
 
REPUBLIKA SLOVENIJA 

USTAVNO SODIŠČE 
 

                                           

Številka:  U-I-219/03- 
Datum:  14. 12. 2005 
 
 
 

ODKLONILNO LOČENO MNENJE SODNIKA DR. CIRILA RIBIČIČA 
V ZADEVI ŠT. U-I-219/03, KI SE MU, RAZEN V 2. TOČKI, PRIDRUŽUJE SODNICA 

MILOJKA MODRIJAN 
 
1. 
V razmerah hude in izredno hitro naraščajoče preobremenjenosti Ustavnega sodišča, ko 
velika prizadevanja za povečanje produktivnosti njegovega dela vse bolj zaostajajo za 
vse večjim naraščanjem pripada1, ob velikih zaostankih na rednih sodiščih in po obsodbi 
Slovenije pred ESČP v zadevi Lukenda zaradi sistemske kršitve pravice do sojenja v 
razumnem roku in pravice do učinkovitega pravnega sredstva, bo gotovo eden od 
načinov iskanja prihranka časa in odpravljanja zaostankov tudi v zmanjševanju števila 
pravnih sredstev. Temu na načelni ravni ne gre oporekati, saj je očitno, da veliko število 
pravnih sredstev ob prislovični nagnjenosti današnjih generacij Slovencev k pravdanju, 
prispevajo k predolgemu trajanju postopkov. Poleg tega velja priznati, da gre v naslovni 
zadevi za poseben primer (revidiranje računovodskih izkazov), v katerem hitrost 
postopka izhaja iz narave stvari. Kljub temu je po mojem mnenju potrebno opozoriti na 
spornost odločitev, s katerimi Ustavno sodišče korenito odstopa od dosedanjih stališč 
glede vprašanj, ki se tičejo posegov v pravico do pravnega sredstva iz 25. člena Ustave 
in testov za presojo, ali je poseg v konkretnem primeru v skladu z Ustavo. Ustavno 
sodišče se vse pogosteje poslužuje ocene, da v konkretnem primeru ne gre za poseg v 
pravico, temveč za zakonsko določitev načina izvrševanja neke ustavne pravice. Kadar 
pa oceni, da za poseg vendarle gre, se poskuša vse pogosteje izogniti uporabi strogega 
testa sorazmernosti in ga nadomestiti z blažjim testom arbitrarnosti. Moje mnenje je, da 
je naslovna odločba vnesla dodatne nedoslednosti in nejasnosti v že sicer nihajočo 
prakso presoje posegov in uporabe testov in da izbrani primer ni bil najbolj primeren za 
tovrstno spreminjanje stališč Ustavnega sodišča.  
 
2. 
Preden pojasnim, kaj je po moji oceni v Odločbi, izdani v zadevi št. U-I-219/03, 
spornega, želim opozoriti na dobro stran navedene odločbe. Menim, da je razveljavitev 
prvega odstavka 80. člena Zakona o revidiranju in s tem razveljavitev izredno kratkega, 
osemdnevnega roka za vložitev tožbe, odpravila pomembno neravnovesje v postopku 
za kršitev revidiranja. Kratek rok, določen v 80. členu Zakona o revidiranju, je 
zakonodajalec predpisal v težnji, da bi bil postopek čim hitrejši, čim bolj učinkovit in čim 
bolj racionalen. Takšen cilj sam po sebi ne more biti sporen. Toda hitrost postopka ni 
mogoče naprtiti samo eni strani, prizadetemu, ki mora zahtevno tožbo oblikovati in 
oddati v izredno kratkem roku s prekluzivnim učinkom. Zakon namreč organoma, ki 
odločata o pravicah prizadetega, torej Slovenskemu inštitutu za revizijo in Vrhovnemu 

