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Uvodni nagovori

Dr. Ivan Kristan, vodja posveta, je najprej pozdravil vse prisotne in referente, ki so pripravili tudi gradivo za
posvet. Javnim medijem se je zahvalil za spremljanje napovedane tematike in se jim hkrati priporočil za nadaljnjo
uporabo gradiv s tega posveta, ki sta ga organizirala Državni svet Republike Slovenije in Društvo Občanski Forum.
Nato je povabil k pozdravni besedi predsednika državnega sveta Toneta Hrovata.
Tone Hrovat, predsednik državnega sveta, se je v imenu državnega sveta zahvalil Občanskemu Forumu, ki
izredno aktivno sodeluje z državnim svetom, in kot rezultat sodelovanja omenil gradiva, ki se uporabljajo tudi ob
pripravah različnih zakonov. Dejal je, da je posvet o perspektivah dvodomnosti za državni svet zelo pomemben,
saj se na eni strani govori o učinkovitosti in potrebnosti drugega doma, po drugi strani pa zlasti ob spreminjanju
ustave napeljuje k ukinitvi državnega sveta. Izrazil je upanje, da bo ta razprava ponovno argumentirala potrebo po
spreminjanju ustave v tako smer, da bo postala državna oblast bolj učinkovita, da bomo iz tranzicijskega desetletja
prešli v normalno učinkovito državo.
Mag. Vladimir Mušič, predsednik Društva Občanski Forum, je tudi izrazil zadovoljstvo, da se sodelovanje z
državnim svetom razvija tako dobro. Doslej se je zvrstilo že 12 skupnih akcij, je dejal, v pripravi pa je še dvoje tem:
vprašanje sožitja in soodgovornosti generacij - poti in stranpoti našega pokojninskega zavarovanja - in tematika o
slovenski manjšini v zamejstvu.
Ob tem je poudaril uspešnost foruma tudi pri publiciranju gradiv s posvetovanj in ponudil prisotnim že natisnjeni
zbornik razprav s posvetovanj Država in cerkev in Od Ogleja do Haiderja. Ugotovil je, da državni zbor funkcionira
le kot predstavništvo političnih strank, medtem ko državni svet zastopa tudi neposredne interese civilne družbe.
Zato je treba njegovo vlogo še okrepiti. Posebej se mu ponuja novi vidik dejavnosti, povezane z zastopanjem
regionalnih interesov, ki so v Sloveniji raznoliki in močni, ki terjajo strpne razprave in usklajevanja. Žal je naša
država danes centralizirana struktura, lokalna samouprava pa je na drugi strani izrazito fragmentirana. Zato Društvo
Občanski Forum podpira še nadaljnjo nujno ustavno opredelitev vloge državnega sveta v oblastni strukturi Slovenije,
je zaključil.

Povzetek uvodnik referatov in razprave

Dr. France Bučar je uvodoma dejal, da ne ve za namen posvetovanja: ali obraniti sedanji državni svet ali v načelu
razpravljati o parlamentarni perspektivi dvodomnosti. Če izhajamo s stališča, ki je v bistvu fikcija, da je parlament
predstavnik volje ljudstva, potem je treba najprej ugotoviti, kako prihajamo do te fikcije, je dejal. Sodobna demokracija
je utemeljena na tako imenovanem kvantitativnem pogledu na svet, na katerem temelji ves razvoj od znanstvene
revolucije (16. in 17. stoletje) naprej: priznavamo samo tisto, kar se da meriti, tehtati, kar se da empirično preveriti.
Do tega je prišlo prav zaradi odkritja, da se Zemlja suče okrog Sonca, ne pa nasprotno. Matematične izmere so
torej ovrgle filozofske špekulacije.Ta paradigma je veljala tudi za družbo: če hočemo družbo kakorkoli urejati, lahko
to storimo samo na temelju matematično geometrijskih načel. V matematiki računamo z določenimi enakimi
osnovnimi enotami. V družbi je taka enota državljan. Z vidika tega načela morajo biti vsi državljani enaki pred
zakonom, enakopravni. Na podlagi tega se ugotavlja tudi skupna volja. Se pravi, kjer je večina enakih-enakopravnih
glasov, tam je domnevno tudi volja skupnosti. Pri sedanji paradigmi, pri sedanjem pogledu na svet ne moremo
odstopiti od tega načela, ker se nam poruši celotna zgradba demokracije, celotna koncepcija o predstavništvu, o
skupni volji, je nadaljeval. Zato je vprašanje predstavništva v tem smislu izrazito statičen pojem, družba je pa
dinamična. Že ob uvajanju predstavniške demokracije, ko je ta prerasla fevdalne okvire, je bilo slišati zaskrbljene
komentarje o enakovrednosti glasov grofa in konjskega hlapca, kot je zapisal Stendhal, skratka, protest proti
temu, da ne upoštevamo kvalitativnih elementov. Pogledi na družbo so od praveka, vsaj kolikor govorimo o zavestni
strukturi družbe, razdeljeni na dvoje: na nominalistični in na realistični koncept. Najbolj jasno se je problematika
različnih načel izrazila v srednjem veku ob vprašanju, ali je cerkev samo seštevek kristjanov, verujočih 4

nominalistično načelo - ali pa je to posebna entiteta, posebna stvarnost - realistično načelo. Diskusija se je sicer
odvijala že od Platona naprej. Stvar ni samo filozofska. Če je cerkev samo seštevek vernikov, potem odpade
cerkev, če odpadejo verniki. Če pa je to posebna entiteta, lahko vsi verniki odpadejo, cerkev pa še zmeraj ostane.
Zakaj se je cerkev prijela realističnega načela, je popolnoma jasno, je nadaljeval. Kasneje se je ta koncept spremenil.
Ob francoski revoluciji se je zopet uveljavilo tako imenovano nominalistično načelo. Ob bolj totalitarnih pogledih na
družbo pa je zopet prišlo do izraza realistično načelo.
V sedanji strukturi demokracije prevladuje izrazito načelo nominalizma. Ljudje upoštevamo to, za kar je večina; to
velja za skupno voljo. Teoretično je v tem konceptu demokracije sprejemljiv samo enodomni sistem. Vsi pa dobro
vemo, je dejal, da družba ni enostaven seštevek posameznikov, ni samo mravljišče, ampak je tudi skupnost,
strukturirana na poseben način. In v sedanjem konceptu demokracije ni odražena ta strukturiranost družbe, odražen
je samo koncept nominalizma.
Če hočemo iz tega, moramo upoštevati tudi kvaliteto. Kvalitete pa ne znamo in je tudi ne moremo meriti, ne pozna
matematičnih elementov. Zato smo v velikanski zadregi kaj storiti, da bi prišli do novega koncepta. Poskusi, uvesti
kvaliteto v strukturo parlamentarizma, so tako stari, kot so stari poskusi, reformirati družbo. V tej demokraciji
namreč velja samo formalno načelo enakosti vseh, vemo pa, da nismo vsi enaki. Zato so bili vsi poskusi reformiranja
družbe na bregu realističnega pogleda. In ker je tako, so morali uveljaviti tudi družbeno strukturo. V tem so bili prvi
totalitarni sistemi, najprej sovjetski - komunistični, pa italijanski -fašistični in nemški - nacistični režim. Zato ima ta
strukturiranost od vsega začetka negativen prizvok. Celo v diskusiji ob pripravi sedanje ustave so leteli očitki, češ,
ali ne cikamo na fašizem.
Seveda ta dvodomnost, kolikor se odraža v sedanjih, zlasti starih demokratičnih parlamentih, nima nobene zveze
z omenjeno teorijo, je nadaljeval. Dvodomnost je v navedenih primerih v največji meri preostanek nekdanjega
fevdalnega reda. Prava koncepcija - vsaj s teoretičnega vidika - za tako strukturo parlamenta je pravzaprav še v
tistih državah, med njimi je tudi naša, ki so nastale pozneje in nimajo zgodovinskih korenin.
Državni svet je rezultat poskusa, da bi v parlamentarni strukturi vzpostavili korektiv nominalističnega načela
parlamentarizma, ki naj bi odrazil tudi strukturiranost družbe. Zato tu ne gre za drugi dom, saj bi bil tudi teoretično
neubranljiv. Gre torej za poskus, kako bi se izmotali iz primeža formalne demokracije, za katero nimamo nobenega
substituta, zlasti zato ne, ker smo sposobni meriti samo kvantiteto, ne pa kvalitete. Kakor hitro hočemo meriti
kvaliteto, se moramo nujno obračati k nasilju, čeprav to zveni zelo paradoksno. Kvaliteta je namreč stvar presoje,
kjer pa obvelja načelo tistega, ki ima več moči, je pojasnil.
Dejstvo je, da pomeni državni svet - ime sicer ni najbolj posrečeno, a boljšega nismo našli, je dejal - poskus uvesti
strukturni kvalitativni element v funkcioniranje parlamentarizma. Pravo rešitev pa bomo po njegovem mnenju lahko
našli šele takrat, kadar bomo prišli do nove paradigme, morda na horizontu novega tisočletja. Že vnaprej so vedeli,
da bo že od vsega začetka zelo močno nasprotovanje temu - in je še zmeraj. Struktura državnega sveta seveda ni
preslikava strukturiranosti družbe, ampak rezultat političnih kompromisov, kjer je zlasti bistveno potenciran lokalni
element.
Dotaknil se je tudi odprtega vprašanja glasovanja, se pravi merjenja, ugotavljanja volje. Če velja v splošnem
predstavniškem domu, ki je fikcija, načelo matematičnosti - ugotavljanje volje s seštevanjem glasov, ne more
veljati enako načelo za drugi dom, ki izvira iz popolnoma drugačnih konceptov in drugih korenin ter ima drugačne
cilje. Ampak zaenkrat nimamo nobenega drugačnega načina, je dejal.
Ob koncu je izrekel mnenje, da je treba državni svet ohraniti. Njegovo nadaljnje dopolnjevanje pa je stvar prakse in
morebitnih zakonskih dopolnil.

Dr. Igor Lukšič je najprej poudaril, da je državni svet edini funkcionalni organ, ki je še ostal v tretjem tisočletju.
Irska, Bavarska in Hongkong so ga ukinili, po svetu pa funkcija našega državnega sveta, ki je resnični unikum,
priteguje dobršno pozornost. Soglašal je s profesorjem Bučarjem, da gre za eksperiment, za iskanje drugačne poti

v politiko, pa tudi z njegovim pogledom, da dvodomnost na Slovenskem ni naključje, kajti preden je bil državni svet
vkomponiran v ustavo, je bilo treba premagati prenekatero stališče, ki je temu nasprotovalo.
Dr. Lukšič meni, da politična kultura na Slovenskem zahteva tak predstavniški organ, kot ga imamo v državnem
svetu, ki omogoča funkcionalni princip predstavništva in ne zgolj liberalno demokratskega po načelu en človeken glas. Zato je perspektivna taka dvodomnost, v kateri prihajajo v drugem domu do izraza drugačna načela kot v
predstavniškem domu. V državnem svetu gre za partnerstvo načel, za dopolnjujoči se princip.
Zatem je orisal funkcionalno predstavništvo v luči aktivnega moškega principa, ki se uveljavlja v državnem zboru
(izdelava zakonov je moška politika, pa ne zato, ker so v državnem zboru biološko moški v večini, ampak zato, ker
se skozi zgodovino oblikujejo ti principi kot aktivna načela) in pasivnega principa v državnem svetu, ki je neke
vrste zatočišče ženskega načela, prisotnega zgolj kot možnost, ki zagovarja stabilnost.Ta pasivni princip omogoča
vsakomur, da se preslikava v državo, čeprav nima možnosti, da kaj veliko stori. Zato niso redki v državnem svetu,
ki pravijo, da nimajo možnosti bogve kaj doseči. Seveda pri tem ne gre za slabost, je nadaljeval, temveč za
prednost.
Državni svet je pomemben tudi zaradi tega, ker v njem lahko razberemo, kaj si slovenska država - država v
heglovskem smislu kot zavest civilne družbe - predstavlja kot vitalne interese družbe. Na ta način je možna tudi
predstava o tem, kaj si družba sama o sebi misli, kaj da je poglavitno za njeno delovanje.
Državni svet se mu zdi dober organ zato, ker afirmira načela, ki niso zgolj liberalno demokratska, ampak so še
korporativna, nestrankarska. Predvsem pa je to organ, ki vendarle zagotavlja stabilnost političnemu sistemu in
odpira možnost, da pridejo do besede tisti, ki se jim zdi, da stranke niso primeren aparat za izražanje njihovih
interesov, je zaključil.

Dr. Ciril Ribičič seje zahvalil organizatorjem za povabilo k razpravi, hkrati pa je čestital k izbiri resnično aktualne
teme. Takoj je pristavil, da so glede položaja dvodomnosti in drugega doma v njej precejšnje razlike od države do
države. Opozoril je na razlago prof. Bučarja o pojavnosti klasične demokracije in domovine parlamentarizma, ki
pozna bivši drugi dom in zgornji dom kot ostanek neke pretekle ureditve, zato jo ravnokar tudi resno reformirajo.
Kar precejšnja pa je skupina tistih držav, meni dr. Ribičič, ki poznajo dvodomnost zaradi federativne ureditve; tam
je jasno, da ne gre niti brez prvega niti brez drugega doma, slednjega kot predstavništva članic federacije.
V Evropi se tem državam postopno priključujejo nove, ki bi jim lahko rekli države z razvitim regionalizmom. V
okviru strokovnih študij Sveta Evrope se začenja uporabljati pojem regionalne države, se pravi, države z razvitim
notranjim regionalizmom. Te si ne morejo predstavljati resnega zastopstva regionalnih interesov na nacionalni ravni
drugače kot prek posebnega drugega parlamentarnega doma, ki udejanja korekturo prvemu domu; v nekaterih
primerih pa ta drugi tudi soodloča z njim.
Kaj v takšnih državah pomeni vztrajati na načelu En človek - en glas, nam je jasno že iz pojava Miloševiaea in
njegovih jurišnikov, ki so s tem načelom rušili paritetno načelo v zveznem zboru kot splošnem političnem
predstavništvu, rušili zbor republik in pokrajin, paritetno načelo soglasja republik in pokrajin itd.
Stvari so bolj nejasne, ko govorimo o drugem domu v unitarnih državah in v državah, ki nimajo že tako daleč
razvitih regij, da bi lahko govorili o nekih kvazi zveznih državah. Tu gre pogosto za napačen vtis, da se zmanjšuje
število dvodomnih parlamentov. Nasprotno, dvodomnih parlamentov je v svetu vse več. Bolje rečeno: več jih
ustanovijo na novo, kot jih ukinejo, o čemer je pričal tudi nedavni sestanek v Parizu. Ta trenutek utegne biti 67 ali 68
držav z dvodomnimi parlamenti; čez desetletje jih bo prek 7o.
Seveda pa teče stalna razprava o tem, ali je drugi dom res nujen, kjer so v unitarnih državah na novo uvedli drugi
dom, pa tudi tam, kjer že nekaj časa obstaja. Prvi dom je nujen, da bi sprejemal zakone, je dejal. Drugi dom pa se
mora tudi drugje po svetu dokazovati, ali je potreben, ali je racionalno uporabljati sredstva za njegov obstoj in za
njegovo delovanje.
Slovenski primer in ta posvet kažeta na produktivno situacijo, je ugotovil, v kateri ima drugi dom poseben razlog,
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da dokazuje upravičenost svojega obstanka in izpopolnjevanja. Tudi po svetu prihaja po njegovem mnenju hitreje
do reform, izboljšav in izpopolnjevanj v drugih kot pa v prvih domovih, ki se veliko počasneje spreminjajo ali
dograjujejo.
Nasprotniki dvodomnosti se v unitarnih državah bojijo, da bo prizadeta enotnost države, bolj na splošni filozofski ali
pa politični ravni. Bojijo se za oblast, za suverenost prvega doma. Znane so teze, da je drugi dom, če se strinja s
prvim domom, nepotreben, če se pa ne strinja z njim, je škodljiv. Prvi del tega načela je sprejemljiv tudi zanj, je
dejal. Če se namreč drugi dom strinja s prvim, je nepotreben in je škoda sredstev za njegov obstoj. S tega vidika
naš državni svet ne opravlja svoje funkcije, kadar pritrjuje dogajanju v državnem zboru, saj je njegova funkcija v
korekturi, v opozarjanju na tiste vidike, ki so premalo prisotni v prvem domu.
Tudi izvršno oblast po navadi moti drugi dom kot nekaj neracionalnega, nekaj dragega, nekaj, kar zavlačuje, kar
onemogoča hitro spreminjanje zakonodaje; celo politične stranke niso navdušene nad drugim domom, zavedajoč
se, da je manj pod neposredno kontrolo, usmeritvami, disciplino političnih strank. Ta vidik drugega doma je zelo
pomemben za pravnike, je poudaril. Na ta vidik je opozoril že dr. Pitamic v 30. letih, ko je menil, da naj bo drugi dom
svetovalec, ki naj preprečuje prenagljene odločitve, saj da so v tem domu tisti ljudje, ki se ne dajo vsakodnevno in
enostavno voditi političnim interesom. V tem je tudi smisel razprave, ali naj drugi dom obstoji ali ne.
Govoriti o nepotrebnosti drugega doma je mogoče le, če si zamišljamo parlament kot tovarno za proizvodnjo
zakonov; proizvodnja pa naj poteka čim hitreje in čim ceneje. S tega vidika se je strinjal s prof. Bučarjem, da je
vprašanje dvodomnosti vprašanje kvalitete, ne pa kvantitete. Danes pa je že vsakemu managerju jasno, da njegova
plača in uspeh njegovega podjetja nista odvisna od števila proizvodov, ampak od njihove kakovosti. Vse povedano
ne pomeni, da brez drugega doma ne bi šlo, če bi bil vpliv pravne stroke in drugih strok na parlamentarno odločanje
večji, kot je, če bi bila samostojnost poslancev večja, kakor ta trenutek je, če bi bila kontrola ustavnosti zakonov
uspešnejša, kot ta trenutek je, če bi bila opozicija strokovno in politično močnejša, kot ta trenutek je, in tako dalje.
Vendar je glede na sedanje funkcioniranje parlamenta ocenil, daje drugi dom potreben.
Sklicujoč se na del razprave predhodnika je tudi on ocenil drugi dom kot šibkejši del aktualne slovenske politike.
Tako je na neki način naravno, je dejal, da bi moral biti drugi - šibkejši dom deležen posebne podpore, spodbude za
svoje uspešno delovanje. Drugi dom ne sme biti dvojček, ki bi posnemal prvi dom, in to je njegova najbolj kritična
pripomba na dosedanje delovanje državnega sveta v Sloveniji.
Nato je spregovoril o tem, kako se lahko meri uspešnost delovanja državnega sveta. Tovrstne meritve niso enostavne.
Količina uspelih vetov samo po sebi še ne pove veliko, ker bi bilo treba analizirati, kolikokrat je bil uporabljen veto,
kako upravičeno se je veto uporabljal in tako naprej. Poudaril je, da že sam obstoj državnega sveta vpliva na boljšo
kakovost dela državnega zbora. V državnem zboru se pač morajo zavedati, da v državnem svetu lahko pride do
veta, do zahteve po parlamentarni preiskavi, do ustavnega spora ali pa celo do referenduma, tega najmočnejšega
orožja, ki ga državni svet doslej ni zlahka uporabil pri uveljavljanju svoje vloge nasproti državnemu zboru; sicer pa
misli, da je referendum tako močno orožje, da ga zlahka tudi ne kaže uporabljati. Seveda ni enostavno oceniti, v
koliko primerih je državni svet s svojim obstojem - s to »grožnjo«, o kateri je govoril, prispeval k temu, da so bili
zakoni drugačni, kot bi sicer bili, če ne bi bilo v ozadju te grožnje. Vplivnost ali moč državnega sveta se ne da
ocenjevati na podlagi številk.Treba bi bilo opraviti zelo resno, poglobljeno, kvalitativno analizo, da bi lahko ugotovili,
ali se je državni svet v svojem dosedanjem delovanju potrdil ali ne, je nadaljeval.

Zavzemajoč se za regionalizacijo Slovenije je menil, da bo treba najprej prediskutirati ustavne spremembe glede
pokrajin, nato bo treba uvesti pokrajine, potem pa razmišljati o tem, ali in kakšne spremembe so potrebne v
strukturi parlamenta. Vidi pa, da bi ustanovitev pokrajin pomenila resno spodbudo in kakovostni prispevek k delovanju
državnega sveta, predvsem večinskega dela državnega sveta, ki zastopa lokalne interese.
Opozoril je, da je pomen sedanjega državnega sveta v tem mandatnem obdobju državnega zbora večji, kot je bil
kdajkoli od njegove ustanovitve dalje. Še nikoli nismo imeli tako močne, tako številčne vladne koalicije in tako
številčno šibke opozicije. V takih razmerah je veliko več nevarnosti za sprejemanje hitrih in nekakovostnih odločitev.
Zato je toliko bolj pomembno, da imamo ob drugih institucijah tudi državni svet, ki lahko opozarja na odločitve, ki
niso dobre, na nevarnosti, ki jih lahko skrivajo odločitve v sebi.

Za zaključek je omenil še vprašanje dvodomnosti evropskega parlamenta. Glede na močno prevlado izvršne
oblasti v Evropski zvezi se postavlja vprašanje, kako bi okrepili vlogo parlamenta. Evrorealisti na čelu z novimi
laburisti v Veliki Britaniji, aktivnimi dejavniki evropskih povezav, so sočasno precej skeptični in opozarjajo na
nevarnost centralizacije znotraj Evropske zveze. Prav ti so prepričani o potrebnosti tudi drugega doma evropskega
parlamenta, ki naj bi skušal preprečiti prenagljene, nepremišljene odločitve, hkrati pa bi skušal zmanjšati vlogo
izvršne oblasti, političnih strank oziroma njihovih mednarodnih povezav in klubov v evropskem parlamentu. Tako
se mu zdi, da je tudi na področju evropskega povezovanja ta tema več kot aktualna.

Dr. Ivan Kristan je za posvet pripravil razsežnejšo strukturo vprašanj, ki zadevajo dilemo: dvodomnost da ali ne.
Če se odločimo, da ohranimo dvodomnost, se odpirajo nove dileme, denimo, kakšno dvodomnost potrebujemo. V
svoji pisni razpravi je najprej navedel teoretične vidike, ki jih je povzel po različnih avtorjih, ti pa s svojimi stališči
podpirajo idejo dvodomnosti, nakazujoč logiko dvodomnega parlamentarnega sistema skozi zgodovino. Tu je izdatno
citiral starosto slovenskih pravnikov prof. Leonida Pitamica, ki se je s tem vprašanjem ukvarjal v svojem delu
Država, ne samo v slovenskem tekstu, ampak tudi v angleški obdelavi Države, kar pomeni še pomembno priznanje
ideji dvodomnosti, za katero se zavzema prof. Pitamic v svojem delu.
Na začetku je posebej citiral Harolda Laskija, ki je približno takrat, ko je Pitamic razmišljal o dvodomnosti,
napovedoval konec dvodomnosti in perspektivo enodomnega parlamenta s karakteristiko nominalizma, o čemer je
govoril prof. Bučar. Praksa je potem Laskija demantirala. V istem času pa je Pitamic ponudil resne argumente v prid
dvodomnosti.
V nadaljevanju se je dr. Kristan lotil vprašanja, za katero pledira tudi prof. Bučar, kakšen naj bo drugi dom. Ponovil je
svojo že večkrat citirano trditev, da je drugi dom neinteresanten in nepotreben, če naj bo kopija prvega doma. In v
nekaterih primerih, tudi pri sosedih, gre za kopijo prvega doma. Poznamo celo primere, ko imajo poslanci prvega in
drugega doma isti poslanski klub, isto politično marelo, skratka nimajo možnosti različnega razmišljanja. Po njegovem
mnenju je pri drugem domu bistveno dvoje: prvič, da ima drugi dom drugačno institucionalno podlago, kot jo pozna
prvi, se pravi, splošni predstavniški dom; drugič, da so vanj vključeni vsi pomembni strukturni elementi družbe. To
dejstvo je prof. Bučar imenoval kakovost družbe, ki ne prisega le na matematično večino. Vse interese, ki so za
določeno družbo vitalnega pomena, lahko vključuje drugi dom z drugačno ponderacijo kot prvi dom, v katerem šteje
le matematika, večinsko načelo in nič drugega. Samo takšen drugi dom lahko deluje zares kot korektiv, kot dopolnitev
prvega, splošnega političnega predstavniškega doma.Tu se odmikamo od logike splošnega političnega predstavništva,
ki temelji zgolj na delovanju političnih strank, kjer šefi političnih strank diktirajo, kako bodo poslanci odločili. Sledeč tej
logiki, ne bi potrebovali niti poslanskih sej, saj se že ve, kaj in kako bo izglasovano. V resnici je pri nas tako, da se že
vnaprej ve, kaj bo izglasoval državni zbor. To je tista negativna plat močnih koalicij, kjer stranke držijo poslance v
oblasti. V takih razmerah je kvaliteten drugi dom, izhajajoč iz prej opredeljenih postavk, nujen za korektiv in dopolnitev
prvega doma. Zaradi vsega povedanega se opredeljuje za dvodomnost in v tem kontekstu za pluralni drugi dom, ne
pa za njegovo ukinitev. Dejal je tudi, da ni za zamenjavo državnega sveta z zborom regij.
Nato je spregovoril še o problemu modelov dvodomnosti. Obstajata dva: model popolne in model nepopolne
dvodomnosti. Naš sistem je oblikovan po modelu nepopolne dvodomnosti. O popolni dvodomnosti govorimo pri
tistih parlamentih, kjer sta oba doma v celoti enakopravna.Tu so možne posamezne gradacije: popolna dvodomnost
najvišje stopnje, ko so vse kompetence enake, srednje in najnižje stopnje. Kriterij, ki odloča o tem, kam v gradaciji
spada drugi dom, se veže na pristojnosti v zakonodajnem procesu.
Pri modelu nepopolne dvodomnosti pa drugi dom nima enakopravnega položaja. Glede na celo vrsto kompetenc, ki
jih ima drugi dom, spada ta v skupino nepopolne dvodomnosti najvišje stopnje, srednje stopnje ali pa najnižje
stopnje. Pri najnižji stopnji gre za pristojnosti dajanja nasvetov, in to ponekod samo takrat, ko ga prvi dom zanje
vpraša.
V zvezi z regionalizmom pa je menil, da naj se državni svet primerno reorganizira. Temu razmišljanju v prid je
navedel cel spekter sklepnih ugotovitev.
Na koncu je dr. Kristan spomnil, da bo leta 2002 v Ljubljani mednarodno posvetovanje o drugih domovih. Državni
svet bo gostitelj posvetovanja in ob tej priložnosti bo lahko pokazal tučli svoje dosedanje uspešne izkušnje.
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Tone Hrovat,je uvodoma ugotovil, daje na posvetu prisotnih 5 državnih svetnikov prvega sklica, med njimi tudi dr.
Kristan kot prvi predsednik državnega sveta, torej meritorne izkušnje glede delovanja tega organa. Nato je izrazil
prepričanje, da ni smisel državnega sveta, kot ga vidijo nekateri, le v vetu, temveč tudi v drugih ustavnih pristojnostih,
zlasti pa v vnašanju razuma v zakonodajne postopke.
Ob 10. obletnici osamosvojitve je prav, je dejal, da analiziramo življenje v svoji državi, tako da pogledamo tudi tisti
del razvoja, ki pomeni začetek ustvarjanja države in demokracije v njej. Prav je, da se vprašamo, kako smo uspeli
v tranziciji in kaj nas še čaka; ali je demokracija na stopnji, ki si jo Slovenija želi in nekako zasluži ter koliko
postajamo primerljivi z nekaterimi državami v Evropi in v svetu.
V svetu doživljajo demokracijo na več ravneh. Prva raven ugotavlja obstoj večstrankarskega sistema in demokracije,
druga, višja raven demokracije se srečuje z višjo stopnjo kakovosti, tretja raven pa vključuje civilno družbo tudi v
odločanje države. Na tej stopnji skuša državni svet prav z maksimalnim vključevanjem civilne družbe prispevati k
učinkovitejši demokratičnosti države.
V nadaljevanju je ugotavljal, da v Ustavi Republike Slovenije parlament ni tako rekoč nikjer opredeljen; nikjer ne
piše, kaj je državni zbor, kaj državni svet, kaj prvi, kaj drugi dom. Nikjer tudi nič ne piše o dvodomnosti. Vse
opredelitve se pojavljajo le v teoretičnih razpravah.
Struktura državnega sveta je podedovana iz prejšnje trodomne skupščine. Državni svet predstavlja v bistvu nekdanji
zbor občin in zbor združenega dela, le da so pristojnosti ostale v državnem zboru. Ustava v 4. poglavju umešča
državni svet v sistem organov državne oblasti na drugo mesto, določa sestavo, pristojnosti, govori o volitvah, o
odločanju, o nezdružljivosti s poslansko funkcijo, o imuniteti ter o poslovniku državnega sveta.
DELO DRŽAVNEGA SVETA OPREDELJUJEJO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ustava Republike Slovenije
Zakon o državnem svetu
Poslovnik državnega sveta
Zakon o določitvi volilnih enot za volitve predstavnikov lokalnih interesov v državni svet
Zakon o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo
Zakon o referendumu in ljudski iniciativi
Zakon o ustavnem sodišču
Poslovnik državnega zbora
Zakon o parlamentarni preiskavi
Poslovnik o parlamentarni preiskavi

PRISTOJNOSTI DRŽAVNEGA SVETA DOLOČA 97. ČLEN USTAVE
REPUBLIKE SLOVENIJE, PO KATEREM LAHKO DRŽAVNI SVET:
• predlaga državnemu zboru sprejem zakonov (zakonodajna iniciativa);
• daje državnemu zboru mnenja o vseh zadevah iz njegove pristojnosti;
• zahteva, da državni zbor pred razglasitvijo kakega zakona o njem še enkrat odloča
(odložilni veto);
• zahteva od državnega zbora razpis referenduma o vprašanjih, ki se urejajo z zakonom
(zakonodajni referendum);
• zahteva od državnega zbora, da odredi preiskavo o zadevah javnega pomena
(parlamentarna preiskava).
Na zahtevo državnega zbora mora državni svet izreči mnenje o posamezni zadevi.
Po 23. členu zakona o ustavnem sodišču pa lahko državni svet vloži zahtevo ustavnemu
sodišču za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov in splošnih aktov.
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Vseh pristojnosti niti ni tako malo, še zlasti ne v primerjavi z drugimi domovi po svetu. Je pa državni svet v
nekaterih delih podcenjen, je nadaljeval.
URESNIČEVANJE PRISTOJNOSTI DRŽAVNEGA SVETA PO 97. ČLENU
USTAVE REPUBLIKE SLOVENIJE V DRUGEM MANDATU
Pristojnosti

Število zadev

Mnenja
Zakonodajna iniciativa
Odložilni veto
Referendum
Parlamentarna preiskava

DZ sprejel

DZ zavrnil

DZ še ni obravnaval

250
9
20

2
3

17

7

2

1

1

Izkušnje so pokazale, da bi bil učinek državnega sveta najbrž boljši, če bi poslovnik državnega zbora omogočal
državnemu svetu amandmaje ob razpravi o posameznem zakonu; upoštevajoč amandmajske možnosti, bi bilo
neprimerno manj potreb po odložilnem vetu, kjer gre praviloma zgolj za problematiko posameznega člena, ne pa
celega zakona. Tako bi bila marsikatera zakonska določba, posebno ko gre za neustavnost ali za hitre postopke,
kjer državni svet v proceduri težko predstavi svoja mnenja, deležna učinkovitejše rešitve. Seveda, bi bil učinek
boljši, tudi če bi si ob ponovnem glasovanju po odložilnem vetu državni zbor privoščil razpravo in razmislek o
problematizirani zadevi. Marsikdaj ne bi bilo treba zahtevati ustavnega spora niti ne vladi popravljati zakona;
mnogokrat se je pokazalo, da je imel državni svet prav ravno na segmentih, ki bi se z razumno korekturo dali
racionalno popraviti.
URESNIČEVANJE PRISTOJNOSTI DRŽAVNEGA SVETA NA PODLAGI
ZAKONA O USTAVNEM SODIŠČU

Število vloženih
ustavnih sporov
oziroma pritožb

Ustavno sodišče
Rešilo v dobro DS
Zavrnilo zahtevo DS

Nezaključeni
ustavni spori
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Izkušnja državnega sveta kaže, daje bolje prenesti več dela v komisije, ker je potem delo na plenarnih sejah manj
konfliktno.
SEJE DRŽAVNEGA SVETA IN NJEGOVIH DELOVNIH TELES
V DRUGEM MANDATU
Državni svet-plenarne seje
Državni svet - slavnostne seje
Komisije državnega sveta
Interesne skupine

63
3
296
85

Manj konfliktnosti bi bilo tudi med državnim zborom in državnim svetom, če bi, kot rečeno, poslovnik državnega
zbora omogočil državnemu svetu vlaganje amandmajev, saj bi bile zakonske rešitve zanesljivo kvalitetnejše.
Poseben problem pri sedanjih procedurah so hitri in skrajšani postopki, pri katerih državni svet praviloma sploh
nima možnosti razprave o zakonih v proceduri. Zato v takih primerih skoraj ni druge možnosti razen odložilnega
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veta. Z možnostjo amandmajev bi lahko državni svet prav v primerih hitrih in skrajšanih postopkov vplival na
učinkovitejše odločanje o zakonih.
V normalnih postopkih pa ima državni svet sorazmerno dovolj časa, da s svojimi mnenji nekako sooblikuje zakonske
rešitve, ki jih sprejema državni zbor. Zato nastopa državni svet samo v rednih postopkih kot hiša razmišljanja. In v
večini primerov so predlogi državnega sveta upoštevani v razpravah odborov in državnega zbora, je dejal.
Poudaril je, da vnaša državni svet pri pripravi zakonodaje v razprave prav vsebino iz javnih razprav, predavanj in
posvetov, ki jih organizira, vključujoč civilno družbo in druge institucije. Pri tem so v dragoceno pomoč številni
zborniki, izčrpna poročila in povzetki ter magnetogrami.

POSVETI, JAVNE RAZPRAVE, PREDAVANJA
Posveti in javne razprave
Predavanja
Skupaj

69
26
95

PUBLIKACIJE
Poročevalec državnega sveta
Publikacije in zborniki s
strokovnih posvetov

33
26

RADIJSKE ODDAJE

38

ORGANIZACIJA POSVETOV
Državni svet Republike Slovenije je organiziral posvete v sodelovanju s številnimi
institucijami in državnimi organi.
Institucija ali državni organ

število posvetov

Državni svetniki

54

dr. Zoltan Jan
Tone Hrovat
Borut Meh
prof. dr. Franc Vodopivec
Katarina Ovca Smrkolj
Janez Oven
Boris Šuštaršič
prof. Polde Bibič
mag. Jožko Čuk
Vincenc Janša
dr. Avgust Majerič
Branko Matkovič
Darja Odar
Bojan Petan
Janez Praper
prof. dr. Veljko Rus
Peter Vrisk
mag. Dušan Semolič

1
6
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
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Komisije in interesne skupine
Interesna skupina negospodarstva
Komisija za družbene dejavnosti
Komisija za gospodarstvo
Komisija za malo gospodarstvo
in turizem
Interesna skupina delodajalcev
Komisija za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
Komisija za lokalno samoupravo
in regionalni razvoj
Avstrijski inštitut za Vzhodno in
Jugovzhodno Evropo
-izpostava Ljubljana
Društvo Občanski Forum
Ministrstvo za znanost in tehnologijo
Veleposlaništvo Republike Avstrije
Združenje seniorjev Slovenije
Gospodarska zbornica Slovenije
Inštitut za varovanje zdravja RS

24
5
5
4
3
2
2
2

12
12
6
5
5
2
2

Odbor Vlade Republike Slovenije
za pripravo in izvedbo
mednarodnega leta starejših
REC - Regionalni center za
okolje za srednjo in vzhodno
Evropo
Slovensko društvo za evropsko
kulturo - Klub Alpbach
Svet društvenih organizacij Slovenije
Turistična zveza Slovenije
Urad Varuha človekovih pravic
Zavod Republike Slovenije
za zdravstveno zavarovanje
Zveza društev za biomaso
Slovenije
Avstrijski Zvezni svet
Avstrijski Zvezni zbor
Avstrijsko zvezno ministrstvo
za delo, zdravstvo in socialne zadeve
ČZP Primorske novice
Društvo Rastoča knjiga
Društvo slovensko - nemškega
prijateljstva
Državna založba Slovenije
Državni zbor Republike Slovenije
Evropska komisija z Uradom
za tehnično pomoč-TAIEX OFFICE
Fakulteta za družbene vede
Gimnazija Litija
GLOBE Slovenija
Inštitut Charles Nodier
in Francosko veleposlaništvo

2

2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Klub državnih svetnikov
Liberalna akademija
Ministrstvo za ekonomske
odnose in razvoj
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Ministrstvo za malo
gospodarstvo in turizem
Odbor za jeklene konstrukcije
Združenja kovinske industrije
pri GZS
Poslanec Branko Kelemina
Pravno informacijski center
nevladnih organizacij
Predstavniki invalidskih organizacij
Skupnost socialnih zavodov
Slovenije
Slovenska nacionalna
turistična organizacija
Slovensko politološko društvo
Univerza v Celovcu - oddelek
za zgodovino vzhodne in
jugovzhodne Evrope
Urad Evropske unije
v Luksemburgu
Urad predsednika vlade
Urad za žensko politiko
Visoka šola za socialno delo
Zavod za odprto družbo
Zveza društev pravnikov Slovenije
Zveza ekonomistov Slovenije
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Zatem je predsednik Hrovat osvetlil tudi mednarodno sodelovanj in posebej poudaril, daje Državni svet Republike
Slovenije tako rekoč enakopraven član Evropskega združenja drugih domov in dobro sodeluje z drugimi domovi
Avstrije, Francije, Nemčije, Češke, Španije, Luksemburga, Romunije, Italije, Belgije, Poljske, Kanade, pa tudi z
angleško lordsko zbornico. Predvideni pa so še nekateri novi kontakti. Seveda so pristojnosti drugih domov kaj
različne. Za primer je navedel francoski senat, ki je izredno vpliven ne le doma, temveč tudi v strukturah Evropske
unije in drugod po svetu. Ima pa tudi naš državni svet svoj ugled in enakopraven status pri drugih domovih, je dejal.
Lani smo dobili ob ustanovitvi Združenja evropskih senatov posebno priznanje, saj so nam namenili predsednikovanje
v Združenju, ki mu najprej predseduje francoski senat, sledil bo belgijski in za njim Slovenija. V tem Združenju se
oblikujejo tudi pobude in mnenja, na kakršna je opozoril dr. Ribičič, na primer v zvezi z dvodorrinostjo v Evropskem
parlamentu.
Na kratko je predsednik Hrovat nato spregovoril še o strukturi državnega sveta, ki je dokaj močno vezana na
volilno bazo, pa naj gre za lokalne ali za gospodarske, negospodarske ali druge interese. Svetniki praviloma ne
delujejo v sklopu poslanskih klubov, je dejal. To je po svoje moteče in zato v nobeni stranki nimajo posebnega
prijateljstva. Toda prav v samostojnosti, naslanjajoči se na volilno bazo, je moč državnega sveta, zlasti ko gre za
argurfiente, s katerimi utemeljujejo svoje poglede pri sprejemanju zakonov. Prav ta strankarska nepokorščina
državnega sveta je moteča do take mere, da tudi ta v marsičem rojeva težnje po ukinitvi državnega sveta. Vendar
v takem ravnanju vidimo ukinjanje višjega standarda demokracije.
Izključno regijska zastopanost državnega sveta bi zagotovila zastopstvo ljudi in regij, ne bi pa bila zastopana
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druga področja našega življenja. In če bi vztrajali pri ukinitvi državnega sveta, bi to pomenilo, da odklanjamo vpliv
gospodarstva, zdravstva, kulture, šolstva, znanosti, kmetijstva, obrti, delavcev pri zakonodajnem odločanju.
Na koncu je poudaril, da je prav slovenski državni svet s svojo ustavno vmestitvijo in izkušnjami zanimiv za
mnoge druge domove po svetu. Vse to tudi dodatno utemeljuje smiselnost obstoja in nadaljnjega razvoja državnega
sveta.

Mag. Marija Drofenik, sekretarka državnega sveta, je predstavila primerjavo pristojnosti evropskih drugih domov,
drugega doma Avstralije in ZDA ter komentirala delovanje drugih domov.
Glede pristojnosti drugih domov so bile analizirane naslednje funkcije:
•
•
•
•
•
•

zakonodajna iniciativa, vlaganje amandmajev,
vloga pri sprejemanju zakonov,
vloga pri sprejemanju drugih aktov,
nadzor nad delom vlade,
pravica do imenovanj,
druge pristojnosti.

Pri tem so obravnavali in analizirali 15 evropskih drugih domov in dva druga domova
zunaj Evrope - ZDA in Avstralije. Devet jih ima unitarno in šest federalno ureditev.
Unitarno ureditev imajo: Češka, Francija, Irska, Italija, Luksemburg, Nizozemska,
Poljska, Romunija, Slovenija, Španija in Velika Britanija.
Federalno ureditev imajo: Avstrija, Belgija, Švica, Zvezna republika Nemčija, ZDA in
Avstralija.
Najprej o zakonodajni iniciativi in vlaganju amandmajev.
Med unitarno urejenimi jih ima 10 zakonodajno iniciativo, torej vse razen Nizozemske;
proračuna ne more vlagati šest od teh držav, amandmaje pa l.ahko vlaga devet drugih
domov, razen Slovenije in Nizozemske.
Med federalno urejenimi imajo vsi drugi domovi zakonodajno iniciativo v celoti z izjemo
Avstralije, ki nima pravice vlagati proračuna in davčne zakonodaje; amandmaje pa lahko
vlagajo v vseh drugih domovih, razen v avstrijskem.

Pri sprejemanju zakonov je vloga drugih domov in ureditev raznolika.
Pri unitarno urejenih samo v Italiji in na Nizozemskem sprejemata oba domova zakone
v enakem besedilu in po enakem postopku; v Romuniji v enakem besedilu kot prvi dom,
predvideno je usklajevanje; če to ne uspe, sledi skupno zasedanje obeh domov. V Franciji,
na Irskem, Poljskem in Češkem sprejemajo zakone v enakem besedilu kot prvi dom,
predvideno je usklajevanje; če ne uspe, odloči o"zakonu prvi dom. Odložilni veto lahko
vlagamo v Sloveniji (rok 7 dni), v Španiji (rok 2 meseca) in Veliki Britaniji. Prvi domovi
preglasujejo veto z absolutno večino. V Luksemburgu daje drugi dom mnenja in soglasja
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k vsem zakonskim predlogom. Če senat ne da soglasja, zakon sploh ne gre v nadaljnji
postopek.
Pri federalno urejenih sprejemata zakone oba domova z izjemo Avstrije v enakem
besedilu in postopku. Za Avstralijo velja, da je predvideno usklajevanje s prvim domom
in po dvakratnem neuspehu ju lahko generalni guverner razpusti. Avstrija vloži veto na
zakon v roku 8 tednov; Zvezni svet ga lahko preglasuje z absolutno večino. Avstrijski
drugi dom daje soglasje na zakone, ki jih sprejemajo dežele.
Pri sprejemanju drugih aktov je tudi več možnosti, drugi domovi pa imajo naslednjo vlogo.
Pri federalno urejenih sprejemata proračun in spremembo ustave oba domova
enakovredno. V Avstriji daje drugi dom soglasje k spremembam ustave, ne more pa sprejeti
veta na proračun.
Pri unitarno urejenih sprejemata proračun in spremembo ustave oba domova enakovredno
z izjemo Slovenije, Irske in Luksemburga. V Veliki Britaniji Dom lordov ne more predlagati
niti vlagati amandmajev na proračun.
Glede nadzora nad delom vlade je bilo ugotovljeno, da imata
pri federalno urejenih le v Švici oba domova enake pristojnosti; v Avstriji in Belgiji
postavljajo ustna in pisna vprašanja, v Belgiji lahko sprožijo sankcije proti vladi, sprožijo
preiskavo; v ZR Nemčiji odločajo o vsebini vladnih uredb, imajo vlogo pri urejanju zadev z
Evropsko unijo in v zunanjih zadevah; v ZDA odločajo o impeachmentu ter ratificirajo
mednarodne sporazuifie, v Avstraliji so senatorji lahko ministri, imajo odbore za nadzor
nad proračunsko porabo;
pri unitarno urejenih ima Italijanski senat enake pristojnosti kot poslanska zbornica, v
Romuniji nadzirata delo vlade oba domova skupaj. Vprašanja vladi lahko zastavljajo na
Irskem, Franciji, na Nizozemskem, v Sloveniji, Španiji in v Veliki Britaniji. Nadzor preko
odborov imajo v Franciji, kjer odobrijo vladi sprejem odlokov, v Luksemburgu podajo mnenja
k vsaki vladni odredbi. V Romuniji lahko sprožijo kazenski postopek proti članom vlade.
Na Češkem nimajo razmerja do vlade, razen kadar je poslanska zbornica razpuščena.

Tudi pravica do imenovanj je dokaj različno opredeljena.
Pri federalno urejenih v Avstriji predlagajo zveznemu predsedniku tri sodnike ustavnega
sodišča; v Belgiji predlagajo določene predstavnike sodne veje oblasti; v Švici izvoli Zvezna
skupščina člane zveznega sveta, 30 sodnikov zveznega vrhovnega sodišča in 9 sodnikov
zveznega zavarovalniškega sodišča; v ZR Nemčiji izvolijo polovico članov zveznega
ustavnega sodišča, predlagajo ali odobrijo kandidate za posamezne državne funkcije; v
ZDA dajo soglasje predsedniku pri imenovanju ambasadorjev, konzulov, sodnikov vrhovnega
sodišča in drugih visokih uradnikov; v Avstraliji imajo pristojnost imenovati določene organe,
ki sodelujejo z zakonodajno oblastjo.
Pri unitarno urejenih nimajo nobenih pravic na Irskem, v Luksemburgu, Nizozemskem,
Sloveniji in Veliki Britaniji; v Češki republiki dajejo soglasje, ko predsednik republike imenuje
člane ustavnega sodišča, skupaj s poslansko zbornico izvolijo predsednika republike; v
Italiji na skupnem zasedanju izvolita zbornici predsednika republike, 5 ustavnih sodnikov
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in 7 članov visokega pravosodnega sveta; na Poljskem opravljajo več imenovanj in dajejo
soglasje pri imenovanjih poslanske zbornice; v Romuniji imenujejo varuha človekovih
pravic, določena druga imenovanja opravita oba domova; v Španiji izvolijo četrtino članov
ustavnega sodišča, kandidata za varuha človekovih pravic, polovico članov računskega
sodišča, polovico članov uprave radiotelevizije, kralju predlagajo izvolitev četrtine članov
sodnega sveta.

