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Glasoval sem proti odločbi, ker me ne prepriča, da nezmožnost odplačevanja 

konkretnega kredita ni v očitni in povsem adekvatni vzročnosti z vzrokom – 

prepočasnim sojenjem. Odločba pravi, da je po teoriji adekvatne vzročnosti kot 

pravno upošteven vzrok treba šteti tiste okoliščine, "ki po rednem teku stvari pripeljejo 

do take posledice" (27. točka odločbe). Toda, kaj vendar je bolj naraven in reden tek 

stvari, kot to, da, ko je nekomu vir gospodarske dejavnosti, za vzpostavitev katere je 

najel kredit, onemogočen (zaradi krivdno prepočasnega sojenja),1 mu je 

onemogočeno tudi odplačevanje tega istega kredita? Nezmožnost odplačevanja 

takšnega kredita, ki je bil najet ravno za nakup stanovanj, iz najemnin katerih naj se 

ga pomaga odplačevati, v kontekstu tega primera prav gotovo tudi ni niti "povsem 

izjemna" niti "neverjetna" posledica, kot to zahteva koncept neadekvatne vzročnosti,2 

temveč je celo najbolj naravna in verjetna posledica. Takšna je vsaj slika, ki jo po moji 

oceni v tem (v resnici enostavnem) primeru narekuje "common sense", ki ne 

potrebuje posebne razlage ali posebej podrobne utemeljitve ravno zato, ker gre za 

standard očitnosti v konkretnem kontekstu. Na te izzive nisem dobil prepričljivega 

vsebinskega odgovora, zato odločbe nisem mogel podpreti. Po moji oceni tudi sicer 

odločba iz teorije adekvatne vzročnosti skuša iztisniti več, kot ta lahko prenese, če naj 

bo smiselna in za številne temeljne pravice v praksi ne celo škodljiva. Stvarna ocena 

konteksta tako po mojem mnenju ne sme, in ne more, tudi mimo upoštevanja širšega 

dejstva, da sta tesno zaupanje v pravo in transparentna pravna država posebnega 

pomena ravno na področju gospodarskih vlaganj in iniciativ. Največje skrite rezerve 

za zagotavljanje in napredek standardov ustavne demokracije se skrivajo ravno v 

                                            
1 Dejstvo protipravnega ravnanja države (sodstva) je bilo ugotovljeno v drugem postopku in ni 

sporno.  

2 Gre za ključna kriterija neadekvatne vzročnosti po sodbi Vrhovnega sodišča št. III Ips 

69/2014 z dne 20. 1. 2015 (16. točka sodbe). 



  

omenjenem zaupanju gospodarskih subjektov v predvidljivo pravno državo.3 S 

tovrstnim judikatom, ki takšno zaupanje na ključnem področju krha (če lahko "pade" 

celo tako očiten primer neposredne vzročne zveze, in z njo celotna investicija, kdo in 

v kakšni meri bo v tako nepredvidljivo gospodarsko okolje še vlagal?), se sodišče 

dolgoročno oddaljuje od zagotavljanja blaginje kot enega tistih osnovnih ciljev Ustave, 

ki so nujni predpogoj učinkovitega uresničevanja številnih drugih temeljnih pravic. 

Zgolj filigransko merjenje razdalje med posameznimi drevesi pozabi na zdravje in 

bujnost celotnega gozda. 
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3 K. Jaklič, "Bogastvo pravne države", november 2016, dostopno na: http://siol.net/siol-
plus/kolumne/bogastvo-pravne-drzave-430651. 
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