
 
REPUBLIKA SLOVENIJA 

USTAVNO SODIŠČE 
 

Odklonilno ločeno mnenje sodnika Testena 

 

I. 

 

Kakšne kršitve je našlo Ustavno sodišče 

 

1. Ustavno sodišče je razveljavilo sklep in sodbo Vrhovnega sodišča, ker je ugotovilo da je bila z njima 

pritožnicama kršena pravica do enakega varstva pravic iz 22. člena Ustave. Kršitev je Ustavno 

sodišče našlo v tem, da naj bi bilo - prvič - Vrhovno sodišče dejanska vprašanja napačno kvalificiralo 

kot pravna, poseglo v dejansko stanje in tako prekoračilo pooblastila, ki jih ima v skladu z namenom 

revizije kot pravnega sredstva za odpravo kršitev materialnega in procesnega prava po ZPP (točka 11 

obrazložitve) in pa - drugič - s tem, da naj bi bila odločitev Vrhovnega sodišča očitno napačna (tč. 10 

obrazložitve). Ne s prvo ne z drugo ugotovitvijo ne soglašam. 

 

2. Ustavno sodišče v postopku ustavne pritožbe ne presoja same pravilnosti oziroma zakonitosti 

izpodbijane odločbe. Svojo presojo omeji na vprašanje, ali je bila z izpodbijano odločbo kršena katera 

od človekovih pravic. Ustavno sodišče se tako omeji na presojo, ali sporna odločitev temelji na 

kakšnem z vidika varstva človekovih pravic nesprejemljivem pravnem stališču (materialni 

ustavnopravni vidik) in ali je odločba tako očitno napačna (samovoljna) oziroma brez razumne pravne 

utemeljitve, da jo je mogoče označiti za arbitrarno (procesni ustavnopravni vidik - praviloma po kriteriju 

22. člena Ustave). Kot je povzeto v 1. točki tega ločenega mnenja, je Ustavno sodišče v odločitvi 

Vrhovnega sodišča našlo obe kršitvi (pri tem naj ne moti, da je tudi prvo kvalificiralo kot kršitev 22. 

člena Ustave - do tega je prišlo pač zato, ker naj bi bilo Vrhovno sodišče dalo protiustavno vsebino 

določbam postopkovnega predpisa - ZPP). 

 

II. 

 

Napačno pravno stališče, nesprejemljivo z vidika varstva človekovih pravic 

 

3. Vrhovno sodišče naj bi bilo predvsem očitno napačno kvalificiralo določena vprašanja kot pravna - 

in torej dostopna presoji Vrhovnega sodišča v postopku revizije - čeprav naj bi šlo po stališču 

Ustavnega sodišča v resnici (očitno) za dejanska vprašanja. Takšna prekoračitev pooblastila naj bi že 

sama po sebi predstavljala poseg v pravico iz 22. člena Ustave. To utemeljitev (tč. 11 obrazložitve) 

lahko razumem samo kot stališče Ustavnega sodišča, da je v revizijskem postopku (vsako) napačno 

stališče Vrhovnega sodišča o tem, da gre v posameznem primeru za pravno vprašanje, nesprejemljivo 

z vidika varstva človekovih pravic - v konkretnem primeru sicer res (samo?) procesne pravice iz 22. 

člena Ustave, kar pa na stvari nič ne spremeni. Povedano bolj naravnost: v točki 11 je Ustavno 

sodišče implicitno uporabilo tkim. 

Schumannovo formulo in utemeljilo, da takšna napačna uporaba prava ne prestane preizkusa po tej 

formuli. Tu pa vidim notranje nasprotje v obrazložitvi odločbe Ustavnega sodišča. Točka 8 namreč - po 

moji oceni korektno, vendar drugače, kot to implicitno izhaja iz tč. 11 - utemeljuje, da tudi takšna 

napačna uporaba zakona s stališča Ustave ni sporna, ker prestane ta test. 

 

4. Ustavno sodišče se je s podobnim (ne sicer popolnoma enakim) vprašanjem ukvarjalo na primer v 

zadevi Up-52/96. Tam je Vrhovno sodišče sklep sodišča, da odpis terjatev pomeni neodplačen 

promet, kvalificiralo kot dejansko vprašanje, pritožniki pa so trdili, da gre za odločitev o pravnem 

vprašanju, katerega pravilnost bi moralo Vrhovno sodišče v reviziji presojati. Ustavno sodišče pa ni 

presojalo teh navedb pritožnikov, čeprav so odpirale vprašanje morebitne kršitve 23. člena Ustave. 

Vprašanje je bilo s stališča meja presoje v ustavni pritožbi nepomembno ravno zato, ker bi 

zakonodajalec lahko vprašanje uredil tudi tako, kot ga je (čeprav morda napačno) za posamični primer 

uredilo Vrhovno sodišče, ne da bi s tem kršil Ustavo. 

