zakon prepovedoval uporabo rasnega razločevanja pri uveljavljanju afirmativnih ukrepov, bi po Tribovem mnenju nedopustno omejila oziroma preprečila ustavno legitimno prizadevanje za preprečevanje manj ugodnega
položaja pripadnikov etničnih manjšin. Ibidem: 1532–1533.
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1) zasledovati uravnoteženo zastopanost pripadnikov etničnih manjšin
na področjih zaposlovanja, od katerih so bili v preteklosti odrinjeni
(»to eliminate conspicious racial imbalance in traditionally segregated job categories«);
2) preprečiti nepotrebno omejitev (»unnecessary trammel«) interesov tistih, ki jih uveljavljanje prednostnega obravnavanja ne zadeva;
3) ukrep časovno omejiti (»temporary measure«) (prim. Brody, rokopis).
V primeru Fullilove v. Klutznick272 iz leta 1980 je Vrhovno sodišče
ZDA vnovič presojalo ustavno sprejemljivost rasne kvote kot oblike afirmativnega ukrepa organov zvezne oblasti (program je bil podoben programu v primeru Bakke). Podlago za odločanje je sodišče našlo v XIV.
amandmaju k Ustavi ZDA, ki posameznikom zagotavlja enako pravno
varstvo v razmerjih z organi javne oblasti. Tokrat se je sodišče z večinsko
odločitvijo (z glasovi 6 : 3) izreklo za ustavno sprejemljivost »numeričnega« prednostnega obravnavanja, saj je v okviru posebnega programa za razvoj drobnega podjetništva potrdilo ukrep, s katerim je bilo 10 %
sredstev namenjenih izključno podjetjem v lasti pripadnikov etničnih
manjšin. Večina sodnikov je menila, da je Kongres ZDA v aktu, s katerim
je sprejel program za razvoj drobnega podjetništva, utemeljeno ugotovil,
da bi pogodbeno dodeljevanje sredstev na podlagi formalno enakih pogojev prispevalo k vzdrževanju dejanskih neenakih možnosti lastnikov
(šibkejših) manjšinskih podjetij. Morebitno dejstvo, da nemanjšinskim
podjetjem v konkretnem primeru ne bi bilo mogoče očitati (pretekle) diskriminatorne prakse, je sodišče označilo kot ustavno nepomembno.
Sodnik Burger je v pritrdilnem ločenem mnenju vnovič zavrnil stališče,
da bi moralo odločanje Kongresa ZDA temeljiti na hermetični »rasni nevtralnosti« (doktrina color-blind). Poudaril je, da so lahko v skladu z Ustavo
ZDA subjekti (posamezniki in pravne osebe), ki sicer ne kršijo protidiskriminacijskega prava, podvrženi »bremenom«, ki so posledica ukrepov
za preprečevanje oziroma odpravljanje posledic pretekle diskriminacije.
Po mnenju sodnika Burgerja so bila v preteklosti nekatera nemanjšinska
podjetja pri sklepanju pogodb z državo nesporno privilegirana. Po njegovem mnenju je Kongres ZDA s konkretnim programom razvoja podjetništva nemanjšinskim podjetjem naprtil legitimno »breme«.
Tribe ugotavlja, da je sodišče afirmativni ukrep v primeru Fullilove na
podlagi uporabe standardnega testa ustavnosti označilo kot nepretenciozen (»modest«), časovno omejen (»temporary«) in fleksibilen (»flexible
administrative sheme«) način preprečevanja oziroma odpravljanja posledic
pretekle diskriminacije in pospeševanja enakih možnosti za razvoj podjetij, ki so v lasti pripadnikov etničnih manjšin. Po njegovem mnenju naj bi
te specifične okoliščine odločile, da je sodišče v primeru Fullilove spremenilo odločitev iz primera Bakke, četudi se primera v načinu prednostnega
272 448

U.S. 448 (1980).
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obravnavanja nista bistveno razlikovala. Tribe ob tem poudarja, da je
sodišče v svoji odločitvi posebej poudarilo, da je bilo »breme«, ki ga je
afirmativni ukrep naprtil nemanjšinskim podjetjem, relativno majhno,
ter da je menilo, da naj bi imel Kongres zadostne dokaze glede pretekle
diskriminacije, ki naj bi v primeru Fullilove opravičevala »numerično«
prednostno obravnavanje.273
Primerjava primerov Bakke, Weber in Fullilove zbuja občutek, da je
Vrhovno sodišče ZDA pokazalo več naklonjenosti »numeričnemu« prednostnemu obravnavanju na področju proizvodnih in storitvenih dejavnosti in manj pri kandidiranju za vpis v univerzitetne študijske programe.
Zdi se, da je sodišče v postopkih kandidiranja za vpis v univerzitetne študijske programe meritokratsko načelo razdeljevalne pravičnosti prepoznalo kot izključno izhodišče uresničevanja sorazmerne enakopravnosti.
V zvezi s tem velja pripomniti, da je takšnemu interpretativnemu pristopu že v kritiki primera Bakke nasprotoval Ronald Dworkin (glej Dworkin, 1985: 293–304).
Na tem mestu velja izpostaviti pripombo Sullivanove, da je utemeljevanje prostovoljne afirmativne akcije z namenom/ciljem odprave oziroma zmanjšanja posledic pretekle diskriminacije problematično, saj odpira vrsto vprašanj.274 Po njenem mnenju je pozitivno diskriminacijo bolj
ustrezno utemeljevati z njenimi pozitivnimi družbenimi posledicami v
prihodnosti. Na pristop »forward-looking« se je v primerih Bakke, Fullilove
in Wygant sklicevalo tudi sodišče. V primeru Bakke so sodniki kot ustavno legitimen interes javne oblasti priznali prizadevanje za prihodnjo bolj
sorazmerno zastopanost pripadnikov različnih družbenih skupin v študentski populaciji (»future diversity within the student body«). V primeru
Fullilove je sodišče kot razumen interes oziroma namen, ki ga je zasledoval afirmativni ukrep, opredelilo omogočanje in spodbujanje sodelovanja
manjšinskih podjetij v gospodarstvu (»facilitating and encouraging the participation by minority business entrprises in economy«) itd..
V zadevi Firefighters Local Union No. 1784 v. Stotts 275 iz leta 1984 je
Vrhovno sodišče ZDA presojalo ustavno sprejemljivost sodno odrejenega
prednostnega obravnavanja pripadnikov etnične manjšine pri odpuš273 Tribe

navkljub svoji načelni naklonjenosti uveljavljanju pozitivne diskriminacije
poudarja, da argumenti, s katerimi je sodišče v primeru Fullilove potrdilo ustavno
sprejemljivost rasne kvote, niso prepričljivi: »Yet the fact that the evidence was relatively meager and largely derivative and that the administrative guidelines were les flexible
than some members of the Court evidently wanted to beleive suggests that Fullilove’s limiting factor my be ilusory«. Glej Tribe, 1985: 1534.
274 Npr. vprašanje, ali so lahko tisti pripadniki etničnih (in spolnih) manjšin, ki niso bili
žrtve diskriminacije, deležni prednostnega obravnavanja, ali so tisti pripadniki nemanjšinskih družbenih skupin, ki niso sodelovali pri pretekli diskriminaciji pripadnikov etničnih manjšin, dolžni sprejeti breme, ki ga prinaša uveljavljanje afirmativnih ukrepov (z namenom odpravljanja oziroma preprečevanja posledic pretekle
diskriminacije) itd.. Glej Sullivan, 1986.
275 467 U. S. 561 (1984).
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čanju z delovnega mesta. Med Javnim gasilskim podjetjem iz Memphisa
in Združenjem temnopoltih gasilcev je bil sklenjen poseben sporazum,
ki so ga pred Okrožnim državnim sodiščem izpodbijali zaradi domnevne
neskladnosti s VII. poglavjem Zakona o civilnih pravicah, ker je pri zaposlovanju in napredovanju uveljavil prednostno obravnavanje pripadnikov
temnopolte etnične skupine. Med sodnim postopkom je bilo treba v javnem gasilskem podjetju zaradi omejitve proračunskih sredstev odpustiti
večje število delavcev (gasilcev). Okrožno državno sodišče se je odzvalo
tako, da je tožbo zavrnilo, pri čemer je sporazum med Javnim gasilskim
podjetjem in Združenjem temnopoltih gasilcev glede prednostnega
obravnavanje temnopoltih gasilcev razširilo tudi na odpuščanje z delovnega mesta (z namenom, da bi bilo število odpuščenih temnopoltih gasilcev na eni strani in belopoltih gasilcev na drugi strani sorazmerno). S
Pritožbenim državnim sodiščem, ki je potrdilo odločitev Okrožnega
državnega sodišča, ni soglašalo Vrhovno državno sodišče, zato je odločitev razveljavilo. Menilo je, da sporazum ni predvidel možnosti, da bi
prednostno obravnavanje učinkovalo tudi pri odpuščanju z delovnega
mesta. Vrhovno državno sodišče je torej preprečilo, da bi se pozitivna diskriminacija pripadnikov temnopolte etnične manjšine uveljavila pri
odpuščanju z delovnega mesta, čeprav ni presojalo, ali bi takšen ukrep
belopoltim gasilcem naložil (ustavno) nedopustno breme. Odločitev Vrhovnega državnega sodišča je na koncu potrdilo tudi Vrhovno sodišče
ZDA.276 Tribe v zvezi s primerom Firefighters opozarja, da se sodišče ni
izreklo a priori za ustavno nedopustnost uveljavljanja sodno odrejene pozitivne diskriminacije (glej primer Local 28 Sheet Metal Workers International Assotiation).
V zadevi Local 28 Sheet Metal Workers International Assotiation v.
Equal Employment Oportunity Commission277 iz leta 1986 je sodišče potrdilo ustavno in zakonsko sprejemljivost sodno odrejene (!) kvote za
sprejem v številčno omejeno članstvo v sindikatu delavcev. Sodišče je
takšno odločitev sprejelo navkljub dejstvu, da bi lahko zaradi kvotnega
sistema (nekaterim) belim kandidatom odrekli članstvo, in kljub dejstvu,
276 Vrhovno

sodišče ZDA je odločitev o ustavni nedopustnosti prednostnega obravnavanja pripadnikov etničnih manjšin pri odpuščanju z delovnega mesta sprejelo tudi
v primeru Wygant v. Jackson Board of Education leta 1986 (106 S.Ct. 1842, 1986).
Tudi v tej zadevi je sodišče jasno razločilo med ustavno (ne)dopustnostjo prednostnega obravnavanja pripadnikov etničnih manjšin v postopku zaposlovanja na eni
strani in odpuščanja z delovnega mesta na drugi strani. Skrb, ki jo je sodišče ob presoji ustavne sprejemljivosti prednostnega obravnavanja pripadnikov temnopolte
etnične skupine pri odpuščanju z delovnega mesta (»layoff protection of blacks«) izkazalo belopoltim pravnim naslovljencem, je po Tribovem mnenju pretirana … prednostnega obravnavanja pri zaposlovanju, napredovanju in odpuščanju z delovnega
mesta v kontekstu zagotavljanja bolj sorazmerne zastopanosti pripadnikov etničnih
manjšin na različnih področjih družbenega življenja (ki predstavlja cilj oziroma
namen pozitivne diskriminacije) ne gre tako ostro razlikovati. Glej Tribe, 1985:
1536.
277 106 Ct. 3019 (1986).
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da prednostno obravnavani posamezniki (temnopolti in pripadniki hispano-ameriške etnične skupine) neposredno niso bili žrtve pretekle diskriminacije.278 Sodišče je menilo, da druge oblike oziroma načini prizadevanja za odpravo posledic pretekle diskriminacije niso bili učinkoviti,
zato je v konkretnem primeru sprejemljivo zmerno in začasno breme
(»marginal and temporary burden«) pripadnikov nemanjšinske družbene
skupine. Posebnost – potrdilo jo je Vrhovno sodišče ZDA – prednostnega
obravnavanja v tem primeru je bila v tem, da ni bilo prostovoljno, temveč
jo je odredilo (nižje) sodišče. Čeprav se sodniki tudi v tej zadevi niso
dosegli soglasja glede oblike testa ustavnosti, ki naj bi se uporabila pri
presoji ustavne sprejemljivosti prednostnega obravnavanja, je sodišče z
večino odločilo, da je bil numerični ukrep prednostnega obravnavanja
razumno in potrebno sredstvo (»reasonable and necessary remedy«) za zajezitev oziroma odpravo posledic dotedanjega diskriminatornega režima za
sprejem v članstvo sindikata, kar je ob uporabi standardnega testa (intermediate scrutiny) zadostovalo za ustavno sprejemljivost. Sodišče se je ob
tem postavilo na načelno stališče, da je prizadevanje sodišč za preprečitev oziroma odpravo teh posledic ustavno legitimno.
Vrhovni sodniki so ustavno sprejemljivost sodno odrejenega numeričnega prednostnega obravnavanja potrdili tudi v primeru United States
v. Paradise279 iz leta 1987. Sodišče je v sodbi med drugim izpostavilo
ključne elemente, ki jih je treba upoštevati pri sodni odreditvi numerične
pozitivne diskriminacije: potrebnost in učinkovitost ukrepa, časovna
fleksibilnost, možnost za sprejem določb o prenehanju ukrepa, razmerje
numeričnega cilja z razmerami na trgu dela in učinek uveljavljenega
ukrepa na tretje osebe. Pri obravnavi odredbe okrožnega sodišča, s katero je bila v državni policiji Alabame v postopkih za napredovanje na delovnem mestu uveljavljena 50 % kvota za temnopolte policiste, dokler v
okviru posameznega ranga ni bilo razporejenih 25 % temnopoltih policistov, je Vrhovno sodišče ZDA z večino glasov menilo, da tak način napredovanja ni nadsorazmerno ogrozil interesov oziroma po nepotrebnem
posegel v pravice nedolžnih posameznikov (»did not disproportionately
harm interests or unnecessarily trameld the rights of inocent individuals«).
Sodišče je k navedenemu dodalo, da je bil numerični ukrep v pogledu
uveljavitve v zadostni meri fleksibilen, saj je bila lahko njegova uveljavitev zadržana v primeru, da ni bilo ustrezno usposobljenih manjšinskih
kandidatov, pri čemer uveljavitev ni bila mogoča, če so zunanji dejavniki
278 Sodnik

Brennan je v pritrdilnem ločenem mnenju zapisal, da »… six members of the
court agree that a district court may, in appropriate circumstances, order preferential relief
benefiting individuals who are not actual victims of discrimination as a remedy for violations of Title VI I…«. Podobno tudi v primeru Assotiation of Firefighters v. Cleveland,
106 S. Ct. at 3072 (1986): »…the voluntary action availabile to employers and unions seeking to eradicate race discrimination may include reasonable race-conscious releif that benefits individuals who were not actual victims of discrimination«. Glej Tribe, 1985: 1538–
1539.
279 107 S. Ct. 1053 (1987).
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(npr. omejitev sredstev) onemogočali izvedbo postopka napredovanja.
Kot je v svoji odločitvi poudarilo sodišče, uveljavitev ukrepa ni zahtevala
odpuščanje nemanjšinskih policistov, temveč je zgolj zadržala njihovo
napredovanje za določen čas (to okoliščino je sodišče označilo kot manj
obremenjujočo od morebitne preprečitve možnosti za zaposlitev). Po
mnenju sodišča je konkreten način uveljavitve afirmativnih ukrepov nesporno zadostil kriterijem standardnega testa ustavnosti.
V ameriški ustavnosodni praksi sta se primera Local 28 Sheet Metal
Workers International Assotiation in Paradise uveljavila kot precedenčni
odločitvi pri presojanju ustavne sprejemljivosti sodno odrejene pozitivne
diskriminacije. Vrhovno sodišče ZDA se je pri presoji te kategorije pozitivne diskriminacije odločilo za interpretacijo vsebine in namena XIV.
amandmaja k Ustavi ZDA in VII. poglavja Zakona o civilnih pravicah, ki
sovpada z izvirno vsebino in z namenom navedenih aktov (uveljavljanje
učinkovitih sredstev za preprečevanje oziroma odpravo posledic pretekle
diskriminacije).
V primeru Local Number 93, International Association of Firefighters
v. Cleveland280 iz leta 1987 je sodišče potrdilo ustavno sprejemljivost
prednostnega obravnavanja, ki je bilo vključeno v sporazumu med temnopoltimi in hispanoameriškimi pripadniki gasilske brigade in mestno
občino Cleveland. Temnopolti in hispanoameriški pripadniki gasilske
brigade so z razredno tožbo (»class action«) tožili mesto Cleveland, ki naj
bi po njihovem mnenju v postopkih zaposlovanja in napredovanja gasilcev ravnalo rasno diskriminatorno. Stranki spora sta sklenili poravnavo v
obliki sporazuma, ki je v postopku zaposlovanja in napredovanja uveljavil pozitivno diskriminacijo, da bi preprečil oziroma odpravil posledice
pretekle diskriminacije. Ta sporazum je pred Okrožnim sodiščem s tožbo
izpodbijal sindikat, v katerem so prevladovali belopolti delavci. Sodišče
je menilo, da soglasje sindikata ob sklenitvi sporazuma ni bilo potrebno,
pri čemer sodišče meritorno o ustavni oziroma zakonski sprejemljivosti
ukrepa ni odločalo. Sindikat je izkoristil vsa razpoložljiva pravna sredstva, zato je v zadevi na koncu razsodilo Vrhovno sodišče ZDA. Sodišče je
v svoji odločitvi razločilo med afirmativnimi ukrepi, ki jih zakonodajalec,
nosilci izvršilne oblasti, imetniki javnih pooblastil ali pravne osebe zasebnega prava uveljavljajo na pravno neobvezujoči osnovi, in afirmativnimi ukrepi, ki jih odredi sodišče. Menilo je, da je prostovoljno uveljavljanje ukrepov za preprečevanje oziroma odpravo diskriminacije (tudi
uveljavljanje prednostnega obravnavanja) prednostna oblika uresničevanja VII. poglavja Zakona o civilnih pravicah in XIV. amandmaja k Ustavi
ZDA. V imenu večine sodnikov je sodnik Brennan poudaril, da prostovoljno uveljavljanje ukrepov prednostnega obravnavanja s strani lokalnih
oblasti ni obremenjeno z omejitvami, ki zaradi načela delitve oblasti (»separation of powers«) veljajo za morebitno sodno odrejanje ukrepov pozi280 478

U. S. 501 (1986).
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tivne diskriminacije. Med enostranskim prostovoljnim uveljavljanjem pozitivne diskriminacije s strani lokalne oblasti in uveljavljanjem ukrepov
na temelju soglasja med lokalno oblastjo in zasebnimi subjekti v ustavnopravnem smislu po večinskem mnenju sodišča ni kakovostne razlike.
Tudi v tem primeru je sodišče eksplicitno izpostavilo stališče, da bi bilo
ironično, če bi pravo, ki je nastalo zaradi soočenja s posledicami stoletja
trajajoče rasne nepravičnosti, vključevalo prepoved uveljavljanja na rasi
temelječih neobveznih ukrepov, ki so namenjeni preprečevanju oziroma
odpravljanju posledic pretekle rasne diskriminacije (glej Tribe, 1985:
1540–1541).
V sodni praksi Vrhovnega sodišča ZDA najdemo tudi precedens, ki se
nanaša na presojo ustavne sprejemljivosti oziroma dopustnosti pozitivne
diskriminacije, ki je bila uveljavljena, da bi preprečevala manj ugoden
položaj žensk. V zadevi Johnson v. Santa Clara Transportation Agency281
iz leta 1987 je sodišče potrdilo ustavno sprejemljivost prednostnega
obravnavanja, ki je bilo namenjeno spodbujanju zaposlovanja žensk v
poklicih in na delovnih mestih, od katerih so bile ženske v preteklosti
odrinjene. Javno prevozno podjetje je v kontekstu uveljavljanja afirmativnega ukrepa med dvema kandidatoma (moškim in žensko), ki sta izpolnjevala vse pogoje za napredovanje, izbralo žensko. Sodišče je svojo
odločitev utemeljilo s stališčem, da to, da je delodajalec (v okviru sektorja, v katerem so do tedaj vseh 238 delovnih mest zasedali moški)
omogočil napredovanje ženski, ki je dosegla za malenkostno razliko
slabši rezultat kot moški protikandidat, v ničemer ne nasprotuje prepovedi diskriminacije iz VII. poglavja Zakona o civilnih pravicah. Sodnik
Stevens je v pritrdilnem ločenem mnenju posebej poudaril, da verjetnost
pozitivnih družbenih posledic v prihodnosti zadostuje za utemeljitev
legitimnega namena neobveznega uveljavljanja pozitivne diskriminacije
(»forward-looking considerations can provide sufficient justification for voluntary affirmative action«). Pri tem je posebej opozoril, da je uveljavljanje
prednostnega obravnavanja časovno omejeno (dopustno je toliko časa,
da doseže namen, ki ga zasleduje).
V primeru Johnson je sodišče potrdilo ratio decidendi iz primera Weber.
Menilo je, da za ustavno oziroma zakonsko sprejemljivost pozitivne
diskriminacije zadostuje, da je delodajalec izkazal očitno nesorazmerje
(»manifest imbalance«) v zastopanosti žensk in moških na področju zaposlovanja, na katerem je bila v preteklosti navzoča groba spolna segregacija. Sodišče je kot kriterij za ugotavljanje »očitnega nesorazmerja« izpostavilo razliko v odstotku žensk na zahtevnejših delovnih mestih v
posameznih sektorjih zaposlovanja in odstotkom, ki ga imajo ženske (in
pripadniki etničnih manjšin) v skupnem številu zaposlenih v lokalni
skupnosti.282 Obstoj očitnega nesorazmerja v zastopanosti po mnenju
281 107

S. Ct. 1442 (1987).
Weber v. United Steelworkers, 443 U. S. 193 (1979).
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sodišča zadostuje za uveljavitev na spolu ali rasi temelječega prednostnega obravnavanja. Slednje sovpada z zakonsko (poglavje VII Zakona o civilnih pravicah) določenim namenom preprečevanja oziroma odpravljanja posledic diskriminacije pri zaposlovanju in ne posega v interes
posameznikov, ki jim ukrep eksplicitno ni namenjen (moški in pripadniki nemanjšinskih družbenih skupin).283
Podobno kot v nekaterih drugih primerih tudi v tem primeru ustavna
sprejemljivost pozitivne diskriminacije v pogledu (ne)legitimnosti cilja ni
bila utemeljena na dokazovanju obstoja pretekle diskriminacije oziroma
dokazovanju dejstva, da je javno prevozno podjetje pri zaposlovanju oziroma v postopkih napredovanja na delovnem mestu v preteklosti diskriminiralo ženske, temveč na pristopu »forward-looking«. V obrazložitvi
svoje odločitve je sodišče zavrnilo večino ugovorov zoper ustavno sprejemljivost neobveznega uveljavljanja prednostnega obravnavanja, ki se
(namesto z razlogi preprečevanja oziroma odpravljanja pretekle diskriminacije) utemeljuje s pozitivnimi učinki, ki naj bi jih uveljavitev tega ukrepa imela v prihodnosti. Poleg tega je bil po oceni sodišča v konkretnem
primeru uveljavljanja afirmativnega ukrepa spol le eden izmed enakovrednih kriterijev, ki jih je bilo potrebno izpolniti za napredovanje.
Uveljavljanje afirmativnega ukrepa tudi ni vključevalo ženske kvote kot
najbolj drastične in ustavnopravno občutljive oblike pozitivne diskriminacije. Cilj sorazmerne zastopanosti ni bil opredeljen statično (numerično), temveč kot imperativ, ki naj zagotovi bolj sorazmerno navzočnost
žensk v sektorjih zaposlovanja, v katerih so bile tradicionalno zapostavljene.284 Glede na način upoštevanja rase in spola kandidatov kot kriterija za napredovanje na delovnem mestu, je sodišče afirmativni ukrep, ki
ga je uveljavilo javno prevozno podjetje, označilo kot preprost, prilagodljiv in pristop »case by case«, ki je namenjen zagotavljanju bolj enakovredne zastopanosti etničnih manjšin in žensk med zaposlenimi v podjetju.285 Po mnenju sodišča je konkretna oblika afirmativnega ukrepa
nesporno zadostila kriterijem standardnega testa ustavnosti.
Analiza ameriške ustavnosodne prakse v obdobju med letoma 1971 in
1987 pokaže, da je bilo »razumno oblikovano« (»reasonably tailored«)
283 Sodišče

sicer ni določilo konkretnega obsega »očitnega nesorazmerja« v zastopanosti, poudarilo pa je, da ni potrebno, da bi bilo nesorazmerje tako veliko, da bi predstavljalo »prima facie« diskriminacijo. Drugače je v svojem pritrdilnem ločenem mnenju menil sodnik O’Connor, ki je zavzel stališče, da bi morala biti sprejemljivost pozitivne diskriminacije tako na podlagi VII. poglavja Zakona o civilnih pravicah kot
tudi na podlagi XIV. amandmaja k Ustavi ZDA odvisna od »oprijemljivega kriterija«
(npr. od statistično določene nesorazmernosti v zastopanosti spolov ali etničnih
manjšin). Kljub takšnemu stališču je v zadevnem primeru sodnik O’Connor glasoval
za ustavno sprejemljivost afirmativnega ukrepa.
284 »… the program referred to the percentage of women in the labor market not as a rigid goal,
but as a »benchmark« for measuring its progress in opening up traditionally segregated job
categories.«
285 »… a moderate, flexible, case-by-case approach to effectuating a gradual improvement in the
representation of minorities and women in the Agency’s work force.«
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neobvezno uveljavljanje prednostnega obravnavanja (v širšem in ožjem
pomenu) v večini primerov skladno z XIV. amandmajem k Ustavi ZDA
oziroma poglavjem VII Zakona o civilnih pravicah. Sodišče je praviloma
ugotovilo ustavno sprejemljivost vseh oblik pozitivne diskriminacije z
izjemo kvot, ki so predstavljale samodejno prednostno obravnavanje pripadnikov (podzastopane) etnične manjšine pri kandidiranju za zaposlitev ali sprejem v visokošolski študijski program. Kvantitavna (numerična) pozitivna diskriminacija v obliki uveljavitve kvote, ki raso, etnično
pripadnost ali spol upošteva kot izključni kriterij prednostnega obravnavanja, je po mnenju Vrhovnega sodišča ZDA nasprotovala tako Ustavi
ZDA kot tudi zakonskim določbam o prepovedi diskriminacije.
V obdobju med letoma 1971 in 1987 se je v sodni praksi kljub nasprotujočim mnenjem uveljavilo stališče, da je treba pri presoji ustavne sprejemljivosti prednostnega obravnavanja (v nasprotju z drugimi oblikami
rasnega in spolnega razločevanja) uporabiti standardni test ustavnosti
(intermediate scrutiny). Ob uporabi standardnega testa je sodišče pri presoji ustavne sprejemljivosti prednostnega obravnavanja presojalo razumnost (»reasonability«) in potrebnost (»necessity«) sredstva za dosego cilja,
ki ga pozitivna diskriminacija zasleduje. Poleg teh kriterijev je sodišče
kot pogoj za ustavno sprejemljivost prednostnega obravnavanja izpostavilo tudi časovno fleksibilnost, možnost prenehanja in neškodljivost za
pripadnike (pripadnice) nemanjšinske družbene skupine.
Obdobje po letu 1987
V obdobju po letu 1987 je bilo Vrhovno sodišče ZDA manj naklonjeno
pozitivni diskriminaciji, ki so jo, v podobnih oblikah oziroma na podoben način kot dotlej, na neobvezni pravni podlagi uveljavljali nosilci
državne in lokalne oblasti. V primeru City of Richmond v. Croson286 iz
leta 1989 je Vrhovno sodišče ZDA odločalo o ustavni sprejemljivosti afirmativnega ukrepa, ki je na nekaterih področjih zaposlovanja na območju
mesta Richmond vključeval numerično obliko prednostnega obravnavanja pripadnikov temnopolte etnične manjšine (rasno kvoto). Sodišče je
menilo, da je program nasprotoval XIV. amandmaju k Ustavi ZDA, ker ni
bil ustrezno oblikovan (»narowly tailored«) (prim. Kommers, Finn, 1998:
737–739). Sodišče se je v zadevnem primeru odločilo za restriktivnejši
pristop k razlagi XIV. amandmaja, saj je ocenilo, da amandma pri uveljavljanju določbe o enakem pravnem varstvu organom državne in lokalne oblasti ne zagotavlja enakega obsega pravnega urejanja, kot ga imajo
zvezni organi zakonodajne in izvršilne oblasti. Sodnik Scalia je v pritrdilnem ločenem mnenju zavzel stališče, da je sodišče v preteklih odločitvah
pozitivno diskriminacijo potrdilo kot ustavno sprejemljivo izključno v
primerih, ko so afirmativne ukrepe uveljavljali organi zvezne oblasti ali
ko so ukrepe uveljavili imetniki zveznega javnega pooblastila. V primeru
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Croson je sodišče odstopilo od stališča, da je treba pri presoji ustavne
sprejemljivosti prednostnega obravnavanja uporabiti standardni test
ustavnosti (intermediate scrutiny). Sodnik O’Connor se je naslonil na stališče, za katero se je glede na prejšnje odločitve Vrhovnega sodišča zdelo,
da je bilo preseženo: da je treba vse oblike rasnega razvrščanja podvreči
strogemu testu ustavnosti (strict scrutiny). Uporaba strogega testa pri presoji skladnosti pravnega urejanja s XIV. amandmajem naj bi po večinskem mnenju sodišča zagotavljala, da standard presoje ne bo odvisen
od rase ali spola pravnih naslovljencev (prim. Kommers, Finn, 1998:
737–739). Iz prikaza ključnih elementov odločitve v primeru Croson je
razvidno, da se je sodišče vnovič odmaknilo od ustaljene sodne prakse in
hkrati tudi od vsebine, ki so jo v času svojega nastanka imela določila o
enakem pravem varstvu in prepovedi diskriminacije. Možnosti za uveljavljanje prednostnega obravnavanja (s strani organov državnih in lokalnih oblasti), s katerimi bi preprečili ali uveljavili diskriminacijo ali manj
ugoden položaj itd., so bile s takšno odločitvijo sodišča občutno manjše.
V primeru Metro Broadcasting, Inc. v. Federal Communications Commision287 iz leta 1990 je sodišče znova dopustilo uveljavitev pozitivne diskriminacije kot posebnega protidiskriminacijskega ukrepa, vendar je
pozitivno diskriminacijo v tem primeru na neobvezni podlagi uveljavil
organ zvezne oblasti. Sodišče je potrdilo ustavno sprejemljivost afirmativnega ukrepa, ki je v postopku izdaje dovoljenj za oddajanje radijskega
signala in TV-signala vključeval prednostno obravnavanje pripadnikov
etničnih manjšin. Večina sodnikov Vrhovnega sodišče ZDA se je sklicevala na primer Fullilove in ugotovila, da je konkretno obliko afirmativne
akcije oblikoval zvezni zakonodajalec, ki mu XIV. amandma zagotavlja
možnost, da z ukrepi, ki vključujejo (načeloma nedopustno) rasno
razvrščanje, zasleduje cilj preprečevanja de facto diskriminacije pripadnikov etnične manjšine. Sodnik Brennan se je v vlogi sodnika poročevalca
zavzel za uporabo standardnega testa ustavnosti, ki ga je sodišče pri
presoji ustavne sprejemljivosti pozitivne diskriminacije (kot »benigne«
oblike rasnega razločevanja) prvič uporabilo v primeru Bakke. Sodnik
Kennedy je v svojem sicer pritrdilnem ločenem mnenju podvomil v sposobnost verodostojnega razločevanja med t. i. malignimi oblikami rasnega razločevanja (de iure rasno diskriminacijo) na eni strani in t. i. benignimi oblikami (razločevanje, ki je namenjeno odpravljanju posledic de iure
diskriminacije) na drugi strani. Po njegovem mnenju se domala vsi subjekti, ki na zakonodajni, izvršilni ali lokalni ravni uveljavljajo razlikovanje na podlagi rase, sklicujejo na »benignost« teh ukrepov (zasledovali
naj bi legitimen cilj). Sodnik Kennedy je v svojem ločenem mnenju izrazil zaskrbljenost, da je sodišče pri razlagi XIV. amandmaja doktrino
»equal but separate« zamenjalo z doktrino »unequal but benign«.
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Nenaklonjenost pozitivni diskriminaciji je nato sodišče zopet izkazalo
v primeru Adarand Constructors, Inc. v. Pena288 iz leta 1997. V primeru
Adarand je sodišče vnovič odločalo o ustavni sprejemljivosti uveljavljanja
pozitivne diskriminacije s strani organov zvezne oblasti. Zvezno ministrstvo za promet je v skupnem skladu sredstev, ki so bila namenjena za
gradnjo avtomobilskih cest, določen delež rezerviralo za sklepanje pogodb s podjetji izvajalci, ki so bila v lasti pripadnikov etničnih manjšin.
V skladu s posebnim zakonom so bila »manjšinska« ekonomsko in socialno deprivilegirana podjetja upravičena do najmanj 10 % sredstev iz
omenjenega sklada. Podjetje Adarand Constructors, ki ni bilo manjšinsko, kljub ugodnejši ponudbi od manjšinskega podjetja Gonzales Company, na razpisu ni bilo izbrano. Podjetje Adarand je vložilo tožbo, ki je
bila pred nižjimi sodišči zavrnjena kot neutemeljena. Podjetje se je
pritožilo na Vrhovno sodišče ZDA. V pritožbi je navedlo, da je etnično
razločevanje pri sklepanju pogodb z izvajalci diskriminatorno, in da kot
takšno nemanjšinskim podjetjem, ki niso deležna prednostnega obravnavanja, nalaga nedopustno breme. Sodišče je ugotovilo, da je pravna
podlaga za odločitev zagotovljena v XIV. amandmaju k Ustavi ZDA, ki
posameznikom in pravnim osebam zagotavlja enako pravno varstvo v
postopkih pred organi javne oblasti. Ob pregledu preteklih primerov, v
katerih je odločalo o ustavni sprejemljivosti pozitivne diskriminacije, je
sodišče ugotovilo, da glede vprašanja, kateri test ustavnosti velja uporabiti, med sodniki ni bilo soglasja. Glede na to da je sodišče v posameznih
primerih uporabilo različna testa ustavnosti, si je v primeru Adarand še
posebej prizadevalo, da bi pri presojanju ustavnopravne sprejemljivosti
uveljavljanja pozitivne diskriminacije dokončno vzpostavilo konsistentno ustavnosodno prakso. Sodniki s konservativnimi nazori so tudi tokrat
menili, da je vsakršno rasno razvrščanje a priori ustavno sporno in zato
zahteva uporabo strožjega testa ustavnosti. Na drugi strani so sodniki z
liberalnimi nazori uveljavljanje pozitivne diskriminacije opredeljevali kot
»benigno« rasno razločevanje, ki je namenjeno preprečevanju oziroma
odpravljanju posledic pretekle diskriminacije pripadnikov etničnih
manjšin, zagotavljanju njihove uravnotežene zastopanosti ipd.. Po mnenju teh sodnikov za ustavno sprejemljivost pozitivne diskriminacije zadostuje, da prestane standardni test ustavnosti. Kljub temu da je v primeru Metro Broadcasting, Inc. uporabilo standardni test, se je sodišče v
primeru Adarand odločilo, da bo uporabilo strožji test ustavnosti. Sodišče
je v duhu argumentov svojih konservativnih članov poudarilo, da je treba
strožji test uporabiti v vseh primerih, kadar prednostno obravnavanje
uveljavljajo organi zvezne oblasti. Na podlagi navedenih izhodišč je
sodišče ugodilo tožbi in razveljavilo ukrep.
Sodišče se je v primeru Adarand vnovič oddaljilo od izvirne vsebine in
namena XIV. amandmaja, saj je menilo, da mora vsako rasno razvrščanje
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ne glede na svoj namen prestati strožji test ustavnosti (»… any governmental classification based on race must be subject to strict scrutiny …«). Ustavno
sprejemljivo naj bi bilo prednostno obravnavanje pripadnikov manjšinskih etničnih skupin, ki učinkovito zasleduje nujen javni interes (»compelling governmental interest«) in je ustrezno oblikovano za izpolnitev tega
cilja (»narrowly tailored to further that interest«). Sodišče je poudarilo, da
bo pozitivna diskriminacija kot poseben ukrep za preprečevanje manj
ugodnega položaja pripadnikov/pripadnic etničnih manjšin ustavno
sprejemljiva le izjemoma.
Sodnik Stevens je v odklonilnem ločenem mnenju ponovil argumente,
ki so jih sodniki, ki so nasprotovali uporabi strožjega testa ustavnosti, izpostavili že v primeru Croson. Kot ključno pomanjkljivost večinskega
stališča je izpostavil dejstvo, da ne razločuje rasnega razločevanja, ki je
namenjeno preprečevanju diskriminacije, od rasnega razločevanja, ki je
diskriminacija. Poudaril je, da rasno nevtralni instrumenti zaradi nezadostne učinkovitosti ne zadostujejo za učinkovit boj proti posledicam
pretekle diskriminacije oziroma učinkom de facto diskriminacije. Po njegovem mnenju nedovzetnost večinskega stališča za razločevanje med benignim in malignim rasnim razvrščanem nasprotuje izvirni vsebini in namenu XIV. amandmaja k ustavi ZDA.
Na odločitev v primeru Adarand se je ostro odzvala tudi (strokovna)
javnost. Brody ocenjuje, da je primer Adarand opozoril na nevaren trend
v odločanju Vrhovnega sodišča ZDA, ki je naravnan k absolutnemu preprečevanju uveljavljanja pozitivne diskriminacije. V večinski odločitvi
Vrhovnega sodišča se je po njegovem mnenju izrazila konservativna
ideologija, ki nasprotuje izvirni vsebini in namenu XIV. amandmaja in
zakonodaje o temeljnih pravicah. Slednja je, kot trdi Brody, v interesu
učinkovitega preprečevanja diskriminacije in odpravljanja izrazite družbene neenakosti poleg rasno nevtralnih protidiskriminacijskih mehanizmov (»color-blind mechanisms«) predvidela tudi uveljavljanje ukrepov, ki
vključujejo neenako (diferencirano) pravno obravnavanje na podlagi rase
ali spola. Brody svojo kritiko sklene s tezo, da sodišče v zadevi Adarand
napačno interpretira izvirno vsebino in namen XIV. amandmaja in zakonodaje o temeljnih pravicah ter zavira prizadevanje Kongresa za uveljavitev te vsebine in namena prek zakonodaje. Po njegovem mnenju bi moralo sodišče pristop k presoji ustavne sprejemljivosti, na katerega se je
naslonilo v primeru Adarand, čim prej spremeniti.
Ostre kritike so le deloma dosegle svoj namen. Vrhovno sodišče ZDA
je ustavno dopustnost afirmativnih ukrepov vnovič presojalo v primerih
Grutter v. Bollinger289 in Gratz v. Bollinger290 iz leta 2003. Odločitev
Vrhovnega sodišča je v obeh primerih zelo podobna odločitvi v primeru
Bakke (glej zgoraj). Sodišče je razveljavilo sprejemni program Fakultete za
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literaturo, znanost in umetnost Univerze Michigan, ker naj bi vključeval
samodejno in brezpogojno prednostno obravnavanje temnopoltih kandidatov. Drugače je sodišče odločilo pri presoji sprejemnega programa
Pravne fakultete, ki ni vključeval samodejnega in brezpogojnega prednostnega obravnavanja. Sodišče je vnovič poudarilo, da določba o enakopravnosti oziroma enakem varstvu v XIV. amandmaju k Ustavi ZDA
univerzam pri sprejemanju študentov dovoljuje omejeno (!) neenako obravnavanje (razvrščanje) na podlagi rase. Razločevanje na podlagi rase
mora biti ustrezno oblikovano (»narrowly tailored«), kar pomeni, da prednostno obravnavanje ne sme biti samodejno in brezpogojno, da mora
omogočati individualno obravnavo vsakega posameznega kandidata ter
da mora biti časovno omejeno (univerze morajo periodično preverjati
obstoj potrebe po uveljavljanju prednostnega obravnavanja). Ob navedenem je sodišče na univerze naslovilo navodilo, naj pri prizadevanju za
odpravo posredne rasne diskriminacije in rasno uravnoteženje študentske populacije skrbno proučijo možnost in učinkovitost uveljavljanja
rasno nevtralnih ukrepov, pri čemer naj se omejeno uveljavljanje afirmativnih ukrepov pri sprejemanju študentov izvaja le kot skrajni ukrep.