 
1 Kljub veliki vnemi pri delovanju Ustavnega sodišča, pri katerem delo ustavnega sodnika vedno bolj 
spominja na delo za tekočim trakom, ni mogoče dohitevati povečanja pripada, ki je vse hitrejše. Do 
novembra 2005 je bilo vloženih1163 novih ustavnih pritožb, rešenih pa je bilo v istem obdobju 798 ustavnih 
pritožb. To pomeni, da se zaostanek povečuje za več sto ustavnih pritožb letno, kar nujno vodi do še večjih 
zaostankov od tistih, s katerimi smo imeli opravka doslej.  
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sodišču, ne postavlja nobenih, niti orientacijskih rokov, v katerih naj bi sprejela svoji 
odločitvi. Poleg tega moramo upoštevati, da je tožba zoper odločitev Inštituta edino 
pravno sredstvo, ki ga ima prizadeti v obravnavanem postopku in se pri tem sooča s 
strokovno vsestransko usposobljenim Slovenskim inštitutom za revizijo v zadevi, ki 
utegne biti strokovno zapletena in usodna za delovanje prizadetega, v naslovni zadevi, 
za pooblaščenega revizorja dr. Živka Berganta. Ureditev, ki določa na eni strani kratek 
prekluzivni rok za prizadetega (ki se v praksi na sodiščih vseh ravni uveljavlja izrazito 
striktno in dosledno), na drugi strani pa ne določa niti orientacijskih rokov, v katerih naj 
organa, ki sprejemata odločitvi, odločita, je izrazito neuravnotežena in nesorazmerna in 
jo je Ustavno sodišče zato upravičeno razveljavilo. 
 
3. 
Ustavno sodišče je sklenilo, da nista v neskladju z Ustavo določbi Zakona o revidiranju, 
ki izključujeta pritožbo zoper odločitev Slovenskega inštituta za revizijo  (drugi odstavek 
74. člena) in zoper odločitev Vrhovnega sodišča (84. člen). Če bi oba primera izključitev 
pritožbe presojali izolirano, bi bila taka odločitev Ustavnega sodišča zame morda 
sprejemljiva. Kombinacija vseh omejujočih določb z izključitvijo kar dveh pravnih 
sredstev, ki izhajata iz 25. člena Ustave in na način, ki odstopa od dosedanjih stališč 
Ustavnega sodišča glede razlage te ustavne določbe, pa je po mojem mnenju ustavno 
močno sporna. Izključitev pritožbe zoper odločitev Inštituta je Ustavno sodišče utemeljilo 
s tem, da ima prizadeti možnost sprožiti upravni spor, ki ga je šteti za drugo pravno 
sredstvo, "enako učinkovito, kot bi bila pritožba v upravnem postopku" (31. točka 
Obrazložitve). Ker je takšno sredstvo zagotovljeno, izključitev pritožbe po mnenju 
Ustavnega sodišča sploh ne pomeni posega v 25. člen Ustave. Ker do posega po 
mnenju Ustavnega sodišča sploh ni prišlo, se je s tem izognilo izvedbi testa, na podlagi 
katerega bi ugotavljalo razumnost oz. sorazmernost posega.  
 
4. 
Vsebinsko podobno je Ustavno sodišče odločilo tudi glede izključitve pritožbe zoper 
odločitev Vrhovnega sodišča. Po mnenju Ustavnega sodišča v konkretnem primeru ne 
gre za pravi upravni spor, temveč za spor o zakonitosti odločbe, v katerem Vrhovno 
sodišče preizkusi odločbo Inštituta zgolj glede "pravilnosti uporabe (materialnega in 
procesnega) prava kot tudi glede pravilnosti ugotovljenega dejanskega stanja, vendar le 
v tistem obsegu, kot je bilo dejansko stanje že ugotovljeno v postopku odločanja Inštituta 
in v mejah tožbenega izpodbijanja" (50. točka Obrazložitve). Zaradi tega in zato, ker 
Vrhovno sodišče v konkretnem primeru odloča v pritožbeni sestavi, izključitev pritožbe 
sploh ne pomeni posega v pravico do pravnega sredstva in ni v neskladju s 25. členom 
Ustave. Tudi v tem primeru je odločitev oblikovana tako, da zanjo ni potrebna izvedba 
nobenega testa; če posega ni, ni mogoče presojati, ali je v konkretnem primeru razumen 
oz. sorazmeren. 
 