 

5. Iz obrazložitve v 11. točki bi lahko torej izpeljali naslednjo razlago Ustave: Ustavna pravica iz 22. 

člena jamči, da sodišče v postopkih s pravnimi sredstvi ne bo prekoračilo z zakonom določenih meja 
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preizkusa. (Medtem ko po dosedanjih stališčih Ustavnega sodišča ta pravica ni kršena, če v postopku 

z revizijo Vrhovno sodišče odkloni preizkus v delu, v katerem bi po zakonu tak preizkus moralo 

oipraviti). Praktično pa stališče, ki izhaja iz 11. točke obrazložitve te odločbe, pomeni, da bo moralo 

Ustavno sodišče vsebinsko presojati vse navedbe ustavnih pritožnikov o tem, da je s pomočjo 

napačne kvalifikacije posameznega vprašanja Vrhovno sodišče v revizijskih postopkih presojalo tudi 

pravilnost ugotovitev nižjih sodišč glede dejanskih vprašanj. 

 

III. 

 

Očitno napačna odločitev 

 

6. Najprej moram opozoriti, da v kriterijih, ki si jih je v postopku ustavne pritožbe pri presoji 

izpodbijanega akta s stališča 22. člena Ustave postavilo Ustavno sodišče, vidim razliko med očitno 

nepravilnostjo (samovoljo) in med odsotnostjo razumne pravne obrazložitve (arbitrarnostjo). V primeru 

odsotnosti razumne pravne obrazložitve se Ustavno sodišče ne spušča v pravilnost odločitve: ugotovi 

le, da je bila stranka v postopku prikrajšana za pravico do vsebinsko polnega dialoga s sodiščem: 

sodišče mora prepričljivo (ne nujno pravilno) odgovoriti na vse relevantne navedbe stranke in 

argumentirati svoja pravna stališča. Če odločba sodišča ne izpolnjuje te ustavne zahteve, bo Ustavno 

sodišče praviloma razveljavilo izpodbijano odločbo, sodišče pa bo v ponovljenem postopku lahko 

odločilo ponovno enako in v morebitni ponovljeni ustavni pritožbi Ustavno sodišče (spet) ne bo 

presojalo, ali je odločba morebiti napačna, marveč le, ali stranka v obrazložitvi dobila odgovor na svoja 

stališča in utemeljitev glede vprašanj, ki so po razumni presoji sodišča bistvena za pravilno odločitev. 

 

7. V spornem primeru pa je Ustavno sodišče utemeljilo kršitev pravice iz 22. člena s tem, da je presoja 

Vrhovnega sodišča o tem, da gre v spornih primerih za pravna vprašanja, očitno napačna. S presojo o 

tem, da je odločitev očitno napačna, Ustavno sodišče ne ocenjuje več le zadostnosti argumentacije, 

ampak neposredno (ne)pravilnost uporabe prava. Glede na to, da je uporaba "navadnega"1 prava 

prvenstveno naloga rednih sodišč, mora biti Ustavno sodiščr v postopkih ustavne pritožbe pri tem še 

posebej zadržano. Ugotavljanje (očitne) napačnosti bi prišlo v poštev predvsem v primerih pomot in 

lapsusov, ki se lahko primerijo vsakomur, tudi Vrhovnemu sodišču. Ustavna pravica iz 22. člena 

Ustave omogoča popravo takšnih napak. V takšnih primerih lahko Ustavno sodišče uveljavi svojo 

pravno interpretacijo, četudi ne gre za določbo, ki ureja ustavno materijo (če je sodišče na primer 

odločilo ob napačni prepostavki, da je določen enomesečni rok tam, kjer je določen rok 30 dni, je 

odločilo očitno napačno, vendar ne tako, da bi dalo določbi vsebino, ki bi bila nesprejemljiva s stališča 

Ustave - arg.: zakonodajalec bi bil, ne da bi s tem kršil Ustavo, pač lahko določil tudi enomesečni 

rok).Toliko bolj zadržano bi moralo biti Ustavno sodišče pri poseganju po tem kriteriju, kadar sta možni 

samo dve rešitvi pravnega problema. 

 

Ravno za tak primer pa gre tudi v sporni zadevi: sporna vprašanja so pravna (in dostopna presoji 

Vrhovnega sodišča) ali pa dejanska (in Vrhovno sodišče v njih ne more posegati). Tertium non datur| 

Ustavno sodišče torej ni le odločilo, da je Vrhovno sodišče napačno uporabilo "navadno" pravo, 

ampak je hkrati že samo dalo dokončno interpretacijo tega prava za ta primer. V zadnjem stavku 12. 

točke2 obrazložitve je zajeta že tudi rešitev, da vsa tri sporna vprašanja, o katerih je v odločbi govor, 

predstavljajo dejanska vprašanja. Očitno napačne kvalifikacije ni mogoče sanirati z nikakršnim 

dodatnim utemeljevanjem. 