Zatem je mag. Drofenikova nanizala še druge pristojnosti drugih domov in jih prav tako predstavila glede na
ureditev.

Med federalno urejenimi mora v Avstriji zvezna vlada obveščati zvezni svet o zadevah
v zvezi z EU. Drugi dom ima tudi pristojnosti v okviru zasedanja zvezne skupščine ter
soglasja pri razpustitvi deželnega zbora.
V Belgiji opravlja drugi dom posredništvo med federalnimi predstavniškimi telesi, svetovalno
vlogo v zveznih zadevah in ima pristojnosti v okviru skupnega zasedanja obeh domov.
V Švici so široke pristojnosti v okviru zvezne skupščine.
V ZR Nemčiji obtoži predsednika republike pred zveznim ustavnim sodiščem; ima vpliv
pri urejanju EU in daje številna soglasja.
V ZDA ima široke pristojnosti.
V Avstraliji ima pristojnosti v razmerju do držav; generalnemu guvernerju pa daje pobudo
za odstavitev sodnika vrhovnega sodišča.
Pri unitarno urejenih pa na Češkem razglaša vojno stanje, lahko obtoži predsednika
republike veleizdaje in daje soglasje pri kazenski obtožbi sodnika ustavnega sodišča.
V Franciji lahko skupaj z narodno skupščino obtoži predsednika republike veleizdaje, za
ugotovitev skladnosti z ustavo lahko predloži zakon ustavnemu svetu in odobri vojno
stanje.
Na Irskem sodeluje s predstavniškim domom pri odstavitvi predsednika republike, lahko
pa tudi predlaga kandidata za predsednika republike.
V Italiji spreminja vladne uredbe v zakone, sodeluje pri odstavitvi predsednika republike
in ima pristojnosti v okviru skupnega zasedanja.
Del državnega sveta predstavlja v Luksemburgu vrhovno administrativno sodišče; opravlja
posvetovanja z vlado in poslansko zbornico.
Na Nizozemskem ima pristojnosti na skupnem zasedanju obeh domov.
Tudi na Poljskem ima pristojnosti na skupnem zasedanju obeh domov, daje pa tudi soglasje
pri razpisu referenduma, ki ga razpiše predsednik republike, ter podaja zahteve za presojo
ustavnosti.
V Romuniji ima vlogo pri odstavitvi predsednika republike, sproža oceno ustavnosti aktov
pred ustavnim sodiščem in ima pristojnosti v okviru skupnega zasedanja obeh domov.
V Sloveniji zahteva razpis zakonodajnega referenduma, zahteva parlamentarno preiskavo
ter vlaga zahtevo za uvedbo postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti aktov.
V Španiji daje soglasje k določenim vladnim ukrepom; 50 senatorjev lahko sproži postopek
za oceno ustavnosti aktov, pristojnosti pa ima tudi v okviru skupnega zasedanja ter
razpravlja o poročilu vlade.
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Zanimive so tudi pristojnosti drugega doma pri sprejemanju proračuna.
Med federalno urejenimi v Belgiji, Švici, ZR Nemčiji in ZDA ni omejitev glede teh
pristojnosti.
V Avstriji drugi dom ne more vložiti veta pri odločitvah zveznega zbora glede proračuna.
V Avstraliji sprejema proračun, vendar ga ne more niti predlagati niti dopolnjevati.
Med unitarno urejenimi v Italiji, na Nizozemskem, Poljskem, v Romuniji in Španiji ni
omejitev.
V Franciji drugi dom sprejema proračun, vendar ga ne more predlagati.
Na Irskem ne sprejema proračuna, lahko pa daje priporočila.
V Sloveniji ne sprejema proračuna, lahko daje mnenje.
Na Češkem in v Luksemburgu ne sprejema proračuna.

Pri sprejemanju in spreminjanju ustave veljajo različne regulative.
V federalno urejenih Avstraliji, Belgiji, Švici, ZR Nemčiji in ZDA ni omejitev, v Avstriji pa
daje drugi dom soglasje pri spreminjanju ustave v manjšem obsegu.
V unitarno urejenih na Češkem, v Franciji, Italiji, na Nizozemskem, Poljskem, v Romuniji
in Španiji ni omejitev, gre za enakovredno odločanje s prvim domom
Drugi dom v Sloveniji, na Češkem, v Luksemburgu in na Irskem nima pristojnosti pri
sprejemanju ustave.

In kakšna je ureditev v zvezi s pravico vložiti odložilni veto?
Med federalno urejenimi ima pravico vložiti veto na zakon le Avstrija, in sicer v osmih
tednih; veto lahko preglasuje zvezni zbor z absolutno večino.
V unitarno urejenih mora drugi dom na Češkem v 30 dneh sprejeti, zavrniti ali potrditi
zakon, z absolutno večino ga lahko poslanska zbornica preglasi.
V Španiji sprejme veto v roku dveh mesecev; prvi dom lahko preglasuje veto z absolutno
večino.
V Veliki Britaniji vloži veto, ki ga lahko dom komun po dveh glasovanjih preglasuje.
V Sloveniji lahko vloži veto v roku 7 dni, državni zbor pa ga lahko preglasuje z absolutno
večino.
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Mag. Marija Drofenik je svojo primerjalno razpravo in ugotovitve sklenila s predstavitvijo rangiranja držav glede
vpliva drugih domov pri parlamentarnem odločanju.

Primerjava pristojnosti drugih domov
Zakonska Amandma Proračun Ustava Zakoni
iniciativa
Italija
Švica
ZDA
ZRN
Romunija
Španija
Francija
Poljska
Avstralija
Češka
Nizozemska
Vel. Britanija
Belgija
Avstrija
Irska
Luksemburg
Slovenija
***
**

***

*

***
*«*
***
***
***
**
**
*
**
*

**
"

*
*

**

*
*
-

***
***
***
***
***
***
***
**
*
***
*
*
-

***
***
** *
***
***
***
***
**
***
***
*
***
*
-

Veto Drugi akti

***
***
***
**
***
*
***
**
**

**
**
**

*
***
*
*
**
*
*

r

- '
**
**
**

***
***
** *
**
**
**
#*
**
♦
*«
*
*
*
*

Vlada Imenovanja Ostale VSOTA
pristojnosti

RANG

***
***
***
**
***
**
**

I
I
I
II
III
IV
v
VI
VI
VII
VII
VIII
IX
X
XI
XI
XII

*#*
*
*
*
*
*
*

***
***
***
***
tr *
***
*
**
**
*»
*
*
*
-

27
27
27
26
25
22
19
17
17
14
14
13
12
10
9
9
8

- močan vpliv
- vpliv
- manjši vpliv
- brez vpliva

Največji vpliv, ki se kaže v enakovrednosti obeh domov, imajo v Italiji, Švici, ZDA, tudi v ZR Nemčiji in Romuniji.
Španija je na četrtem mestu, na petem mestu je Francija, Poljska in Avstralija sta na šestem, Češka in Nizozemska
na sedmem, Velika Britanja na osmem, Belgija na devetem, Avstrija na desetem mestu, Irska in Luksemburg na
enajstem in Slovenija na dvanajstem mestu.
Drugi domovi se torej zelo razlikujejo med seboj glede na pristojnosti; njihova učinkovitost pa ni vselej odvisna le
od njihovih pristojnosti, ampak tudi od načina funkcioniranja, je še dodala mag. Drofenikova.

V nadaljevanju je predstavila še zbirni pregled pristojnosti in vloge drugih domov in sicer 15 drugih domov
evropskih držav, ZDA in Avstralije.
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Avstrija
Bundesrat (Zvezni svet), federalna ureditev
•
•
•

•
•
•

Zakonodajna iniciativa: zakon lahko vloži najmanj 1 /3 članov; amandmajev ne morejo
vlagati
Vloga pri sprejemanju zakonov: veto na zakon v roku 8 dni; veto lahko zvezni zbor
preglasuje z absolutno večino; soglasje na zakonodajo, ki zadeva dežele
Vloga pri sprejemanju drugih aktov: soglasje pri spreminjanju ustave (v manjšem
obsegu); nima možnosti veta pri odločitvah zveznega zbora, ki zadevajo proračun,
zvezne finance in zvezno vlado
Nadzor nad delom vlade: postavljanje pisnih in ustnih vprašanj; sprejemanje resolucij
v zvezi z izvršilno oblastjo; ne more zahtevati nezaupnice niti obtožiti članov vlade
Pravica do imenovanj:zveznemu predsedniku predlaga 3 sodnike ustavnega sodišča
Ostale pristojnosti: zvezna vlada mora obveščati zvezni svet o zadevah v zvezi z
EU; pristojnosti v okviru zasedanja zvezne skupščine; soglasje pri razpustitvi deželnega
zbora

Belgija
Senaat (Senat), federalna ureditev
•
•

•
•

•
•

Zakonodajna iniciativa: zakonodajna iniciativa, vlaga amandmaje
Vloga pri sprejemanju zakonov: v ustavno naštetih primerih enakovredno s prvim
domom; v določenih primerih sprejema odločitve samo prvi dom; v ostalih primerih
lahko vloži dopolnila v 60 dneh, kar vključuje tudi delovanje usklajevalne komisije
Vloga pri sprejemanju drugih aktov: pri sprejemanju ustave 2/3 večina v obeh domovih;
nima pristojnosti pri sprejemanju državnega proračuna
Nadzor nad delom vlade: postavljanje pisnih in ustnih vprašanj; zahteva obrazložitve
in sprejema resolucije; pravica sprožiti preiskavo; nima pristojnosti za politične sankcije
nasproti vladi
Pravica do imenovanj: izmenjaje s prvim domom predlaga določene predstavnike
sodne veje oblasti
Ostale pristojnosti: posredništvo med federalnimi predstavniškimi telesi; svetovalna
vloga v zveznih zadevah; pristojnosti v okviru skupnega zasedanja obeh domov

Češka
Senat (Senat), unitarna ureditev
•
•

•
•
•
•

Zakonodajna iniciativa: zakonodajna iniciativa, razen v primeru državnega proračuna;
vlaga amandmaje
Vloga pri sprejemanju zakonov: v roku 30 dni mora sprejeti, zavrniti ali potrditi zakon;
ki ga z absolutno večino poslanska zbornica lahko preglasuje; sam sprejema zakone,
ko je poslanska zbornica razpuščena
Vloga pri sprejemanju drugih aktov: pri sprejemanju ustave 3/5 večina v obeh domovih;
nima pristojnosti pri sprejemanju državnega proračuna
Nadzor nad delom vlade: nima nobenega razmerja z vlado, razen kadar je poslanska
zbornica razpuščena
Pravica do imenovanj: soglasje, ko predsednik republike imenuje člane ustavnega
sodišča; skupaj s poslansko zbornico izvoli predsednika republike
Ostale pristojnosti: razglaša vojno stanje; predsednika republike lahko obtoži veleizdaje;
soglasje pri kazenski obtožbi sodnika ustavnega sodišča
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Francija
Senate (Senat), unitarna ureditev
t
•
Zakonodajna iniciativa: zakonodajna iniciativa, razen finančnih zakonov, vlaga
amandmaje
•
Vloga pri sprejemanju zakonov: sprejema zakone v enakem besedilu kot narodna
skupščina; če postopek usklajevanja ne uspe, odloči narodna skupščina sama
•
Vloga pri sprejemanju drugih aktov: pri sprejemanju ustave 3/5 večina v obeh domovih;
proračun se sprejema podobno kot navadni zakoni
•
Nadzor nad delom vlade: ustno in pisno postavljanje vprašanj vladi, nadzor vlade
preko odborov, nezaupnico vladi lahko izglasuje le narodna skupščina; odobrava vladi
sprejem odlokov
•
Pravica do imenovanj: senat ne opravlja imenovanj, določena imenovanja opravlja
predsednik senata
•
Ostale pristojnosti: skupaj z narodno skupščino lahko obtoži predsednika republike
veleizdaje, lahko predloži ustavnemu svetu zakon za ugotovitev skladnosti z ustavo;
odobri razglasitev vojnega stanja

Irska
Seanad Eireann (Senat), unitarna ureditev
•
•
•
•
•
•

Zakonodajna iniciativa: zakonodajna iniciativa, razen finančnih zakonov
Vloga pri sprejemanju zakonov: v roku 90 dni mora sprejeti zakon; v končni fazi po
usklajevanju obeh domov prevlada mnenje predstavniškega doma v roku 180 dni
Vloga pri sprejemanju drugih aktov: nima pristojnosti pri sprejemanju ustave, na
finančne zakone lahko v roku 21 dni daje priporočila
Nadzor nad delom vlade: postavlja vprašanja vladi in opravlja splošne razprave, sicer
je vlada odgovorna samo predstavniškemu domu
Pravica do imenovanj: Ostale pristojnosti: sodeluje s predstavniškim domom pri odstavitvi predsednika
republike; lahko predlaga kandidata za predsednika republike

Italija
Senato della Republica (Senat), unitarna ureditev
•
•
•
•
•
•

Zakonodajna iniciativa: zakonodajna iniciativa, ki pripada vsakemu senatorju; vlaga
amandmaje
Vloga pri sprejemanju zakonov: sprejema zakone enako kot prvi dom
Vloga pri sprejemanju drugih aktov: absolutna večina v obeh domovih pri spreminjanju
ustave; sprejema proračun enako kot prvi dom
Nadzor nad delom vlade: opravlja kontrolo nad delom vlade, enako kot prvi dom;
glasuje o zaupnici vladi
Pravica do imenovanj: na skupnem zasedanju izvolita zbornici predsednika republike,
pet ustavnih sodnikov, 7 članov visokega pravosodnega sveta
Ostale pristojnosti: spreminja vladne uredbe v zakone; sodeluje pri odstavitvi
predsednika republike; pristojnosti v okviru skupnega zasedanja obeh domov
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Luksemburg
Conseil d' Etat (Državni svet), unitarna ureditev
•
•
•
•
•
•

Zakonodajna iniciativa: zakonodajna iniciativa, lahko vlaga amandmaje
Vloga pri sprejemanju zakonov: daje mnenja k vsem zakonskim predlogom; daje
soglasje, da poslanska zbornica pri sprejemanju zakona ne opravi drugega glasovanja
Vloga pri sprejemanju drugih aktov: spreminjanje ustave in sprejemanje proračuna je
v pristojnosti poslanske zbornice
Nadzor nad delom vlade: podaja mnenja k vsaki vladni uredbi
Pravica do imenovanj: Ostale pristojnosti: del državnega sveta predstavlja vrhovno administrativno sodišče;
posvetovanja z vlado in poslansko zbornico

Nizozemska
Eerste Kamer der Staten - Generaal (Prva zbornica), unitarna ureditev
• Zakonodajna iniciativa: nima zakonodajne iniciative in ne more vlagati amandmajev
•
Vloga pri sprejemanju zakonov: sprejema zakone po enakem postopku kot prva
zbornica; ni usklajevalnega postopka
•
Vloga pri sprejemanju drugih aktov: 2/3 večina za spreminjanje ustave; sprejema
proračun enako kot drugi dom
•
Nadzor nad delom vlade: postavljajo pisna in ustna vprašanja vladi
•
Pravica do imenovanj: •
Ostale pristojnosti: pristojnosti na skupnem zasedanju obeh domov
Poljska
Senat (Senat), unitarna ureditev
•
•
•

•
•
•

Zakonodajna iniciativa: zakonodajna iniciativa, lahko vlaga amandmaje
Vloga pri sprejemanju zakonov: zakon mora sprejeti v roku 30 dni; poslanska zbornica
ga lahko preglasuje z absolutno večino
Vloga pri sprejemanju drugih aktov: poslanska zbornica in senat spreminjata ustavo
z 2/3 oziroma absolutno večino; sprejem dopolnil proračuna v roku 20 dni; z 2/3
večino potrjuje mednarodne pogodbe
Nadzor nad delom vlade:Pravica do imenovanj: opravlja več imenovanj in daje soglasje pri imenovanjih
poslanske zbornice
Ostale pristojnosti: pristojnosti na skupnem zasedanju obeh domov; soglasje pri razpisu
referenduma s strani predsednika republike; podaja zahtevo za presojo ustavnosti

Romunija
Senatul (Senat), unitarna ureditev
•
•
•
•

•
•

Zakonodajna iniciativa: zakonodajna iniciativa, ki pripada vsakemu senatorju, vlaga
amandmaje
Vloga pri sprejemanju zakonov: zakon sprejemata oba domova po enakem postopku;
posredovalni postopek, če ne uspe, se zakon sprejme na skupnem zasedanju
Vloga pri sprejemanju drugih aktov: oba domova spreminjata ustavo z 2/3 večino in z
referendumom; proračun sprejemata oba domova na skupnem zasedanju
Nadzor nad delom vlade: opravljata oba domova skupaj; investitura vlade; podajanje
nezaupnice vladi; nadzor prek odborov; pisna in ustna vprašanja vladi; sprožitev
kazenskega postopka proti članom vlade,
Pravica do imenovanj: sam imenuje ljudskega branilca in 3 sodnike ustavnega sodišča;
določena imenovanja so v pristojnosti skupnega zasedanja obeh domov
Ostale pristojnosti: vloga pri odstavitvi predsednika republike; sprožitev ocene ustavnosti
aktov pred ustavnim sodiščem; pristojnosti v okviru skupnega zasedanja obeh domov
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Slovenija
Državni svet Republike Slovenije, unitarna ureditev
•
•
•
•

•
•

Zakonodajna iniciativa: zakonodajna iniciativa, ne more vlagati amandmajev
Vloga pri sprejemanju zakonov: mnenja državnemu zboru k vsem zakonom; odložilni
veto v roku 7 dni; državni zbor ga lahko preglasuje z absolutno večino
Vloga pri sprejemanju drugih aktov: nima neposrednega vpliva pri sprejemanju ustave
in državnega proračuna
Nadzor nad delom vlade: ni neposrednega razmerja, obstajajo pa posredna razmerja
z vlado, ko državni svetniki s sklepom državnega sveta vlagajo pobude in vprašanja
državnim organom
Pravica do imenovanj: Ostale pristojnosti: zahteva razpis zakonodajnega referenduma; zahteva parlamentarno
preiskavo; vlaga zahtevo za uvedbo postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti
aktov

Španija
Senado (Senat), unitarna ureditev
• Zakonodajna iniciativa: zakonodajna iniciativa, vlaganje amandmajev
•
Vloga pri sprejemanju zakonov: v roku 2 mesecev izglasuje veto ali amandmaje na
zakon; spodnji dom lahko preglasuje veto z absolutno večino; sprejem zakona se
lahko delegira odboru
•
Vloga pri sprejemanju drugih aktov: ustavne spremembe potrdita oba doma s 3/5
večino; enake pristojnosti obeh domov pri sprejemanju državnega proračuna
•
Nadzor nad delom vlade: postavljanje vprašanj vladi; navzkrižno zasliševanje vlade;
sprejema predloge; ne more zahtevati nezaupnice
•
Pravica do imenovanj: izvoli 1/4 članov ustavnega sodišča; kandidata za varuha
človekovih pravic; 1/2 članov računskega sodišča; 1/2 članov uprave radiotelevizije;
kralju predlagajo v izvolitev 1/4 članov sodnega sveta
•
Ostale pristojnosti: soglasje k določenim vladnim ukrepom; 50 senatorjev lahko sproži
postopek za oceno ustavnosti aktov; pristojnosti v okviru skupnega zasedanja obeh
domov; razpravlja o poročilu, ki ga predloži vlada

Švica
Standerat (Stanovski svet), federalna ureditev
•
•
•
•
•

•

Zakonodajna iniciativa: zakonodajno iniciativo imajo svet, svetniki, skupine in komisije;
vlaganje amandmajev
Vloga pri sprejemanju zakonov: enak postopek v obeh domovih; v primeru nesoglasja
zakon ni sprejet ali se opravi posredovalni postopek
Vloga pri sprejemanju drugih aktov: enake pristojnosti obeh domov pri sprejemanju
proračuna in zvezne ustave (obvezen referendum)
Nadzor nad delom vlade: enake pristojnosti obeh domov
Pravica do imenovanj: zvezna skupščina (oba domova) izvoli člane zveznega sveta,
30 sodnikov zveznega vrhovnega sodišča in 9 sodnikov zveznega zavarovalniškega
sodišča
Ostale pristojnosti: široke pristojnosti tudi v okviru zvezne skupščine
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Velika Britanija
House of Lords (Dom lordov), unitarna ureditev
•
•
•
•
•
•

Zakonodajna iniciativa: zakonodajna iniciativa, razen v primeru proračuna; vlaganje
amandmajev
Vloga pri sprejemanju zakonov: suspenzivni veto, ki ga lahko dom komun preglasuje
Vloga pri sprejemanju drugih aktov: ne sme predlagati amandmajev na proračunske
zadeve
Nadzor nad delom vlade: pisno in ustno postavljanje vprašanj
Pravica do imenovanj: Ostale pristojnosti: sodna funkcija - najvišje pritožbeno sodišče

Zvezna republika Nemčija
Bundesrat (Zvezni svet), federalna ureditev
•
•
•
•
•
•

Zakonodajna iniciativa: zakonodajna iniciativa pripada vsem članom; vlaganje
amandmajev
Vloga pri sprejemanju zakonov: zakon mora dobiti podporo v obeh domovih, možnost
usklajevalnega postopka
Vloga pri sprejemanju drugih aktov: 2/3 večina v obeh domovih za spremembo ustave;
proračun sprejemata oba domova, svet ga mora preučiti v roku 6 mesecev
Nadzor nad delom vlade: odloča o vsebini vladnih uredb; vloga pri urejanju zadev EU
in zunanje politike; informiranje o delovanju vlade
Pravica do imenovanj: izvoli polovico članov zveznega ustavnega sodišča; predlaga
ali odobri kandidate za posamezne državne funkcije
Ostale pristojnosti: obtoži predsednika republike pred zveznim ustavnim sodiščem;
vpliv pri urejanju EU; daje številna soglasja

Združene države Amerike
Senate (Senat), federalna ureditev
•
•
•
•
•
•

Zakonodajna iniciativa: zakonodajna iniciativa; vlaganje amandmajev
Vloga pri sprejemanju zakonov: enak postopek v obeh domovih z možnostjo
usklajevanja
Vloga pri sprejemanju drugih aktov: oba domova imata enake pristojnosti pri finančnih
zadevah in pri spreminjanju ustave (2/3 večina v obeh domovih in 3/4 večina držav)
Nadzor nad delom vlade: odloča o obtožbi zlorabe položaja; ratificira mednarodne
sporazume, ki jih sklene predsednik ZDA
Pravica do imenovanj: daje soglasje predsedniku pri imenovanju ambasadorjev,
konzulov, sodnikov vrhovnega sodišča in ostalih visokih uradnikov
Ostale pristojnosti: zelo široke pristojnosti
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Avstralija
Senate (Senat), federalna ureditev
•
•

•

•
•
•

Zakonodajna iniciativa: zakonodajna iniciativa, razen v primeru proračuna in davčnih
zadev; vlaganje amandmajev
Vloga pri sprejemanju zakonov: sprejema zakone enako kot prvi dom; če se s prvim
domom ne uskladita in po ponovljenem postopku še vedno ne uspeta, ju lahko generalni
guverner razpusti
Vloga pri sprejemanju drugih aktov: predlog spremembe ustave poda absolutna večina
v obeh domovih, končno odločitev pa sprejmejo volilci na referendumu; sprejema
proračun
Nadzor nad delom vlade: senatorji so lahko ministri v vladi; oblikuje odbore za nadzor
nad delom vlade, nad proračunsko porabo; postavljanje vprašanj vladi
Pravica do imenovanj: pristojnost imenovati določene organe, ki sodelujejo z
zakonodajno oblastjo
Ostale pristojnosti: preverja delegirano zakonodajo; pristojnosti v razmerju do držav;
pobuda generalnemu guvernerju za odstavitev sodnika vrhovnega sodišča

Dr. Zoltan Jan, državni svetnik, se je zahvalil vsem referentom, ki so osvetlili teoretično utemeljene poglede in
možnosti delovanja državnega sveta. Iz prve roke je želel povedati, kako se uresničujejo socialni interesi, ki jim je
bila večina referentov dokaj naklonjena. Pozabljamo, je dejal, da je bila ustavna določba o državnem svetu sprejeta
v trodomni skupščini, ko je bilo ukinjeno samoupravljanje in z njim vred so izginile tudi samoupravne interesne
skupnosti. Prav v državnem svetu obstaja neka vez s tradicijo razvoja slovenskega parlamentarnega sistema,
vez, ki se nadaljuje v današnji čas in skuša odpirati in obogatiti vpliv državnega sveta na parlamentarno življenje.
Seveda pa se v praksi pojavlja cela vrsta vprašanj in dilem, tudi vprašanje možnosti delovanja s celo vrsto
objektivnih omejitev pri zastopanju tistih interesov in pooblastil, ki jih dajeta državnemu svetu ustava in zakonodaja.
V nadaljevanju je dr. Jan, sklicujoč se na dr. Mira Cerarja v Pravni praksi, mag. Božo Vončina in da. Franca Grada
v zborniku Parlament, ugotavljal, da je bila tendenca oblikovalcev ustave zagotoviti čim večjo moč zakonodajni
veji oblasti in omogočiti dokaj ekspeditivno sprejemanje zakonov v primerjavi z mnogimi zapleti v prejšnji trodomni
skupščini. Tako je nastal ob državnem zboru tudi državni svet kot plod kompromisa. Ta je iskal rešitve v državnem
svetu, ki naj bi postal predstavnik socialnih in regionalnih interesov. Tem so se v končni formulaciji pridružili še
interesi kmetstva, šolstva, znanosti itd. In iz vsega tega se je izoblikoval parlamentarni sistem z nepopolno
dvodomnostjo.
Vsekakor pa je danes za vsakega opazovalca notranjepolitične scene v Republiki Sloveniji popolnoma očitno, je
nadaljeval dr. Jan, da ima izvršna oblast zelo veliko moč, ne samo v tem sklicu, temveč tudi v prvem, ko je
delovala velika koalicija. Odkrito lahko priznamo, da je bil določeni veto uspešen zato, ker se je koalicija pred
počitnicami pozabila prešteti, ne pa zaradi kakšnih pomembnejših vsebinskih razlogov.
Po njegovem mnenju že poslovnik ali podzakonski akti pričajo o tem, da se izvršna oblast močno utrjuje, saj si
celo poslanci sami omejujejo pristojnosti pri možnostih delovanja, pri razpravljanju in tudi pri vlaganju amandmajev
- torej pri poglavitnih pooblastilih, ki jih lahko imajo. To je imenoval nekakšna frustriranost, iz katere po vsej
verjetnost izhajajo tudi omejevalni posegi glede pristojnosti državnega sveta. Tako, denimo, poslovnik državnega
zbora postavlja celoten državni svet v vlogo enega samega poslanca ali pa še toliko ne. Pri tovrstnih redukcijah
pristojnosti bledi tudi zastopstvo socialnih interesov, in tako onemogoča, da bi se izpolnjevalo tisto, o čemer se vsi
strinjamo, da je lahko dejavnost državnega sveta pozitivna, da lahko bogati parlamentarne odločitve z boljšo
kvaliteto sprejetih zakonov, je dejal.
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Primer oblastnega izigravanja državnega sveta je prav zakon o davku na dodano vrednost. V njem piše, da se ne
obdavčujejo storitve na področju izobraževanja in s tem so se strinjali vsi v državnem zboru in državnem svetu.
Potem je ministrstvo za finance sprejelo podzakonski akt, ki določa, da se DDV ne plačuje od storitev izobraževanja,
če gre za javno priznano izobrazbo. V vseh drugih primerih, na področju šolstva je kakih 1400 takih programov, pa
se plačuje DDV.
Nato je dr. Jan omenil vprašanje uresničevanja družbenih interesov, ki se politično največkrat definirajo v predvolilnem
času. Voljo volilne baze bi bilo treba vselej spoštovati in sam jo pri svojem delu skuša pritegniti k sodelovanju.
Vendar v strokovni javnosti prihaja do nenavadnega pojava: izključuje se tisti del javnosti, ki so jo včasih predstavljali
uporabniki; zato so tovrstni odzivi malenkostni.
Drugače je s tako imenovanimi izvajalci, meni dr. Jan. Na področju zdravstva so to po eni strani zdravniki, medicinske
sestre in drugo zdravstveno osebje, po drugi strani pa institucije, ki urejajo različna področja: zavod za šolstvo,
zdravniška, pravniška, obrtna zbornica itn. Te institucije so profesionalne in dovolj močne, da se povezujejo z
izvršno oblastjo. Tam neposredno vplivajo in sprožajo mehanizme, ki uresničujejo določene interese, medtem ko
ima kak slovenski zdravnik komajda kak vpliv na notranje akte in na podeljevanje licenc, ki jih daje zdravniška
zbornica. Društva, ki delujejo predvsem amatersko, so težko dovolj učinkovita nasproti profesionalnim institucijam
in oblasti.
Nazadnje je dr. Jan opozoril še na nezavidljivi materialni položaj dela državnega sveta, ki mu ne omogoča takega
razvoja strokovnih služb, kot bi ga svetniki potrebovali, čeprav je sedanja strokovna služba vredna vsega
spoštovanja. Vendar ko bi skušali uresničiti pravico zakonodajne iniciative, da bi oblikovali kak zakonski akt, ki
potrebuje določeno število vnaprejšnjih raziskav, visoko strokovno pripravljenost, sposobnost pravnih in drugih
strok, svetniki zelo hitro obnemorejo. Državni svet izgublja del svoje moči, ko ne more realizirati pomembnega dela
svojih pristojnosti, je dejal ob koncu.

Darja Odar, državna svetnica, je na kratko spregovorila o svojih pogledih na dvodomnost in vztrajala pri potrebi po
dvodomnosti. Po njenem prepričanju je delovanje državnega sveta odraz trenutnih razmer in delitve politične moči
v državi.
Srečanje drugih domov v Parizu, kjer je sodeloval tudi slovenski državni svet, pa je izpričalo pozitivno perspektivo
dvodomnosti, sicer z nekoliko drugačnimi rešitvami v posameznih državah, odvisno od razmerij politične moči,
potreb, organiziranosti in podobno, je dejala. Opozorila je na zanimivo dejstvo, da se prav v tistih državah, kjer
pripravljajo rešitve za dvodomnost, ogrevajo za podoben model, kakršnega imamo v Sloveniji.
Zatem je razvijala misel, da se demokratično delovanje vsake oblasti lahko zagotovi le, če obstaja korektivni,
kontrolni organ, ki pa ga običajno nihče ne mara. Toliko bolj tedaj v Sloveniji ne kaže groziti z ukinitvijo drugega
doma, temveč razpravljati o tem, kakšna potreba se kaže v Sloveniji po drugem domu. Vendar je prepričana, da v
tem trenutku ni čutiti pripravljenosti politike za to razpravo, o čemer priča tudi prav ta posvet. Udeležujejo se ga le
tisti, ki razumejo in podpirajo perspektive dvodomnosti; čeprav bi bila prisotnost tistih, ki dvodomnost odklanjajo,
prepotrebna tudi zaradi možnosti nadaljnjega dialoga.

Dr. Avgust Majerič, podpredsednik državnega sveta, je najprej postregel z dokazom o pomembnosti državnega
sveta. Ko so poslanci pred dvema letoma sprejeli zakon o poslanskih privilegijih, so se vsa Slovenija in vsi mediji
spraševali, kaj bo storil državni svet. In ta je takrat soglasno vložil veto na zakon, ki v državnem zboru ob
ponovnem glasovanju ni bil potrjen; seveda, tako je narekovala tudi tedanja politična klima, je dejal. Nato je izrazil
zadovoljstvo nad razpravami, ki so potrjevale potrebo po državnem svetu. Ta po njegovem mnenju kljub šibkejši
parlamentarni moči opravlja pomembno vlogo tudi z načenjanjem tistih vprašanj, ki jih državni zbor ne umešča v
svojo prioriteto, nanje pozablja ali pa v kontekstu čistega političnega razmišljanja nekateri ne morejo računati, da bi
imeli od urejanja le-teh kake koristi, hkrati pa bili lahko drugi politični opciji v korist. Matematični princip, o katerem
je govoril prof. Bučar, pa želi oblast ohranjati in si jo podrejati, je dejal.

24

Državni svet pa je po mnenju dr. Majeriča lahko učinkovit s kvalitativnimi razpravami, s sugestijami, z načenjanjem
problemov, tudi tistih marginalnih delov družbene strukture, ki ne morejo priti v parlament, kjer naj bi se slišal njihov
glas. Takih marginalnih skupin je več, vendar kot rečeno brez prave odzivnosti v parlamentu.
Žal pa, je prepričan dr. Majerič, prizadevanja državnega sveta nimajo zadostne medijske podpore. Mediji so raje
prisotni tam, kjer je moč odločanja. Le ko gre za veto, je medijski odmev očitnejši, celo na prvih straneh. Če pa
državni svet zastavi čisto kvalitativno, ne kvantitavno razpravo o proračunu, to za medije nič ne šteje.
Ob koncu svojega razmišljanja je dr. Majerič usmeril besedo k potrebi po vzpodbujanju kvalitetnejših odločitev na
volitvah, kjer gre za vprašanje pretehtanosti izbire. Največkrat se volivec odloča po vseh drugih vzgibih, najmanj ali
pa nič po programih političnih opcij, ki bi najustrezneje zastopale volivčeve interese. Po njegovem mnenju bi lahko
državni svet veliko storil za ozaveščanje volivcev z vabili na sodelovanje v razpravah, ki bi še naprej odpirale
aktualne probleme naše družbe ter nakazovale smeri urejanja v zakonodaji in v konkretni politiki. V tem smislu
razumem, daje državni svet še kako potreben, je dodal dr. Majerič.

Dr. Rino Simoneti, Društvo Občanski Forum, je prav tako menil, da je državni svet potreben in nujen, da pa
ostaja vprašanje, kakšen naj bo svet. Omenil je opažanje, da se v državnem zboru manifestirajo interesi terena,
interesi vasi, razbiti interesi, ne pa sredotežni interesi. Dokazov za to je veliko.
Vsaka razprava o cestah pomeni vzbujanje in izražanje največjega interesa. Prav v zvezi s tem je prišlo do
idealnega zlitja med interesi tujine in slovenske države. Oboji mislijo, da je to najpomembnejši projekt in pri tem
velja popolno soglasje. O železniški progi, o edinem slovenskem oknu v svet ni nobenih razprav, je dejal.
Obstajajo pa tudi zelo bizarne razprave, je spomnil, na primer o vsakem zakonu o alkoholu, kjer pa se potem prag
neobdavčljivosti žganih pijač dvigne na 15 litrov na prebivalca, kot da nismo že rekorderji na tem področju. Ko gre
za delitev sredstev za televizijo, sprejmejo nekaj, kar naj bi ne škodilo centralni ustanovi, ki edina lahko sestavi
program, ki bi ustrezal nacionalnim interesom države, a škoda je očitna.
Vrstijo se velike polemike na področjih, kjer nočemo priznati, da smo potrošniška družba. Slovenija seje preselila
v manjša mesta in deluje ruralno. Tako ni mogoče dobiti prostora za smetišče ne za zažigalnice smeti, kostne in
druge odpadne moke, ki jo drugod prevzemajo za brezplačno zažiganje. Ne da se tudi, denimo, postaviti potrebnega
radarja. Ni se mogoče sporazumeti o tem, ali bo imela Ljubljana dostojna parkirišča ali ne. Skratka, veljajo pa
potrošniška mentaliteta in potrošniške vrednote brez konsekvenc, ki izhajajo iz vsega navedenega.
Morda je v državnem zboru tako zaradi izdatne udeležbe županov, ki so preokupirani s svojimi lokalnimi zadregami
in vprašanjem preštevilnih regij, kar je za državo z dvema milijonoma težko sprejemljivo. In tako postajamo v
majhnosti vse manjši, je sklenil svoje razmišljanje dr. Simoniti.

Boris Šuštaršič, državni svetnik prvega in drugega sklica, ki zastopa med socialnimi interesi izrazito interese
invalidov, je posvet doživljal kot izjemno kvaliteten. Obžaloval je, da ni bil pripravljen že na začetku mandata.
Državni svet naj bi bil tista državna institucija, ki bi imela izrazitejšo količino moči. Ustava mu jo sicer daje, težava
pa je v poslovniku državnega zbora, ki omejuje in naravnost onemogoča primernejšo artikulacijo interesov, na
primer v obliki amandmajev. Pri tem gre za proceduralne zavore, ki postavljajo državnemu svetu nepremagljive
prepreke, je dejal. Res pa je tudi, da se v tem mandatu prav izdatno čuti tudi več politične kulture, skozi katero je
moč vsaj z indirektnim posredovanjem interesov določneje vplivati na odločanje v državnem zboru.
Veto se mu zdi tudi koristen instrument družbene moči državnega sveta, seveda ob predpostavki, da poslovnik
državnega zbora ne bi silil državnega sveta k temu, da daje veto na celotni zakon, če se, recimo, artikulirani
interes nanaša samo na korekcijo nekega člena ali samo nekega dela zakona. Za slovensko družbo je nedvomno
velika škoda, ko državni zbor ni pripravljen na ponovno razpravo o zakonski določbi, ki jo želi državni svet korigirati
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z odložilnim vetom, je menil. Šele po dodatni razpravi naj bi zakonodajavec ponovno glasoval in odločal. Marsikdaj
bi bile ponovne odločitve bolj modre.
Na koncu se je zavzel za to, da bi se v nadaljnjem razvoju državnega sveta še bolj odrazila strukturiranost, da bi
močneje odmeval glas civilne družbe, kajti slovenska država zaradi dokaj nizkega volilnega praga težko zaobjame
širše državne interese.

Tomaž Ogrin iz Društva za okolje, družbo, naravo in zdravje Ljubljana je naslovil svojo razpravo Dvodomnost
ali monopolizem. V nadaljevanju je opozoril na omejeni prostor, v katerem deluje vsaka država, znotraj tega pa
morajo državljani usklajevati svoje interese. K temu bi marsikaj lahko prispevalo društvo, ki mu je priznan status
delovanja v javnem interesu. S primerom nedopustnega rušenja zaščitenega objekta je opozoril na vprašanje
neodvisnosti financiranja javnih institucij, ki naj ščitijo javni interes. Če naj državni svet kot drugi dom usklajuje
javne interese, bi ga bilo treba tudi finančno demonopolizirati, je menil.
V nadaljevanju je opozoril na dejstvo, da lahko 2/3 parlamentarcev sprejema in spreminja ustavo. V evforiji sprejemanja
ustave najbrž ni bilo možnosti za drugačen premislek o načinu spreminjanja ustavnih načel. Vendar je le čudno, da
v naši državi lahko spreminja ustavo vsega 60 ljudi in skorajda brez posebnih usklajevanj. Izrazil je prepričanje, da
bi bilo treba sprejemanje in spreminjanje ustave opraviti z referendumom.Tako bi gotovo ne prihajalo do sprejemanja
španskih kompromisov. V Sloveniji je prišlo po poti veljavnih spreminjanj ustave do ločitve države od državljanov.
Država je postala monopolna in ji ni treba, da bi še kaj spraševala državljane. Zato bi bilo treba državo bolj navezati
na mnenje in voljo državljanov, je dodal.

Ciril Habe se je v imenu Zveze za Primorsko zahvalil za povabilo k razpravi o dvodomnosti. Potem ko je to zvezo
na kratko predstavil, je pritrdil razpravljavcem, ki so govorili o potrebnosti in nujnosti drugega doma zlasti za
uveljavitev učinkovitejšega in celovitejšega razvoja države, za kar bi bilo treba pospešeno oblikovati širše lokalne
skupnosti. V teh skupnostih bi laže usklajevali interese, ki zadevajo, denimo, varovanje okolja, infrastrukturo ipd.
Potrebna je torej druga raven lokalne samouprave in prek nje bi bilo treba nadgraditi tudi strukturo drugega doma državni svet, ki bi se naj vse bolj oblikoval v zbor pokrajin ali svet regij. Razmišljanje Zveze za Primorsko je treba
razumeti kot protiutež vse močnejši centralizaciji v Sloveniji, je dejal in ponovil, da zveza podpira sedanji, čeprav
nepopolni drugi dom.

Stane Saksida se je oglasil z retoričnim vprašanjem, povezanim s Simonitijevo razpravo: Če deluje državni zbor
dezintegrativno - v smeri lokalnih interesov, po župansko, po domače, po kmečko - ali je potem delovanje državnega
sveta integrativno v smeri urbane kulture in v smeri delovanja posameznikov in skupin, v smeri razvijanja sodobne
moderne kulture, v smeri globalizacije, ne pa kurjedvoriščne tradicije? Za Slovenijo je značilna prav kurjedvoriščna
perspektiva, je dejal, ne pa perspektiva globalnih, integriranih interesov.
V državnem zboru skoraj ni mogoče slišati dveh ljudi nasprotnih strank, ki bi med sabo diskutirala, temveč se
samo zmerjajo med sabo, je menil. To kaže na žalostno politično kulturo naših poslancev, ki v vsem času niso bili
sposobni vzpostaviti normalnega parlamentarnega vzdušja za sporazume, kompromise in definicije skupnih ciljev.
Po njegovem mnenju bi bilo treba razmisliti, na kakšen način bi na poslance vplivali tako, da bi v parlamentu med
sabo komunicirali tudi takrat, ko niso v koaliciji, da bi se usklajevali interesi tudi v državnem zboru, ne pa samo v
državnem svetu.
V nadaljevanju je razložil, daje civilna družba nedržavna, vendar institucionalizirana kontrola, institucionalizirani
regulator družbenih interesov. To ni nujno identično z državno regulacijo. Za izražanje določenih interesov so
posamezniki preslabotni. Zato skušajo interese predstaviti skupno, prek sistema institucije - civilne družbe. Pojem

26

civilne družbe je uvedel Hegel, Marx pa je civilno družbo v kapitalističnem svetu označeval za buržoazno, češ da
neformalno zastopa interese buržuazije.
Svojo razpravo je sklenil v svojstvenem slogu, ugotavljajoč, da smo v prejšnjem sistemu že imeli civilno družbo,
ki se je usmerjala pretežno proti delovanju države in nastopala tako uspešno, da je končno prevzela oblast.
Nenadoma je torej civilna družba postala država, v njej pa seje civilna družba izgubila. Zdaj gredo prizadevanja
ponovno v smer, da bi se spet vzpostavila civilna družba; ta naj bi tisto - bivšo - civilno družbo, ki je postala oblast,
spet nadzorovala.

Mišo Korošec iz Nove demokracije Slovenije je med drugim izrazil prepričanje, da bo Slovenija čez 20 ali 30 let
vendarle ugotovila, daje razvila svoje institucije, sicer majhne, vendar podobne tistim, ki so se razvijale, denimo,
v Franciji prek sto let. Zato ni prav, da se razprava spušča na raven krajevnih in bivših interesnih samoupravnih
skupnosti. Podpira pa dograjevanje dvodomnosti, kjer naj bi drugi dom s kvalitetno korekcijsko in bolj aktivno
funkcijo uspeval zagotoviti državljanom boljše pogoje za življenje in delovanje.

Dr. Ivan Kristan je ob koncu ugotovil, da je bil posvet uspešen predvsem zato, ker so bili obravnavali različni
problemi in dileme in ker je bila na njem nakazana smer nadaljnjega razvoja dvodomnosti. Posvet je navajal
argumente v prid dvodomnosti. V zvezi s tem, kakšna naj bi bila, se bodo pri nadaljnjem raziskovanju lahko odprle
različne perspektive, ki jih bo treba nazadnje uokviriti celo z ustavo, kar je omenjal tudi prof. Bučar. Sicer pa je moč
večino vprašanj iz današnjega posveta rešiti že s poslovnikom državnega zbora in državnega sveta ter na temelju
zakona, je dejal dr. Kristan. Nadaljeval je, da ni nič narobe, če ni na tem posvetu tistih, ki oponirajo dvodomnosti,
temveč so tu le predstavniki zainteresirane javnosti, tisti, ki podpirajo idejo dvodomnosti prav z argumenti, utemeljenimi
v praksi. Napovedal je izid zbornika s tega posveta in se zahvalil medijem za prisotnost, v pričakovanju seveda, da
bodo odigrali svojo vlogo.
Nazadnje se je dr. Kristan zahvalil vsem prisotnim, vsem razpravljavcem, še posebej pa profesorju Bučarju,
enemu prvih oblikovalcev dvodomnosti in pomembnemu soustvarjalcu ustavnih določb o državnem svetu.

Povzetek uvodnih referatov in razprav
objavljamo na osnovi dobesednega
zapisa (magnetograma).
Vsebinsko dopolnjeni referati bodo
objavljeni v zborniku Društva
Občanski Forum
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URESNIČEVANJE
USTAVNIH

PRISTOJNOSTI

DRŽAVNEGA
REPUBLIKE

SVETA

SLOVENIJE

v obdobju od 17.12.1997
do 26. 4. 2001

29

1.

URESNIČEVANJE USTAVNIH PRISTOJNOSTI DRŽAVNEGA SVETA

23. december 1992 in 17. december 1997 sta datuma, ki obeležujeta ustanovitev državnega sveta in začetek
njegovega prvega oziroma drugega petletnega mandata.

1.1.

