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Odklonilno ločeno mnenje sodnika dr. Fišerja, 

ki se mu pridružuje sodnica Modrijan 

 

 

1. V zadevi Up-140/02 sem glasoval proti odločitvi, ki je bila večinsko sprejeta, namreč da se 

razveljavita izpodbijani sodba in sklep Vrhovnega sodišča ter zavrne revizija zoper sodbi 

prvostopenjskega in drugostopenjskega sodišča v tej zadevi. Dva poglavitna razloga sta me navedla k 

temu in v nadaljevanju ju bom čisto na kratko pojasnil. 

 

2. US je v tej zadevi tokrat odločalo drugič. Prvič (odločba Up- 232/00 z dne 10. 5. 2002) je ob enaki 

odločitvi Vrhovnega sodišča razveljavilo njegovo sodbo in sklep v revizijskem postopku. Tudi tedaj 

sem glasoval enako, torej proti razveljavitvi. Moje stališče je bilo blizu tistemu, ki ga je v svojem 

tehtnem odklonilnem ločenem mnenju pojasnil sodnik Testen, zlasti v tistem delu, v katerem je 

opozoril, da odločitev Vrhovnega sodišča, čeprav morebiti napačna, ni bila očitno napačna; šele tedaj 

bi US smelo vanjo poseči (sam je, če sem ga prav razumel, sicer menil, da sploh ni bila napačna). 

Sodnik Testen je medtem končal svoj mandat sodnika US, meni pa se zdi primerno opozoriti, da so 

njegovi tedaj izraženi pomisleki še vedno aktualni. V drugo je Vrhovno sodišče odločilo enako, kakor 

prvič, in upoštevaje zgoraj povedano, nisem mogel glasovati drugače. 

 

3. Pri tem nisem spregledal, da se je pri odločanju US tokrat zastavilo še nadaljnje vprašanje, namreč 

ali nova odločitev Vrhovnega sodišča morebiti ne krši 22. člena Ustave zaradi tega, ker ne odgovarja 

na pomisleke, ki jih je proti njegovemu stališču v svoji prvi odločbi navedlo US. Toda tudi to se po moji 

presoji ni zgodilo. Vrhovno sodišče je izrecno navedlo, da je odločalo upoštevajoč odločitev in pravne 

razloge US. Poudarilo je, da v dejansko stanje, kakor sta ga ugotovili sodišči na nižjih stopnjah, ni 

posegalo. V svoji obrazložitvi sicer ne odgovarja na drugačna stališča US v obliki in na način oz. v 

tehniki, ki jo je uporabilo to sodišče v odločbi Up-232/00 (da to ni potrebno sem povedal že na drugem 

mestu in ob drugi priložnosti, gl. moje pritrdilno ločeno mnenje v zadevi Up-312/99 z dne 26. 10 2002), 

a je kljub temu odgovorilo na bistvene očitke, naslovljene na njegovo odločitev. Zato niti iz tega 

razloga nisem mogel glasovati za razveljavitveno odločbo. 

 

4. Ne glede na vse povedano in na moje načelne pomisleke do pooblastila, ki ga ima US v 60. čl. 

ZUstS, namreč, da lahko samo odloči o pravici (menim, da je to možnost treba uporabljati restriktivno), 

pa je v konkretnem primeru - v situaciji, ki je nastala - US ravnalo prav, ko je prevzelo nase tudi vso 

odgovornost za končno odločitev v tej zadevi. 

 

 

 

dr. Zvonko Fišer 

 

 Milojka Modrijan 

 


