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V odločbi, proti kateri sem glasoval, se strinjam z naslednjo ključno ugotovitvijo Ustavnega sodišča 

(točka 6): "Sodišče prve stopnje njune tožbe zato ne bi smelo zavreči, temveč bi moralo odločiti o njeni 

utemeljenosti." Ne morem pa se strinjati z ugotovitvijo v isti točki, ki se glasi: "Ker iz obrazložitev 

odločb Višjega in Vrhovnega sodišča izhaja, da pritožnici s svojim zahtevkom tudi sicer ne bi mogli 

uspeti, jima v konkretnem primeru ni bila kršena pravica do sodnega varstva iz 23. člena Ustave samo 

zaradi tega, ker o tem ni bilo odločeno v izreku. 

 

Zato je Ustavno sodišče njuno ustavno pritožbo zavrnilo." Prepričan sem namreč, da bi Ustavno 

sodišče moralo v izreku odločbe ugotoviti kršitev, do katere je prišlo zaradi napačnega ravnanja 

prvostopnega sodišča. 

 

Ustavno sodišče večkrat niha med zavrnitvijo ustavne pritožbe in razveljavitvijo sodne odločbe, s 

katero je bila pritožniku kršena kakšna ustavna pravica. Tako je bilo tudi v tem primeru. Za takšen in 

podobne primere je po mojem mnenju najbolj na mestu vmesna, kompromisna odločitev, po kateri bi 

Ustavno sodišče v izreku sicer ugotovilo kršitev, ne bi pa razveljavilo odločbe. Te možnosti se Ustavno 

sodišče izogiba do skrajnosti, celo v primerih, v katerih po zelo dolgih razpravah ena in druga skrajna 

rešitev ne dobita večinske podpore. Prepričan sem, da je takšen apriorno odklonilen odnos do 

ugotovitvenih odločb škodljiv. Še posebej v tem primeru, ko je Ustavno sodišče ugotovilo, da bi moralo 

prvostopno sodišče o pravici pritožnic odločiti v izreku, samo pa o tej kršitvi ne spregovori v izreku 

svoje odločbe, temveč šele v obrazložitvi odločbe, ki je ustavno pritožbo zavrnilo. 

 

O tem, v katerih primerih se mi zdijo ugotovitvene odločbe smiselne in o drugem, še bolj spornem 

vprašanju (ali bi lahko Ustavno sodišče v primerih, ko ugotovi kršitev pravic, prisodilo pritožnici 

pravično zadoščenje) sem obsežneje pisal v Pritrdilnem ločenem mnenju v zadevi Up-134/97 (z dne 

27. marca 2002), katerega argumentacija je deloma aktualna tudi v tem primeru. V zadevi Up-134/97 

ni bila smiselna razveljavitev in vrnitev zadeve v ponovno odločanje, ker je pritožnica celotno kazen že 

prestala, v zadevi Up-107/99 pa do razveljavitve ni prišlo zaradi ocene, da pritožnici "tudi sicer ne bi 

mogli uspeti" in razveljavitev "samo zaradi tega, ker o tem ni bilo odločeno v izreku" ne pride v poštev. 

To je verjetno res, ni pa nobenega prepričljivega razloga, da o nesporno ugotovljeni napaki 

prvostopnega sodišča Ustavno sodišče ne bi izreklo svojega stališča v izreku ugotovitvene sodbe. 
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