 

8. Glede na takšno stališče Ustavnega sodišča bi lahko glasoval proti odločitvi že, če bi bil mnenja, da 

pravna kvalifikacija Vrhovnega sodišča - čeprav morda tudi napačna, ni očitno napačna. Vendar v tem 

primeru ne morem soglašati niti z razlago, da je v tem delu odločitev Vrhovnega sodišča sploh 

napačna. Odločba, h kateri dajem to ločeno mnenje, postavlja pravilo (tč. 6 obrazložitve): subsumpcija 

dejstev pod pravno normo pomeni presojo, ali se ugotovljena dejstva konkretnega življenjskega 

dogodka prilegjo opisu abstraktnega dejanskega stanu iz pravne norme. Ugotavljam, da je v vseh treh 

primerih Vrhovno sodišče opravilo ravno to miselno operacijo: razreševalo je samo vprašanje, kakšen 

je pravni pomen dejstev, kakor sta jih ugotovili že sodišči prve in druge stopnje in h katerim samo ni 

ničesar pridalo. Ali dejstvo, da je tožnica sprejela ključe lokala oziroma lokal v posest, pravno 

kvalificirati kot nadomestno izpolnitev ali le kot pripravljenost na nadaljnja pogajanja; ali dejstvo, kako 

je toženec ravnal do časa odgovora na tožbo, pravno kvalificirati kot izraz toženčeve volje da ne 

namerava izpolniti obveznosti; ali nesporno ugotovljeno dejstvo, kaj je zapisano v IV. točki sporazuma, 
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pravno interprettirati tako, da je sporazum mogoče v obliki solastninskega deleža izpolniti le na lokalu 

na V. ali pa tudi v obliki solastniškega deleža v izmeri cca 50 m2 na drugem lokalu. Ugotavljanje, ali 

posamezna na zunaj vidna in ugotovljena ravnanja in okoliščine, pa tudi iz njih z indičnim sklepanjem 

ugotovljena dejstva pomenijo izpolnitev elementov dejanskega stanu, ki ga pravo šteje za relevantno, 

pa je že pravna subsumpcija in ne več indično sklepanje iz znanih dejstev na (končno) neznano in 

pravno relevantno dejstvo. Izpolnitev, nadomestna izpolnitev, pogajanja, (pravno relevantna) volja in 

vsebina medsebojnih pravic in obveznosti, ki izvira iz na določen način izražene volje, niso dejstva, 

ampak kreacije prava, ki jih ni mogoče ugotoviti (ali morda kar neposredno zaznati) brez pravnega 

sklepanja. 

 

9. Tudi odločba opozarja, da se "v nekaterih primerih ... ugotovljeno dejstvo povsem prilega pojmu, 

uporabljenemu v pravni normi ... in da ... v teh primerih na zunaj niti ni vidne ločitve med dejanskim in 

pravnim sklepanjem ... kljub temu je ... ugotavljanje konkretnih dejstev ... še vedno dejansko 

vprašanje, samo subsumpcija je tem enostavnejša (poudarek obakrat dodan), čim bolj konkretizirana 

je pravna norma." Iz te ugotovitve pa izhaja naslednje: tudi v primeru enostavnih dejanskih stanov 

(toliko bolj seveda pri zapletenih dejanskih stanovih, kot so nadomestna spolnitev, pogodbena volja in 

pripravljenost na pogajanja) obstaja ločitev med dejanskim in pravnim sklepanjem: samo zato, ker 

včasih ta ločitev na zunaj ni vidna, še ne moremo šteti, da pravnega sklepanja sploh ni (bilo). 

 

IV 

 

Sklep 

 

10. Četudi bi Vrhovno sodišče dejanska vprašanja napačno štelo za pravna in tako v revizijskem 

postopku presojalo izpodbijano odločbo zunaj meja, določenih z zakonom, bi s samim tem ne kršilo 

ustavnih pravic pritožnic. Sporna presoja Vrhovnega sodišča je razumno utemeljena in zato ne more 

biti arbitrarna, četudi bi bila napačna. V tem ločenem mnenju še sam (za večino sodnikov sicer 

neprepričljivo) utemeljujem, zakaj je odločba v tem pogledu pravilna, zato tudi samovoljna ne more 

biti. 

 

 

Franc Testen 

 

 

Opomba: 
1Nekoliko poenostavljen izraz "navadno" pravo tu uporabljam za pravna razmerja, ki ne zastavljajo 
ustavnopravnih razmislekov. 2Pri novem odločanju bo moralo sodišče spoštovati določbe pravnega 
reda, ki mu prepovedujejo poseganje v dejansko stanje, ki sta ga ugotovili sodišči prve in druge 
stopnje. 