POZITIVNA DISKRIMINACIJA V SODNI PRAKSI SODIŠČA
EVROPSKIH SKUPNOSTI V LUKSEMBURGU
Positive action is … inspired by the goal of
substantive equality, which demands that
unequal situations be not treated equally…
V Evropski uniji oziroma v državah članicah Evropske unije je bilo uveljavljanje pozitivne diskriminacije (v ožjem pomenu) zaradi zgodovinskih, ekonomskih, socialnih in kulturnih razlogov doslej veliko manj
navzoče kot v ZDA. V pravnih virih Evropske unije se je model vsebinske
enakopravnosti, in skupaj z njim pravna podlaga za uveljavljanje pozitivnih ukrepov na tako rekoč vseh področjih preprečevanja diskriminacije,
izoblikovala šele v zadnjih nekaj letih. Pozitivna diskriminacija se je na
področju zaposlovanja, drugače kot v ZDA, uveljavila predvsem kot instrument za preprečevanje manj ugodnega položaja zaradi spola, za uveljavljanje bolj uravnotežene zastopanosti spolov oziroma za uveljavljanje
dejanske enakopravnosti oziroma enakih možnosti žensk in moških pri
uresničevanju pravice do dela in zaposlovanja. Sodna praksa se je v
nekaterih državah članicah Evropske unije izoblikovala pri odločanju
sodišč z ustavnosodnimi pristojnostmi, na ravni Skupnosti pa tudi pri
odločanju Sodišča Evropskih skupnosti v Luksemburgu.
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V tem poglavju se bom osredotočil na relevantno sodno prakso, ki se
je na področju zaposlovanja v zvezi z uveljavljanjem pozitivne diskriminacije (v ožjem pomenu) oblikovala pri odločanju Sodišča Evropskih
skupnosti v Luksemburgu. Iz prikaza je razvidno, v katerih primerih,
pod kakšnimi pogoji in v kakšni obliki pozitivna diskriminacija pripadnikov/pripadnic podzastopanega spola ne nasprotuje pravu Skupnosti.
Kalanke v. Freie Hansastadt Bremen (1995)
V primeru Kalanke291 je Sodišče Evropskih skupnosti presojalo dopustnost prednostnega obravnavanja pripadnice podzastopanega spola, ki je
v nemški zvezni deželi Bremen v javnem sektorju kandidirala za napredovanje na višje delovno mesto. Statut mesta Bremen je v skladu z zvezno in deželno zakonodajo določal, da mora (!) delodajalec v določenih
segmentih zaposlovanja v primeru, ko je eden od obeh spolov zastopan
manj kot 50-odstotno, prednostno obravnavati pripadnika oziroma pripadnico podzastopanega spola, če je bil(a) za napredovanje na višje
delovno mesto najmanj enako strokovno usposobljen(a) kot protikandidat(ka). V konkretnem primeru sta se za napredovanje potegovala dva
enako strokovno usposobljena kandidata (ženska in moški), pristojna
služba Javnega komunalnega podjetja mesta Bremen pa je ob sklicevanju
na določbe mestnega statuta napredovanje ponudila ženski kandidatki.
Moški kandidat, ki je bil v prizadevanju za napredovanje neuspešen, se
je pritožil na Sodišče v Luksemburgu.
Generalni pravobranilec (Advocate General) je menil, da uveljavljanje
pozitivnih ukrepov na podlagi 4. odstavka 2. člena Direktive 76/207/EEC
o uresničevanju načela enakega obravnavanja moških in žensk pri dostopu do zaposlitve in poklicnega usposabljanja ter glede delovnih pogojev
iz leta 1976 ni dovoljevalo samodejnega in brezpogojnega prednostnega
obravnavanja, ki bi se izvajalo z namenom uveljavitve določenega deleža
(50 %) zastopanosti posameznega spola. Pozitivni ukrepi se po mnenju
generalnega pravobranilca ne bi smeli uveljavljati v obliki »rezultatske
enakosti« (tj. v obliki kvot) in z namenom »mehanskega« odpravljanja
posledic (pretekle) diskriminacije žensk. Direktiva 76/207/EEC je po
mnenju generalnega pravobranilca dovoljevala uveljavljanje pozitivnih
ukrepov izključno v obsegu izenačevanja izhodiščnih možnosti žensk in
moških. Uveljavljanje pozitivnih ukrepov bi se moralo po njegovem mnenju osredotočiti na sprejemanje ukrepov (v okviru programov usposabljanja, izobraževanja, posebne pomoči, itd.), ki bi ženskam na splošno in
posebej na področjih, na katerih so očitno podzastopane čim bolj učinkovito zagotavljali enake (izhodiščne) možnosti, ne da bi pri tem posegalo v
pravico moških do enakega obravnavanja. Prednostno obravnavanje ženske kandidatke kot pripadnice »skupine« po mnenju generalnega pravobranilca namesto individualnega nedopustno vključuje kolektivni pri291 (1995)
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stop k enakopravnosti (»in taking the group as such into consideration, positive action marks a transition from the individual vision to the collective vision
of equality«).
Sodišče je soglašalo s stališčem generalnega pravobranilca in presodilo, da je bila zakonodaja zvezne dežele Bremen oziroma statut mesta Bremen v nasprotju z Direktivo 76/207/EEC. V sodbi je ugotovilo, da je
določilo nacionalne zakonodaje, ki ženskim kandidatkam za napredovanje – ki so najmanj enako strokovno usposobljene kot moški kandidati –
v primeru podzastopanosti zagotavlja samodejno in brezpogojno prednost (»automatic and unconditional priority«), diskriminatorno na podlagi
spola.292 Določilo nacionalne zakonodaje, ki ženskam zagotavlja absolutno in brezpogojno prednostno obravnavanje pri kandidiranju za zaposlitev ali napredovanje, je po mnenju sodišča presegalo okvir »pospeševanja enakih možnosti« in hkrati meje dopustnega odstopanja od načela
enakega obravnavanja iz 4. odstavka 2. člena Direktive 76/207/EEC.293
Sodišče je bilo zaradi restriktivnega pristopa k razlagi Direktive
76/207/EEC deležno ostrih kritik. Carusova npr. meni, da se je sodišče
naslonilo na individualistično koncepcijo pravic (»the court clung to the
ideal of individual rights«), ki nasprotuje vsakršni dovzetnosti za preprečevanje manj ugodnega družbenega položaja in spodbujanje enakih
možnosti pripadnikov oziroma pripadnic podzastopanega spola (glej Caruso, 2002: 5). Kritična do odločitve je bila tudi Evropska komisija, ki je
menila, da sodna razlaga direktive ne ustreza tistemu namenu, ki ga je
Evropski svet kot zakonodajalec zasledoval pri sprejemu tega akta.
Evropska komisija je sprejela Sporočilo Evropskemu svetu in Evropskemu parlamentu (»Communication to the European Council and the European Parliament«), v katerem je predlagala spremembo 4. odstavka 2.
člena Direktive 76/207/EEC. V predlogu za spremembo je Komisija eksplicitno opredelila pravno podlago za uveljavljanje prednostnega obravnavanja pripadnikov oziroma pripadnic podzastopanega spola pri zaposlovanju. Čeprav je predlog za spremembo upošteval, da je sodišče
odločilo, da samodejno in brezpogojno prednostno obravnavanje nasprotuje pravu Skupnosti,294 sprememba direktive v predlagani obliki ni bila
sprejeta.
292 »A

national rule that, when men and women who are candidates for the same promotion are
equally qualified, women are automatically to be given priority in sectors where they are
under-represented, involves discrimination on grounds of sex.« Glej gradivo Positive Action in the field of Equality between Women and Men, Final report of activities of
the Group of Specialists on Positive Action in the field of Equality between Women
and Men, EG-S-PA, Strasbourg, 2000.
293 »National rules which guarantee women absolute and unconditional prioroty for appointment or promotion go beyond promoting eyual opportunities and overstep the limits of exception in article 2(4) of the Directive.« Ibidem.
294 Predlog za spremembo 4. odstavka 2. člena se je v izvrniku glasil: »This Directive
shall be without prejudice to measures to promote equal opportunity for men and women, in
particular by removing existing inequalities which affect the opportunities of the under-re-
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Marschall v. Land Nordrhein-Westfalen (1997)
Sodišče Evropskih skupnosti je o dopustnosti pozitivne diskriminacije
znova odločilo leta 1998. V primeru Marshall295 je presodilo skladnost
Zakona o javnih uslužbencih zvezne dežele Nordrhein-Westfalen (Beamtengesetz fur das Land Nordrhein-Westfalen) z Direktivo 76/207/EEC.
Zakon je vključeval določbo, da je treba (!) v postopkih napredovanja na
višja delovna mesta v primeru podzastopanosti prednostno obravnavati
ženske kandidatke, če so strokovno in poklicno najmanj enako usposobljene kot moški kandidati, razen v primeru, če bi specifični individualni
razlogi pri moškem kandidatu (»reason specific to male candidate«) prevladali kot odločilni.296
V konkretnem primeru je bil učitelj moškega spola pri prizadevanju za
napredovanje na višje delovno mesto neuspešen, ker je pristojni odbor
za napredovanje prednostno obravnaval žensko kandidatko. Oba kandidata (moški in ženska) za napredovanje sta bila enako usposobljena, vendar je bila zato, ker so bile ženske v učiteljskem poklicu podzastopane,
na višje delovno mesto razporejena ženska kandidatka. Moški kandidat,
ki je bil zavrnjen, se je pritožil na nemško sodišče, ki je nato Sodišče v
Luksemburgu zaprosilo za presojo vprašanja skladnosti zakonodaje
dežele Nordrhein-Westfalen s 1. členom in 4. odstavkom 2. člena Direktive 76/207/EEC.
Čeprav je generalni pravobranilec svoje nasprotovanje sporni zakonodaji utemeljeval z identičnimi razlogi kot v primeru Kalanke, je sodišče tokrat odstopilo od svojih prejšnjih argumentov. Menilo je, da se način
prednostnega obravnavanja v primeru Marschall bistveno razlikuje od
samodejnega in brezpogojnega prednostnega obravnavanja v zakonodaji
dežele Bremen (primer Kalanke) in da posledično sporna zakonska ureditev dežele Norrhein-Westfalen ne nasprotuje 1. členu in 4. odstavku 2.
člena Direktive 76/207/EEC.297 Sporna določba v zakonodaji dežele Norpresented sex in the areas referred to in article 1(1). Possible measures shall include the giving of preference, as regards acess to employment or promotion, to a member of the underrepresented sex, provided that such measures do not preclude the assessment of particular
circumstances of an individual case.«
295 (1997) C–409/95.
296 »Where, in the sector of the authority responsible for promotion, there were fewer women
than man in the particular higher post in the career brecket, women are to be given priority
for promotion in the event of equal suitability, competence and professional performance,
unless reasons specific to another (male) candidate predominate.«
297 Sodišče je med drugim izpostavilo stališče, da zaradi navzočnosti predsodkov in stereotipov v zvezi z vlogo in položajem žensk v sodobni družbi (nagnjenost k daljšemu
prekinjanju delovnega razmerja zaradi obveznosti v družini, nosečnosti ali bolezni,
zmanjšana delovna prilagodljivost in mobilnost, nagnjenost k odsotnosti z delovnega mesta zaradi obveznosti v gospodinjstvu, vzgoji in skrbi za otroke ipd.), kriterij
najmanj enake strokovne usposobljenosti ne zagotavlja, da imata moški kandidat in
ženska kandidatka enake možnosti za zasedbo določenega delovnega mesta oziroma za napredovanje.
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drhein-Westfalen je po mnenju sodišča pristojnemu telesu za odločanje o
napredovanju omogočala, da je upoštevalo specifične individualne prednosti posameznega (moškega) kandidata (»the male candidate could point
out alternative criteria of preference«). Po mnenju sodišča prednostno
obravnavanje ženskih kandidatk, ki je bilo predvideno z zakonom, ni
bilo niti absolutno niti brezpogojno.
Sporno zakonsko pravo, ki je vključevalo prednostno obravnavanje, je
bilo po mnenju sodišča namenjeno preseganju in odpravljanju stereotipov in predsodkov v zvezi z družbeno vlogo žensk oziroma zmanjšanju
in odpravljanju škodljivih posledic, ki jih imajo takšni stereotipi in predsodki na zagotavljanje enakih možnosti za uresničevanje pravic obeh
spolov (»the rule counteracted the prejudicial effects on female candidates of
the attitudes and behaviour …«). Pri svoji odločitvi je sodišče izpostavilo
pridržek, da je potrebno kandidatom z enakovrednimi strokovnimi in
drugimi referencami zagotoviti objektivno upoštevanje okoliščin, ki so
specifične za posameznega kandidata oziroma kandidatko (»to take into
account all criteria specific to the individual candidates«). V primeru, da bi
specifične okoliščine tehtnico nagnile v prid moškega kandidata (»where
one or more criteria tilted the balance in favour of male candidate«), mora
imeti slednji prednost pred načelno prednostno obravnavano žensko
kandidatko.298
Odločitev Sodišča Evropskih skupnosti v primeru Marschall je po mnenju nekaterih precej dvoumna. Po eni strani je nesporno, da v državah
članicah Evropske unije spodbuja uveljavljanje prednostnega obravnavanja pripadnikov oziroma pripadnic podzastopanega spola pri zaposlovanju. Po drugi strani pa iz »pridržkov« k uveljavljanju pozitivnih ukrepov
ni povsem razvidno, kako in kdo bo zagotavljal objektivno in nevtralno
upoštevanje oziroma določanje specifičnih individualni okoliščin posameznega kandidata (kandidatke) in kakšna je (mora biti) povezanost teh
okoliščin s strukturno neenakostjo na trgu dela. Kritiki odločitve v primeru Marschall opozarjajo, da lahko pogoj upoštevanja »specifičnih individualnih okoliščin« v praksi privede do vnovičnega poudarjanja formalističnega pristopa k preprečevanju diskriminacije, v naslednjem koraku
pa tudi do odklonilnega stališča glede pozitivnih ukrepov kot posebnega
instrumenta za izboljš(ev)anje položaja žensk v družbi, še posebej na
področjih oziroma v segmentih zaposlovanja, na/v katerih so izrazito
podzastopane. Odločitev v primeru Marschall bi lahko oslabila prizadeva298 Zakonodaja,

ki vključuje prednostno obravnavanje žensk, bo glede na sodno prakso
Sodišča Evropskih skupnosti skladna s pravom Skupnosti, če bo vključevala t. i. »saving clause«, tj. zagotovilo, da bodo moški kandidati objektivno obravnavani, kar
vključuje dosledno upoštevanje oziroma presojo vseh lastnosti, ki so specifične za
posameznega kandidata in utegnejo v primerjavi z žensko kandidatko vplivati na
njegovo (večjo) primernost za sprejem na delovno mesto oziroma napredovanje (»a
garantee that the candidates will be the subject of an objective assessment which will take in
account all criteria specific to the individual candidates and will override the priority accorded to the female candidates …«).
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nje za preprečevanje manj ugodnega položaja zaradi spola oziroma za
uveljavljanje enakih možnosti pri zaposlovanju ne glede na spol. Carusova k navedenemu dodaja, da je sodišče v primeru Marshall nedvoumno
potrdilo prevladujočo vlogo meritokratične koncepcije enakopravnosti,
ki kot predpogoj prednostnega obravnavanja zahteva najmanj enako usposobljenost ženske kandidatke za zasedbo delovnega mesta oziroma za
napredovanje.299
Kritikam navkljub velja kot nesporno dejstvo izpostaviti, da je sodišče
pozitivno diskriminacijo, ki ni vključevala samodejnega in brezpogojnega prednostnega obravnavanja oziroma ki je omogočala individualno
obravnavo kandidatov za napredovanje (»personalized assessment of candidates«), opredelilo kot dopustno.
Po odločitvi v primeru Marschall je bilo z Amsterdamsko pogodbo
spremenjeno izvirno besedilo 141 člena PES. Evropska komisija je v 4.
odstavku 141. člena izrecno izpostavila, da lahko države članice sprejemajo ukrepe, ki vključujejo prednostno obravnavanja pripadnikov ali
pripadnic podzastopanega spola.300
S primeri, v katerih je presojalo skladnost prednostnega obravnavanja
s pravom Skupnosti, se je sodišče nato znova soočilo leta 2000. Tokrat je
uveljavljanju pozitivnih ukrepov z namenom preprečevanja manj ugodnega položaja pripadnikov oziroma pripadnic podzastopanega spola na
določenih področjih oziroma v določenih segmentih zaposlovanja izkazalo več naklonjenosti.
Badeck et al. v. Hessiche Ministerpräsident (2000)
V primeru Badeck301 je Sodišče Evropskih skupnosti presojalo skladnost
Zakona o enakih možnostih žensk in moških in o odpravi diskriminacije
žensk v javni upravi nemške zvezne dežele Hessen s pravom Skupnosti.
Zadevo je sodišču predložilo Ustavno sodišče zvezne dežele Hessen. Pobudniki presoje pred ustavnim sodiščem so menili, da je zakon v nasprotju z ustavo in Direktivo 76/207/EEC oziroma v nasprotju z interpretacijo direktive, ki jo je v primeru Kalanke zastopalo sodišče. Sporni 1.
odstavek 7. člena zakona je določal, da je treba (!) ženskam na poklicnih
mestih, ki vključujejo poklicno usposabljanje, v primeru podzastopanosti v posameznih poklicih oziroma na določenih delovnih mestih pri
opravljanju pogovorov (intervjujev) za sprejem na delovno mesto in v
programih usposabljanja zagotoviti najmanj polovico (50 %) mest.302 Ob
299 Glej

Caruso, 2002, str. 7. »… the Marschall formula requires that male and female candidate
be equaly qualified in order for preferential crieria to apply. Meritocracy still controls: nobody
else, in the pool of applicants, has better qualifications than the person who gets the job.«
300 Glej poglavje o pravni podlagi pozitivne diskriminacije v pravnem redu Evropske
unije.
301 (2000) C-158/97.
302 »In trained occupations in which women are under-represented, they are to bet aken into account to the extend of at least one half in the allocation of training places …«
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navedenem je bilo v spornem zakonu določeno, da se načeloma predvideno prednostno obravnavanje ženskih kandidatk ne uveljavi, če obstajajo utemeljeni pravni razlogi, ki temu nasprotujejo.
Sodišče je v svoji odločitvi poudarilo, da je zakon uveljavil fleksibilno
kvoto (»flexible result quota«) z namenom, da bi ženskam na tistih poklicnih mestih, na katerih so očitno podzastopane, zagotovil enake možnosti
zaposlovanja oziroma napredovanja. Ženske po mnenju sodišča kljub
formalni enakopravnosti z moškimi niso imele enakih možnosti dostopa
do nekaterih poklicnih mest. V skladu z navedenim je sodišče odločilo,
da je sporni zakon vključeval določbe, ki na sprejemljiv način spodbujajo
oziroma ustvarjajo enake možnosti. Prednostno obravnavanje žensk se ni
nanašalo na zaposlovanje (sprejemanje na delovno mesto), temveč na poklicno usposabljanje. Poleg navedenega je bilo, po mnenju sodišča, v
spornem zakonu določeno, da se načelno prednostno obravnavanje ženskih kandidatk ne uveljavi, če obstajajo utemeljeni pravni razlogi (»resons
of greater legal weight«), ki temu nasprotujejo. Takšno določilo po oceni
sodišča ne vključuje absolutnega in brezpogojnega prednostnega obravnavanja. Sporne določbe zakona po mnenju sodišča izboljšujejo položaj
žensk v javnem sektorju in so kot take skladne z določbo 4. odstavka
141. člena PES in z določbo 4. odstavka 2. člena Direktive 76/207/EEC, ki
spodbuja uveljavljanje ukrepov za izboljš(ev)anje položaja žensk v družbi
in uveljavljanje enakih možnosti ne glede na spol.
Na podlagi analize odločitev v primerih Kalanke, Marschall in Badeck je
mogoče sklepati, da so pozitivni ukrepi ob izpolnjevanju nekaterih predpostavk (zagotovila za individualno obravnavo kandidatov in njihove najmanj enake usposobljenosti) v optiki presoje Sodišča Evropskih skupnosti integralna sestavina koncepta enakopravnosti. Po mnenju Carusove je
evropska različica prednostnega obravnavanja navdahnjena s konceptom
vsebinske (substancialne) enakopravnosti, ki si prizadeva za preprečevanje manj ugodnega položaja oziroma za izenačevanje možnosti za zasedbo delovnega mesta, napredovanje ali usposabljanje, pri tem se dosledno
izogiba situaciji, v kateri bi bil(a) v manj ugoden položaj potisnjen(a)
kandidat(ka), ki na načelni ravni ni upravičen(a) do potencialnega prednostnega obravnavanja. Po prepričanju Carusove pozitivni ukrepi ne
povzročajo obrnjene diskriminacije (»reverse discrimination«).303

303 Glej

Caruso, 2002: 8. »… positive action is conceptually in tune with the principle of
equality, while affirmative action is not. Positive action aims at leveling the field for
all players…It consists of a number of techniques, such as special training and educational opportunities, which do involve redistribution, or diversion of resources
from one group to another. Yet, these techniques are only ment to allowe for fair
game. Positive action is, in other words, inspired by the goal of substantive equality,
which demands that unequal situations be not treated equaly. But it never makes
the playing field rougher for individuals outside of the protected categories. It does
not really cause reverse discrimination.«
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Abrahamsson in Andersson v. Fogelkvist (2000)
Primer Abrahamsson in Andersson v. Fogelkvist304 je najnovejši primer, v
katerem je Sodišče Evropskih skupnosti odločalo o skladnosti pozitivnih
ukrepov s 4. odstavkom 2. člena Direktive 76/207/EEC. V postopku za
sprejem na delovno mesto visokošolske(ga) učiteljice (učitelja) je bila v
skladu z zakonom prednostno obravnavana ženska kandidatka, ki je bila
zadostno strokovno usposobljena (»sufficient qualifications«) za zasedbo
delovnega mesta, čeprav je bila v primerjavi z moškim protikandidatom
manj kvalificirana. Švedska vlada je sodišču predložila vprašanje skladnosti zakona o enakih možnostih s pravom Skupnosti. Sodišče je vnovič
presojalo vprašanje, kaj pomeni formulacija »ukrepi za pospeševanje
enakih možnosti moških in žensk«, ki jo vključuje Direktiva 76/207/EEC
oziroma ali direktiva (v kontekstu 4. odstavka 141. člena PES) dovoljuje
uveljavljanje pozitivnih ukrepov v primeru, ko je kandidatka, ki naj bi
bila prednostno obravnavana, manj strokovno usposobljena kot moški
(proti)kandidat. Sodišče je presojalo tudi vprašanje, ali so (v zadevnem
primeru) razlike v strokovni usposobljenosti kandidatov tako velike, da
bi bilo prednostno obravnavanje manj kvalificirane ženske kandidatke v
nasprotju z zahtevo po objektivnosti (objektivnem upoštevanju okoliščin, ki so specifične za posameznega kandidata ali kandidatko), ki jo je
sodišče opredelilo v primeru Marschall.
Zakonske določbe, ki so vključevale pravno podlago za uveljavljanje
pozitivne diskriminacije, so bile sprejete v interesu bolj uravnotežene zastopanosti ženskih in moških predavateljev (predavateljic) in asistentov
(asistentk) na švedskih univerzah. S podzakonskim aktom je bilo uveljavljanje prednostnega obravnavanja omejeno na vnaprej določena delovna
mesta (»pre-determined posts«) oziroma delovna mesta, ki so bila določena
v programih uveljavljanja enakih možnosti (univerze so jih na prostovoljni bazi uresničevale na podlagi zakona). Besedilo spornih zakonskih
določb je zahtevalo prednostno obravnavanje kandidata (kandidatke)
podzastopanega spola, ki je bil(a) za zasedbo delovnega mesta zadostno
strokovno usposobljen(a). Za zasedbo delovnega mesta je zadostovalo,
da je bil(a) kandidat(ka) podzastopanega spola enako ali skoraj enako usposobljen(a) (»if they were regarded as equally or almost equally qualified«).
Sporni zakon univerze sicer ni zavezoval k samodejnemu prednostnemu
obravnavanju ženskih kandidatk, a je kljub temu odstopal od načina
prednostnega obravnavanja, ki ga je sodišče potrdilo v primerih Marschall in Badeck.
Sodišče je svojo odločitev naslonilo na presojo dveh kriterijev, ki bi ju
morale izpolnjevati sporne zakonske določbe: prvič, obstajati je morala
potreba po zaposlitvi kandidata (kandidatke) podzastopanega spola (»a
need for an applicant of under-represented sex to be selected was required«), in
drugič, razlika v strokovni usposobljenosti med kandidatko in kandida304 (2000)

C-407/98.
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tom ni smela biti tako velika, da bi prednostno obravnavanje nasprotovalo objektivnosti oziroma da bi onemogočalo upoštevanje okoliščin, ki so
specifične za posameznega kandidata ali kandidatko. Sodišče je po presoji teh kriterijev menilo, da je bila švedska zakonodaja v nasprotju s
pravom Skupnosti. Ukrep za preprečevanje manj ugodnega položaja pripadnikov/pripadnic podzastopanega spola, ki so ga vključevala sporna
določila zakona, je po mnenju sodišča pretirano temeljil na okoliščini
podzastopanosti, pri čemer kandidatom ni bilo dovolj zagotovljeno upoštevanje specifičnih individualnih okoliščin. Sodišče je menilo, da način
prednostnega obravnavanja ni bil sorazmeren s ciljem, ki ga je zasledoval
zakon.
Presoja v primeru Abrahamsson je problematična vsaj z dveh vidikov.
Ratio decidendi, na katerega se je oprlo Sodišče, ostro nasprotuje razumevanju prednostnega obravnavanja v državi članici Evropske unije oziroma Evropske skupnosti. Sodišče se je naslonilo na meritokratično načelo,
ki kot predpogoj prednostnega obravnavanja zahteva najmanj enako
usposobljenost kandidata (kandidatke) iz podzastopanega spola. Takšen
pristop močno odstopa od pristopa, ki se je uveljavil v državi članici
(prim. Caruso, 2002: 10). Švedske oblasti so namreč prednostno obravnavanje ženskih kandidatk za zasedbo učiteljskega delovnega mesta na
univerzah v primeru, če kandidatke posedujejo zadostne strokovne in ostale reference, prepoznale kot legitimen in primeren ukrep za uveljavitev
bolj uravnotežene zastopanosti spolov na akademskem področju. Problematično je tudi to, da je Sodišče pri presoji sprejemljivosti prednostnega
obravnavanja v primeru Abrahamsson uporabilo test ustavnosti oziroma
sorazmernosti, s čimer je napravilo korak nazaj, v smeri očitne zajezitve
možnosti prednostnega obravnavanja, k rigidni logiki presoje, ki jo je pokazalo v primeru Kalanke.305
Na predlog Komisije je bila leta 2002 sprejeta Direktiva 2002/73/EC o
dopolnitvi direktive 76/207/EEC o uresničevanju načela enakega obravnavanja moških in žensk pri dostopu do zaposlitve in poklicnega usposabljanja ter glede delovnih pogojev. Pravna podlaga za uveljavljanja pozitivne diskriminacije (v ožjem pomenu) kot posebnega instrumenta, ki
je namenjen preprečevanju manj ugodnega položaja pripadnikov oziroma pripadnic podzastopanega spola pri zaposlovanju, tudi v novi direktivi ni bila opredeljena eksplicitno. Spremenjeni 2. člen direktive v 4.
odstavku določa, da lahko države članice sprejemajo ukrepe za pospeševanje enakih možnosti moških in žensk, še posebej z odpravljanjem obstoječih neenakosti, ki vplivajo na možnosti dostopa do zaposlitve in poklicnega usposabljanja.306 Ne glede na navedeno načelna dopustnost
305 Glej

