
Spoštovani predsednik republike,  

spoštovani predsednik državnega zbora, 

spoštovani predsednik vlade,  

spoštovana ministrica za pravosodje, 

 

 

         Ljubljana, 26.10. 2018 

 

 

Vrhovno sodišče Republike Slovenije je na svoji spletni strani 24.10. 2018 v zvezi z izvršitvijo 

sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi Pro plus proti Sloveniji javnost 

obvestilo, da bo spoštovalo tiste odločbe, ki prepričajo z argumentacijo. Ob tem je hkrati javno 

naznanilo, da se Vrhovnemu sodišču zdi argumentacija ESČP v omenjeni sodni zadevi 

neprepričljiva. To logično pomeni, da Vrhovno sodišče sodbe ESČP ne bo spoštovalo. 

Spodaj podpisani pravni strokovnjaki, univerzitetni profesorji prava, nekdanji ustavni sodniki, 

sodnik ESČP in generalna pravobranilka na SEU ugotavljamo, da Vrhovno sodišče za 

omenjeno stališče ni predstavilo nikakršne prepričljive argumentacije, ki bi bila utemeljena 

bodisi v slovenskem ustavnem pravu, pravu EU ali pravu Sveta Evrope. Nasprotno, sodba 

ESČP je pravno razumljiva, doktrinarno pričakovana in usklajena z dosedanjo prakso ESČP o 

pravici do poštenega sojenja. Ocenjujemo, da gre za popolnoma samovoljno ravnanje, ki ne 

samo nasprotuje temeljnim vrednotam evropskega ustavnega prostora in slovenski ustavi, 

temveč Vrhovno sodišče z njo krši tudi mednarodne zaveze Republike Slovenije in posledično, 

po vzoru avtoritarnih držav kot sta Turčija in Rusija, ogroža regionalni sistem varovanja 

človekovih pravic.  

V trdnem prepričanju, da je tako ravnanje povsem nezdružljivo z ustavno ureditvijo Republike 

Slovenije in evropskimi ustavnimi standardi, vas zato pozivamo, da se o predmetni zadevi javno 

opredelite in storite vse, kar vam dovoljujejo vaše ustavne pristojnosti, da zagotovite 

spoštovanje vladavine prava v Republiki Sloveniji z uveljavitvijo zadevne sodbe ESČP. Vrhovno 

sodišče pa pozivamo, da sporno obvestilo javnosti nemudoma umakne. 
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