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Odklonilno ločeno mnenje sodnika dr. Fišerja,  

ki se mu pridružuje sodnik dr. Ribičič 

 

 

1. Strinjam se z izhodiščno ugotovitvijo v odločbi, da je dne 1. 2. 1999. leta pravica do izbire 

premoženja iz naslova neizkoriščenih certifikatov po zakonu samem z države prešla na PID. Nesporno 

je nadalje, da je kasneje država z izpodbijano rešitvijo, s katero je prenesla pravico do izbire nazaj 

nase, retroaktivno posegla v pravico samo. Večina, ki je izglasovala odločbo, je menila, da je bil 

takšen poseg dopusten, ker je bil izveden ob pogojih iz 3. odst. 15. čl. Ustave, saj je prestal t.i. test 

sorazmernosti. 

 

2. Za takšno odločbo nisem mogel glasovati, ker v konkretnem primeru, po mojem mnenju, niso bili 

izpolnjeni vsi pogoji za uporabo testa sorazmernosti. Odločitev namreč spregleduje, da je država prišla 

v situacijo, iz katere se je morala reševati z zakonom, ki je retroaktivno posegal v pridobljeno pravico, 

izključno iz razlogov, ki so bili na njeni strani. Ukrep je postal "nujen" zaradi napačnega ukrepanja 

(pravzaprav neukrepanja) države. Uporaba testa sorazmernosti, ki naj omogoči poseg v pridobljeno 

pravico, v takšnem primeru ne bi smela biti dopustna, saj je slaba popotnica za prihodnost, če bo tisti, 

ki je bil dolžan pravočasno reagirati, kljub zamudi uspel uveljaviti svoj prav. 

 

3. Retroaktivni poseg v pravico namreč sploh ne bi bil potreben, če bi država ukrepala pravočasno. 

Država je imela vso možnost, da bi pred potekom roka, ki je pravico do izbire premoženja prenesel na 

PID in ki ga je določila sama, spremenila zakon in sprejela bolj uravnoteženo rešitev, kakor je bila, 

resnici na ljubo, tista, ki je PID dajala pravico, da posežejo na katerokoli premoženje države. Morebitni 

ugovor, da je bila že takšna prvotna rešitev sporna, je hipotetične narave, prav tako, kakor je zgolj 

hipotetično ugibanje, kako bi se končali pravdni postopki, ki so jih sprožili PID zoper državo, torej ali bi 

jim sodišče ugodilo in jim v celotnem obsegu prisodilo tako kvalitetno premoženje, kakor je tisto, ki so 

ga zahtevali. 

 

4. Z izpodbijanim posegom države, za katerega je US ugotovilo, da ni bil v neskladju z Ustavo, se je 

rešitev iz ene skrajnosti premaknila popolnoma v nasprotno skrajnost. Zdi se, da je imela odločba pri 

tem pred očmi zlasti položaj PID, kot nekakšnih centrov odtujene moči, ki pri vsem skupaj skrbijo 

predvsem za lastne interese. Pri tem je ostalo, po mojem, preveč v ozadju dejstvo, da so njihovi 

delničarji številni posamezniki, ki so v tem sklopu razočarani tako nad početjem države, kakor tudi nad 

početjem PID. Države, ki je spočetka marsikaj (morda objektivno preveč) obljubljala, ko se je odločila 

za certifikatsko privatizacijo, in v nadaljevanju očitno zavlačevala z zapolnitvijo t.i. privatizacijske vrzeli, 

in seveda tudi PID, ki so marsikdaj v resnici bolj skrbeli za lastne koristi, kakor za koristi svojih 

delničarjev. 

 

 

Zvonko Fišer 

 

 

 

Priključujem se odklonilnemu ločenemu mnenju sodnika dr. Zvonka Fišerja v zadevi U-I-60/99. Ob tem 

dodajam, da nisem mogel podpreti odločbe iz še enega dodatnega razloga. Ustava v prvem odstavku 

155. člena (prepoved povratne veljave pravnih aktov) izrecno prepoveduje sprejem predpisov s 

povratno veljavo. Edina izjema od te prepovedi, zapisana v drugem odstavku (posamezne zakonske 

določbe lahko učinkujejo za nazaj, če to zahteva javna korist) pa po izrecni in povsem nedvoumni 

ustavni določbi ("če se s tem ne posega v pridobljene pravice") izključuje možnost posega v 

pridobljene pravice z zakonsko določbo, ki ima povratno veljavo. Strinjam se z rešitvijo, uveljavljeno v 

nekaterih odločitvah Ustavnega sodišča, ki so pojem posega v pridobljene pravice razlagale tako, da 

se za "poseg" ne šteje vsaka sprememba, ki sicer res zožuje posamezna upravičenja, pa vendarle ne 

ogroža samega obstoja pravice (npr. zmanjšanje višine pokojnine ne da bi bila ogrožena sama pravica 

do pokojnine). Takšna razlaga Ustave se mi zdi smiselna in še sprejemljiva. Ne morem pa se strinjati s 
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tem, da bi jasno prepoved povratne veljave predpisov, ki bi hoteli poseči v pridobljene pravice 

relativizirali s tako imenovanim (strogim) testom sorazmernosti. Takšno tolmačenje po mojem 

prepričanju ni sprejemljivo, saj meji že na poskus revizije izrecne in nedvoumne ustavne določbe, oz. 

prepovedi. 

 

 
 dr. Ciril Ribičič 