Caruso, 2002: 10. »… the test of proportionality is now promoted to fundamental
canon for the scrutiny of state measures on group affirmation. This is also a radical step,
seemingly adding nuance to the rigid parameters of Kalanke.«
306 Glej poglavje o pravni podlagi pozitivne diskriminacije v pravnem redu Evropske
unije.
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pozitivne diskriminacije (v ožjem pomenu) pripadnikov oziroma pripadnic podzastopanega spola v pravnem redu Skupnosti ne more biti
sporna.
Analiza nekaterih odločitev Sodišča Evropskih skupnosti pokaže, da
je sodišče pod določenimi pogoji dopustilo uveljavljanje prednostnega
obravnavanja (pozitivnih ukrepov oziroma pozitivne diskriminacije v
ožjem pomenu). Prednostno obravnavanje je opredelilo kot pomemben
instrument za spodbujanje enakih možnosti pri zaposlovanju in odpravljanja (posledic) deprivilegiranega položaja žensk.
Iz sodne prakse je nadalje razvidno, da nacionalna zakonodaja, ki pripadnikom/pripadnicam podzastopanega spola na določenih področjih
zaposlovanja zagotavlja absolutno in brezpogojno prednostno obravnavanje, napredovanje ali poklicno usposabljanje, presega okvir »pospeševanja enakih možnosti« in kot taka nasprotuje Direktivi 76/207/EEC
oziroma Direktivi 2002/73/EC.
Prednostno obravnavanje kandidatov (kandidatk) podzastopanega
spola za zaposlitev, napredovanje ali poklicno usposabljanje – ki je kandidatom in kandidatkam načeloma dostopno pod enakimi pogoji – je
skladno s pravom Skupnosti, če se uveljavlja pod pogojem, da se enako
strokovno usposobljenim kandidatom in kandidatkam zagotovi objektivno upoštevanje okoliščin, ki so specifične za posameznega kandidata oziroma kandidatko. V primeru, da bi specifične okoliščine tehtnico nagnile
v prid kandidata (kandidatke), ki ga (je) na načelni ravni prednostno
obravnavanje ne zadeva, mora le-ta imeti prednost pred kandidatom
(kandidatko), ki je načelno upravičen(a) do prednostnega obravnavanja.
Uveljavljanje prednostnega obravnavanja je v skladu z Direktivo
76/207/EEC oziroma Direktivo 2002/73/EC dopustno, če je kandidat(ka)
podzastopanega spola najmanj enako strokovno usposobljen(a) kot
(proti)kandidat(ka). V primeru, če je kandidat(ka), ki naj bi bil(a) prednostno obravnavan(a), manj strokovno usposobljen(a) kot (proti)kandidat(ka), pozitivna diskriminacija praviloma nasprotuje pravu Skupnosti,
razen v primeru, če je kandidatu (kandidatki), ki ga (je) prednostno
obravnavanje na načelni ravni ne zadeva, dovolj zagotovljeno upoštevanje specifičnih individualnih okoliščin. Način (oblika) prednostnega
obravnavanja mora biti sorazmeren s ciljem, ki ga zasleduje.307
307 Po

mnenju kritikov pozitivna diskriminacija (v ožjem pomenu) kot instrument za
preprečevanje manj ugodnega položaja oziroma za uveljavljanje enakih možnosti pri
uresničevanju pravic v pravu Skupnosti ostaja problematična. Iz aktualne sodne
prakse je razvidno, da uveljavljanje prednostnega obravnavanja podzastopanega
spola na področju zaposlovanja ne predpostavlja predhodne ocene možnosti oziroma verjetnosti, da ženske tudi v primeru, če v preteklosti ne bi bile podvržene diskriminaciji, na posameznih področjih zaposlovanja ne bi bile (približno) enakovredno zastopane. Podzastopanost žensk na nekaterih področjih zaposlovanja po
mnenju kritikov ni nujno posledica diskriminacije pri zaposlovanju, temveč je lahko
posledica preteklih neenakih možnosti pri dostopu do izobraževanja oziroma usposabljanja ali pa je preprosto posledica svobodne odločitve žensk glede poklicne us-
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Ženske kvote so kot oblika absolutnega in brezpogojnega prednostnega obravnavanja skladne s pravom Skupnosti v primeru, če se ne nanašajo na zaposlovanje (sprejem na delovno mesto in napredovanje na višje
delovno mesto), temveč na poklicno usposabljanje, vendar v tem primeru
pod pogojem, da se v posamičnih primerih načelno prednostno obravnavanje ženskih kandidatk ne uveljavi, če obstajajo posebej utemeljeni
pravni razlogi (»resons of greater legal weight«), ki temu nasprotujejo. Pri
tem velja poudariti, da se navedeno izrecno nanaša na ženske (ali moške)
kvote pri zaposlovanju. Vprašanja, ali so kvote na področju javnega
odločanja (npr. ženske kvote na kandidatnih listah pri volitvah v predstavniška telesa, ki se uveljavljajo v nekaterih članicah Evropske unije) v
skladu s pravom Skupnosti, Sodišče Evropskih skupnosti doslej še ni
presojalo.
Sodna praksa v Evropski skupnosti je v (pre)veliki meri zaznamovana
s tradicionalnim pristopom k uresničevanju enakopravnosti (»traditional
version of equality«), ki temelji na formalistično-individualistični koncepciji pravic. To velja tudi za najnovejšo odločitev v primeru Abrahamsson, v
katerem je sodišče državam članicam precej omejilo prizadevanja, da bi z
uveljavljanjem prednostnega obravnavanja zagotovile bolj uravnoteženo
zastopanost obeh spolov pri zaposlovanju, napredovanju in poklicnem
usposabljanju. Nekateri kritiki poudarjajo, da bi moralo sodišče temeljito
spremeniti razumevanje oziroma pristop k sodnemu presojanju dopustnosti prednostnega obravnavanja (»drastic revirement in the supranational
adjudication of positive action«). Po njihovem prepričanju bi se moralo
sodišče samoomejiti (»judicial restraint«) in državam članicam zagotoviti
več avtonomije pri spopadanju z diskriminacijo oziroma pri preprečevanju manj ugodnega položaja pripadnikov (pripadnic) podzastopanih,
obrobnih, šibkejših itd. družbenih skupin pri uresničevanju pravic. Kritiki si v postmodernem duhu prizadevajo za demi(s)tifikacijo stališč, ki so
v obdobju modernistične tradicije nasta(ja)la v zvezi z dojemanjem enakopravnosti. Takšen diskurzivni preobrat bi bil po njihovem prepričanju
potreben, da bi v pravnem in v širšem družbenem prostoru tradicionalistično razpravo nadomestil avtentičen diskurz o »evropejstvu«, ki naj bi
ga odlikovale enakopravnost, solidarnost in kulturna raznolikost.

meritve. Kritiki opozarjajo tudi na dejstvo, da se sodna praksa, ki bi opredelila meje
prednostnega obravnavanja pri preprečevanju (posredne) diskriminacije na podlagi
rase, telesne in (ali) duševne zaostalosti, verskega in drugega prepričanja, starosti ali
spolne usmerjenosti, se še ni izoblikovala.
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POZITIVNA DISKRIMINACIJA PRI URESNIČEVANJU PRAVICE
DO SODELOVANJA PRI ODLOČANJU O JAVNIH ZADEVAH
Smiselno, koristno in hkrati nujno je,
da se prizadevanje za enake možnosti
in bolj enakovredno zastopanost
podzastopanih in tako ali drugače
deprivilegiranih skupin v organih javnega
odločanja uveljavlja korak pred
drugimi vidiki zagotavljanja
enakopravnosti.

POZITIVNA DISKRIMINACIJA NA PODROČJU
JAVNEGA ODLOČANJA
Na področju javnega odločanja se je v Evropski uniji in njenih članicah
pozitivna diskriminacija v ožjem pomenu uveljavila predvsem kot instrument za uveljavljanje uravnotežene zastopanosti žensk in moških v predstavniških in drugih organih javne oblasti, v Sloveniji (kot posebnost!) pa
tudi na področju uveljavljanja pravice do odločanja oziroma sodelovanja
pri upravljanju javnih zadev pripadnikov in pripadnic narodnih in
etničnih manjšin. Omenjeni področji uveljavljanja pozitivne diskriminacije bom predstavil v sklepnih podpoglavjih.

POZITIVNA DISKRIMINACIJA KOT INSTRUMENT ZA UVELJAVITEV (BOLJ)
URAVNOTEŽENE ZASTOPANOSTI ŽENSK IN MOŠKIH V PREDSTAVNIŠKIH
IN DRUGIH ORGANIH JAVNEGA ODLOČANJA
Uvodno
V demokratičnem okolju se je stoletja trajajoča diskriminacija žensk v
posredni obliki ohranila tudi po razglasitvi enakosti obeh spolov pred zakonom in tudi potem, ko so bile ženske sredi prejšnjega stoletja s priznanjem volilne pravice formalno-pravno izenačene z moškimi tudi v pogledu sodelovanja pri upravljanju zadev javnega pomena.308 Pomemben
308 Izključevanje

žensk iz volilnih procesov je bilo dolga stoletja splošno pravilo. Celotna zamisel uveljavljanja človekovih pravic vključno z volilno pravico je bila prirejena interesom izobraženih starejših (belih) moških. Volilna pravica žensk je bila npr.
na Švedskem uvedena leta 1919, v Veliki Britaniji leta 1928, v Sloveniji med drugo
svetovno vojno, v Franciji in Švici pa šele po njej. Danes samoumevna pravica je bila
izbojevana v dolgotrajnih spopadih z (institucionaliziranimi) patriarhalnimi koncep-
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element manj ugodnega družbenega položaja in posredne (strukturne)
neenakopravnosti žensk naj bi predstavljalo dejstvo, da so ženske na
področju javnega odločanja, tj. v predstavniških in drugih telesih javne
oblasti, v organizacijah z javnimi pooblastili itd., v primerjavi z moškimi
izrazito podzastopane in marginalizirane.
Zato ni presenetljivo, da se je v zadnjih desetletjih prizadevanje za
(bolj) uravnoteženo zastopanost žensk in moških v javnem in političnem
življenju uveljavilo kot eno od osrednjih družbenih, političnih in pravnih
vprašanj. Spolno uravnotežena zastopanost v telesih javnega (političnega) odločanja je postala pomemben element uresničevanja demokracije, vladavine prava, enakopravnosti in sorazmerne družbene (ne)enakosti
obeh spolov. Postala je oboje, cilj in sredstvo zagotavljanja dejanske
enakopravnosti spolov in enakih možnosti pri uresničevanju pravic na
domala vseh področjih družbenega življenja.
V demokratično naprednejših okoljih se pri političnem načrtovanju in
pravnem urejanju družbenih razmerij ob tradicionalnih pristopih k zagotavljanju enakopravnosti in preprečevanju diskriminacije med spoloma
vse bolj uveljavlja aktivno prizadevanje v obliki uveljavljanja ukrepov in
spodbud za uveljavitev uravnotežene zastopanosti žensk in moških v
predstavniških in drugih organih javnega odločanja. Osrednjo vlogo in
pomen pri prizadevanju za uveljavitev (bolj) uravnotežene zastopanosti
žensk in moških v procesih javnega odločanja in enakih možnosti obeh
spolov pri uresničevanju pravice do sodelovanja pri upravljanju javnih
zadev gre pripisati mednarodnim vladnim in nevladnim organizacijam
na področju varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

UVELJAVLJANJE (BOLJ) URAVNOTEŽENE ZASTOPANOSTI ŽENSK IN MOŠKIH
V PREDSTAVNIŠKIH IN DRUGIH ORGANIH JAVNEGA ODLOČANJA V
MEDNARODNIH IN NADDRŽAVNIH DOKUMENTIH
V okviru OZN je bila že leta 1979 sprejeta Konvencija o odpravi vseh
oblik diskriminacije žensk, ki države v 7. in 8. členu zavezuje k sprejemanju ukrepov za odpravo diskriminacije žensk v javnem in političnem življenju.309 Konvencija ukrepov za odpravo diskriminacije na podlagi spola
ni vsebinsko precizirala. Pomemben politični akt, ki je bil sprejet v okviti družinskega in družbenega življenja. Kljub formalnemu priznanju enakopravnosti
in enake volilne pravice pa ženske v primerjavi z moškimi zaradi pretekle diskriminacije ostajajo v družbenem življenju deprivilegirane in dejansko neenakopravne,
zaradi izrazite podzastopanosti še posebej v pogledu možnosti sodelovanja pri političnem odločanju.
309 »State parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against
women in the political and public life …«
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ru OZN, je Platforma za ukrepanje, ki je bila leta 1995 sprejeta v Beijingu/Pekingu.310 Dokument vključuje ločeno poglavje, ki je posvečeno
vprašanju bolj uravnotežene zastopanosti žensk na področju javnega (političnega) odločanja. Ob sklicevanju na »primerne ukrepe«, ki naj bi se
uveljavljali v interesu odprave diskriminacije žensk v javnem in političnem življenju, je platforma bolj določna od konvencije. Skoraj vse
države OZN so se v platformi opredelile za uveljavljanje ukrepov za zagotovitev enakih možnosti dostopa žensk do mehanizmov javnega odločanja, pri čemer se med sprejemljivimi ukrepi omenjajo tudi pozitivni ukrepi
v obliki ciljnih deležev zastopanosti (»target-setting positive action«).
V okviru Sveta Evrope je bilo načelo paritetne demokracije (»principle
of parity democracy«) in vprašanje uravnotežene zastopanosti spolov prvič
izpostavljeno na seminarju o demokratičnem načelu enakovredne zastopanosti leta 1989 (ob štiridesetletnici ustanovitve Sveta Evrope).311 Na
podlagi sklepov seminarja je skupina strokovnjakov pripravila posebno
poročilo,312 ki je bilo objavljeno leta 1995. V poročilu so opredeljene strateške smernice za zagotovitev enakih pravic in uveljavitev enakovrednega družbenega položaja žensk in moških v državah članicah Sveta Evrope. Strateške smernice vključujejo ukrepe, ki zasledujejo uravnoteženo
zastopanost (»setting of parity tresholds«) oziroma določeno število (»target
figures«) žensk v državnih organih in v organih političnih strank. Med aktivnostmi Sveta Evrope pri prizadevanju za uresničevanje dejanske enakopravnosti spolov na področju javnega (političnega) odločanja in uveljavljanja enakovredne soudeležbe žensk v političnih procesih je treba
omeniti tudi konference Sveta ministrov (»Council of Ministers«) v Strasbourgu leta 1986, na Dunaju leta 1989, znova v Strasbourgu leta 1995 in
v Istambulu leta 1997. Na konferenci v Istambulu je Svet ministrov sprejel Deklaracijo o enakopravnosti žensk in moških kot temeljnem kriteriju demokracije313 in poseben dokument, v katerem je opredelil strategije
za uveljavitev uravnotežene zastopanosti žensk in moških na vseh
področjih družbenega življenja, vključno s področjem javnega odločanja.
V okviru konference so pristojna delovna telesa Sveta Evrope pripravila
dokument, ki vsebuje statistični pregled zastopanosti žensk v organih
javnega odločanja na državni in lokalni ravni v državah članicah Sveta
Evrope in opredeljuje instrumente za zagotovitev (bolj) uravnotežene za310 The

Beijing Platform for Action (1995).
naziv seminarja se je v angleškem izvirniku glasil »The democratic principle
of Equal representation – 40 years of Council of Europe activity«. Glej gradivo Positive Action in the field of Equality between Women and Men, Final report of activities of the Group of Specialists on Positive Action in the field of Equality between
Women and Men, (EG-S-PA), Strasbourg, 2000: 77.
312 Final report of activities of Group of Specialists on Equality and Democracy, Council
of Europe publishing, ISBN 92-871-2977-0.
313 Declaration on equality between women and men as a fundamental criterion of democracy.
311 Uradni
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stopanosti spolov. Pristojna delovna telesa dokument redno dopolnjujejo. Poleg Sveta ministrov sta med organi Sveta Evrope na področju prizadevanja za uravnoteženo zastopanost spolov dejavna tudi Parlamentarna
skupščina (»Parliamentary Assembly«) in Kongres lokalnih in regionalnih oblasti Evrope (»Congress of Local and Regional Authorities of Europe«). Med političnimi dokumenti, ki sta jih leta 1999 sprejela omenjena
organa, velja izpostaviti Priporočilo Parlamentarne skupščine št. 1413 o
enakovredni zastopanosti v političnem življenju (»Recommendation
14132 of the Parliamentary Assembly on equal representation in political
life«), Resolucijo št. 85 Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti Evrope o
udeležbi žensk v političnem življenju v evropskih regijah (»Resolution
85 of the Congress of Local and Regional Authorities of Europe on
women’s participation in political life in the regions of Europe«) in Priporočilo št. 68 Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti Evrope o udeležbi
žensk v političnem življenju v evropskih regijah (»Recommendation 68
on women’s participation in political life in the regions of Europe«).
V Evropski uniji je prizadevanje za uresničevanje enakopravnosti med
spoloma kot temeljna naloga Unije in njenih članic pravno opredeljeno v
PEU in PES. Spolna enakopravnost se v Evropski uniji oziroma v Evropski skupnosti v skladu s 13. členom PES načeloma zagotavlja in uresničuje na vseh področjih pravnega urejanja, torej tudi na področju
javnega odločanja. Vendar pa sekundarni pravni viri, ki bi državam članicam nalagali ali priporočali sprejemanje ukrepov za uveljavitev uravnotežene zastopanosti spolov v organih javnega (političnega) odločanja, (še)
ne obstajajo. Zagotavljanje enakopravnosti oziroma enakih možnosti
obeh spolov na področju javnega odločanja je pomembna komponenta v
političnih aktivnostih Evropske unije in njenih ustanov. V okviru Akcijskega programa za enake možnosti žensk in moških (»Action Programme
on equal opportunities between women and men 1992–1996«) je bila ustanovljena Evropska mreža strokovnjakov za zastopanost žensk pri političnem odločanju (»European Expert Network: Women in Decision Making«). Mreža med ostalim sodeluje pri zbiranju informacij in podatkov o
zastopanosti žensk na področju javnega (političnega) življenja in izvaja
raziskave, pripravlja dokumente, seminarje ipd.. Na konferenci Ženske
na oblasti (»Women in Power«) in srečanju Ženske v politiki (»Women in
Politics«) v Atenah leta 1992 so ministrice držav članic in kandidatk za
vstop v Evropsko unijo skupaj z ženskami na pomembnih položajih v
ustanovah in organih Unije sprejele Atensko deklaracijo (»Athens Declaration«). Na povabilo italijanskega predsednika so ministri in ministrice
za delo, družino in socialne zadeve držav članic Evropske unije na konferenci v Rimu leta 1996 sprejeli Rimsko listino (»Charter of Rome«), v
kateri je poudarjeno, da mora pogodba o Evropski uniji zagotavljati enakopraven status moškim in ženskam, še posebej na področju političnega
odločanja. Že leto prej (1995) je Evropski svet sprejel Resolucijo o uravnoteženi zastopanosti moških in žensk v procesih javnega odločanja
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(»Council Resolution on the balanced participation of men and women
in the decision-making process«) in nato leta 1996 še Priporočilo o uravnoteženi zastopanosti moških in žensk v procesih javnega odločanja
(»Council Recommendation on the balanced participation of men and
women in the decision-making process«). V priporočilu Evropski svet
organom in ustanovam v državah članicah priporoča, naj razvijajo in izvajajo primerne ukrepe in strategije (»suitable measures and strategies«) za
izboljšanje zastopanosti žensk na področju javnega odločanja. Leta 1999
je bila na konferenci Moški in ženske na oblasti (»Men and Women in
Power«) v Parizu sprejeta Pariška deklaracija (»Paris Declaration«), ki se
sklicuje na obstoječo neenakost v zastopanosti spolov na področju javnega odločanja ter ustanove in države članice Unije poziva k sprejemanju
ukrepov za uravnoteženo zastopanost.314
Države članice Sveta Evrope in Evropske unije navedenim mednarodnim pravnim in političnim dokumentom (bolj ali manj dosledno) prilagajajo notranjo zakonodajo.

ZASTOPANOST SPOLOV V PREDSTAVNIŠKIH ORGANIH SVETA EVROPE IN
EVROPSKE UNIJE TER V PREDSTAVNIŠKIH IN DRUGIH ORGANIH JAVNEGA
ODLOČANJA V DRŽAVAH ČLANICAH SVETA EVROPE IN EVROPSKE UNIJE315
ZASTOPANOST SPOLOV V PREDSTAVNIŠKIH ORGANIH SVETA EVROPE
IN EVROPSKE UNIJE
Parlamentarna skupščina Sveta Evrope
Parlamentarna skupščina Sveta Evrope je predstavniški posvetovalni
organ, ki zaseda štirikrat na leto. Organ ima 291 predstavnikov in njihovih namestnikov, ki so izvoljeni ali imenovani v državah članicah Sveta
Evrope (zastopane morajo biti vse najpomembnejše politične opcije).
Vsaka od držav članic ima od 2 do 18 predstavnikov, pri čemer je to število odvisno od števila prebivalstva v posamezni državi. V Parlamentarni
skupščini je bilo leta 1999 479 moških in 103 ženske (21,5 %).
Pravna podlaga na ravni konvencijskega prava Sveta Evrope, ki
državam članicam pri izvolitvi oziroma imenovanju predstavnikov v Parlamentarno skupščino priporoča sprejemanje ukrepov za uveljavitev
314 Podrobneje

o aktivnostih Evropske unije za uveljavitev uravnotežene zastopanosti
spolov v procesih javnega (političnega) odločanja glej gradivo Positive Action in the
field of Equality between Women and Men, Final report of activities of the Group of
Specialists on Positive Action in the field of Equality between Women and Men,
(EG-S-PA), Strasbourg, 2000: 79.
315 Prikaz zadeva stanje pred vstopom novih članic v Evropsko unijo in pred volitvami v
Parlament Evropske unije 2004.
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uravnotežene zastopanosti spolov, je na načelni ravni zagotovljena v preambuli Protokola št. 12 k Evropski konvenciji o človekovih pravicah. Parlamentarna skupščina je leta 1999 z namenom, da bi popravila očitno
podzastopanost žensk, sprejela tudi Priporočilo 1413 o enakovredni zastopanosti v političnem življenju (glej zgoraj), v katerem je države članice
spodbudila k izvajanju posebnih ukrepov (»specific measures«) za zagotovitev (bolj) uravnotežene zastopanosti žensk in moških (tudi v postopku
izvolitve oziroma imenovanja predstavnikov v Parlamentarni skupščini).
Kongres lokalnih in regionalnih oblasti Evrope
Kongres lokalnih in regionalnih oblasti Evrope je posvetovalni predstavniški organ lokalnih skupnosti držav članic Sveta Evrope, ki je zasnovan
po vzoru Parlamentarne skupščine. Sestavljen je iz izvoljenih predstavnikov lokalnih ali regionalnih skupnosti oziroma uradnikov, ki so izvoljenim predstavnikom neposredno odgovorni. V letu 2000 je bilo v Kongresu 467 predstavnikov in 91 predstavnic (19 %).
Ustanovna listina Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti Evrope v
eni od določb od držav članic izrecno zahteva, da pri oblikovanju svoje
delegacije spoštujejo načelo uravnotežene zastopanosti žensk in moških.
Kongres je v prizadevanju za uveljavitev bolj uravnotežene zastopanosti
spolov sprejel tudi Resolucijo št. 85 o udeležbi žensk v političnem življenju v evropskih regijah in Priporočilo št. 68 o udeležbi žensk v političnem življenju v evropskih regijah (glej zgoraj). V obeh dokumentih države članice poziva k uveljavljanju posebnih ukrepov, ki bodo ženskam
zagotovili lažji dostop do vzvodov javnega (političnega) odločanja.
Evropski parlament
Evropski parlament zaseda enkrat na mesec. Pred vstopom novih članic
v Evropsko unijo so 626 članov Evropskega parlamenta izvolili vsakih pet
let v vseh državah članicah Unije. Zastopanost žensk v parlamentu je
naraščala z vsakimi volitvami. Kljub 32,2-odstotni zastopanosti po volitvah leta 1999 so ženske še vedno podzastopane.
Pravna podlaga, ki države članice Evropske unije spodbuja k uveljavljanju bolj uravnotežene zastopanosti, je v PEU in PES zagotovljena na
načelni ravni. Med političnimi dokumenti, ki jih je Evropski svet sprejel
v izključnem prizadevanju za bolj uravnoteženo zastopanost spolov v
predstavniških in drugih organih javnega odločanja (mednje sodi tudi
Evropski parlament), je treba omeniti Resolucijo o uravnoteženi zastopanosti moških in žensk v procesih javnega odločanja, Priporočilo o uravnoteženi zastopanosti moških in žensk v procesih javnega odločanja in
Pariško deklaracijo (glej zgoraj).
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ZASTOPANOST SPOLOV V PREDSTAVNIŠKIH IN DRUGIH ORGANIH JAVNEGA
ODLOČANJA V DRŽAVAH ČLANICAH SVETA EVROPE IN EVROPSKE UNIJE
Predstavniški organi
V letu 2000 so ženske zasedale manj kot 1700 sedežev od skupnega števila 10.000 sedežev v parlamentih držav članic Sveta Evrope (16 %). Delež
poslank je v parlamentih posameznih državah zelo različen, saj je bilo
npr. v parlamentih Lichtensteina in Turčije vsega 4 % žensk, medtem ko
je bilo v švedskem parlamentu 43 % žensk. Čeprav je očitno, da je uravnotežena zastopanost žensk in moških v predstavniških telesih na državni ravni v večini evropskih držav za zdaj še precej oddaljen cilj, zlasti v
državah, v katerih se zastopanost žensk vztrajno povečuje, uveljavljajo
ukrepe, med katerimi je tudi pozitivna diskriminacija v obliki ženskih
kvot.
Poleg prizadevanja za bolj uravnoteženo zastopanost v predstavniških
telesih je pomemben element politike enakih možnosti na področju javnega (političnega) odločanja tudi uravnotežena zastopanost v odborih,
komisijah in ostalih delovnih telesih predstavniških organov ter na vodstvenih položajih teh teles. Skupina strokovnjakov Sveta Evrope ugotavlja,
da v tem segmentu v državah članicah pravne podlage za uveljavitev
uravnotežene zastopanosti spolov – z redkimi izjemami – (še) ne obstajajo. Ob tem poudarjajo, da si morajo države članice prizadevati, da bo
članstvo v delovnih telesih, ki po ustaljeni praksi večinoma kaže politična razmerja v parlamentih, sestavljeno iz približno enakega števila
žensk in moških (ženske so običajno bolje zastopane v »drugorazrednih«
delovnih telesih, kot so odbori za družino in socialne zadeve ipd., mnogo
slabše pa v najpomembnejših telesih). Tudi v članstvu v delovnih telesih
parlamentov se namreč po njihovih ugotovitvah izraža spolna segregacija, ki je navzoča v družbenem življenju.316
Organi izvršilne oblasti
Tudi v organih izvršilne oblasti prizadevanje za bolj uravnoteženo zastopanost zadeva tako osrednje izvršilne organe (tj. v vlado) in vodstvena
mesta teh organov kot tudi najrazličnejša telesa (vladne komisije, odbore
itd.), ki na podlagi pooblastila bodisi odločajo bodisi opravljajo svetovalne in strokovne naloge. V letu 2000 je bila zastopanost žensk v vladah
držav članic Sveta Evrope v povprečju 15 %. Delež zastopanosti žensk je
bil nekoliko večji v državah članicah Evropske unije (25 %). V nobeni od
držav ženska ni predsedovala vladi (na Finskem, Irskem in v Latviji je
bila ženska predsednica države), v sedmih državah članicah v ministrski
316 Glej

gradivo Positive Action in the field of Equality between Women and Men, Final
report of activities of the Group of Specialists on Positive Action in the field of
Equality between Women and Men, (EG-S-PA), Strasbourg, 2000: 83.
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ekipi ni bilo žensk, v štirih državah pa je bila v vladi le ena ženska. Le v
osmih državah imajo ženske več kot 30-odstotni delež v ministrski ekipi
in le v eni državi (na Švedskem) sta spola v osrednjem organu izvršilne
oblasti zastopana enakovredno. V večini držav ženske ministrice vodijo
resorje na področju dela, izobraževanja in socialne varnosti. Tudi na
področju izvršilne oblasti skupina strokovnjakov Sveta Evrope ugotavlja,
da v državah članicah ni mogoče zaslediti zakonodaje, ki bi urejala
(ne)obvezno uveljavljanje ukrepov za uveljavitev uravnotežene zastopanosti spolov. V državah, ki so zastopanost žensk v izvršilnih organih v
zadnjih letih bistveno povečale, je to prizadevanje večinoma izraz politične volje in seznanjenosti ministrskih predsednikov s problematiko
enakopravnosti med spoloma. Od navedenega v pozitivnem smislu odstopajo države severne Evrope (Finska, Norveška in Švedska), v katerih
se je ustalila splošna družbena miselnost, ki uravnoteženo zastopanost
žensk in moških na področju javnega (političnega) življenja priznava kot
pomembno demokratično vrednoto.317
Lokalni in regionalni predstavniški organi
Leta 1998 je posebna delovna skupina po pooblastilu Kongresa lokalnih
in regionalnih oblasti Evrope pripravila pregled zastopanosti žensk v
predstavniških in drugih organih lokalnih in regionalnih skupnosti v
državah članicah Sveta Evrope.318 Pregled je pokazal, da je – kljub temu
da se delež žensk v organih lokalnih in regionalnih skupnosti v posameznih državah precej razlikuje – treba ugotoviti, da je zastopanost žensk v
javnem (političnem) življenju na lokalni ravni nezadovoljiva in da si
države članice za izboljšanje zastopanosti žensk doslej niso dovolj prizadevale. V nekaterih državah so posamezne politične stranke samoiniciativno uveljavile pozitivno diskriminacijo v obliki ženskih kvot na kandidatnih listah, največkrat pa so prevladovali ne dovolj učinkoviti ukrepi,
kot je npr. obveščanje in izvajanje programov usposabljanja. Glede na
zatečeno stanje je Kongres lokalnih in regionalnih oblasti Evrope leta
1999 sprejel že omenjeno Resolucijo št. 85 o udeležbi žensk v političnem
življenju v evropskih regijah in Priporočilo št. 68 o udeležbi žensk v političnem življenju v evropskih regijah (glej zgoraj). Oba politična dokumenta od držav članic Sveta Evrope zahtevata spremembo oziroma
dopolnitev notranje zakonodaje, ki bo – med ostalim – omogočila inte317 Na

Švedskem se je kot normalno in edino sprejemljivo uveljavilo stališče, da sta
spola v predstavniških in izvršilnih organih zastopana enakovredno (50 %). Podobno
je tudi na Finskem in Norveškem, kjer se je spodnja meja sprejemljivega deleža zastopanosti žensk (in moških) v organih javnega (političnega) odločanja ustalila pri
40 %. V teh državah je bila institucionalizacija načela uravnotežene zastopanosti
spolov predvsem izraz dovzetnosti in občutljivosti političnih elit in družbe kot celote
za enakopravnost in enakovrednost vseh ljudi ne glede na spol oziroma spoznanje,
da je uravnotežena zastopanost žensk in moških pomembno organizacijsko, funkcionalno in politično demokratično načelo. Primerjaj ibidem: 84.
318 Women’s participation in political life in the regions of Europe, CPR (6) 4, Part II.
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gracijo načela enakih možnosti žensk in moških v političnem življenju in
bo zagotavljala ustavno sprejemljivost protidiskriminacijskih ukrepov za
uveljavitev bolj uravnotežene zastopanosti spolov.

POZITIVNA DISKRIMINACIJA KOT INSTRUMENT ZA UVELJAVITEV (BOLJ)
URAVNOTEŽENE ZASTOPANOSTI SPOLOV
POZITIVNA DISKRIMINACIJA KOT INSTRUMENT ZA UVELJAVITEV (BOLJ)
URAVNOTEŽENE ZASTOPANOSTI SPOLOV V PREDSTAVNIŠKIH ORGANIH SVETA
EVROPE IN EVROPSKE UNIJE
Čeprav so bili v okviru Sveta Evrope in Evropske unije sprejeti pravni in
politični akti, ki države članice spodbujajo k uveljavljanju posebnih ukrepov za uveljavitev uravnotežene zastopanosti spolov v političnem življenju, se pozitivna diskriminacija v obliki neposrednih (ženskih) kvot v
predstavništvih posameznih držav v Parlamentarni skupščini in v Evropskem parlamentu ne uveljavlja. Pozitivne ukrepe v nekaterih državah na
(ne)obvezni pravni podlagi uveljavljajo nekatere politične stranke, ki
ženske kvote uveljavljajo pri oblikovanju kandidatnih list za volitve v
predstavniško telo države in v predstavniški organ Evropske unije. Predstavniki posameznih držav v Parlamentarni skupščini Sveta Evrope so
praviloma izvoljeni posredno (v parlamentu posamezne države se izvolijo
izmed članov parlamenta), zato se tudi pozitivna diskriminacija (če
sploh) v tem primeru uveljavlja zgolj posredno, tj. prek postopkov kandidiranja za izvolitev v nacionalni parlament.