USTAVNA OPREDELITEV DRŽAVNEGA SVETA

Ustava Republike Slovenije v IV. poglavju "Državna ureditev" umešča državni svet v sistemu organov državne
oblasti na drugo mesto. Določa sestavo (96. člen) in pristojnosti (97. člen) državnega sveta, govori pa tudi o
volitvah (98. člen) v državni svet, odločanju (99. člen) državnega sveta, nezdružljivosti funkcije s poslansko funkcijo
v državnem zboru in imuniteti (100. člen) ter o poslovniku (101. člen) državnega sveta.
Delo državnega sveta opredeljujejo:
1.
2.
3.
4.

Ustava Republike Slovenije (Ur. I. RS, št. 33/1991),
Zakon o državnem svetu (Ur. I. RS, št. 44/1992),
Poslovnik državnega sveta (Ur. I. RS, št. 44/1993),
Zakon o določitvi volilnih enot za volitve predstavnikov lokalnih interesov v državni svet (Ur. I. RS, št. 48/
1992),
5. Zakon o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo (Ur. I. RS, št. 49/1992),
6. Zakon o referendumu in ljudski iniciativi (Ur. I. RS, št. 15/1994 in 13/1995),
7. Zakon o ustavnem sodišču (Ur. I. RS, št. 15/1994),
8. Poslovnik državnega zbora (Ur. I. RS, št. 40/1993, 80/1994, 3/1995),
9. Zakon o parlamentarni preiskavi (Ur. I. RS, št. 63/1993),
10. Poslovnik o parlamentarni preiskavi (Ur. I. RS, št. 63/1993).

1.2.

PRISTOJNOSTI DRŽAVNEGA SVETA

Pristojnosti državnega sveta določa 97. člen Ustave Republike Slovenije, po katerem lahko državni svet:
predlaga državnemu zboru sprejem zakonov (zakonodajna iniciativa),
daje državnemu zboru mnenja o vseh zadevah iz njegove pristojnosti,
zahteva, da državni zbor pred razglasitvijo kakega zakona o njem še enkrat odloča (odložilni veto),
zahteva od državnega zbora razpis referenduma o vprašanjih, ki se urejajo z zakonom (zakonodajni referendum),
zahteva od državnega zbora, da odredi preiskavo o zadevah javnega pomena (parlamentarna preiskava).
Na zahtevo državnega zbora mora državni svet izreči mnenje o posamezni zadevi.
Po 23. členu zakona o ustavnem sodišču pa lahko državni svet vloži zahtevo ustavnemu'sodišču za začetek
postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov in splošnih aktov.
1.2.1. ZAKONODAJNA INICIATIVA
Zakonodajna iniciativa, torej pravica predlagati državnemu zboru sprejem zakonov ali sprememb in dopolnitev
posameznih določb zakonov, je po Ustavi Republike Slovenije (prva alinea 97. člena) navedena kot prva med
pristojnostmi državnega sveta. Gre za pomembno iniciativno vlogo državnega sveta v zakonodajnem procesu
državnega zbora; izraža se s pobudami in zahtevami državnih svetnikov (58. člen zakona o državnem svetu), pa
tudi tovrstnimi predlogi komisij državnega sveta.

30

Državni svet je do 26. aprila 2001 sprejel naslednje zakonodajne iniciative:
1.

Na pobudo Interesne skupine delodajalcev je državni svet na 10. seji, dne 22. 4. 1998, predlagal sprejem
predloga zakona o dopolnitvi zakona o gospodarskih družbah - skrajšani postopek, ki je bil na 29. izredni
seji Državnega zbora Republike Slovenije, dne 25.11.1998, sprejet v predloženem besedilu.

2.

Na pobudo državnega svetnika Jožeta lica je državni svet na 29. seji, dne 3. 3. 1999, predlagal sprejem
predloga zakona o spremembah zakona o varstvu potrošnikov - prva obravnava.

3.

Na predlog državnega svetnika Toneta Hrovata je državni svet na 33. seji, dne 5. 5.1999, predlagal sprejem
predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku od dobička pravnih oseb - prva obravnava.
Predlog zakona je zadržan, ker še ni končan zakonodajni postopek o predlogu zakona s podobno vsebino.

4.

Na predlog državnega svetnika Toneta Hrovata je državni svet na 33. seji, dne 5. 5.1999, predlagal sprejem
predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini - prva obravnava.
Predlog zakona je zadržan, ker še ni končan zakonodajni postopek o predlogu zakona s podobno vsebino.

5.

Na pobudo državnega svetnika prof. dr. Franca Vodopivca je državni svet na 42. seji, dne 28.7.1999, predlagal
sprejem predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davkih na motorna vozila - prva
obravnava.

6.

Na pobudo državnega svetnika Jožeta lica je državni svet na 43. seji, dne 29. 9. 1999, predlagal sprejem
predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na dodano vrednost - prva obravnava.
Predlog zakona je zadržan, ker še ni končan zakonodajni postopek o predlogu zakona s podobno vsebino.

7.

Na pobudo državnega svetnika Petra Vriska je državni svet na 45. seji, dne 17.11.1999, predlagal sprejem
predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davčnem postopku - prva obravnava.
Državni svet je na 46. seji, dne 22. 12. 1999, umaknil predlog zakona iz zakonodajnega postopka, ker je
državni zbor 15. 12. 1999 sprejel zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davčnem postopku, ki v 20. in
21. členu ureja problematiko, ki jo je predlagal državni svet.

8.

Na pobudo državnega svetnika Toneta Hrovata je državni svet na 48. seji, dne 1.3.2000, predlagal sprejem
predloga zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o kmetijskih zemljiščih - skrajšani postopek.

9.

Na pobudo državnega svetnika Jožeta lica je državni svet na 49. seji, dne 22. 3. 2000, predlagal sprejem
predloga zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami
- skrajšani postopek, ki je bil na 21. redni seji Državnega zbora Republike Slovenije, dne 11.5. 2000, sprejet.

10. Na predlog državnega svetnika dr. Zoltana Jana je državni svet na 56. seji, dne 27.9.2000, predlagal sprejem
predloga zakona o rabi slovenščine kot uradnega jezika - prva obravnava.

1.2.2.

MNENJA

Z mnenji, ki jih državni svet sprejema in daje državnemu zboru o vseh zadevah iz njegove pristojnosti (druga alinea
97. člena Ustave Republike Slovenije), državni svet posreduje in uveljavlja v državnem zboru interese vseh interesnih
skupin, ki so zastopane v državnem svetu.
•
Mnenja, stališča in predloge pa ob obravnavi zakonov in drugih aktov s svojega delovnega področja oblikujejo tudi
komisije državnega sveta.
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Državni svet in njegova delovna telesa sodelujejo z delovnimi telesi državnega zbora in jim dajejo mnenja o
zadevah iz njihove pristojnosti (2. odstavek 56. člena zakona o državnem svetu).
Delovna telesa državnega zbora obravnavajo mnenja, ki jim jih dajo državni svet ali njegova delovna telesa. Na seji
delovnega telesa državnega zbora lahko pri obravnavi mnenj sodeluje predstavnik državnega sveta ali njegovega
delovnega telesa. O sprejetem stališču obvesti predsednik delovnega telesa predsednika državnega sveta ali
predsednika njegovega delovnega telesa (2. odstavek 255. člena poslovnika državnega zbora).
Poslovnik državnega zbora (253. člen) med drugim določa, da predsednik državnega zbora pošlje predloge, mnenja
in zahteve državnega sveta vsem poslancem in vladi ter zahteva od pristojnih delovnih teles in vlade, da pošljejo
državnemu zboru svoje mnenje.
Delovno telo ob obravnavi predlogov, mnenj in zahtev zavzame do njih stališče in o tem poroča državnemu zboru
s predlogom odločitev. Predsednik državnega zbora obvesti predsednika državnega sveta o odločitvah državnega
zbora v zvezi s predlogi, mnenji in zahtevami državnega sveta.
Mnenja državnega sveta in njegovih komisij so objavljena v Poročevalcu Državnega sveta Republike Slovenije.
Državni svet je na podlagi drugega odstavka 56. člena zakona o državnem svetu poslal 25 mnenj Državnemu
zboru Republike Slovenije k naslednjim predlogom zakonov oziroma drugim aktom v zakonodajnem postopku:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

k sklepu DZ pri obravnavi Strategije RS za vključevanje v Evropsko unijo
k poročilu Družbenega pravobranilca o stanju, pojavih in problemih na področju varstva družbene lastnine in
varstva pravic delavcev v letu 1997
k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (prva obravnava)
k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju občin (skrajšani postopek)
k predlogu zakona o davku na dodano vrednost (druga obravnava)
k predlogu zakona o gospodarskih zbornicah (prva obravnava)
k delovnemu besedilu predloga poslovnika državnega zbora
k tretjemu rednemu poročilu varuha človekovih pravic
k predlogu zakona o pokrajinah s tezami za normativno ureditev (predhodna obravnava)
k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o popotresni obnovi in spodbujanju razvoja v Posočju
(hitri postopek)
k predlogu energetskega zakona (prva obravnava)
k predlogu proračuna RS za leto 1999
predlogu Nacionalnega programa varstva okolja
k predlogu zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (prva obravnava)
k predlogu zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja - druga obravnava (delovni osnutek)
k predlogu zakona o invalidskih organizacijah (prva obravnava)
k predlogu zakona o davku od iger na srečo (druga obravnava)
k predlogu zakona o prometnem davku od motornih vozil (hitri postopek)
k Rednemu poročilu Komisije o napredku Slovenije pri vključevanju v Evropsko unijo 1999
k predlogu proračuna Republike Slovenije za leto 2000
k predlogu Nacionalnega programa varstva potrošnikov (prva obravnava)
k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodnih taksah (skrajšani postopek)
k predlogu zakona o organizaciji in financiranju zdravstvene in raziskovalno-razvojne dejavnosti (hitri postopek)
k predlogu zakona o volitvah poslank in poslancev (prva obravnava)
k predlogu proračuna Republike Slovenije za leto 2001

1.2.3. ODLOŽILNI VETO
Odložilni veto je pristojnost državnega sveta, opredeljena v tretji alinei 1. odstavka 97. člena Ustave Republike
Slovenije, po kateri državni svet lahko zahteva, da državni zbor pred razglasitvijo kakega zakona o njem še enkrat
odloča.
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V 91. členu ustave je med drugim določeno, da državni svet lahko uveljavi svojo zahtevo za ponovno odločanje o
zakonu v sedmih dneh od sprejetja zakona.
Sedemdnevni rok, v katerem mora državni svet sprejeti in predsedniku državnega zbora poslati morebitno zahtevo
za ponovno odločanje o zakonu, je posebej poudarjen tudi v 2. odstavku 55. člena zakona o državnem svetu;
postopki v državnem svetu pa so opredeljeni v njegovem poslovniku (6. točka 51. člena, 5. točka 65. člena, 94.
člen).
Preden predsednik republike razglasi zakon (1. odstavek 91. člena ustave), pošlje predsednik državnega zbora
besedilo sprejetega zakona predsedniku državnega sveta (2. odstavek 54. člena zakona).
Kot je zapisano v 2. odstavku 91. člena ustave, mora pri ponovnem odločanju glasovati za sprejem zakona večina
vseh poslancev, razen če predvideva ustava za sprejem obravnavanega zakona večje število glasov. Ponovna
odločitev državnega zbora je dokončna.
Ponovno odločanje o zakonu na seji državnega zbora je opredeljeno v poslovniku državnega zbora (205., 206. in
207. člen). Med drugim je določeno, da lahko predstavnik državnega sveta pred glasovanjem obrazloži zahtevo za
ponovno odločanje o zakonu.
Državni svet je v obdobju od 17.12.1997 do 26. 4. 2001 zahteval, da državni zbor zaradi posameznih zakonskih
rešitev in določb pred razglasitvijo še enkrat odloča o:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o prispevkih za socialno varnost (državni zbor je ob ponovnem
odločanju zakon sprejel)
zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o prometnem davku (državni zbor je ob ponovnem odločanju
zakon sprejel)
zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o sodnih taksah (državni zbor je ob ponovnem odločanju zakon
sprejel)
zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (državni zbor je ob
ponovnem odločanju zakon sprejel)
zakonu o denacionalizaciji (državni zbor je ob ponovnem odločanju zakon sprejel)
zakonu o davku na dodano vrednost (državni zbor je ob ponovnem odločanju zakon sprejel)
zakonu o upravnih taksah (državni zbor zakona pri ponovnem glasovanju na 31. izredni seji, 19.1.1999,
ni sprejel)
zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti
Slovenske razvojne družbe (državni zbor je ob ponovnem odločanju zakon sprejel)
zakonu o Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji (državni zbor je ob ponovnem odločanju zakon sprejel)
zakonu o minimalni plači, o načinu usklajevanja plač in o regresu za letni dopust v obdobju 1999-2001 (državni
zbor je ob ponovnem odločanju zakon sprejel)
zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (državni zbor je ob
ponovnem odločanju zakon sprejel)
zakonu o spremembi in dopolnitvi zakona o zadrugah (državni zbor zakona pri ponovnem glasovanju na
15. seji, 22.6.1999, ni sprejel)
zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o poslancih (državni zbor zakona pri ponovnem glasovanju
na 37. izredni seji, 8.7.1999, ni sprejel)
zakonu o reviziji postopkov javnega naročanja (državni zbor je ob ponovnem odločanju zakon sprejel)
zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o Radioteleviziji Slovenija (državni zbor je ob ponovnem odločanju
zakon sprejel)
zakonu o upravnih taksah (državni zbor je ob ponovnem odločanju zakon sprejel)
zakonu o geodetski dejavnosti (državni zbor je ob ponovnem odločanju zakon sprejel)
zakonu o potnih listinah državljanov Republike Slovenije (državni zbor je ob ponovnem odločanju zakon
sprejel)
zakonu o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (državni zbor je ob ponovnem odločanju zakon
sprejel)
33

20. zakonu o preoblikovanju prostih carinskih prodajaln na cestnih mejnih prehodih z državami članicami Evropskih
skupnosti, ki delujejo v okviru Evropske unije, v mejne prodajalne in o posebnih ukrepih nadzora teh prodajaln
(državni zbor je ob ponovnem odločanju zakon sprejel).

1.2.4.

ZAKONODAJNI REFERENDUM

Zakonodajni referendum urejata Ustava Republike Slovenije (90. člen) ter zakon o referendumu in ljudski iniciativi
- ZRLI (Ur. I. RS, št. 15/94 in 13/95).
Pravico zahtevati razpis referenduma o vprašanjih, ki se urejajo z zakonom, daje državnemu svetu že ustavno
določilo, ki govori o zakonodajnem referendumu (2. odstavek 90. člena ustave), zahteva za razpis referenduma pa
je opredeljena kot pristojnost državnega sveta tudi v četrti alinei 97,'člena ustave.
V poslovniku državnega sveta (43. člen) je določeno, da vsak državni svetnik lahko da pobudo za razpis referenduma;
pobuda mora biti predložena v pisni obliki in obrazložena.
Zahteva za razpis referenduma je na državnem svetu sprejeta (2. odstavek 99. člena ustave in 2. odstavek 43.
člena poslovnika), če zanjo glasuje večina vseh članov državnega sveta.
Zahteva državnega sveta za razpis zakonodajnega referenduma - to velja za obe njegovi obliki: predhodni zakonodajni
referendum in naknadni (potrditveni) referendum - je zavezujoča za državni zbor; ustava namreč med drugim
določa (2. odstavek 90. člena), da državni zbor mora razpisati referendum, če to zahteva najmanj tretjina poslancev,
državni svet ali štirideset tisoč volivcev. To ustavno določilo prevzema tudi 12. člen zakona o referendumu in
ljudski iniciativi.
Zakon o referendumu in ljudski iniciativi pa med drugim določa tudi roke, v katerih morajo biti vložene zahteve za
razpis zakonodajnega referenduma.
Zahtevo za razpis predhodnega referenduma (17. člen) lahko vloži državni svet od dneva, ko je predlog zakona
predložen državnemu zboru, do začetka tretje, to je zadnje obravnave predloga zakona.
Zahtevo za razpis naknadnega referenduma (21. člen) pa državni svet vloži najkasneje v sedmih dneh po^sprejemu
zakona.

1.2.5.

PARLAMENTARNA PREISKAVA

Po peti alinei 1. odstavka 97. člena Ustave Republike Slovenije državni svet lahko zahteva preiskavo o zadevah
javnega pomena iz 93. člena ustave.
Pobudo za parlamentarno preiskavo - predložena mora biti v pisni obliki in obrazložena - lahko da po 1. odstavku
44. člena poslovnika državnega sveta vsak državni svetnik.
Državni svet o zahtevi za parlamentarno preiskavo odloči z večino glasov navzočih državnih svetnikov (2. odstavek
44. člena poslovnika državnega sveta); kot predlagatelj pa določi tudi svojega predstavnika pri obravnavi zahteve
za uvedbo parlamentarne preiskave na seji državnega zbora ( 6. odstavek 2. člena poslovnika o parlamentarni
preiskavi).
93. člen ustave določa, da državni zbor lahko odredi preiskavo o zadevah javnega pomena, mora pa to storiti na
zahtevo tretjine poslancev državnega zbora ali na zahtevo državnega sveta. Obveznost državnega zbora, da mora
odrediti parlamentarno preiskavo, če to zahteva državni svet, opredeljuje tudi 2. odstavek 1. člena poslovnika o
parlamentarni preiskavi.
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Zahtevano parlamentarno preiskavo sme državni zbor razširiti ali dopolniti, če temu ne nasprotuje predlagatelj za
uvedbo parlamentarne preiskave. Taki predlogi se usklajujejo s predstavnikom predlagatelja zahteve in sicer v
kolegiju predsednika državnega zbora (2. in 3. odstavek 4. člena poslovnika o parlamentarni preiskavi).
Državni svet je sprejel:
zahtevo, da naj državni zbor odredi parlamentarno preiskavo o okoliščinah in posledicah vohunske afere, v
katero sta vpletena dva delavca Ministrstva za obrambo Republike Slovenije, ki so ju januarja 1998 na ozemlju
Republike Hrvaške prijeli pristojni organi te države ter o odgovornosti nosilcev javnih funkcij za to afero ter o
morebitni potrebi, da državni zbor sprejme tudi druge odločitve iz njegove ustavne pristojnosti (državni zbor
je na 9. seji, 22.5.1998, odredil parlamentarno preiskavo);
zahtevo, da naj državni zbor odredi parlamentarno preiskavo v zvezi z nepravilnostmi Ministrstva za obrambo
pri uporabi proračunskih sredstev.

1.2.6.

ZAHTEVE USTAVNEMU SODIŠČU

Pravico, da lahko vloži ustavnemu sodišču zahtevo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti
predpisov in splošnih aktov, daje državnemu svetu zakon o ustavnem sodišču (Ur. I. RS, št. 15/1994).
Prvi odstavek 23. člena zakona posebej določa, kdo vse lahko vloži tako zahtevo; med drugimi je na tretjem mestu
državni svet.
Državni svet je od začetka drugega mandata in do 26. aprila 2001 sprejel:
1.

Sklep, da se zahteva za oceno ustavnosti 19. člena zakona o kmetijskih zemljiščih, ki jo je Državni svet
Republike Slovenije sprejel na 82. seji, dne 22.10.1996, umakne;

2.

Zahtevo za začetek postopka za oceno ustavnosti zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodnih
taksah (Ur. I. SRS, št. 1/90, Ur. I. RS, št. 14/91 in 20/98) zaradi neskladja z 2., 14., 15., 23., 25. in 34. členom
Ustave Republike Slovenije - 7. seja, dne 24. 3.1998;
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti na seji dne 16. aprila 1998, sklenilo, da se izvrševanje
Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodnih taksah (Ur. I. RS, št. 20/98) do končne odločitve
ustavnega sodišča o zahtevi zadrži.
Ustavno sodišče je na seji, dne 7. maja 1998, sklenilo (dopolnilo sklep), da se sprejeti sklep z dne 16. 4. 1998
izvrši tako, da se v času začasnega zadržanja sodne takse plačujejo po določbah Zakona o sodnih taksah (Ur.
I. RS, št. 1/90, 14/91 in 38/96).
Sklepa Ustavnega sodišča sta objavljena v Ur. I. RS, št. 38 z dne 8. 5. 1998
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti na seji, dne 17. junija 1998, odločilo:
I. V 8. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodnih taksah se razveljavijo tarifne številke 27,
28in28a ter nadomestitev zneska "5.000" z zneskom "20.000" v 1. točki drugega odstavka tarifne številke 18.
II. V preostalem določbe Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodnih taksah niso v neskladju z
ustavo.
III. Za tarifne številke iz 1. točke izreka te odločbe se sodne takse plačujejo po določbah Zakona o sodnih
taksah.
Odločba Ustavnega sodišča je objavljena v Ur. I. RS, št. 50 z dne 10. 07. 1998
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3.

Zahtevo za začetek postopka za oceno ustavnosti določb prvega in drugega odstavka 49. člena zakona o
policiji (Ur. I. RS, št. 49/98), ker so v očitnem nasprotju s 35. in 37. členom ustave s predlogom, da navedene
določbe tega člena zakona o policiji razveljavi -12. seja, dne 22. 7.1998;

4.

Zahtevo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti glede postopka sprejema 130. in 146. točke
1. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Ur.
I. RS, št. 56/98) - 15. seja, dne 16. 9.1998;
Ustavno sodišče je na seji, dne 8. 10. 1998, ustavni spor zavrglo.

5.

Zahtevo za začetek postopka za oceno ustavnosti 3. odstavka 46. člena, 3. odstavka 85. člena, prve in druge
točke 1. odstavka 102. člena, 1. odstavka 146. člena, 151. člena, 2. odstavka 226. člena ter 280. do 298. člena
zakona p izvršbi in zavarovanju (Ur. I. RS, št. 51/98) zaradi neskladja z 22., 23., 25. in 26. členom Ustave
Republike Slovenije -16. seja, dne 1.10.1998;
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus te zahteve na seji dne 14. 10. 1998 sklenilo:
1. Izvrševanje 1. in 2. točke prvega odstavka 102. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju se do končne
odločitve Ustavnega sodišča zadrži.
2. Do končne odločitve US se glede omejitev izvršbe na plačo, pokojnino, nadomestilo plače in druge prejemke
uporabljajo ustrezne določbe Zakona o izvršilnem postopku (Uradni list SFRJ, št. 20/78, 6/82, 74/87, 57/89,
20/90, 27/90)
Ustavno sodišče je na seji, dne 21. 1. 1999, odločilo:
1. Določbe tretjega odstavka 46. člena, tretjega odstavka 85. člena, druge točke prvega odstavka 102. člena,
prvega odstavka 146. člena, 151. člena, drugega odstavka 226. člena ter280. do 298. člena zakona o izvršbi
in zavarovanju (Ur.l.RS, št. 51/98) niso v nasprotju z ustavo.
2. Določba prve točke prvega odstavka 102. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju je v nasprotju z ustavo,
kolikor ne določa, da je nezarubljivi del plače sorazmerno višji v primeru, če dolžnik preživlja otroke ali druge
osebe, za katere obstoji zakonita dolžnost preživljanja.
3. Zakonodajalec mora ugotovljeno neskladje z Ustavo Republike Slovenije odpraviti v enem letu od dneva
objave te določbe v Uradnem listu RS.

6.

Zahtevo za začetek postopka za oceno ustavnosti 17. in 24. člena zakona o Slovenski obveščevalno varnostni agenciji (Ur.l. RS, št. 23/99) zaradi neskladja z drugim, 35. in 38. členom Ustave republike Slovenije
- 33. seja, dne 5. 5.1999;

7.

Zahtevo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 23. člena zakona o dohodnini (Ur.l.RS, št. 71/
93, 2/94, 7/95 in 44/96) zaradi neskladja z drugim členom in drugim odstavkom 14. člena Ustave Republike
Slovenije - 48. seja, dne 1. 3. 2000;

8.

Zahtevo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 2. člena zakona o reviziji postopkov javnega
naročanja (Ur.l.RS, št. 78/99) zaradi neskladja s 14., 22., 23. in 25. členom Ustave Republike Slovenije - 49.
seja, dne 22. 3. 2000;

9.

Zahtevo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti četrtega in petega odstavka tarifne številke
1, petega in šestega odstavka tarifne številke 2 in šestega odstavka tarifne številke 3 zakona o sodnih taksah
(Ur.l.RS, št. 14/91, 38/96 in 20/98) zaradi neskladja z 22. členom Ustave Republike Slovenije - 55. seja, dne
19.7.2000;

I

10. Zahtevo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti sedme alinee prvega odstavka 22. člena
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zakona o financiranju občin (Ur.l. RS, št. 80/94, 45/97 - odločba US in 56/98) in drugega odstavka 24. člena
zakona o financiranju občin (Ur.l. RS, št. 56/98) zaradi neskladja z 142. členom Ustave Republike Slovenije 56. seja, dne 27. 9. 2000.
11. Zahtevo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti drugega odstavka 10. člena zakona o Skladu
za poplačilo odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja (Ur.l. RS, št. 18/01) zaradi neskladja z 14.
členom ustave Republike Slovenije - 63. seja, dne 18.4. 2001.

1.2.7.

PREDLOGI ZA SPREJEM OBVEZNE RAZLAGE ZAKONA

Postopek za obvezno razlago zakona je določen v poslovniku državnega zbora (208. do 212. člen). 208. člen
poslovnika določa, da predlog za sprejem obvezne razlage zakona lahko poda vsak, kdor ima pravico predlagati
zakon. Na podlagi tega člena torej tudi državni svet predlaga državnemu zboru sprejem obvezne razlage zakona.
V členih poslovnika državnega zbora, ki opredeljujejo postopek za obvezno razlago zakona, je med drugim določeno,
da predlagatelj pošlje predlog predsedniku državnega zbora, ta pa matičnemu delovnemu telesu, sekretariatu za
zakonodajo in pravne zadeve ter vladi. Matično delovno telo predlaga državnemu zboru ali naj predlog za obvezno
razlago zakona sprejme ali zavrne. Če državni zbor predlog sprejme, naloži sekretariatu za zakonodajo in pravne
zadeve, da pripravi končno besedilo obvezne razlage. Besedilo je na državnem zboru sprejeto, če je zanj glasovala
večina poslancev, ki je določena za sprejem zakona, na katerega se nanaša obvezna razlaga.
Državni svet je sprejel:
1.

Predlog za sprejem obvezne razlage 51. člena zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji.
Državni svet je sprejel predlog za sprejem obvezne razlage na pobudo državnega svetnika Alberta Vodovnika
na 10. seji, 22. 4. 1998. Državni zbor na 10. seji, 22. 1. 1999, sprejel sklep, s katerim je zavrnil predlog
državnega sveta za obvezno razlago zakona.

2.

Predlog za sprejem obvezne razlage drugega odstavka 160. člena zakona o prisilni poravnavi, stečaju in
likvidaciji.
Državni svet je sprejel predlog za sprejem obvezne razlage na pobudo državnega svetnika Alberta Vodovnika
na 10. seji, 22. 4. 1998. Državni zbor na 10. seji, 22. 1. 1999, sprejel sklep, s katerim je zavrnil predlog
državnega sveta za obvezno razlago zakona.

3.

Predlog za sprejem obvezne razlage 27. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju
občin.
•
Državni svet je sprejel predlog za sprejem obvezne razlage na pobudo državnega svetnika dr. Zoltana Jana na
36. seji, 2. 6.1999.
Ustavno sodišče je dne, 30. 9. 1999, razveljavilo 27. člen zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
financiranju občin, z učinkom od 1. 1. 2000.

4.

Predlog za sprejem obvezne razlage 3. točke prvega odstavka 24. člena zakona o upravnih taksah (Ur.l.RS,
št. 8/2000).
Državni svet je sprejel predlog za obvezno razlago na pobudo državne svetnice Vekoslave Krašovec na 52.
seji, dne 7. 6. 2000.
Na osnovi sprejete novele zakona o upravnih taksah, ki je uredil oproščenost plačila taks za sindikate, je
državni svet umaknil predlog za sprejem obvezne razlage (Poročevalec DZ, št. 13/2001).
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1.2.8.

PREDLOGI, POBUDE IN VPRAŠANJA

Pravice in dolžnosti članov državnega sveta so opredeljene v IV. poglavju zakona o državnem svetu; 58. člen tega
zakona določa, da ima vsak član državnega sveta pravico predlagati državnemu svetu obravnavo vsakega vprašanja
iz njegove pristojnosti in dajati pobude za predloge, mnenja oziroma zahteve iz pristojnosti državnega zbora.
Določilo zakona prevzema tudi 41. člen poslovnika državnega sveta, dodano pa je besedilo, da predlog, pobudo ali
vprašanje predloži državni svetnik predsedniku sveta v pisni obliki s svojim podpisom in predlogom sklepa za
odločanje na seji državnega sveta.
Predloge in pobude državnih svetnikov dodeli predsednik državnega sveta v roku treh dni v obravnavo pristojni
komisiji, lahko pa tudi drugim komisijam. Praviloma do naslednje seje, vendar najkasneje do druge naslednje seje,
mora pristojna komisija pripraviti poročilo o obravnavi predloga ali pobude (1. odstavek 42. člena).
Vprašanja državnih svetnikov pa uvrsti predsednik državnega sveta v razpravo in odločanje že na prvo naslednjo
sejo državnega sveta (2. odstavek 42. člena).
Ob obravnavi zadev, torej tudi vprašanj, pobud in predlogov državnih svetnikov, imajo državni svet in njegova
delovna telesa pravico zahtevati od državnih organov pojasnila in podatke (1. odstavek 56. člena zakona in 98. člen
poslovnika). V tem primeru predsednik državnega sveta na podlagi 2. odstavka 98. člena poslovnika določi rok,
praviloma je to 30 dni, v katerem morajo prejeti zahtevana pojasnila in podatke.
Državni svet ob obravnavi vprašanj in pobud državnih svetnikov s sklepi nalaga vladi ali pristojnim državnim
organom, da odgovorijo na postavljena vprašanja in pobude oziroma posredujejo zahtevana pojasnila in podatke.
Državni svet je od začetka drugega mandatnega obdobja do 26. aprila 2001 obravnaval na svojih sejah 214 vprašanj,
pobud in predlogov državnih svetnic in državnih svetnikov, ki so izraz aktualnih dogodkov in razmer, ki jih državni
svet obravnava na svojih sejah.

1.3.

STATISTIČNI PODATKI O DELU DRŽAVNEGA SVETA

državni svet je imel 63 plenarnih sej, na katerih je obravnaval preko 215 vsebinskih točk;
v državnem zboru je sprožil in vložil v proceduro devet zakonodajnih iniciativ, eno zakonodajno iniciativo pa je
umaknil iz zakonodajnega postopka;
državnemu zboru je posredoval 25 mnenj o zadevah iz njegove pristojnosti;
osem komisij državnega sveta je imelo v tem obdobju skupaj 296 sej, na katerih so oblikovale preko 250
mnenj o zakonskih predlogfti in drugih aktih ter jih posredovale matičnim delovnim telesom državnega zbora;
državni svet je zahteval, da državni zbor zaradi posameznih zakonskih rešitev in določb pred razglasitvijo še
enkrat odloča o 20 zakonih;
državnemu zboru je predlagal sprejem obvezne razlage štirih zakonov (en predlog je umaknil);
uveljavil je pravico, da lahko vloži ustavnemu sodišču zahtevo za začetek postopka za oceno ustavnosti in
zakonitosti desetih predpisov in splošnih aktov, od katerih je za dva vložena predloga ustavno sodišče odločilo
v prid pobudi državnega sveta, eno zahtevo je zavrglo, o sedmih pobudah pa še ni odločalo (eno zahtevo za
oceno ustavnosti je državni svet umaknil);
obravnaval je 214 pobud, vprašanj in predlogov državnih svetnic in državnih svetnikov;
sprejel je dve zahtevi, da državni zbor odredi parlamentarno preiskavo;
organiziral je 69 posvetov, javnih razprav in predstavitev strokovnih knjig, 26 strokovnih predavanj o pravnih in
drugih aktualnih temah, ki so jih imeli priznani tuji strokovnjaki, eno sejo Državnega sveta mladih ter predstavil
delo državnega sveta v 38 radijskih oddajah;
izdal je 33 številk Poročevalca Državnega sveta Republike Slovenije.
Državni svet aktivno vzdržuje domačo stran na lnternetu:http://www.sigov.si/dsvet/in preko nje vzdržuje stike z
državnimi svetniki, javnostjo in tujimi institucijami.
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1.4.
1.4.1

ORGANIZIRANOST DRŽAVNEGA SVETA
INTERESNE SKUPINE

Državni svet šteje 40 članov, ki so, za razliko od Državnega zbora Republike Slovenije, kjer se oblikujejo poslanske
skupine, organizirani v petih interesnih skupinah po posameznih področjih. Interesne skupine lahko oblikujejo
stališča do posameznih zadev, ki so na dnevnem redu sej državnega sveta ali njegovih komisij. Vsaka interesna
skupina izvoli izmed sebe vodjo, ki vodi in organizira delo ter sklicuje in vodi njene seje.
Predstavniki posameznih interesov se povezujejo v naslednje interesne skupine:

Interesna skupina delodajalcev
Interesna skupina delojemalcev
Interesna skupina kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev
Interesna skupina negospodarskih dejavnosti
Interesna skupina lokalnih interesov

1.4.2.

KOMISIJE DRŽAVNEGA SVETA

Državni svet ima delovna telesa in sicer stalne in občasne komisije, ki se ustanovijo s sklepom, s katerim se
določi sestava, pristojnosti in število članov komisije, v katerih je vsaka interesna skupina praviloma zastopana
najmanj z enim članom.
Komisije morajo obravnavati zadeve iz svojega delovnega področja in gradiva, ki jim jih dodeli v obravnavo predsednik
državnega sveta ter pripraviti poročilo s predlogi sklepov za odločanje na seji državnega sveta. Skladno z zakonom
o državnem svetu imajo komisije pravico zahtevati od državnih organov pojasnila in podatke v zvezi z zadevami,
ki jih obravnavajo.
Komisije državnega sveta sodelujejo s komisijami in odbori državnega zbora in jih s svojimi mnenji pisno seznanjajo.
Delovna telesa državnega zbora pravočasno posredovana mnenja državnega sveta oziroma njegovih komisij
obravnavajo in se do njih tudi opredelijo.
Državni svet izvoli predsednike, podpredsednike in člane korriisij na predlog interesnih skupin z javnim glasovanjem
za dobo dveh let in pol in so lahko na to funkcijo ponovno izvoljeni. Predsednik komisije sklicuje in vodi seje
komisije, pri čemer mu pomaga podpredsednik, ki ga tudi nadomešča v primeru zadržanosti. Predsednik komisije
vabi na seje komisije predlagatelje gradiv in državne svetnike, katerih predlogi in pobude so bili uvrščeni na dnevni
red seje komisije, lahko pa tudi predstavnike vlade, predstavnike komisij državnega zbora ter znanstvene, strokovne
in javne delavce, da bi dali svoje mnenje o zadevah, ki se obravnavajo na seji komisije.
Delo državnega sveta poteka v osmih komisijah:
Mandatno-imunitetna komisija,
Komisija za politični sistem,
Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve,
Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj,
Komisija za družbene dejavnosti,
Komisija za gospodarstvo,
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Komisija za malo gospodarstvo in turizem,
Komisija za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

1.4.2.1. Komisija za politični sistem
Komisija za politični sistem pripravlja predloge zahtev, predloge in mnenja v zvezi z zakoni in drugimi akti, ki jih
obravnava državni svet z naslednjih področij:
notranje zadeve
pravosodni sistem
volilna zakonodaja
obramba države
Komisija obravnava načelna pravna vprašanja v zvezi z usklajenostjo zakonov z ustavo in predloge in pobude
članov državnega sveta za sprožitev postopkov za oceno ustavnosti in zakonitosti pred Ustavnim sodiščem
Republike Slovenije.
Komisija obravnava in pripravlja predloge za razpis referenduma (drugi odstavek 90. člena Ustave Republike Slovenije)
in predloge za odredbo preiskav v zadevah javnega pomena (93. člen Ustave Republike Slovenije) ter sodeluje z
drugimi komisijami pri pripravi predloga zahteve za ponovno odločanje o zakonu.
Komisija obravnava pobude in vprašanja članov državnega sveta v zvezi z zadevami, ki jih obravnava in druge
zadeve, za katere jo pooblasti državni svet.

1.4.2.2. Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve
Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve pripravlja predloge zahtev, predloge in mnenja v zvezi z
zakoni in drugimi akti, ki jih obravnava državni svet z naslednjih področij:
politični, gospodarski, kulturni in drugi odnosi z drugimi državami in mednarodnimi organizacijami
zaščita interesov države, njenih državljanov ter pravnih oseb v tujini
položaj slovenske manjšine v Italiji, Avstriji in na Madžarskem ter položaj Slovencev po svetu
ekonomski odnosi s tujino
spremljanje programa vključevanja Republike Slovenije v Evropsko zvezo
sodelovanje s tujimi parlamentarnimi institucijami
Komisija obravnava pobude in vprašanja članov državnega sveta v zvezi z zadevami, ki jih obravnava in druge
zadeve, za katere jo pooblasti državni svet.

1.4.2.3. Komisija za gospodarstvo
Komisija za gospodarstvo (v nadaljevanju: komisija) pripravlja predloge zahtev, predloge in mnenja v zvezi z
zakoni in drugimi akti, ki jih obravnava državni svet z naslednjih področij:
stanje in razvoj posameznih gospodarskih področij
razvojna strategija in ukrepi tekoče ekonomske politike Slovenije
cenovna politika in varstvo potrošnikov
lastninsko preoblikovanje podjetij
davčni sistem in davčna politika
sistem javnih financ in zavarovalništva
izvajanje republiškega proračuna in zaključnega računa
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obračunski sistem in dejavnost plačilnega prometa
kreditno-monetarni sistem
tehnološki razvoj
Komisija obravnava pobude in vprašanja članov državnega sveta v zvezi z zadevami, ki jih obravnava in druge
zadeve, za katere jo pooblasti državni svet.

1.4.2.4.

Komisija za malo gospodarstvo in turizem

Komisija za malo gospodarstvo in turizem pripravlja predloge zahtev, predloge in mnenja v zvezi z zakoni in
drugimi akti, ki jih obravnava državni svet z naslednjih področij:
ekonomski položaj in druga problematika malega gospodarstva in turizma,
razvoj in druga problematika gostinstva in obrti,
spremljanje razvoja turizma in njegove promocije.
Komisija obravnava pobude in vprašanja članov državnega sveta v zvezi z zadevami, ki jih obravnava in druge
zadeve, za katere jo pooblasti državni svet.

1.4.2.5.

Komisija za družbene dejavnosti

Komisija za družbene dejavnosti pripravlja predloge zahtev, predloge in mnenja v zvezi z zakoni in drugimi akti, ki
jih obravnava državni svet z naslednjih področij:
zdravstveno varstvo
delovna razmerja, socialno sporazumevanje in kolektivno dogovarjanje
pokojninsko in invalidsko zavarovanje
socialno varstvo
varstvo invalidov
varstvo otrok in družine
predšolska vzgoja, osnovno, srednje, višje in visoko šolstvo ter šport in športna vzgoja
znanost in tehnologija
kultura in varstvo kulturne dediščine
Komisija obravnava pobude in vprašanja članov državnega sveta v zvezi z zadevami, ki jih obravnava in druge
zadeve, za katere jo pooblasti državni svet.

1.4.2.6.

Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj pripravlja predloge zahtev, predloge in mnenja v zvezi z zakoni
in drugimi akti, ki jih obravnava državni svet z naslednjih področij:
lokalna samouprava
policentrični regionalni razvoj
komunalna, prometna in gospodarska infrastruktura ter pomorstvo kot elementi regionalnega razvoja
varstvo okolja in urejanje prostora
smotrna raba naravnih virov
stanovanjsko gospodarstvo
Komisija obravnava pobude in vprašanja članov državnega sveta v zvezi z zadevami, ki jih obravnava in druge
zadeve, za katere jo pooblasti državni svet.
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1.4.2.7.

Komisija za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Komisija za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: komisija) pripravlja predloge zahtev, predloge in
mnenja v zvezi z zakoni in drugimi akti, ki jih obravnava državni svet z naslednjih področij:
kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo
živilska industrija
raba, izkoriščanje in varstvo kmetijskih zemljišč in gozdnih površin
politika in sistem cen osnovnih kmetijskih proizvodov
Komisija obravnava pobude in vprašanja članov državnega sveta v zvezi z zadevami, ki jih obravnava in druge
zadeve, za katere jo pooblasti državni svet.

1.4.2.8.

Mandatno-imunitetna komisija

Mandatno-imunitetna komisija Državnega sveta Republike Slovenije (v nadaljevanju: komisija) obravnava poleg
pristojnosti, ki izhajajo iz določb zakona o državnem svetu v zvezi z mandatno-imunitetnimi zadevami, še naslednje
naloge:
spremlja uresničevanje poslovnika in pripravlja predloge sprememb in dopolnitev
pripravlja predloge za razlago določb poslovnika državnega sveta
obravnava in pripravlja predloge ustreznih aktov, ki urejajo pogoje za delo članov državnega sveta
obravnava druge zadeve, za katere jo pooblasti državni svet

1.4.3.

KOMISIJA PO ZAKONU O NEZDRUŽLJIVOSTI OPRAVLJANJA JAVNE
FUNKCIJE S PRIDOBITNO DEJAVNOSTJO

Za opravljanje nalog po zakonu o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo se ustanovi
posebna komisija. Komisijo ustanovi državni zbor, ki izvoli predsednika in štiri člane, dva člana pa izvoli državni
svet.

1.5.

POROČEVALEC DRŽAVNEGA SVETA

V Poročevalcu državnega sveta se po 88. členu poslovnika državnega sveta objavljajo sklepi, ki jih državni svet
sprejema v zadevah iz svojih pristojnosti, opredeljenih v 97. členu ustave Republike Slovenije.
Objavljajo se tudi sklepi državnega sveta, sprejeti na podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o državnem svetu, v
zvezi z obravnavanimi zadevami, pa tudi ob obravnavi vprašanj in pobud državnih svetnic in državnih svetnikov ter
komisij državnega sveta; nadalje mnenja, ki jih po 2. odstavku 56. člena zakona o državnem svetu njegova delovna
telesa dajejo delovnim telesom državnega zbora o zadevah iz njihove pristojnosti.
Strokovni posveti, javne razprave in predavanja, ki potekajo v okviru državnega sveta in so podlaga za zakonodajne
iniciative ter mnenja in stališča državnega sveta so predstavljeni s sprejetimi sklepnimi dokumenti, stališči in
ugotovitvami.
Objavljajo se tudi sklepi državnega sveta o organizaciji in konstituiranju ter drugi dokumenti državnega sveta.
Poročevalec državnega sveta izhaja v prilogi Poročevalca državnega zbora. V obdobju 17.12.1997 do 26.4.2001
je izšlo 33 številk Poročevalca državnega sveta:
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Letnik VI
št. 1,
17.03.1998 - Poročevalec DZ, št. 20/1998
št. 2,
13.05.1998 - Poročevalec DZ, št. 31/1998
št. 3,
18.06.1998 - Poročevalec DZ, št. 40/1998
št. 4,
03.07.1998-Poročevalec DZ, št. 42/1998
št. 5,
23.07.1998 - Poročevalec DZ, št. 47/1998
št. 6,
25.09.1998 - Poročevalec DZ, št. 57/1998
št. 7,
12.10.1998 - Poročevalec DZ, št. 60/1998
št. 8,
09.11.1998 - Poročevalec DZ, št. 65/1998
št. 9,
18.12.1998 - Poročevalec DZ, št. 79/1998
Letnik VII
št. 1,
27.01.1999 - Poročevalec DZ, št. 4/1999
št. 2,
23.03.1999 - Poročevalec DZ, št. 16/1999
št. 3,
14.04.1999 - Poročevalec DZ, št.23/1999
št. 4,
29.04.1999 - Poročevalec DZ, št.26/1999
št. 5,
28.05.1999 - Poročevalec DZ, št.35/1999
št. 6,
30.06.1999 - Poročevalec DZ, št.49/1999
št. 7,
03.08.1999 - Poročevalec DZ, št.60/1999
št. 8,
06.10.1999- Poročevalec DZ, št.71/1999
št. 9,
05.11.1999 - Poročevalec DZ, št.75/1999
št. 10, 24.11.1999- Poročevalec DZ, št.80/1999
št. 11, 15.12.1999 - Poročevalec DZ, št.85/1999
Letnik VIII
št. 1,
16.02.2000 - Poročevalec DZ, št. 9/2000
št. 2,
28.03.2000 - Poročevalec DZ, št. 21/2000
št. 3,
12.05.2000 - Poročevalec DZ, št. 31/2000
št. 4,
14.06.2000 - Poročevalec DZ, št 42/2000
št. 5,
19.07.2000 - Poročevalec DZ, št. 48/2000
št. 6,
26.07.2000 - Poročevalec DZ, št. 53/2000
št. 7,
27.07.2000 - Poročevalec DZ, št. 54/2000
št. 8,
09.10.2000 - Poročevalec DZ, št. 88/2000
št. 9,
14.11.2000 - Poročevalec DZ, št. 94/2000
št. 10, 15.12.2000-Poročevalec DZ, št. 100/2000
Letnik IX
št. 1,
13.03. 2001 - Poročevalec DZ, št. 17/2001
št. 2,
18.03.2001 - Poročevalec DZ, št. 20/2001
št. 3,
20.04.2001 - Poročevalec DZ, št. 27/2001

1.6. PREDSTAVITVENA STRAN DRŽAVNEGA SVETA NA INTERNETU
Državni svet se predstavlja tudi na Internetu. Vsebino domače strani tvorijo: novice in dogodki, organizacija državnega
sveta, sklici sej, prvo mandatno obdobje, ustavna opredelitev državnega sveta, pristojnosti državnega sveta,
sklepi državnega sveta, predlogi,pobude in vprašanja državnega sveta, predlogi za sprejem obvezne razlage
zakona, odločanje, javnost dela, volitve v državni svet, nezdružljivost funkcije in imuniteta, posveti, javne razprave
in predavanja, priznanja in plaketa državnega sveta, mednarodna dejavnost, aktivnosti državnega sveta, koristne
povezave (senati, parlamenti na internetu, slovenske državne ustanove, državni zbor).
Domačo stran Državnega sveta na Internetu dobite na naslovu: http://www.sigov.si/dsvet/ in je v slovenskem,
angleškem, francoskem in nemškem jeziku ter je deležna številnih obravnav iz Slovenije in tujine.
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1.7.