5. 
V času, ki ga imam na razpolago za pisanje tega ločenega mnenja glede na tempo 
odločanja Ustavnega sodišča ob koncu leta 2005, lahko le nakažem, v čem so moji 
pomisleki zoper takšno odločitev večine. Po mojem mnenju bi bilo zelo pomembno, da bi 
Ustavno sodišče izoblikovalo kriterije in merila, iz katerih bi bilo mogoče v naprej bolj ali 
manj zanesljivo ugotoviti, ali in v katerih primerih gre za poseg v ustavne pravice ter v 
katerih primerih je ustavnost tega posega dolžno presoditi na podlagi izvedbe katerega 
od testov, ki jih Ustavno sodišče uporablja. To pomembno prispeva k predvidljivosti 
odločitev Ustavnega sodišča in posledično k prepričljivosti in avtoriteti sprejetih 
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odločitev. Brez takšnih kriterijev in meril, je mogoče Ustavnemu sodišču očitati, da lahko 
povsem arbitrarno odloča o tem, v katerih primerih bo sploh priznalo, da gre za poseg v 
neko ustavno pravico (in s tem o izključitvi izvedbe testov ustavnosti) in o tem, ali in 
kateri test bo v konkretnem primeru uporabilo. Najslabše je seveda, če vnaprej 
oblikovano mnenje o tem, da se test (ne) bo izšel, vpliva na to, ali ga bo Ustavno 
sodišče uporabilo ali ne. Oboje, odločanje, iz katerega ne izhajajo dovolj jasna in v 
naprej postavljena pravila in standardi presoje in merila za odločanje o tem, ali in kateri 
test bo uporabilo, je bilo v strokovnih razpravah že predmet kritik delovanja Ustavnega 
sodišča. 
 
6. 
V svoji praksi je Ustavno sodišče velikokrat poudarilo velik pomen pravice do pritožbe. 
Pri tem je izhajalo iz prepričanja, da je pravica do pritožbe "temeljna pravica 
posameznika, ki izhajajoč iz načela zakonitosti (2. člen) in načela enakega varstva 
pravice (22. člen) karakterizira pravno državo" (dr. Tone Jerovšek, Opredelitev in 
razmerje do drugih ustavnih določb, v. Komentar Ustave Republike Slovenije, ur. dr. L. 
Šturm, FDŠ, Ljubljana, 2002, s. 274). Dr. Jerovšek poudarja, da je pravica iz 25. člena 
Ustave "ena od posebnih, specifičnih ustavnih pravic, zato za dopustnost posega vanjo 
ne zadošča zgolj to, da poseg ni bil uzakonjen arbitrarno, brez tehtnih razlogov. Poseg v 
to pravico je potrebno presojati po ti. strogem testu sorazmernosti". (Isto, s. 275.)  
 
7. 
Ustavno sodišče je večkrat poudarilo, da je uzakonitev enostopnosti postopka, v 
katerem se odloča o pravici posameznika, poseg v njegovo osebno pravico iz 25. člena 
Ustave. Ustavno sodišče je na primer v zadevi št. U-I-309/94, o kateri je bilo odločeno 
16. 2. 1996, zavzelo stališče, da je pravica do pritožbe samostojna ustavna pravica, ki ni 
zagotovljena že s sodnim varstvom, to je z možnostjo sprožitve upravnega spora. Poseg 
v to pravico je mogoč samo ob spoštovanju določbe tretjega odstavka 15. člena, ki je 
podlaga za izvedbo ti. strogega testa sorazmernosti. Šele, če se strogi test izide, če torej 
rešitev prestane test sorazmernosti, lahko Ustavno sodišče ugotovi, da poseg ne 
predstavlja kršitve pravice do pravnega sredstva (tako Ustavno sodišče na primer v 
zadevi št. U-I-34/95). 
 
8. 
Ko Ustavno sodišče obravnava pomen upravnega spora, mu daje različno težo na 
mestu Obrazložitve, ki govori o izključitvi pritožbe zoper odločitev Inštituta za revizijo in 
drugačno na mestu, ki obravnava izključitev zoper odločitev Vrhovnega sodišča. V 
prvem primeru ocenjuje Ustavno sodišče, da je upravni spor enako učinkovito sredstvo, 
kot bi bila pritožba v upravnem sporu. To je ključni argument pri odločitvi Ustavnega 
sodišča, da izključitev pritožbe zoper odločitev Inštituta ne pomeni posega v pravico do 
pravnega sredstva iz 25. člena Ustave. V drugem primeru Ustavno sodišče poudari, da 
ne gre za pravi upravni spor, torej upravni spor polne jurisdikcije, temveč gre le za t. i. 
upravni spor o zakonitosti odločbe. Ta poudarek je v Obrazložitvi zato, da bi Ustavno 
sodišče utemeljilo, da je naslovni primer bistveno drugačen kot v zadevi št. U-I-221/00, v 
katerem je Ustavno sodišče ugotovilo, da pomeni izključitev pritožbe zoper odločitev 
Upravnega sodišča "nedopusten poseg v  pravico do pravnega sredstva" (49. točka 
Obrazložitve). Ugotoviti velja, da je upravni spor polne jurisdikcije kot nadomestilo 
pravnega sredstva zoper odločitev Inštituta, za prizadetega ugodnejši kot upravni spor o 
zakonitosti. Zato je Obrazložitev protislovna glede poudarka, da gre v naslovnem 
primeru za upravni spor o zakonitosti akta. 
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9. 
Ko je Ustavno sodišče v zadevi, ki se je nanašala na primer, v katerem je na prvi stopnji 
odločala carinarnica, o pravnem sredstvu pa Senat za prekrške, je izrecno poudarilo, da 
gre pri odločanju Senata za spor polne jurisdikcije. Očitno je ta poudarek uporabilo za to, 
da bi utemeljilo sprejemljivost ureditve, ki je podobna naslovni v tem, da na prvi stopnji 
odloča organ, ki ni sodišče, na drugi pa Senat za prekrške, ki mu Ustavno sodišče 
priznava status sodišča: "… pravici do sodnega varstva je zadoščeno, če so odločitve 
drugih organov (v tem primeru carinskega) podvržene kontroli sodišča, ki ima polno 
jurisdikcijo in zagotavlja jamstva po prvem odstavku 6. člena Konvencije o varstvu 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – 
EKČP)". 
 