POZITIVNA DISKRIMINACIJA KOT INSTRUMENT ZA UVELJAVITEV (BOLJ)
URAVNOTEŽENE ZASTOPANOSTI SPOLOV V PREDSTAVNIŠKIH ORGANIH V
DRŽAVAH ČLANICAH SVETA EVROPE IN EVROPSKE UNIJE
V večini evropskih držav je dolgo časa prevladalo stališče, da pozitivna
obveznost držav na podlagi mednarodnih in naddržavnih pravnih in političnih dokumentov vključuje različne aktivnosti in ukrepe na področju
obveščanja in osveščanja o problematiki enakopravnosti med spoloma,
spodbujanja in usposabljanja žensk za uspešno kandidiranje itd., medtem ko uveljavljanja rezultatsko naravnanih (»result-oriented«) ukrepov
(npr. v okviru volilne in strankarske zakonodaje) za zagotovitev uravnotežene zastopanosti spolov ne vključuje, ker naj bi bili ti ukrepi ustavno
nedopustni. Nenaklonjenost poskusom, da bi se v obliki ženskih ali nevtralnih kvot uveljavila pozitivna diskriminacija (kot rezultatsko naravnan
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ukrep), je (bila) med državami članicami Evropske unije očitna zlasti v
Franciji, Italiji, na Portugalskem in v Veliki Britaniji.319
V (nekaterih) državah članicah Sveta Evrope in Evropske unije se je
časovno omejeno uveljavljanje pozitivne diskriminacije v obliki ženskih
kvot ustalilo šele v zadnjem desetletju. Posebej je treba v tej zvezi izpostaviti države severne Evrope, v katerih se tovrstna praksa uveljavlja že
nekaj desetletij. Pri volitvah v predstavniške organe se pozitivna diskriminacija v državah članicah Sveta Evrope le redko oziroma nikoli ne uveljavlja v obliki neposrednih ženskih kvot, tj. obveznega najmanjšega števila ali deleža žensk v predstavniških organih (znan je le primer Bosne in
Hercegovine ter Bolgarije, ki je neposredno žensko kvoto za krajši čas
uveljavila že pred letom 1990). Praviloma se pozitivna diskriminacija uveljavlja v obliki ženskih ali nevtralnih kvot na kandidatnih listah političnih strank oziroma volivcev (če gre za nestrankarske liste) pri volitvah
v predstavniške organe ter v postopkih izvolitve ali imenovanja vodstvenih organov strank. Uveljavitev ženske kvote pomeni, da morajo na kandidatni listi za volitve v predstavniško telo, v postopkih izvolitve ali imenovanja v vodstvene organe stranke in (ali) neposredno v vodstvenih
organih stranke ženske zasesti določeno najmanjše število ali delež razpoložljivih mest. V primerih, ko se uveljavlja nevtralna kvota, je praviloma določeno najmanjše število ali delež mest, ki mora na kandidatni listi
stranke pripasti kateremukoli od obeh spolov. V posameznih državah se
(ženske) kvote praviloma na neobvezni zakonski podlagi (ki na splošno
spodbuja k sprejemanju ukrepov za ustvarjanje enakih možnosti) samoiniciativno uveljavljajo v določbah strankarskih statutov in (ali) internih
aktov, ki urejajo postopke kandidiranja (oblikovanja kandidatnih list).
V državah severne Evrope je uravnotežena zastopanost spolov v političnem življenju v zadnjih nekaj desetletjih postala ena izmed temeljnih
prvin demokracije, čeprav v teh državah uveljavljanje (ženskih) kvot ni
ustavna ali zakonska dolžnost. Skupaj z drugimi ukrepi za uveljavitev
319 Glej

gradivo Positive Action in the field of Equality between Women and Men, Final
report of activities of the Group of Specialists on Positive Action in the field of
Equality between Women and Men, (EG-S-PA), Strasbourg, 2000: 77. Eden od razlogov, da je odmik od formalističnega pristopa k uresničevanju enakopravnosti na
področju javnega (političnega) odločanja manj korenit kot na področju zaposlovanja, je gotovo v tem, da se v procesih javnega odločanja soočamo z zgodovinsko,
ekonomsko, socialno in ne nazadnje pravno pogojeno strukturno dominacijo moških. Omeniti je potrebno tudi najrazličnejše stereotipe in predsodke o (ne)tradicionalnih spolnih vlogah, ki so tudi v demokratičnem okolju še vedno del t. i. splošne
družbene morale ipd.. Po drugi strani se potegovanje za zasedbo javnih funkcij (zlasti voljenih funkcij na področju javnega odločanja) gotovo razlikuje od potegovanje
za zasedbo »običajnega« delovnega mesta. Ne glede na navedeno je presojanje ustavne sprejemljivosti prednostnega obravnavanja žensk na področju javnega (političnega) odločanja manj navzoče kot na področju zaposlovanja. Razlog za takšno
stanje je najverjetneje v tem, da se v praksi pozitivna diskriminacija na področju
javnega (političnega) odločanja praviloma samoiniciativno uresničuje v okviru dejavnosti političnih strank (v postopkih kandidiranja) in zadeva izključno strankarske pripadnike (glej spodaj).
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uravnotežene zastopanosti žensk in moških se ženske kvote v postopkih
kandidiranja oziroma oblikovanja kandidatnih list za volitve v parlament
in v predstavniške organe na lokalni ravni ter v postopkih izvolitve ali
imenovanja strankarskih funkcionarjev samoiniciativno uveljavljajo na
neobvezni zakonski podlagi.320 Prva politična stranka, ki je v postopku
kandidiranja za volitve v parlament uveljavila kvoto, je bila Norveška delavska stranka. V statutu stranke je bilo že leta 1983 določeno, da morajo
pri vseh volitvah in imenovanjih na kandidatnih listah kandidati obeh
spolov zasesti najmanj 40 % mest (zaporedje kandidatov posameznega
spola v statutu ni bilo določeno). Leto kasneje je statut Švedske liberalne
stranke uveljavil t. i. »sistem zadrge«, tj. poseben kvotni sistem, po katerem se na kandidatno listo izmenično uvršča moške kandidate in ženske
kandidatke (moški, ženska, moški, ženska itd.). Ta sistem so kasneje
uveljavile tudi ostale švedske politične stranke. Tudi v večini ostalih
držav članic Sveta Evrope in Evropske unije se v nekaterih političnih
strankah ženske kvote uveljavljajo v postopkih kandidiranja za volitve na
državni in lokalni ravni ter pri izvolitvi ali imenovanju vodstvenih organov strank. V nekaterih strankah se (ženske) kvote uveljavljajo izključno
pri oblikovanju kandidatnih list za volitve na lokalni ravni in (ali) v postopkih izvolitve ali imenovanja vodstva stranke, medtem ko nekatere
države pozitivne ukrepe (kot instrument za uveljavitev bolj uravnotežene
zastopanosti spolov) v kakršnikoli obliki zavračajo kot pravno nedopustno. V mnogo manjšem obsegu kot v sferi delovanja predstavniške oblasti
se je pozitivna diskriminacija uveljavila v postopkih imenovanja izvršilne
oblasti (vlade).321
V Avstriji se vse parlamentarne stranke na načelni ravni opredeljujejo
za bolj uravnoteženo zastopanost žensk in moških v predstavniških in
drugih političnih organih. Na zveznih volitvah leta 2000 je Socialdemokratska stranka (SPÖ) v statutu določila, da mora biti delež žensk na
kandidatnih listah stranke najmanj 40-odstoten. Z namenom, da bi prispevala k bolj uravnoteženi zastopanosti spolov v političnem življenju, je
Ljudska stranka (ÖVP) uveljavila tretjinsko žensko kvoto pri zasedbi javnih funkcij (na zvezni, deželni in lokalni ravni) s strani pripadnikov te
stranke. Stranka zelenih (Grüne Partei) je v statutu določila, da mora biti
na kandidatnih listah najmanj 50 % žensk. Prizadevala si je, da bi bila
320 K

uveljavljanju enakih možnosti in k bolj uravnoteženi zastopanosti spolov so (tudi)
v skandinavskih državah, na Nizozemskem, v Nemčiji itd. veliko pripomogla močna
ženska gibanja v posameznih političnih strankah in nevladne organizacije, ki si prizadevajo za enakopravnost spolov. Prizadevanja ženskih gibanj in organizacij za ustvarjanje enakih možnosti so bila predvsem pomembna v razpravah o ustavni in moralni sprejemljivosti najbolj protislovnega in hkrati najbolj učinkovitega ukrepa za
uveljavitev uravnotežene zastopanosti spolov, tj. uveljavljanja pozitivne diskriminacije v obliki (ženskih) kvot.
321 V nekaterih državah se pozitivna diskriminacija kot ukrep za uveljavitev uravnotežene zastopanosti spolov uveljavlja tudi v postopkih imenovanja članov v različna
delovna telesa v okviru predstavniške, izvršilne in sodne oblasti.
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sredstva, ki jih stranke prejmejo za udeležbo na volitvah, odvisna od
(ne)uveljavitve instrumentov za uravnoteženo zastopanost žensk in
moških. Liberalni forum (Liberal Forum) in Svobodnjaška stranka (FPÖ)
pozitivne diskriminacije pri oblikovanju kandidatnih list ne uveljavljata.
V Belgiji volilni zakon iz leta 1994 politične stranke spodbuja k uveljavitvi uravnotežene zastopanosti žensk in moških na kandidatnih listah (na
državni in lokalni ravni). Zakon določa, da število kandidatov (kandidatk) posameznega spola na kandidatnih listah političnih strank ne sme
presegati dveh tretjin skupnega števila mest. Ta določba je za stranke, ki
nastopajo na volitvah na katerikoli ravni, praktično zavezujoča. Ker
določba eksplicitno ne določa načina uvrstitve kandidatov posameznega
spola na kandidatne liste (ženske so navadno obtičale v spodnjem delu
list), so se pojavile pobude za spremembo zakona v smeri večje učinkovitosti. Ne glede na to je na podlagi tega zakona prizadevanje za enakopravnost in enake možnosti obeh spolov v Belgiji postalo eno izmed
ključnih vsebinskih vprašanj demokracije. Na Danskem sta kvotne sisteme uveljavili samo dve politični stranki (Socialdemokratska stranka in
Socialnolevičarska stranka). V skladu s statutoma omenjenih strank so
se ženske kvote uveljavljale pri oblikovanju kandidatnih list za volitve na
lokalni ravni in pri volitvah za zasedbo vodilnih mest v organih strank.
Obe omenjeni stranki sta kasneje kvotne sisteme odpravili. Na Finskem
se kvote uveljavljajo izključno pri volitvah in imenovanjih za zasedbo
funkcij v organih Levičarske stranke in Zelene stranke. Eden od razlogov,
da se kvotni sistemi na Finskem ne uporabljajo, je gotovo v tem, da v finski volilni zakonodaji ne poznajo t. i. zaprtih strankarskih list, temveč
glasujejo za posameznega kandidata (kandidatko). Enako velja tudi za
Dansko. V Nemčiji tri od petih največjih političnih strank v svojih statutih uveljavljajo 40- oziroma 50-odstotne kvote (kandidati oziroma kandidatke posameznega spola morajo na kandidatnih listah za volitve zasesti
najmanj navedeni delež mest). Ena od strank uveljavlja tudi tretjinsko
žensko kvoto za zasedbo funkcij v organih stranke. Na Irskem dve od
štirih največjih političnih strank (Socialdemokratska stranka in Ljudska
zveza) uveljavljata 40-odstotne kvote, vendar le pri volitvah in imenovanjih za zasedbo funkcij v organih stranke. Pri oblikovanju kandidatnih
list za volitve na državni ali lokalni ravni se kvote na Irskem doslej še nikdar niso uveljavile. V Luksemburgu večina najpomembnejših političnih
strank pri oblikovanju kandidatnih list za volitve v parlament uveljavlja
ženske kvote. Ena od političnih strank pozitivno diskriminacijo žensk
uveljavlja z določbo v statutu, da mora biti eden od podpredsednikov
stranke ženska. Na Malti je Malteška delavska stranka leta 1993 uveljavila 20-odstotno žensko kvoto pri udeležbi na strankarskem kongresu
(kvota je bila kasneje povečana na 40 %). 20-odstotna ženska kvota se na
Malti uveljavlja tudi pri imenovanju izvršilne oblasti. V Španiji in Liechtensteinu žensko kvoto uveljavlja samo ena politična stranka, s to razliko, da je v primeru Liechtensteina kvota 50 % (v Španiji je kvota 25 %) in
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ni izrecno naslovljena na ženske (t. i. nevtralna kvota). Na Švedskem so
se kvote uveljavile v obliki t. i. »sistema sendvič« oziroma »sistema zadrge«, po katerem mora biti na kandidatni listi stranke vsaka druga oseba
ženskega spola. Ta sistem je z določbo v statutu prva formalno uveljavila
Švedska socialdemokratska stranka leta 1994. Sledile so ji tudi nekatere
druge stranke. Norveška je gotovo tista evropska država, v kateri se je
uveljavljanje pozitivne diskriminacije oziroma (ženskih) kvotnih sistemov najbolj ustalilo in razširilo. Obe najpomembnejši stranki levega
pola, Socialna levica in Delavska stranka, sta že leta 1983 uveljavili kvotni sistem, po katerem mora biti pri oblikovanju kandidatnih list za volitve na državni in lokalni ravni posamezen spol zastopan najmanj 40odstotno. Občasno sta kvote uveljavljali tudi Stranka centra in Krščanskodemokratska stranka. Pozitivna diskriminacija v obliki kvotnih sistemov je gotovo eden od pomembnejših dejavnikov, ki so na Norveškem
privedli do večje zastopanosti žensk v javnem in političnem življenju kot
kjerkoli drugje. V začetku problematično uveljavljanje kvotnih sistemov
v kandidacijskih postopkih za volitve in imenovanja za zasedbo javnih
funkcije je na Norveškem postopno postalo pomemben element demokratične politične kulture. Pozitivna diskriminacija se vse bolj uveljavlja
tudi v Turčiji. Ena od pomembnejših političnih strank je uveljavila kvotni
sistem, po katerem mora biti med pripadniki stranke v predstavniških
telesih v okrožjih in v vodstvenih organih stranke posamezen spol zastopan najmanj 25-odstotno. Podoben mehanizem so oblikovale tudi nekatere druge stranke. V Veliki Britaniji se je kot prevladujoče uveljavilo
stališče, da pozitivna diskriminacija (npr. v obliki ženskih kvot) pomeni
protipravno spolno diskriminacijo. Namesto pozitivne diskriminacije so
se uveljavili nekateri drugi (manj učinkoviti) instrumenti za uveljavitev
(bolj) uravnotežene zastopanosti spolov v predstavniških in drugih organih javnega odločanja (obveščanje, usposabljanje, delovanje specializiranih ustanov itd.). Ženske kvote na kandidatnih listah naj bi v prihodnje
uveljavila Laburistična stranka.
Podobno kot v Veliki Britaniji tudi v nekdanjih socialističnih državah
kvote večinoma zavračajo kot neprimeren mehanizem za povečanje števila žensk v političnem življenju. Kvote razumejo kot mehanizem, ki
diskriminira oziroma vzpostavlja neenakopravnost s tem, ko moške v
primerjavi z ženskami postavlja v neenakopraven položaj.322 Na Češkem
so kvote kot možen instrument uveljavitve bolj uravnotežene zastopanosti spolov zavrnile vse politične stranke z izjemo Socialdemokratske
stranke, ki pri postopkih izvolitve in imenovanja v organe stranke uporablja 25-odstotno žensko kvoto. Na Slovaškem žensko kvoto uveljavlja
samo ena politična stranka. V statutu Stranke demokratične levice je
določeno, da mora biti pri oblikovanju kandidatnih list zagotovljen naj322 V

večini nekdanjih socialističnih držav prevladuje formalistični model razumevanja
in uresničevanja enakopravnosti. Prim. Jalušič, Antić, 2001: 45–46.
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manj 25-odstoten delež žensk. Prizadevanje, da bi kvote na kandidatnih
listah uzakonili kot obvezne, ni bilo uspešno. Tudi na Poljskem je ženska
parlamentarna skupina neuspešno predlagala spremembo volilne in
strankarske zakonodaje, s katero bi se kot obvezna uzakonila 30-odstotna ženska kvota pri oblikovanju kandidatnih list. Žensko kvoto na Poljskem samoiniciativno uveljavlja ena politična stranka (Demokratična
zveza levice).

DRUGI INSTRUMENTI IN DEJAVNIKI UVELJAVLJANJA
(BOLJ) URAVNOTEŽENE ZASTOPANOSTI SPOLOV
Pozitivna diskriminacija v obliki uveljavljanja kvot kljub nesporni učinkovitosti sama po sebi ne more razrešiti problematike (ne)enakih
možnosti in (pre)nizke zastopanosti žensk v političnem življenju. Poleg
tega je pozitivna diskriminacija v okviru pravnega in političnega dialoga
izpostavljena kot izrazito protisloven instrument, zato ne preseneča, da
so se v posameznih državah v pretežni meri uveljavili drugi ukrepi in dejavniki za bolj uravnoteženo zastopanost spolov v političnem življenju.
Raziskave opozarjajo, da je zastopanost žensk v predstavniških organih večja v državah, ki imajo proporcionalni sistem volitev. Temelj proporcionalnega volilnega sistema je sorazmerno zastopstvo, zato izrazita
podzastopanost žensk sama po sebi nasprotuje bistvu proporcionalnega
volilnega sistema.323 To stališče vzdrži na načelni ravni, medtem ko je
učinek sorazmernosti v praksi bolj ali manj omejen predvsem na sorazmerno zastopanost političnih strank. Kljub temu da naj bi načeloma zagotovil bolj sorazmerno zastopanost mladih, narodnih in drugih manjšin,
žensk itd., lahko proporcionalni volilni sistem v praksi privede do izrazite podzastopanosti teh družbenih skupin.324 Skupina strokovnjakov
Sveta Evrope ne glede na navedeno opozarja, da je spreminjanje volilne323 »Če

je bolj sorazmerno zastopstvo spolov skladno z bistvom proporcionalnega volilnega sistema, nadvlada moških ni nasprotna večinskemu volilnemu sistemu, katerega bistvo je zmaga močnejšega nad šibkejšim. To je do neke mere logično, saj je
večinski volilni sistem prevladoval v časih, ko ženske še niso imele volilne pravice,
proporcionalni pa se je uveljavil in širil nekako vzporedno z volilno pravico žensk.«
Tako Ribičič, 2000: 140–158.
324 Prim. Jalušič, Antić, 2001: 37–38. Na evropski celini se je med različnimi volilnimi
sistemi najbolj uveljavil prav sistem sorazmernega predstavništva oziroma kombinirani sistem predstavništva. To pomeni, da skoraj nobena od držav nima volilnega sistema, ki bi bil a priori nenaklonjen izvolitvi žensk. Nekatere raziskave kažejo, da je
Slovenija med tistimi (postsocialističnimi) evropskimi državami, v katerih je sistem
(pretežno) sorazmernega predstavništva glede na aktualno stanje v zastopanosti
spolov relativno najmanj naklonjen izvolitvi žensk. Enako meni tudi Ribičič, ki poudarja, da je Slovenija država, v kateri je enakopravnost spolov zapostavljena v pogojih pretežno proporcionalnega volilnega sistema.
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ga sistema (uvedba proporcionalnega volilnega sistema) eden od ukrepov
za uveljavitev bolj uravnotežene zastopanosti spolov.325 V zadnjih treh
desetletjih se je delež žensk v javnem (političnem) življenju zlasti povečal
v tistih državah, v katerih se proporcionalni sistem volitev na državni in
(ali) lokalni ravni uveljavlja v kombinaciji z močno žensko sekcijo v političnih strankah.
V nekaterih državah je k bolj enakovredni zastopanosti spolov v političnem življenju med ostalim pripomoglo delovanje specializiranih javnih institucij, ki nadzirajo uveljavljanje ukrepov za uveljavitev bolj uravnotežene zastopanosti spolov, zagotavljajo pomoč, izvajajo programe
osveščanja, raziskovanja, (mednarodnega) sodelovanja in obveščanja o
problematiki paritetne demokracije, (ne)enakopravnosti med spoloma,
ženske podzastopanosti v političnem življenju ipd.. Takšne institucije so
navadno eden od elementov mehanizma uveljavljanja enakih možnosti,
ki ga države vzpostavljajo s posebnimi sistemskimi zakoni.326 Ponekod
se bodisi v okviru političnih strank bodisi na nacionalni ravni (na temelju
nacionalnih programov, shem itd.) izvajajo programi usposabljanja, ki so
prilagojeni razvijanju posebnih sposobnosti za sodelovanje v politiki. Ti
programi se navadno uveljavljajo tudi v državah, ki sicer kot nesporno
učinkovit ukrep za uveljavitev uravnotežene zastopanosti spolov (na kandidatnih listah) uveljavljajo ženske kvote. V nekaterih državah članicah
Sveta Evrope se je pokazalo, da med ukrepe, ki zagotavljajo bolj uravnoteženo zastopanost spolov v organih javnega odločanja in izvršujejo pritisk na stranke, da le-te na kandidatne liste uvrstijo večje število žensk,
sodi ustanavljanje t. i. ženskih list (»women’s lists«).327
325 Glej

gradivo Positive Action in the field of Equality between Women and Men, Final
report of activities of the Group of Specialists on Positive Action in the field of
Equality between Women and Men, (EG-S-PA), Strasbourg, 2000: 88. Podrobneje o
razlogih, zaradi katerih je proporcionalni volilni sistem v primerjavi z večinskim
načeloma bolj naklonjen izvolitvi ženskih kandidatk, glej Ribičič, 2000: 150–153 in
Rule, Electoral Systems, Contextual Factors and Women’s Opportunity for Election
to Parliament in Twenty-three Democracies, WesternPolitical Quarterly, 1996:
477–498. Glej tudi Women in Parliament: Beyond numbers, International IDEA,
Handbook Series No. 2 in Electoral systems in Europe: a gender impact assessment,
European Commission, 1999.
326 V RS je bil Urad za enake možnosti (nekdanji Urad za žensko politiko) ustanovljen
že pred sprejemom Zakona o enakih možnosti žensk in moških.
327 V Rusiji je bila pred parlamentarnimi volitvami leta 1993 ustanovljena posebna
ženska lista. Delež zastopanosti žensk v ruski Dumi se je s 5 % v času pred volitvami
povečal na 13,5 %. Čeprav na volitvah leta 1995 ženska lista ni dosegla volilnega
praga, je nesporno prispevala k temu, da so ostale stranke na kandidatne liste uvrstile več žensk, kot bi jih sicer. V Islandiji je bila pred lokalnimi volitvami leta 1982
ustanovljena zveza ženskih list. Na volitvah so bile izvoljene nekatere kandidatke z
ženskih list, ki so se združile v zvezo. Ustanovitev zveze je vplivala tudi na ravnanje
drugih strank, ki so na kandidacijske liste uvrstile več žensk. Glej gradivo Positive
Action in the field of Equality between Women and Men, Final report of activities of
the Group of Specialists on Positive Action in the field of Equality between Women
and Men, (EG-S-PA), Strasbourg, 2000: 95.
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Kot pomemben dejavnik za uveljavljanje bolj uravnotežene zastopanosti spolov v javnem (političnem) življenju je treba izpostaviti tudi dejavnost (ženskih) civilnodružbenih organizacij, ki so aktivne na področju
prizadevanja za enake možnosti in enakopravnost spolov.328 Kot dejavnik večje udeležbe žensk v javnem in političnem življenju – še posebej v
tranzicijskih državah – je treba omeniti tudi ženske sekcije političnih
strank.
Zaradi izrazite podzastopanosti žensk v javnem in političnem življenju
se izvajanje aktivnih ukrepov za uveljavitev bolj uravnotežene zastopanosti spolov v večini evropskih držav vse bolj uveljavlja kot prvina demokratične politične kulture. Med različnimi ukrepi, ki se izvajajo v posameznih državah, se pozitivna diskriminacija v obliki ženskih in (ali)
nevtralni kvot pojavlja kot najbolj učinkovit, a hkrati tudi kot najbolj ustavnopravno občutljiv način spodbujanja in uveljavljanja bolj uravnotežene zastopanosti spolov. Primerjalna analiza kaže, da pravna podlaga
za uveljavljanje pozitivnih ukrepov (v obliki ženskih ali nevtralnih kvot)
v mednarodnih in naddržavnih aktih ter v zakonih ali drugih pravnih
aktih v posameznih državah praviloma temelji na neobveznih zakonskih
določbah, ki določene subjekte (npr. politične stranke) spodbujajo k uveljavljanju ukrepov za uveljavitev uravnotežene zastopanosti spolov. Med
tovrstnimi ukrepi se »pozitivni ukrepi« omenjajo le izjemoma. Njeno
uveljavljanje je tako v veliki meri prepuščeno političnim strankam, njihovi dovzetnosti za problematiko enakopravnosti oziroma enakih možnosti
med spoloma in njihovi pripravljenosti za spodbujanje in uveljavljanje
enakih možnosti v praksi. V nekaterih državah se kvote – izključno pri
oblikovanju kandidatnih list – v celoti uveljavljajo samoiniciativno, saj
eksplicitna (neobvezna) zakonska podlaga za uveljavljanje ukrepov za zagotovitev bolj enakovredne zastopanosti spolov (še) ne obstaja.
Neobvezne konvencijske in zakonske določbe v primerih, ko izrecno
omenjajo pozitivno diskriminacijo (v ožjem pomenu), le-to opredeljujejo
z izrazi (pozitivni ukrepi, posebni pozitivni ukrepi, začasni pozitivni
ukrepi ipd.), ki implicirajo izjemnost, neobičajnost, izrednost itd. uporabe tega protidiskriminacijskega instrumenta. Takšno opredeljevanje dodatno zmanjšuje potencial, ki ga ima pozitivna diskriminacija kot instrument za uresničevanje dejanske enakopravnosti obeh spolov na področju
javnega odločanja. Po mnenju zagovornikov enakih možnosti zatečeno
stanje (podzastopanost žensk v javnem in političnem življenju) nazorno
328 Različna

ženska gibanja in organizacije organizirajo strokovne konference, seminarje, posvetovanja in delavnice na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni, izvajajo
programe obveščanja in usposabljanja, pripravljajo predloge za spremembo volilne,
strankarske, šolske in ostale zakonodaje, kot »interesno združenje« sodelujejo v postopkih javnega (političnega) odločanja, sodelujejo s specializiranimi javnimi in raziskovalnimi ustanovami na področju enakih možnosti itd.. V Koaliciji za uveljavitev
uravnotežene zastopanosti žensk in moških v javnem življenju je močno civilnodružbeno organizacijo na področju uveljavljanja enakih možnosti med spoloma dobila tudi Slovenija (glej spodaj).
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opozarja, da imperativ enakopravnosti med spoloma na področju javnega odločanja ne bo izpolnjen, če se poleg ostalih protidiskriminacijskih
ukrepov ne bo v določenih primerih in pod določenimi pogoji na izrecni
in obvezni zakonski podlagi začasno uveljavljala tudi pozitivna diskriminacija.

POZITIVNA DISKRIMINACIJA KOT INSTRUMENT ZA UVELJAVITEV (BOLJ)
URAVNOTEŽENE ZASTOPANOSTI ŽENSK IN MOŠKIH NA PODROČJU
JAVNEGA ODLOČANJA V REPUBLIKI SLOVENIJI
ZASTOPANOST SPOLOV V PREDSTAVNIŠKIH IN DRUGIH ORGANIH
JAVNEGA ODLOČANJA V REPUBLIKI SLOVENIJI
V Sloveniji ženske predstavljajo večinski del prebivalstva.329 Uveljavile
so se na socialnem, gospodarskem, znanstvenem, umetniškem, športnem in drugih področjih, le na področju javnega odločanja so izrazito
podzastopane in marginalizirane. Zagovorniki enakih možnosti odločno
opozarjajo, da formalno enakopraven položaj na področju javnega (političnega) odločanja ženskam v primerjavi z moškimi na zagotavlja enakih
možnosti sodelovanja in odločanja o zadevah javnega pomena.
Ženske so podzastopane na vseh ravneh političnega odločanja, tako v
voljenih kot v imenovanih političnih telesih, tako na državni kot tudi na
lokalni ravni. Njihov delež v organih in telesih političnega odločanja v
povprečju ne dosega 30 %. Na volitvah v Državni zbor RS je bilo leta 1992
izvoljenih 13,3 % žensk, na volitvah leta 1996 le 7,8 % (v tistem času je zasedla približno 100. mesto na svetovni lestvici zastopanosti žensk v parlamentih), na volitvah leta 2000 pa se je delež zopet dvignil na 13,3 %. S
takšnim deležem Slovenija zaostaja za evropskim povprečjem, ki znaša
17 %. Še bolj Slovenija zaostaja za povprečjem v državah članicah Evropske unije, kjer delež žensk v parlamentih znaša 24 %. V primerjavi z
državami kandidatkami za vstop v Evropsko unijo se Slovenija uvršča
rahlo nad povprečje, ki v teh državah znaša 11,7 %. Na kandidatnih listah
političnih strank za volitve v Državni zbor se delež žensk počasi povečuje: leta 1992 je bilo na kandidatnih listah 16 % žensk, leta 2000 pa 23,5 %.
Večji delež žensk na kandidatnih listah sicer še ne zagotavlja njihove izvolitve, vendar je po ugotovitvah številnih raziskav pomemben predpogoj
in korak v to smer (glej spodaj). Podobna situacija glede zastopanosti
žensk kot v Državnem zboru je tudi v Državnem svetu. V prvem mandatu (1992–1997) je bila v 40-članskem Državnem svetu le ena ženska
329 Ob

popisu prebivalstva leta 2002 je bilo v RS 958.576 moških in 1.005.460 žensk.
Glej Statistične informacije, Prebivalstvo, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v RS v letu 2002, št. 92/2003.
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(2,7 %), na volitvah leta 1997 pa jih je bilo izvoljenih pet (12,5 %). Ženske
so podzastopane tudi v predstavniških in ostalih organih na lokalni
ravni. Na lokalnih volitvah leta 1994 je bilo v mestne in občinske svete izvoljenih 10,7 % svetnic in 3,4 % županj, na lokalnih volitvah leta 1998 pa
11,7 % svetnic in 4,2 % županj. Na zadnjih lokalnih volitvah leta 2002 je
bilo izvoljenih 2796 svetnikov in 417 svetnic (13 %) ter 182 županov in 11
županj (6 %). Tudi na kandidatnih listah za izvolitev mestnih oziroma
občinskih svetnikov (svetnic) in županov (županj) so bile ženske v Sloveniji doslej očitno podzastopane. Leta 1994 je bilo na kandidatnih listah
za izvolitev v mestne in občinske svete 17 % žensk, leta 1998 jih je bilo
18 %, leta 2002 pa 21 %. Ker je bila izvoljivost žensk na lokalnih volitvah
leta 2002 nižja od izvoljivosti moških (11 % za ženske in 18 % za moške),
je delež izvoljenih žensk občutno nižji od njihovega deleža na kandidatnih listah. Na kandidatnih listah za županska mesta je bilo leta 1994 5 %,
leta 1998 7 % in leta 2002 11 % kandidatk.
Zastopanost žensk je relativno nizka tudi vladi in v ostalih segmentih
izvršilne oblasti v RS. Leta 1992 sta bili imenovani dve ministrici, leta
1996 nobena, po volitvah leta 2000 pa so v vladi med 14 ministri oziroma
ministricami 3 ministrice (20 %). To pomeni, da je delež žensk med člani
Vlade RS 17,6-odstoten. Z navedenim deležem se Slovenija uvršča pod
povprečje držav članic Evropske unije (povprečje v državah članicah Unije
znaša 27 %). Med državami kandidatkami za članstvo v Evropski uniji se
Slovenija uvršča na četrto mesto (tj zadnje mesto v zgornji polovici kandidatk). Na položajih najvišjih političnih funkcij (predsednik oziroma predsednica države, vlade in parlamenta) v obdobju 1990–2001 nismo imeli
nobene ženske. Na položajih vladnih funkcionarjev oziroma funkcionark
(državni sekretarji oziroma sekretarke, direktorji oziroma direktorice uradov, agencij, skladov ipd.) je 19 % žensk. Na mestih višjih upravnih delavcev je 51 % žensk, vendar notranja diferenciacija pokaže, da so tudi v tem
segmentu ženske podzastopane na najvišjih položajih, kot je sekretar oziroma sekretarka ter državni podsekretar oziroma podsekretarka, saj je
žensk 29 oziroma 37 %. Tudi v različnih komisijah in ostalih vladni delovnih telesih so ženske podzastopane. V 40 komisij vlade je bilo imenovanih
27,7 % žensk, v 41 drugih delovnih teles pa 34,6 % žensk.
V sodni veji oblasti so podzastopana skupina moški, saj je v sodstvu
66,3 % žensk. Tudi v sodstvu je treba upoštevati notranjo diferenciacijo,
ki kaže, da je delež žensk najvišji na okrajnih sodiščih (75,7 %), najnižji
pa na Vrhovnem sodišču RS (33,3 %). Čeprav sodnice prevladujejo na
sodiščih (z izjemo Vrhovnega sodišča in Višjega delovnega in socialnega
sodišča), so na mestih predsednice sodišča le na okrajnih, okrožnih ter
delovnih in socialnih sodiščih. Med tožilci oziroma tožilkami je delež
žensk in moških skoraj enak (delež žensk je 49,7 %). Tudi na tožilstvih pa
delež žensk v primerjavi z moškimi upada na hierarhično višjih položajih
(na okrožnih državnih tožilstvih je delež žensk 52,4 %, na Vrhovnem
državnem tožilstvu RS pa le 20 %).330
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Glede zastopanosti žensk v političnem življenju je Slovenija v poosamosvojitvenem obdobju v primerjavi z obdobjem pred osamosvojitvijo
nazadovala. V državnih organih in organih lokalnih skupnosti je delež
žensk v povprečju trikrat do štirikrat manjši od njihovega deleža med
prebivalstvom. Poleg tega primerjalne analize kažejo, da Slovenija občutno zaostaja za razvitimi evropskimi državami, zlasti skandinavskimi, pa
tudi za povprečjem v državah članicah in kandidatkah za Evropsko
unijo. Ribičič ob tem ugotavlja, da smo v Sloveniji kljub tako drastičnemu zaostanku priča zmanjšanju vloge Urada za enake možnosti in
ukinitvi parlamentarne Komisije za enake možnosti, medtem ko imajo
npr. na Švedskem posebnega ministra in državnega sekretarja za enakopravnost žensk, skupine izvedencev na regionalni ravni, posebnega varuha človekovih pravic za to področje ter vrsto delovnih teles, ki skrbijo za
izvajanje zakona o enakih možnostih.331 Prepad med ustavnimi načeli o
enakopravnosti spolov ter o enakosti volilne pravice in zastopanostjo
žensk v javnem (političnem) življenju je v Sloveniji očiten, še posebej če
upoštevamo, da je Ustava izrecno poudarila enakopravnost spolov (v Ustavi je v 3. členu zapisano, da je Slovenija »država vseh svojih državljank
in državljanov«).