JAVNE RAZPRAVE, POSVETI, PREDAVANJA IN PUBLIKACIJE
DRŽAVNEGA SVETA

V državnem svetu je bilo organizirano tudi precejšnje število strokovnih posvetov in javnih razprav, ki jih pripravljajo
komisije ali interesne skupine. Državni svet pa je tudi organizator številnih strokovnih predavanj, na katerih nastopajo
mednarodno priznani strokovnjaki. V sedanjem mandatu je državni svet med drugimi organiziral naslednje strokovne
posvete in predavanja:
sprememba zakonodaje o lokalni samoupravi,
regionalizem v Sloveniji,
ekonomski vidiki uvedbe davka na dodano vrednost za gospodarstvo v Sloveniji,
integracija in naloge slovenskega gospodarstva v procesu vključevanja Slovenije v Evropsko unijo ter zakonodaja
Evropske skupnosti in delovanje Urada za uradne publikacije Evropskih skupnosti,
človekove pravice in svoboščine v tranziciji - primer Slovenije,
odprta vprašanja glede predloga zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
približevanje Slovenije k Evropski zvezi z vidika Bruslja,
svet v XXI. stoletju in perspektive malih držav,
vloga nacionalnih parlamentov v evropskih integracijskih procesih,
delovanje in pristojnosti ter pravni učinki sodb Evropskega sodišča iz Luksemburga
Avstrija in EU, izkušnje pri predsedovanju in perspektive za prihodnost,
samouprava Škotske in VValesa,
pomen skupnih kulturno civilizacijskih osnov pri oblikovanju nove Evrope,
turizem - razvojna možnost podeželja,
pobude za izboljšanje pogojev za delovanje društev kot organizirane civilne družbe,
državni svet med civilno družbo in politiko,
samomor na stičišču genov in okolja,
Koroški Slovenci od 1900 do 2000 - bilanca 20. stoletja,
razmerje med parlamentom in ustavnim sodiščem,
Slovenija in pakt stabilnosti za jugovzhodno Evropo,
država in cerkev
nove smernice Evropske zdravstvene politike.

Državni svet je organiziral tudi predstavitve strokovnih knjig, zbornika in ustave in sicer v sodelovanju z Državnim
zborom Republike Slovenije, Uradom predsednika Vlade Republike Slovenije, Inštitutom Charles Nodier Francoskega
veleposlaništva v Ljubljani, Uradom Varuha človekovih pravic, Veleposlaništvom Republike Avstrije in Avstrijskim
inštitutom za V in JV Evropo. Tako so bili predstavljeni slovenska izdaja knjige Referendum - primerjalna študija
francoskega znanstvenika in profesorja pariške univerze Francisa Hamona, slovenska izdaja knjige Avstrijski
politični sistem, zbornik Človekove pravice in svoboščine v tranziciji - primer Slovenije in slovenska izdaja Ustave
Republike Avstrije.
Državni svet je v tem obdobju izdal naslednje publikacije:
Človekove pravice in svoboščine v tranziciji - primer Slovenije (Ljubljana, november 1998)
Referendum - primerjalna študija (Ljubljana, 1998)
Odprta vprašanja predloga zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ljubljana, 1998)
Poročilo o delu Državnega sveta Republike Slovenije po prvem letu delovanja - od 17.12.1997 do
31.12.1998 (Ljubljana, januar 1999)
Posvet o prizadevanjih za kvalitetnejše življenje starejše generacije (Ljubljana, 1999)
Javna obravnava o politiki pokojninskega in invalidskega zavarovanja v naslednjem tisočletju (Ljubljana
1999)
Posvet o izvajanju zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju s poudarkom na
starejših (Ljubljana, 1999)
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Drugi domovi evropskih držav, Avstralije in ZDA
Poročilo o delu Državnega sveta Republike Slovenije v obdobju od 17.12.1997 do 31.5.2000 (Ljubljana,
junij 2000)
Moč in nemoč državnega upravljanja - Kaj mora in kaj zmore država (Ljubljana, junij 2000)
Turizem - razvojna možnost podeželja (Ljubljana, julij 2000, Poročevalec Državnega sveta 6/2000)
Zbornik prispevkov iz javne predstavitve mnenj o tezah za zakonsko ureditev rabe slovenščine kot
uradnega jezika (Ljubljana, julij 2000)
Zbornik prispevkov s posveta Državni svet med civilno družbo in politiko (Ljubljana, september 2000)
Svetniške pisarne 1997-2002 (Ljubljana, november 2000)
Zbornik prispevkov s posveta Razvojna intelegenca pred volitvami 2000 (Ljubljana, januar 2001)
Zbornik referatov in razprave s posveta o pripravi nove organiziranosti domov za starejše (Ljubljana,
marec 2001, Poročevalec Državnega sveta 2/2001)

1.8. MEDNARODNA DEJAVNOST
Državni svet je aktiven tudi na mednarodnem področju, in sicer je navezal več stikov z državami s podobno
parlamentarno ureditvijo, kar kaže na ugled Državnega sveta Republike Slovenije tudi v tujini.
K obiskom predstavnikov državnega sveta v tujini oziroma predstavnikov podobnih parlamentarnih organov v
Republiki Sloveniji pa je potrebno dodati še vrsto srečanj in stikov, ki so bila s tujimi predstavniki pri nas in ki so
imela predvsem namen predstaviti našo državo in delo državnega sveta in utrjevati stike na mednarodnem področju
ter promociji naše države v najširšem smislu, še posebej izmenjavi izkušenj pri vključevanju v Evropsko unijo
oziroma seznanitvi z našimi prizadevanji za vključitve v evroatlantske integracije.

Bilateralna srečanja
Uradni obiski predsednika Državnega sveta Republike Slovenije
obisk Senata Češke Republike od 2. do 4.11.1998;
obisk Zakonodajnega sveta Romunije od 10. do 12.11.1998
obisk Senata Republike Francije od 8. do 12.5.1999;
obisk Senata Kraljevine Španije od 14. do 15. 6.1999;
obisk Zveznega sveta Republike Avstrije od 12. do 15.7.1999;
obisk Bavarskega Senata od 5. do 7.10.1999;
obisk Državnega sveta Velikega Vojvodstva Luksemburg od 24. do 26. 5.2000.
t
Uradni obiski predsednikov drugih domov Parlamentov v Republiki Sloveniji
obisk predsednika Senata Republike Francije gospoda Reneja Monorya od 31. do 1.4.1998;
obisk predsednika Senata Češke Republike doc. dr. Petra Pitharta od 14. do 16.7.1998;
obisk predsednika Senata Kraljevine Španije gospoda Ignacia Barrero od 7. do 9. 9. 1998 (najvišji obisk iz
Španije po osamosvojitvi);
obisk predsednika avstrijskega Zveznega sveta gospoda Alfreda Gerstla od 7. do 9.10.1998;
obisk predsednika Zakonodajnega sveta Romunije Valera Dorneanua, od 13. do 17.1.1999;
obisk predsednika Državnega sveta Velikega Vojvodstva Luksemburg Paula Beghina od 13. do 16.10.1999;
obisk predsednice Županijskega doma Hrvaškega državnega sabora prof. dr. Katice Ivaniševiae, 9.6 2000,
sprejem predsednika Senata Republike Italije Nicole Mancina, 4. 9. 2000,
obisk predsednice Senata Republike Poljske prof. dr. Alicje Grzeoekovviak od 25. do 26.9.2000,
obisk predsednika avstrijskega Zveznega sveta ing. Gerda Klamta od 23. do 25.4. 2001.
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Delovni obiski delegacij iz tujine v Republiki Sloveniji
obisk francoskih senatorjev, članov Skupine za evropsko demokratično in socialno gibanje pod vodstvom
njenega predsednika senatorja Guy-Pierrea Cabanela od 6. do 8.4.1998;
obisk delegacije Skupine prijateljstva Francija - Slovenija v francoskem Senatu pod vodstvom njenega
predsednika Sergea Vingona od 1. do 4.3.2000;
obisk bavarskega ministra za zvezne in evropske zadeve Reinholda Bockleta od 23. do 24. 3. 2000;
obisk delegacije Odbora za evropsko integracijo Senata parlamenta Češke Republike pod vodstvom njegove
predsednice Jarmile Filipove od 28. do 31. 3. 2000;
obisk podpredsednice Vlade Republike Hrvaške gospe Željke Antunoviae, 20.6.2000;
obisk predsednika Ustavnega sodišča Republike Avstrije prof. dr .Ludvviga Adamovicha od 9. do 10.7.2000;
obisk delegacije Sveta Evrope iz Strasbourga, dne 14.3. 2001;
obisk predsednika Evropskega sosveta nemškega Zveznega sveta Gernota Mittlerja od 3. do 4. 2001.

Delovni obiski delegacij Državnega sveta Republike Slovenije v tujini
obisk delegacije državnega sveta pri Zveznem svetu (Bundesrat) nemškega zveznega parlamenta od 4. do 7.
11.1998;
obisk delegacije državnega sveta pod vodstvom predsednika Toneta Hrovata pri Deželnem zboru avstrijske
zvezne dežele Štajerske, 22. 4.1999;
srečanje s članom britanske Lordske Zbornice Lordom Tordoffom, 13.3.2000;
srečanje s predsednico avstrijskega Zveznega sveta Anno E. Hasselbach, 15. 3. 2000;
udeležba delegacije državnega sveta na kongresu v Grazu in Mariboru na temo: Slovenija v Evropi -10 let po
osamosvojitvi od 19. do 20. 4. 2001.

Srečanja s političnimi predstavniki tujih držav
sprejem delegacije Narodne skupščine Ouebeca, ki jo je vodil predsednik Jean - Pierre Charbonneau, 25. 2.
1998;
sprejem Vlada Gotovca, predsednika Liberalne stranke in poslanca Hrvaškega državnega sabora, 22.6.1998;
sprejem podpredsednika Zakonodajnega sveta Romunije Sorina Popescuja, 8.7.1998;
sprejem predsednika Parlamenta Republike Estonije Toomasa Savija, 6.10.1998;
sprejem gospoda Alfreda Mayerja, vodje predsedniške sekcije Urada zveznega kanclerja Republike Avstrije,
9.11.1998;
sprejem državne sekretarke na Zveznem ministrstvu za zunanje zadeve Republike Avstrije dr. Benite- Marie
Ferrero VValdner, 11.3.1999;
sprejem predsednika poljskega Sejma Macieja Plazynskega, 29. 6.1999;
sprejem podpredsednika Parlamenta Kanade Petra Millikena, 13.9.1999;
sprejem 2. predsednika Parlamenta Republike Avstrije dr. Heinricha Niesserja, 21.9.1999;
sprejem ministra za zunanje zadeve Republike Estonije Toomasa Hendrika llves, 18.10.1999;
razgovor z delegacijo Deželnega zbora avstrijske zvezne dežele Štajerske pod vodstvom njegovega predsednika
Franca Hasibe, 11.11.1999;
razgovor z delegacijo Odbora za mednarodne odnose poljskega Sejma pod vodstvom njegovega predsednika
Czeslawa Bieleckega, 14.1.2000;
srečanje z delegacijo Narodnega sobranja Bolgarije pod vodstvom njegovega predsednika Jordana Sokolova,
1.3.2001;
srečanje s predsednikom Republike Malte prof. dr. Guidom Marcom, dne 15.3.2001.

Sprejemi veleposlanikov
sprejem veleposlanika Republike Avstrije N. E. dr. Gerharda VVagnerja, 22.1.1998,1.9.1998 in 20.11.2000;
sprejem veleposlanika Republike Italije N. E. dr. Massima Spinettija, 5. 2.1998;
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sprejem veleposlanice Češke Republike N. E. Jane Hybaškove, 9. 2.1998, 7. 5.1998 in 8. 9. 1998;
sprejem veleposlanice Zvezne Republike Nemčije N. E. Heike Zenker, 16.2.1998 in 12.4.1999;
sprejem veleposlanice Republike Francije N. E. Frangoise Bourolleau, 19.3.1998;
sprejem veleposlanika Republike Turčije N. E. Halila Akincija, 26.3.1998;
sprejem veleposlanika Grčije N. E. Charalambosa Christopoulosa, 11. 5.1998;
sprejem veleposlanika Republike Poljske v Republiki Slovenije N. E. Jana Tombinskega, 28.7.1998;
sprejem veleposlanika Romunije N. E. Vasile Jirjea, 10.9.1998, 9.11.1998 in 14.4.1999;
sprejem veleposlanika Kraljevine Španije N. E. Ricarda Diez-Hochleitenerja, 16.12.1998;
sprejem veleposlanika Kraljevine Španije N. E. Luisa Felipeja Fernandeza de la Pena, 29.3.1999;
sprejem veleposlanika Republike Madžarske N. E. Gaborja Bagija, 18.9.2000;
sprejem veleposlanika Republike Hrvaške N. E. Celestina Sardeliča, 1. 2. 2001;
sprejem veleposlanika Republike Avstrije N. E.dr. Ferdinanda Mayrhoferja - Grunbuhel, 23.2. in 14.4.2001.

Ostalo
sprejem futurologa prof. dr. Johna Galtunga, 15.9.1998;
sprejem dr. Petra Janna, sodnika evropskega sodišča iz Luksemburga, 5.10.1998;
sprejem vodje Sekcije za znanstveno raziskovanje in mednarodne zadeve pri Zveznem ministrstvu za znanost
in promet Republike Avstrije gospoda dr. Raoula Kneuckerja, 23.3.1999;
sprejem Rolfa Gossmana, predstavnika nemškega zveznega ministra za notranje zadeve, 18.10.1999;
sprejem dr. Vahida Kljajiaea, dekana fakultete političnih znanosti Univerze v Sarajevu, 22.11.1999;
sprejem profesorja za politične vede in primerjalno družboslovje Univerze v Manheimu in podpredsednika
Evropske znanstvene fundacije, prof. dr. Maxa Kaase-ja, 24.1.2000;
sprejem častnega generalnega konzula Hašemitske Kraljevine Jordanije Isamira Amarina, 16. 2., 21. 3. in 3.4.
2001;
sprejem dr. Kristijana Sailerja, nemškega odvetnika in borca za pravice živali, 2.3.2001.

Multilateralna srečanja
udeležba predsednika državnega sveta Toneta Hrovata na srečanju predsednikov senatov in zgornjih domov
parlamentov sveta v Republiki Franciji od 13. do 15. 3.2000;
udeležba predsednika državnega sveta Toneta Hrovata na srečanju predsednikov parlamentov držav članic
Srednjeevropske iniciative na Poljskem od 24. do 26.3.2000;
udeležba predsednika državnega sveta Toneta Hrovata na ustanovnem sestanku Društva evropskih senatov
v Parizu, 8.11.2000.
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1. Predgovor
Primerjava pristojnosti evropskih drugih domov, drugega doma Avstralije in Združenih držav Amerike je namenjena
sistematični razdelitvi posameznih značilnosti drugih domov dvajsetih evropskih držav, Avstralskega senata in
senata Združenih držav Amerike. V primerjavo so vključene vse evropske države, ki imajo uveljavljen drugi oziroma
zgornji dom predstavniškega telesa. Primerjalno so obdelane pristojnosti drugih domov v okviru zakonodajnega in
ustavno revizijskega postopka, njihova vloga v razmerju do vlade, njihove pristojnosti imenovanja, pristojnosti
zgornjih domov na skupnem zasedanju obeh zbornic, njihove pristojnosti v okviru odstavitve šefa države in ostale
pomembne pristojnosti drugih domov.
Osnova za izdelavo naloge je bila domača in tuja strokovna literatura ter ostali viri. Najpogosteje naveden vir so
domače internetne spletne strani drugih domov, ki so tudi najbolje ažurirane in tako prilagojene zadnjim ustavnim
ali zakonskim spremembam, ki so lahko vplivale na način oblikovanja drugega doma. V oporo je bila tudi internetna
spletna stran in raziskava, ki so jo opravili v francoskem senatu ob srečanju predstavnikov drugih domov v Parizu.
Pomemben vir so tudi odgovori po elektronski pošti v okviru skupine korespondentov posameznih parlamentov, ki
so povezani v mrežo preko Evropskega parlamenta.. Slednji vir je zelo cenjen, saj se preko stikov z informacijskimi
službami drugih domov lahko pridobijo marsikatere težko dostopne informacije.
Delo je sestavljeno iz tabelarnega pregleda in osmih poglavij, ki vsebinsko obravnavajo problematiko pristojnosti
drugih domov.
Prvo poglavje je uvodnega značaja, razlaga položaj drugih domov in poskuša ugotoviti kateri kriteriji razločujejo
pojem popolne od nepopolne dvodomnosti.
Drugo poglavje govori o vlogi drugega doma pri predlaganju in sprejemanju zakonov.To je najpomembnejše poglavje
saj razlaga položaj drugega doma v zakonodajnem postopku. Poglavje je razdeljeno na pet podpoglavij, ki razčlenjujejo
pristojnost zakonodajne iniciative drugih domov, njihove pravice do vlaganja amandmajev oziroma do spreminjanja
zakona med zakonodajnim postopkom, primerjavo vloge drugih domov v zakonodajnih postopkih, časovno omejitev
zakonodajnega postopka v drugem domu in njihovo vlogo pri sprejemanju državnega proračuna Skupaj obravnavamo
druge domove iz držav z uvedeno popolno dvodomnostjo, nato druge domove iz držav z uvedeno nepopolno
dvodomnostjo in nazadnje domove, ki imajo uvedeno kombinacijo popolne in nepopolne dvodomnosti.
Tretje poglavje govori o vlogi drugih domov pri sprejemanju in spreminjanju ustave. V podpoglavjih so skupaj
obravnavani drugi domovi, ki imajo enake pristojnosti kot prvi dom na tem področju, ki nimajo enake pristojnosti
kot prvi dom in ki nimajo pristojnosti v ustavnorevizijskem postopku . Posebej, v četrtem podpoglavju, je obravnavan
primer Velike Britanije, ki nima ustave v formalnem smislu.
Četrto poglavje opisuje razmerje drugih domov z vlado in pri tem v prvem podpoglavju druge domove z velikim
vplivom na delo vlade. Ti zgornji domovi imajo vpliv na oblikovanje vlade in imajo tudi nadzor nad njo. Posebej sta
obravnavana primera ZDA in Švice, ki nimata vlade v pravem pomenu besede. V drugem podpoglavju so obravnavani
tisti drugi domovi, ki imajo le možnost nadzora nad delom vlade in v tretjem preostali brez nadzora nad vlado.
Peto poglavje je namenjeno primerjavi pristojnosti imenovanja funkcionarjev.. Poglavje je razdeljeno na tri podpoglavja,
ki obravnavajo druge domove z močno, šibko oziroma brez pristojnosti imenovanja. Šesto poglavje obravnava
pristojnosti prvega in drugega doma na skupnem zasedanju in sedmo vlogo drugih domov pri odstavitvi šefa
države (impeachmentu). Zadnje osmo poglavje obravnava ostale pomembne pristojnosti drugih domov, ki niso
skupne številnim drugim domom.
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2.

Tabelarna preglednica pristojnosti drugih domov Evrope, drugega
doma Avstralije in Združenih držav Amerike

DRŽAVA

ZAKON
INCIAT.

DRŽAVNA
UREDITEV

VLOŽITEV
AMANDM.

IME
DRUGEGA
DOMA

POPOLNA
DVODOM.

AVSTRALIJA
federalna
ureditev

Senate
(senat)

da, razen v
primeru
proračuna in
davčnih zadev'

da

AVSTRIJA

da
1/3 članov
senata10

federalna
ureditev

ne"

Bundesrat
(zvezni svet)

ne

VLOGA PRI
SPREJEMANJU
ZAKONOV

VLOGA PRI
SPREJEMANJU
DRUGIH
AKTOV

• sprejema
zakone
enako kot
prvi dom

• predlog za
• senatorji so
spremembo
lahko ministri
ustave poda
v vladi
absolutna
• oblikuje
večina v obeh
odbore za
domovih,
nadzor nad
delom vlade,
končno
odločitev pa
nad
sprejmejo
proračunsko
volivci3
porabo
• postavljanje
• sprejema
vprašanj
proračun,
vladi5
vendar ga ne
sme
predlagati in
ne
dopolnjevati4

senat nima
pravice
imenovati osebe
sodne oblasti;
ima pristojnost
imenovati
določene
organe, ki
sodelujejo z
zakonodajno
oblastjo6

• preverja
delegirano
zakonodajo7
• pristojnosti v
razmerju do
držav8
• pobuda
generalnemu
guvernerju
za
odstavitev
sodnika
vrhovnega
sodišča9

• soglasje pri
spreminjanju
ustave le v
manjšem
obsegu
• nima veta pri
odločitvah
zveznega
zbora, ki
zadevajo
proračun,
zvezne
finance in
zvezno vlado,
u

zveznemu
predsedniku
predlaga 3
sodnike
ustavnega
sodišča14

• zvezna
vlada mora
obveščati
svet o
zadevah v
zvezi z
Evropsko
unijo.15
• pristojnosti
v okviru
zasedanja
zvezne
skupščine16
• soglasje pri
razpustitvi
deželnega
zbora"

• če se s prvim
domom ne
uskladita in
po
ponovljenem
postopku še
vedno ne
uspeta ju
lahko
generalni
guverner
razpusti2

• veto na
zakon v roku
8 tednov
• veto lahko
zvezni zbor
preglasuje z
absolutno
večino
• soglasje na
zakonodajo,
ki zadeva
dežele"
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NADZOR
NAD DELOM
VLADE

• postavljanje
ustnih in
pisnih
vprašanj
• sprejmejo
resolucijo, ki
zadeva
izvršilno
oblast
• ne more
oblikovati
nezaupnice
in ne obtožiti
članov
vlade.13

PRAVICA
DO
IMENOVANJ

OSTALE
PRISTOJNOSTI

BELGIJA

da'9

federalna
ureditev

da25

Senaat
(senat)

samo v ustavno
naštetih
primerih26

BELORUSIJA

da27

unitarna
ureditev

da33

Soviet
Respubliki
(svet republike)

ne

BOSNA IN

da34

federalna
ureditev

da4'

Dom naroda
(dom narodov)

da42

ČE$ka
REPUBLIKA

da, razen v
primeru
državnega43
proračuna

unitarna
država

da49

Senat

ne

• popolna
dvodomnost
v ustavno
naštetih
primerih
• nepopolna
dvodomnost
- dopolnila v
roku 60 dni,
delovanje
usklajevalne
komisije
• enodomnost
v določenih
primerih20

• 2/3 večina v
• postavlja ji
obeh
ustna in pisna
novoizvoljenih
vprašanja
domovih pri
• zahteva
sprejemanju
obrazložitve
ustave
in sprejema
• nima
resolucije
pristojnosti pri • ima pravico
sprejemanju
sprožiti
državnega
preiskavo
21
proračuna
• politične
sankcije
nasproti vladi
nima22

Izmenjujoče s
prvim domom
predlaga
določene
predstavnike
sodne veje
oblasti23

• v roku 20 dni
odloči o
predlogu
zakona
poslanske
zbornice
• oblikuje se
spravna
komisija
• z absolutno
2/3 večino
lahko končno
odločitev
sprejme prvi
dom sam

• 2/3 večina pri
sprejemanju
ustave v
obeh
domovih28
• za poslansko
zbornico
potrdi državni
proračun29

• odobritve pri
• lahko
imenovanjih
spremeni
pred. rep.
odločitve
• izvoli 6 članov
svetov
regionalnih
ustavnega
sodišča, 6
enot
članov
• lahko
osrednje
razpusti svet
volilne
regionalne
komisije31
enote
• z 2/3 večino
lahko odstavi
pred. rep.
• odloča o
odloku pred.
rep. o uvedbi
izrednega
stanja32

• postavljanje
vprašanj
vladi
• pravica do
sprožitve
preiskave
proti članom
vlade30

• predstavlja
posredništvo
med
federalnimi
predstavniškimi
telesi
• svetovalna
vloga v
zveznih
zadevah24
• pristojnosti v
okviru
zasedanja
združene
zbornice

• sprejema v
• 2/3 večina v
enako kot prvi
te pristojnosti
enakem
prvem in
dom:
narodna
besedilu kot .
navadna
• proučuje
skupščina nima
prvi dom
večina v
poročila sveta
'• posebnosti pri
ministrov
drugem domu
usklajevanjih
pri
• svetu lahko
entitet35
sprejemanju
mu izglasuje38
ustave38
nezaupnico
• enake
pristojnosti
obeh domov
pri
sprejemanju
proračuna37

• predložitev
spora pred
ustavnim
sodiščem
• odločanje o
virih in višini
poravnave
mednarodnih
obveznosti39

• v roku 30 dni
mora sprejeti,
zavrniti ali
potrditi zakon
• z absolutno
večino ga
lahko posl.
zbor.
preglasuje
• sam
sprejema
zakone, ko je
posl. zbor.
razpuščena44

• razglaša
vojno stanje
• lahko obtoži
pred. repu.
veleizdaje
• soglasje pri
kazenski
obtožbi
sodnika
ustavnega
sodišča48

• 3/5 večina pri
sprejemanju
ustave v
obeh domovih
• nima vloge pri
sprejemanju
državnega
proračuna45
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nima nobenega
odnosa z vlado,
razen ko je posl.
zbor.
razpuščena46

• soglasje ko
pred. repu.
imenuje člane
ustavnega
sodišča47
• skupaj s posl.
zbor. izvoli
pred. repu.

FRANCIJA

da, razen
finančnih
zakonov50

unitarna
država

da58

Senate
(senat)

ne

HRVAŠKA

da59

unitarna
ureditev

da66

Županijski dom

ne

IRSKA

da, vendar ne za
finančne
zadeve67

• sprejema v
enakem
besedilu kot
narod. skup.
• če postopek
usklajevanja
ne uspe,
odloči narod,
skup. sama
• za določene
zakone je
določena
popolna
dvodomnost5'

• 3/5 večina pri
sprejemanju
ustave v
obeh
domovih"
• proračun se
sprejema
podobno kot
navadni
zakoni53

• ustno in pisno
postavljanje
vprašanj vladi
• nadzor vlade
preko
odborov
• nezaupnico
vladi lahko
izglasuje le
narod, skup.54
• odobri vladi
sprejem
odlokov55

senat ne opravlja • skupaj z
imenovanj;
narod. skup.
določena
lahko obtoži
imenovanja
pred. repu.
opravlja
veleizdaje
predsednik
• predložitev
senata58
zakona
ustavnemu
svetu za
ugotovitev
skladnosti z
ustavo
• odobri57vojno
stanje

• v roku 15 dni
lahko
Izglasuje
suspenzivni
veto
• zast. dom ga
lahko
preglasuje z
absolutno
večino
• lahko da
predhodno
mnenje zast.
domu o 60
zakonih

• izraža zast.
domu svoje
mnenje pri
sprejemanju
ustave
• ne sprejema
proračuna,
lahko podaja
mnenja6'
• 2/3 večina
sabora pri
potrjevanju
mednarodnih
pogodb62

• postavljanje
pisnih in
ustnih
vprašanj
vladi
• nezaupnico
vladi lahko
izglasuje
samo zast.
dom63

predlaga člane
sodnega zbora
in ustavnega
sodišča, voli pa
jih zastopniški
dom64

• nima
postavlja
ta pristojnost v
• vloga pri
pristojnosti pri vprašanja vladi
ustavi Republike
odstavitvi
sprejemanju
in opravlja
Irske ni zapisana
pred. repu
89
ustave
splošne
• lahko
• na finančne
razprave; sicer
predlaga
zakone lahko je vlada
kandidata za
daje senat
odgovorna samo
pred. repu."
samo v roku pred. domu71
21 dni
priporočila (ni
iniciative in ne
amandmiranja)70
• absolutna
večina glasov
v obeh
domovih pri
spreminjanju
ustave
• sprejema
proračun
enako kot
prvi dom75

Seanad Eireann
(senat)

ne

• v roku 90 dni
mora sprejeti
zakon
• v končni fazi
prevlada
mnenje pred.
doma v roku
180 dni68

ITALIJA

da; pripada
vsakemu
senatorju"

sprejema
zakone enako
kot prvi dom74

unitarna
ureditev

da™

Senato della
Republica
(senat)

da79

unitarna
ureditev
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• opravlja
kontrolo nad
delom vlade
enako kot
prvi dom
• glasuje o
zaupnici
vladi76

na skupnem
zasedanju
izvolita zbornici
predsednika
republike, 5
ustavnih
sodnikov, 7
članov visokega
pravosodnega
sveta

• predlaga
razpis
referenduma
• podaja
mnenja o
delu zast.
doma
• odloča o
zahtevi za
odstavitev
sodnika65

• spreminja
vladne
uredbe v
zakone
• vloga pri
odstavitvi
pred. repu.
• pristojnosti v
okviru
zasedanja
obeh domov
skupaj77

LUKSEMBURG daB0
unitarna
ureditev

da86

Conseil d' Etat
(državni svet)

ne

NIZOZEMSKA

ne87

unitarna država

ne92

Eerste Kamer
der StatenGeneraal
(prva zbornica)

ne

POLJSKA

da93

unitarna
ureditev

da'01

Senat

ne

ROMUNIJA

da;
pripada
vsakemu
senatorju'02

unitarna
ureditev

da'08

Senatul
(senat)

da

podaja mnenja k
vsaki vladni
uredbi83

te pristojnosti
nima

• 2/3 večina
postavljajo pisna
• sprejema
novoizvoljenega in ustna
zakone po
vprašanja vladi90
enakem
parlamenta
postopku kot
za
spreminjanje
druga
ustave
zbornica
• ni
• sprejema
proračun
usklajevalnega
enako kot
postopka88
prvi dom89

te pristojnosti
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da;
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• izvoli polovico
članov
zveznega
ustavnega
sodišča
• pravico
predlagati ali
odobriti
kandidate za
posamezne
državne
institucije164

• obtoži pred.
repu. pred
zveznim
ustavnim
sodiščem165
• vloga sveta
pri urejanju
EU
• daje številna
soglasja166

3.

Položaj drugih domov in kriteriji za ločevanje pojma popolne od
nepopolne dvodomnosti

Za razliko od prvih domov, ki imajo predvsem zakonodajno funkcijo in so predstavniška telesa, ki jih sestavljajo
pripadniki različnih političnih strank se sestave in pristojnosti drugih domov med seboj zelo razlikujejo. Drugi dom
z drugačno sestavo kot prvi dom, ki je voljen na drugačen način in ki ima drugačne pristojnosti, lahko pomeni
sinergijo, ki oplaja odločitve prvega doma. Tako pojmovana dvodomnost ima danes svojo posebno vlogo v okviru
nadaljnjega razvoja demokracije, ker dopušča dialog med različnimi strukturami družbe. S tem prispeva tudi k
delitvi moči med politično in civilno sfero in zmanjšuje napetost in nasprotja med njima.
Eno najpomembnejših meril, po katerih se drugi domovi med seboj razlikujejo, je položaj drugega doma v
zakonodajnem postopku. Drugi dom ima lahko bodisi enak položaj prvemu ali pa je njegov položaj šibkejši (izjema
je senat ZDA, ki ima na nekaterih področjih celo močnejši položaj kot predstavniški dom). V razvoju parlamenta je
imel drugi dom sprva celo močnejši položaj od prvega doma, ravno zaradi svoje posebne sestave, saj je predstavljal
predvsem višje razrede. Toda s širjenjem demokracije in njene volilne osnove se je vse bolj krepil vpliv prvega
doma. V državah, kjer so odpravili drugi dom je šlo predvsem za odpravo plemiških zbornic, ( kar je posebej
značilno na nordijske dežele). To sicer velja le na splošno, ker obstoji precej primerov popolne enakopravnosti obeh
domov parlamenta zlasti v federacijah, redkeje v unitarnih državah. V zveznem parlamentu namreč drugi dom
predstavlja federalne enote in od njegovih pristojnosti je močno odvisen položaj federalne enote v federaciji.168
Osnovni politični razlog za dvodomni sistem je v tem, da je treba skupinam z različnimi interesi, ki so prisotne v
obeh zbornicah, dati avtonomno politično veljavo.
Čeprav ima dvodomnost nedvomne prednosti, ima tudi pomanjkljivosti, ki se kažejo v tem, da zbornici v prasi
posnemata druga drugo v primeru enake politične sestave, da je potrebno usklajevanje med zbornicama in da v
primeru neusklajenih procedur pride do počasnejšega delovanja parlamenta.
Za korektno izvajanje dvodomnosti mora zakonodajalec rešiti naslednje tri probleme:
• problem razlikovanja med zbornicama glede njune sestave;
• problem ureditve razmerij med zbornicama;
• problem določitve načinov za reševanje možnih sporov med zbornicama169.
Glede na položaj drugega doma je možno razdeliti parlamente na dve osnovni skupini. V prvo bi lahko uvrstili tiste,
ki imajo enak položaj s prvim domom parlamenta. V tem primeru bi govorili o popolni dvodomnosti. V drugo skupino
bi sodile vse druge oblike dvodomnosti, v katerih ima drugi dom drugačen, praviloma bolj ali manj šibkejši položaj
kot prvi dom. Zato bi to skupino lahko šteli za obliko nepopolne dvodomnosti.170
Profesor Ivan Kristan se je v članku Državni svet ali zbor regij zavzel za to, da se kot kriterij za razdelitev
dvodomnih parlamentov v skupino popolne dvodomnosti in v skupino nepopolne dvodomnosti vzame zakonodajni
postopek. Po tem kriteriju lahko sistem popolne dvodomnosti najdemo v tistih državah, kjer se zakone sprejema v
skladu s klasičnim načelom dvodomnosti, to je z enakopravno delovno pristojnostjo obeh domov. To pomeni, daje
treba zakone sprejeti v obeh domovih v identičnem besedilu. Klasični primeri takega popolnega dvodomnega
sistema so ZDA, pa tudi Italija, Švica, Zvezna Republika Nemčija in Romunija.
Na tej podlagi je predlagal, da za nepopolne dvodomne sisteme opredelimo vse tiste primere, ko oba domova
parlamenta nista enakopravna v zakonodajnem postopku. V tem primeru se zakonov ne sprejema v skladu s
klasičnim načelom dvodomnosti (enakopravna pristojnost obeh domov), ampak zakone sprejema en dom (običajno
prvi dom), drugi dom pa v zakonodajnem postopku sodeluje z omejeno pristojnostjo (na primer z možnostjo veta).171
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4.

Vloga drugega doma pri predlaganju in sprejemanju zakonov

4.1. Zakonodajna iniciativa
Ena od pomembnih pristojnosti drugih domov je možnost predlaganja zakonov. Udejstvovanje drugega doma v
zakonodajnem postopku je ena glavnih pristojnosti drugih domov, po katerem se meri ali je dvodomnost v državi
popolna ali nepopolna, zato možnost predlagati začetek zakonodajnega postopka pomeni močno vlogo drugega
doma v zakonodajnem sistemu neke države.
V primerih popolne dvodomnosti imata pravico predlagati zakone oba domova oziroma njuni člani, poleg njih pa še
izvršilni organ. Ponekod ima pravico predlagati zakon tudi določeno število volivcev (t.i. ljudsko iniciativo imajo npr.
v Romuniji), predsednik republike (Rusija) ali pa kakšen drug državni organ (npr. v ZRJ lahko narodna banka
Jugoslavije predlaga zakon, ki zadeva monetarni, devizni in kreditni sistem).
Zakonodajna iniciativa je prisotna pri skoraj vseh drugih domovih Evrope, drugega doma Avstralije in ZDA (izjema
je le nizozemski drugi dom). Vendar se tudi drugi domovi, ki imajo pravico predlaganja zakonov, med seboj razlikujejo
v tej pristojnosti. Pomembno je, komu natančno je zakonodajna iniciativa poverjena: drugemu domu kot celoti,
vsakemu članu drugega doma posebej ali morda skupinam (oziroma kombinaciji omenjenih kategorij). Pristojnost
predlaganja zakonov je tako močnejša pri tistih domovih, kjer lahko vsak član drugega doma predlaga zakon, kot
pri tistih, kjer lahko zakonodajno iniciativo sproži samo drugi dom v celoti.
Kombinacijo večih naslovljencev, ki lahko podajo zakonodajno iniciativo, imata v ustavnem sistemu zapisana dva
druga doma: švicarski stanovski svet in ruski svet federacije. Najbolj široka pooblastila na področju zakonodajne
iniciative ima švicarski stanovski svet. V okviru švicarskega zgornjega doma imajo pristojnost predlaganja zakonov
poleg vseh članov stanovskega sveta še skupščinske skupine in skupščinske komisije.172 Zanimiv način urejanja
zakonodajne iniciative ima tudi ruski svet federacije. Možnost predlaganja zakonov ima tako svet federacije kot
• tudi vsak član drugega doma. Svet federacije zakone v praksi predlaga bolj poredko (le 5% predlogov vseh zakonov
poda svet). Zanimivost ruskega parlamentarnega sistema je, da največji predlagatelj ni vlada, ampak spodnji dom
duma in to kar v 58%.173
Nekatere ustave zakonodajno iniciativo poverjajo članom zgornjega doma. V treh drugih domovih ima pravico
predlaganja zakona vsak član drugega doma. Takšno ureditev imajo v italijanskem in romunskem senatu ter v
zboru republik Zvezne republike Jugoslavije.'74 Zakonska iniciativa je lahko poverjena tudi določenemu številu
članov drugega doma. Takšna praksa se je uveljavila v avstrijskem ustavnem sistemu, kjer lahko poda predlog za
sprejem zakonov (Gesetzevorschlage) ena tretjina članov zveznega sveta Avstrije. Takšne zakonodajne predloge
pošlje predsednik zveznega sveta predsedniku zveznega zbora.176
Pri skoraj vseh preostalih drugih domovih Evrope, drugega doma Avstralije in ZDA pa imajo pravico predlagati
zakone drugi dom kot institucija. Iniciativa je poverjena samo drugemu domu in ne članom drugega doma, kar
pomeni, da mora drugi dom o iniciativi glasovati in jo seveda sprejeti. Tako je urejeno v belgijskem senatu, beloruskem
svetu republike, domu narodov Bosne in Hercegovine, luksemburškem176 in slovenskem državnem svetu, poljskem
in španskem senatu, v senatu ZDA'77 in nemškem zveznem svetu.178 Slednji se kot predlagatelj zakona pojavlja
v 17% vseh zakonskih predlogov (večji del predlogov dajejo zvezna vlada in člani zveznega zbora).179 V šestih
tednih, v posebnih primerih tudi v treh ali devetih tednih, mora zvezna vlada nato komentirati predlog zakona.180
V ustavah določenih držav pa je zakonodajna iniciativa drugega doma omejena samo na določene vrste zakonov.
Drugi domovi so omejeni predvsem pri zakonih s finančno vsebino. Tako avstralski senat ne sme podati zakonski
predlog za finančne zakone, medtem ko lahko predlaga vse druge zakone. Sicer pa največ iniciativ za zakone
poda spodnja zbornica, kjer izhaja tudi največ ministrov vlade.181 Češki senat ne sme predlagati državnega proračuna
in državnega letnega računa, ker ga sme predlagati samo vlada. Za češko ureditev je značilno tudi, daje predlog
zakona potrebno predložiti poslanski zbornici.182 Tudi francoski senat je omejen pri izvajanju zakonodajne iniciative,
saj ne sme predlagati finančnih zakonov. Predloge zakonov s strani vlade lahko najprej proučijo senatorji ali
poslanci narodne skupščine (še prej jih preučita svet ministrov in državni svet), izjema so finančni zakoni, ki jih
mora vlada poslati najprej v prvi dom, narodno skupščino.183 Ustava Irske prav tako prepoveduje, da bi senat lahko
podal zakonsko iniciativo na finančno zakonodajo, medtem ko lahko podaja predloge zakonov na vso preostalo
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zakonodajo.184 Britanski dom lordov ima zakonodajno iniciativo, vendar ne za proračunske zadeve.185 Za vse
omenjene druge domove, ki imajo zakonodajno iniciativo omejeno velja, da je omejitev izrecno zapisana v ustavi.
Omejitve glede predlaganja državnega proračuna zgornjih domov pa ima gotovo širše razsežnosti. Slovenskemu
državnemu svetu je pristojnost predlaganja državnega proračuna vzeta z poslovnikom državnega zbora, čeprav to
ni izrecno navedeno v ustavi, kakor imajo določeno drugi domovih, ki nimajo te pristojnosti.
Edina izjema med vsemi drugimi domovi Evrope, drugim domom Avstralije in ZDA je Nizozemska, kjer drugi dom,
imenovan prva zbornica, nima zakonodajne iniciative.186

4.2.

Pravica do vlaganja amandmajev

Pravica do vlaganja amandmajev je pomembna pravica drugih domov, preko katere se drugi domovi udejstvujejo v
zakonodajnem postopku. V nasprotju z zakonodajno iniciativo, ki sproži zakonodajni postopek, je pravica do
spreminjanja zakona že faza v okviru zakonodajnega postopka. Drugi dom ima z omenjeno pravico vpliv na
vsebino sprejemajočih zakonov, vendar pa je pomembno kakšno vlogo ima drugi dom v usklajevanju besedila
zakona s prvim domom
Skoraj vsi drugi domovi Evrope, lahko v zakonodajnem postopku vlagajo amandmaje. Omejitev velja le za senat
Irske, ki ne sme vlagati amandmajev na finančne zadeve.187 Posebnost velja za slovenski državni svet, ki nima
neposredne pravice vlagati amandmaje pri sprejemanju zakonov, kljub temu pa ima v skladu s 255. členom poslovnika
državnega zbora možnost sodelovanja z delovnimi telesi državnega zbora. Sprejem amandmaja lahko državni
svet predlaga delovnemu telesu državnega zbora. Izjema sta dva druga domova Evrope, zvezni svet Avstrije in
nizozemska prva zbornica, ki nimata pravice do vlaganja amandmajev. Senat ZDA ima pravico do vlaganja
amandmajev, senat Avstralije pa je pri izvajanju te pravice omejen na zakone, ki niso državni proračun in ne
obsegajo finančnih zadev.188
Tudi pri raziskavi pravice do vlaganja amandmajev velja značilnost, daje omejitev omenjene pravice zapisana že
v ustavi.

4.3.