10. 
Dodatni razlog, da je Ustavno sodišče v zadevi št. U-I-221/00 poudarilo, da gre za spor 
polne jurisdikcije, je v tem, da se je sklicevalo na judikaturo ESČP o tem, da je z vidika 
EKČP sprejemljiva rešitev, ko je zoper odločitev nekega organa, ki ni sodišče, možna 
pritožba na sodišče, če gre za spor polne jurisdikcije. Gre za sodbo ESČP v primeru Le 
Compte proti Belgiji iz 1983. leta. Menim sicer, da je bil ta primer bistveno drugačen od 
tistega, ki ga je obravnavalo Ustavno sodišče, o čemer sem med drugim zapisal v 
Odklonilnem ločenem mnenju naslednje: "Na prvi pogled je očitno, da primera Le 
Compte proti Belgiji ni mogoče primerjati z ureditvijo in prakso, ki velja za carinske 
prekrške v Sloveniji. V Belgiji je disciplinski postopek potekal na dveh stopnjah, medtem, 
ko je pri nas odločala carinarnica. V Belgiji imenuje predsednika pritožbenega sveta 
zdravniške zbornice belgijski kralj, medtem ko pri nas imenuje diplomiranega pravnika, ki 
vodi postopek o carinskih prekrških, vodja Republiške carinske uprave. Poleg tega 
ostaja sporno, ali je disciplinske prekrške sploh mogoče enačiti s kazensko obtožbo, o 
kateri govorita Ustava in Evropska konvencija o človekovih pravicah. Na to opozarjata 
tudi dva sodnika Evropskega sodišča v svojih ločenih mnenjih…" To pa ne zmanjšuje 
pomena, ki ga ESČP daje sporu polne jurisdikcije v primerih, ko na prvi stopnji ne odloča 
sodišče, temveč drug organ. 
 
11. 
Ko Ustavno sodišče poudarja, da v naslovnem primeru ne gre za spor polne jurisdikcije, 
da bi utemeljilo, da ne gre za poseg v pravico do pravnega sredstva iz 25. člena Ustave, 
posredno sproža vprašanje, ali je takšna ureditev skladna z minimalnimi standardi, ki jih 
v svoji judikaturi določa ESČP. Tako se znajdemo med kladivom in nakovalom. Zato bi 
bil pravi izhod v izvedbi ustreznega testa ustavnosti. 
 
12. 
Naj sklenem s stališčem, da gre pri izključitvi pritožbe zoper odločitev Vrhovnega 
sodišča za poseg v pravico do pravnega sredstva iz 25. člena Ustave, katerega 
ustavnost bi veljalo presojati na podlagi strogega testa sorazmernosti, zato nisem mogel 
glasovati za odločitev Ustavnega sodišča, da 84. člen Zakona o revidiranju ni v 
neskladju z Ustavo. V vprašanje, kako bi se takšen test izšel, se mi v tem ločenem 
mnenju ni treba spuščati.  
 
 
                                                                                                               Sodnik 
                                                                                                        dr. Ciril Ribičič 
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Pridružujem se odklonilnemu ločenemu mnenju sodnika dr. Cirila Ribičiča v zvezi z 
odločitvijo Ustavnega sodišča, da 84. člen Zakona o revidiranju ni v neskladju z Ustavo. 
 
 
 
                                                                                                                  Sodnica 
                                                                                                           Milojka Modrijan, l. r. 
 