UKREPI ZA UVELJAVITEV (BOLJ) URAVNOTEŽENE ZASTOPANOSTI ŽENSK IN
MOŠKIH V POLITIČNEM ŽIVLJENJU V REPUBLIKI SLOVENIJI: OB ROB ZAKONU
O ENAKIH MOŽNOSTIH ŽENSK IN MOŠKIH IN REVIZIJI 43. ČLENA USTAVE
REPUBLIKE SLOVENIJE
Zapostavljanja žensk ni mogoče zagovarjati niti z načelnega niti z razvojnega ali primerjalnega vidika. Po mnenju zagovornikov enakih možnosti
spolov je v Sloveniji nastopil skrajni čas za odločnejši korak k uveljavitvi
(bolj) uravnotežene zastopanosti žensk in moških v političnem odločanju.332 Večja navzočnost žensk in ostalih podzastopanih in tako ali dru330 Statistične

podatke povzemam iz naslednjih virov: Predlog Zakona o enakih možnosti, Poročevalec, št. 51, 2002: 5–6, Ribičič, 2000: 141–143 in Cerar, D., 2002:
30–33.
331 Glej Ribičič, 2002: 219–233. Po Ribičičevem mnenju gre vzroke za takšno stanje iskati v bolj zrelem odnosu, ki ga imajo moški v Skandinaviji v primerjavi z moškimi v
Sloveniji, do ženskega vprašanja. Slovenija se bo morala po njegovem mnenju
odločiti, ali se želi priključiti razvitejšim državam na severu Evrope in članicam
Evropske unije ali pa ostati v krogu tranzicijskih držav, v katerem je politična zastopanost žensk v zadnjem desetletju močno upadla.
332 Ribičič npr. poudarja, da je uravnotežena zastopanost žensk in moških v političnem
življenju v splošnem interesu, ker to vodi do bolj uravnoteženega in dolgoročno bolj
uspešnega reševanja družbenih problemov. Po njegovem mnenju je mogoče brez nepotrebnega moraliziranja zastopati stališče, da bolj sorazmerna zastopanost pomeni
več strpnosti in sožitja in večje zaupanje javnosti v upravljanje države. Ob navede-
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gače deprivilegiranih skupin v parlamentu in drugih organih javnega (političnega) odločanja lahko bistveno prispeva k izboljšanju njihovega
položaja, zato je smiselno, koristno in hkrati nujno, da se prizadevanje za
enake možnosti in bolj enakovredno zastopanost uveljavlja korak pred
drugimi vidiki zagotavljanja enakopravnosti.333 Za državo, kot je Slovenija (pa tudi za katerokoli drugo državo), je posebnega pomena, da ne
zanemari ustvarjalnih potencialov, ženske polovice (oziroma večine) prebivalstva. Vzpostavitev uravnoteženega vpliva žensk na politično odločanje bi morala postati eden od prioritetnih ciljev razvoja slovenske
družbe v naslednjih letih.334
Med koraki, ki jih je slovenska politična oblast že napravila v smeri
bolj uravnotežene zastopanosti spolov na vseh področjih javnega življenja (tudi v političnem odločanju), sta bila sprejem Zakona o enakih
možnostih žensk in moških in sprememba 43. člena Ustave, ki poslej v
drugem odstavku določa, da »zakon določi ukrepe za spodbujanje enakih možnosti moških in žensk pri kandidiranju na volitvah v državne organe in organe lokalnih skupnosti«. 335
nem Ribičič posebej poudarja, da ni v ničemer »preseženo« ali »neprimerno« izrecno
zavzemanje za »enakopravnost žensk« in »večjo zastopanost žensk« v politiki. Sklicevanje na »enakopravnost spolov«, »politiko enakih možnosti« ipd. po njegovem
mnenju sicer zveni nevtralno, vendar ob tem prikriva, da je podzastopan in v podrejenem položaju le eden od obeh spolov, tj. ženski. Glej Ribičič, 2000: 143–144.
333 Ibidem. Ribičič opozarja, da lahko prizadevanje za zagotovitev bolj enakovredne zastopanosti žensk v organih političnega odločanja (npr. z uveljavljanjem ženskih kvot
v predstavniških telesih ali na kandidatnih listah političnih strank – op. B. F.) na
splošni ravni povzroči poseg v načelo enakopravnosti oziroma načelo enakosti volilne pravice posameznikov na konkretni ravni. Zato je po njegovem mnenju smiselno
prednostno izbirati takšne načine uveljavljanja enakih možnosti in bolj sorazmerne
zastopanosti žensk, ki na konkretni ravni oziroma v posamičnih primerih čim manj
posegajo v enakopravnost moških. Vendar Ribičič pri tem poudarja, da je zmanjšanje deleža moških v državnih organih in organih lokalnih skupnosti (na splošni
ravni) zaradi povečanja deleža žensk ne le koristno in dopustno, temveč tudi nujno.
Neupravičena so po njegovem mnenju tolmačenja, ki onemogočajo sleherno spreminjanje deleža moških in žensk v političnem življenju, češ da je edina ustavnopravno
sprejemljiva in dopustna pot do tega, da si ženske izborijo bolj enakovreden položaj
oziroma zastopanost, da na volitvah v vsakem posameznem primeru premagajo
moške protikandidate, ne da bi se pri tem kakorkoli spreminjala volilna in strankarska zakonodaja (očitno je, da ima Ribičič pri tem v mislih javno navzoča nasprotovanja pozitivni diskriminaciji oziroma uveljavljanju kvot za uveljavitev uravnotežene
zastopanosti spolov).
334 Primerjaj Ribičič, 2002: 219–233. Pisec je poudaril, da pri reševanju kompleksnega
problema podzastopanosti žensk v političnem življenju ne bi smeli zamuditi priložnosti, ki nam jo je ponujal že začeti postopek spreminjanja Ustave zaradi vstopanja
Slovenije v meddržavne in mednarodne organizacije.
335 Predlog ustavnega zakona o spremembi 43. člena Ustave RS je skupina 73 poslancev
in poslank Državnega Zbora v postopek vložila 30. novembra 2001, objavljen pa je
bil v Poročevalcu št. 96/2001. Vsebina predloga je na začetku ustavnorevizijskega
postopka nekoliko odstopala od vsebine spremembe, ki se je dejansko zgodila.
Predlog ustavnega zakona se je glasil na spremembo 44. člena ustave (pravica do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev), pri čemer je določal, da zakon »lahko« (!)
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Zakon o enakih možnostih žensk in moških je primarno namenjen izboljšanju položaja žensk v slovenski družbi, med drugim tudi s povečevanjem zastopanosti žensk na vseh področjih javnega življenja, torej
tudi na področju javnega (političnega) odločanja. Zakon pomeni nadgradnjo oziroma dopolnitev dosedanje ureditve, pri čemer med drugim
določa strategije in instrumente (splošne in posebne ukrepe) za uveljavitev enakih možnosti žensk in moških pri uresničevanju pravic na vseh
področjih družbenega življenja. Konkretnih ukrepov, ki naj bi se izvajali
z namenom uveljavitve (bolj) uravnotežene zastopanosti spolov v organih
javnega (političnega) odločanja, zakon ne določa. Gre namreč za krovni
pravni akt, ki predstavlja izhodišče za določanje ukrepov za spodbujanje
oziroma ustvarjanje enakih možnosti v področni zakonodaji (več o zakonu glej zgoraj).336
Prvotni predlog za revizijo 44. člena Ustave je podprlo 73 poslank in
poslancev (nekaj jih je podporo naknadno umaknilo), kar je pomenilo,
da je imela sprememba praktično vnaprej zagotovljeno potrebno dvotretjinsko večino vseh poslancev in poslank. Verjetnost, da bo predlog –
kljub načelni nenaklonjenosti stroke in poslancev do spreminjanja Ustave – sprejet v Državnem zboru, je povečevalo dejstvo, da je parlamentarna ustavna komisija predlog brez omembe vrednih pomislekov podprla.
Ribičič je v zvezi s tem poudaril,337 da je bil predlog – glede na to da je
Državni zbor v preteklosti zavračal bolj korenite predloge za zagotavljanje bolj enakovredne zastopanosti žensk – realističen korak naprej.338
Postavilo pa se je, po njegovem mnenju, vprašanje, ali je bil predlog dovolj korenit in ustrezno vsebinsko oblikovan, da bi lahko hitro in učinkovito spodbudil oziroma zagotovil »enake možnosti kandidiranja moških
in žensk za voljene organe predstavniške oblasti na državni in lokalni
ravni«. Najmanj, kar je bilo treba po Ribičičevem mnenju v predlogu
spremeniti, je bila opustitev besede »lahko«, ki je dajala določbi naravo
nezavezujoče programske norme. Enako je menila tudi Strokovna skupina Ustavne komisije Državnega zbora RS.339 Tudi nekateri drugi zagodoloči ukrepe za spodbujanje enakih možnosti … Revizija je bila nato opravljena na
43. členu, beseda »lahko« pa je iz besedila izpadla.
336 Že zgoraj sem poudaril, da določbe zakona vsebujejo malo določnih ukrepov za
uravnoteženje zastopanosti žensk in moških v družbenem življenju in ostajajo zaradi svoje širine in temeljne narave v glavnem le programske usmeritve.
337 Glej Ribičič, 2002: 227.
338 Ibidem. Mladi forum ZLSD in Mladi liberalni demokrati in demokratke so že pred
časom npr. neuspešno predlagali, da bi s spremembo Ustave zagotovili minimalni
delež žensk v Državnem zboru. V obrazložitvi svojega predloga so zapisali, da je
»mačizem« mogoče primerjati z nacionalizmom, rasizmom, antisemitizmom in drugimi oblikami diskriminatornega mišljenja.
339 Glej Poročilo strokovne skupine k predlogu za začetek postopka za spremembo 44.
člena Ustave RS, z dne 18. 9. 2002). Stališče Strokovne skupine so javno podprli tudi
nekateri zagovorniki enakih možnosti (glej Zapis javne predstavitve mnenj v zvezi s
predlogom za začetek postopka za spremembo 44. člena Ustave RS, z dne 28. 10. 2002).
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vorniki enakih možnosti so menili, da v Sloveniji od političnih strank ne
moremo pričakovati, da bodo zmogle in hotele samoiniciativno, brez normativnih spodbud (če že ne zahtev), uravnotežiti razmerje političnih
moči med spoloma.340 V ustavnorevizijskem postopku so bile prikazane
pripombe upoštevane. V besedilu ustavne spremembe je bila beseda
»lahko« opuščena.
Po mnenju nekaterih zagovornikov enakih možnosti žensk in moških
je bilo v besedilu predloga sporno tudi to, da se ukrepi za spodbujanje
enakih možnosti z ustavnim dopolnilom vežejo izključno na postopke
kandidiranja za voljene organe predstavniške oblasti, kar naj bi nasprotovalo izhodiščem, ki so bila podana v Zakonu o enakih možnostih žensk
in moških (zakon se sklicuje na sprejemanje ukrepov za spodbujanje in
ustvarjanje enakih možnosti na vseh področjih družbenega življenja), v
mednarodnih dokumentih in pravnih virih Evropske unije. Drugače je
menila stroka (tj. Strokovna skupina Ustavne komisije Državnega zbora),
ki je predlog besedila (v obligatorni verziji!) podprla ter ob tem predlagala, naj se namesto 44. člena (pravica do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev) dopolni 43. člen (volilna pravica). Umestitev predlaganega dopolnila v okvir volilne pravice bi po mnenju Strokovne skupine jasno
pokazala njegovo omejenost na enakost možnosti pri upravljanju javnih
zadev (v voljenih predstavniških organih – op. B. F.), pri čemer takšne ustavne določbe ne bi bilo mogoče razlagati kot norme, ki izključuje protidiskriminacijsko zakonodajo na drugih področjih družbenega življenja.
Tudi to pripombo so v ustavnorevizijskem postopku upoštevali, saj je bila
revizija ustave dejansko izvedena na 43. členu.
Po mojem mnenju se je slovenski (ustavno)pravni red soočil z ne
dovolj premišljenim posegom v ustavno besedilo. V Strokovni skupini
Ustavne komisije in v razpravah (strokovne) javnosti ni bilo dovolj razčlenjeno vprašanje smisla in namena predlaganega dopolnila in njegove
(ne)konsistentnosti z Zakonom o enakih možnostih žensk in moških. V svojem
poročilu je Strokovna skupina npr. navajala, da naj bi ustavno dopolnilo
omogočalo »uvedbo takšnih pravnih instrumentov, ki bodo zagotovili
enake možnosti za enakomerno zastopanost žensk in moških pri upravljanju javnih zadev«. Če je res tako, potem v besedilu spremenjenega oziroma dopolnjenega 43. člena že v izhodišču bode v oči sklicevanje na
»ukrepe za spodbujanje« enakih možnosti pri »kandidiranju na volitvah
v državne organe in organe lokalnih skupnosti«. Novo besedilo 43. člena
340 V

času vložitve poslanskega predloga za spremembo Ustave je Ribičič ocenil, da so
bile razmere v Sloveniji takšne, da bi veljalo z ustavnimi spremembami neposredno
zagotoviti odločen premik k bolj sorazmernemu zastopstvu žensk, zato je izdelal
možni delovni predlog ustavne spremembe, po katerem bi se na koncu prvega odstavka 80. člena Ustave dodal stavek: »V Državnem zboru je najmanj tretjina poslank.« S
sprejetjem takšnega predloga bi se uveljavila pozitivna diskriminacija v obliki neposredne ženske kvote. Ta oblika uveljavitve bolj uravnotežene zastopanosti spolov
(tuje ureditve – z izjemo Bosne in Hercegovine – je ne poznajo) v Sloveniji v politiki
in pravni stroki nima/ni imela podpore.
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se namreč sklicuje izključno na uveljavljanje ukrepov »za spodbujanje«
(ne pa tudi ukrepov za zagotavljanje oziroma ustvarjanje) enakih možnosti ter se hkrati omejuje zgolj na »kandidiranje na volitvah v državne
organe in organe lokalnih skupnosti«, in torej ne vključuje kandidiranja
za položaje v nevoljenih organih javnega odločanja. Dejstvo, da se novo
besedilo 43. člena Ustave RS omejuje izključno na postopke kandidiranja
za voljene predstavniške organe, nasprotuje izhodiščem Zakona o enakih
možnostih žensk in moških, ki uvaja integracijo načela enakih možnosti
(in sprejemanje ukrepov) na vsa področja javnega življenja. Novo besedilo 43. člena utegne otežiti morebitno uveljavljanje ukrepov (v področnih
zakonih), ki ne samo »spodbujajo«, temveč tudi »zagotavljajo« enake
možnosti spolov (npr. enakovredno zastopanost žensk in moških pri kandidiranju za voljene organe državne in lokalne oblasti), saj Zakon o enakih možnostih žensk in moških ukrepe za »spodbujanje« in »zagotavljanje« nedvoumno razločuje kot različni pravni kategoriji (glej spodaj).
Pripombi, da ima konkretna sprememba ustavnega besedila očitno preozek domet, pritrjuje tudi dejstvo, da je bil nedavno sprejet sistemski
Zakon o uresničevanju načela enakega obravnavanja, ki je uveljavil
zakonsko podlago za sprejemanje »ukrepov za spodbujanje enakih možnosti« (zakon se sklicuje na ukrepe za preprečevanje manj ugodnega
položaja) vseh oseb in družbenih skupin (torej ne samo oseb različnega
spola) na vsej področjih družbenega življenja (poleg področja javnega
odločanja oziroma političnega področja zakon izrecno navaja področje
zaposlovanja in dela, vzgoje in izobraževanja, socialne varnosti, dostopa
do javnih dobrin in storitev itd.. Če se je ustavodajalec odločil, da bo v
ustavno besedilo vključil določilo, ki bo zagotovilo izrecno ustavno podlago za preprečevanje manj ugodnega položaja določenih kategorij oseb
oziroma podlago za uveljavljanje ukrepov, ki spodbujajo enake možnosti,
bi ravnal bolj modro in predvsem bolj usklajeno s sprejetimi protidiskriminacijskimi zakoni, če bi v ustavno besedilo namesto zelo ozkega dopolnila vnesel splošno (univerzalno) določbo, ki bi sprejemanje ukrepov
za preprečevanje manj ugodnega položaja in spodbujanje/ustvarjanje
enakih možnosti določenih kategorij oseb predvidela na vseh področjih
zakonskega urejanja.
Prelokacija prvotno predlaganega dopolnila iz 44. v 43. člen Ustave
(prelokacijo je predlagala Strokovna skupina Ustavne komisije) po
mojem mnenju ne zadošča za konsistentno umestitev predloga v ustavno
in zakonsko ureditev. Sporno je ostalo sklicevanje na »ukrepe za spodbujanje« enakih možnosti. Zakon o enakih možnostih žensk in moških
namreč med posebnimi ukrepi med ostalim razločuje posebne spodbujevalne ukrepe in posebne pozitivne ukrepe. Posebne ukrepe (spodbujevalne
in pozitivne) opredeljuje kot ukrepe, ki z namenom ustvarjanja (!) enakih
možnosti na določenem področju družbenega življenja upravičeno uvedejo različno obravnavanje žensk in moških. Posebni spodbujevalni
ukrepi (na katere se v bistvu eksplicitno sklicuje dopolnjeno besedilo 43.
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člena URS) dajejo posebne ugodnosti ali uvajajo posebne spodbude z namenom odpravljanja neenakega položaja glede na spol. Takšni spodbujevalni (razlikovalni) ukrepi so v slovenskem pravnem redu že uveljavljeni
in niso v ničemer ustavnopravno sporni (to je v nekaterih odločbah potrdilo tudi Ustavno sodišče). Posebni spodbujevalni ukrepi bi npr. lahko
vključevali izvajanje posebnih programov usposabljanja žensk za javno
(politično) delovanje, spodbujanje žensk k večji udeležbi v politiki ipd..
Ker tovrstni ukrepi niso v ničemer ustavnopravno sporni, je zagotavljanje
posebne (eksplicitne) ustavne podlage za (ne)obvezno določanje teh
ukrepov z zakonom nepotrebno. Od posebnih spodbujevalnih ukrepov
kvalitativno bistveno odstopajo posebni pozitivni ukrepi. Gre za ukrepe,
ki ob enakem izpolnjevanju predpisanih meril in pogojev dajejo prednost
osebam tistega spola, ki so v manj ugodnem položaju oziroma so zastopane v manjšem številu, dokler ni dosežen določen ciljni delež oziroma
enaka zastopanost. Očitno je, da gre pri posebnih pozitivnih ukrepih za
t. i. pozitivno diskriminacijo v ožjem pomenu, ki se na področju javnega
(političnega) odločanja uveljavlja zlasti v obliki kvot, ki uveljavljajo
določen »ciljni delež« v zastopanosti podzastopanega spola na kandidatnih listah za volitve v predstavniške organe. Slednje predstavljajo ukrep,
ki zagotavlja (!) oziroma ustvarja (!) enake možnosti oziroma bolj ali manj
uravnoteženo zastopanost žensk bodisi pri kandidiranju (če gre za posredne kvote) bodisi celo neposredno v organih javnega odločanja (če gre
za neposredne kvote). Tovrstni posebni ukrepi za ustvarjanje enakih
možnosti žensk in moških so se (v obliki posredne kvote – tj. v obliki
določitve spodnje meje zastopanosti katerega koli spola na kandidatnih
listah) v slovenskem pravnem redu prvič uveljavili z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o volitvah poslancev iz RS v Evropski
parlament. Zanimivo je, da se je v tujih pravnih ureditvah (npr. v Franciji
in v nekaterih drugih državah), v katerih so bili ti ukrepi uvedeni z zakonom, v nekaterih primerih njihovega konkretnega uveljavljanja zastavilo
vprašanje njihove ustavne sprejemljivosti. Videli bomo, ali se bo to
vprašanje ob morebitnem nadaljnjem uveljavljanju posebnih pozitivnih
ukrepov s področnimi zakoni (npr. v volilni/strankarski in delovni zakonodaji) zastavilo tudi v Sloveniji. Izrecna zakonska podlaga za uveljavljanje teh ukrepov je na načelni ravni (kot neobvezna) zagotovljena v Zakonu o enakih možnostih žensk in moških, ne pa tudi v ustavi, saj se
dopolnjeni 43. člen sklicuje na sprejemanje ukrepov za spodbujanje (!) in
ne na sprejemanje posebnih pozitivnih ukrepov, ki so namenjeni zagotavljanju (!) oziroma ustvarjanju (!) enakih možnosti.
Čeprav je ustavni temelj za sprejemanje ukrepov za preprečevanje
manj ugodnega položaja in spodbujanje/ustvarjanje enakih možnosti
določenih kategorij oseb ob ustreznem interpretativnem pristopu
(takšnem, ki bi temeljil na modelu vsebinske enakopravnosti) zagotovljen že v splošnem načelu enakosti pred zakonom (14. člen), bi bilo po
mojem mnenju izrecen ustavni temelj (za urejanje z zakonom) smiselno
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in potrebno zagotoviti kvečjemu posebnim pozitivnim ukrepom (ukrepi
za »spodbujanje« ga ne potrebujejo) oziroma t. i. pozitivni diskriminaciji,
s katero se – na načelni ravni – pod določenimi pogoji v ustavno legitimnem interesu preprečevanja manj ugodnega položaja oziroma ustvarjanja
enakih možnosti uveljavlja sicer nedopustno prednostno pravno obravnavanje podzastopanega spola, v širšem kontekstu pa tudi nekaterih
drugih kategorij oseb. Njeno uveljavljanje bi veljalo (v skladu z določbami Zakona o uresničevanju načela enakega obravnavanja in Zakona o
enakih možnostih žensk in moških) načelno omogočiti na vseh področjih
pravnega urejanja.
Ustavni temelj za urejanje posebnih pozitivnih ukrepov z zakonom bi
kazalo npr. po vzoru nekaterih mednarodnih pravnih aktov in direktiv
Evropske unije zagotoviti s t. i. derogacijsko določbo, ki bi na ustavni
ravni ob upoštevanju zakonskih pogojev načeloma izključevala neustavnost (diskriminatornost) uveljavljanja posebnih pozitivnih ukrepov kot
takih. Besedilo revizije – umestiti bi ga bilo treba v 14. člen Ustave – bi se
npr. lahko glasilo: »Posebni pozitivni ukrepi pod pogoji, ki jih določa
zakon, ne nasprotujejo ustavnemu načelu enakosti pred zakonom.« Nesporno je, da bi takšno besedilo vključevalo tudi posebne pozitivne ukrepe za ustvarjanje enakih možnosti spolov, tako na področju kandidiranja
na volitvah v državne organe in organe lokalnih skupnosti kot tudi na
vseh drugih področjih pravnega urejanja.
Področja in pogoje neobveznega uveljavljanja posebnih pozitivnih
ukrepov je Zakon o enakih možnostih žensk in moških že določil, medtem ko je opredelitev njihove oblike in njegove (ne)obvezne narave v posameznem primeru smiselno prepustil področnim pravnim (zakonskim)
aktom. Končni razsodnik ustavne sprejemljivosti posameznih oblik oziroma načinov uveljavljanja posebnih pozitivnih ukrepov bo (če bo sploh
potreben?) – tako kot v Evropski skupnosti in v ostalih državah članicah
Evropske skupnosti – tudi v Sloveniji najverjetneje Ustavno sodišče oziroma Sodišče Evropskih skupnosti.
Pred spremembo 43. člena Ustave se je kot alternativa omenjala
možnost, po kateri naj bi bolj uravnoteženo zastopanost spolov v predstavniških (in drugih) organih oblasti dosegli s spremembo volilne in
strankarske zakonodaje, ne da bi posegli v Ustavo. Ta alternativa je bila
po mnenju zagovornikov enakih možnosti močno vprašljiva. Doslej so si
nekateri poslanci v Državnem zboru neuspešno prizadevali, da bi uvedli
obvezne kvote v obliki minimalnih deležev žensk na kandidatnih listah
in da bi materialno nagradili tiste stranke, ki bi dosegle napredek pri zagotavljanju enakopravnosti in enakih možnosti žensk in moških. V letu
2000 je v Državnem zboru propadel tudi predlog obvezne razlage Zakona
o političnih strankah, ki bi stranke nedvoumno zavezovala (vsaj) k temu,
da v svojih aktih konkretizirajo načelo enakopravnosti spolov. K navedenemu velja dodati, da je postopek spreminjanja volilne zakonodaje
enako zahteven kot postopek spreminjanja ustave. In ne nazadnje tudi
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to, da bi v primeru, če Ustava ne bi uveljavila izrecne podlage za uveljavljanje »ukrepov za spodbujanje enakih možnosti« (ki v skladu z Zakonom o enakih možnostih žensk in moških implicirajo tudi »ukrepe za ustvarjanje enakih možnosti«), kateri od domnevno prizadetih (moških)
pravnih naslovljencev zelo verjetno sprožil ustavni spor in/ali vložil
ustavno pritožbo (npr. zoper odločitve o potrditvi poslanskega mandata
ženski kandidatki, ki bi sedež v državnem zboru pridobila na podlagi
uveljavljanja posebnega pozitivnega ukrepa), verjetno ob sklicevanju na
»argument«, da je pozitivna diskriminacija žensk v nasprotju z ustavnim
načelom enakosti pred zakonom ne glede na spol.

POZITIVNA DISKRIMINACIJA KOT INSTRUMENT ZA UVELJAVITEV URAVNOTEŽENE
ZASTOPANOSTI ŽENSK IN MOŠKIH V ORGANIH JAVNEGA ODLOČANJA V
PRAVNEM REDU REPUBLIKE SLOVENIJE
Kot rečeno, je pozitivna diskriminacija (z izrazom »posebni pozitivni
ukrepi«) kot možen instrument za zagotovitev enakih možnosti spolov v
Zakonu o enakih možnostih žensk in moških opredeljena le na načelni
ravni. Izbira oblike oziroma načina in področja njenega konkretnega uveljavljanja je – pod pogoji, ki jih določa zakon – prepuščena področni zakonodaji. Posebne pozitivne ukrepe zakon opredeljuje kot ukrepe, ki ob
izpolnjevanju enakih pogojev in meril dajejo prednost osebam tistega
spola, ki so na določenem družbenem področju slabše zastopane. Uporabljajo se toliko časa, dokler ni dosežen njihov namen. Poudariti velja,
da področja, na katerih naj bi se uveljavljala pozitivna diskriminacija oziroma posebni pozitivni ukrepi, posredno opredeljuje zakon sam, saj v
drugem odstavku 7. člena določa, da je neuravnotežena zastopanost spolov podana, »če je zastopanost enega spola na posameznem področju
družbenega življenja ali njegovem delu nižja od 40 %«. To pomeni, da bi
se pozitivna diskriminacija (npr. v obliki nevtralnih ali ženskih kvot) v
skladu z zakonom lahko potencialno uveljavljala na mnogih področjih
družbenega življenja341 in v domala vseh segmentih javnega odločanja,
saj so ženske, kot kažejo statistični podatki, v najpomembnejših organih
državne (in lokalne) oblasti v povprečju zastopane manj kot 30-odstotno.
Na vlagatelje predloga za spremembo 43. člena Ustave je najverjetneje
vplivala evropska praksa, saj je bilo v evropskih državah v praksi pozitivno diskriminacijo v obliki ženskih ali nevtralnih kvot doslej mogoče zaslediti izključno pri oblikovanju kandidatnih list političnih strank za volitve v predstavniške organe na državni in lokalni ravni ter v postopkih za
341 Če

naj bo skladen z Zakonom o enakih možnostih žensk in moških kot sistemskim
zakonom na tem področju, se, kot sem poudaril zgoraj, ustavni temelj za uveljavljanje posebnih pozitivnih ukrepov ne bi smel omejiti zgolj na kandidiranje za voljene
predstavniške organe.
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izvolitev ali imenovanje v vodstvene organe strank (glej zgoraj). Po
mojem mnenju to ne more biti zadosten razlog za načelno (ustavno) omejitev uveljavljanja prednostnega obravnavanja izključno na področje javnega odločanja oziroma postopke kandidiranja za voljene organe.
Zakon o enakih možnostih žensk in moških politične stranke med
drugim zavezuje(!) k sprejetju načrtov za sprejemanje ukrepov, ki bodo spodbujali bolj uravnoteženo zastopanost obeh spolov na kandidatnih listah. Na
videz vsebinsko bolj določno je to obveznost strank opredelil Zakon o
političnih strankah, po katerem mora statut stranke določiti način zagotavljanja enakih možnosti spolov pri določanju kandidatk in kandidatov za
volitve (ta določba je bila v obliki amandmaja sprejeta na predlog poslanca Krefta).342 Na podlagi tega zakona sta v Sloveniji posebne pozitivne
ukrepe v obliki (ženskih) kvot na kandidatnih listah za volitve na državni
in lokalni ravni ter za notranje strankarske volitve leta 1996 in 2000 v
internih aktih uveljavili le dve stranki, ZLSD (1996 in 2000) in LDS
(2000).343
Nekateri zagovorniki enakih možnosti so že pred spremembo 43.
člena Ustave RS zagovarjali stališče, da bi veljalo zaradi nezavidljivega
stanja na področju enakih možnosti spolov in neučinkovitosti dotedanjega pristopa k uveljavljanju bolj uravnotežene zastopanosti spolov kvote –
v kombinaciji s spodbujevalnimi ukrepi za zagotovitev večje zastopanosti
žensk – uveljaviti tako, da bi zanesljivo zagotovile povečanje deleža
žensk v organih javnega (političnega) odločanja (glej Ribičič, 2000: 153).
To bi bilo po njihovem mnenju mogoče doseči na tri načine:
1) tako, da bi postale kvote z zakonom obvezne za vse politični stranke;
2) tako, da bi se v okviru veljavnega volilnega sistema določile (izbrale)
volilne enote, v katerih bi kandidirale samo ženske;
3) tako, da bi z zakonom ali celo z ustavo določili, da mora imeti parlament (in vlada) najmanj tretjino poslank.
Obvezne neposredne kvote bi bile po mnenju zagovornikov enakih
možnosti nesporno bolj učinkovite kot kvote, ki so kot (ne)obvezne
določene za kandidiranje v predstavniške organe oblasti. Uveljavitev
uravnotežene zastopanosti žensk bi bila ob uporabi takih kvot zagotovljena vnaprej. Zakonsko (ali ustavno) zavezujoča pozitivna diskriminacija
žensk (v obliki neposrednih ali posrednih kvot) bi po njihovem mnenju
342 Ker

politične stranke različno tolmačijo to določbo – in jo večina med njimi ne
spoštuje – si je nekdanja parlamentarna Komisija za enake možnosti prizadevala za
sprejem obvezne (avtentične) razlage zakona, ki bi jasno opredelila dolžnost opredelitve konkretnih ukrepov in načinov za uveljavitev enakih možnosti pri kandidiranju. Predlog v Državnem zboru ni dobil podpore.
343 Čeprav je postal delež kandidatk na kandidatnih listah ZLSD na volitvah v Državni
zbor leta 1996 zaradi uveljavitve kvot bistveno večji, ni bila izvoljena nobena kandidatka. Takšen rezultat je po Ribičičevem mnenju posledica neučinkovitosti posrednih kvot, strankine »taktike« pri razporejanju kandidatk v posamezne volilne okraje
in na splošno slabega volilnega izida stranke. Glej Ribičič, 2000: 153.
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prispevala k temu, da bi se postopoma spremenil odnos politike in javnosti do žensk, njihove družbene vloge, njihove pravice do enakovredne
udeležbe v političnem življenju ipd.. Bolj uravnotežena zastopanost
žensk naj bi pozitivno vplivala na njihovo bolj sorazmerno udeležbo na
vseh ostalih področjih družbenega življenja in bi, ne nazadnje, ustvarila
razmere, v katerih bi uveljavljanje načela enakih možnosti in dejanske
enakopravnosti žensk in moški tudi v Sloveniji postalo temeljna prvina
demokratične politične kulture.
Prvo od navedenih izhodišč je zakonodajalec upošteval v Zakonu o
spremembah in dopolnitvah zakona o volitvah poslancev iz RS v Evropski parlament (na njegov nastanek in sprejem je pomembno vplivala
Koalicija za uveljavitev uravnotežene zastopanosti žensk in moških v javnem življenju). 344 V 3. členu tega zakona je med drugim določil, da se v
15. členu Zakona o volitvah poslancev iz RS v Evropski parlament doda
nov četrti odstavek, ki določa, da na kandidatnih listah na volitvah v
Evropski parlament noben spol ne sme biti zastopan z manj kot 40 odstotki, pri čemer mora biti vsaka lista sestavljena tako, da je najmanj en
kandidat vsakega od spolov uvrščen v zgornjo polovico liste. S tem zakonom se je na temelju Zakona o enakih možnostih žensk in moških v
pravnem redu RS prvič uveljavil obvezen pozitivni ukrep oziroma pozitivna diskriminacija v ožjem pomenu. Z izvedbo evropskih parlamentarnih volitev 2004 je bil ta pozitivni ukrep uveljavljen tudi v praksi. Iz
vsebine tega zakona je razvidno, da se je zakonodajalec odločil za uveljavitev bolj uravnotežene zastopanosti spolov na kandidatnih listah
(uveljavil je posredno nevtralno kvoto, ki vsakemu od spolov zagotavlja
najmanj 40-odstotni delež), pri čemer je poskušal dejansko bolj uravnoteženo zastopanost spolov med izvoljenimi kandidati/kandidatkami zagotoviti z zahtevo, da mora biti najmanj en kandidat vsakega od spolov
uvrščen v zgornjo polovico liste. Zakonodajalec torej (iz povsem razumljivih razlogov) ni posegel po »neposredni kvoti«, ki bi vsakemu spolu
dejansko zagotovila določen delež med izvoljenimi in tudi ne po »sistemu
zadrge« (uveljavljen je predvsem v nekaterih skandinavskih državah), ki
bi od političnih strank in neodvisnih list zahteval, da kandidate in kandidatke izmenično navedejo na kandidatnih listah. Očitno je, da se je – v
primerjavi z drugimi državami Evropske unije – odločil za previden in
zadržan pristop, ki se je v stroki in politiki soočil tako z odobravanjem
kot tudi s kritiko. Nekateri menijo, da se je izkazal kot pravilen, saj ob
tem, da so bile med izvoljenimi v Evropski parlament tudi ženske, ni povzročil pretiranega vznemirjenja pri tistih političnih opcijah oziroma v
344 Koalicija

je civilnodružbena organizacija, ki jo sestavljajo posamezniki iz slovenskega javnega političnega in kulturnega življenja, med njimi tudi nekateri priznani
pravni strokovnjaki. Koalicija je bila ustanovljena in deluje s ciljem spodbujanja in
uveljavitve uravnotežene zastopanosti žensk in moških v javnem življenju v RS,
predvsem si prizadeva za spreminjanje slovenske volilne in strankarske zakonodaje
ter za uveljavitev načela uravnotežene zastopanosti spolov v vseh organih oblasti.
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tistem delu javnosti, ki je tovrstnim ukrepom za spodbujanje oziroma ustvarjanje enakih možnosti a priori nenaklonjen, medtem ko drugi menijo,
da je posledica zadržanega pristopa prenizek delež žensk med izvoljenimi v Evropski parlament.
Koalicija za uveljavitev uravnotežene zastopanosti žensk in moških v
javnem življenju je na zgoraj prikazanih izhodiščih oblikovala tudi delovne predloge sprememb in dopolnitev Zakona o političnih strankah, Zakona o volitvah v državni zbor in Zakona o lokalnih volitvah. V skladu s
predlogom naj bi se 19. člen Zakona o političnih strankah dopolnil tako,
da se dopolni 5. točka tega člena z besedilom: »Stranka zagotovi, da se
število kandidatov od števila kandidatk za volitve iz 4. točke tega člena
ne razlikuje za več od ena. V primerih, ko gre za proporcionalne volitve,
morajo politične stranke kandidate in kandidatke razvrstiti izmenično.«
V skladu z delovnim predlogom Koalicije naj bi v Zakonu o volitvah v
Državni zbor v poglavju VII (ureja kandidiranje) med 42. in 43. člen
dodal nov člen, ki naj bi se glasil: »Politična stranka in volivci vložijo listo
kandidatov in kandidatk, na kateri se število kandidatov od števila kandidatk ne razlikuje za več od ena. Lista je sestavljena tako, da si imena
kandidatk in kandidatov sledijo izmenoma.« Predlog predvideva tudi
spremembo Zakona o lokalnih volitvah, po kateri naj bi se v zakonu v
poglavju II. (ureja volitve v občinske svete), v točki 8b (nanaša se na kandidiranje za proporcionalne volitve) med 65. in 66. člen dodal nov člen,
ki bi se glasil: »Vsaka politična stranka vloži listo kandidatov, na kateri se
število kandidatov od števila kandidatk ne razlikuje za več od ena. Predlog liste kandidatov je sestavljen tako, da si imena kandidatk in kandidatov sledijo izmenoma.«345 Poleg teh sprememb Koalicija predlaga
uzakonitev obveznosti političnih strank, da določen delež iz proračuna
pridobljenih sredstev namenijo za krepitev politične moči članic stranke.
V letnem poročilu bi morala stranka v skladu s predlogom Koalicije
priložiti dokazilo, kako je porabila sredstva za aktivnost članic stranke.
Podobna obveznost političnih strank je predvidena tudi glede sredstev,
pridobljenih iz proračuna lokalne skupnosti.
Prikazani predlogi za spremembo strankarske in volilne zakonodaje so
precej bolj ambiciozni kot spremembe, ki so bile uveljavljene v Zakonu o
volitvah poslancev iz RS v Evropski parlament, saj vključujejo »sistem
345 Predlog