Primerjava vloge drugih domov v zakonodajnih postopkih

Položaj drugega doma je odvisen predvsem od njegovih pristojnosti, med katerimi je najpomembnejša zakonodajna.
O popolnoma enakovrednem položaju drugega doma, torej o popolni dvodomnosti, lahko govorimo tedaj, kadar ima
drugi dom popolnoma enak položaj kot prvi tudi na zakonodajnem področju. Kadar ima drugi dom šibkejši položaj
od prvega, so tudi glede izvrševanja zakonodajne funkcije možne in običajne različne ureditve. V vsakem primeru
pa je treba šteti za drugi dom zakonodajnega telesa tak organ, ki ima pomemben vpliv na izvajanje zakonodajne
funkcije, ker lahko vpliva na odločitev in je končna odločitev lahko določeni meri tudi posledica njegove odločitve.109

4.3.1. Vloga drugih domov v ureditvah s popolno dvodomnostjo
Drugi dom je s prvim na zakonodajnem področju popolnoma enakopraven le, če ima popolnoma enake pristojnosti
in če enakopravno soodloča s prvim domom. Drugi dom v tem primeru enakopravno s prvim domom sprejema vse
zakone, kar pomeni, da je vsak zakon sprejet v enakem besedilu v obeh domovih. Oba domova imata v takem
primeru popolnoma enake pravice.To pomeni, da mora predlagatelj predložiti zakon obema domovoma, da morajo
imeti člani domov enake pravice in možnosti pri razpravljanju o zakonu ter pri odločanju o sprejemu zakona.190
Popolno dvodomnost ima pet drugih domov Evrope. To so dom narodov Bosne in Hercegovine, senat Italije,
romunski senat, švicarski stanovski svet in zbor republik Zvezne republike Jugoslavije. Poleg njih pa imata enake
zakonodajne pristojnosti prvega in drugega doma uvedene tudi senat Avstralije (izjemo predstavljajo postopki za
sprejemanje državnega proračuna, finančne in davčne zakone, ki jih senat ne sme predlagati in ne spreminjati) in
Združenih držav Amerike. Če primerjamo popolno dvodomnost drugih domov omenjenih držav z njihovo ureditvijo
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dobimo rezultat, da je popolna dvodomnost bolj značilna za federalno urejene države (Avstralija, BiH, Švica, ZRJ,
ZDA). Enake pristojnosti obeh domov v zakonodajnem postopku zagotavljajo, da se federalne enote, ki so zastopane
v drugem domu, enakopravno udejstvujejo pri sprejemanju zakonov kot prvi dom, kamor so izvoljeni predstavniki
vseh državljanov. Vložitna značilnost omenjenih petih federalno urejenih držav, ki imajo uvedeno popolno dvodomnost,
je, da so v njihovem drugem domu federalne enote zastopane paritetno - z enakim številom predstavnikov vsake
federalne enote, ne glede na njeno velikost in število prebivalcev. Federacija, ki kljub paritetnemu zastopstvu enot
federacije, nima uvedene popolne dvodomnosti, je Ruska federacija. Preostale tri federalno urejene države, Avstrija,
Belgija in Zvezna republika Nemčija, imajo uvedeno proporcionalno zastopstvo federalnih enot v drugem domu in
nimajo uvedene popolne enakopravnosti pri sprejemanju zakonov med obema domovoma. Kljub temu pa imajo
omenjene štiri federalne države urejeno, da sta pri sprejemanju določenih zakonov zbornici predstavniškega telesa
enakopravni.
Izjemo predstavljata romunski in italijanski senat, ki imata kljub unitarni ureditvi uvedeno enakopravno odločanje
spodnjega in zgornjega doma o sprejemu zakona.
Pri tem je zelo pomembno razreševanje sporov med domovoma. Kadar imata domova povsem enak položaj pri
izvajanju zakonodajnih pristojnosti, bi morala biti volja obeh popolnoma enakovredna, in če med njima ne pride do
soglasja, odločitev ne bi mogla biti sprejeta. Tako je to vprašanje urejeno npr. Italiji, kar pomeni dosledno izvedbo
načela popolne dvodomnosti. Vendar pa je včasih kakšen zakon nujno treba sprejeti, ker bi sicer lahko nastala
velika škoda nacionalnega pomena. Če ne gre za zadevo, ki jo je treba z zakonom urediti v kratkem času, je možno
zadevo odložiti za nekaj časa. V vmesnem obdobju je povsem možno, da se politična stališča članov domov
spremenijo in da pride do soglasja med domovoma. Če pa jo je treba hitro urediti, je treba nesoglasje razrešiti tako,
da pride do končne odločitve. Običajno je pri tem določeno, da se izvede med domovoma postopek usklajevanja,
pri čemer se običajno sestavi iz članov obeh domov posebna komisija. Če usklajevalni postopek ne uspe, mora na
drugačen način priti do končne odločitve (npr. odločitev na skupnem zasedanju obeh domov).
V Avstraliji se v primeru nesoglasja postopek še enkrat ponovi, če zakon tudi tokrat ni sprejet lahko generalni
guverner razpusti oba domova. Če do soglasja ne pride tudi po novo izvoljenih domovih predstavniškega telesa,
skliče generalni guverner obe zbornici na skupno zasedanje, kjer se rešijo nesoglasja.191 Do ponovitve zakonodajnega
postop'ka v primeru nesoglasja pride tudi v domu narodov Bosne in Hercegovine.192 Tudi v italijanskem ustavnem
sistemu ni uveden nikakršen usklajevalni postopek, ampak se postopek sprejemanja zakona v primeru nesoglasja
med obema domovoma zaključi. Italijanska ustava ne določa nobene norme za postopek reševanja sporov, do
katerih lahko pride med zbornicama.193 Romunija v primeru nesporazuma med obema zbornicama pozna več
postopkov njihovega razreševanja. Če zakon druga zbornica dvakrat zavrne, se zakon umakne iz procedure. Če pa
zbornici zakona ne sprejmeta v istem besedilu, pa se nesoglasje razreši s pomočjo paritetnega odbora (comisii
paritare) v posredovalnem postopku. V primeru neuspešnega posredovalnega postopka pa se postopek sprejemanja
zakona preseli na skupno zasedanje obeh zbornic (sedinte comune; joint sitting).194 Poseben posredovalni postopek
za razreševanje nesoglasij med obema domovoma pa poleg romunskega senata pozna tudi švicarski stanovski
svet, zbor republik Zvezne republike Jugoslavije in senat Združenih držav Amerike.195
Zakonodajni postopek v Avstraliji poteka na naslednji način: največ zakonov je najprej predstavljenih v
predstavniškemu domu, ker je tam največ ministrov. Zakonski predlogi pa so lahko najprej podani tudi v senatu, če
je minister, ki je pristojen za izid zakona, senator, ali kadar predstavniški dom ne zaseda (predstavniški dom
zaseda redkeje kot senat). Zakon najprej dobijo v obravnavo ustrezni odbori (v senatu je odbor za proučevanje
zakonov).
Senator pristojen za izid zakona poda obvestilo, da bo predstavil zakon dan pred začetkom razprave o zakonu - ta
formalen postopek se imenuje obvestilo o predlogu (notice of motion). Po predstavitvi zakona v eni od zbornic sledi
prvo branje zakona, na katerem še ni razprave o njem. Razprava o zakonu se začne na drugem branju, v katerem
minister obrazloži namen zakona in vladni predlog za njegovo uzakonitev. Ministru sledi razglabljanje o zakonu;
vsak član zbornice je omejen le na en govor, ki pa ne sme presegati 20 ali 30 minut. Po drugem branju se zakon
preuči do podrobnosti. V senatu je za ta postopek imenovan odbor celotnega senata (committee of the vvhole), ki ga
vodi predsednik odborov. Vlagajo se novi amandmaji in možno je, da se zakon vrne nazaj v odbore za proučitev
vložinih sprememb. Sledi tretje branje in glasovanje o zakonu kot celoti. Postopek se v enaki obliki ponovi tudi v
drugi zbornici.196
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Zanimiva je avstralska rešitev usklajevanja postopka sprejemanja zakona med obema zbornicama. Če po sprejetju
zakona v predstavniškem domu, senat zavrne zakon ali ga sprejme z dopolnili, se zakon vrne v postopek v prvi
dom. Ko po preteku roka treh mesecev v predstavniškem domu ponovno sprejmejo zakon v prvotni obliki in senat
zopet zavrne zakon oziroma ga sprejme z dopolnili (torej nobena zbornica ne odstopi od svojega stališča), lahko
generalni guverner razpusti senat in predstavniški dom hkrati. Če po razpustitvi parlamenta in po ponovni izvolitvi
novih članov parlamenta ne zmorejo razrešiti problema, senat še vedno ne sprejme rešitve predstavniškega doma
oziroma jo dopolnjuje, lahko generalni guverner skliče skupno zasedanje obeh domov, na katerem razrešujejo
nesoglasja med obema domovoma.197
V zakonodajnem postopku ima senat enako vlogo kot predstavniški dom. Vendar pa to ne velja za postopek
sprejemanja državnega proračuna, finančne in davčne zakone. Za njih je značilno, da jih senat ne sme predlagati
in ne dopolnjevati. Če hoče senat vložitiamandma k takšnemu zakonu oziroma državnemu proračunu, mora zahtevati,
da dopolnilo sprejme predstavniški dom. Ko se takšna zahteva pojavi, zakon ne nadaljuje postopka v senatu,
dokler prvi dom ne sporoči, daje amandma sprejet oziroma dokler ne dosežejo sporazuma glede dopolnila.
Zakone mora po potrditvi obeh zbornic odobriti še generalni guverner. Ima možnost tudi predlagati spremembe k
zakonu, tako daje zakon nato vrnjen v postopek v parlament. V praksi generalni guverner nikoli ne zavrne zakona.198
Poleg naštetega pa ima v zakonodajnem postopku pristojnosti tudi kraljica, ki lahko v enem letu od sprejema
zakona, odkloni odobritev generalnega guvernerja.199
Pri delegirani zakonodaji pa gre zakon v postopek k odboru za predpise in odredbe (Regulations and Ordinances
Committee). Obvestilo o predlogu poda predsednik omenjenega odbora. Senat mora v petnajstih dneh proučiti
zakon in odločiti o odklonitvi predpisa. Če postopek ni zaključen v petnajstih dneh, je predpis samodejno odklonjen.200
Za sprejem vseh zakonov v Bosni in Hercegovini je potrebno soglasje obeh domov: predstavniškega doma in
doma narodov. Oba domova imata pri sprejemanju zakonov predpisan enak postopek. Zakone se sprejema z
večino glasov članov, ki so se udeležili glasovanja, vendar morajo delegati pri tem vložiti maksimalne napore, da
bi ta večina vključevala vsaj tretjino glasov članov s teritorija vsake entitete. Če večina ne vključuje tudi tretjinske
večine vsake entitete, se predsednik in namestniki doma sestanejo kot komisija (komisija predsedujočih) in skušajo
doseči soglasje v roku treh dni od glasovanja. Če tudi ti napori ne uspejo, se zakon sprejme z večino navzočih
članov, ki so se glasovanja udeležili, pod pogojem, da glasovi proti zakonu ne vključujejo dve tretjini ali več članov
iz posamezne entitete.
Določen zakon se lahko razglasi za neveljavnega (škodljivega), če škoduje eni entiteti in za njegovo neveljavnost
glasuje večina delegatov ustrezne entitete - to je postopek sklicevanja na življenjske interese naroda. Za takšen
predlog je v domu narodov potrebno soglasje večine bošnjaških, hrvaških in srbskih delegatov, ki so navzoči in
glasujejo. V takšnem primeru predsednik doma narodov takoj skliče mešano (skupno) komisijo, ki jo sestavljajo iz
treh delegatov, od katerih vsak predstavlja eno entiteto. Njihova naloga je, da rešijo nastali problem (sporno vprašanje).
Če komisija v roku petih dni ne zmore rešiti vprašanja, se postopek preseli pred ustavno sodišče, ki po hitrem
postopku ugotovi navzočnost postopkovnih nepravilnosti.201 Če ustavno sodišče oceni, da je postopek ustrezen,
mora biti predlog na dnevnem redu v domu narodov najkasneje v naslednjih desetih dneh. Za izglasovanje predloga
je potrebna večina glasov bošnjaških, hrvaških in srbskih članov doma narodov.
Besedilo predloga zakona, ki ga sprejme ena od zbornic, je poslano drugi zbornici v roku sedmih dni. Če ga slednji
dom spremeni (mu vloži amandmaje), ga pošlje nazaj prvi zbornici in postopek sprejemanja zakona se še enkrat
ponovi.202
Zakonodajni postopek v Italiji se deli na tri temeljne faze: pripravljalno fazo, ki se deli na zakonsko pobudo in fazo
predhodne obravnave (proučevanje v odborih), fazo odločanja in fazo uveljavitve. Druga stopnja, faza odločanja,
lahko poteka po štirih različnih postopkih:
• redni zakonodajni postopek (procedimento ordinario), ki je sestavljena iz predhodne obravnave, plenarne
razprave, razprave in glasovanju o členih predloga zakona in končnega glasovanja;
• skrajšani zakonodajni postopek (procedimento abbreviatio), pri katerem so vsi roki, ki jih poslovnik parlamenta
predvideva za posamezne faze, za polovico krajši;
• decentralizirani zakonodajni postopek (procedimento decentrato), ko so za obravrtavo in sprejem zakonskih
predlogov pooblaščene komisije; .
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•

vmesni zakonodajni postopek (procedimento redigente), ki je vmesna stopnja med rednim in decentraliziranim
postopkom in v njem sodelujejo zbornica in komisija.

Oba doma morata sprejeti zakon v enakem besedilu. Postopek, ki ga pri sprejemanju zakonskega predloga uporabi
ena od zbornic, ne veže druge od zbornic. Zato se lahko zgodi, da pri sprejemanju istega zakona ena zbornica
uporabi redni zakonodajni postopek, druga pa centralizirani ali skrajšani.
Tako se lahko se zgodi, da eden od domov določenega zakona ne sprejme. Uveden ni nikakršen usklajevalni
postopek, ampak se postopek sprejemanja zakona zaključi. Italijanska ustava ne določa nobene norme za postopek
reševanja sporov, do katerih lahko pride med zbornicama.203 Če zakonski predlog, ki ga je sprejela ena zbornica,
druga zbornica sprejme z amandmaji, se predlog ponovno predloži prvi zbornici, ki je zakon že sprejela. Da si
zbornici ne bi predolgo podajali zakonskih predlogov, se ponovno obravnavajo samo členi, na katere je druga
zbornica vložila amandmaje. Da je zakon sprejet, mora isto besedilo v vsakem primeru sprejeti obe zbornici. Če
postopek sprejemanja predloga, ki ga je ena zbornica že sprejela, propade zaradi poteka mandatne dobe, je
predviden skrajšani postopek, če je predlog ponovno predložen v šestih mesecih po začetku nove mandatne dobe.
Zakonski predlog, ki ga je zavrnila ena izmed zbornic, je lahko z istim besedilom ponovno predložen šele šest
mesecev po datumu, ko je bil zavrnjen. Zakonski predlog ne more biti ponovno predložen samo v zbornici, ki ga je
zavrnila, pač pa mora biti ponovno predložen tudi v drugi zbornici.
Predsednik republike mora zakon razglasiti v enem mesecu po njegovem sprejemu. Varuh državnega pečata, ki ga
predstavlja minister za pravosodje, pa mora potrditi, da v aktu ni formalnih nepravilnosti. Če varuh državnega
pečata odkrije formalne nepravilnosti, odloži podpis akta in o tem poroča zbornici najpozneje v petih dneh po
datumu, ko je sprejel promulgiran zakon. Zakon začne veljati po preteku vakacijskega roka, ki je praviloma petnajst
dni po objavi, razen če zakon sam ne določa krajšega roka.204
Posledica enakih pristojnosti domov je neučinkovitost parlamentarnega delovanja, zato ima Italija veliko delegirane
zakonodaje. Vse pravne zadeve sprejema zakonodajna vlada in jih daje v potrditev parlamentu.205
V romunskem senatu poteka sprejemanje zakona v obeh zbornicah enako. Zakon prvi prouči stalni odbor in oblikuje
svetovalno mnenje (advisory opinion). Odbor na zakon lahko vloži amandmaje, ki morajo biti predloženi stalnemu
uradu vsaj šest dni pred obravnavo v senatu. Zakonodajni proces na zasedanju senata se začne s pobudnikovo
(iniciatorjevo) predstavitvijo zakona. Sledi predstavitev svetovalnega mnenja odbora. Pri sprejemanju dopolnil k
zakonu v senatu se lahko določi, da se amandma pošlje pristojnemu odboru, da sprejme svetovalno mnenje še za
omenjeno dopolnilo. Pobudnik je lahko navzoč na obravnavah odbora. Razprava v senatu se nadaljuje z glasovanjem
o vsakem dopolnilu k zakonu in s končnim glasovanjem o zakonu kot celoti. Ustavne zakone se sprejema z
dvotretjinsko večino, organske z absolutno večino in navadne zakone z relativno večino v senatu.
Ko ena od obeh zbornic sprejme zakon, ga da v podpis predsedniku te zbornice in pošlje v razpravo drugi zbornici.
Zakon, ki ga drugi dom zavrne, se pošlje še enkrat omenjeni zbornici v razpravo. Če ga zavrne še drugič, se zakon
umakne iz procedure.
V primeru, da ena od zbornic sprejme zakon v drugačnem besedilu kot druga (zaradi sprejema različnih amandmajev),
vpeljeta predsednika obeh domov posredovalni postopek s pomočjo paritetnega odbora (comisii paritare). Ta odbor
odpravi nesoglasja med obema zbornicama in pripravi nov predlog v svojem poročilu. Slednje sporočilo morata
sprejeti oba domova. Če tudi posredovalni postopek ni uspešen (odbor ne uspe pripraviti predloga; ena od zbornic
se s predlogom ne strinja) se postopek sprejemanja zakona preseli na skupno zasedanje obeh zbornic (sedinte
comune; joint sitting).206
V Švici morajo biti vsi predlogi proučeni v obeh domovih. Najprej predlog prouči ustrezen odbor. Eden od članov
odbora nato predstavi predlog v stanovskem svetu. V postopku pred stanovskim svetom lahko vlaga amandmaje
vsak član sveta. Ko svet opravi razpravo za vsak člen posebej in odloči o zakonu kot celoti, se postopek nadaljuje
pred nacionalnim svetom. Če slednji zakon potrdi, gre zakon na skupno zasedanje, kjer se izvede dokončno
glasovanje o zakonu.
»
Če drugi svet predloga zakona ne odobri, se postopek ponovno seli v prvega. Zakon ni sprejet, če prvi dom ne
potrdi predloga ali če drugi dom ponovno ne izglasuje predloga, potem ko ga je prvi dom že drugič potrdil.
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V primeru nesoglasja pozna zvezna skupščina tudi posredovalni postopek (The "shuttle" procedure), ki ima namen
odstraniti nasprotja, ki se pojavijo med svetoma. Sklicana je seja trinajstih članov odbora iz obeh svetov, ki sta
preučevala predlog zakona. Če je sporazum dosežen, morata oba domova sprejeti predlog brez sprememb.207
Tudi v Zvezni republiki Jugoslaviji se zakoni sprejemajo v enakem postopku v obeh zborih. V primeru, da zakon ni
sprejet v obeh zbornicah, se ustanovi komisijo za usklajevanje (komisija za usglašavanje), ki je sestavljena iz
petih zveznih poslancev iz obeh domov. O predlogu, ki ga pripravi omenjena komisija, morata glasovati oba zbora.
Če komisija za usklajevanje ne pripravi besedila zakona v mesecu dni ali če ne sprejmeta oba zbora usklajen
predlog zakona, se začasno sprejme besedilo zakona, ki ga je sprejel zbor državljanov. Razen v primeru zveznih
zakonov, ki obravnavajo gospodarstvo, monetarne zadeve, razvoj ZRJ ali tehnološke oziroma okoljevarstvene
zadeve, pri katerih se začasno sprejme besedilo zakona, kot ga je sprejel zbor republik. Začasno sprejet zakon
ostane v veljavi vse dokler ga ne odobrita oba domova, vendar najdlje leto dni. Če začasno sprejet zakon zbora ne
uspeta sprejeti, se zvezna skupščina razpusti.208 Zvezne zakone o zastavi, grbu in himni sprejema zvezna skupščina
z dvotretjinsko večino glasov vseh poslancev v vsaki od obeh zbornic.209
Enakopravnost obeh domov Združenih držav Amerike nalaga, da lahko vsak dom kongresa izda predlog zakona
(izjema so finančni zakoni, ki jih mora najprej proučiti predstavniški dom; senat jim lahko vlaga amandmaje).210
Zakon je sprejet, če je sprejet v obeh domovih v enakem besedilu. Če je zakon sprejet le v enem izmed domov
pride do usklajevalnega postopka. Po sprejetju zakona v obeh zbornicah se zakon pošlje predsedniku ZDA v
podpis.
V primeru, da predsednik ZDA, ki mora podpisati zakon, poda ugovor na zakon, se ta vrne v dom, ki je dal zanj
pobudo in mora dobiti dvotretjinsko podporo. Zakon gre nato v drugi dom in tudi v njem mora dobiti dvotretjinsko
podporo, da lahko preglasuje predsednikov suspenzivni veto.

4.3.2. Vloga drugih domov v ureditvah z nepopolno dvodomnostjo
Pojem nepopolne dvodomnosti je profesor dr. Ivan Kristan opredelil za vse tiste primere, ko oba domova parlamenta
nista enakopravna v zakonodajnem postopku. V skladu s sistemom nepopolne dvodomnosti zakone sprejema en
dom (običajno prvi dom), drugi dom pa v zakonodajnem postopku sodeluje z omejeno pristojnostjo (na primer z
možnostjo veta).211
Neenakopravnost drugega doma glede izvrševanja zakonodajnih pristojnosti parlamenta se kaže v različnih oblikah.
Ključno pri tem je vprašanje, ali ima drugi dom odločilno vlogo pri samem odločanju o sprejemanju zakona. Če jo
ima, vendar pa ima sicer v zakonodajnem postopku manj pravic kot prvi dom, je njegov položaj še zelo močan,
čeprav že zaradi tega nima več popolnoma enakovrednega položaja. Na drugi strani ima lahko drugi dom v celoti
popolnoma enake pravice v zakonodajnem postopku kot prvi dom, ne more pa sodelovati pri sprejemanju vseh
zakonov.
V dvodomnih ureditvah unitarnih držav prevladuje ureditev, po kateri drugi dom ne odloča enakopravno s prvim o
sprejemu zakona.Takšno ureditev imajo tudi nekatere federativne države (Avstrija, Belgija, Rusija in ZRN), čeprav
je tam bolj izjema kot pravilo. Drugi dom pogosto tudi ne sodeluje pri sprejemanju vseh zakonov, temveč samo
nekaterih. Največkrat ima drugi dom samo odložilni veto, kar pomeni, da ne more odločilno vplivati na sprejem
zakona, temveč ga lahko samo podaljša. Pri tem so pogosto nekateri zakoni (npr. finančni) izvzeti in glede njih
drugi dom nima veta.
Eno najpomembnejših vprašanj pri dvodomnem odločanju je razreševanje spora med domovoma. O dvodomnosti
sploh lahko govorimo le, če drugi dom lahko vpliva na odločitev prvega doma, pa čeprav le posredno. Če je tako, mora
nujno priti do tega, da imata domova o nekem vprašanju različno stališče. Toda parlament mora opravljati svojo
zakonodajno funkcijo, zato mora priti do odločitve. Od tega, kako je urejena razrešitev nesoglasja med domovoma, je
v veliki meri odvisna narava dvodomnosti. Način reševanja nesoglasja je na drugi strani odvisen od položaja drugega
doma, torej od njegovih pristojnosti. V osnovi lahko ločimo dva načina razrešitve nesoglasja. Po enem sta domova
enakopravna in le izjemoma zmaga prvi dom. Po drugem sta neenakopravna in v vsakem primeru zmaga prvi dom.
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Prednost prvega doma pride v poštev običajno na dva načina: tako da prvi dom sam odloči ali pa da skupaj z
drugim domom odloči kot eno zakonodajno telo. V prvem primeru je prvi dom dejansko v položaju enodomnega
parlamenta, drugi dom pa pri končni odločitvi praktično odpravljen. Vendar pa je običajno vpliv drugega doma vsaj
posredno še uveljavljen, in sicer tako, da se v takem primeru odločitev v prvem domu sprejema z zahtevnejšo
večino kot običajno. V drugem primeru sicer drugi dom neposredno sodeluje pri odločitvi skupaj s prvim domom,
vendar ima v sodobnih ureditvah prvi dom običajno znatno večje število članov, tako da je njegov vpliv na sprejem
zakona odločilen. Toda tudi tu se odločitev navadno sprejema z zahtevnejšo večino kot običajno, kar do neke mere
vendarle varuje položaj drugega doma.
Med drugimi domovi v nepopolnih dvodomnih sistemih izstopajo trije drugi domovi: beloruski svet federacije,
francoski in irski senat. Prva dva imata uveden usklajevalni postopek preko posredovalnega odbora. Čeprav se po
neuspelem usklajevanju posredovalni postopek konča in končno rešitev sprejme prvi dom sam, je že takoj razvidno,
da je ureditev nagnjena k večjemu upoštevanju mnenja drugega doma kot sicer v nepopolni dvodomnosti. Podoben
sistem imajo glede pomembnejših zakonov uveden tudi v Španiji (zakon morata potrditi oba domova, sicer nastopi
mešana komisija, po neuspelem reševanju nesporazuma pa prevlada mnenje prvega doma), vendar prihaja tak
postopek v poštev le pri manjšem številu pomembnih zakonov. V senat Irske je uvedena možnost, da se zakonodajni
postopek začne ne samo v prvem ampak tudi v drugem domu.
V Belorusiji je zakon sprejet, če zanj glasuje večina članov vseh predstavnikov obeh domov. Zakon, ki ga sprejme
poslanska zbornica, mora v petih dneh prispeti v zgornjo zbornico, kjer imajo dvajset dni časa za njegovo proučitev
in glasovanje o njem. Če v omenjenem roku svet federacije ne uspe oblikovati mnenja o zakonu se ta šteje za
sprejetega. V primeru, da drugi dom zavrne zakon, se oblikuje spravna komisija (conciliation commision), ki temelji
na paritetni sestavi, z nalogo po odpravi obstoječih nesoglasij. Novonastalo besedilo morata nato sprejeti obe
zbornici. Če spravna komisija ne uspe sprejeti kompromisnega zakona, lahko predsednik republike ali po njegovem
pooblastilu vlada zahteva, da poslanska zbornica dokončno odloči o besedilu zakona. Slednja mora to doseči z
absolutno dvotretjinsko večino v zbornici. Oblikovanje spravne komisije in v primeru neuspeha komisije končna
odločitev prvega doma z absolutno dvotretjinsko večino kažeta na dejstvo, da je beloruski svet federacije med
drugimi domovi z največjo močjo v sistemu nepopolne dvodomnosti. Praktično se zelo približa drugim domovom,
ki so enakopravni s prvim domom, saj kvalificirano večino vseh članov prvega doma za končno rešitev zelo težko
doseči.
Sprejeti zakon se mora poslati v desetih dneh v podpis predsedniku republike. Če ta ne uspe podpisati zakona in
ga tudi ne vrne nazaj v postopek sprejemanja v dveh tednih se smatra za sprejetega, razen če predsednik zakona
ni vrnil zaradi konca zasedanja poslanske zbornice (v tem primeru je zakon neveljaven). Sicer pa ga vrne v
poslansko zbornico skupaj s pripombami. Poslanska zbornica mora proučiti in glasovati o zakonu v roku tridesetih
dni, nato ga v roku petih dni pošlje svetu republike, ki ima dvajset dni časa za njegovo sprejetje. Zakon mora v
postopku ponovnega odločanja pridobiti dvotretjinsko podporo v obeh domovih. V primeru ugodnega rezultata
ponovnega glasovanja o zakonu mora predsednik republike v roku petih dni podpisati zakon. Zakon pa preide v
veljavo tudi če ga predsednik republike v omenjenem roku ne uspe podpisati.
Predsednik ali po njegovem pooblastilu vlada imata pravico pospeševati predloge v poslanski zbornici oziroma
svetu republike v primeru izrednih razmer. Domova morata v primeru omenjenega stanja predlog preučiti v roku
desetih dni.212
Zakonodajni postopek v Franciji se lahko začne bodisi v senatu bodisi v narodni skupščini, odvisno od tega kdo
predlaga zakon oziroma kateremu domu ga da vlada najprej v proučitev. Izjema so finančni zakoni in zakoni, ki
zadevajo financiranje socialne varnosti, ki jih mora najprej predelati narodna skupščina. Vsak zakon mora dobiti
podporo v obeh domovih v enakem besedilu. V primeru nesporazuma med obema zbornicama po dveh branjih, v
primeru hitrega postopka že po prvem branju, lahko ministrski predsednik zahteva sestavo paritetno poravnalne
komisije obeh zbornic, ki je sestavljena iz sedmih članov narodne skupščine in sedmih članov senata. Naloga
omenjene komisije je, da razreši neskladja med zbornicama. Besedilo, ki ga sprejme komisija, predloži vlada
obema zbornicama v potrditev. Amandmaje k predlogu komisije se lahko v zbornicah vlaga samo s soglasjem
vlade.
V primeru da postopek usklajevanja med obema zbornicama propade, lahko vlada zahteva od narodne skupščine,
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da sama oblikuje končno rešitev. Prvi dom, ki ima na zadnji stopnji zakonodajnega postopka prednost pred senatom,
pri oblikovanju končne rešitve ni vezan na besedilo poravnalne komisije. Narodna skupščina lahko tedaj sprejme
besedilo, kakor ga je izdelala poravnalna komisija, lahko sprejme zadnje besedilo, ki ga je sama poprej sprejela,
lahko pa ga tudi spremeni z enim ali več amandmaji, ki jih je sprejel senat. V Franciji se kaže favoriziranost prvega
doma. Narodna skupščina pri končni odločitvi ni vezana na odločitev, ki bi zahtevala kvalificirano ali absolutno
večino. Dovolj je že navadna večina.
Nekatere posebnosti veljajo za sprejemanje organskih zakonov.Tak zakon se ne sme proučiti in se o njem ne sme
glasovati v zbornici, kjer je bil najprej predložen pred potekom roka 15 dni. Nadaljnji postopek je enak kot pri ostalih
zakonih, vendar z razliko, da lahko v zadnji fazi narodna skupščina odloči sama le z absolutno večino. Organski
zakoni, ki zadevajo senat morata sprejeti obe zbornici v enakem besedilu. V slednjem primeru se ne daje prednost
narodni skupščini, kar izkazuje na kriterij popolne dvodomnosti in veča moč francoskega senata. Za organske
zakone je tudi značilno, da ne morejo biti razglašeni, dokler ustavni svet (Conseil constitutionnel) ne ugotovi
skladnosti z ustavo.
Predsednik republike lahko pred iztekom roka za razglasitev zakona zahteva od parlamenta ponovno proučitev
zakona. Sicer je njegova naloga, da razglasi zakon v petnajstih dneh od njegovega sprejetja v parlamentu oziroma
od njegovega prenosa v vlado.
Posebnost francoske ustavne ureditve pa je, da lahko postopek sprejemanja pravil, ki imajo zakonsko moč poteka
poleg navadnega postopka še na dva različna načina. Prvi je zaprosilo vlade za odobritev odlokov o zadevah, ki so
ponavadi urejene z zakonom. Odloke, s katerimi vlada izvede svoj program, izda svet ministrov po predhodnem
posvetovanju s državnim svetom (Conseil d' Etat). Veljati začnejo z objavo, vendar so neveljavni, če jih ne predložijo
v postopek ratifikacije pred parlament.
Drugi način pa je zakonodajni referendum, ki ga razpiše predsednik republike na predlog vlade. Vlada lahko predlaga
referendum le za določene zakone. Če je referendum uspešen in je predlog sprejet mora predsednik republike
zakon razglasiti v petnajstih dneh.213
Tudi v irskem zakonodajnem postopku ni ravnotežja med mnenjem prvega in drugega doma. Brez posredovalnega
odbora lahko obvelja odločitev prvega doma. Zakon lahko predlagata oba domova. Vsakemu zakonu, ki ga predlaga
in sprejme predstavniški dom, lahko senat vlaga amandmaje, razen finančnim zakonom. Omenjena dopolnila
prouči predstavniški dom. Zakon, ki ga predlaga senat, in mu je predstavniški dom vložil amandmaje, se šteje za
zakon, ki ga je predlagal predstavniški dom. Če senat zavrne predlog zakona predstavniškega doma ali če
predstavniški dom ne sprejme dopolnil, ki jih je predlogu zakona izglasoval senat oziroma če se senat ne odzove
na predlog zakona, ki ga je sprejel predstavniški dom, v roku 90 dni (ta rok je lahko tudi podaljšan, če se tako
dogovorita oba domova irskega parlamenta), se za zakon smatra, če se tako odloči predstavniški dom v roku 180
dni, da sta ga potrdili obe zbornici parlamenta.
Zakčn se lahko sprejme tudi po hitrem postopku, ki ga predlaga ministrski predsednik (theTaoiseach). Hitri postopek
se sproži za obvarovanje javnega miru in varnosti, iz razloga obstoja izrednih razmer. Čas za proučitev zakona, ki
je namenjen senatu, lahko skrajša predstavniški dom, če se predsednik, po posvetovanju z državnim svetom, s
tem strinja. V primeru hitrega postopka zakon ostane v veljavi 90 dni od razglasitve, razen če se domova znotraj
tega roka ne dogovorita, da zakon ostane v veljavi za dlje časa, ki ga domova določita.
Sprejet zakon da ministrski predsednik predsedniku republike v podpis in razglasitev. Predsednik ne sme zakona
potrdi prej kot v petih dneh in ne kasneje kot v sedmih dneh. Rok petih dni se lahko še skrajša na zahtevo vlade po
predhodnem soglasju senata. Omenjeni institut se imenuje predlog za predčasen podpis (earlier signature motion).
Senat pa ima prioritetno in izključevalno moč še na enem področju: pri peticiji predsedniku, da odkloni podpis
zakonu, dokler ne odločijo državljani na referendumu. Takšna peticija potrebuje podporo večine senatorjev in ne
manj kot ene tretjine članov predstavniškega doma.214
Za preostale druge domove z nepopolno dvodomnostjo (češki, poljski in španski senat, dom lordov Velike Britanije,
županijski dom Hrvaške, nizozemska prva zbornica in slovenski državni svet) pa je značilno, da imajo na voljo
suspenzivni veto nasproti odločitvi prvega doma. Prvi dom jih lahko preglasuje z večino, ki je ponavadi zahtevnejša
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od navadne (največkrat se za preglasovanje suspenzivnega veta uporablja absolutna večina članov prvega doma).
Močnejši drugi domovi v nepopolni dvodomnosti imajo poleg suspenzivnega veta urejeno še možnost vlaganja
amandmajev (Češka republika, Poljska, Španija), šibkejši pa tudi tega ne. Njihova skupna značilnost je tudi ta, da
se mora zakonodajni postopek vedno začeti v prvem domu. Drugi dom dobi predlog zakon šele po preučitvi v
prvem domu.
Zakone v Češki republiki najprej sprejme poslanska zbornica z navadno večino. Ti gredo nato v postopek pred
senat, ki mora zaključiti z obravnavo in glasovanjem v tridesetih dneh. Če zamudi omenjen rok se zakon šteje za
odobrenega. Senat lahko potrdi, zavrne zakone ali jih pošlje nazaj v spodnji dom z vsemi vložinimi spremembami.
Slednja dva vodita k novemu glasovanju zakona v poslanski zbornici, ki potrebuje absolutno večino za sprejem
zakona. Če so bili zakonu vložini amandmaji, poslanska zbornica najprej glasuje o zakonu, kot ga predlaga senat.
Če ta ni sprejet lahko izglasuje prvotno obliko zakona, vendar z absolutno večino. V primeru ponovnega glasovanja
poslanske zbornice o zakonu, ki ga je senat zavrnil oziroma spremenil, ne smejo člani spodnjega doma vlagati
nobenih amandmajev. Šibkejša moč senata Češke republike v primerjavi s beloruskim in francoskim drugim domom
se kaže v dejstvu, da v zakonodajnem postopku Češke republike ni uveden usklajevalni postopek s pomočjo
paritetnega odbora. Prvi dom lahko z absolutno večino preglasuje drugega, kar je podobna ureditev kot jo poznamo
v Sloveniji. Pomembna razlika v zakonodajnem postopku češkega senata in slovenskega državnega sveta je, da
lahko češki drugi dom na zakone pri proučevanju zakona vlaga amandmaje, slovenski pa ne.
Ko obe zbornici sprejmeta zakon, se zakon pošlje predsedniku republike v podpis. Ta lahko zavrne podpis zakona
(izjema so ustavni zakoni, ki jih predsednik republike ne sme zavrniti) in v roku petnajstih dni pošlje zakon nazaj v
obravnavo v parlament skupaj z razlogi za zavrnitev podpisa. O zakonu ponovno odloča le poslanska zbornica z
absolutno večino. Zakona pri ponovni obravnavi ne sme spreminjati. Če je zakon sprejet, ga mora predsednik
republike razglasiti. Zakone morajo podpisati predsednik poslanske zbornice, predsednik republike in ministrski
predsednik. Tudi v tej značilnost se kaže šibkost senata Češke republike. Po zavrnitvi podpisa zakona s strani
predsednika republike morata v Belorusiji za ponoven sprejem zakona glasovati oba domova z dvotretjinsko
podporo. V Češki republiki pa za ponovno izglasovanje zavrnjenega zakona zadostuje absolutna večina v prvem
domu.
Pristojnost češkega senata, ki krepi njegovo vlogo v ustavnem sistemu pa je odobritev zakonodajnih predpisov, ki
jih predlaga vlada, če je poslanska zbornica razpuščena. Lastnost omenjenih predpisov je, da se ne smejo odložiti.
Senat v takšnem položaju ne sme sprejemati ukrepov, ki se nanašajo na ustavo, državni proračun, volilni zakon ali
mednarodne pogodbe. Predpis, ki ga sprejme senat v obdobju razpuščenosti poslanske zbornice, morajo podpisati
predsednik senata, predsednik republike in ministrski predsednik. Poleg tega pa ga mora potrditi tudi novoizvoljena
poslanska zbornica na svojem prvem zasedanju; če tega ne stori, se predpis razveljavi.216
Podoben postopek kot v Češki republiki je uveden na Poljskem. Vsak zakon mora najprej proučiti poslanska
zbornica. Po prihodu iz poslanskega doma pa morajo zakon najprej proučiti ustrezni odbori, za kar imajo na voljo
dva tedna. Senator poročevalec nato predstavi mnenje odbora v senatu, ki mora svojo nalogo opraviti v roku
tridesetih dni. Če mu to ne uspe, se zakon smatra za sprejetega. Senat ima možnost, da zakon potrdi, spremeni
(mu vloži amandmaje) ali zavrne na drugačen način. Prva možnost ima za posledico, da se zakon pošlje v podpis
predsedniku republike Poljske, druga in tretja možnost pa povzročita, da se zakon pošlje nazaj v proceduro prvemu
domu.216 Veto senata je le suspenzivne narave, saj ga poslanska zbornica lahko preglasuje z absolutno večino, v
nasprotnem primeru obvelja odločitev senata. Senat ima možnost sprejeti tudi amandmaje, ki vsebujejo finančne
posledice na državni proračun.217 Predsednik republike podpiše zakon, če nima nobenih pripomb nanj in ukaže
njegovo objavo v pravni reviji (Dziennik Ustavv). Ustava dovoljuje predsedniku republike, da zavrne podpis zakona,
kar ima za posledico vrnitev zakona v poslansko zbornico v roku enaindvajsetih dni v ponovno proučitev (veto).
Enako kot v Češki republiki lahko tudi na Poljskem predsedniški veto preglasuje samo prvi dom. Poslanska zbornica
sme preglasujeti predsedniški veto s potrditvijo zakona s tripetinsko večino (v Češki republiki poslanska zbornica
preglasuje predsedniški veto z absolutno večino). Predsednik mora po ponovni potrditvi zakona obvezno podpisati
zakon.
Poljski senat pozna tudi hiter postopek za sprejem zakona. Tega zahteva vlada in ga najprej pošlje v proučitev
poslanskemu domu. Roki se v tem primeru skrajšajo, tako da ima senat le štirinajst dni časa, da poda svoje
mnenje k zakonu in predsednik Republike samo sedem dni časa za predstavitev veta.218
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V Španiji vlada predloži zakone (government bills) najprej kongresu. Predlog zakona, ki ga kongres potrdi, se
pošlje senatu. Ta mora zakon obravnavati v roku dveh mesecev (ta rok se skrajša na dvajset dni v primeru hitrega
postopka). Zakonodajni postopek se torej začne v senatu, ko tekst sprejme spodnji dom in ga pošlje predsedniku
senata. Besedilo zakona predsednik takoj pošlje pristojnemu odboru. V času razprave odbora je možno vložiti
amandma k besedilu zakona ali predlog za veto. Slednji se od amandmaja razlikuje po tem, da učinkuje na celotno
zakonsko besedilo in ga zavrača v celoti. V primeru, da ni sprejet noben amandma ali predlog za veto, gre zakon
neposredno na plenarno sejo senata, sicer pa mora odbor napisati poročilo. Odbor imenuje poročevalno telo, ki
mora proučiti zakon in pripraviti poročilo v petnajstih dneh, da ga odbor nato preuči. Poročilo odbora je poslano na
plenarno sejo v razpravo in končno odločanje. Poročilo odbora vedno prikazuje večinsko mnenje odbora; senatorji,
ki pa se z večino ne strinjajo, pa lahko podajo odklonilno mnenje. V primeru, da je v poročilu predložen predlog za
veto, je razprava o zakonu kot celoti izključena, ker se o celotnem zakonu razglablja pri predlogu za veto. Za
sprejem veta je potrebna absolutna večina senatorjev. V primeru izglasovanega veta na zakon, predsednik senata
zaključi z nadaljnjo razpravo o zakonu in o tem obvesti predsednika kongresa in ministrskega predsednika. V
nasprotnem primeru pa sledi nadaljnja razprava o zakonu. Zasedanje se nadaljuje z razpravo o odklonilnem mnenju
posameznih poslancev, ki je omejena na deset minut. Predsednik senata nato odloča o načinu glasovanja in
poteku sprejemanja zakona. Če senat zakon sprejme brez amandmajev pošlje zakon ministrskemu predsedniku v
ustrezno kraljevo odobritev. V primeru sprejetega amandmaja ali veta pa mora zakon poslati s komentarjem nazaj
v kongres. Kongres nato z navadno večino sprejme ali zavrne senatne amandmaje oziroma lahko preglasuje veto
z absolutno večino (z navadno večino le v primeru, da je minilo več kot dva meseca od intervencije senata).219
Najbolj pa krepi položaj senata pristojnost, da glede nekaterih zakonov odloča skupaj s kongresom. Gre z nekatere
najpomembnejše zakone, ki se veljavno sprejmejo le pod pogojem, da so sprejeti z absolutno večino v obeh
domovih. Če ne pride do tega, mora poskušati doseči skupno rešitev mešana komisija (mixed commission), ki je
sestavljena iz enakega števila senatorjev in kongresnikov; o njenem predlogu domova ponovno sklepata. Če tudi
to ne uspe, odloči dokončno kongres z absolutno večino.220

Senat pozna tudi posebne zakonodajne postopke:
•
•

•

skrajšani postopek- preskoči se faza proučevanja zakona v ustreznem odboru,
delegiranje zakonodajne pristojnosti odboru - petindvajset senatorjev predlaga, da bo določen zakon
proučil in sprejel le ustrezen stalni odbor; enako število senatorjev lahko kadarkoli zahteva vrnitev postopka
na plenarno zasedanje. Ta postopek ne pride v poštev pri sprejemanju ustavne revizije, mednarodnih vprašanj,
organskih zakonov (organic laws), okvirnih zakonov (framevvork laws) in državnega proračuna,221
hitri postopek - skrajšajo se roki in posplošujejo se postopki. Postopek se lahko skrajša na dvajset dni.

