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Pritrdilno ločeno mnenje sodnika dr. Zupančiča,  

ki se mu pridružuje sodnik dr. Tone Jerovšek 

 

 

Pritrdilno ločeno mnenje v tej zadevi pišem zato, ker gre po mojem tu za klasičen primer 

diskriminacije. Za tak primer pride v ozir tim. merilo stroţje presoje. Po tem merilu se pravna norma 

šteje za protiustavno, razen če je vsebinsko močno vezana na ustavno dovolj pomemben zakonodajni 

interes. 

 

Pobudnica izpodbija določbo 7. čl. Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o oddajanju 

neprofitnih stanovanj v najem (Ur. l. 26/95 in 21/97), v delu, ki se nanaša na tč. 5.1. Pojasnil za 

izpolnjevanje obrazca za oceno stanovanjskih razmer. Po tej določbi se je ţivljenjska skupnost enega 

otroka z dvema odraslima osebama štela za mlado druţino kot prednostno kategorijo pri dodeljevanju 

stanovanj. V primeru pobudnice gre za ţivljenjsko skupnost ene odrasle osebe, nje same, z dvema 

otrokoma. Vendar pa take druţine pri točkovanju stanovanjskih in drugih razmer niso šteli za mlado 

druţino. 

 

Kot je navedeno v sami določbi, 91. čl. stanovanjskega zakona ţe sam določa, kdo ima prednost pri 

uporabi sredstev stanovanjskega sklada Republike Slovenije. Kategorije, ki jih ta pravna norma 

navaja, so mlade druţine, druţine z večjim številom otrok, druţine z manjšim številom zaposlenih in 

druţine z invalidnim članom. Po prvem odstavku 2. člena Pravilnika o oddaji neprofitnih stanovanj v 

najem pa velja tudi dohodkovni cenzus za dodelitev socialnega stanovanja. Kot navaja odločba, 

obstaja v Pravilniku še izključevalen kriterij za tiste, ki ne pripadajo določenim skupinam prebivalstva, 

kadar je neprofitna stanovanjska organizacija ustanovljena za reševanje stanovanjskih vprašanj 

določene skupine prebivalcev. V tem primeru gre lahko za invalide, za mlade druţine, za samske 

osebe, medtem ko se prioritetni vrstni red v splošnih neprofitnih stanovanjskih organizacijah postavlja 

na podlagi vnaprej določenih kriterijev oblikovane prioritetne liste. 

 

V napadani določbi 7. čl. Pravilnika o spremembah in dopolnitvah oddajanja neprofitnih stanovanj v 

najem je "mlada druţina" opredeljena kot druţina z najmanj enim otrokom, v kateri pa nobeden od 

staršev ne presega starosti 35 let. To naj bi v obravnavani zadevi ne bilo sporno, pri čemer se 

večinska odločba sklicuje na ţe opravljeno presojo ustavnosti in zakonitosti 5. odstavka 8. čl. 

Pravilnika o uporabi sredstev stanovanjskega sklada (zadeva U-I-77/95, odl. US IV, 76). 

 

V tej odločbi iz leta 1995 je Ustavno sodišče zavzelo stališče o načelu enakosti pred zakonom, ki 

normodajalcu ne preprečuje, da v mejah svojih pristojnosti določa kriterije, po katerih bo podobna 

dejanska stanja med seboj razlikoval in na njih vezal različne pravne posledice. V tej zadevi je šlo za 

določbo 8. člena Pravilnika o porabi sredstev Stanovanjskega sklada RS v delu, v katerem kot eno od 

meril za opredelitev mlade druţine določa, da noben od staršev ni star več kot 35 let. Odločba se 

naslanja na nosilni razlog iz 53. čl. Ustave, ki določa, da drţava varuje druţino in ustvarja za to varstvo 

potrebne razmere. Prav tako se sklicuje na 78. člen Ustave, po katerem drţava ustvarja moţnosti, da 

si drţavljani lahko pridobijo primerno stanovanje. Glede starostnega razlikovanja, torej diskriminacije, 

med tistimi, ki so mlajši oz. starejši od 35 let, pa je Ustavno sodišče tedaj ocenilo, da takšna ureditev 

ni v nasprotju z načelom enakosti pred zakonom. Odločba v resnici ne pojasnjuje, zakaj bi bilo te vrste 

razlikovanje (diskriminacija) dopustno, marveč pravi le, da gre za dopusten cilj, ki je bistvena sestavina 

normodajne dejavnosti. V nadaljevanju pravi citirana odločba, da določitev maksimalne starosti 35 let 