za spremembo strankarske in volilne zakonodaje, ki ga je pripravila Koalicija za uveljavitev uravnotežene zastopanosti žensk in moških v javnem življenju, je
po mojem mnenju – kljub nekaterim nomotehničnim pomanjkljivostim – po vsebinski plati dober. Posredne nevtralne kvote kot relativno učinkovit ukrep za spodbujanje enakih možnosti spolov uveljavlja v obliki t. i. sistema zadrge oziroma sendviča,
ki se je (na neobvezni zakonski podlagi) ustalil v nekaterih državah severne Evrope.
Sporno pri omenjenem predlogu je vprašanje, ali je potreben in smiseln sprejem
predloga, ki uveljavlja obvezno (!) pozitivno diskriminacijo pri kandidiranju za voljene predstavniške organe, saj bi s tem Slovenija izstopala med evropskimi državami.
Zagovorniki enakih možnosti poudarjajo, da se lahko Slovenija na ta način učinkovito promovira kot napredna demokratična država.
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zadrge« in tudi nekatere druge (finančne) mehanizme, ki naj bi prispevali k bolj uravnoteženi zastopanosti žensk in moških v političnem življenju. Zagovornikom enakih možnosti ostane upanje, da jim bo delovni
predlog sprememb strankarske in volilne zakonodaje (prek poslancev in
poslank ali na drug način) uspelo uveljaviti v postopku za sprejem v
Državnem zboru. Politična oblast teh predlogov pred parlamentarnimi
volitvami leta 2004 ni uspela uzakoniti, zato ostaja upanje, da jih bo (v
prikazani ali spremenjeni različici) sprejela do volitev v Državni zbor
2008. Kot rečeno, v preteklosti politični večini v Državnem zboru podobnega predloga ni uspelo potrditi.346 Verjetnost za sprejem predloga Koalicije (ali vsaj predloga, ki bi se oprl na spremembe, ki so se uveljavile v
Zakonom o volitvah poslancev iz RS v Evropski parlament) v Državnem
zboru se je povečala z izvedbo revizije 43. člena Ustave RS, ki je zagotovila eksplicitno ustavno izhodišče za tovrstno spreminjanje zakonodaje. Še
bolj bi se verjetnost za sprejem predloga povečala v primeru, če bi bil v
glasovanje za sprejem v Državnem zboru predložen v svežnju s predlogom za ustavno revizijo 43. člena, vendar se to, kot vemo, ni zgodilo.
Manj verjetno (in uresničljivo) je, da bi bilo v Sloveniji v doglednem
roku v interesu preprečevanja manj ugodnega položaja zaradi spola
doseženo politično soglasje (2/3 večina v Državnem zboru), da je treba
veljavno ureditev sistema sorazmernega predstavništva nadomestiti z
večinskimi volitvami s posebnimi ženskimi volilnimi enotami (tudi to je
ena izmed možnosti za uveljavitev bolj uravnotežene zastopanosti spolov
na področju javnega odločanja), še posebej zato, ker smo bili v Sloveniji
po nekajletnih zapletih in nesoglasjih med različnimi nosilci politične
oblasti (zapleti so ogrozili normalno delovanje izvršilne in posledično
državne oblasti) priča konstitucionalizaciji proporcionalnega volilnega sistema za volitve v Državni zbor.
Najmanj realno uresničljiv je tretji izmed predlaganih »učinkovitih
načinov uveljavitve uravnotežene zastopanosti spolov«. Pozitivna diskriminacija v obliki neposrednih kvot v predstavniških organih oblasti se,
kot rečeno, v državah članicah Sveta Evrope in Evropske unije ne uveljavlja, ker se je v sodni in zakonodajni praksi trdno usidralo stališče, da ta
oblika pozitivnih ukrepov nasprotuje (ustavnemu) načelu enakopravnosti in prepovedi diskriminacije. Malo verjetno je, da bi v Sloveniji – ob
nasprotni praksi v evropski ureditvi – dosegli strokovno in politično
soglasje za sprejem rešitve, ki bi terjala tako drastičen poseg v ustaljeno
dojemanje in uresničevanje enakopravnosti in volilne pravice.
346 O

predlogu obvezne uveljavitve kvot je Državni zbor odločal pred volitvami leta
1996. Uvedba obveznih tretjinskih ženskih kvot na kandidatnih listah (ki bi se z vsakim mandatnim obdobjem dvignila za 5 %) je bila zavrnjena. Prav tako je bil zavrnjen predlog za sprejem avtentične razlage – s strani političnih strank ignoriranega
– določila Zakona o političnih strankah, ki je strankam kot obvezno nalagal
določitev postopkov in ukrepov pri določanju kandidatk in kandidatov za volitve
(predlog za sprejem obvezne razlage 19. člena Zakona o političnih strankah je bil
vložen 22. julija 1998).
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POZITIVNA DISKRIMINACIJA PRI UVELJAVLJANJU PRAVICE PRIPADNIKOV
IN PRIPADNIC NARODNIH IN ETNIČNIH MANJŠIN DO SODELOVANJA
PRI ODLOČANJU O JAVNIH ZADEVAH
Pozitivna diskriminacija … izraža
uresničevanje posebnih pravic in
posebnega varstva manjšin kot prvine
demokratičnosti družbe in države.
Varstvo narodnih, etničnih, jezikovnih, verskih in drugih manjšin je v sodobni družbi pomemben element demokracije. V mednarodnem pravu je
temeljna pravna podlaga varstva narodnih in etničnih manjšin ter njihovih pripadnikov oziroma pripadnic zagotovljena v Okvirni konvenciji
Sveta Evrope za varstvo narodnih manjšin (1995). Tako v okviru mednarodnih sistemov varstva človekovih pravic kot tudi v okviru pravne ureditve v posameznih državah se način varstva družbenih manjšin vseskozi
dopolnjuje in razvija.347 Prvotno varstvo, ki je vključevalo pravno prepoved oziroma preprečevanje »negativne« diskriminacije manjšin, se v
zadnjih desetletjih nadgrajuje z uveljavljanjem posebnih pravic in posebnega pravnega položaja narodnih in etničnih manjšin ter njihovih pripadnikov oziroma pripadnic.V tej knjigi nas zanima zlasti tista oblika
manjšinskega varstva, ki vključuje uveljavljanje posebnih pozitivnih
ukrepov oziroma pozitivne diskriminacije v ožjem pomenu.
Posebna pozornost bo namenjena posebnemu pravnemu položaju oziroma posebnim pravicam, ki jih pripadniki oziroma pripadnice narodnih
in etničnih manjšin uresničujejo na področju javnega (političnega)
odločanja, pri čemer se zlasti osredotočam na tiste (posebne) pravice, ki
jih pripadniki oziroma pripadnice narodnih in etničnih manjšin (lahko)
uresničujejo pod posebnimi pogoji in (ali) v širšem obsegu kot pripadniki
družbene večine, čeprav so praviloma vsem posameznikom oziroma
državljanom, ne glede na pripadnost družbenim skupinam, zagotovljene
pod enakimi pogoji in v enakem obsegu. Čeprav mednarodni pravni akti
na področju varstva narodnih in etničnih manjšin (tudi Okvirna konvencija Sveta Evrope o varstvu narodnih manjšin) tega izrecno ne zahtevajo,
ustave in zakoni nekaterih držav pripadnikom/pripadnicam narodnih (in
etničnih) manjšin zagotavljajo poseben položaj pri uresničevanju pravice
do sodelovanja pri odločanju o javnih zadevah. V tistih pravnih ureditvah, v katerih imajo pripadniki/pripadnice narodnih (in/ali etničnih)
manjšin zagotovljeno mesto za svojega predstavnika/predstavnico (ali
več predstavnikov/predstavnic) v predstavniškem domu parlamenta, v
347 Širše

o manjšinskem varstvu (o zgodovini, o razvoju mehanizmov varstva, o
manjšinskem varstvu v Sloveniji itd.) glej npr. Varstvo manjšin, Uvodna pojasnila &
dokumenti, Inštitut za narodnostna vprašanja in Društvo Amnesty International
Slovenije, Ljubljana, 2002.
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predstavniških in/ali izvršilnih organih občin, pokrajin itd., uveljavljajo
pozitivno diskriminacijo v ožjem pomenu.
Na področju razvoja pravnega varstva oziroma zaščite narodnih in
etničnih manjšin še posebej izstopa prav Slovenija, saj je edina država, v
kateri (lahko) pripadniki in pripadnice narodnih manjšin in Romov (kot
posebne etnične manjšine) pravico do sodelovanja pri odločanju o javnih
zadevah uveljavljajo s t. i. dvojno volilno pravico. Tudi ta predstavlja pozitivno diskriminacijo v ožjem pomenu, saj (lahko) pripadniki oziroma
pripadnice manjšin volilno pravico, ki je z nekaterimi izjemami vsem
polnoletnim državljanom zagotovljena v enakem obsegu, uveljavljajo v
širšem obsegu kot državljani, ki pripadajo večinskemu prebivalstvu (glej
spodaj).
V praksi so se uveljavili trije različni modeli zagotavljanja posebnega
položaja pripadnikov in pripadnic narodnih (in etničnih) manjšin pri
uresničevanju volilne pravice kot ene od pravic do sodelovanja pri
odločanju o javnih zadevah:348
a) delitev volilnega območja na volilne enote, ki so prilagojene teritorialni razmestitvi narodnih (in etničnih) manjšin (ta model je med drugim
uveljavljen na Madžarskem, Hrvaškem, Finskem, v Belgiji, Italiji in
Švici);
b) spregled volilnega praga za nacionalne manjšinske politične stranke
(ta model je uveljavljen na Madžarskem, Poljskem, v Nemčiji, v Romuniji in v nekaterih drugih državah);
c) zagotovitev mesta za predstavnike manjšin v predstavniškem domu
parlamenta, v predstavniških organih občin, pokrajin itd. (ta model je
med drugim uveljavljen na Hrvaškem, Madžarskem, Finskem, Danskem, v Romuniji in v Sloveniji).
V Nemčiji v zveznih deželah Schleswig-Holstein in Saška za politične
stranke narodnih manjšin ne velja volilni prag. Pripadniki manjšin lahko
z glasovanjem za manjšinsko nacionalno stranko dosežejo zastopanost
manjšine v deželnem parlamentu. Pri glasovanju so postavljeni pred opcijo – glasovati za manjšinsko politično ali za eno izmed političnih strank
iz tradicionalnega političnega spektra (v Nemčiji t. i. dvojne volilne pravice, ki je uveljavljena v Sloveniji, ne poznajo). Na Finskem je prebivalcem
Aalandskih otokov sedež v parlamentu zagotovljen tako, da območje otokov predstavlja samostojno volilno enoto, v kateri volijo enega poslanca.
Ta poslanec ima enak mandat oziroma enake pravice in dolžnosti kot ostali poslanci. V Italiji ima na južnem Tirolskem (v deželi Trentino-Alto
Adige) ladinska jezikovna manjšina zagotovljenega predstavnika v regionalnem svetu. Regija je razdeljena na dve volilni enoti (Bolzano in južna
Tirolska), voli pa se po proporcionalnem sistemu s preferenčnim glasom.
Če z list v volilnih enotah po splošnih pravilih ne bi bil izvoljen noben
348 V

nekaterih državah posamezne modele kombinirajo.
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pripadnik ladinske jezikovne manjšine, je izvoljen tisti, ki je dobil največje število preferenčnih glasov. Tako izvoljeni predstavnik manjšine
izpodrine zadnjega izmed kandidatov s svoje liste, ki bi bil izvoljen po
splošnih pravilih. V Romuniji imajo manjšinske politične organizacije v
ustavi zajamčeno mesto v predstavniškem telesu tudi v primeru, da na
volitvah ne zberejo zadostnega števila glasov. Vsem manjšinskim (političnim) organizacijam ene manjšine skupaj pripada pravica do enega
predstavnika, če so na volitvah na državni ravni zbrale vsaj 5 % glasov, ki
so bili v povprečju potrebni za izvolitev enega poslanca. Število članov
predstavniškega telesa se zaradi neposredne zastopanosti manjšin ustrezno poveča. Na Hrvaškem so imeli po ustavnem zakonu pripadniki
narodnih manjšin, ki tvorijo več kot 8 % celotnega prebivalstva (gre za
srbsko narodno manjšino), pravico izvoliti pet zastopnikov v predstavniški dom Sabora, pripadniki drugih narodnih manjšin pa skupaj pet
predstavnikov. Poslanci narodnih manjšin, ki tvorijo manj kot 8 % celotnega prebivalstva, so bili zastopniki vseh etničnih ali narodnih skupnosti
(ki tvorijo manj kot 8 % prebivalstva) in so bili dolžni zastopati njihove interese. Pred spremembo volilnega zakona so štiri od petih predstavnikov
manjšin, ki tvorijo manj kot 8 % celotnega prebivalstva, izvolili pripadniki manjšin v štirih posebnih volilnih enotah po večinskem volilnem sistemu (Italijani, Madžari, skupaj Čehi in Slovaki in skupaj Rusi, Ukrajinci,
Nemci in Avstrijci), petega pa po proporcionalnem sistemu na ravni
države kot ene volilne enote. Na državnih listah (60 poslancev se je volilo
na proporcionalnih volitvah na podlagi državnih list) so bili izvoljeni kandidati posameznih manjšin (ki po splošnih pravilih ne bi bili izvoljeni)
glede na delež glasov po posameznih državnih listah. Če tudi na ta način
ni bilo mogoče priti do zahtevanega števila poslancev posamezne manjšine, so bile izvedene dopolnilne volitve. Volilni prag, ki je prvotno po
zakonu veljal za vse državne liste, se po odločitvi ustavnega sodišča za
nacionalne manjšinske stranke ni uporabljal. Po noveli volilnega zakona
državljani srbske narodnosti (srbska narodna manjšina) volijo 3 poslance
po večinskem volilnem sistemu in 2 poslanca po proporcionalnem volilnem sistemu na ravni države kot ene same volilne enote. Pripadniki
manjšin, ki ne predstavljajo 8 % celotnega prebivalstva, na večinskih volitvah izvolijo štiri predstavnike v štirih posebnih volilnih enotah (tako kot
pred novelo volilnega zakona). Pravica manjšin, da volijo svojega predstavnika, je pravica in ne dolžnost. Pripadniki manjšin imajo pri oddaji
glasu na voljo opcijo. Pripadnik manjšine, ki želi voliti splošnega poslanca, mora na volišču pridobiti potrdilo, da ni glasoval na posebnih volitvah predstavnika manjšine (tudi v hrvaškem pravu t. i. dvojne volilne
pravice, ki je uveljavljena v Sloveniji, ne poznajo). Mandat manjšinskih
poslancev na Hrvaškem ni omejen. Na Madžarskem je posebna pravica
sodelovanja pripadnikov narodnih manjšin v javnem (političnem) odločanju zagotovljena z znižanjem potrebnega števila glasov za izvolitev
poslanca – zastopnika manjšine. Posebna pravica do neposredne zasto-
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panosti v predstavniškem telesu se uveljavlja tudi na Danskem, kjer sta v
parlamentu zagotovljeni po dve mesti dvema manjšinama (Faroern in
Grenlandija).

POSEBEN PRAVNI POLOŽAJ IN POSEBNE PRAVICE NARODNIH IN ETNIČNIH
MANJŠIN TER NJIHOVIH PRIPADNIKOV OZIROMA PRIPADNIC NA PODROČJU
JAVNEGA ODLOČANJA V SLOVENSKEM PRAVNEM REDU
Avtohtoni narodni manjšini (italijanska in madžarska) imata v Sloveniji
poseben položaj. Ustava jima zagotavlja posebno varstvo in posebne pravice, ki predstavljajo posebno skupino človekovih pravic in temeljnih
svoboščin v slovenski pravni ureditvi. Italijansko in madžarsko avtohtono narodno skupnost na podlagi ustavnih določil varujejo tudi zakoni.
Poseben ustavni položaj je v RS zagotovljen tudi Romom kot posebni
etnični skupini, vendar ustava, kar zadeva romsko skupnost, ne opredeljuje posebnih (temeljnih) pravic (tako kot jih opredeljuje pri avtohtonih
narodnih manjšinah), temveč odkazuje na njihovo urejanje z zakonom
(ki ga zakonodajalec do sedaj še ni sprejel).
Ustava RS v 5. členu določa, da država na svojem ozemlju varuje in zagotavlja pravice avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti.
Ustava nato v 64. in v nekaterih drugih členih izrecno določa posebne
pravice italijanske in madžarske narodne skupnosti.349 Slovenski ustavodajalec temelji na izhodišču, da ne zadostuje, da se pripadnikom manjšinskih narodnih skupnosti zagotovijo enake pravice kot pripadnikom
večinskega naroda. Pripadniki manjšinskih narodnih skupnosti ne morejo biti v enakovrednem položaju, če jim ne bi bile zagotovljene posebne
(ustavne in zakonske) pravice, tako kolektivne (nanašajo se na narodno
skupnost kot celoto) kot individualne (nanašajo se na posamezne pripadnike narodnih manjšin).350
349 V

slovenski ustavni ureditvi so uveljavljene naslednje (posebne) pravice avtohtonih
narodnih skupnosti: pravica do izražanja narodne pripadnosti (61. člen Ustave), pravica do uporabe narodnih simbolov, ohranjanja narodne identitete, ustanavljanja organizacij, razvijanja gospodarske, kulturne in znanstvenoraziskovalne dejavnosti ter
do razvijanja dejavnosti na področju založništva, pravica do vzgoje in izobraževanja
v svojem jeziku (v tem okviru zakon določa območja, na katerih je dvojezično šolstvo obvezno), pravica do ohranjanja in razvijanja odnosov z matičnim narodom in
državo itd. (glej 64. člen Ustave RS).
350 Nesporno je, da je RS v primerjalnem pogledu nadstandardno uredila položaj in
pravice avtohtonih narodnih manjšin in njihovih pripadnikov. Širše o razvoju
manjšinskih pravic, mednarodnem pravnem varstvu, posebnem ustavnem položaju
in posebnih (ustavnih) pravicah pripadnikov in pripadnic italijanske in madžarske
narodne manjšine v Sloveniji glej npr. Ribičič, 2000: 160–175. Glej tudi Varstvo
manjšin, Uvodna pojasnila & dokumenti, 2002.
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Kot posebna temeljna pravica narodnih (in etničnih) manjšin na
področju javnega (političnega) odločanja se v slovenskem pravnem redu
uveljavlja kolektivna pravica avtohtonih narodnih skupnosti do neposredne zastopanosti v Državnem zboru in v predstavniškem organu lokalnih skupnosti ter kolektivna pravica avtohtone romske etnične skupnosti do neposredne zastopanosti v občinskem svetu.351 Posebna pravica
avtohtonih narodnih skupnosti do neposredne zastopanosti v predstavniških organih na državni in lokalni ravni in avtohtone romske skupnosti
v predstavniškem organu lokalne skupnosti se na individualni ravni uresničuje s t. i. dvojno volilno pravico pripadnikov omenjenih skupnosti. Pri
uresničevanju obeh posebnih pravic gre za pozitivno diskriminacijo v
ožjem pomenu, pri dvojni volilni pravici pa tudi za posebnost slovenske
pravne ureditve (ureditve drugih držav je, kot rečeno, ne poznajo), ki Republiko Slovenijo verjetno uvršča med države z najvišjim standardom
varstva narodnih in etničnih manjšin.
Pravica avtohtonih narodnih skupnosti do neposredne zastopanosti
v Državnem zboru in v predstavniškem organu lokalnih skupnosti
Pravica do neposredne zastopanosti v Državnem zboru in predstavniškem organu lokalnih skupnosti je kot posebna ustavna pravica avtohtonih narodnih skupnosti določena v 3. odstavku 64. člena Ustave RS. V
slovenskem pravnem redu se uveljavlja tretji model uveljavljanja te posebne manjšinske pravice (glej zgoraj), saj se v Državni zbor – z namenom uresničitve te pravice – izvoli po en poslanec italijanske in madžarske narodne skupnosti (3. odstavek 80. člena Ustave RS). Ta pravica je
realizirana tudi v Zakonu o volitvah v Državni zbor (Ur. l. št. 44/1992), ki
določa poseben sistem volitev poslancev italijanske in madžarske narodne skupnosti. Zakon določa poseben enokrožni večinski sistem volitev,
ki vključuje t. i. dvojno volilno pravico pripadnikov in pripadnic avtohtonih narodnih manjšin (ob splošni še posebno volilno pravico za volitve
predstavnika narodne skupnosti). Dvojno volilno pravico imajo v skladu
z zakonom le pripadniki narodne skupnosti, pri čemer volilna pravica ni
omejena le na tiste, ki imajo stalno bivališče na narodnostno mešanem
območju. Pravica avtohtonih narodnih skupnosti do neposredne zastopanosti v predstavniškem organu lokalnih skupnosti je realizirana v Zakonu o lokalnih volitvah (Ur. l. št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95), ki daje pripadnikom in pripadnicam narodnih skupnosti poleg splošne volilne
pravice tudi posebno volilno pravico za volitve zastopnikov v občinskih
svetih (najmanj 10 % članov občinskega sveta). Tudi na lokalni ravni je
torej v okviru pravice do neposredne zastopanosti v predstavniškem
organu uveljavljena t. i. dvojna volilna pravica pripadnikov in pripadnic
narodnih skupnosti. Pozitivno diskriminacijo (v ožjem pomenu) na
351 Zveza

romskih skupnosti Slovenije naj bi v Državnem zboru vložila predlog, po katerem naj bi imela romska skupnost v Sloveniji svojega predstavnika tudi v
Državnem zboru.
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področju javnega (političnega) odločanja v slovenskem pravnem redu
brez izrecne zakonske podlage (!) uveljavljajo tudi statuti nekaterih občin
in nekateri drugi pravni akti. Statut Mestne Občine Koper (Ur. obj.
Koper/Capodistria, št. 55/95) npr. določa, da mora biti podžupan pripadnik italijanske narodne skupnosti, če je župan Slovenec.
V zvezi z zakonskimi in statutarnimi določbami, ki se nanašajo na
dvojno volilno pravico na državni in lokalni ravni in na obvezno imenovanje pripadnika narodne skupnosti za podžupana, če je župan Slovenec, je skupina državljanov pred Ustavnim sodiščem RS sprožila ustavni
spor. Skupina je menila, da so zakonske določbe, ki pripadnikom in pripadnicam italijanske in madžarske narodne skupnosti zagotavljajo posebno pravico do neposredne zastopanosti v predstavniških telesih, ki se
uresničuje s t. i. dvojno volilno pravico, v nasprotju z ustavnim načelom
enakopravnosti in da kršijo nekatere ustavne pravice pripadnikov večinske družbene skupine (glej spodaj).
Pravica romske skupnosti do neposredne zastopanosti
v občinskem svetu
Ustava RS v okviru poglavja »človekove pravice in temeljne svoboščine« v
65. členu romski skupnosti zagotavlja posebne pravice. Ta ustavna določba pomeni pooblastilo zakonodajalcu, da romski skupnosti, ki živi v Sloveniji, kot posebni etnični skupnosti z zakonom zagotovi, poleg splošnih
pravic, ki gredo vsakomur, še posebne pravice in poseben pravni položaj.
Zakonodajalec posebnega (sistemskega) zakona, ki bi urejal posebne
pravice romske skupnosti, (še) ni sprejel. Nekatere posebne pravice romske skupnosti je RS uredila v področnih zakonih. Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 74/98 in 7/00) je v
petem odstavku 39. člena določil, da je v občinah, v katerih živi avtohtona
romska skupnost, ta v občinskem svetu zastopana z najmanj enim predstavnikom. Ta posebna pravica zagotavlja romski skupnosti posebnega
predstavnika v občinskih svetih tistih občin, v katerih avtohtono živi romska skupnost, pripadnikom romske skupnosti pa poleg splošne volilne
pravice, ki jo imajo kot slovenski državljani, še posebno volilno pravico,
katere uresničevanje podrobneje ureja Zakon o lokalnih volitvah. Tudi
pripadnikom in pripadnicam romske skupnosti je s tem zagotovljena t. i.
dvojna volilna pravica. Pripadnikom in pripadnicam romske skupnosti je
na ta način zagotovljena posebna pravica, ki bi jo lahko (tako kot tudi posebno pravico do zastopanosti v občinskem svetu) opredelili kot pozitivno
diskriminacijo v ožjem pomenu, saj je z njenim uresničevanjem pripadnikom in pripadnicam romske skupnosti volilna pravica zagotovljena v
širšem obsegu kot pripadnikom središčne družbene skupine.
Ker Statut Mestne občine Novo mesto (podobno kot tudi statuti nekaterih drugih občin, v katerih živijo Romi) ni določal, da je član sveta te
občine tudi predstavnik Romov, je bil na pobudo pripadnika Romov pred
Ustavnim sodiščem sprožen ustavni spor (glej spodaj).
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POZITIVNA DISKRIMINACIJA PRI UVELJAVLJANJU PRAVICE PRIPADNIKOV
IN PRIPADNIC NARODNIH IN ETNIČNIH MANJŠIN DO SODELOVANJA PRI
ODLOČANJU O JAVNIH ZADEVAH V SODNI PRAKSI USTAVNEGA SODIŠČA
REPUBLIKE SLOVENIJE
O ustavni sprejemljivosti t. i. dvojne volilne pravice pripadnikov in pripadnic avtohtonih narodnih manjšin, s katero se uresničuje posebna pravica do neposredne zastopanosti avtohtonih narodnih manjšin v predstavniških organih na državni in lokalni ravni, o nekaterih drugih
posebnih pravicah pripadnikov in pripadnic narodnih manjšin in o pravici romske skupnosti do neposredne zastopanosti v občinskem svetu, je
Ustavno sodišče RS odločalo v zadevah U-I-283/94 in U-I-416/98.352
V zadevi U-I-283/94353 je Ustavno sodišče med drugim presojalo ustavnost določb Zakona o volitvah v Državni zbor in Zakona o lokalnih
volitvah, ki dajejo pripadnikom in pripadnicam italijanske in madžarske
samoupravne narodne skupnosti pravico, da na volitvah poslancev
Državnega zbora in na lokalnih volitvah oddajo po dva glasova. Ustavno
sodišče je skladnost Zakona o lokalnih volitvah z Ustavo RS presojalo
tudi v delu, v katerem določa, da imata narodni skupnosti v narodnostno
mešanih občinah v občinskih svetih najmanj desetino skupnega števila
članov. V isti zadevi je sodišče presojalo tudi o ustavnosti in zakonitosti
določbe Statuta Mestne občine Koper, po kateri mora biti podžupan pripadnik italijanske narodne skupnosti, če je župan Slovenec.
Pobudnik ustavne presoje je zatrjeval, da določbe, ki urejajo pravice
narodnih skupnosti, posegajo v pravice pripadnikov večinskega naroda,
ki živijo v (narodnostno mešanih) občinah Slovenske Istre. Po njegovem
mnenju zakonske določbe, ki dajejo pripadnikom in pripadnicam narodnih skupnosti dvojno volilno pravico, nasprotujejo načelu enakosti pred
zakonom in načelu enakosti volilne pravice. Po prepričanju pobudnika bi
bilo mogoče ustavno dopusten položaj doseči bodisi tako da se pripadnikom narodnosti omogoči oddaja le enega glasu na volitvah v Državni
zbor in v občinske svete bodisi tako da se poslancem in predstavnikom
narodnih skupnosti v Državnem zboru oziroma v občinskih svetih omeji
mandat. Nasprotovanje določilu Zakona o lokalnih volitvah, po katerem
imata narodni skupnosti v narodnostno mešanih občinah v občinskih
svetih najmanj desetino skupnega števila članov, je pobudnik utemeljil s
stališčem, da pravica do takšnega števila članov občinskega sveta presega
dopustno zaščito narodnih skupnosti. V pobudi za presojo ustavnosti in
zakonitosti določb Statuta Mestne občine Koper, po katerih mora biti
podžupan pripadnik italijanske narodne skupnosti, če župan ni pripad352 O

posebnih pravicah in posebnem varstvu narodnih in etničnih manjšin v RS je Ustavno sodišče RS odločalo tudi v zadevah U-I-298/96 in U-I-315/02 ter v nekaterih
drugih primerih.
353 Odl. št. U-I-283/94 z dne 12. 2. 1998.
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nik italijanske narodne skupnosti, je pobudnik menil, da je s takšno ureditvijo protiustavno in nezakonito omejena pasivna volilna pravica pripadnikov večinskega naroda.
Na pobudo za presojo ustavnosti je odgovoril Sekretariat Državnega
zbora za zakonodajo in pravne zadeve. Menil je, da pobuda ni utemeljena, saj zakoni, ki jim pobudniki očitajo neskladje z ustavo, le izvajajo ustavne določbe o posebnih pravicah avtohtonih narodnih skupnosti. Posebno varstvo narodnih skupnosti je po mnenju Sekretariata izvedba
načela enakosti, ki upošteva poseben položaj in okoliščine, v katerih
skupnosti živita. Po prepričanju Sekretariata t. i. dvojno volilno pravico
zahtevajo ustavne določbe, saj gre za izvedbo posebne ustavne pravice iz
3. odstavka 64. člena Ustave. Sekretariat poudarja, da je Ustava RS kot
sodoben demokratičen akt najvišje pravne veljave posebno pozornost namenila varovanju pravic narodnih manjšin. Slednjim zagotavlja posebne
(temeljne) pravice, ki se uresničujejo kot pozitivna diskriminacija. Ob navedenem Sekretariat poudarja varovanje manjšin kot pomembno merilo demokratičnosti etnično pluralne družbe. V tej zvezi opozarja na Okvirno
konvencijo Sveta Evrope o varstvu etničnih manjšin, ki od podpisnic zahteva, da na vseh področjih gospodarskega, socialnega, političnega in kulturnega življenja po potrebi sprejmejo ukrepe za spodbujanje dejanske in
popolne enakopravnosti pripadnikov narodne manjšine in pripadnikov
večinskega naroda. Iz Okvirne konvencije po mnenju Sekretariata izhaja
zahteva po participaciji pripadnikov manjšinskih skupnosti pri odločanju o zadevah javnega pomena. Sekretariat posebej opozarja na 4. člen
Okvirne konvencije, ki določa, da se ukrepi, ki so posledica upoštevanja
specifičnih razmer, v katerih živijo pripadniki manjšine, ne morejo
obravnavati kot diskriminacija pripadnikov večinskega naroda. Sekretariat dodaja, da pomeni ustavna ureditev položaja narodnih skupnosti ustavno kontinuiteto, saj se je pozitivni koncept varstva manjšin v Sloveniji
uveljavil že z Ustavo iz leta 1974 in s kasnejšimi ustavnimi amandmaji.
Do pobude sta se opredelili tudi italijanska in madžarska narodna skupnost. Obe sta menili, da izpodbijane določbe niso v neskladju z Ustavo,
temveč pomenijo uresničevanje ustavnih zapovedi o varstvu avtohtone
italijanske in madžarske narodne skupnosti.
Ustavno sodišče je menilo, da dvojna volilna pravica pomeni poseg v enakost volilne pravice, ki jo zagotavlja 1. odstavek 43. člena Ustave, zato je bilo
treba v postopku za oceno ustavnosti izpodbijanih volilnih zakonov presoditi,
ali je takšen poseg ustavno dopusten.354 Ustavno sprejemljivost posega v
354 V

konkretnem primeru presoje ustavne dopustnosti pozitivne diskriminacije (v
ožjem pomenu) Ustavno sodišče izhaja iz podmene, da le-ta predstavlja poseg v temeljno pravico do enakopravnosti oziroma do enakosti volilne pravice in da je potrebno ugotoviti, ali je takšen poseg ustavno sprejemljiv. Pristop Ustavnega sodišča
RS k presoji ustavne dopustnosti pozitivne diskriminacije se očitno zgleduje po
Vrhovnem sodišču ZDA, ki pozitivno diskriminacijo (afirmativne ukrepe) načelno
razume kot odklon od načela enakopravnosti. Ker se v pravnem redu Evropske
unije uveljavlja pristop, v katerem je uveljavljanje pozitivne diskriminacije (pozitiv-