Zakonodajni proces v lordski zbornici Velike Britanije poteka po podobnem postopku kot v domu komun (prvo
branje - formalni uvod v zakon, drugo branje - razprava, proučitev zakona v ustreznem odboru, odbor predstavi
zakon v domu, tretje branje - končna potrditev zakona). Takoj ko odloči o amandmajih in zakonu nasploh pošlje
zakon nazaj v prvi dom. Če se slednji z vložinim oziroma spremenjenim amandmajem ne strinja, pošlje zakon
nazaj v zgornji dom. Ta proces usklajevanja bi lahko potekal dlje časa, vendar v praksi dom lordov ne postavlja
novih amandmajev; v primeru nesoglasja pa vedno zgornji dom popusti.222 V zakonodajni funkciji ima le možnost
suspenzivnega veta na nefinančne zakone. Spodnji dom ga lahko po dveh zasedanjih preglasuje. Dejansko se
ukvarja predvsem z obravnavo zakonov; pripombe na njih dajejo večinoma brez veta. Ukvarjajo se predvsem z
evropsko zakonodajo. Njihova mnenja spodnji dom zelo ceni.
Zakon gre v podpis kraljici tudi, če ga dom lordov dvakrat zavrne (spodnji dom lahko preglasuje zgornjega). Predlog
zakona dobi naravo parlamentarnega akta tudi če mine eno leto od drugega branja na prvem zasedanju doma
komun do sprejetja zakona na drugem zasedanju doma komun. Zakon se šteje za zavrnjenega s strani doma
lordov, razen če ga dom lordov ne sprejme brez amandmajev ali če amandmaje potrdijo obe zbornici.223
Na Hrvaškem je zakon najprej izglasoval zastopniški dom. V petnajstih dneh po izglasovanju zakona se je zakon
preselil v obravnavo županijskemu domu. Slednji je lahko izglasoval suspenzivni veto na zakon in zakon se je vrnil
nazaj v zastopniški dom. Zastopniški dom je moral za sprejetje zakona doseči absolutno večino z izjemo zakonov,
ki zahtevajo dvotretjinsko večino. Zakone razglasi predsednik republike v roku osmih dni od razglasitve v
zastopniškemu domu.224 V zakonodajnem postopku je imel županijski dom pravico predlagati amandmaje na
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zakone. Poleg njega pa je imel to pravico še vsak član zastopniškega doma, stranke in delovna telesa zastopniškega
doma ter vlada.225
Nizozemske akte sprejemata skupaj vlada in parlament. Zakonodajno iniciativo ima kralj, druga zbornica parlamenta
in parlament na skupnem zasedanju (za zakone, ki se morajo sprejeti na skupnem zasedanju). Pravico do vlaganja
amandmajev na zakone imajo člani druge zbornice in vlada. Druga zbornica sme napotiti svojega člana, da zagovarja
zakon, ki je predstavljen v prvi zbornici. Dokler zakon ni sprejet v parlamentu, ga lahko predlagatelj umakne iz
postopka.226 Med obema zbornicama ni dialoga oziroma spravnega postopka, ki bi omogočil, da se nesoglasja
med obema zbornicama razrešijo. Prva zbornica lahko samo sprejme ali zavrne zakon.227
Za slovensko ureditev velja, da obstajajo določene podobnosti z nizozemska zakonodajnim postopkom. Skupno
jima je predvsem to, da ima drugi dom na voljo samo sprejem ali zavrnitev zakona - veto drugega doma. Ne obstaja
pa možnost spreminjanja zakona ali uvedba usklajevalnega postopka med prvim in drugim domom.
Redni zakonodajni postopek v Državnem zboru Republike Slovenije poteka v treh fazah in se zaključi z glasovanjem
o zakonu. Zakone razglaša predsednik republike najkasneje 8 dni po njihovem sprejemu. Pred razglasitvijo zakona
pa lahko državni svet v skladu z 91. členom ustave v sedmih dneh od sprejetja zakona in še pred njegovo
razglasitvijo zahteva, da državni zbor o njem še enkrat odloča (suspenzivni veto). Gre za uporabo posebnega
postopka za ponovno odločanje o zakonu. Najpomembnejša razlika od rednega zakonodajnega postopka je v tem,
da se zakon ne obravnava ponovno, temveč se o njem samo glasuje. Pri ponovnem odločanju mora za sprejem
zakona glasovati večina vseh poslancev, razen če ustava za sprejem obravnavanega zakona predvideva večje
število glasov. Ponovna odločitev državnega zbora je dokončna.220
t
Vloga Državnega sveta Luksemburga v zakonodajnem postopku se zaokrožuje na podajanje mnenj in svetovanje
pri vseh zakonih ter zakonskih spremembah. V teoriji, vlada potrebuje mnenje sveta še preden odda predlog
zakona v poslansko zbornico. Le v nujnem primeru vladi ni potrebno pridobiti nasvet državnega sveta, vendar mora
mnenje sveta sprejeti poslanska zbornica pred končnim odločanjem o zakonu. Če je poslanska zbornica že glasovala
o posameznih členih zakona, h katerim svet še ni dal svojega mnenja, ima pravico do komentarja v roku treh
mesecev, sicer lahko poslanska zbornica glasuje o zakonu kot celoti.
V samem zakonodajnem pošto Najšibkejši drugi dom v zakonodajnih pristojnostih je državni svet Luksemburga.
pku državni svet nima posebne vloge. Poslanska zbornica mora zakone in druge projekte potrditi na dveh zaporednih
glasovanjih. Med obema glasovanjem mora preteči rok treh mesecev. Izjemoma se lahko poslanska zbornica
odloči, da drugega glasovanja ne bo izvedla, vendar mora k taki odločitvi dati soglasje tudi državni svet.229

4.3.3. Vloga drugih domov v kombinacijah popolne in nepopolne dvodomnosti
Kombinacija popolne in nepopolne dvodomnosti je značilna za štiri federalno urejene države: Avstrijo, Belgijo,
Rusko federacijo in Zvezno republiko Nemčijo. Vpliv imajo na sprejem zakonov, vendar pa o končni vsebini zakona
odloča prvi dom. Kot zastopniki federalnih enot enakopravno odločajo o zadevah, ki so določene z ustavo. Za
večino zakonov velja nepopolna dvodomnost, za zakone z ustavno določno vsebino pa popolna dvodomnost.
Avstrijski in nemški zvezni svet imata pravico do suspenzivnega veta, ki ga lahko prvi dom preglasuje z absolutno
večino. Za avstrijski zvezni svet in belgijski senat velja popolna omejitev obravnav zakonov v določenih primerih.
Nemški zvezni svet in ruski svet federacije, imata skupno to, da imata dobro urejen posredovalni postopek preko
posredovalnega odbora - v Bundesratu se imenuje The Mediation Committee, v svetu federacije pa The Arbitration
Committee. Uveljavitev posredovalnega odbora med domovoma v sistemu nepopolne dvodomnosti pomeni, da je
mnenje drugega doma pomembno in da se hoče nesporazum med domovoma rešiti s kompromisom, ne pa že z
vnaprejšnjim preglasovanjem s strani prvega doma, kot je to največkrat urejeno v nepopolnih dvodomnih sistemih
brez uravnoteženega posredovalnega postopka.
Zanimivo je, da ima tudi unitarno urejena Francija v manjšem obsegu uvedeno popolno dvodomnost. Organske
zakone, ki zadevajo senat, morata sprejeti obe zbornici v enakem besedilu. Pri teh zakonih se daje prednost
prvemu domu. Pri sprejemanju vseh ostalih zakonov pa ima po neuspelem posredovalnem postopku preko paritetne
poravnalne komisije končno besedo narodna skupščina.230
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Avstrijski zakonodajni postopek se navadno začne s prvim branjem predloga zakona v zveznem zboru. Na tej
stopnji je razprava o zakonu omejena na splošna načela zakona. Največkrat se zakoni pošljejo takoj v proučevanje
ustreznim odborom, brez opravljenega prvega branja. Odbori proučijo zakon, glasujejo o njegovi vsebini in določijo
poročevalca (rapporteur), ki obnovi potek razprave odbora na zasedanju zveznega zbora - drugem branju predloga
zakona. V tem delu lahko pride do vlaganja dopolnil k predlogu zakona. Glasovanje o predlogu zakona poteka na
podlagi vstajanja članov, omogočeno pa je tudi elektronsko glasovanje. Navzoči člani zbornice se glasovanja ne
smejo vzdržati. Pod določenimi pogoji se lahko uporabijo tudi drugi glasovalni postopki - imensko in tajno glasovanje.
Zakonodajni postopek preide na tretje branje, ko je predlog zakona izglasovan v drugem branju. V tem zadnjem
delu zakonodajnega postopka v zveznem zboru se glasuje o zakonu kot celoti. Ko zakon dobi podporo v zveznem
zboru se zakonodajni postopek preseli v postopek zveznemu svetu.
Razprava v zveznem svetu je precej podobna razpravi v zveznem zboru. Uzakonitev, ki je bila sprejeta v Nationalratu,
je najprej proučena v ustreznem odboru. Poročevalec odbora nato prenese poročilo v svet in ta ima osem tednov
časa, da se odloči, ali bo vložil veto na zakon ali ne. Zvezni zbor lahko preglasuje zvezni svet z absolutno večino,
potem ko je prejel veto zveznega sveta. Bundesrat pa ne more vložiti veta na odločitve Nationalrata, ki so v zvezi
s poslovnikom, z razpustitvijo zveznega zbora, z zveznimi financami, s proračunom, s prodajo državnega premoženja
in v zvezi z določenimi zakoni, ki zadevajo zvezno vlado. Pri sprejemanju ali spreminjanju ustavnih zakonov in pri
vseh zakonih, ki vplivajo na položaj dežel v državi pa je potrebno soglasje zveznega sveta.
V Zvezni republiki Nemčiji se predlog zakona najprej pošlje Bundestagu, razen v primerih, ko je predlagatelj
zakona zvezna vlada. V tem primeru ima zvezni svet pravico dati prvi komentar (the right of "first comment"; the
right of "first say"). Bundesrat je upravičen vložitisvoj komentar na predlagan zakon v roku šestih tednov; v določenih
primerih se ta rok podaljša na devet tednov oziroma skrajša na tri tedne. Njegova naloga je tehnično, finančno in
politično analizirati predlog zakona, kakor tudi pregledati, če je usklajen z ustavo. Po končanem postopku v Bundesratu
dobi predlog zakona zvezna vlada, ki vloži pripombe na komentar svetnikov (counter-statement), nazadnje pa ga
prejme Bundestag z vsemi pripombami in komentarji. Bundestag in zvezna vlada nista vezana na oceno zakona
Bundesrata, vendar je mnenje zveznega sveta pomemben znak, kako bo reagiral ob sprejetju zakona. Le redko
zvezna vlada pošlje zakon v zvezni zbor, če je bil v zveznem svetu zavrnjen z veliko večino.
Bundesrat ima po sprejetju zakona v zveznem zboru možnost proučiti ali so bile njegove zahteve iz začetne faze
zakonodajnega postopka sprejete. Če se zvezni svet ne strinja z vsebino sprejetega zakona lahko uporabi
posredovalno komisijo (The Mediation Committee) v roku treh tednov. Komisija je sestavljena iz članov obeh
zbornic. Sestavo in postopek delovanja te komisije ureja poslovnik (rules of procedure), ki jih sprejme zvezni zbor
in potrdi zvezni svet. Če je soglasje zveznega sveta nujno (sprejemanje soglasnih zakonov) lahko sklic posredovalne
komisije zahtevata tudi zvezni zbor ali zvezna vlada. Komisija, ki paritetno predstavlja oba domova, ima nalogo, da
poišče kompromis in razreši nesporazum. Če komisija predlaga amandmaje k zakonu, zvezni zbor ponovno odloča
o sprejemu zakona.231
V primeru "soglasnih zakonov" ("Consent Bills") pa Bundestag ne more preglasujeti Bundesrata, ampak mora
soglasje nujno doseči preko posredovalnega odbora. Ta institut je podoben absolutnemu vetu in pride v poštev pri:
•
zakonih za spremembo ustave, ki zahtevajo dvotretjinsko podporo v zveznem svetu,
•
zakonih z vplivom na deželne finance, ki vključujejo predvsem vse davčne zakone,
•
zakonih, ki vplivajo na deželno upravno jurisdikcijo (administrative jurisdiction of the states). Ti zakoni so še
posebej pomembni, kajti če zakon vsebuje le en člen, ki v kakorkoli zadevajo pravice dežel, potrebuje celotni •
zakon odobritev zveznega sveta,
•
prenos jurisdikcije na Evropsko unijo.
Kazalec pomembnosti udeležbe zveznega sveta v nemškem zakonodajnem postopku je obseg zakonov, ki zahtevajo
soglasje zveznega sveta. Soglasnih zakonov je v nemškem zakonodajnem postopku kar petdeset odstotkov, tako
da je vloga zveznega sveta velika, saj zvezni zbor v vsakem drugem zakonu ne more odločiti po svoji volji, ampak
mora pri tem upoštevati tudi mnenje zveznega sveta.232
ZRN ima torej v izjemnih primerih petfazni zakonodajni postopek. Vsekakor pa je bistveno, da ima za razrešitev
nesoglasja med zveznim zborom in zveznim svetom - smiselno četrto fazo, ko skupni (posredovalni) odbor
zveznega zbora in zveznega sveta pripravi kompromisni predlog zakona
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V primeru, ko soglasje zveznega sveta ni obvezno, pa ima zvezni svet na voljo suspenzivni veto (zvezni svet se
odloči za suspenzivni veto z absolutno večino svojih članov), kar pomeni, da bo moral zvezni zbor o zakonu
ponovno glasovati, vendar pa ga lahko kljub temu preglasuje z absolutno večino (Objection Bills). Poleg tega velja,
da če suspenzivni veto zveznega sveta temelji na dvotretjinski večini, mora biti veto v zveznem zboru prav tako
preglasovan z dvotretjinsko absolutno večino. V primerjavi s slovenskim državnim svetom, ki ima na razpolago
sedem dni, ima Bundestag veliko več časa na razpolago za vložitev veta: ko je zakon sprejet v Bundestagu ima
najprej tri tedne časa za zahtevo po posredovalnem odboru, zatem pa še dva tedna časa za vložitev suspenzivnega
veta.233 V suspenzivnem vetu in v preglasovanju omenjenega veta v prvem domu z absolutno večino sta si nemški
in avstrijski zvezni svet najbolj podobna.
Nemška ustava pozna tudi postopek v stanju nujne zakonodaje (State of legislative emergency). Omenjeno stanje
razglasi predsednik republike na zahtevo vlade in s soglasjem zveznega sveta v primeru, če zvezni zbor ne
izglasuje zaupnice na zahtevo ministrskega predsednika in zvezni zbor ni razpuščen. Predsednik razglasi stanje
glede na to, če zvezni zbor zavrne zakon kljub temu, da ga je vlada razglasila za nujnega. Če zvezni zbor ponovno
zavrne zakon ali ga sprejme s spremembami, ki so nesprejemljive za vlado oziroma če zvezni zbor ne glasuje o
njem v roku štirih tednov od prejetja zadnjega predloga, se zakon smatra za sprejetega, če ga potrdi zvezni svet.234

Belgijsko predstavniško telo je v zakonodajnem postopku določenih zakonov popolno dvodomeno. Zadeve, ki so v
zvezi z monarhijo in njenimi institucijami, se proučujejo v združeni zbornici (United Chambers), ki jo predstavljata
predstavniški dom in senat skupaj. V naslednjih zakonodajnih postopkih imata oba domova belgijskega
predstavniškega telesa enake pristojnosti (to pomeni, da morata oba domova sprejeti predlog zakona v enakem
besedilu):
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

pripravljalni postopek pri spreminjanju ustave in celoten postopek spreminjanja ustave,
zakoni, ki zahtevajo posebno večino in zakoni, ki obravnavajo strukturo in osnovne interese države (npr.:
volilni zakoni, zakoni o jezikovnih skupinah, zakoni o svetih federalnih enot...),
zakoni, ki obravnavajo belgijske mednarodne odnose (npr.: zakoni o prenosu določenih funkcij na Evropsko
unijo in NATO, zakoni o potrditvi mednarodnih pogodb...),
zakoni, ki zadevajo državni svet (Conseil d' Etat),
zakoni o organizaciji sodišč in sodnih zborov,
zakoni o odnosih med federacijo, federalnimi enotami in regijami,
zakoni, ki so vložini temu seznamu s posebnim večinskim zakonom.

V običajnem zakonodajnem postopku ima senat zapostavljeno vlogo nasproti prvemu domu, kar kaže na nepopolno
(omejeno) dvodomnost. Zakon, ki ga predstavniški dom sprejme, se na pobudo najmanj petnajstih senatorjev v
petnajstih dneh prouči še v senatu. V šestdesetih dneh mora senat zaključiti s proučevanjem zakona in ga poslati
nazaj v prvi dom. Zakon, ki ga senat ni sprejel, se v spodnjem domu proučuje kot zakon brez vložinih amandmajev.
Če senat na zakon vloži amandmaje, se zakon ponovno pošlje v prvi dom. Postopek se nato še enkrat ponovi in
šele ko senat tudi v drugo zavrne zakon, ima v zadnji fazi končno besedo predstavniški dom. Za razreševanje
konfliktov med domovoma imajo v Belgiji uvedeno tudi parlamentarno posvetovalno komisijo (parliamentary consultation commission), ki je sestavljena na podlagi enakega števila predstavnikov iz obeh zbornic in rešuje probleme
in nesoglasja, ki so nastala med obema zbornicama.236 Kljub temu ima v primeru nerazrešenega nesoglasja zadnjo
odločitev predstavniški dom.
V določenih primerih pa ima belgijski ustavni sistem uvedeno enodomnost, saj je zakonodajna pristojnost senata
povsem omejena. Zakonodajno pristojnost v teh primerih izvajata le predstavniški dom in kralj. To je predvsem o
zadevah s področja civilne in kazenske odgovornosti zveznih ministrov. Omenjena rešitev je samoumevna, saj je
predstavniški dom tisti, ko lahko prekliče imuniteto zveznim ministrom. Torej je samo predstavniški dom tudi
pristojen za oblikovanje pravil s področja civilne in kazenske odgovornosti zveznih ministrov.236
Ruski zakonodajni postopek pa se izvaja v naslednji smeri. Zvezne zakone, ki jih sprejme državna duma (zakonodajni
postopek v državni dumi poteka preko treh branj), pošljejo v petih dneh v svet federacije. Poslovnik sveta določa,
da morajo svetniki ter predvsem ustrezni odbor prejeti besedila zakonov v naslednjih 48 urah. Svet mora zakon
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proučiti v roku štirinajstih dni (obstaja tudi poseben predpis, ki omogoča svetu tudi prekoračitev tega roka v primeru
zelo pomembnih zakonov).237
V primeru, ko svet federacije zavrne predlog zakona dume, se predlogi za spremembo zakona predložijo ustreznemu
odboru državne dume, ki poda svoje mnenje na odločitve sveta federacije in predloži možnosti za rešitev nesoglasja.
V ta namen lahko duma zahteva z absolutno večino ustanovitev posredovalnega odbora (arbitration committee,
arbitražni odbor), ki je sestavljen iz dveh skupin: predstavnikov dume in predstavnikov sveta federacije. Razdelitev
odbora na skupini je pomembna zato, ker mora posredovalni odbor doseči rešitev nesporazuma z absolutno večino
v obeh skupinah odbora. Rešitev odbora (protokol) nato obravnava državna duma, ki lahko proučuje samo predlog
posredovalnega odbora in ne zakon v celoti. Če posamezno točko protokola spodnji dom zavrne, lahko duma
zahteva, da posredovalni odbor nadaljuje z delom in v roku deset dni doseže nove predloge rešitev. Ko predlog
arbitražnega odbora sprejme državna duma, jo njen predsednik pošlje v potrditev svetu federacije. Če duma ne
soglaša z rešitvijo posredovalnega odbora in se ne strinja z zavrnitvijo zakona s strani sveta federacije, lahko
glasuje o predlogu zakona v prvotni obliki. Zakon je sprejet, če ga člani dume podprejo z dvotretjinsko večino,238
Nekatere zakone mora najprej obravnavati svet federacije (državni proračun, zvezni davki, denarna menjava,
kreditna in carinska pravila, denarni obtok, odobritev mednarodnih sporazumov, položaj in varovanje državnih
meja, odločanje o vojnem stanju in ustavni zakoni). Zvezni zakon se smatra za sprejetega, če zanj glasuje absolutna
večina svetnikov oziroma če svet ni uspel zakona proučiti v štirinajstih dneh. Potrjen zakon nato pošljejo v roku
petih dneh predsedniku Ruske federacije v podpis in objavo.239 Če predsednik države v štirinajstih dneh zavrne
zakon, lahko državna duma in svet federacije še enkrat odločata o zakonu, vendar mora tokrat zakon dobiti
dvotretjinsko podporo v obeh zbornicah. Če je zakon tudi ponovno, z zahtevnejšo večino, sprejet, ga mora predsednik
Ruske federacije podpisati in objaviti v roku sedmih dni.240

4.4.

Časovna omejitev zakonodajnega postopka v drugem domu

Nekateri drugi domovi Evrope imajo omejeno količino časa za proučitev predloga zakona. Ta značilnost imajo
samo posamezni drugi domovi, ki niso enakopravni s prvim domom. Čim manj časa ima zgornji dom, tem bolj je
ovirana njegova vloga v zakonodajnem postopku, saj mora odločitev sprejeti v roku, ki je zakonsko ali ustavno
določen. Prekoračitev omenjenega roka ima za posledico domnevo, da se drugi dom strinja s predlogom zakona,
ki ga je oblikoval prvi dom.
Časovno najbolj omejen pri izvrševanju zakonodajne vloge je slovenski državni svet. V Ustavi Republike Slovenije
je navedeno, da zakone razglaša predsednik republike najkasneje 8 dni po njihovem sprejemu. Pred razglasitvijo
zakona pa lahko državni svet v skladu z 91. členom ustave v sedmih dneh od sprejetja zakona in še pred njegovo
razglasitvijo zahteva, da državni zbor o njem še enkrat odloča (suspenzivni veto).241 Čas za proučitev zakona v
državnem svetu je zelo kratek, saj se od prejetja zakona skrajša čas za proučitev in obravnavo na 6 ali celo samo
na 4 dni. Zato je pomembno, da državni svet skrbno nadzoruje sprejemanje zakonov v državnem zboru in pravočasno
opravi sejo o sprejetem zakonu.
Osem dni več časa kot slovenski državni svet je imel hrvaški županijski dom za proučitev zakona. Pravico do
suspenzivnega veta je lahko izrabil v roku petnajstih dni od izglasovanja zakona v prvem domu.242 Neizglasovanje
veta oziroma prekoračitev roka pomeni, enako kot pri slovenskem državnem svetu, da lahko predsednik republike
zakon razglasi.
Zakon, ki ga v Belorusiji sprejme poslanska zbornica, mora v petih dneh prispeti v zgornjo zbornico, kjer imajo
dvajset dni časa za njegovo proučitev in glasovanje o njem. Če v omenjenem roku svet federacije ne uspe oblikovati
mnenja o zakonu se ta šteje za sprejetega.243
Druga domova dveh držav, poljski in češki senat, imata postopek proučevanja zakona časovno omejen na trideset
dni. Če senat zamudi omenjen rok se zakon šteje za odobrenega. Slednja značilnost velja za oba druga domova.244
Predlog zakona, ki ga španski kongres potrdi in pošlje senatu, mora senat obravnavati v roku dveh mesecev (ta
rok se skrajša na dvajset dni v primeru hitrega postopka). Kongres nato z navadno večino sprejme ali zavrne
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senatne amandmaje oziroma lahko preglasuje veto z absolutno večino. Z navadno večino lahko preglasuje senatni
veto le v primeru, da je minilo več kot dva meseca od intervencije senata.245
Od vseh drugih domov, ki imajo časovno omejitev pri proučevanju zakonov, ima največ časa za proučitev zakona
irski senat. Omenjen rok znaša 90 dni. V primeru neupoštevanja omenjenega roka se zakon šteje za sprejetega, če
se tako odloči predstavniški dom v sto osemdesetih dneh.246
Omejitev proučevanja zakona na določen čas pa je uveden tudi pri vseh štirih državah, ki imajo glede določenih
zakonov uvedeno popolno dvodomnost in glede preostalih zakonov nepopolno dvodomnost oziroma kar enodomnost.
To so Avstrija, Belgija, Zvezna republika Nemčija in Rusija. Časovna omejitev drugih domov omenjenih držav velja
samo za tiste zakone, pri sprejemanju katerih so v neenakopravnem položaju nasproti prvemu domu.
Glede na značilnost, da je država federativno urejena in da so federalne enote paritetno zastopane v drugem domu,
ima ruski svet federacije zelo malo časa za proučitev zakona. Poslovnik sveta federacije določa, da morajo
svetniki ter predvsem ustrezni odbor prejeti besedila zakonov v naslednjih oseminštirideset urah. Svet mora zakon
proučiti v roku štirinajstih dni (obstaja tudi poseben predpis, ki omogoča svetu tudi prekoračitev tega roka v primeru
zelo pomembnih zakonov).247
Več časa na voljo ima nemški Bundesrat, ki je upravičen vložiti svoj komentar na predlagan zakon v roku šestih
tednov; v določenih primerih se ta rok podaljša na devet tednov oziroma skrajša na tri tedne.248
Nemški drugi dom ima šest tednov časa za proučitev zakona, drugi dom Avstrije pa dva tedna več za seznanitev
z zakonom in odločitev o vložitvi veta. Ko poročevalec odbora prenese poročilo v avstrijski zvezni svet ima ta
osem tednov časa, da se odloči, ali bo vložil veto na zakon ali ne.249
V Belgiji mora najprej priti do odločitve o preučitvi zakona v drugem domu (v roku petnajst dni od sprejema zakona
v prvem domu). Zakon, ki ga predstavniški dom sprejme, se na pobudo najmanj petnajstih senatorjev prouči še v
senatu. Po potrjeni odločitvi ima na razpolago, primerjalno z drugimi zgornjimi domovi, veliko časa, saj mora v
šestdesetih dneh zaključiti s proučevanjem zakona in ga poslati nazaj v prvi dom.250

4.5.

Vloga drugih domov pri sprejemanju državnega proračuna

Državni proračuna je akt države, s katerim se določijo finančni prihodki in odhodki določene države v koledarskem
letu. Enako kot pri sprejemanju zakonov imajo drugi domovi v veliki večini vlogo tudi pri sprejemanju državnega
proračuna. Državni proračun v večini držav pojmujejo kot finančni zakon, za katerega v veljajo v osnovi enaka
pravila pri sprejemanju kot za običajen zakon, vendar pa so lahko določene posebnosti za njegovo izglasovanje.
Prav zaradi pomembnosti državnega proračuna imajo določene države drugače urejen postopek sprejemanja
državnega proračuna. Slovenija je primer, kjer je državni proračun urejen kot akt državnega zbora, ki ni zakon. Ker
ima večina dvodomnih držav uvedeno enako pristojnost drugih domov pri sprejemanju državnega proračuna kot pri
sprejemanju ostalih zakonov, bodo v tem delu raziskave navedene predvsem značilnosti držav, ki od tega pravila
odstopajo.
Trije drugi domovi, avstralski in irski senat ter dom lordov Velike Britanije, imajo vlogo pri sprejemanju državnega
proračuna, vendar so pri proučevanju in odločanju o njegovem sprejemu omejeni. Ta omejitev je pomembna zato,
ker sicer pri sprejemanju ostalih zakonov niso v takšnem obsegu omejeni kot pri sprejemanju proračuna. Omenjena
značilnost velja za avstralski senat, ki ima v zakonodajnem postopku enako vlogo kot predstavniški dom. Vendar
pa to ne velja za postopek sprejemanja državnega proračuna, finančne in davčne zakone. Za njih je značilno, da jih
senat ne sme predlagati in ne dopolnjevati. Če hoče senat vložiti amandma k takšnemu zakonu oziroma državnemu
proračunu, mora zahtevati, da dopolnilo sprejme predstavniški dom. Ko se takšna zahteva pojavi, zakon ne nadaljuje
postopka v senatu, dokler prvi dom ne sporoči, da je amandma sprejet oziroma dokler ne dosežejo sporazuma
glede dopolnila.251
72

Podobno kot za avstralski senat velja za irski senat. Ustava Irske prepoveduje senatu, da bi podal iniciativo za
finančno zakonodajo (med katero spada tudi državni proračun) in slednjim zakonom ne more vlagati amandmaje,
ampak lahko podaja le priporočila. Rok za proučitev finančne zakonodaje je zmanjšan iz 90 (kot velja za nefinančno
zakonodajo) na 21 dni.252 Zakonodajna iniciativa in pravica do vlaganja amandmaja oziroma izglasovanja
suspenzivnega veta je onemogočena tudi pri odločanju o finančni zakonodaji v drugem domu, domu lordov, Velike
Britanije.253
Določeni drugi domovi Evrope pa nimajo pravice do udejstvovanja v postopku sprejemanja državnega proračuna.
Takšno rešitev imajo uvedeno v avstrijskem ustavnem sistemu, kjer zvezni svet nima veta pri odločitvah zveznega
zbora, ki zadevajo proračun, zvezne finance in zvezno vlado.254 Tudi belgijski senat nima nikakršnih pristojnosti pri
sprejemanju državnega proračuna.255 V postopku sprejemanja proračuna se ne sme udejstvovati češki senat.256
Za slovenski državni svet in hrvaški županijski dom je značilno, da ne moreta podati veta na državni proračun, lahko
pa podata mnenja pri sprejemanju državnega proračuna. Kljub temu, pa lahko državni svet izglasuje veto na Zakon o
izvajanju proračuna.257 Urejevanje državnih financ je samo v pristojnosti prvega doma tudi v Luksemburgu.258

5.

Vloga drugih domov pri sprejemanju in spreminjanju ustave

Ustava je najvišji akt države, ki določa temeljna načela o njeni družbeni, politični in gospodarski ureditvi, o temeljnih
svoboščinah in pravicah državljanov. Najpomembnejše obeležje ustave je prav njena najvišja pravna moč, saj je
na samem vrhu hierarhije pravnih aktov, vsi drugi pravni akti morajo biti z njo v skladu.
Ustava kot temeljni in hkrati najvišji pravni akt mora biti bistveno bolj trajna kot zakoni in drugi pravni akti, zato si
ustavodajalec prizadeva čim bolj zavarovati njene norme pred pogostim spreminjanjem. Ustavnopravna teorija
razlikuje med postopkom sprejemanja in postopkom spreminjanja ustave. V prvem primeru gre za sprejemanje
prve ali nove ustave, v drugem pa za spreminjanje in dopolnjevanje obstoječe ustave. Prvega lahko označimo za
ustavodajni postopek, drugega pa za ustavnorevizijski postopek, vendar v naši in tuji literaturi takega pojmovnega
razlikovanja ne srečamo. Razlog je v tem, da ustave praviloma ne urejajo posebej postopka spreminjanja ustave in
posebej postopka sprejemanja nove ustave. Pomembne razlike obstajajo tudi znotraj obeh postopkov. Znotraj
ustavodajnega sprejemanja je potrebno razlikovati med postopkom sprejemanja prve in postopkom sprejemanja
nove ustave, znotraj ustavnorevizijskega postopka pa tudi med postopkom dopolnjevanja ustave (delna revizija) in
postopkom obsežnejšega spreminjanja ustave (popolna revizija).259
V teoriji splošno sprejeta delitev ustav na toge in gibke ustave temelji na postopku njihovega spreminjanja. Večina
ustav sodi v kategorijo togih ustav (izjema je Velika Britanija); stopnja togosti pa je različna: najvišja je v sistemih,
kjer trajno ali začasno prepovedujejo revizijo posameznih določb ustave. Nekatere ustave prepovedujejo spreminjanje
republikanske oblike vladavine (npr. francoska in italijanska), federativne ureditve (npr. nemška) ali kakšnih drugih
značilnosti države (npr. v Romuniji se z revizijo ustave ne sme spremeniti narodnega, neodvisnega, centralnega in
nedeljivega položaja romunske države, republiško ureditev, ozemeljsko celovitost, neodvisnosti sodstva, političnega
pluralizma in uradnega romunskega jezika. Prav tako revizija ni dopustna, če bi se z njo omejile osnovne državljanske
pravice in svoboščine260 ). Take prepovedi ne morejo učinkovito zavezovati bodočega ustavodajalca, zlasti ne, ko
gre za sprejem povsem nove ustave. Druge ustave zopet prepovedujejo spreminjanje ustave zaradi različnih
okoliščin, ki so večinoma začasne narave (npr. v Belgiji revizija ustave ni možna v primeru vojnega stanja oziroma
če se zbornici ne moreta sestati zaradi različnih okoliščin261; v Belorusiji se ustava ne sme spreminjati v času
izrednih razmer ali v času zadnjih šestih mesecev mandata poslanske zbornice262; v Romuniji ustava ne sme biti
spremenjena v času izrednih razmer ali vojnega stanja263 )
Največkrat so se ustavodajalci raje kot za prepoved spreminjanja posameznih določb ustave odločili za različen
postopek njihovega spreminjanja. Za te določbe so predpisali zahtevnejši postopek, kot je postopek za spreminjanje
večine drugih ustavnih določb. Smisel razlikovanja med rednim in posebnim postopkom revizije ustave izhaja iz
različne narave in pomena posameznih ustavnih določb ter s tem iz potrebe po različni stopnji njihove zaščite. Tako
so posamezne države uredile, da se določena poglavja ustave sprejemajo na drugačen, zahtevnejši način (v
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Belorusiji se mora poglavja ustave, ki govore o temeljih ustavnega sistema, o posamezniku, družbi in državi, o
volilnem sistemu in referendumu ter spreminjanju ustave preučiti na referendumu264 ; v ZRJ odloča o spremembi
členov ustave, ki urejajo načela, obliko vladavine, jurisdikcijo in postopek spreminjanja ustave, prvi dom sam s
kvalificirano večino265 ; v Ruski federaciji je potrebna zahtevnejša večina pri poseganju v poglavje ustave, ki obsegajo
temeljne določbe ustave in v poglavje o ustavnih spremembah266 ; kvalificirana večina in razpustitev zbornic v
Španiji v primeru popolne revizije ali delne revizije določenih členov ustave267). Različen postopek spremembe
ustave uveljavljajo tudi države, ki razlikujejo med delno in popolno spremembo ustave (npr. Švica, Avstrija in
Španija). V teh državah je postopek popolne revizije ustave bolj zahteven in zapleten, saj lahko pomeni spremembo
celotne ustave oziroma vsebinsko novo ustavo.
Ustava se spreminja v večfaznem postopku. V večini držav je ta postopek dvofazen (ustavnorevizijska iniciativa
in odločanje o spremembi ustave), ponekod tudi trifazen (potrjevanje spremembe na referendumu ali v zakonodajnih
in ustavodajnih skupščinah federalnih enot). Pravico ustavnorevizijske iniciative imajo lahko: določeno število
poslancev, domovi parlamenta, predsednik republike, vlada, določeno število volivcev in federalne enote.
Zakonodajno telo mora najprej odločiti o predlogu za spremembo ustave, po njegovem sprejemu pa tudi o predlagani
spremembi ustave. Za spremembo ustave je praviloma predpisana kvalificirana in nenavadna večina, ki velja za
sprejem zakonov.
Najpogosteje spreminja ustavo zakonodajno telo, vendar po posebej predpisanem in praviloma zahtevnejšem
postopku, kot je zakonodajni. Sprememba ustave je lahko v enaki pristojnosti obeh domov parlamenta, medtem ko
ima v zakonodajnem postopku velikokrat končno besedo prvi dom. Drugi dom ima lahko v ustavnorevizijskem
postopku manjše pristojnosti od prvega doma ali pa jih sploh nima. Redkeje o reviziji ustave odločata oba domova
združena v enotno telo (npr. v Franciji). Poseben način revizije ustave je tudi ta, da zakonodajno telo, ki je sprejelo
predlog za spremembo ustave, ne more ustave tudi dokončno spremeniti, temveč lahko to stori le novoizvoljeno
zakonodajno telo (potem ko se prejšnje razpusti in se izvedejo predčasne volitve ali ko je izvoljeno na rednih
volitvah). Volitve članov novega parlamenta omogočajo državljanom, podobno kot pri volitvah ustavodajne skupščine,
da se posredno izrečejo tudi o spremembah ustave, ki jo zastopajo politične stranke ali posamezni kandidati (t.i.
prikrit referendum).Ta način revizije je predpisan npr. v ustavah Belgije, Nizozemske in Španije (v primeru popolne
revizije ustave ali delne revizije ustave, ki obsega določene člene ustave).
Ustavodajna skupščina (konstituanta, konvent, konvencija) je telo, ki ga izvolijo državljani, z izključno nalogo
sprejeti ali spremeniti ustavo. Ob njej lahko ustavo spreminja tudi zakonodajno telo. 268 Izmed proučenih držav
imajo konstituanto za spremembo ustave uvedeno samo v Združenih državah Amerike, vendar ne kot edini,
temveč eden izmed načinov spreminjanja ustave.
Medtem ko je postopek spreminjanja ustave v ustavodajni in zakonodajni skupščini samostojen način revizije, je
ustavodajni referendum le vložitna možnost odločanja v postopku spreminjanja ustave. To je oblika neposrednega
odločanja volivcev o spremembi ustave ali o novi ustavi. V nekaterih državah je referendum predpisan ob vsakršni
spremembi ustave (npr. v Švici; v Avstraliji mora biti predlog za spremembo ustave predložen v vsako državo
volivcem, ki so kvalificirani za izvolitev članov predstavniškega doma269 ; v Franciji, kadar odločitev ni sprejeta na
kongresu270 ; na Irskem271) ali vsaj ob popolni reviziji ustave (npr. v Avstriji) - obligatorni referendum. V večini držav,
ki predvidevajo neposredno sodelovanje ljudstva pri reviziji ustave, pa referendum ni obvezen. Potrebno ga je
razpisati, če ga zahtevajo z ustavo pooblaščeni subjekti (npr. v Italiji, za delno revizijo v Avstriji, v Belorusiji, v
Španiji, v Sloveniji) ali če so izpolnjeni določeni pogoji (npr. na Poljskem morata biti izpolnjena oba kriterija: spremembo
členov poljske ustave, ki govorijo o republiški ureditvi, temeljnih človekovih pravicah in svoboščinah ali spreminjanju
ustave, lahko uvedejo na referendum samo pooblaščeni subjekti272 ) - fakultativni referendum.
Ob različnih sistemih revizije je potrebno omeniti posebnosti spreminjanja ustav v federativnih državah.
Najpomembnejša značilnost tega postopka je sodelovanje federalnih enot pri sprejemanju zvezne ustave. Federalne
enote lahko v tem postopku sodelujejo posredno - preko njihovih predstavnikov v federalnem domu zveznega
parlamenta (npr. v ZRN) ali neposredno - odločitev zveznega parlamenta mora potrditi določeno število federalnih
enot.273
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5.1.

Drugi domovi z enako pristojnostjo kot prvi domovi v ustavnorevizijskem postopku

Pomembna pristojnost drugega doma je, če lahko v enakem obsegu kot prvi dom spreminja oziroma sprejema
temeljni pravni akt države. Enake pristojnosti v ustavnorevizijskem postopku ima večina drugih domov Evrope:
italijanski in belgijski senat, beloruski svet republike, nizozemska prva zbornica, romunski senat, nemški zvezni
svet, švicarski stanovski svet, češki, francoski in španski senat, dom narodov Bosne in Hercegovine, poljski
senat in ruski svet federacije. Enako sodelovanje prvega in drugega doma predstavniškega telesa pri spreminjanju
ustave je značilno tudi za drugi dom Avstralije in Združenih držav Amerike. V večini držav je za oba domova
uvedena enaka večina v ustavnorevizijskem postopku. Razen v primeru Italije, kjer morata zbornici doseči absolutno
večino, je večina, ki jo mora zakonodajno telo doseči za spremembo ustave, kvalificirana. Največkrat mora biti
sprememba izglasovana z dvotretjinsko, v posameznih primerih pa tudi s tripetinsko večino (primer Češke republike,
Francije in Španije).
V Italiji zakone za revizijo ustave in druge ustavne zakone sprejme vsaka zbornica na podlagi dveh zaporednih
obravnav, med katerima morajo preteči vsaj trije meseci, potrjeni pa so z absolutno večino glasov članov vsake
zbornice na drugem glasovanju. Sami zakoni pa so dani na referendum, če v treh mesecih od njihove objave to
zahteva petina članov katere od zbornic ali petsto tisoč volivcev ali pet deželnih svetov. Zakon, ki je dan na
referendum, ni razglašen, če ni potrjen z večino veljavnih glasov. Zakon se ne sme vložiti na referendum, če je bil
na drugem glasovanju v vsaki zbornici potrjen z dvotretjinsko večino. Ustava Republike Italije tudi določa, da
republikanska oblika države ne more biti predmet ustavne revizije.274
Postopek spreminjanja ustave v Belgiji je namenoma okoren, saj se z njim poskuša omejiti hitre spremembe
ustave. Ustava Belgije predpisuje tri stopenjski postopek za spremembo ustave. Na prvi stopnji zvezna zakonodajna
oblast sprejme odločitev o reviziji ustave, kateri sledi takojšen in avtomatičen razpust obeh zbornic. Na zadnji
stopnji nato novo izvoljeni zbornici spremenita ustavo z navzočnostjo najmanj dveh tretjin članov in ti potrdijo
spremembo z dvotretjinsko večino glasov.275 V primeru vojnega stanja oziroma če se zbornici ne moreta zaradi
različnih okoliščin sestati revizija ustave ni možna.276
Enaka večina kot v belgijskem senatu se uporablja v ustavnorevizijskem postopku Belorusije. Ustavnorevizijski
oziroma ustavodajni postopek Belorusije se začne na iniciativo predsednika republike ali najmanj 150 000 državljanov
republike Belorusije, ki so zmožni voliti. Sprememba ustave je sprejeta, če jo beloruski parlament dvakrat potrdi v
obdobju treh mesecev. Vsaka od zbornic parlamenta mora zbrati najmanj dve tretjini glasov vseh članov zbornice.
Ustava se ne sme spreminjati v času izrednih razmer ali v času zadnjih šestih mesecev mandata poslanske
zbornice. Z belorusko ustavo je omogočen tudi postopek spremembe ustave z ustavnorevizijskim referendumom,
na katerem mora dobiti predlog večinsko podporo.277
Dvotretjinska podpora je značilna tudi za uveljavitev ustavne spremembe na Nizozemskem. Ko zbornici Nizozemske
potrdita ustavno spremembo, jih je potrebno razpustiti. Za uveljavitev ustavne spremembe mora novoizvoljen
parlament spremembo potrditi z dvotretjinsko podporo.278
Ustavno revizijo v Romuniji lahko sproži predsednik republike na predlog vlade, najmanj četrtine članov poslanske
zbornice, najmanj četrtine senatorjev ali najmanj pol milijona državljanov Romunije. Ustavna sprememba je sprejeta,
če zanjo glasuje najmanj dve tretjini obeh zbornic.279 Če zbornici ne moreta doseči soglasja s posredovalnim
postopkom, morata zbornici doseči rešitev preko skupnega zasedanja obeh zbornic. Ustavna sprememba je
izglasovana, če zanjo glasuje najmanj tri četrtine skupnega števila poslancev in senatorjev. Ustavna revizija pa
dobi veljavo šele po odobritvi na referendumu, ki sledi v roku trideset dni. Z revizijo ustave pa se ne more spremeniti
narodnega, neodvisnega, centralnega in nedeljivega položaja romunske države, republiško ureditev, ozemeljsko
celovitost, neodvisnosti sodstva, političnega pluralizma in uradnega romunskega jezika. Prav tako revizija ni
dopustna, če bi se z njo omejile osnovne državljanske pravice in svoboščine. Končno ustave tudi ne sme biti
spremenjena v času izrednih razmer ali vojnega stanja.280
Tudi v Nemčiji in ZDA morata oba domova z dvotretjinsko večino potrditi spremembo osnovnega zakona
(Grundgesetzt) oziroma ustave.281 Ustavnorevizijski postopek ZDA se začne na predlog kongresa ali s konvencijo,
ki jo organizirajo predstavniška telesa dveh tretjin držav. Kadar predlog za spremembo ustave izide iz kongresa
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mora spremembo ustave podpreti vsaka od zbornic z najmanj dvotretjinsko večino. Predlagane spremembe morajo
potrditi tri četrtine predstavniških teles držav ZDA ali jih mora potrditi konvencija v treh četrtinah držav.282
Za sprejem ustavnih sprememb in ustavnih zakonov v Češki republiki je potrebno pridobiti tri petine glasov vseh
poslancev v poslanski zbornici in tri petine vseh senatorjev v senatu (zahtevna absolutna večina).283
Enaka večina je potrebna v francoskem ustavnorevizijskem postopku. Iniciativo za spremembo ustave ima francoski
predsednik republike. Pobudo za začetek tega postopka pa imajo ministrski predsednik in člani obeh domov
parlamenta. Za postopek revizije ustave je značilno, da ima senat enake pristojnosti kot narodna skupščina.
Slednja ne more preglasovati nasprotovanja senata. Postopek poravnave med obema zbornicama mora potekati,
dokler ne sprejmejo soglasne odločitve. Amandma pride v veljavo s potrditvijo na referendumu. Referenduma pa se
ne opravi, kadar vladni predlog za spremembo ustave sprejmeta obe zbornici parlamenta združeni v kongres
(Congress). Odločitev je sprejeta, če pridobi podporo treh petin glasovalcev. Urad kongresa predstavlja urad narodne
skupščine.
Španska ustava pozna tri načine spreminjanja ustave. Na predlog senata, kongresa ali vlade (ne morejo predlagati
sprememb ustave v primeru vojnega stanja, izrednih razmer...) morata oba domova podpreti ustavne amandmaje
s tripetinsko večino. Če domova ne dosežeta soglasja, lahko oblikujeta mešano komisijo (Joint Commission), ki je
sestavljena tako iz članov senata in kongresa. O rešitvi, ki jo izdela omenjena komisija nato glasuje vsak dom
posebej. Drugi način pride v poštev v primeru, če revizija ne poteka po omenjenem postopku in če besedilo
ustavnega amandmaja sprejme senat z absolutno večino, potem lahko kongres sprejme spremembo ustave z
dvotretjinsko večino. V roku petnajstih dni po potrditvi ustavne spremembe v obeh domovih lahko desetina članov
senata ali kongresa zahteva, da le to potrdijo še volilni upravičenci na referendumu. Tretji postopek spreminjanja
ustave pa pride v poštev v primeru popolne revizije ali delne revizije ustave, ki zajema spremembo določenih
členov ustave (temeljne ustavne določbe, temeljne človekove pravice in svoboščine, določbe, ki zadevajo kraljevino).
V takšnem primeru morata oba domova revizijo sprejeti z dvotretjinsko večino, nato pa sta avtomatsko razpuščena.
Novo oziroma revidirano ustavo sprejmeta novo izvoljena domova španskega parlamenta z dvotretjinsko večino.284
Posebnost v skupini držav z enakopravno dvodomnostjo pri sprejemanju in spreminjanju ustave predstavljata
Švica in Avstralija. Kljub temu, da imata druga domova v ustavnorevizijskem postopku obeh držav res enake
pristojnosti kot prva domova, je njun vpliv na končno odločitev o spremembi ustave precej manjši v primerjavi z
ostalimi državami v tej skupini. O končni odločitvi namreč odločajo državljani na referendumu. V manjšem obsegu
velja to tudi za francoski senat.285
Švica ima glede ustavnorevizijskega postopka uveden referendum, ki se izvede na podlagi ljudske iniciative.
Zaradi te značilnosti je ustavodajna oblast v Švici skoraj povsem v rokah volivcev. Sto tisoč državljanov, volilnih
upravičencev, lahko predlaga popolno revizijo zvezne ustave v Švici. Oba domova parlamenta sta razpuščena in
o popolni reviziji glasujeta novoizvoljeni zbornici predstavniškega telesa. Predlog se nato predloži državljanom na
referendum. Delno revizijo lahko zahteva sto tisoč volilnih upravičencev, državljanov Švice ali pa se sprejema po
enakem postopku kot zakon. Vsaka revizija ustave se mora potrditi na referendumu.286
Unikaten sistem spreminjanja oziroma sprejemanja ustave ima uvedena Avstralija. Predlog za spremembo ustave
. v Avstraliji morata sprejeti oba domova avstralskega parlamenta z absolutno večino. Nato mora biti predlog v roku
najmanj dveh mesecev in največ pol leta predložen v vsako državo volivcem, ki so kvalificirani za izvolitev članov
predstavniškega doma. V primeru da domova ne soglašata z besedilom predloga zakona pride do podobnega
položaja kot pri sprejemanju zakonodaje, vendar z različnim zaključkom. Če po sprejetju predloga v predstavniškem
domu, senat zavrne predlog ali ga sprejme z dopolnili, se zakon vrne v postopek v prvi dom. Ko po preteku roka
treh mesecev v predstavniškem domu ponovno sprejmejo zakon v prvotni obliki in senat zopet zavrne zakon
oziroma ga sprejme z dopolnili (torej nobena zbornica ne odstopi od svojega stališča), lahko generalni guverner kot
predlog za spremembo ustave omenjenim kvalificiranim volivcem predstavniškega doma predloži zadnje predložen
predlog prvega doma z ali brez vložinih amandmajev, s katerimi sta se obe zbornici strinjali. Za sprejetje ustavne
spremembe je potrebno, da zanjo glasuje v večini držav večina volivcev.287
Za tri države pa je značilno, da imata oba druga domova enake pristojnosti v ustavnorevizijskem postopku, vendar
je za potrjevanje ustavnih sprememb uzakonjena različna večina za posamezen dom. Eden od domov lahko torej
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na lažji način doseže odločitev o spremembi oziroma sprejemu ustave kot v drugi. Takšno ureditev poznajo v Bosni
in Hercegovini, na Poljskem in v Ruski federaciji.
Ustava Bosne in Hercegovine dopušča spreminjanje ustave tako, da morata spremembo potrditi oba domova
parlamentarne skupščine. Predstavniški dom mora odločitev sprejeti z navadno dvotretjinsko večino, dom narodov
pa z navadno večino.288
Na Poljskem lahko zahteva spremembo ustave najmanj ena petina članov poslanske zbornice, senat ali predsednik
republike. Ustavno spremembo mora sprejeti poslanska zbornica z najmanj dvotretjinsko večino ob prisotnosti
najmanj polovice poslancev in senat z absolutno večino ob prisotnosti najmanj polovice članov senata. V primeru,
da se spreminjajo členi iz delov poljske ustave, ki govorijo o republiški ureditvi, temeljnih človekovih pravicah in
svoboščinah ali spreminjanju ustave, lahko najmanj petina poslancev, senat ali predsednik republike zahtevajo
naknadni potrditveni referendum.289
V Ruski federaciji pa lahko predlog za spremembo ustave poda poleg sveta federacije še predsednik republike,
državna duma, vlada, zakonodajna telesa federalnih enot (legislative apparatus of members of the federation) in
najmanj ena petina članov sveta federacije oziroma državne dume. Zvezna skupščina ne sme posegati v poglavja
ustave, ki obsegajo temeljne določbe ustave (prvo poglavje), pravice in svoboščine človeka in državljana (drugo
poglavje) ter v poglavje o ustavnih spremembah (deveto poglavje). Za spremembe prvega in devetega poglavja
mora glasovati tri petine članov obeh domov.290 Zvezni ustavni zakoni so sprejeti, če zanje glasuje najmanj tri
četrtine članov sveta federacije in najmanj dve tretjini predstavnikov državne dume.291

5.2.