kot enega izmed meril za opredelitev pojma mlade druţine glede na zasledovani cilj ni očitno 

nerazumna. Na to večinsko odločbo se je takrat s svojim odklonilnim ločenim mnenjem odzval sodnik 

dr. Jerovšek, ki pravi, da mora biti kriterij podzakonskega predpisa v razumnem sorazmerju s ciljem, ki 
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ga zakonodajalec zasleduje, da pa v konkretnem primeru takega sorazmerja ni bilo, saj imamo lahko 

situacijo, ko gre za druţino, v kateri je mati izrazito mlada in ima dvoje ali več otrok, oče pa je starejši 

od 35 let. Po mnenju sodnika dr. Jerovška, ki se tam podrobneje spusti v vprašanje sorazmernosti 

med ciljem zakona z zakonodajnim sredstvom, bi bila sorazmernost v takem primeru skladna s ciljem 

zakona le, če bi Pravilnik takšno druţino štel za mlado druţino po kriteriju seštevka let vseh druţinskih 

članov, ne pa po letih enega od druţinskih članov. V nadaljevanju svojega ločenega mnenja sodnik 

Jerovšek prepričljivo navaja dva različna primera, v katerih sta oče in mati stara 34 let in imata eno 

leto starega otroka, kar bi se štelo za mlado druţino, medtem ko ima druţina, v kateri je mati stara 26 

let, oče pa je pravkar dopolnil 35 let, imata pa tri otroke, stare 5, 2 in 1 leto, skupno starostno dobo 70 

let; povprečna starostna doba te druţine pa je le 14 let. Po mnenju sodnika dr. Jerovška to kaţe, da je 

ureditev v pravilniku ne le kršitev načela enakosti, pač pa ţe arbitrarno razčlenjevanje zakonske 

določbe. 

 

Sam pri sprejemu te odločbe nisem sodeloval. 

 

Odklonilni razlogi sodnika dr. Jerovška v citiranem sklepu so seveda prepričljivi, vendar odločba po 

načelu stare decisis Ustavno sodišče veţe tako, da zdaj ne more odstopiti od zavzetega stališča, 

razen če bi našla prepričljive razloge, s katerimi bi situacijo, ki jo ima v pretresu zdaj, lahko razlikovalo 

od situacije v citirani odločbi. 

 

Uveljavljeno načelo ustavnosodne presoje je, da naj se podobni primeri presojajo podobno, pri tem pa 

precedenčna stališča v starejših odločbah veţejo sodišče pri kasnejših primerih. S tem je seveda 

zagotovljena kontinuiteta ustavnosodne presoje, v prvi vrsti pa seveda kontinuiteta pomena samih 

ustavnih določb. Brez te kontinuitete bi eratičnost ustavnosodne presoje dobesedno najedla nosilne 

temelje pravnosti drţave. 

 

Če se potem vrnemo h konkretni zadevi, potem se moramo seveda strinjati s stališčem odločbe, češ 

da je vprašanje starostne diskriminacije glede enega člana druţine, ki je starejši od 35 let s tem 

absolvirano. Kljub temu pa ostaja vprašanje diskriminacije med tim. popolnimi druţinami na eni strani 

in druţinami z enim staršem na drugi starni. V svojem 2,. členu Zakon o zakonski zvezi in druţinskih 

razmerjih (ZZZDR) kot druţino opredeljuje ţivljenjsko skupnost staršev in otrok. 

 

Vprašanje je seveda, koliko znotraj integriranega pravnega sistema ta opredelitev determinira pravni 

pojem druţine tudi izven vprašanja zakonske zveze in druţinskih razmerij, t.j., recimo na področju 

dodeljevanja stanovanj. Če n.pr. vemo, da imajo določene določbe kazenskega prava izrazito oţji 

domet, da torej ne posegajo na druga področja, in da poleg tega odločbe kazenskih sodišč pogosto 

nimajo civilnopravnih učinkov in obratno --, potem lahko vprašanje protiustavnosti preozke opredelitve 

druţine v 2. čl. ZZZDR zaenkrat obidemo. Če ga ne bi mogli, bi morala pobudnica vprašanje 

protiustavnosti osredotočiti na vprašanje temeljne opredelitve druţine v ZZZDR, s čemer bi se 

reperkusije take razveljavitve šele odrazile v pravni uporabi pravilnika, ki je tu napaden. 