242

XPOZITIVNA DISKRIMINACIJAX

načelo enakosti volilne pravice je presodilo tudi glede izpodbijanih
določb Statuta Mestne občine Koper, po katerih mora biti podžupan pripadnik italijanske narodne skupnosti, če župan ni pripadnik te skupnosti. V zvezi s pobudo za presojo ustavnosti določb Zakona o lokalnih volitvah, ki se nanašajo na število članov občinskega sveta, je Ustavno
sodišče menilo, da so te določbe umeščene v poglavje »prehodne in
končne določbe« zakona in so de facto prenehale veljati z izvedbo prvih
volitev v svete novih občin. Odločanje o ustavnosti teh določb po mnenju
Ustavnega sodišča ne bi moglo v ničemer spremeniti pravnega položaja
pobudnika. Ker s tem pravni interes za vložitev pobude v zadevnem primeru ni bil podan, je Ustavno sodišče pobudo v tem delu zavrglo.
V izreku odločbe je Ustavno sodišče med drugim zapisalo, da ni v neskladju z ustavo, da dajeta Zakon o volitvah v Državni zbor in Zakon o lokalnih volitvah pripadnikom italijanske in madžarske narodne skupnosti
pravico, da na volitvah v Državni zbor in v občinske svete oddajo dva glasova. Tudi določbe Statuta Mestne občine Koper, po katerih mora biti
podžupan pripadnik italijanske narodne skupnosti, če ni župan pripadnik italijanske narodne skupnosti, niso v neskladju z Ustavo in z zakonom.355
V obrazložitvi svoje odločitve je Ustavno sodišče predstavilo pravno
podlago varstva avtohtonih narodnih manjšin v RS in prikazalo podrobnejši pregled tujih pravnih ureditev. Sodišče se je strinjalo z navedbami
Sekretariata. Posebej je poudarilo, da je spoštovanje oziroma zaščita
etničnih, verskih, jezikovnih in drugih manjšin pomemben pokazatelj
demokratičnosti družbe in države. Varstvo manjšin se po mnenju Ustavnega sodišča zagotavlja v dveh oblikah: kot prepoved diskriminacije na
podlagi narodne, jezikovne, verske in rasne pripadnosti ter v obliki pozitivnega varstva manjšin. Pozitivno varstvo manjšin po mnenju Ustavnega
sodišča povzroča t. i. pozitivno diskriminacijo, ker so pripadnikom manjšine zagotovljene pravice, ki jih pripadniki večine nimajo.356 Sodišče je v obrazložitvi svoje odločitve poudarilo, da sta posebna ustavna pravica narodnih skupnosti do neposredne zastopanosti v predstavniških organih
lokalne skupnosti in v Državnem zboru in t. i. dvojna volilna pravica pripadnikov narodnih skupnosti med seboj neločljivo povezani pravici.
nih ukrepov) sestavni del koncepta vsebinske enakopravnosti in ne njegov odklon
oziroma negacija, je očitno, da pristop slovenskega Ustavnega sodišča ne sovpada z
argumentacijo, ki se uveljavlja v Evropske skupnosti.
355 V točkah, ki jih obravnavamo v tem poglavju, je sodišče sprejelo soglasno odločitev.
356 Slovensko ustavno sodišče pri opredeljevanju pozitivne diskriminacije oziroma pri
sklicevanju nanjo ne razločuje pozitivne diskriminacije v širšem in ožjem pomenu.
Implicitno je Ustavno sodišče obe kategoriji pozitivne diskriminacije razločilo s tem,
da je – v nasprotju z drugimi posebnimi pravicami pripadnikov in pripadnic narodnih manjšin – t. i. dvojno volilno pravico (kot obliko pozitivne diskriminacije v
ožjem pomenu) načeloma opredelilo kot odstop od načela enakosti pred zakonom
(in enakosti volilne pravice).
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Glede na to, da ustava ne omejuje splošne volilne pravice pripadnikov
narodnih skupnosti in jim hkrati dodeljuje posebno pravico izvoliti svoje
predstavnike v državni zbor in v občinski svet, bi po mnenju sodišča
uzakonitev pravice do samo enega glasovanja (npr. z možnostjo izbire)
povzročila, da bi se bili pripadniki narodnih skupnosti prisiljeni eni od
obeh ustavnih pravic odpovedati. Takšna ureditev bi bila po mnenju
sodišča v neskladju z Ustavo.
Pravica pripadnikov narodne skupnosti, da izvolijo svojega predstavnika ne glede na svoje število in hkrati oddajo glas na splošnih volitvah, po
mnenju sodišča pomeni odstop od načela enakosti volilne pravice. Načelo enakosti volilne pravice namreč zahteva, da ima vsak volivec enako
število glasov in da ima vsak glas približno enako vrednost. Pri tem
sodišče poudarja, da je posebna volilna pravica pripadnikov narodne
skupnosti izraz ustavnega varstva teh skupnosti oziroma njihovih pripadnikov in pripadnic. Čeprav gre za odstop od načela enakosti volilne pravice,
po mnenju sodišča takšna »pozitivna diskriminacija« ni ustavno nedopustna,
temveč ravno nasprotno – Ustava postavlja zakonodajalcu zahtevo, da tovrsten
ukrep uveljavi v zakonodaji, ker naj bi bili kot rečeno posebna ustavna pravica
do neposredne zastopanosti v predstavniških organih in zakonska dvojna volilna pravica med seboj neločljivo povezani.
Sodišče je poudarilo, da glede na to da Ustava sama predvideva oziroma zahteva odstop od načela enakosti volilne pravice (t. i. pozitivno diskriminacijo), ni bilo potrebno tehtati teže posega v enakost volilne pravice in teže ustavne vrednote, ki se s tem posegom uresničuje. Sodišče
torej v zadevnem primeru presoje ustavne dopustnosti pozitivne diskriminacije (v širšem pomenu) ni uporabilo testa ustavnosti in tudi ne
ožjega testa sorazmernosti.357 Sodišče je uporabilo (le) osnovni test sorazmernosti, saj je preučilo (le) vprašanje, ali bi lahko zakonodajalec ustavno legitimen (v konkretnem primeru celo ustavno zapovedan) cilj, tj.
uresničitev določbe o neposredni zastopanosti narodnih skupnosti, dosegel na način, ki pripadnikom narodnih skupnosti ne bi dajal dvojne volilne pravice in torej ne bi kršil načela enakosti volilne pravice.
V obrazložitvi odločitve, da določba Statuta Mestne občine Koper, po
kateri mora biti podžupan pripadnik italijanske narodne skupnosti, če je
župan Slovenec, ni v neskladju z ustavo in zakonodajo, je Ustavno sodišče poudarilo, da podžupan ni izvoljen na neposrednih volitvah, temveč
ga imenuje občinski svet, zato izpodbijana določba ni predstavljala posega v načelo enakosti volilne pravice. Po mnenju sodišča bi izpodbijana
določba potencialno lahko predstavljala diskriminacijo oseb, ki niso italijanske narodnosti, pa bi želele kandidirati za podžupana (šlo bi za poseg
v načelo enakosti pred zakonom iz 2. odstavka 14. člena). Sodišče je menilo, da je omejitev možnosti izvolitve na funkcijo podžupana, ki osebe,
ki niso italijanske narodnosti, postavlja v slabši položaj, stvarno uteme357 O

metodologiji ustavnosodne presoje slovenskega Ustavnega sodišča glej zgoraj.
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ljena in zato ni ustavno nedopustna. Utemeljena je z namenom oziroma ciljem t. i. pozitivne diskriminacije, tj. z namenom in ciljem posebne zaščite narodne skupnosti.358 Poleg tega je bila določba statuta v občinskem svetu sprejeta z najmanj dvotretjinsko večino, kar pomeni, da je zadevno pravico
pripadnikom narodne skupnosti priznal večinski narod prek svojih predstavnikov v občinskem svetu.
V zadevi U-I-416/98359 je Ustavno sodišče ustavno sprejemljivost oziroma obveznost (!) pozitivne diskriminacije presojalo na pobudo pripadnika romske skupnosti, ki je menil, da je (bil) Statut Mestne občine Novo
mesto v neskladju z ustavo, ker kljub jasni določbi 5. odstavka 39. člena
Zakona o lokalni samoupravi ni določal, da je član sveta te občine tudi
predstavnik Romov. Po načelu koneksitete je sodišče presodilo tudi o
vprašanju skladnosti Zakona o lokalni samoupravi z ustavo, ker je v
določbi, v kateri je opredeljena posebna pravica Romov do predstavnika
v občinskem svetu (določba 5. odstavka 39. člena), kot kriterij za uresničitev te pravice opredelil le avtohtono naseljenost romske skupnosti v
občini, drugih (objektivnih) kriterijev (npr. organiziranost, število pripadnikov ipd.) pa ni uredil.
Pobudnik ustavnega spora je navedel, da na lokalnih volitvah leta 1998
ni mogel kandidirati za predstavnika romske skupnosti v občinskem svetu
Mestne občine Novo mesto. Menil je, da je Statut Mestne občine Novo
mesto, ki ni določal, da imajo pripadniki romske skupnosti pravico izvoliti
svojega predstavnika v občinski svet, v nasprotju z Ustavo in z 39. členom
Zakona o lokalni samoupravi. V odgovoru na pobudo je župan Mestne
občine Novo mesto zavzel stališče, da lahko pripadniki romske skupnosti
na lokalnih volitvah sodelujejo kot občani Mestne občine Novo mesto. Pojasnil je, da so bile spremembe Statuta, ki bi pripadnikom romske skupnosti zagotovile neposredno zastopanost v občinskem svetu, pripravljene, a
je občinski svet ugotovil, da romska skupnost na območju Mestne občine
Novo mesto ni avtohtona skupnost, ki bi ji bilo treba v skladu s 5. odstavkom 39. člena Zakona o lokalni samoupravi zagotoviti najmanj enega
predstavnika v občinskem svetu. Župan je opozoril na nedoločnost pojma
avtohtonost in izpostavil nekatera vprašanja v zvezi s pravico romske
skupnosti do zastopanosti v občinskem svetu (npr. kakšno naj bo število
pripadnikov romske skupnosti, da je skupnost mogoče šteti za avtohtono,
v kakšnem razmerju mora biti to število v razmerju do skupnega števila
prebivalcev občine, ali je pripadnik romske skupnosti, ki se je ob popisu
prebivalstva opredelil za pripadnika slovenskega naroda, lahko upravičenec na volitvah za romskega predstavnika ipd.).
358 V

tem primeru – drugače kot v primeru dvojne volilne pravice – odstop od ustavnega načela enakopravnosti (v obliki pozitivne diskriminacije) po mnenju Ustavnega
sodišča ni neposredno izviral iz ustave, zato je sodišče uporabilo (standardni) test
ustavnosti. Testa sorazmernosti (osnovnega in ožjega) sodišče v tem primeru ni uporabilo.
359 Odl. št. U-I-416/98 z dne 22. 3. 2001.
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Sekretariat Državnega zbora za zakonodajo in pravne zadeve je v svojem mnenju navedel, da je realizacija pravice romske skupnosti do najmanj enega predstavnika v občinskih svetih občin, v katerih živi avtohtona romska skupnost (5. odstavek 39. člena Zakona o lokalni samoupravi)
v pristojnosti občin. Sekretariat je menil, da je Državni zbor ravnal
premišljeno, ker v zakonu ni vnaprej določil kriterijev, na podlagi katerih
bi bile občine v občinskih svetih romski skupnosti obvezane zagotoviti
enega predstavnika. S tem ko Državni zbor ni določil kriterijev, naj bi
dejansko izvedbo te pravice prepustil občinam. Po mnenju Sekretariata
zgolj dejstvo, da določene lokalne skupnosti te pravice niso realizirale, ne
more pomeniti, da je Zakon o lokalni samoupravi v nasprotju z Ustavo.
Ustavno sodišče je v postopku ustavnosodne presoje pridobilo tudi pojasnila Urada za narodnosti Vlade RS in mnenje Inštituta za narodnostna
vprašanja. Urad je v svojih pojasnilih poudaril, da so se že ob sprejemanju zakona pojavili pomisleki o praktični izvedbi določbe 5. odstavka 39.
člena, ker območja, kjer avtohtono živijo Romi, niso bila določena, prav
tako pa tudi niso bili oblikovani dodatni kriteriji za njihovo sodelovanje v
lokalni samoupravi. Ne glede na to po mnenju Urada ni sporno, da so
Romi, ki živijo na Dolenjskem, v Beli krajini in v Prekmurju, avtohtono
prebivalstvo, saj o tem pričajo številni viri. Po mnenju Urada Romi v
Mestni občini Novo mesto nesporno predstavljajo avtohtono skupino
prebivalstva, ker poleg številnih virov tudi njihova organiziranost in aktivnost upravičujeta zahtevo, da se jim z zakonom zagotovi sodelovanje
pri urejanju javnih zadev v lokalni skupnosti. Podobno stališče je zavzel
tudi Inštitut za narodnostna vprašanja. Poudaril je, naj bi v Sloveniji ob
popisu prebivalstva leta 1991 živelo približno 2293360 Romov in da bi bilo
treba zaščito avtohtonih Romov urediti podobno, kot je to že urejeno za
obe avtohtoni narodni manjšini. Problemom, ki jih sproža pobuda za
presojo ustavnosti, bi se bilo po mnenju Inštituta mogoče izogniti, če bi
zakon izrecno določil, v katerih občinah je član občinskega sveta tudi
predstavnik romske skupnosti, tako kot je to že urejeno za Mestno občino Murska Sobota.
Na javni obravnavi je predstavnik Mestne občine Novo mesto nekoliko
spremenil stališče iz odgovora na pobudo, saj je menil, da romska skupnost na območju Mestne občine Novo mesto ne more dobiti svojega
predstavnika v občinskem svetu, ker kriteriji avtohtonosti niso opredeljeni v zakonu (v odgovoru na pobudo je Mestna občina Novo mesto kot
razlog za neuresničitev zakonske določbe navedla, da romska skupnost
na območju občine ni avtohtono naseljena). Predstavnik Državnega
zbora je navedel, da je Komisija Državnega zbora za lokalno samoupravo
glede obravnavane pobude v celoti podprla mnenje Sekretariata za zako360 Ob

popisu prebivalstva leta 2002 se je za pripadnike romske skupnosti opredelilo
nekaj več kot 3200 prebivalcev Slovenije. Glej Statistične informacije, Prebivalstvo,
Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v RS v letu 2002, št. 92/2003.
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nodajo in pravne zadeve in sprejela sklep, naj Vlada z ustreznimi instrumenti nadzora in strokovne pomoči zagotovi uresničitev posebne pravice
romske skupnosti do neposredne zastopanosti v občinskem svetu. K
stališču Sekretariata v odgovoru na pobudo je dodal, da so posamezne
države izoblikovale določene kriterije avtohtonosti (npr. prebivanje na
določenem območju v obdobju treh generacij), vendar se kriterij avtohtonosti v mednarodnih dokumentih in v manjšinskem pravu nekaterih
držav ne pojavlja kot obvezen pogoj za priznanje narodne ali etnične
manjšine. Predstavnik Inštituta za narodnostna vprašanja je ponovil
stališče, ki je bilo podano v uradnem mnenju, in sicer, da je romska
skupnost na območju Mestne občine Novo mesto nesporno avtohtono
naseljena. Mnenje na javni obravnavi je predstavil tudi predstavnik romske skupnosti, ki je opozoril, da kriterij avtohtonosti romske skupnosti
na Dolenjskem glede na mnenje številnih strokovnjakov ne more biti
sporen in da je romski skupnosti v vseh občinah, kjer Romi živijo, nujno
zagotoviti možnost, da neposredno sodeluje pri urejanju javnih zadev v
lokalni skupnosti.
Ustavno sodišče je v odločbi povzelo ustavno (65. člen) in mednarodnopravno podlago (Okvirna konvencija Sveta Evrope o varstvu narodnih
manjšin in Deklaracija OZN o pravicah pripadnikov narodnih ali etničnih, verskih in jezikovnih manjšin) varstva romske skupnosti v RS. Poudarilo je, da Ustava v primerjavi z ustavno ureditvijo položaja in posebnih pravic italijanske in madžarske narodne skupnosti (64. člen) ne
določa kolektivnih in individualnih pravic, ki naj bi pripadale romski
skupnosti in njenim pripadnikom, temveč njihovo urejanje v celoti
prepušča zakonu. Določba 65. člena Ustave po mnenju Ustavnega sodišča pomeni pooblastilo zakonodajalcu, da romski skupnosti, ki živi v Sloveniji, kot posebni etnični skupnosti z zakonom zagotovi, poleg splošnih
pravic, ki gredo vsakomur, tudi posebne pravice. Sodišče je ob tem opozorilo, da zakonodajalec pri urejanju posebnega položaja in posebnih
pravic romske skupnosti ni omejen z načelom enakosti pred zakonom, ki
mu pri urejanju pravic in temeljnih svoboščin prepoveduje vsakršno
diskriminacijo, ki bi temeljila na narodnosti, rasi ali na drugih okoliščinah, določenih v 1. odstavku 14. člena Ustave. Ustavno pooblastilo iz 65.
člena po mnenju Ustavnega sodišča zakonodajalcu dovoljuje, da romski skupnosti in njenim pripadnikom zagotovi posebno (dodatno) varstvo, ki je v teoriji
prava znano kot t. i. pozitivna diskriminacija. Pozitivno varstvo, ki ga večinski narod priznava narodnim, etničnim, jezikovnim in drugim manjšinam, izraža pripravljenost države za uresničevanje pravic omenjenih
skupnosti kot prvine demokratičnosti družbe oziroma države.
Ena od posebnih pravic romske skupnosti, določenih na podlagi ustavnega pooblastila iz 65. člena, je, kot je poudarilo sodišče, pravica do neposredne zastopanosti v predstavniškem organu lokalne samouprave
(opredeljena je v 5. odstavku 39. člena Zakona o lokalni samoupravi). Ta
posebna pravica zagotavlja romski skupnosti posebnega predstavnika v
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občinskih svetih tistih občin, v katerih avtohtono živi romska skupnost,
pripadnikom romske skupnosti pa poleg splošne volilne pravice, ki jo
imajo kot slovenski državljani, še posebno volilno pravico.361 Posebno
volilno pravico pripadnikov romske skupnosti in njeno uresničevanje pri
lokalnih volitvah podrobneje ureja Zakon o lokalnih volitvah.362 Določba
5. odstavka 39. člena ustvarja obveznost, da občine, na območju katerih
živi avtohtono naseljena romska skupnost, zagotovijo tej skupnosti najmanj enega predstavnika v občinskem svetu. Ta določba avtohtono naseljenost romske skupnosti na območju občine določa kot edini kriterij za
nastanek te obveznosti. Pojem avtohtonosti pravno ni opredeljen niti v
Zakonu o lokalni samoupravi niti v kakšnem drugem zakon ali aktu.
Besedna zveza »avtohtona skupnost« pomeni, da gre za skupnost, ki je
prvotna, domača, po izvoru od tam, kjer živi. Kriterij avtohtonosti v tujih
ureditvah ni enotno opredeljen, praviloma pa ga države sploh ne uporabljajo kot pogoj za uveljavitev posebnih pravic manjšin. Ustavno sodišče je
k navedenemu pripomnilo, da zakon tudi ne vsebuje meril, na podlagi
katerih bi občine lažje ugotavljale obstoj avtohtone romske skupnosti ter
drugih kriterijev (npr. organiziranost, število pripadnikov ipd.), ki bi
predstavljali pogoj za uresničevanje te posebne pravice. Zakon o lokalni
samoupravi tudi ni določil roka, v katerem bi morale občine sprejeti ustrezne odločitve za uresničenje zadevne zakonske obveznosti.
Nepopolna zakonska ureditev po mnenju Ustavnega sodišča pomeni
kršitev načela pravne države (2. člen Ustave RS), ki zahteva, da so pravne
norme jasne in zadosti opredeljene, tako da jih lahko tisti, na katerega so
naslovljene, izvršuje v skladu z njihovo vsebino. V konkretnem primeru
dolžnost zakonodajalca ni bila zgolj to, da je določil posebno pravico romske skupnosti, temveč tudi ureditev njenega izvrševanja na način, ki bo
romski skupnosti, ki živi v RS, zagotavljal dejansko izvrševanje te posebne pravice. Določba 5. odstavka 39. člena Zakona o lokalni samoupravi po
361 Tudi

neposredna zastopanost Romov kot posebne etnične manjšine v predstavniških organih lokalnih skupnosti se – tako kot neposredna zastopanost pripadnikov narodnih skupnosti na državni in lokalni ravni – v slovenskem pravnem redu
uresničuje s t. i. dvojno volilno pravico. Kritiki zadevne odločbe Ustavnega sodišča
poudarjajo, da Ustava v 65. členu ne vključuje pravne podlage za urejanje posebnih
individualnih pravic pripadnikov in pripadnic romske skupnosti (ustavna podlaga
za zakonsko urejanje individualnih pravic je po njihovem mnenju zagotovljena izključno pripadnikom in pripadnicam avtohtonih narodnih skupnosti). Tudi primerjalni pregled pokaže, da druge države instituta dvojne volilne pravice, pri kateri gre
za pozitivno diskriminacijo v ožjem pomenu, v volilnem pravu ne uveljavljajo (glej
zgoraj).
362 Glede na to da posebna pravica romske skupnosti do neposredne zastopanosti v
predstavniškem telesu lokalne skupnosti ni neposredno opredeljena v Ustavi, bi
moralo sodišče po mojem mnenju v konkretnem primeru v interesu konsistentne
ustavnosodne presoje uporabiti test ustavnosti in test (osnovni in ožji) sorazmernosti posega v načelo enake volilne pravice. Prav tako v konkretnem primeru verjetno
ne vzdrži stališče, da sta (zakonska) pravica romske skupnosti do neposredne zastopanosti v predstavniškem telesu lokalne skupnosti in t. i. dvojna volilna pravica pripadnikov te skupnosti med seboj neločljivo povezani.
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mnenju Ustavnega sodišča ustvarja nedopustno pravno praznino, zato je
sodišče ugotovilo, da je Zakon o lokalni samoupravi v neskladju z Ustavo.
V obrazložitvi izreka (1. točke) odločbe je sodišče opozorilo, da bo moral
zakonodajalec natančneje določiti kriterije, na podlagi katerih bodo
občine lahko ugotovile, ali na njihovem območju živi avtohtono naseljena
romska skupnost, oceniti bo moral, ali je za uresničevanje posebne pravice do neposredne zastopanosti v predstavniškem organu lokalne skupnosti treba določiti dodatna merila, določiti pa bo moral tudi rok, v katerem
bodo občine dolžne izpolniti svojo zakonsko obveznost. Za odpravo ugotovljene neustavnosti je Ustavno sodišče določilo rok enega leta.
V postopku presoje skladnosti Statuta Mestne občine Novo mesto z
Ustavo se je zastavilo vprašanje, ali je izpodbijani Statut glede na ugotovljeno neskladnost določbe 5. odstavka 39. člena Zakona o lokalni samoupravi z Ustavo sploh lahko v neskladju z Zakonom o lokalni samoupravi
Ustavno sodišče je – upoštevajoč, da je avtohtonost romske skupnosti na
območju Mestne občine Novo mesto nesporno ugotovljena (sodišče se je
oprlo na že omenjena gradiva in strokovna mnenja) – ugotovilo, da bi
lahko Mestna občina Novo mesto že na podlagi obstoječe ureditve uresničila svojo obveznost iz 5. odstavka 39. člena Zakona o lokalni samoupravi in romski skupnosti omogočila izvolitev predstavnika v Občinski
svet na lokalnih volitvah leta 1998. Zato je Ustavno sodišče odločilo, da
je izpodbijani Statut v neskladju z Zakonom o lokalni samoupravi, ker ne
določa, da ima romska skupnost, ki je avtohtono naseljena na območju
mestne občine Novo mesto, svojega predstavnika v Občinskem svetu (2.
točka izreka). Za uskladitev Statuta z zakonom je Ustavno sodišče
določilo rok šestih mesecev.363
363 Državni

zbor je ustavnosodno ugotovljeno neskladnost odpravil v Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l., št. 51/02), v katerem je
določil tiste občine, ki so romski skupnosti dolžne zagotoviti predstavnika v občinskem svetu, četudi mu je Ustavno sodišče naložilo, naj z zakonom predpiše (le) kriterije in druga merila, na podlagi katerih bodo občine lahko ugotovile, ali na njihovih območjih živi avtohtono naseljena romska skupnost. Ta zakon je pred Ustavnim
sodiščem izpodbijal Svet Občine Grosuplje, ki je v predlogu za presojo ustavnosti
poudaril, da zakonodajalec ni upošteval odločbe Ustavnega sodišča U-I-416/98. Zakonodajalec naj bi po mnenju predlagatelja ustavnega spora arbitrarno določil
občine, ki so v svojih občinskih svetih dolžne zagotoviti predstavnika romske skupnosti, s čimer naj bi kršil načelo pravne države (2. člen ustave), načelo delitve oblasti
(3. člen Ustave), posegel pa naj bi tudi v pravice in pristojnosti lokalnih skupnosti
(zato naj bi kršil tudi 138. člen Ustave). Državni zbor je zavrnil vse očitke predlagatelja in poudaril, da mora biti v skladu z odločbo Ustavnega sodišča način uresničevanja pravice romske skupnosti do predstavnika v občinskem svetu določen
tako, da zagotavlja dejansko izvrševanje te pravice. Državni zbor naj bi v zakonodajnem postopku ocenil, da izpodbijana ureditev učinkoviteje pripomore k zagotovitvi
navedenega izhodišča, kot če bi zakonodajalec z zakonom predpisal kriterije za ugotavljanje avtohtonosti romske skupnosti, občinam pa prepustil, da same ugotavljajo,
ali na njihovih območjih takšna skupnost dejansko prebiva. Ustavno sodišče je v zadevi U-I-315/02 z dne 3. 10. 2002 odločilo, da 14. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi ni v neskladju z Ustavo.
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Ustavno sodišče je odločbo (v kateri je odločilo tudi o nekaterih drugih
vprašanjih) v 1. točki izreka sprejelo soglasno, v 2. točki izreka pa s sedmimi glasovi proti enemu.364
Na kratko povzemimo. Kot posebna kolektivna pravica narodnih (in
etničnih) manjšin na področju javnega odločanja se v slovenskem pravnem redu uveljavlja pravica avtohtonih narodnih skupnosti do neposredne zastopanosti v Državnem zboru in v predstavniškem organu lokalnih
skupnosti ter pravica avtohtone romske etnične skupnosti do neposredne zastopanosti v občinskem svetu. Posebna pravica avtohtonih narodnih skupnosti do neposredne zastopanosti v predstavniških organih na
državni in lokalni ravni in avtohtone romske skupnosti v predstavniškem
organu lokalne skupnosti se na individualni ravni uresničuje s t. i. dvojno
volilno pravico pripadnikov oziroma pripadnic omenjenih skupnosti. V
obeh primerih uresničevanja posebnih pravic gre za pozitivno diskriminacijo v ožjem pomenu, pri čemer je t. i. dvojna volilna pravica posebnost
slovenske pravne ureditve. Po mnenju Ustavnega sodišča RS gre pri t. i.
dvojni volilni pravici na načelni ravni za odstop od načela enakosti volilne pravice, ki pa ni ustavno nedopusten. Nasprotno, uveljavlja se zaradi
uresničevanja posebnih pravic in posebnega varstva pripadnikov in pripadnic narodnih in etničnih manjšin.

364 Proti

2. točki izreka je glasoval sodnik Čebulj. V delno odklonilnem ločenem mnenju je pojasnil, da je glasoval proti delu izreka (in obrazložitve) 2. točke odločbe, v
kateri je Ustavno sodišče ugotovilo, da je Statut mestne občine Novo mesto v neskladju z Zakonom o lokalni samoupravi. Sodnik Čebulj je poudaril, da se strinja z
ugotovitvijo neskladnosti. Moti ga le to, da je Ustavno sodišče zakonodajalca pretirano omejilo pri odpravi te neskladnosti. Iz navedb v odločbi Ustavnega sodišča po
mnenju sodnika Čebulja izhaja, da je ustavno sodišče sprejelo kriterij avtohtonosti,
ki ga je uzakonil Zakon o lokalni samoupravi, čeprav Ustava v 65. členu govori o
položaju in posebnih pravicah romske skupnosti in ne avtohtone romske skupnosti,
kot je to primer v 64. členu Ustave, ki govori o avtohtoni italijanski in madžarski narodni skupnosti in njunih posebnih pravicah. Po mnenju sodnika Čebulja je Ustavno sodišče zakonodajalcu onemogočilo, da bi morda kriterij avtohtonosti (po vzoru
večine drugih držav – op. B. F.) ob odpravi neskladnosti celo opustil, saj mu je
naložilo, naj predpiše merila, na podlagi katerih bodo občine lahko ugotovile obstoj
avtohtone romske skupnosti na svojem območju.

251

SKLEP
… the way in which the notion of positive
action is finding its place in positive law
is somewhat unsatisfactory.
Ideje o novih pristopih in načinih pravnega urejanja družbenih odnosov
so primarno izraz sprememb v političnem, ekonomskem in moralnem
mišljenju, le v manjši meri pa tudi izraz avtonomnega pravnega razvoja.
Pravo takšne »novosti« predvsem »konzervira« v svojo posebno obliko
(npr. zakonsko, ustavnosodno ipd.), pogosto pa jih tudi omejuje, gleda
na možnosti, ki jih dopušča zatečena razvojna raven ustavnopravnega
sistema oziroma glede na vsakokratno zgodovinsko pogojeno razumevanje njegove vsebine.365 V ta kontekst je mogoče umestiti tudi t. i. pozitivno diskriminacijo, ki je sorazmerno nov pravni instrument z nekaj desetletno zgodovino. Ker pravno podlago za uveljavljanje t. i. pozitivne
diskriminacije neposredno ali posredno določa skupek različnih pravnih
pravil v različnih zakonskih, mednarodnih in naddržavnih pravnih aktih,
jo lahko opredelimo ne samo kot pravni instrument, temveč tudi kot
pravni institut. Kot takšna je pozitivna diskriminacija sestavina (proti)diskriminacijskega prava kot posebne (nove) pravne panoge. Zaradi relativne »novosti«, terminološke in pojmovne nedoslednosti pri njenem
opredeljevanju, in zaradi protislovij, ki se porajajo ob vprašanju njene ustavnopravne sprejemljivosti, bi veljalo pozitivno diskriminacijo opredeliti
kot pravni institut, ki se postopno izgrajuje.
Ugotovitve konceptualne, ustavnopravne in primerjalne analize kažejo, da je smiselno razločevati pozitivno diskriminacijo v širšem in ožjem
pomenu. V širšem pomenu se pozitivna diskriminacija uveljavlja v obliki
posebnega pravnega položaja in posebnih pravic, ki jih v interesu zagotavljanja posebne zaščite in preprečevanja (posredne) diskriminacije uresničujejo pripadniki in pripadnice manjšinskih, podzastopanih, ranljivih
in nekaterih drugih družbenih skupin. Pozitivna diskriminacija v širšem
pomenu se je ustalila kot pomemben element uveljavljanja socialne
države in demokracije. V tej knjigi sem se osredotočil zlasti na pozitivno
diskriminacijo v ožjem pomenu, ki se v demokratičnem okolju razvija
kot protidiskriminacijski instrument, s katerim se na nekaterih področjih
pravnega urejanja v interesu zagotavljanja dejanske (vsebinske, stvarne)
enakopravnosti, preprečevanja manj ugodnega položaja, spodbujanja
oziroma ustvarjanja enakih možnosti pri uresničevanju formalno prizna365 Prim.