Drugi domovi z manjšo pristojnostjo od prvega v ustavnorevizijskem postopku

Dva druga domova, zvezni svet Avstrije in zbor republik Zvezne republike Jugoslavije, imata manjše pristojnosti
od prvega doma na ustavodajnem oziroma ustavnorevizijskem področju.Ta rešitev ima za posledico, da na določene
dele ustave drugi dom nima nikakršnega vpliva.
V Avstriji je pri sprejemanju ali spreminjanju ustavnih zakonov oziroma zakonih, ki vplivajo na položaj dežel v
državi ali vplivajo na ustavni položaj senata potrebno soglasje zveznega sveta. Potrebna je navzočnost polovice in
odločitev dveh tretjin članov zveznega sveta. 292 Sicer sprejema ustavne zakone samo nacionalni svet. Popolno
revizijo ustave morajo potrditi državljani na referendumu. Referendum za delno revizijo pa lahko zahteva samo ena
tretjina članov nacionalnega sveta ali ena tretjina zveznega sveta.293
Predlog za spremembo ustave Zvezne republike Jugoslavije lahko poda 20 članov zbora republik, 30 članov zbora
državljanov, zvezna vlada ali najmanj 100 000 volivcev. Iz spremembe so izvzeti členi ustave, ki urejajo načela in
obliko vladavine, jurisdikcijo in postopek spreminjanja ustave. O predlogu za spremembo ustave odločata oba
domova zvezne skupščine z dvotretjinsko večino. Če predlog ni sprejet, se isti predlog za spremembo ustave ne
sme ponovno uvesti do izteka enoletnega roka od dneva prve vložitve predloga. Spremembo členov ustave, ki
urejajo načela, obliko vladavine, jurisdikcijo in postopek spreminjanja ustave, pa lahko predlaga 100 000 volivcev,
najmanj 30 članov zbora državljanov, zvezna vlada ali skupščina republike članice. Iz kroga predlagateljev za
omenjene dele ustave je torej izvzetih 20 članov zveznega zbora, kajti o predlogu odloča zbor državljanov sam z
dvotretjinsko večino. Spremembe ustave razglaša zvezna skupščina.294

5.3.

Drugi domovi brez pristojnosti v ustavnorevizijskem postopku

Med drugimi domovi Evrope so le štirje brez pristojnosti v ustavnorevizijskem postopku. To so županijski dom
Hrvaške, irski senat ter luksemburški in slovenski državni svet. Slovenski državni svet in hrvaški županijski dom
sicer imata možnost, da dajeta prvemu domu svoja mnenja pri spreminjanju ustave, vendar z njo bistveno ne
moreta vplivati na samo spremembo ustave. Končna odločitev je v rokah prvega doma.
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Pravico za predložitev spremembe ustave v Hrvaški ima najmanj petina poslancev zastopniškega doma, predsednik
republike in vlada Republike Hrvaške. O uvedbi postopka spremembe oziroma sprejemanja ustave odloča zastopniški
dom z absolutno večino glasov po predhodni poizvedbi mnenja županijskega doma. O spremembi ustave odloča
zastopniški dom, po pridobitvi predhodnega mnenja županijskega doma, z dvotretjinsko večino vseh predstavnikov
zastopniškega doma.295
Predlog za spremembo irske ustave lahko poda predstavniški dom. Predlog morajo nato predložiti na referendum.
Ustavna sprememba je sprejeta, če jo potrdi večina volivcev, ki so glasovali.296 Tudi v Luksemburgu je spreminjanje
ustave v popolni pristojnosti prvega doma - poslanske zbornice.297
Začetek postopka za spremembo slovenske ustave lahko predlaga dvajset poslancev državnega zbora, vlada ali
najmanj trideset tisoč volivcev (člen 168/1 URS). Sprememba ustave je izglasovana, če se zanjo opredeli dve
tretjini vseh poslancev - vsaj šestdeset poslancev državnega zbora. S sprejetjem spremembe ustave v državnem
zboru je revizijski postopek praviloma zaključen. Ustava predvideva nadaljevanje postopka v tretji fazi, v kateri se
volivci izrekajo o spremembi ustave. Državni zbor mora predlagano spremembo ustave predložiti v sprejem volivcem
na referendumu, če to zahteva najmanj trideset poslancev. Sprememba ustave je na referendumu sprejeta, če
zanjo glasuje večina volivcev, ki so glasovali, pod pogojem, da se glasovanja udeleži večina vseh volivcev (170.
člen URS). V ustavi je torej referendum v postopku spreminjanja ustave predviden le fakultativno in naknadno.
Sprememba ustave začne veljati z razglasitvijo v državnem zboru (171 .člen URS).298 Iz navedenega lahko spoznamo,
da državni svet nima neposrednega vpliva na ustavnorevizijski postopek. Kljub temu pa ima možnost, da posredno
vpliva nanj preko mnenj, ki jih daje državnemu zboru.

5.4.

Posebnost Velike Britanije

Od vseh omenjenih držav pa se najbolj razlikuje Velika Britanija. Za njo je značilno da nima ustave v obliki pisanega
in enovitega pravnega akta. Ustavo sestavljajo različne ustavne konvencije, ustavni običaji in novejši pisani splošni
pravni akti. "Angleška ustava" spada po svojih značilnostih med gibke ustave, za katere je značilno, da se spreminjajo
enako kot navadni zakoni. Od navadnega zakona se torej razlikuje samo po snovi, ki jo urejuje.299

6.

Razmerje drugih domov z vlado (izvršilnim organom)

Za položaj predstavniškega telesa, še posebej v parlamentarnem sistemu, je pomembno njegovo razmerje do
vlade kot nosilca izvršilne funkcije. Vlada je v sodobnih dvodomnih ureditvah vselej odgovorna prvemu domu,
različno pa je urejeno vprašanje odgovornosti vlade drugemu domu parlamenta. V popolni dvodomnosti vlada
odgovarja tudi drugemu domu parlamenta, v sistemu nepopolne dvodomnosti pa praviloma ne.
Če je drugi dom popolnoma enakopraven s prvim domom, bi moralo biti razmerje med njim in vlado popolnoma
enako kot pri prvem domu. To pomeni, da bi vlada za svoje delo morala imeti podporo v obeh domovih parlamenta.
Običajno to v parlamentarnem sistemu pomeni, da mora vlada dobiti pred začetkom dela zaupnico v obeh domovih
parlamenta in da se ji tudi nezaupnica lahko izreče le v obeh domovih. To načelo je dosledno uresničeno v italijanski
ustavni ureditvi. Enako velja glede nezaupnice vladi. V ustavni praksi seje uveljavilo stališče, da se vlade izmenično
predstavijo najprej različnim domovom. Ena vlada najprej enemu domu, naslednja najprej drugemu domu.Tudi do
glasovanja o nezaupnici lahko pride le na predlog, dan v kateremukoli domu. Odgovornost vlade obema domovoma
parlamenta seveda nima posledic samo za položaj drugega doma, ki je s tem znatno okrepljen, temveč vpliva tudi
na razmerje med vlado in parlamentom kot celoto. Prav gotovo taka odgovornost ta razmerja močno zapleta in jih
dela nepredvidljiva, saj je položaj vlade izpostavljen dvojnim nevarnostim.300
78

6.1.

Drugi domovi z vplivom na oblikovanje vlade in z nadzorom nad njo

Drugi domovi, ki vplivajo na oblikovanje vlade in imajo močan nadzor nad njenim delovanjem, so predvsem zgornji
domovi v popolni dvodomnosti. Največ drugih domov v sistemu popolne dvodomnosti ima enake pristojnosti s
prvim domom tudi v razmerju do vlade oziroma izvršilne oblasti. Obstajata tudi izjemi (BiH, Avstralija), kjer vlado
oblikuje samo prvi dom. Vendar sistem popolne dvodomnosti sili vlado oziroma vladajočo koalicijo prvega doma,
da kljub temu z zavezništvi vzpostavi večino tudi v drugem domu. To je posledica enakopravnega odločanja
drugega doma s prvim v zakonodajnem postopku, saj mora vlada kot največji predlagatelj zakonov zagotoviti, da
bo zakon prešel skozi zakonodajno proceduro v obeh domovih.301
V sistemih popolne dvodomnosti pa se razlikujejo tudi drugi domovi, ki neposredno skupaj s prvim domom oblikujejo
vlado oziroma izvršilni organ. Pristojnost drugega doma je močnejša takrat, ko domova posebej odločata o investituri302
vlade (Italija, ZRJ) in šibkejša, ko domova o investituri odločata skupaj na zasedanju obeh zbornic (Romunija).
Italijanski senat opravlja kontrolo nad delom vlade. Da lahko vlada ostane na položaju, mora uživati podporo obeh
zbornic, saj lahko v obeh delih zakonodajnega telesa glasujejo o zaupnici oziroma nezaupnici vladi. Na začetku
njenega delovanja, v desetih dneh po imenovanju s strani predsednika republike (ministre imenuje na predlog
ministrskega predsednika), ji mora biti izglasovana zaupnica v obeh zbornicah.303 Člani vlade niso člani parlamenta,
vendar imajo pravico oziroma dolžnost prisostvovati sejam zbornic.304
Podobna ureditev kot v Italiji velja v Zvezni republiki Jugoslaviji. Ministrskega predsednika, ki mora s svojo ekipo
in svojim programom dobiti podporo v zvezni skupščini, imenuje predsednik republike. Zvezna vlada je izvoljena,
ko je za njeno izvolitev glasovala večina vseh zveznih poslancev v vsakem od domov predstavniškega telesa s
tajnim glasovanjem.305
Zvezna jugoslovanska vlada za svoje delo odgovarja zvezni skupščini. Odgovorna je za delo svojih organov in
zveznih ministrstev. Ministrski predsednik lahko zahteva od zvezne skupščine, da glasuje o zaupnici vladi (tako
vidi ali njegova vlada še uživa večinsko podporo v predstavniškem telesu). Zvezna skupščina pa lahko zvezni
vladi izglasuje nezaupnico. Predlog za glasovanje o nezaupnici mora vložiti najmanj dvajset zveznih poslancev
enega zbora zvezne skupščine. O nezaupnici se ne sme glasovati prej kot v treh dneh od vložitve predloga in ta je
izglasovan z večino od skupnega števila članov zveznih poslancev v vsakem zboru. Predsednik zvezne vlade in
njeni člani lahko zvezni skupščini predloži odstop.306
Veliko vlogo v razmerju do vlade ima romunski senat. Razlika z italijanskim in jugoslovanskim modelom je, da
romunski parlament vladi podeli investituro na skupnem zasedanju obeh zbornic, tako da je sestava vlade odvisna
od volitev in porazdelitve sedežev v parlamentu. Najprej mora parlament potrditi kandidata za mesto ministrskega
predsednika v desetih dneh (predlaga ga predsednik države). Premier oblikuje vlado in sestavi vladni program, ki je
predmet razprave na skupnem zasedanju obeh zbornic v roku petnajstih dni. Pred razpravo se mora vsak kandidat
za ministra predstaviti parlamentu. Sledi razprava na skupnem zasedanju o oblikovani vladi in njenem programu,
končno pa jo mora parlament še potrditi. Vlada lahko začne z delom, če je prejela absolutno večinsko podporo v
parlamentu. V nasprotnem primeru mora predsednik države predložiti novega kandidata. Predsednik ima pravico,
da v primeru dveh neuspešnih investitur vlade in preteku šestdesetih dni od prvega predloga parlament razpusti.
Postopek investiture je ponovljen v primeru glasovanja o zaupnici vladi v parlamentu. Glavna vloga parlamenta v
razmerju do vlade je, da daje podporo vladi (Guvernul; člen 102).
Romunska vlada je med svojega delovanja odgovorna parlamentu. Svojo odgovornost lahko veže na svoj program
ali zakon na skupnem zasedanju obeh zbornic. Predlog za nezaupnico (motion of censure) se lahko vloži v roku
treh dni. Če je izglasovan, mora vlada odstopiti. V nasprotnem primeru pa se šteje, da je vladni program oziroma
zakon sprejet. Predlog za nezaupnico mora predlagati najmanj četrtina članov poslanske zbornice in senata na
skupnem zasedanju obeh zbornic.307
Vlada v Romuniji mora na zahtevo poslanske zbornice, senata ali parlamentarnega odbora odgovarjati na zastavljena
vprašanja (ustna ali pisna) in zagovarjati zahtevane dokumente. Poleg omenjenega vlado nadzorujejo tudi preko
odborov. Odbori lahko zahtevajo vsak dokument, ki ga poseduje vlada. Senat lahko sproži kazenski postopek proti
članom vlade za dejanja, ki so jih opravili med izvajanjem svojih nalog. Poleg senata ima to vlogo še poslanska
zbornica in predsednik republike.308
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V dveh primerih sistema popolne dvodomnosti drugi dom nima neposrednega vpliva na oblikovanje vlade. Kljub
temu ima pri nadzoru vlade zelo pomembno vlogo. Bosna in Hercegovina je ena od držav, kjer drugi dom, dom
narodov, nima vloge pri imenovanju predsednika sveta ministrov. Slednjega imenuje predsedstvo republike, soglasje
pa mora dobiti v predstavniškem domu. Lahko pa izglasuje nezaupnico svetu ministrov, na podlagi katere mora
slednji odstopiti. Poleg tega tudi proučuje poročila sveta ministrov, ki je dolžan poročati parlamentarni skupščini o
svojem delovanju in ji vsaj enkrat letno predložiti tudi višino državne porabe.309
Drugi primer, kjer drugi dom nima direktnega vpliva na izoblikovanje vlade je Avstralija. Ne glede na to je za
avstralski senat zelo pomembna funkcija nadzora, ki je še toliko bolj pomembna zaradi slabega nadzora
predstavniškega doma nad delom vlade. Koalicija strank v prvem domu, ki oblikuje vlado, ima večino v spodnjem
domu (redko kdaj ima stranka, ki oblikuje vlado, hkrati tudi večino v senatu), tako da nadzoruje način glasovanja.
Če vlada izgubi večino v prvem domu, mora odstopiti. Senat ima moč, da preiskuje in ocenjuje delo, politiko ter
zakonodajo vlade. Zato je senat znan tudi kot dom revizije (house of review). Zaradi velikih pristojnosti senata mora
vlada pridobiti naklonjenost nekaterih nevladnih senatorjev, največkrat senatorje manjših skupin in neodvisnih
senatorjev, da senat sprejme zakon, ki ga predlaga izvršilna oblast. V nasprotnem primeru lahko opozicija pridobi
omenjene senatorje na svojo stran in tako ustanovi odbor senata za nadzor nad delom in politiko vlade. Slednje
politično stanje, skupaj z demokratičnim načinom izvolitve in močnimi ustavnimi pristojnostmi, zelo nazorno
predstavlja močan nadzor nad delom vlade.
»
Senat lahko oblikuje preiskovalne odbore (select committee) za določene zadeve s področja vladnega delovanja.
Ti odbori ustvarjajo poročilo in z nastankom poročila tudi prenehajo delovati. Drug pomemben način nadzora nad
vlado prek odborov pa je preverjanje porabe proračuna po posameznih ministrstvih. To delo opravlja 8 odborov, od
katerih je vsak zadolžen za nekaj ministrstev. Odgovore na zastavljena vprašanja o porabi nato podajajo ministri,
ki izhajajo iz senata in odgovorni uradniki ustreznega ministrstva.310
Senat preverja tudi vso delegirano zakonodajo. To je zakonodajna moč, ki jo parlament zaupa generalnemu guvernerju,
ministru ali zakonodajnemu uslužbencu (statutory office holder). Delegirana zakonodaja ima polno zakonodajno
moč (enako kot zakoni, ki jih sprejema parlament) in je zelo učinkovita - zelo veliko zakonov vsebuje pooblastilo
vladi, da lahko sprejme predpise, ki določajo podrobnosti in tehnično dovršenost zakona.
Senatorji so lahko predstavniki vlade - ministri. Od marca 1998 je v senatu 9 vladnih ministrov.Ti ministri predstavljajo
tudi ministre, ki izhajajo iz predstavniškega doma. Vsak dan zasedanja, med časom spraševanja (question tirne),
jih lahko ostali senatorji sprašujejo o delu vlade ali o upravi njihovega oddelka. Člani senata smejo zastavljati
vprašanja ministrom tudi ob drugih priložnostih (v času razpravljanja o javno pomembnih zadevah ali med razpravo
splošne narave).311

6.1.1.

Posebnost Združenih držav Amerike in Švice

Združene države Amerike in Švica predstavljata posebnost pri proučevanju načina nadzora nad delom vlade.
Posebnost izhaja iz značilnosti, da nobena od omenjenih držav nima vlade. Obstoj vlade je značilen predvsem za
parlamentarne sisteme, kjer je značilno, da je vlada kot nosilka izvršilnoupravne oblasti odvisna od zaupanja
parlamenta. Obe državi pa nimata uvedenega parlamentarnega sistema pač pa imajo v ZDA predsedniški sistem,
v Švici pa skupščinski sistem.
V ZDA, kjer imajo uveden predsedniški in ne parlamentarni sistem, je načelo delitve oblasti dosledno izpeljano,
zato zakonodajna oblast nima pristojnosti pri oblikovanju izvršilne oblasti. Vlade kot posebnega kolektivnega organa
ni; nosilec izvršne oblasti je predsednik ZDA, ki hkrati opravlja tudi tisto dejavnost, ki mu pritiče kot državnemu
poglavarju. Odnos med predsednikom in kongresom se bistveno razlikuje od razmerja med vlado in parlamentom
v parlamentarnem sistemu. Tako kongres kot predsednik sta demokratično voljena organa in sta že glede na njun
nastanek drug od drugega v celoti neodvisna. V organizacijskem pomenu sta kongres in predsednik neodvisna tudi
v času trajanja njune mandatne dobe, saj kongres nima možnosti, da predsedniku izglasuje nezaupnico, kot tudi
predsednik nima ustreznega pooblastila, da razpusti kongres in razpiše predčasne volitve. Edina izjema je morebitno
uveljavljanje odgovornosti predsednika, podpredsednika ali drugih visokih uradnikov, če se jim očita, da so izdali
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državo, bili podkupljeni ali storili kakšno drugo hudo kaznivo dejanje. V teh primerih lahko pride do obtožbe (impeachment), ki jo pred senatom kot sodnikom sproži predstavniški dom. Odločitev senata lahko zajema le kazen
odstranitve s položaja in diskvalifikacijo za kakršenkoli javni položaj. Sodba je lahko izdana le z dvotretjinsko
absolutno večino senatorjev. Ta sodba pa ne izključuje odgovornosti pred rednim kazenskim sodiščem.312
V naravi stvari je, da je predsednik podrejen in vezan na zakone, ki jih sprejema kongres, in na odobritev finančnih
sredstev. Senat ima kot drugi dom možnost, da odkloni soglasje, ki ga predsednik potrebuje za sklepanje meddržavnih
pogodb (potrebna je dvotretjinska večina navzočih senatorjev), za imenovanje sodnikov vrhovnega sodišča in
imenovanje visokih državnih uradnikov.
Na drugi strani ima tudi predsednik na voljo več vzvodov, da vpliva na kongres. Predsednik ima tako imenovani
suspenzivni veto. Predsednik vpliva na kongres še s svojimi poslanicami, s katerimi v precejšnji meri prevzema
zakonsko iniciativo, vse prej kot nepomembni pa so tudi razgovori, ki jih opravlja s člani kongresnih odborov in s
kongresniki opravijo ministri in drugi visoki predsednikovi uradniki. Posplošeno je mogoče reči, da je predsednikov
vpliv soodvisen od strankarskega razmerja sil v kongresu. Čim bolj kvalificirano večino imajo kongresniki, ki so iz
iste stranke kot predsednik, toliko lažje mu uspeva, da v kongresu uresničuje svoje predloge.313
Iz navedenega lahko razberemo, da senat zaradi načela delitve oblasti nima nikakršnega vpliva na oblikovanje
izvršilne oblasti, ima pa pristojnosti za nadzor nad njenim delom. Povedano drugače: vzporedno z ločitvijo oblasti
mora obstajati tudi ustrezen sistem zavor in ravnovesij (checks and balances).
Najširše pristojnosti na področju razmerja drugega doma do vlade ima švicarski stanovski svet. Njegova vloga v
razmerju do zveznega sveta (izvršilne oblasti) je enaka vlogi prvega doma, nacionalnega sveta. Oba domova
skupaj imata neposreden in izključen vpliv na oblikovanje izvršilnega organa. Zvezna skupščina izvoli sedem
članov zveznega sveta za obdobje štirih let. Izmed njih pa imenujeta predsednika in podpredsednika zveznega
sveta za eno leto. Enkrat letno mora zvezni svet poročati zvezni skupščini o notranjem in zunanjem položaju
švicarske konfederacije. Posebna poročila mora opraviti, kadar to zahteva zvezna skupščina ali katerikoli izmed
domov švicarskega predstavniškega telesa.314
Med zahodnoevropskimi državami se je skupščinski sistem uveljavil samo v Švici. Posebnost omenjenega sistema
je prav zvezni svet, ki je najvišji izvršilnoupravni in hkrati tudi kolektivni šef države. Za položaj zveznega sveta je
bistveno, da ga ne moremo enačiti z vlado v parlamentarnem sistemu, čeprav so zadeve, ki jih opravlja, v celoti
primerljive s pristojnostmi vlade. Zvezni svet je podrejen skupščini in njenim odločitvam; skupščina mu lahko daje
celo obvezne smernice za njegovo delo. Ne more pa ga odpoklicati v času, ko traja njegov mandat. Na drugi strani
tudi zvezni svet ne more postaviti vprašanja zaupnice ali pa doseči, da se skupščina razpusti, če ta ne sprejme
njegovega predloga za izdajo zakona ali kakšnega drugega predloga. Ppoložaj zveznega sveta je primerljiv s
koalicijsko vlado, ki ni le najvišji izvršilni organ, ampak je dejansko tudi organ, ki sprejema ključne pravne in
politične odločitve, usmerja delo zveznih organov in koordinira njihovo dejavnost.315

6.2.

Drugi domovi brez vpliva na oblikovanje vlade, vendar z nadzorom nad njo

Kadar je vlada odgovorna samo prvemu domu je njen položaj odvisen samo od političnega razmerja v prvem domu.
Takšna ureditev prevladuje v večini držav, ki imajo dvodomni parlament. Najprej se je izoblikovala v angleškem
parlamentu in je postala pravilo tudi v drugih anglosaških državah. Kasneje se je razširila tudi v drugih ureditvah z
nepopolno dvodomnostjo. V angleškem parlamentu potrebuje vlada zaupanje večine samo v spodnjem domu, v
zgornjem domu pa ne, in sicer že od leta 1911 dalje.
Očitno je, da za razmerje parlamenta do vlade veljajo nekoliko drugačna pravila kot za zakonodajne pristojnosti
parlamenta. Še zlasti je to razvidno v federativno urejenih državah. Če je pri sprejemanju zakona nujno (v federaciji)
ali možno (v unitarni državi) upoštevati poleg splošnega političnega predstavništva tudi predstavništvo posebnih
interesov, pa je za razmerje med parlamentom in vlado odločilna podpora v domu, ki predstavlja splošne interese.
Samo ta dom je namreč politično strukturiran na jasen in razviden način, prek katerega je možno ugotoviti tudi,
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kakšno podporo ima vlada v samih volivcih. To je najbolj očitno v dvostrankarskih parlamentarnih sistemih, kjer
oblikuje vlado ena sama večinska stranka v parlamentu, bolj zabrisano, toda temelječe na enakih zakonitostih pa
tudi v večstrankarskih parlamentih.316
Kljub temu, da ima prvi dom odločilno vlogo v razmerju do vlade, ima tudi drugi dom vlogo pri nadzoru nad njenim
delom. Številni drugi domovi kot so avstrijski zvezni svet, belgijski senat, beloruski svet republike, francoski
senat, hrvaški županijski dom, irski senat, nizozemska prva zbornica, ruski svet federacije, španski senat in
britanski dom imajo uvedeno možnost, da postavljajo vladi pisna ali ustna vprašanja. Vlada mora zagotoviti odgovor
na takšno vprašanje, vendar pa politične sankcije v nasprotnem primeru drugi dom nima.
Avstrijski zvezni svet ima pristojnost postavljanje vprašanj vladi. Opravi se na začetku vsakega zasedanja in
lahko pripelje celo do interpelacije. Vprašanja lahko oddaja Bundesrat tudi pisno.317 Svet izvaja kontrolo vlade,
vendar nima možnosti vzpostaviti kakršnihkoli sankcij: vlada ne odgovarja drugemu domu, ampak samo prvemu
domu.318 Člani vlade imajo pravico, da se udeležujejo razprav v zveznem svetu kot tudi razprav v odborih.319 Lahko
poda tudi iniciativo za predlog resolucije (motion for resolution), ki predstavljajo izraz politične volje zbornice,
vendar nimajo izvršilnega pomena (imajo vlogo ukora).320
Enako pravico nadzorovati delo vlade ima Belgijski senat, tako da ji bodisi pošilja pisna oziroma ustna vprašanja,
bodisi zahteva obrazložitev (izdelana vprašanja lahko privedejo do proučevanja in do sprejetja predloga - motion).
Senat ima tudi pravico sprožiti preiskavo, nima pa politične sankcije nasproti vladi.321
Tudi beloruski svet republike nima pristojnosti za izvolitev ministrskega predsednika ali za glasovanje o nezaupnici
vladi.Te pristojnosti imata samo prvi dom, predstavniški dom, in predsednik republike. Člani imajo pravico do naslavljanja
vprašanj vladi, ki je na voljo enkrat mesečno na zasedanju (question tirne). Imajo tudi pravico sprožiti preiskavo proti
ministrskemu predsedniku, članom vlade in drugim vodjem državnih teles, ki jih izvoli ali oblikuje parlament. Vlada
mora poslati v parlament poročilo o njenem programu v roku dveh mesecev od njenega imenovanja.322
Podobno kot beloruski svet republike tudi francoski senat za razliko od narodne skupščine ne more vladi izglasovati
nezaupnice.323 Pri postavitvi vlade nima nobene pristojnosti. Ministrskega predsednika in na njegov predlog ostalo
vlado imenuje predsednik republike.324 Ima pa senat eno sejo na teden prvenstveno namenjeno za postavljanje
vprašanj vladi in da vlada nanje odgovori brez nadaljnjega razpravljanja v senatu. Poleg postavljanja vprašanj vladi,
ki je na dnevnem redu ob torkih zjutraj, senat organizira seje z vprašanji namenjenim vladi in razpravo dvakrat
mesečno. Poleg tega imajo senatorji možnost nasloviti vladi pisna vprašanja. Senat sicer nadzoruje delo vlade prek
odborov.325 Vlada lahko za izvedbo svojega programa zaprosi parlament za odobritev odlokov o zadevah, ki so
ponavadi urejene z zakonom. Odloke izda svet ministrov po predhodnem posvetovanju s državnim svetom (Conseil
d' Etat). Veljati začnejo z objavo, vendar so neveljavni, če jih ne predložijo v postopek ratifikacije pred parlament.326
Enako velja za hrvaški županijski dom, ki nima pristojnosti imenovati vlado in ji ne more izglasovati nezaupnico
oziroma zaupnico. Pravico do izreka nezaupnice vladi ali posameznemu ministru ima samo zastopniški dom.
Ministrskega predsednika in na njegov predlog podpredsednika vlade in člane vlade imenuje predsednik republike,
vlada pa mora dobiti podporo v zastopniškem domu.327 Županijski dom ima pravico, da v skladu s poslovnikom
postavljajo vladi Republike Hrvaške in njenim posameznim ministrom poslanska vprašanja; v primeru pisnih vprašanj
mora predstavnik vlade odgovoriti na vprašanje v roku tridesetih dni ali se opravičiti, da tega v omenjenem roku ne
more storiti. Sicer pa lahko postavljajo vprašanja vladi tudi ustno ob določenem času (aktualni sat), ki ponavadi
poteka pred začetkom obravnave prve točke dnevnega reda. Predsednik vlade je dolžan zagotoviti navzočnost
najmanj polovice članov vlade na seji županijskega doma v času, ki je odrejen za aktualno uro.328
Podobna ureditev kot na Hrvaškem je na Irskem. Imenovanje irske vlade oziroma ministrskega predsednika v
pristojnosti predsednika republike in predstavniškega doma. Vlada je odgovorna le predstavniškemu domu, zato
lahko senat z večjo svobodo razglablja o dejanjih vlade, ne da bi s tem vplival na njeno usodo. Vlado irski senat
nadzira prek naslavljanja vprašanj in prek splošnih razprav. Pravica vlade je, da se sme udeležiti zasedanj kateregakoli
doma in na sejah tega doma tudi podajati mnenja.329
Posebnost nizozemske vlade je, da je sestavljena iz kralja in ministrov. Ministre postavi kralj. V ustavi ni zaslediti
možnosti, da bi parlament glasoval o nezaupnici ali zaupnici vladi. Prva zbornica ima možnost postavljati vladi

82

pisna in ustna vprašanja. Vlada (ministri in državni sekretarji) se sme udeležiti sej parlamenta in lahko podajajo
svoja mnenja na teh sejah.330
Glavna pristojnost nadzora nad delom vlade sveta federacije v Rusiji je prav tako postavljanje vprašanj. Člani
sveta federacije lahko sprašujejo vlado v času "vladne ure".331 To je posledica dejstva, da ruska vlada ne odgovarja
zgornjemu domu, ampak samo spodnjemu - dumi in predsedniku Ruske federacije, ki sta pristojna postavitev
izvršilnega organa.332
Tudi španski drugi dom nima vpliva na oblikovanje vlade. Oblikujeta jo kralj, ki predlaga (po posvetovanju s
predstavniki kongresa) in imenuje ministrskega predsednika, in kongres, v katerem mora ministrski predsednik
prejeti zaupnico. Vse od prvih posvetovanj glede mandatarja pa do glasovanja o zaupnici je oblikovanje vlade v
celoti vezano na prvi dom (kongres poslancev). Zanimivo pri španski ureditvi pa je, da če v določenem času (v
dveh mesecih) ne pride do oblikovanja vlade, ker noben kandidat ni dobil zaupnice v kongresu, razpusti kralj s
soglasjem predsednika kongresa oba domova, torej tudi senat, ki ni v nobenem neposrednem razmerju z vlado
(99.člen).333
Kljub temu imajo senatorji v Španiji široke pristojnosti v razmerju do vlade. Lahko postavljajo vprašanja vladi
(questions), ki zahtevajo pisni ali ustni odgovor. Ustna vprašanja so predstavljena ob generalni registraciji senata
(General Registry of the Senate) med ponedeljkovim in sredinim zasedanjem. Vprašanja, ki so naslovljena na
vlado prouči predsedniški urad senata in jih uvrsti na zasedanje. Senator ima po vprašanju na voljo še vložitno
vprašanje, vendar mu je pri postopku spraševanja vlade dodeljeno le tri minute časa. Vprašanja za ustni odgovor
so možna tudi v odboru. V pisni obliki pa je možnih več vprašanj naenkrat, ki niso na noben način omejena. Slednja
vprašanja so naslovljena na predsedniški urad senata in vlada mora odgovoriti na njih v roku dvajsetih dni.334
Vsak španski senator ima pravico interpelirati (interpellate335 ) vlado. Ta navzkrižna zasliševanja so predstavljena
pisno in naslovljena na urad predsednika senata ob generalni registraciji senata. Urad predsednika nato prouči
interpelacijo in jo uvrsti na dnevni red zasedanja. Na njem ima senator petnajst minut časa, da predstavi vzrok
interpelacije, za njim pa ima vlada enako časa za odgovor. Senator lahko nato prosi za besedo, ki ne sme trajati
dlje kot pet minut. Enako časa ima ponovno vlada za odgovor. Za njo imajo priložnost vodje različnih parlamentarnih
skupin, da podajo svoje mnenje na interpelacijo. Pobudnik interpelacije lahko v primeru nezadovoljstva z odgovori
predstavnikov vlade napove vložitev predloga (motion). S predlogom poda senat določeno izjavo vladi ali pa da
razglasi svoje mnenje na določeno temo (lahko tudi nezakonodajne narave). Lahko jih pripravi odbor, parlamentarna
skupina ali najmanj deset senatorjev. Sprejem predlogov poteka na zasedanju, kamor ga predloži urad predsednika
senata. Pobudnik najprej predstavi predlog, za kar ima na voljo dvajset minut časa. Vsaka parlamentarna skupina,
ki je vložila predlogu kakšen amandma ima na voljo po deset minut časa za njegovo predstavitev, po vsaki
predstavitvi amandmaja pa ima avtor predloga možnost, da v dvajsetih minutah poda svoj odgovor. Kadar ni
podanih nobenih sprememb predloga ima dvajset minut na razpolago opozicija, ki nasprotuje predlogu. Na koncu
razprave o zakonu ima vsaka parlamentarna skupina še deset minut časa, da pove svoje mnenje o predlogu. Sledi
glasovanje. Če je predlog sprejet, mora vlada v roku šestih mesecev sporočiti senatu o njegovi izpolnitvi. Predloge
lahko sprejemajo tudi odbori.336
Španski senat lahko razpravlja o poročilu, ki ga predloži vlada. V tem primeru mora ta predlog v senatu zastopati
predstavnik vlade. Senat dobi v obravnavo tudi letna poročila različnih institucij (generalnega sveta sodne oblasti,
sodišč, sodnih zborov...).337 Z absolutno večino lahko da soglasje k vladnemu ukrepu, s katerim vlada obveže
regionalno samoupravo (autonomous community), da izpolni svoje dolžnosti ali s katerim zaščiti splošne Španske
interese.338
Britanski dom lordov ima manjše pristojnosti nasproti vladi v primerjavi s španskim senatom. Pregleduje delo
vlade, a nima direktnega vpliva nanjo. Podobnost z drugim domom Španije je v pristojnosti postavljanja vprašanj
vladi. V nasprotju z domom komun, ki ima v procesu postavljanja vprašanj vladi postavljeno časovno omejitev
spraševanja, ima dom lordov količinsko omejitev vprašanj na štiri vprašanja dnevno (za ta namen so predvidene
prve pol ure zasedanja). Peri lahko na vlado naslovijo tudi pisna vprašanja. Teh je v času zasedanja od 100 do 200,
kar je mnogo manj kot v spodnjem domu.339
Od vseh omenjenih drugih domov se razlikuje nemški zvezni svet. Nemški ustavni zakon ne govori o pravici
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zveznega sveta do postavljanja vprašanj vladi. Podobnost z omenjenimi zgornjimi domovi pa je, da tudi Bundesrat
nima vloge pri oblikovanju zvezne vlade. To moč imata predsednik republike in zvezni zbor. Prav tako je v izključni
pristojnosti slednjega glasovanje o nezaupnici vladi. Kljub temu ima zvezni svet pomembno vlogo v razmerju do
zvezne vlade; njegove nadzorne pristojnosti nad delom vlade so zelo močan instrument. Ta ga mora obveščati o
vseh načrtih Evropske unije. Moč Bundesrata se je v primerih, ki se nanašajo na EU, še povečala od leta 1993
dalje. Zvezni svet preučuje in komentira uredbe, ki jih sprejema EU. Ko evropska zakonodaja zadeva nemško
notranjo jurisdikcijo, mora zvezna vlada upoštevati mnenje zveznega sveta. V primeru, da evropska zakonodaja
zadeva nemško deželno upravno jurisdikcijo pa ima zvezni svet končno besedo o zavzemanju nemškega stališča
znotraj sveta ministrov EU. Vsekakor ima zvezni svet pomembno vlogo pri kreiranju nemških smernic v EU, v
določenih primerih celo odločilno vlogo.
Bundesrat ima veliko vlogo tudi pri urejanju zunanje politike. Vse večje državne pogodbe, ki se nanašajo na EU
(npr.: Maastrichtski sporazum), mora proučiti in potrditi tudi zvezni svet. Če zvezni svet zavrne podporo
meddržavnemu sporazumu, mu s tem onemogoči tudi veljavo v nemškem pravnem sistemu. Zunanja politika pa
se izvaja tudi z obiski odborov in predvsem predsednika, ko se mudi na uradnih obiskih.
Zvezna vlada je zavezana, da konstantno informira Bundesrat o vseh vladnih zadevah, o njenih zakonskih in
upravnih načrtih, o splošnem političnem stanju in o njeni zunanji in obrambni politiki. Zelo pomembna pa je tudi
upravna vloga zveznega sveta. Nemški drugi dom odloča o vsebini določenih uredb, ki jih izdaja zvezna vlada, ker
te uredbe ne morejo stopiti v veljavo brez njegovega soglasja. Od leta 1994 ima zvezni svet tudi pravico dati
iniciativo za obstoj uredbe, vendar le tiste, ki potrebuje njegovo soglasje.340

6.3.

Drugi domovi brez nadzora nad delom vlade

Le štirje drugi domovi, češki in poljski senat ter slovenski in luksemburški državni svet, nimajo nikakršne pristojnosti
za nadziranje dela vlade. Kljub temu so nekateri izmed njih v določenem razmerju z vlado, imajo posreden nadzor
nad njo ali ji pomagajo pri izvajanju njenih funkcij.
Češki senat navadno nima pristojnosti v razmerju do vlade, saj ne more imenovati ministrskega predsednika in ne
glasovati o nezaupnici vladi. Ministrskega predsednika in na njegov predlog ministre imenuje predsednik republike,
pravico do interpelacije vlade oziroma njenega člana pa ima le član poslanske zbornice. Odnos med senatom in
vlado se vzpostavi, kadar je prvi dom parlamenta razpuščen. Samo vlada lahko v času razpustitve prvega doma
predlaga senatu zakonske predloge.341
Tudi poljski senat ne opravlja nadzora nad izvršilno oblastjo. To nalogo na Poljskem opravlja le poslanska zbornica.342
Ministrskega predsednika, ki predlaga ministrsko ekipo, imenuje predsednik republike. Vlada mora pred začetkom
dela dobiti zaupnico v poslanski zbornici. Slednja lahko vladi med delovanjem izglasuje tudi nezaupnico.343
Iz ustavne ureditve izhaja, da tudi med slovenskim državnim svetom in vlado ni nobenega ustavno določenega
neposrednega razmerja, kajti vsa razmerja med zakonodajno in izvršilno oblastjo, značilna za parlamentarni sistem,
se izrecno nanašajo samo na vlado in državni zbor. Glede na tako ureditev se vsi odnosi med zakonodajno in
izvršilno oblastjo odvijajo med državnim zborom in vlado. Na drugi strani pa so ustavne pristojnosti državnega
sveta vendarle silijo vlado v vzpostavitev določenih razmerji z državnim svetom. Ustavno določene pristojnosti
državnega sveta se nanašajo predvsem na njegovo sodelovanje pri izvajanju zakonodajne funkcije. Ker se v okviru
te funkcije sprejemajo najpomembnejše odločitve državne oblasti, je razumljivo, da pooblastila državnega sveta ne
vplivajo samo na delovanje državnega zbora, temveč tudi na delovanje vlade, čeprav na posreden način. To velja
za vsa pooblastila državnega sveta na področju zakonodajne funkcije. Med prvimi omenimo pravico državnega
sveta, da lahko daje državnemu zboru mnenje o vseh zadevah iz njegove pristojnosti. To v praksi pomeni, da so
mnenja, ki jih državni svet daje državnemu zboru pri zakonodajnem odločanju, lahko nadvse pomembna za vsebino
nekega zakona. Res je sicer, da državni zbor odloči, ali bo mnenje upošteval ali ne; po drugi strani pa je odločitev
državnega sveta zelo pomembna za vlado. Zato je vlada zainteresirana, da skuša pri oblikovanju mnenj vplivati ne
samo na državni zbor, temveč tudi na državni svet. Podobno velja tudi za druge pristojnosti državnega sveta na
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področju zakonodajne funkcije. Očitno je torej, da se določeni meri vpliva državnega sveta na delo vlade po vsej
verjetnosti ni mogoče izogniti.344 Na podlagi Zakona o državnem svetu lahko državni svet naslavlja pobude in
vprašanja na vse državne organe.
Posebno vlogo v razmerju do vlade ima luksemburški državni svet. Nima nobene pristojnosti pri formiranju, odstavljanju
ali nadziranju vlade. Ima pa neke vrste administrativno vlogo. Podaja mnenja k vsaki vladni uredbi ali pogodbi.
Vlada mora pridobiti mnenje sveta o uredbi, preden jo predloži velikemu vojvodi.345 Ministrski predsednik lahko
zahteva posvetovanje med vlado in državnim svetom glede vprašanj, ki zadevajo zakonodajo ali upravo. Posvetovanja
vodi ministrski predsednik.346

7.

Vloga drugih domov pri imenovanjih

Ena izmed pomembnih pristojnosti drugih domov je imenovanje. Z njo drugi domovi vplivajo na zasedbo organa, ki
ga imenujejo. Ureditev je lahko takšna, da drugi dom izvoli celoten organ, vendar je v večini takšna, da izvoli samo
določeno število članov (predvsem pri izvolitvi članov tako pomembnega organa kot je ustavno sodišče). Veliko
moč imajo v rokah tisti drugi domovi, ki imajo v pristojnosti imenovanje tako pomembnega organa kot sta vlada ali
predsednik republike (Češka republike, Italija). V večini primerov pa se pristojnost imenovanja oziroma predlaganja
ali soglašanja pri imenovanju nanaša predvsem na predstavnike sodne veje oblasti.
V vlogi drugih domov pri imenovanju se drugi domovi ločijo na tiste z močnimi pristojnostmi, na tiste s šibkimi
pristojnostmi in na preostale brez pristojnosti imenovanja. Kriteriji razločevanja so predvsem, koliko organov lahko
posamezni drugi dom imenuje, kateri so ti organi oziroma kako pomembni so za državno ureditev in kako izvajajo
to funkcijo.

7.1.