 

Vprašanje pa je mogoče formulirati bistveno oţje, kar po svoje dokazuje tudi današnja odločba. Zaradi 

tega se strinjamo vsaj s končnim sklepom, da je tudi ţivljenjsko skupnost samo matere z enim ali več 

otroki treba šteti za druţino. 

 

Formalno-logična dedukcija, ki jo današnja odločba izvede na zakonski ravni, pa se izogne 

kardinalnemu ustavnemu vprašanju diskriminacije. Na ustavni ravni gre za to, da je pri omenjenem 

Pravilniku druţina samohranilke z dvema otrokoma v diskriminatorno slabšem poloţaju v primerjavi z 

druţino, v kateri sta prisotna in zanjo skrbita tako oče kot mati. Po omenjeni dedukciji izpeljani sklep, 

da izpodbijana določba Pravilnika ni protiustavna, če se razume tako, da se kot mlade druţine 

upoštevajo ne le ţivljenjske skupnosti obeh staršev in otrok, ampak tudi vse druge druţinske oblike, je 

scela prepričljiv --, gre samo za to, da je večina do tega sklepa prišla po obvoznici namesto 

neposredneje z uveljavljenim preskusom po merilu stroge presoje. 

 

Kakor je navedeno v samem začetku tega mnenja, velja za situacije, v katerih je kvazi-suspektna 

klasifikacija (recimo spol ali nezakonsko rojstvo ter drugi podobni statusi) merilo stroge presoje (the 

hightened scrutiny test). Po tem merilu je zakon presumptivno protiustaven, razen če je zakonodajna 

norma kot instrumentalna norma v racionalni zvezi z dovolj pomembnim zakonodajnim interesom. 
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Glede napadenega pravilnika lahko rečemo, da je bil presumptivno ustaven cilj normodajalca, da 

pomaga tim. "mladim druţinam". 

 

Hipotetično lahko domnevamo, da je bil legitimni cilj normodajalca ta, da omili naravno finančno 

diskriminacijo, kateri so seveda izpostavljeni mladi pari, ki ne zasluţijo dovolj, da bi si lahko kupili 

stanovanje ali hišo. Šlo naj bi torej za poskus vzpostavljanja materialne enakosti, torej za poskus 

kompenziranja tiste neenakosti, ki jo sicer prinaša zgolj formalna pravna enakost vseh drţavljanov pri 

pridobivanju materialnih sredstev potrebnih za ţivljenje in preţivetje v druţbi. 

 

Ţe ta dobri namen zakonodajalca pa je seveda vprašljiv toliko, kolikor je za druţine srednjega razreda 

sicer res mogoče predpostavljati, da so ljudje na začetku kariere manj, kasneje pa bolj pridobitno 

uspešni --, kar pa nikakor ne velja za delavske druţine, v katerih ni verjetno, da se bo dohodek staršev 

sčasoma toliko dvignil, da bi zadostoval za samostojno pridobitev stanovanja, kjer šele hiše. Pot v 

pekel je tako pogosto tlakovana z dobrimi nameni, kar se je izdatno izkazalo ţe s poenostavljeno 

egalitarnostjo, s katero je socialistični reţim osiromašil stanovanjski fond in s tem posredno povzročil 

probleme, ki jih zdaj rešujejo ustavno problematični pravilniki. 

 

Če to substancialno vprašanje tudi zanemarimo, se takoj izriše še ostrejše vprašanje, ali ni bil v tem 

primeru normodajalec skrajno neroden pri postavljanju meril, s katerimi naj bi kompenziral prej 

opisano materialno depriviligiranost mladih druţin. Na prvi pogled je namreč očitno, da bi morala biti 

takega kompenzatornega učinka veliko prej deleţna finančno okrnjena druţina samohranilke z dvema 

otrokoma, kakor pa druţina, v kateri sta oba starša pridobitno sposobna. Če bi stvar obrnili, in pripisali 

zakonodajalcu suspektno motivacijo, bi pa prav lahko prišli do sklepa, da je bil npr. namen 

normodajalca nedopustno diskriminirati proti nezakonskim ali razvezanim materam. Ne glede na to, ali 

je taka suspektna motivacija subjektivno res obstajala ali ne, pa je objektivno jasno, da je točno ta 

učinek izhajal in izšel iz omenjenega pravilnika. 

 

Na ustavnosodni ravni je to potemtakem nazoren primer situacije, v kateri zakonodajno sredstvo 

objektivno ne ustreza zakonodajnemu cilju in bi ga bilo zato treba ustavno-kategorično razveljaviti. 

 

 

dr. Boštjan M. Zupančič 

 

dr. Tone Jerovšek 

 
 

 

 