Cerar, 2000.
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nih enakih pravic, uveljavljanja uravnotežene zastopanosti, preprečevanja posredne diskriminacije in odpravljanja oziroma preprečevanja posledic pretekle diskriminacije uveljavlja neenako (prednostno oziroma
ugodnejše) obravnavanje oziroma prednostni dostop določenih kategorij
oseb do pravic, ki so vsem pravnim naslovljencem načeloma zagotovljene v enakem obsegu in pod enakimi pogoji. V različnih pravnih ureditvah v te kategorije sodijo pripadniki in (ali) pripadnice družbenih
skupin, ki so (bile) na določenih področjih družbenega življenja (v preteklosti) prikrajšani, ovirani ali deprivilegirani pri uresničevanju pravno
priznanih (temeljnih) pravic (manjšinske, podzastopane, ranljive in nekatere druge družbene skupine).
Pravna podlaga za uveljavljanje pozitivnih ukrepov je na načelni ravni
(praviloma kot nezavezujoča) opredeljena v nekaterih mednarodnih konvencijah o človekovih pravicah (še posebej v tistih, ki so namenjene preprečevanju različnih oblik diskriminacije), v primarnih in sekundarnih
pravnih virih Evropske unije, v nekaterih primerih (vsaj implicitno) v ustavah posameznih držav, v večini primerov pa v sistemskih zakonih, ki
so namenjeni preprečevanju diskriminacije, uresničevanju načela enakega obravnavanja ali spodbujanju oziroma ustvarjanju enakih možnosti na
posebnih področjih preprečevanja diskriminacije (npr. na področju preprečevanja spolne diskriminacije). Pravni akti, ki na načelni ravni vključujejo pravno podlago za uveljavljanje pozitivne diskriminacije (v ožjem
pomenu), praviloma določajo, da je pod določenimi pogoji dopustno uveljavljanje »pozitivnih ukrepov« (»posebnih pozitivnih ukrepov«, »posebnih začasnih ukrepov« ipd.) za preprečevanje manj ugodnega položaja,
spodbujanje ali ustvarjanje enakih možnosti ipd. določenih kategorij
oseb, pri čemer uveljavljanje teh ukrepov, ki vključuje različno pravno
obravnavanje, ni diskriminacija (t. i. derogacijska določba). Določbe nekaterih pravnih aktov vključujejo tudi kriterij sorazmernosti, ki mu mora
vsakokratno uveljavljanje pozitivnih ukrepov zadostiti, če naj bo ustavno
sprejemljivo. V skladu s pogoji, ki jih določajo sistemski zakoni, se lahko
pozitivni ukrepi praviloma (npr. v Sloveniji) uveljavljajo s posebnimi
(področnimi) zakoni.
Primerjalna analiza kaže, da je v pravnem redu ZDA pozitivna diskriminacija zaradi posebnih kulturnih, ekonomskih, socialnih in zgodovinskih razlogov uveljavila predvsem na področju preprečevanja rasne diskriminacije, medtem ko se v Evropski uniji oziroma v nekaterih državah
članicah Unije uveljavlja zlasti v okviru prizadevanja za preprečevanje
spolne diskriminacije. Uveljavljanje pozitivne diskriminacije se v ZDA
osredotoča na področje izobraževanja in zaposlovanja, v Evropski uniji
oziroma Evropski skupnosti pa predvsem na zagotavljanje (bolj) uravnotežene zastopanosti spolov oziroma dejanske enakopravnosti in enakih
možnosti žensk in moških pri uresničevanju pravic, ki so na področju zaposlovanja in javnega odločanja praviloma obema spoloma zagotovljene
v enakem obsegu in pod enakimi pogoji.
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V nekaterih primerih pri uveljavljanju pozitivne diskriminacije nastajajo ustavnosodni spori. Ustavna in druga sodišča z ustavnosodnimi pristojnostmi so v začetku presojanja ustavne sprejemljivosti pozitivnih
ukrepov naslonila na simetrični pristop k razumevanju in uveljavljanju
enakopravnosti. V skladu s simetrično razlago je bilo na rasi, spolu ali
drugi osebni okoliščini temelječe prednostno obravnavanje določenih kategorij posameznikov (npr. pripadnikov oziroma pripadnic podzastopanega spola) pri uveljavljanju pravic (npr. pravice do zaposlitve), ki jih
načeloma lahko vse osebe uresničujejo pod enakimi pogoji, diskriminatorno ne glede na cilj, ki ga je zasledovalo. Simetrični pristop k razlagi
načela enakopravnosti je temeljil na modelu formalne enakopravnosti, ki
je bil v ustavnosodni in mednarodnosodni praksi (kasneje tudi v mednarodnih pravnih dokumentih in zakonodaji v posameznih državah) postopoma presežen. Sodišča so se začela sklicevati na nesimetrični pristop k
razumevanju in uresničevanju načela enakopravnosti in prepovedi diskriminacije. Začela so razločevati med razlikovanjem (diferenciacijo), ki
predstavlja diskriminacijo pripadnikov manjšinskih, podzastopanih itd.
družbenih skupin, in razlikovanjem, ki je namenjeno njihovemu bolj
ugodnemu oziroma prednostnemu obravnavanju zaradi pretekle diskriminacije, podzastopanosti na nekaterih področjih družbenega življenja
ipd.. V skladu s tem pristopom so sodišča postopoma prepoznala dejstvo, da je lahko formalno enakopravno obravnavanje pravnih naslovljencev v določenih primerih diskriminatorno do (objektivno) deprivilegiranih družbenih skupin, zlasti do pripadnikov oziroma pripadnic etničnih
manjšin, ranljivih družbenih skupin in podzastopanega spola. Na nesimetričnem pristopu k razlagi načela enakopravnosti se je v ustavnosodni
praksi in ustavnopravni teoriji izoblikoval model vsebinske enakopravnosti.
Iz analize ustavnosodne prakse je razvidno, da je Vrhovno sodišče
ZDA v zgodnejšem obdobju praviloma ugotovilo ustavno sprejemljivost
vseh oblik pozitivne diskriminacije z izjemo neposrednih kvot, ki so pri
zaposlovanju in sprejemanju na univerzitetni študij vključevale samodejno in brezpogojno prednostno obravnavanje pripadnikov etnične manjšine. V sodni praksi se je kljub nasprotujočim si mnenjem uveljavilo
stališče, da je treba pri presoji ustavne sprejemljivosti prednostnega
obravnavanja (v nasprotju z drugimi oblikami rasnega in spolnega razločevanja) uporabiti standardni test ustavnosti. Pri presoji ustavne sprejemljivosti je zadostovalo, da je bilo prednostno obravnavanje razumno
utemeljeno in potrebno za dosego cilja, ki ga je pozitivna diskriminacija
zasledovala. Kasneje je Vrhovno sodišče spremenilo svoj pristop k presoji ustavne sprejemljivosti pozitivne diskriminacije. Menilo je, da mora
vsako neenako pravno obravnavanje, ki temelji na rasi (ali spolu), ne
glede na svoj namen prestati strožji test ustavnosti. Ustavno sprejemljivo
naj bi bilo prednostno obravnavanje pripadnikov manjšinskih etničnih
skupin, ki – npr. v postopkih za sprejem v univerzitetne študijske progra-
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me – učinkovito zasleduje nujen javni interes, ki je časovno omejeno in
ki omogoča individualno obravnavo vsakega posameznika. V vseh drugih primerih (npr. v primeru uveljavljanja neposrednih kvot za temnopolte kandidate) je sodišče uveljavljanje pozitivne diskriminacije opredelilo
kot diskriminatorno. Kritiki takšnega pristopa opozarjajo na trend v
odločanju Vrhovnega sodišča ZDA, ki je naravnan k preprečevanju uveljavljanja pozitivne diskriminacije. V odločitvi Vrhovnega sodišča naj bi
se izrazila konservativna ideologija, ki nasprotuje izvirni vsebini in namenu ameriške Ustave in zakonodaje o temeljnih pravicah (tj. uveljavljanju učinkovitih ukrepov za zmanjšanje družbene neenakosti in razslojenosti).
Iz sodne prakse Sodišča Evropskih skupnosti je razvidno, da nacionalna zakonodaja, ki ženskam v primeru podzastopanosti na določenih
področjih zaposlovanja zagotavljala samodejno in brezpogojno prednost
pri kandidiranju za zaposlitev, napredovanje ali poklicno usposabljanje,
presega okvir »pospeševanja enakih možnosti«, s čimer nasprotuje pravu
Skupnosti. Prednostno obravnavanje kandidatov (kandidatk) podzastopanega spola za zaposlitev, napredovanje ali poklicno usposabljanje – ki
je vsem kandidatom in kandidatkam načeloma dostopno pod enakimi
pogoji – je skladno s pravom Skupnosti, če se uveljavlja pod pogojem, da
se enako strokovno usposobljenim kandidatom in kandidatkam zagotovi
objektivno upoštevanje okoliščin, ki so specifične za posameznega kandidata/kandidatko. V primeru, da bi specifične okoliščine pričale v prid
kandidata (kandidatke), ki ga (je) načeloma prednostno obravnavanje ne
zadeva, mora le-ta imeti prednost pred kandidatom (kandidatko), ki je
načeloma upravičen(a) do prednostnega obravnavanja. Način uveljavitve
pozitivnega ukrepa oziroma prednostnega obravnavanja moda biti sorazmeren s ciljem, ki ga zasleduje. Ženske kvote so kot oblika samodejnega
prednostnega obravnavanja skladne s pravom Skupnosti le v primeru, če
se ne nanašajo na zaposlovanje (sprejem na delovno mesto in napredovanje na višje delovno mesto), temveč na poklicno usposabljanje, vendar v
tem primeru pod pogojem, da se načelno prednostno obravnavanje ženskih kandidatk ne uveljavi, če obstajajo utemeljeni pravni razlogi, ki
temu nasprotujejo. Kritiki te odločitve menijo, da bi se moralo Sodišče
samoomejiti in državam članicam na področju zaposlovanja zagotoviti
več avtonomije pri spopadanju z diskriminacijo in pri prizadevanju za
uveljavitev enakih možnosti pripadnikov/pripadnic podzastopanega
spola. Tudi na področju javnega (političnega) odločanja nekatere (zlasti
severnoevropske) države uveljavljajo ukrepe za uveljavitev (bolj) uravnotežene zastopanosti spolov (tudi pozitivne ukrepe v obliki ženske ali nevtralne kvote). Zanimivo je, da se na tem področju sodna praksa Sodišča
Evropskih skupnosti še ni oblikovala.
Ob upoštevanju omejitev, ki jih je postavilo Sodišče, je v pravu Evropske unije uveljavljanje pozitivnih ukrepov načeloma dopustno, če je namenjeno preprečevanju manj ugodnega položaja zaradi rase ali etničnega
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porekla, spola, invalidnosti, starosti, spolne usmerjenosti in nekaterih
drugih osebnih okoliščin. Načeloma je dopustno na vseh področjih
družbenega življenja (poleg zaposlovanja in javnega odločanja tudi na
področju socialne varnosti, dostopanja do dobrin in storitev ipd.). Zato bi
se lahko v Evropski uniji pozitivna diskriminacija (v ožjem pomenu!) v
prihodnje uveljavila tudi kot instrument za preprečevanje manj ugodnega položaja invalidnih, starejših in nekaterih drugih kategorij oseb (te
kategorije oseb so sicer upravičene do posebnega pravnega položaja in
do nekaterih posebnih pravic) pri uresničevanju pravic, ki jih vse osebe
oziroma vsi državljani praviloma uresničujejo pod enakimi pogoji in v
enakem obsegu. Ker je javno mnenje in tudi mnenje liberalno-konservativnega dela pravne stroke uveljavljanju pozitivnih ukrepov načeloma nenaklonjeno (dojemajo jih kot odklon od enakopravnosti, kot kršitev
načela enakega obravnavanja, kot diskriminacijo itd.), je tak razvoj dogodkov malo verjeten.
S sprejetjem Zakona o uresničevanju načela enakega obravnavanja in
Zakona o enakih možnostih žensk in moških se je na vseh področjih
pravnega urejanja in posebej na področju preprečevanja spolne diskriminacije tudi slovenski notranji pravni red naslonil na model vsebinske
enakopravnosti. Pozitivna diskriminacija v ožjem pomenu (z izrazom
»pozitivni ukrepi« oziroma »posebni pozitivni ukrepi«) je v obeh zakonih
kot instrument za preprečevanje manj ugodnega položaja določenih
kategorij oseb oziroma za uveljavitev (bolj) uravnotežene zastopanosti
spolov na vseh družbenih področjih opredeljena le na načelni ravni.
Njeno konkretno uveljavljanje je – pod določenimi pogoji – prepuščeno
področnim zakonom. V praksi se je pozitivna diskriminacija doslej uveljavila z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o volitvah poslancev iz RS v Evropski parlament, ki je določil, da noben spol na kandidatnih listah ne sme biti zastopan z manj kot 40 odstotki.
V slovenskem pravnem redu se je pri uresničevanju posebnega pravnega položaja in posebnih pravic (pozitivna diskriminacija v širšem pomenu) narodnih manjšin in romske etnične skupnosti med drugim uveljavlja posebna pravica do neposredne zastopanosti v predstavniškem
telesu na državni in lokalni ravni, v njenem okviru pa tudi t. i. dvojna
volilna pravica. Pri tej pravici gre za posebnost slovenske pravne ureditve, ki na področju varstva narodnih in etničnih manjšin vključuje uveljavljanje pozitivne diskriminacije v ožjem pomenu, saj (lahko) pripadniki oziroma pripadnice narodnih manjšin in romske skupnosti volilno
pravico, ki je načeloma vsem polnoletnim državljanom zagotovljena pod
enakimi pogoji, uveljavljajo v širšem obsegu kot posamezniki oziroma
državljani, ki pripadajo večinski družbeni skupini. Pri presoji skladnosti
dvojne volilne pravice z Ustavo se je Ustavno sodišče RS naslonilo na interpretacijo načela enakopravnosti, po kateri to načelo zakonodajalca in
ostale nosilce javne oblasti zavezuje k uveljavljanju ukrepov za čim bolj
učinkovito uresničevanje dejanske (vsebinske, stvarne) enakopravnosti.
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Ustavno sodišče je uveljavljanje pozitivne diskriminacije v obliki dvojne
volilne pravice pripadnikov in pripadnic narodnih skupnosti in romske
etnične skupnosti ocenilo kot skladno z Ustavo.
Naj sklenem. Višja raven politične participacije in bolj enakovredna
zastopanost pripadnikov oziroma pripadnic t. i. deprivilegiranih skupin
na različnih področjih družbenega življenja ter preprečevanje njihovega
manj ugodnega položaja pri uresničevanju ostalih pravic (če manj ugoden položaj obstaja), je hkrati rezultat in predpostavka učinkovitega uveljavljanja vsebinske enakopravnosti oziroma (v širšem smislu) t. i. politike enakih možnosti. Ta na nekaterih področjih pravnega urejanja poleg
drugih ukrepov (pod določenimi pogoji) vključuje tudi uveljavljanje t. i.
pozitivne diskriminacije. Slednje je v aktualnih družbenih razmerah (ki
so občutnejšim reformam tradicionalnih ustanov demokracije in vladavine prava relativno nenaklonjene) še vedno problematično. Kljub večdesetletni tradiciji oblikovanja in uveljavljanja različnih instrumentov, ki
sodijo v kontekst »politike enakih možnosti«, se v državah z demokratično tradicijo (tudi v državah članicah Evropske unije) reformna prizadevanja soočajo z nasprotovanjem tako konservativno kot tudi liberalno
usmerjene politike in pravne stroke. Zlasti v ZDA se je ustalilo (klasično)
liberalno (lahko bi ga označili neoliberalno/neokonservativno!) pojmovanje, po katerem imperativ »enakega obravnavanja« izraža temeljno zavezanost ameriške pravne in politične kulture formalistični percepciji enakopravnosti. V okviru te percepcije uveljavljanje ukrepov za čim bolj
učinkovito preprečevanje manj ugodnega položaja in ustvarjanje enakih
možnosti določenih kategorij oseb nasprotuje načelu enakega obravnavanja. Nadgrajevanju ustaljenih mehanizmov za uresničevanje enakopravnosti ponekod še vedno nasprotuje dobršen (beri: konservativni) del
pravne stroke, tako pravni teoretiki kot tudi pravni praktiki. V kontekstu
prizadevanja za bolj učinkovito uveljavljanje politike enakih možnosti pa
sta od vsega najbolj problematični precejšnja nenaklonjenost in apatičnost pripadnikov (pripadnic) družbenih skupin, ki naj bi jim ukrepi za
spodbujanje oziroma ustvarjanje enakih možnosti koristili.
Kljub nedorečenim konceptualnim, terminološkim, ustavnopravnim
in ustavnosodnim vprašanjem, na katera sem – upam, da dovolj prepričljivo – opozoril v tej knjigi, menim, da je t. i. pozitivna diskriminacija
instrument, ki se lahko kot prvina vsebinske enakopravnosti in kot način
preprečevanja manj ugodnega družbenega položaja pripadnikov in pripadnic šibkejših družbenih skupin na nekaterih področjih pravnega urejanja, pod določenimi pogoji, na načelni ravni uveljavlja v interesu bolj
enakopravne, bolj harmonične in bolj pravične (ali pa vsaj manj nepravične) družbene organizacije.
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147, 148, 156, 158, 159, 164, 167, 193,
197, 198, 201, 203, 204, 207, 208, 209,
210, 212, 213, 214, 220, 221, 222, 225,
228, 231, 233, 241, 252, 254, 255, 256 ;
Evropska skupnost 71, 80 (op. 121),
81, 82, 83, 84, 95, 113, 126, 127, 129,
134, 137, 141, 142, 143, 145, 146 (op.
216), 147, 201, 203, 207, 228, 242, 252
Evropsko sodišče za človekove pravice
94, 95, 95 (op. 144), 123, 123 (op. 175),
173,
F
fiat iustitia pereat mundus 37
formalizem; formalističen 11, 21 (op11),
22, 47, 56, 65, 66, 69, 72, 74, 88, 107,
114, 117, 197, 203, 213, 216, 256
Foucault 18 (op.3)
Frankfurtska šola 22 (op. 13), 51 (op. 69)
funkcionalizem; funkcionalistična
razlaga 44 (op. 58)
funkcionalna neenakost; načelo
funkcionalne neenakosti 35, 36, 36
(op. 39), 37, 37 (op. 40), 38, 39 (op.
45), 41 (op. 52)
G
Guattari 18 (op.3),
H
Habermas 20 (op. 9), 44, 44 (op. 59), 45,
45 (op. 61)
Hegel; Heglova filozofija prava 24
hegemonija; hegemonija kapitala 20
Heidegger 18 (op. 3), 51 (op. 69)
Hipia 50
Hobbes 38, 52 (op. 73), 52 (op. 74)
homo mensura 50
Horkheimer 51 (op. 69)
Hume 40
I
ideologija; ideološki; ideološka funkcija
modernega prava 17 (op. 1), 20 (op.
11), 21, 22 (op. 14), 52, 104, 192, 254
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individualizem; individualistična koncepcija pravic 17 (op. 1), 22, 195, 203
integralno pojmovanje prava; integralne
teorije prava 24, 25
intuicionizem 41
isonomija 49
ius suum cuique tribuere 14, 46
J
Jameson 18 (op. 3)
K
Kalikles 24, 50, 51 (op. 69)
Kant 26 (op. 21), 53 (op. 75)
kapitalizem; (neo)liberalni kapitalizem;
kapitalistični družbeno-ekonomski
sistem 17, 17 (op. 1), 20, 20 (op. 7), 21
(op. 10), 36, 54, 57 (op. 85), 58, 58 (op.
87), 60
Kaufmann; Kaufmannova teorija
družbene pravičnosti 44–47
konservativen; konservativna stališča;
konservativna ideologija 18 (op. 3), 57
(op. 83), 59 (op. 87), 72, 86, 104, 107,
114, 114 (op. 162), 128, 176 (op. 259),
191, 192, 254, 255, 256
konstitucionalizem 52, 176 (op. 258),
233,
kontraktualizem 38 (op. 42), 50, 52
konvencionalen; konvencionalna pravna
metodologija; konvencionalno pojmovanje prava 13, 21, 107
kritična teorija prava (glej Critical Legal
Studies)
krščanstvo 51
kvote; nevtralne kvote; ženske kvote;
kvotni sistem 106, 111, 116, 117, 150
(op. 123), 178, 179, 180, 182, 183 (op.
273), 184, 185, 188, 189, 194, 199, 203,
210, 211, 212, 213, 214, 214 (op. 320),
215, 216, 217, 219, 223 (op. 333), 225
(op. 340), 227, 228, 229, 230, 230 (op.
343), 231, 231 (345), 233, 233 (346),
253, 254, 255
L
Lacan 18 (op. 3)
legitimen; legitimnost 19 (op. 4), 25, 33,
33 (op. 33), 34, 35, 35 (op. 36), 37 (op.

40), 38 (op. 42), 39, 41, 44 (op. 58), 52,
52 (op. 74), 56, 58, 72, 73, 74, 90, 91,
100, 101, 103, 110, 136, 138, 139, 142
(op. 210), 161, 168, 171, 176, 176 (op.
259), 181 (op. 271), 182, 185, 187, 188,
228
Lévi-Strauss 18 (op. 3)
liberalen; liberalizem; liberalističen 17
(op. 1), 20, 31 (op. 30), 34, 36, 37, 41
(op. 51), 42 (op. 52), 57, (op. 83), 57
(op. 85), 59, 191, 224 (op. 338)
Lock 38, 52 (op. 73)
Lyotard 18 (op. 3)
M
mainstream; pravno-teoretični mainstream
18 (op. 3), 22, 25
manjšine; etnične manjšine, manjšinske
družbene skupine 23, 29 (op. 26), 35
(op. 36), 41, 47, 54, 55, 55 (op. 80), 58,
67 (op. 106), 71, 71 (op. 115), 79, 83,
86, 92, 95, 101, 102, 104, 105 (op.
152), 109, 110, 111, 113, 114, (op.
162), 115, 117, 118, 122, 124, 125, 125
(op. 182), 132, 133 (op. 196), 150 (op.
223), 155, 173, 174 (op. 250), 175, 175
(op. 256), 175 (op. 257), 176, 177, 178,
178 (op. 265), 179 (op. 267), 180, 181,
(op. 271), 282, 283, 184 (op. 274), 185,
186, 188, 188 (op. 283), 189, 190, 191,
192, 217, 234–249, 251, 252, 253
Marcuse 51 (op. 69)
marginalen; marginalizacija; marginalne
družbene skupine 20, 21 (op. 12), 37,
47, 56, 57, 59, 61, 86, 95, 101, 170,
205, 220
Marx 33, 34, 34 (op. 34), 50
meritokratsko načelo; meritokracija 34,
35, 35 (op. 36), 35 (op. 37), 36, 37 (op.
40), 49, 54, 103, 183, 198, 201
metafizika; metafizični izvor (glej
transcendenca)
Mill 40
model formalne enakopravnosti (glej
formalna enakopravnost)
model vsebinske enakopravnosti (glej
vsebinska enakopravnost)
moderna teorija 17 (op. 1)
moderna znanost 11, 19 (op. 4)
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moderna; moderna doba; moderna
družba; moderno pravo; moderni
pravni sistem; modernizem; modernizacija 11, 17, 17 (op. 1), 17 (op. 2), 18,
18 (op. 3), 19, 19 (op. 4), 20, 20 (op. 9),
21, 21 (op. 10), 21 (op. 12), 22 (op. 13),
28, 32 (op. 31), 34 (op. 35), 37, 38, 50,
50 (op. 68), 56, 60 (op. 90), 61, 62, 62
(op. 93), 63, 65 (op. 100), 70, 203
N
načelo družbene pravičnosti (glej
družbena pravičnost)
načelo enakih možnosti (glej enake
možnosti)
načelo enakopravnosti (glej pravna
enakost, enakost pred zakonom, enakopravnost in vsebinska enakopravnost)
načelo enakosti (glej enakost)
načelo funkcionalne neenakosti (glej
funkcionalna neenakost)
načelo potreb 33, 34, 37
načelo upravičenosti 36
nadčlovek 46 (op. 63)
naravno pravo; naravnopravni nauk;
naravnopravne teorije 24, 24 (op. 17),
29 (op. 25), 51 (op. 72)
neenakost (glej enakost in načelo
enakosti)
nevtralnost; nevtralnost prava, nevtralne
kvote 22, 24, 59, 65 (op. 100), 103,
105, 106, 111, 128, 131 (op. 195), 138,
149, 153, 160, 170, 176, 182, 192, 193,
197, 213, 216, 219, 229, 231, 232 (op.
345), 254
Nietzsche 18 (op. 3), 40 (op. 47), 50, 51
(op. 69)
Nikomahova etika 31 (op. 29)
nomos; nomoi 49, 50
normativ(istič)na teorija prava 22, 24, 24
(op. 17)
normativen; normativno 18, 20, 21 (op.
12), 29, 29 (op. 26), 43, 44, 45, 46, 47,
49, 60, 60 (op. 91), 62, 68, 69, 70, 84,
85, 85 (op. 132), 87 (op. 137), 130 (op.
192), 131, 137, 143, 144, 148, 160, 225
normativna etika 32, 46 (op. 62), 47
Nozick 36, 36 (op. 38)
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O
objektiven; objektivno pravno urejanje;
objektivizem 17 (op. 1), 19 (op. 4), 21
(op. 12), 24, 26, 26 (op. 21), 27, 30, 40,
43, 45, 45 (op. 61), 51, 59, 65 (op. 100),
69 (op. 109), 72 (op. 115), 74, 75, 90,
96, 104, 120, 123, 131 (op. 195), 138,
139, 160, 161, 163, 197, 197 (op. 298),
200, 201, 202, 244, 253, 254
oblast; državna oblast; izvršilna oblast;
politična oblast 18, 38, 38 (op. 42), 38
(op. 43), 39, 49, 52, 54, 55, 65, 68, 68
(op. 108), 69, 73, 75, 76 (op. 116), 77,
84 (op. 131), 85, 95, 104, 108 (op. 155),
111, 160, 162, 167, 171, 172, 174, 174
(op. 250), 175, 177, 182, 183, 186, 187,
189, 190, 191, 201, 204, 205, 207, 208,
209, 210, 211, 214, 214 (op. 321), 215,
221, 223, 224, 225, 226, 228, 229, 230,
231 (op. 344), 233, 248 (op. 363), 255
Organizacija združenih narodov 43 (op.
55), 54, 57, 59, 109 (op. 156), 122, 205,
206, 246
P
Pariška komuna 53
Pascal 50, 51 (op. 69)
Pitagora 30
Pitamic 25 (op. 19)
Platon 30, 50 (op. 68)
plebejci 50
polis 49, 69 (op. 66)
politika enakih možnosti (glej enake
možnosti)
politika; politični; politična teorija; politični sistem; politične stranke; politične organizacije; politične pravice;
politične razprave 12, 17, 18, 20, 21,
23, 29, 34, 35, 38, 39, 42, 47, 48, 49,
50, 51, 52, 53 (op. 78), 54, 55 (op. 80),
56, 56 (op. 81), 57, 57 (op. 83), 58, 59,
60, 60 (op. 90), 60 (op. 91), 61, 62 (op.
92), 65, 67 (op. 105), 67 (op. 106), 70,
70 (op. 110), 71, 76, 78, 79 (op. 120),
81, 83, 83 (op. 129), 91, 95, 99, 101,
102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 111,
113, 119, 121, 122, 124, 125, 126, 127,
139, 146, 147, 150, 157, 158, 160, 161,
162, 163, 165, 165 (op. 243), 167, 174,
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176, 179 (op. 267), 205, 205 (op. 308),
206, 207, 208, 208 (op. 314), 209, 210,
211, 211 (op. 317), 212, 213, 213 (op.
319), 214, 215, 216, 217, 218, 219, 219
(op. 328), 220, 221, 222, 222 (op. 331),
222 (op. 332), 223, 223 (op. 333), 223
(op. 334), 225, 226, 227, 229, 230, 230
(op. 342), 231, 231 (op. 344), 232,
233, 233 (op. 346), 235, 236, 238,
239, 241, 251,254, 256; socialna
politika; politika zaposlovanja 60,
95, 136, 139
postmoderna; postmoderna doba; postmoderna družba 11, 17–23
postmodernizem; postmodern(ističn)a
teorija; postmodern(istična)a teorija
prava 11, 13, 17–23, 29, 30, 35, 38, 43,
47, 48, 50, 51, 57, 60, 61, 203
pozitivizem; pozitivistični pravni nauk;
pozitivistične teorije prava 19 (op. 4),
24
pozitivna diskriminacija; prednostno
obravnavanje; pozitivni ukrepi;
posebni pozitivni ukrepi 11, 12, 13,
23, 36, 47, 56, 61, 66, 73, 78, 79, 82,
83, 85, 86, 87, 87 (op. 135), 88, 89, 92,
93, 94, 95, 95 (op. 144), 96, 99–256
pravičnost; načelo pravičnosti 11, 14, 20
(op. 8), 21 (op. 11), 25, 26, 26 (op. 21),
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
47, 49, 50, 51, 51 (op. 71), 52, 62, 64,
70, 73, 88, 90, 91, 103, 104, 129
– pravna pravičnost 45
– formalna pravičnost 88
– družbena pravičnost (glej družbena
pravičnost)
– načela relativne razdeljujoče
pravičnosti 33–37
– distributivna pravičnost (iustitia
distributiva) 28–37, 42, 46, 90 (op.
138), 183, 257
– komutativna pravičnost (iustitia
comutativa) 31
– teorije (družbene) pravičnosti
37–47
– transcendentna pravičnost 28, 29
pravna znanost; pravna veda 21, 45
pravni realizem 22 (op. 13)

pravni viri 78, 79, 80, 82, 83, 95, 130, 156,
207
Protagoras 24, 30, 30 (op. 28)
protidiskriminacijsko pravo;
protidiskriminacijska zakonodaja 71,
70, 72, 82, 94, 100, 107, 108, 117, 125,
128, 137, 148, 154, 182, 225, 226, 251
Pufendorf 52 (op. 73)
R
racionalizem; (i)racionalizem; racionalističen 17 (op. 1), 19, 19 (op. 4), 20, 24,
29, 51 (op. 72)
Radbruch 27 (op. 23)
ranljive družbene skupine (glej deprivilegirane družbene skupine)
Rawls; Rawlsova teorija (družbene)
pravičnosti 35, 35 (op. 37), 36, 38–44,
46, 60 (op. 90)
razsvetljenstvo; razsvetljenska ideologija;
razsvetljenska etika 11, 17 (op. 1), 19,
20, 21, 52 (raz)um; razumski; razumen; razumno (stvarno) utemeljen 17
(op. 1), 19 (op. 4), 21 (op. 10), 26, 27,
29 (op. 26), 50, 51, 52, 73, 91, 92, 94,
95, 110, 120, 123, 139, 161, 168, 169,
171, 177, 179, 183, 185, 188, 189, 253
Reale 25 (op. 19)
redistribucija; redistribucija dobrin 36,
42, 43 (op. 55)
relativen; relativno; relativna samostojnost prava 11, 18, 21 (op. 10), 22 (op.
14); 25, 26, 28, 29, 32, 35, 38 (op. 43),
39, 41, 42, 44, 46, 48, 50, 61, 62, 64
(op. 97), 65 (op. 100), 69, 73, 84, 85,
88, 107, 128, 158, 172, 176 (op. 260),
183, 217 (op. 324), 221, 232 (op. 345),
251, 256
relativizem 18 (op. 3), 19 (op. 4), 21 (op.
11), 50
revolucija; meščanska revolucija; socialistična revolucija; kulturna revolucija
17 (op. 1), 52, 53, 53 (op. 78), 54, 56,
57 (op. 83)
revščina 20, 21 (op. 12), 36 (op. 39), 37,
47, 54 (op. 79), 56, 57, 57 (op. 83), 57
(op. 85), 58, 58 (op. 86), 59, 60, 60
(op. 91), 61, 69, 101, 104
Rousseau 38, 52 (op. 73), 53 (op. 77)
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Saussure 18 (op. 3)
Savigny; Savignyjeva zgodovinska šola
prava 24
segregacija; rasna segregacija; spolna
segregacija; desegregacija 55, 86, 95,
111, 115, 116, 157, 157 (op. 235), 158,
172, 175 (op. 257), 176, 176 (op. 259),
177, 187, 210
sholastika; sholastična metoda 51, 52
Sieyes 53 (op. 76)
slovenski; slovenska država; slovenska
družba; slovenski državljani; slovenski pravni red 12, 13, 33, 72, 74, 90 (op.
139), 93, 110, 113, 155, 156 (op. 232),
162, 166, 167, 169 (op. 244), 170 (op.
246), 223, 225, 227, 231 (op. 344), 237,
237 (op. 349), 238, 239, 242 (354), 243
(op. 357), 244, 247, 247 (op. 361), 249,
255
socialna država; država blaginje; welfare
state (glej država)
socialna razslojenost (glej enakost;
družbena /ne/enakost; načelo
družbene enakosti)
sociološki; sociološki diskurz; sociološke
teorije; sociološke teorije prava 12, 13,
24, 103
Sodišče Evropskih skupnosti 80, 80 (op.
123), 96, 128, 133 (op. 196), 140, 142,
142 (op. 210), 144 (op. 213), 154 (op.
227), 173, 193–203, 228, 254
Spinoza 50, 51 (op. 69), 52 (op. 73), 52
(op. 74)
splošnost 17, 18, 62, 62 (op. 93)
spolna diskriminacija (glej
diskriminacija)
spolna enakopravnost (glej
enakopravnost)
spoznavna teorija 26, 26 (op. 21)
strukturalizem 19 (op. 4)
stvarna enakopravnost (glej
enakopravnost)
svoboda; osebna svoboda; svobodna
odločitev; svobodna argumentacija;
svobodna gospodarska pobuda 11, 17,
19 (op. 4), 20, 21 (op. 11), 22, 25, 27,
28, 32, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 46
(op. 63), 49, 49 (op. 66), 49 (op. 67),

273

50, 50 (op. 68), 52, 53 (op. 75), 53 (op.
76), 54, 62 (op. 92), 63, 64, 64 (op. 98),
77, 79 (op. 120), 80 (op. 124), 81, 85,
88, 89, 114, 129, 134, 135, 142, 202
(op. 307)
T
tabula rasa 13
teorije (družbene) pravičnosti (glej
pravičnost)
teorije družbene krivičnosti 37 (op. 41)
teorije družbene pogodbe (glej družbena
pogodba)
teorije o bistvu prava 24 (op. 17)
test ustavnosti; test sorazmernosti 90, 91,
92, 95 (op. 144), 71, 171, 172 (op. 248),
174, 175, 175 (op. 256), 176, 177, 177,
179, 180, 182, 185, 186, 188, 189, 190,
191, 191, 192, 201, 243, 244 (op. 358),
247 (op. 362), 235
tradicionalizem; tradicionalni pristop;
tradicionalni diskurz; tradicionalna
teorija prava; tradicionalna družba 11,
13, 17 (op. 1), 18 (op. 3), 20 8op. 8),
21, 22, 23 (op. 16), 24, 26, 29 (op. 25),
37, 37 (op. 40), 47, 51, 51 (op. 72), 56,
59, 60, 60 (op. 90), 66 (op. 102), 69,
104, 105, 107, 128, 146, 158, 159, 188,
203, 205, 213 (op. 319), 235, 256
transcendenca; metafizika 21 (op. 11),
28, 29, 48 (op. 65)
tranzicija; tranzicijske države 36, 36 (op.
39), 37 (op. 40), 107, 108, 219, 222
(op. 331)
Trazimah 24, 30 (op. 27), 50
trg; tržna ekonomija; trg dela 20, 33, 34,
35, 36, 41 (op. 51), 50, 64 (op. 96), 82,
128, 139, 150, 157, 158, 161, 162,
185, 197
U
Ulpijan 31 (op. 30)
Unger 23 (op. 16), 35 (op. 37)
uravnotežena zastopanost žensk in
moških; neuravnotežena zastopanost
žensk in moških 12, 95, 111, 119, 146,
149 (op. 223), 150, 151, 152, 153,
162,163, 165, 165 (op. 243), 176, 191,
193, 200, 201, 204, 205, 206, 207, 208
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(op. 314), 209, 210, 211 (op. 317), 212,
213, 214, 214 (op. 320), 214 (op. 321),
215, 216, 218, 219 (op. 328), 222, 222
(op. 332), 223, 223 (op. 333), 224, 225
(op. 340), 229, 230, 231, 231 (op. 344),
232, 232 (op. 345), 233, 252, 254,
255
ustava 52, 54 (op. 79), 62 (op. 92), 67, 67
(op. 107), 68 (op. 108), 71, 84, 84 (op.
131), 85 (op. 132), 88, 90, 92, 106 (op.
153), 109, 113, 155, 156, 166, 192, 223
(op. 335), 225, 227, 228, 234, 236, 237,
243, 244, 248 (op. 363), 252
ustavna teorija; ustavnopravna teorija
12, 13, 23, 63, 66, 66 (op. 102), 84 (op.
131), 87, 88, 92, 136 8op. 200), 171,
172, 174 (op. 251), 176, 253
ustavnosodna praksa; slovenska
ustavnosodna praksa; ameriška
ustavnosodna praksa; mednarodna
ustavnosodna praksa 12, 23, 56, 66,
74, 85, 86, 87, 87 (op. 135), 88, 89, 90,
91, 92, 101 (op. 148), 102 (op. 151),
112, 115, 116, 118, 119, 136, 136 (op.
200), 150 (op. 224), 173–193, 253
utilitarizem; ekonomski utilitarizem;
negativni utilitarizem 20, 40, 40 (op.
46), 40 (op. 47), 40 (op. 48), 40 (op.
49), 41, 41 (op. 50), 41 (op. 52), 42, 43,
43 (op. 57), 46, 47
V
viri enakopravnosti (glej pravni viri;
enakopravnost)
vladavina prava; načelo vladavine prava
11, 17 (op. 1), 34 (op. 34), 52, 54, 55,

58, 61, 81, 107, 109, 129, 134, 142,
205, 256
vrednost; vrednosten; vrednostna merila;
enakovrednost; manjvrednost 20, 20
(op. 6), 21, 21 (op. 11), 21 (op. 12), 22
(op. 13), 24, 26 (op. 21), 27, 27 (op.
23), 28, 29 (op. 26), 31, 35, 38, 38 (op.
43), 41, 42, 48, 48 (op. 65), 54, 56 (op.
82), 64 (op. 98), 66 (op. 102), 92 (op.
140), 148, 175, 179 (op. 267), 211
(op. 317), 243
vrednote; pravne vrednote 22 (op. 14),
24, 25, 26, 26 (op. 20), 27, 28, 29 (op.
25), 41, 42, 46, 64, 243
vrednotenje; pravno vrednotenje 25–28,
46, 158, 163
vsebinska enakopravnost (glej enakopravnost)
Z
Zakon o enakih možnostih žensk in
moških 13, 108, 147 (op. 220), 151,
156–166, 198, 218, 222 (op. 330), 223,
226, 228, 231, 255
Zakon o lokalni samoupravi 111, 239,
242, 244, 245, 246, 247, 248, 248
(op. 363), 249 (op. 364)
Zakon o lokalnih volitvah 232, 240, 242
Zakon o uresničevanju načela enakega
obravnavanja 13, 71, 73, 77, 100, 108,
156, 166–170, 226, 228, 255
Zakon o volitvah poslancev iz RS v
Evropski parlament 13, 78, 111, 165
(op. 243), 231, 232
Zakon o volitvah v Državni zbor 13, 156,
232, 238, 240, 242