Drugi domovi z močno pristojnostjo imenovanja

Med druge domove z močnejšo pristojnostjo so uvrščeni tisti drugi domovi, ki imajo pristojnost, da sami imenujejo
določene organe oziroma člane teh organov in da imajo ob tem dovolj močan vpliv na imenovanje organov sodne
ali izvršilne veje oblasti.
Romunski senat ima zelo močno pristojnost imenovanja. Določene funkcionarje imenuje sam, nekaj pa jih imenuje
skupaj s prvim domom na skupnem zasedanju. Romunski senat samostojno imenuje ljudskega branilca (Avocatul
Poporului - člen 55) in tri sodnike ustavnega sodišča (Curtea Constitutionala). Romunski parlament na skupnem
zasedanju pa imenuje predsednika in vodje oddelkov zakonodajnega sveta (Consiliul Legislativ), imenuje vodjo
romunske obveščevalne službe, voli sodnike vrhovnega sodnega sveta (Consiliul Superior al Magistraturii) in
imenuje člane računskega sodišča (Curtea de Conturi). Na skupnem zasedanju obe zbornici imenujejo tudi direktorja
informacijskega centra na predlog predsednika Romunije.347
Podobno kot opravi določena imenovanja romunski senat na skupnem zasedanju opravi italijanski senat vsa
imenovanja in izvolitve na skupnem zasedanju obeh zbornic. Oba domova skupaj imata v pristojnosti izvolitev
predsednika republike, petih ustavnih sodnikov, sedmih članov visokega pravosodnega sveta ter določitev
državljanov, izmed katerih so izžrebani vložitni sodniki ustavnega sodišča.348
Tudi stanovski svet Švice opravlja imenovanja skupaj s prvim domom, nacionalnim svetom na skupnem zasedanju
obeh zbornic. Švicarska zvezna skupščina izvoli člane zveznega sveta (kabineta), trideset sodnikov zveznega
vrhovnega sodišča, devet sodnikov zveznega zavarovalniškega sodišča (Federal Insurance Tribunal) ter imenuje
generala švicarske zvezne armade. 349 Zaradi pristojnosti izvolitve zveznega sveta, ki opravlja funkcijo vlade in
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predstavlja obenem kolektivnega šefa države, spada stanovski svet Švice med najmočnejše druge domovi po
pristojnosti imenovanja državnih funkcionarjev.
Podobno kot v Italiji in Švici tudi v Jugoslaviji drugi dom, zbor republik, opravlja volitve in imenovanja skupaj s
prvim domom. Razlika je v tem, da oba domova tega ne opravljata na skupnem zasedanju, ampak vsak dom
posebej. Zvezna skupščina voli in razrešuje: predsednika in člane zvezne vlade, sodnike zveznega ustavnega
sodišča, sodnike zveznega sodišča, zveznega državnega tožilca, guvernerja Narodne banke Jugoslavije in druge
zvezne funkcionarje v skladu z zveznim zakonom.350
Naslednji drugi domovi, poljski, španski in češki senat, beloruski svet republike, nemški zvezni svet in ruski svet
federacije imajo skupno značilnost, da se njihova pristojnost imenovanja deli na dva dela. Po eni strani lahko
omejeno število članov določenih organov imenujejo sami, po drugi strani pa imajo pristojnost, da dajejo predloge
predsedniku republike oziroma kralju ali prvemu domu o imenovanju določenih oseb.
Tako ima poljski senat pristojnost, da sam imenuje nekaj članov določenih organov, da soglaša pri imenovanjih
poslanske zbornice in da na skupnem zasedanju predlaga predsedniku republike v imenovanje določene predstavnike
sodne oblasti. Poljski senat tako imenuje: dva člana nacionalnega sveta radia in televizije (National council of
Radio Broadcasting and Television), enega člana odbora za izbor (Selection Committee), dva senatorja kot člana
nacionalnega pravosodnega sveta (National Council of Judicature) in določeno število članov sveta za monetarno
politiko (Council for Monetary Policy).351
Poljski senat daje soglasje pri naslednjih imenovanjih poslanske zbornice: ob imenovanju predsednika vrhovne
zbornice za nadzor (Supreme Chamber of Control), ki nadzoruje državno porabo, pri imenovanju varuha državljanskih
pravice (Commissioner for Citizens' Right). Slednji mora tudi vsako leto poročati poslanski zbornici in senatu o
svojem delovanju, pri imenovanju varuha otrokovih pravic (Protector of Children's Rights) in ob imenovanju
predsednika institucije za narodne spominske žalne slovesnosti (Institute for National Commemoration).352
Poljski parlament na skupnem zasedanju (General Assembly) pa ima tudi vlogo, da predlaga kandidate predsedniku
republike, ki opravlja določena imenovanja s področja sodne veje oblasti. Tako parlament predlaga kandidate za
prvega predsednika vrhovnega sodišča (Supreme Court), predsednika administrativnega sodišča (Administrative
Court) ter predsednika in podpredsednika ustavnosodnega zbora (Constitutional Tribunal).353
Beloruski svet republike sam izvoli šest sodnikov ustavnega sodišča in šest članov centralne volilne in referendumske
komisije.354 Poleg tega pa podaja odobritev pri imenovanjih predsednika republike. Predsednik republike ima pravico
do imenovanja predsednika ustavnega sodišča, predsednika in sodnikov vrhovnega sodišča, predsednika in sodnikov
vrhovnega ekonomskega sodišča (Supreme Economic Court), predsednika centralne volilne in referendumske
komisije, generalnega prokuratorja ter predsednika in članov nacionalne banke.
Španski senat podobno kot beloruski drugi dom izvoli določeno število sodnikov ustavnega sodišča (izvolijo štiri
sodnike od dvanajstih). Sodnika lahko predlaga parlamentarna skupina ali skupina desetih poslancev. Za izvolitev
potrebuje vsak kandidat tri petine (3/5) glasov poslancev. Vsak senator ima toliko glasov, kolikor senatorjev morajo
imenovati. Glasovanje ponovijo za kandidate, ki niso uspeli doseči že omenjene tripetinske podpore senatorjev.
Senat izvoli še kandidata za ljudskega branitelja (Defender of the people) s tripetinsko večino na predlog mešanega
odbora za odnose z ljudskim braniteljem.Takšno podporo mora doseči tudi v kongresu. Če takšna večina ni dosežena,
zahteva novo imenovanje tripetinsko podporo članov kongresa in absolutna večina senatorjev. Izvoliti morajo polovico
članov (šest od dvanajst) računskega sodišča, polovico članov (šest od dvanajst) uprave urednikov radiotelevizije
Španija (the Board of Directors of the public Entity Radiotelevision Espanola) in pet članov sveta univerze.355 Španski
senatorji po drugi strani predlagajo kralju v imenovanje štiri356 od dvajsetih članov generalnega sveta sodne oblasti
(General Council of the Judicial Povver). Za izvolitev omenjenih štirih članov je prav tako potrebna tripetinska večina.
Prav tako kot španski in beloruski drugi dom tudi nemški Bundesrat izvoli del članov zveznega ustavnega sodišča
(izvoli polovico, preostalo polovico pa izvoli zvezni zbor). Poleg tega imenuje tudi predstavnike upravnega ministrstva
zveznega delovnega urada (the administrative board of the Federal Labour Office) in druga javna telesa. Ima tudi
pravico predlagati in odobriti kandidate za številne pomembne državne institucije (zveznega tožilca in predsednike
centralne državne banke).357
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Močnejše pristojnosti imenovanja ima tudi ruski svet federacije. Ruski svet imenuje sam podpredsednika računske
zbornice in polovico članov tega telesa, poleg tega soglaša pri posameznih imenovanjih sodne oblasti s strani
predsednika federacije in ima pristojnost dajanja mnenj k nekaterim imenovanjem s strani predsednika federacije
kot ena od zbornic v zvezni skupščini.358 Ruski svet federacije potrjuje oziroma zavrača imenovanja sodnikov
ustavnega sodišča, vrhovnega sodišča, višjega arbitražnega sodišča in generalnega prokuratorja.359 Kandidate na
ta mesta predlaga predsednik Ruske federacije. Zvezna skupščina pa poda svoje mnenje pri imenovanjih in odpoklicih
diplomatskih predstavnikov s strani predsednika republike.360
Pomembna pravica do imenovanja, ki češki drugi dom uvršča med zgornje domove z močnejšo pristojnostjo na
tem področju, je izvolitev predsednika republike na skupnem zasedanju obeh zbornic. Pravico do predlaganja
kandidata za predsednika republike ima najmanj deset poslancev ali deset senatorjev. Zanimiva je rešitev za
izvolitev predsednika, ker je potrebna absolutna večina tako vseh poslancev, kakor vseh senatorjev na skupnem
zasedanju parlamenta. Če kandidat ne dobi potrebne večine, se opravijo nove volitve v roku štirinajstih dni. V
drugem krogu volitev je potrebna navadna večina glasov v senatu oziroma poslanski zbornici. V kolikor je tokrat
več kandidatov, ki je prejelo enako število glasov v senatu oziroma poslanski zbornici, se seštejejo glasovi, ki sta
jih pridobila v obeh zbornicah skupaj in zmaga tisti kandidat, ki je skupno prejel največ glasov. Če predsednik tudi
v drugem krogu ni izvoljen, se volitve ponovijo v štirinajstih dneh in ko kandidat ni izvoljen tudi v tretje, se celoten
volilni postopek ponovi.361 Češki senat pa nima pristojnosti številnih imenovanj oziroma predlaganja ali soglašanja
pri imenovanjih številnih organov. Podobno kot ruski svet federacije in poljski senat ne opravlja samostojno nobenih
imenovanj predstavnikov sodne veje oblasti. Na področje omenjene veje oblasti ima vpliv samo preko dajanja
soglasja, ko predsednik republike imenuje sodnike ustavnega sodišča.362
Zanimiv je primer francoskega senata. Francoski senat nima pravice imenovanja državnih funkcionarjev. Močne
pristojnost imenovanja pa ima predsednik senata. Ta značilnost kaže na pomembnost položaja predsednika
francoskega senata, ki imenuje:363
•
•
•
•
•
•

7.2.

3 člane ustavnega sveta (Conseil constitutionnel)
1 člana višjega magistraturnega sveta (Conseil superieur de la magistrature)
1 člana narodne komisije za informatiko in svoboščine (Commission nationale de l'informatique et des libertes
3 člane višjega sveta avdiovizualnega urada (Conseil superieur de Taudiovisuel)
1 člana komisije za borzno trgovanje (Commission des operations de bourse
1 člana urada za ureditev telekomunikacije (Autorite de regulation des telecommunications)

Drugi domovi s šibko pristojnostjo imenovanja

Drugi domovi s šibko pristojnostjo imenovanja so tisti, ki nimajo pristojnosti, da bi samostojno imenovali posamezne
pomembne državne funkcionarje. Ponavadi imajo ti drugi domovi samo pristojnost predlagati drugemu organu v
imenovanje ali pa pristojnost soglašati pri njegovem imenovanju. Pri prvi omenjeni možnosti nimajo vpliva na
končno odločitev, pri drugi omenjeni možnosti pa ne morejo izbirati kandidatov. Pristojnost imenovanja je v takšnih
primerih okrnjena.
Drugi domovi s tako ureditvijo so štirje: avstrijski zvezni svet, belgijski in ameriški senat in županijski dom Hrvaške.
Avstrijski zvezni svet lahko predlaga 3 od 12 članov ustavnega sodišča, ki jih imenuje zvezni predsednik.364
Senat Belgije izmenično s predstavniškim domom predlaga kralju v imenovanje člane državnega sveta (the Council of State) in člane arbitraže (the Court of arbitration). Kralj se odloči na podlagi dveh list (two double lists). Prvo
predstavita alternativno oba domova predstavniškega telesa, drugo listo pa poda državni svet oziroma arbitraža.365
Hrvaški županijski dom je predlagal v izvolitev zastopniškemu domu člane sodnega zbora (sudbeno vijeaee) in
enajst članov ustavnega sodišča.366
Zanimivo je, da pomembnih samostojnih imenovanj prav tako ne opravlja senat Združenih držav Amerike. Omenjeni
drugi dom svetuje in daje soglasje k imenovanjem s strani predsednika republike, ko ta imenuje ambasadorje,
konzule, javne zastopnike (public ministers), sodnike vrhovnega sodišča in ostale visoke uradnike ZDA.367
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Pristojnost imenovanja je označena kot šibka tudi, če drugi dom sicer opravlja samostojno imenovanja, vendar so
organi, ki jih imenuje, manj pomembni za državno ureditev. Izmed proučenih drugih domov je takšne narave le
avstralski drugi dom. V pristojnosti nima nobenih imenovanj s sodne veje oblasti, ima le pristojnost imenovanja
organov, ki sodelujejo z zakonodajno vejo oblasti. To so: svetovalni svet avstralskih arhivov (Advisory Council on
Australian Archives), svet narodne knjižnice (the Council of the National Library of Australia) in parlamentarna
ustanova za pokojnine (the Parliamentary Retiring AllovvancesTrust).368

7.3.

Drugi domovi brez pristojnosti imenovanja

Nekaj drugih domov nima pristojnosti imenovanja drugih organov oziroma določenega števila članov teh organov.
Zanimivo je, da takšne pristojnosti ni navedene v ustavi Bosne in Hercegovine za dom narodov, ki sicer spada med
druge domove s širokimi pristojnostmi. Pristojnosti imenovanja prav tako nimajo irski senat, luksemburški in
slovenski državni svet, nizozemska prva zbornica in dom lordov Velike Britanije.

8.

Pristojnosti prvega in drugega doma na skupnem zasedanju

Nekatere države imajo v ustavnem sistemu zapisano pristojnost, da prvi in drugi dom o določenih zadevah skupaj
odločata na skupnem zasedanju. V takšnem primeru drugi dom sicer neposredno sodeluje pri odločitvi skupaj s
prvim domom, vendar ima v sodobnih ureditvah prvi dom običajno znatno večje število članov, tako da je njegov
vpliv na sprejem zakona odločilen.
Skupno zasedanje obeh zbornic poznajo v Avstraliji, Avstriji, Češki republiki, Franciji, Italiji, Nizozemski, Poljski,
Romuniji, Ruski federaciji, Španiji in Švici. Pristojnosti v okviru skupnega zasedanja so lahko različne: izvolitev
predsednika republike oziroma kralja (v Češki republiki; v Italiji; na Nizozemskem; na Poljskem), prisega predsednika
republike oziroma kralja (v Avstriji; v Češki republiki; v Italiji; na Nizozemskem), odstavitev predsednika republike
s predsedniškega položaja (v Avstriji; v Italiji; na Poljskem, v Romuniji), vloga v okviru zakonodajnega postopka
(npr. v Avstraliji; sprejema pomembnejše zakone v Španiji; v Ruski federaciji), vloga v okviru ustavnorevizijskega
postopka (npr. Franciji), razglasitev vojnega stanja (v Avstriji; v Romuniji; v Španiji), v izvolitvi oziroma predlaganju
izvolitve predstavnikov sodne veje oblasti (v Italiji; na Poljskem; v Švici) ali drugih funkcionarjev.
V Italiji nastopata zbornici skupaj v ustavno točno določenih primerih: izvolitev, prisega in obtožba predsednika
republika ter pri izvolitvi tretjine članov visokega pravosodnega sveta in ustavnih sodnikov. Skupno zasedanje
predstavlja organ z lastnimi pristojnostmi in je drugačen od posamezne zbornice. Za skupna zasedanja velja
poslovnik poslanske zbornice, vlogo predsednika ima predsednik prvega doma (63. člen ustave).369

Podobno kot v Italiji tudi avstrijski prvi in drugi dom, nacionalni in zvezni svet, skupaj zasedata v zvezni skupščini
v primeru prisege zveznega predsednika in v primeru njegove odstavitve zaradi kršitve ustave. Skupaj zasedata
tudi v primeru sprejetja resolucije o napovedi vojne. Zvezno skupščino ponavadi skliče zvezni predsednik.
Predsedovanje zvezni skupščini si izmenjujeta predsednik nacionalnega in predsednik zveznega sveta, medtem
ko na prvem sklicu skupščine vedno predseduje predsednik nacionalnega sveta. Za pravila delovanja skupščine
se enako kot v Italiji smiselno uporablja poslovnik prvega doma, v primeru Avstrije se torej uporablja poslovnik
nacionalnega sveta. Resolucije skupščine overovi njen predsednik, ratificira pa jih zvezni ministerski predsednik;
slednji resolucijo o napovedi vojne tudi uradno objavi.370
Obe nizozemski zbornici predstavljata enoten parlament Nizozemske. Skupno zasedanje obeh zbornic vodi enako
kot v Italiji predsednik prve zbornice. Ne veljajo pa pravila prvega doma, ampak sprejmejo na skupnih zasedanjih
svoja postopkovna pravila.371 Pred skupnim zasedanjem parlamenta predstavi kralj vladno politiko vsako leto.
Enako kot v Italiji je vrhovni poglavar države (v Italiji je to predsednik republike, na Nizozemskem pa kralj) imenovan,
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priseže372 in je lahko odstavljen na teh zasedanjih. Poleg tega pa nizozemski parlament opravlja še naslednje
naloge:373
•
•
•

•
•

odloča o odobritvi kraljeve poročne pogodbe,
z zakonom lahko parlament prepreči kraljevemu nasledniku kraljevo nasledstvo. Tako odločitev se lahko
doseže samo z dvotretjinsko večino,
v primeru, da kraljevega naslednika ni, ga lahko postavi parlament z zakonom. Potem ko je zakon predstavljen
kralju, se zbornici razpustita. Novo izvoljen parlament ponovno prouči zakon in ga sprejme z najmanj
dvotretjinsko večino,
poleg nezmožnost opravljanja funkcij kralja proučuje tudi nezmožnost opravljanja dela sveta ministrov,
parlament potrjuje deklaracije, da je država v vojnem stanju oziroma da v državi veljajo izredne razmere, ipd.

Skupno zasedanje obeh domov Češke republike skliče predsednik poslanske zbornice. Razprave na tem zasedanju
se vodijo s pomočjo pravil postopka poslanske zbornice. Tudi namen skupnega zasedanja čeških zbornic je v
izvolitvi in prisegi predsednika republike.374
Prisega predsednika Republike in izdaja deklaracije o nezmožnosti opravljanja funkcije predsednika Republike sta
tudi dve izmed pristojnosti poljskega parlamenta (National Assembly), v katerem zasedata poslanska zbornica in
senat skupaj. Sejam predseduje predsednik prvega doma - poslanske zbornice (enako kot v primeru Italije in
Nizozemske), v njegovi odsotnosti pa ga nadomešča predsednik senata. Poljski parlament deluje po pravilih, ki jih
sprejme sam. Deklaracijo o nezmožnosti opravljanja funkcije mora sprejeti dve tretjini članov poljskega parlamenta.
Enaka večina je potrebna za obtožbo predsednika republike (impeachment). Predlog za glasovanje o obtožbi
predsednika republike lahko poda najmanj sto štirideset članov poljskega parlamenta. Poljski parlament (General
Assembly) ima tudi vlogo, da predlaga kandidate predsedniku republike, ki opravlja določena imenovanja s področja
sodne veje oblasti.Tako parlament predlaga kandidate za prvega predsednika vrhovnega sodišča (Supreme Court),
predsednika administrativnega sodišča (Administrative Court) ter predsednika in podpredsednika ustavnosodnega
zbora (Constitutional Tribunal).375
Močne pristojnosti imata švicarski nacionalni in stanovski svet, ko se sestaneta na skupno sejo. Glavna vloga
zvezne skupščine je predvsem izvolitev nosilca izvršilne oblasti. Izvoli namreč sedem članov zveznega sveta.
Volilna funkcija pa posega tudi v sodno vejo oblasti (izvolitev sodnikov vrhovnega sodišča) in na druga področja
(izvolitev generala švicarske armade...). Zvezna skupščina izvršuje tudi pravico pomilostitve in opravlja neke vrste
sodno funkcijo v primeru konfliktov med zveznimi organi (highest federal authorities). Zvezna skupščina zaseda
tudi ob svečanih dogodkih in v primeru srečanj z zveznim svetom (ob poslušanju deklaracij zveznega sveta).
Sejam zvezne skupščine predseduje predsednik nacionalnega sveta.376
Široka pooblastila ima tudi skupno zasedanje obeh zbornic (sedinte comune, joint sitting) v Romuniji.
Najpomembnejše pristojnosti so podelitev investiture vladi, glasovanje o nezaupnici vladi, odstavitev predsednika
republike in sprejem državnega proračuna. Ostalih razlogov za skupno zasedanje je več: sprejem sporočila
predsednika Romunije, sprejem proračuna državne socialne varnosti, razglasitev splošne in delne mobilizacije,
razglasitev vojnega stanja, razglasitev konca vojnega stanja, proučevanje poročil različnih institucij (vrhovnega
sveta narodne obrambe in računskega sodišča) ter imenovanje direktorja informacijskega centra na predlog
predsednika Romunije. Za vse pomembnejše dogodke in postopke se zbornici zbereta na skupnem zasedanju.
Zasedanje je sklicano po ustnem dogovoru predsednikov obeh zbornic. Postopek na skupnem zasedanju vodita
izmenično predsednika obeh zbornic s pomočjo dveh sekretarjev (vsak sekretarje predstavnik enega doma). Prvo
zasedanje, takoj po volitvah, vodi najstarejši član skupščine oziroma najstarejši senator s pomočjo štirih sekretarjev.
Program dela se sprejme po predlogu obeh stalnih uradov. Poleg članov skupščine in senatorjev so na zasedanju
prisotni še predstavniki vlade, diplomati, predstavniki novinarjev, radia in televizije (zasedanje je javno dostopno).
Člani obeh zbornic morajo biti navzoči na teh sejah, sicer morajo navesti razlog za odsotnost in ga predložiti
stalnemu uradu.377
Tri države, Avstralija, Ruska federacija in Španija imajo uvedeno skupno zasedanje obeh zbornic, katerih glavna
pristojnost sega v zakonodajno področje. V Avstraliji pride skupno zasedanje (joint sitting) izključno v poštev za
razrešitev nesporazumov med novoizvoljenima domovoma pri sprejemanju zakona. Če novoizvoljeni predstavniški
dom ponovno sprejme zakon, ki je povzročil razpustitev zbornic, z upoštevanjem ali neupoštevanjem predlogov
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senata, in slednji ne uspe sprejeti tega zakona oziroma ni konsenza med domovoma, lahko generalni guverner
skliče skupno zasedanje članov predstavniškega doma in senata. Na omenjenem zasedanju vsi člani skupaj
ponovno odločajo o amandmajih in zakonu kot celoti. Za njihov sprejem je zahtevana absolutna večina. Odobren
zakon se šteje, da so ga sprejele obe zbornice, zato gre takoj v podpis h generalnemu guvernerju.378
Tudi obe zbornici Ruske federacije se medsebojno srečujeta pri posameznih stopnjah zakonodajnega postopka: pri
prenosu zveznih zakonov, ki jih je državna duma že proučila, v svet federacije in proučitvi omenjenih zakonov v
svetu federacije, pri ustanovitvi spravnih komisij za zvezne zakone, ki jih je svet zavrnil ter pri preglasovanjih veta
sveta federacije v dumi. Skupno zasedanje obeh zbornic pa se uporablja tudi za nezakonodajne funkcije kot sta
poslušanje nagovorov predsednika ustavnega sodišča ali govorov predsednikov tujih držav in vzpostavitev računske
zbornice na enakopravni podlagi za izvajanje nadzora nad porabo zveznega proračuna.379
Glavna pristojnosti obeh zbornic španskega parlamenta na skupnem zasedanju je, da skupaj sprejemajo nekatere
najpomembnejše zakone, ki se veljavno sprejmejo le pod pogojem, da so sprejeti z absolutno večino v obeh
domovih. Če do soglasja ne pride, mora poskušati doseči skupno rešitev mešana komisija (mixed commission), ki
je sestavljena iz enakega števila senatorjev in kongresnikov; o njenem predlogu domova ponovno sklepata. Če tudi
to ne uspe, odloči dokončno kongres z absolutno večino.380 Ostale pristojnosti skupnega zasedanja obeh zbornic
pa so zadeve, ki obsegajo lokalno in regionalno samoupravo, sprejemanje odločitve o vojni napovedi in prenehanju
mirovnih sporazumov ter zadeve v zvezi z monarhijo. Pomembno je tudi, da spada računsko sodišče (Accounting
Office) neposredno pod nadzor parlamenta.381
Le za eno evropski državo, Francijo, je značilno, da se obe zbornici parlamenta združita v kongres (Congress) z
namenom revizije ustave. Odločitev je sprejeta, ko dobi predlog tripetinsko podporo. V takšnem postopku spreminjanja
ustave ni potrebno opraviti referenduma za razliko od postopka spreminjanja ustave, ki bi ga dosegle zbornici na
ločenem glasovanju. V slednjem postopku bi bilo potrebno obvezno opraviti referendum po izglasovani rešitvi.382

9.

Pristojnost drugih domov pri odstavitvi šefa države

Pristojnost drugih domov pri odstavitvi šefa države je ponovno ena od pristojnosti, ki se pojavlja pri večini drugih
domov Evrope in pri drugemu domu Združenih držav Amerike. Pojem, ki je prevzet iz angloameriške terminologije
in označuje omenjeno pristojnost, je impeachment. Gre za postopek obtožbe najvišjih državnih funkcionarjev (na
tem področju bom obdelal samo obtožbo šefa države) zaradi hujše kršitve ustave in zakonov. Impeachment je
institut za ugotavljanje in mehanizem za uresničevanje njihove praviloma kazenske odgovornosti, torej odgovornosti
za določena protipravna dejanja. Vendar se ta postopek bistveno razlikuje od klasičnega postopka ugotavljanja
kazenske odgovornosti pred rednimi sodišči.
Ustavne ureditve instituta impeachmenta šefa države in s tem tudi vloge drugega doma pri omenjeni obtožbi se
medsebojno dokaj razlikujejo. Odgovornost nosilca izvršilne oblasti je praviloma omejena le na nekatera, običajno
najhujša kazniva dejanja, storjena pri opravljanju njihovih funkcij. Dejanja, ki so lahko predmet obtožbe, so v
ustavah opredeljena praviloma lapidarno in na dokaj splošen način. Najpogosteje je to izdaja oziroma veleizdaja
(npr. v ZDA) ali kršitev ustave (npr. v Italiji, ZRN in Avstriji), pa tudi kršitev zakona (npr. ustava Poljske), naklepna
kršitev zveznega zakona (npr. ustava ZRN), sprejemanje podkupnine ter druge hujše zločine in prestopki (npr.
ustava ZDA).
Za kazniva dejanja, ki jih stori predsednik republike, praviloma sodi poseben organ in ne redno sodišče. To zahtevajo
tako pravni (narava storjevnih dejanj) kot tudi politični razlogi (značaj njegove funkcije). V postopku lahko sodeluje
samo prvi dom, obstaja pa tudi ureditev, kjer sodeluje samo drugi dom (npr. Češka republika ali pa oba domova
skupaj. Štirje drugi domovi, avstrijski zvezni svet, italijanski, poljski in romunski senat, imajo skupno značilnost,
da predsednika republike obtožijo na skupnem zasedanju s prvim domom. V načinu sodelovanja drugega doma
pravladujeta dva sistema.
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V prvem se celotni postopek izvaja v parlamentu; nosilec obtožbe je praviloma spodnji dom, zgornji dom pa se
konstituira kot sodišče, ki ugotavlja odgovornost predsednika republike in odloča o sankciji.383 Takšno ureditev je
sprejela ustava Združenih držav Amerike. V primeru, da predstavniški dom izglasuje impeachment (predsedniku,
podpredsedniku ZDA ali visokemu državnemu uradniku), senat nastopa kot sodišče. Odločitev senata lahko zajema
le kazen odstranitve s položaja in diskvalifikacijo za kakršenkoli javni položaj, ne pa kazenske odgovornosti.
Sodba je lahko izdana le z dvotretjinsko absolutno večino senatorjev. Ta sodba pa ne izključuje odgovornosti pred
rednim kazenskim sodiščem.384 Senatu med odločanjem o impeachmentu predsednika ZDA predseduje predsednik
vrhovnega sodišča.
Podobno vlogo kot ameriški senat ima ruski drugi dom. Svet federacije odloča z dvotretjinsko večino o impeachmenu
predsednika Ruske federacije po obtožbi predsednika v dumi. Odločitev mora biti sprejeta v roku treh mesecev od
obtožbe predsednika republike.385
Takšno ureditev ima tudi Belorusija. Na podlagi preiskave lahko beloruski svet republike odloči o kazni za veleizdajo
in nekatere druge težke zločine predsednika republike, ki jih predloži poslanska zbornica. V primeru, da je
predsednikov zločin dokazan, je svet republike pristojen, da odstavi predsednika s položaja z dvotretjinsko absolutno
večino v svetu.386
V drugem sistemu pa razpolaga s pravico obtožbe parlament, s pravico sojenja pa izvenparlamentarni organ. Ta
sistem prevladuje v večini evropskih držav. Predsednika republike obtoži parlament ali njegov dom; pravico sojenja
pa ima ustavno sodišče (npr. v ZRN, Češki republiki, Avstriji in Italiji), najvišje redno sodišče (npr. v Belgiji) ali
posebno telo oziroma sodišče praviloma mešane sestave. Slednje je lahko sestavljeno iz članov parlamenta (npr.
visoko sodišče pravice v Franciji) ali pa oseb, ki niso člani parlamenta (npr. državni tribunal na Poljskem).387
Nemški Bundesrat (enako kot zvezni zbor) lahko obtoži predsednika republike pred zveznim ustavnim sodiščem
zaradi kršitve ustave ali drugega zveznega akta. Predlog za obtožbo mora prejeti četrtino glasov poslancev, za
izglasovanje obtožbe pa je potrebna dvotretjinska večina svetnikov.388
Podobno kot v primeru Zvezne republike Nemčije tudi v Češki republiki predsedniku republike sodi ustavno sodišče.
Posebnost češke ureditve pa je, da o obtožbi veleizdaje predsednika republike odloča samo češki senat.389
Za preostali dve državi, kjer o obtožbi predsednika republike odloča ustavno sodišče, je značilno, da o uvedbi
impeachmenta odločata oba domova skupaj na skupnem zasedanju. Ena od teh je Avstrija. Zvezni avstrijski
predsednik je odgovoren zvezni skupščini pri izvajanju svojih funkcij. Zvezno skupščino skliče na zasedanje, kjer
se odloča o impeachmentu predsednika republike, zvezni kancler (to je izjema od pravila, da zvezno skupščino
sklicuje zvezni predsednik) po zahtevi ene od zbornic. Za izglasovanje obtožbe proti zveznemu predsedniku
potrebuje zvezna skupščina dvotretjinsko večino ob prisotnosti najmanj polovice članov vsake od zbornic. O
obtožbi odloča ustavno sodišče.390
Druga država, kjer o obtožbi predsednika republike odločata oba domova na skupnem zasedanju in odločitev
sprejme ustavno sodišče, je Italija. Ureditev italijanske odstavitve predsednika republike je torej zelo podobna
avstrijski, vendar se od nje razlikuje po večini, ki ga mora parlament doseči. Odločitev o obtožbi predsednika
republike dosežeta zbornici na skupnem zasedanju z večino glasov, medtem ko v Avstriji ta večina obsega dve
tretjini članov domov na skupnem zasedanju.391 O sami odstavitvi predsednika republike torej odloča ustavno
sodišče. Ta institucija šteje v Italiji petnajst ustavnih sodnikov, od katerih jih tretjino imenuje predsednik republike,
preostali tretjini pa poslanska zbornica oziroma senat. Pri odločanju o tako pomembni zadevi kot je odstavitev
predsednika republike sodišče oblikuje še šestnajst vložitnih oseb, ki jih imenuje parlament. Te osebe imenuje
parlament na enak način kot ostale sodnike; vse osebe morajo izpolnjevati kvalifikacije za izvolitev oseb v senat
(starost 40 let).392
Tudi o obtožbi poljskega predsednika republike odločata obe zbornici poljskega parlamenta, poslanska zbornica in
senat, na skupnem zasedanju. Predlog za glasovanje o obtožbi predsednika republike lahko poda najmanj sto
štirideset članov poljskega parlamenta, za izglasovanje predloga pa je potrebna dvotretjinska večina. Odločitev o
obtožbi predsednika republike pa v nasprotju z avstrijsko in italijansko ureditvijo ni v pristojnosti ustavnega sodišča,
ampak je v rokah državnega tribunala (Tribunal of State393 ).394
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Tudi v Franciji odločitev o impeachmentu predsednika republike ni v pristojnosti ustavnega sodišča. Obe zbornici
francoskega parlamenta lahko obtožita predsednika republike za veleizdajo. Za obtožbo mora glasovati absolutna
večina članov zbora. Predsedniku republike pa sodi visoko sodišče pravice (High Court of Justice). To sodišče je
sestavljeno iz petnajstih članov, od katerih je kar dvanajst predstavnikov parlamenta. Eno polovica (6 članov) iz
narodne skupščine in ena polovica iz senata (6 senatorjev). Preostali trije člani so sodniki kasacijskega sodišča;
eden izmed njih je predsednik visokega sodišča pravice.395
Naslednje tri države, Zvezna republika Jugoslavija, Romunija in Irska pa ne spadajo v nobenega izmed dveh
omenjenih postopkov obtožbe predsednika republike. Razlikujejo se v značilnosti, da mora med postopkom parlament
dobiti soglasje za izglasovanje impeachmenta od določenega organa (npr. ZRJ), da morajo končno odločitev
parlamenta potrditi državljani na referendumu (npr. Romunija), ali da imata domova parlamenta dopolnjujočo vlogo
pri odstavitvi predsednika republike (npr. Irska).
Zvezna skupščina Jugoslavije lahko razreši predsednika republike, ko zvezno ustavno sodišče ugotovi, da je
predsednik republike kršil ustavo. Postopek razrešitve predsednika republike lahko predlaga najmanj polovica
zveznih poslancev v obeh zborih zvezne skupščine. O razrešitvi predsednika republike lahko skupščina glasuje
najprej v roku petnajst dni od prejetja odločitve zveznega ustavnega sodišča. Razrešitev je izglasovana, če zanjo
glasujejo dve tretjini vseh poslancev v obeh domovih predstavniškega telesa.396
Za romunsko ureditev odstavitve predsednika republike je enako kot v Avstriji, Italiji in na Poljskem značilno, da
odločata obe zbornici na skupnem zasedanju. Za razliko od ureditve omenjenih treh držav, pa romunski parlament
sodeluje pri odločanju o predsedniški odstavitvi in ne samo v postopku odločitve o njegovi obtožbi. Postopek za
odstavitev predsednika republike lahko sproži tretjina članov poslanske zbornice in senata. Za predlog mora glasovati
večina poslancev in senatorjev na skupnem zasedanju obeh domov. Med postopka se mora posvetovati z ustavnim
sodiščem. Končno odločitev o odstavitvi predsednika republike sprejmejo državljani na referendumu.397
Poseben sistem odstavitve predsednika republike s predsedniškega položaja pa ima uveden tudi irska ustava.
Oba domova irskega predstavniškega telesa imata dopolnilni vlogi pri odstavitvi predsednika republike. Predlog, ki
ga poda trideset članov katerekoli zbornice, mora taista zbornica sprejeti z dvotretjinsko večina članov. Predlog za
impeachment predsednika republike pa preiskuje tudi druga zbornica parlamenta, ki ni začela postopka. Za
izglasovanje impeachmenta mora tudi slednja zbornica impeachment podpreti z dvotretjinsko večino.398
Primarna sankcija tako ugotovljene odgovornosti predsednika republike je odvzem njegove funkcije. Nekatere
ustave to izrecno določajo (npr. ustava ZDA), druge pa ne, ker se to predpostavlja. Izjemoma ustave določajo tudi
druge - sekundarne sankcije, kot npr. prepoved zasedanja častnih funkcij oziroma funkcij, ki temeljijo na zaupanju,
ter plačane državne službe (v ZDA) oziroma začasen odvzem državljanskih pravic v primeru posebej oteževalnih
okoliščin (v Avstriji).399

10.

Preostale pomembne pristojnosti drugih domov

Do sedaj so bile že obdelane in primerjane najpomembnejše pristojnosti evropskih drugih domov, drugega doma
Avstralije in Združenih držav Amerike kot so njihova vloga v zakonodajnem postopku, njihovo razmerje do izvršilne
veje oblasti, njihova pravica do imenovanja državnih funkcionarjev in še nekatere. Za celovito primerjavo pristojnosti
omenjenih drugih domov je potrebno primerjati še pomembne pristojnosti, ki do sedaj še niso bile omenjene.
Preostale pomembne pristojnosti drugih domov so tiste, ki niso značilne za vse preučene druge domove, pa tudi
ne za večino od njih. Se pa pojavljajo pri nekaj drugih domovih in njihova vloga ni zanemarljiva. Pristojnosti, ki niso
značilne za številne druge domove, so lahko pri določenih drugih domovih zelo močne (npr. sodna funkcija doma
lordov Velike Britanije in luksemburškega državnega sveta). Te pristojnosti so npr. že omenjeno opravljanje sodne
funkcije, razmerje drugega doma do predstavniškega telesa federalnih (npr. drugi domom Avstrije, Belgije, Bosne
in Hercegovine in Avstralije) oziroma upravnih enot (npr. svet republike Belorusije), zahteva ustavnemu sodišču, da
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odloči o ustavnosti in zakonitosti aktov (npr. drugi dom Francije, Poljske, Romunije, Ruske federacije, Španije in
Slovenije), razmerje drugega doma do sodne veje oblasti (npr. drugi dom Hrvaške, Irske, Češke republike), razglasitev
vojnega oziroma izrednega stanja (npr. drugi dom Belorusije, Francije in Ruske federacije) itd.
Pristojnosti določenih drugih domov so tako široke in segajo na vsa področja v enaki meri, kot to velja za prvi dom.
Tako obsežne in močne pristojnosti imajo štirje drugi domovi, ki spadajo v skupino držav s popolno dvodomnim
sistemom predstavniškega telesa.To so: Italija, Švica, Zvezna republika Jugoslavija in Združene države Amerike.
Kar nekaj drugih domov ima pristojnosti s področja razmerja s predstavniškimi telesi federalnih oziroma upravnih
enot, ki jih predstavlja. Drugi dom lahko deluje posredniško med predstavniškimi telesi federalnih oziroma upravnih
enot (npr. senat Belgije), lahko ima pristojnosti v zvezi z njihovo razpustitvijo (npr. zvezni svet Avstrije, svet
republike Belorusije), lahko vpliva na njihove odločitve (npr. svet republike Belorusije) ali pa so posamezne odločitve
omenjenih predstavniških teles odvisne od soglasja drugega doma federacije (npr. senat Avstralije).
Soglasje avstrijskega zveznega sveta je potrebno za razpustitev deželnega parlamenta, ki jo opravi predsednik
države na zahtevo zvezne vlade. Doseže se lahko z dvotretjinsko večino.400
Tudi belgijski senat je v razmerju do federalnih enot. Predstavlja posredništvo med federalnimi predstavniškimi
telesi. Poleg tega je značilna tudi svetovalna vloga v zveznih zadevah.401
Beloruski svet republike kot unitarno urejena država ne more biti v razmerju s predstavniškimi telesi federalnih
enot. Je pa Belorusija upravno deljena na več oblasti in svet republike ima pristojnosti v razmerju do predstavniških
teles omenjenih upravnih enot. Beloruski drugi dom lahko spremeni odločitve svetov oblasti, ki se ne skladajo z
državno zakonodajo. Lahko s sprejemom resolucije vpliva na razpustitev sveta oblasti, ki sistematično in očitno
krši zakone; razpusti jih tudi v vseh ostalih okoliščinah, ki so določene z zakonom. Poleg omenjenega lahko odloči
o predsedniškem odloku za uvedbo izrednega stanja, vojaškega prava, splošni ali delni mobilizaciji najkasneje v
treh dneh od njegove predložitve in poskrbi za ustrezne ukrepe.402
Pristojnosti v razmerju do federalnih enot ima tudi avstralski senat. Države nujno potrebujejo odobritev parlamenta
v določenih primerih, ki zadevajo proračun posamezne države in v primerih ustanovitve in vzdrževanja vojaške
sile. Poleg tega je v pristojnosti parlamenta sprejemanje novih držav in njihova umestitev v avstralski pravni
sistem.403
Avstralski senat ima tudi pristojnosti, ki jih preostali drugi domovi nimajo. Ena od takih je možnost preverjanja
delegirane zakonodaje. To je zakonodajna moč, ki jo parlament zaupa generalnemu guvernerju, ministru ali
zakonodajnemu uslužbencu (statutory office holder). Delegirana zakonodaja ima polno zakonodajno moč (enako
kot zakoni, ki jih sprejema parlament) in je zelo učinkovita - zelo veliko zakonov vsebuje pooblastilo vladi, da
lahko sprejme predpise, ki določajo podrobnosti in tehnično dovršenost zakona.
V razmerju do sodne veje oblasti, pa lahko skupaj s predstavniškim domom da pobudo generalnemu guvernerju za
odstavitev sodnika vrhovnega sodišča (Federal Supreme Court, ki ga ustava natančneje imenuje High Court of
Australia) zaradi nezdružljivosti funkcije ali slabega vedenja.404
Tudi dom narodov Bosne in Hercegovine ima pristojnosti v razmerju do federalnih enot, saj lahko predloži spor med
entitetami ali entiteto in BiH oziroma navadnimi institucijami pred ustavnim sodiščem (to lahko stori član predsedstva,
predsedujoči svetu ministrov, predsednik ali podpredsednik enega od domov narodne skupščine, četrtina članov
enega od domov narodne skupščine in četrtina članov doma zakonodajne oblasti entitete). Dom narodov odloča
tudi o virih in višini poravnave mednarodnih obveznosti.405
Ena od pomembnih pristojnosti drugih domov je, da lahko zahtevajo od ustavnega sodišča oceno ustavnosti in
zakonitosti aktov. Z njo lahko drugi domovi dosežejo, da neustavni zakoni ne pridejo v veljavo kljub temu, da jih je
prvi dom preglasoval pri sprejemanju takšnega zakona.
Pristojnosti v razmerju do ustavnega sodišča oziroma ustavnega sveta ima francoski senat. Predsednik francoskega
senata oziroma šestdeset senatorjev (poleg njih tudi predsednik republike, ministrski predsednik, predsednik narodne
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skupščine ali šestdeset poslancev narodne skupščine) lahko predložijo zakon ustavnemu svetu (Conseil
constitutionnel) za pregled skladnosti zakona z ustavo. Enako kot zakone lahko predložijo ustavnemu svetu tudi
mednarodne pogodbe. Obvezno je treba predložiti ustavnemu svetu organske in finančne zakon pred njihovo
razglasitvijo.406 Funkcija parlamenta je tudi, da odobri vojno napoved. Zanimivost francoske ureditve je, da mednarodne
sporazume ne ratificira parlament, ampak predsednik republike. Vendar mora pred predsednikovo ratifikacijo parlament
izdati ustrezen akt.407
Tudi poljski senat ima pristojnost predložitve zakona ustavnemu sodišču. Presojo ustavnosti zakonodajnega akta
pred ustavnim sodiščem lahko zahteva prezidij senata, odbor senata ali trideset poslancev.408 Pomembna vloga
senata se kaže tudi v značilnosti, da mora predsednik republike pridobiti soglasje senata pri odločitvi o razpisu
referenduma za določeno pomembno zadevo. Senat mora referendum podpreti z absolutno večino ob prisotnosti
najmanj polovice članov senata.409 Ostale pristojnosti senata so še, da odobri srečanje predsednika vrhovne
zbornice za nadzor (Supreme Board of Control) in ombudsmana in da razpravlja o poročilu slednjega in poročilu
nacionalnega sveta radia in televizije.410
Postopek pred ustavnim sodiščem za oceno ustavnost določenih aktov lahko sproži tudi romunski senat. To lahko
stori na zahtevo predsednika senata ali najmanj petindvajset senatorjev.411 V pristojnosti romunskega senata je
tudi sprožitev kazenskega postopka proti članom vlade za dejanja, ki so jih opravili med izvajanjem svojih nalog.
Poleg senata ima to vlogo še poslanska zbornica in predsednik republike.412
Svet federacije oziroma petina njegovih članov lahko zahteva od ustavnega sodišča odločanje o skladnosti določenih
aktov (zveznih zakonov, ustavnih zakonov, sporazumov med ruskimi federalnimi enotami in mednarodnih
sporazumov) z ustavo. Na zahtevo sveta federacije mora ustavno sodišče interpretirati ustavo.413 Pomembne so
tudi izključne pristojnosti sveta federacije pri odobritvi sprememb mej med federalnimi enotami, pri odločitvi o
uporabi oboroženih sil Rusije zunaj meja, pri potrjevanju predsedniških odlokov (npr. ob uvajanju vojaških sodišč ali
razglasu izrednih razmer) in pri razglasitvi predsedniških volitev.414
Petdeset španskih senatorjev lahko sproži postopek pred ustavnim sodiščem o ustavnosti in zakonitosti aktov.416
Španski senat ima tudi pristojnosti v razmerju do španskih upravnih enot. Z absolutno večino lahko da soglasje k
vladnemu ukrepu, s katerim vlada obveže regionalno samoupravo (autonomous community), da izpolni svoje
dolžnosti ali s katerim zaščiti splošne Španske interese.416
Državni svet Republike Slovenije ima po zakonu o ustavnem sodišču pravico, da lahko vloži ustavnemu sodišču
zahtevo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov in splošnih aktov.417 Državni svet ima
tudi pravico zahtevati razpis zakonodajnega referenduma. Vpliv državnega sveta na zakonodajno odločanje prek
zahteve po uvedbi zakonodajnega referenduma je sicer zelo posreden, utegne pa v praksi imeti celo večjo težo kot
suspenzivni veto, saj pomeni lahko močan pritisk in grožnjo državnemu zboru, če ne bi dovolj upošteval stališč
državnega sveta. Zato je ustavodajalec otežil sprejem take odločitve v državnem svetu (potrebna je absolutna in
relativna večina za izglasovanje zakonodajnega referenduma).418 Poleg omenjenega pa ima državni svet še
pristojnost zahtevati preiskavo o zadevah javnega pomena (parlamentarno preiskavo) in pristojnost dati državnemu
zboru mnenje o vseh zadevah iz njegove pristojnosti.419
Hrvaški županijski dom je predlagal razpis referenduma ter razpravljal in dajal mnenja o vprašanjih s področja dela
prvega doma, zastopniškega doma. Pristojnosti drugega doma Hrvaške pa so segale tudi na področje sodne veje
oblasti. Županijski dom je odločal o zahtevi za odstavitev sodnika. V 120. členu hrvaške ustave je bilo navedeno,
da lahko odstavljen sodnik zahteva od županijskega doma varstvo pred odstavitvijo s sodniškega položaja.420
Pristojnosti do sodne veje oblasti ima tudi senat Irske. Oba domova irskega predstavniškega telesa imata dopolnilni
vlogi pri odstavitvi sodnika Vrhovnega ali višjega sodišča, generalnega nadzornika in kontrolorja računov (Comptroller and Auditor General) in pri razglasitvi izrednega stanja. Irski senat pa ima vlogo tudi pri volitvah predsednika
republike. Najmanj 20 članov katerekoli zbornice lahko predlaga kandidata za predsednika republike, ki se izvoli na
neposrednih volitvah. Če član parlamenta postane predsednik republike mora prenehati z delom v parlamentu.421
Češki senat ima pristojnosti v razmerju do članov ustavnega sodišča. Brez soglasja senata ustavni sodnik ne
more biti kazensko preganjan. Če je ustavni sodnik pridržan zaradi storitve kaznivega dejanja, je potrebno dejanje
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nemudoma sporočiti predsedniku senata. Slednji je dolžan v 24 urah sporočiti ali naj osumljenca predajo sodišču,
sicer ga izpustijo na prostost. Končno odločitev sprejme senat na prvem naslednjem zasedanju. Poleg omenjenega
ima češki senat podobno kot beloruski drugi dom pristojnost pri razglasitvi vojnega stanja.To stori skupaj s poslansko
zbornico. Hkrati lahko tudi odobri pošiljanje oboroženih sil Češke republike na tuja ozemlja.422
Dva evropska druga domova pa nimata samo pristojnosti v razmerju do sodne veje oblasti, ampak celo izvajata
naloge, ki spadajo pod okrilje sodne veje oblasti. Tako je sodna funkcija doma lordov Velike Britanije v rokah
dvanajstih sodnih lordov. Dom lordov je najvišje pritožbeno sodišče za civilne in kazenske zadeve (ne zajema le
škotskih kazenskih zadev).423 O pritožbah razpravljajo sodni lordi, kijih sestavljajo lord-kancler, bivši lordi-kanclerji,
peri, ki so ali so bili člani sodnega odbora državnega sveta (Privy Council) ali sodniki vrhovnih sodišč in dvanajstih
sodnih lordov (so imenovani doživljenjsko).424
Poleg tega ima dom lordov veliko vlogo na določenih področjih zaradi strokovnega znanja (povver of expertise)
preiskovalnih odborov. Strokovno znanje se kaže predvsem na evropskih zadevah in področju znanosti in
tehnologije.425
Na področje sodne veje oblasti pa segajo tudi pristojnosti luksemburškega državnega sveta. Pravosodno funkcijo
opravlja njegov enajst članski razpravni odbor (Committee of Dispute), ki predstavlja vrhovno administrativno
sodišče.426
Pomembne pristojnosti, ki se ne morejo primerjati s pristojnostmi drugih evropskih domov, ima zvezni svet Zvezne
republike Nemčije. Ta daje soglasje k številnim splošnim upravnim pravilom, če zadevajo zvezne pristojnosti (npr.
pravilo o višini kazni in številu kazenskih točk za prometne prekrške potrebuje soglasje zveznega sveta preden
pride v veljavo). Ima pristojnosti na področjih, ki zadevajo EU, in veliko vlogo pri urejanju zunanje politike. Vse
večje državne pogodbe, ki se nanašajo na EU (npr. Maastrichtski sporazum), mora proučiti in potrditi tudi zvezni
svet. Če zvezni svet zavrne podporo meddržavnemu sporazumu, mu s tem onemogoči tudi veljavo v nemškem
pravnem sistemu. Bundesrat ima kontrolno nalogo v primeru naravnih nesreč oziroma v drugih nujnih primerih.
Potrebno je njegovo soglasje pri določitvi zveznega zbora, da gre za vojno stanje.427
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