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Pritrdilno ločeno mnenje sodnika dr. Zupančiča 

 

 

V zadevi sem pritrdilno glasoval, ker se v celoti strinjam z odločbo. Ker pa je v obrazložitvi večine 

stavek, ki kaže na drugačno razumevanje pojma enakosti pred zakonom, kakor ta izhaja iz 14. člena 

Ustave, dajem pritrdilno ločeno mnenje. V večinskem mnenju gre za stavek, ki pravi: "Nacionalizirano 

premoženje ima glede na pravni status zavezancev, njihovo dejavnost oziroma njihovo družbeno 

funkcijo ter naravo premoženja različno namembnost. Dejanski in pravni položaj zavezancev, 

posledično pa tudi denacionalizacijskih upravičencev, je različen in je zakonodajalec uveljavljanje 

denacionalizacijskih zahtevkov bil upravičen različno urediti." 

 

Ker sem ob vprašanju enakosti pred zakonom podrobneje pisal drugje, glej naprimer "Ustavno 

kazensko procesno pravo", Ljubljana 1995, str. 51 do 63, in ker v tem primeru ta argument nikakor ni 

odločilen, dajem samo osnovne argumente za to, da se ustavni postulat o enakosti, kar zadeva 

zakonodajalca, pred zakonom ne nanaša na "podobno urejanje podobnih situacij". Če bi bil namen 

ustavne določbe o enakosti pred zakonom (ne v zakonu|) zavezati zakonodajalca, da podobno ureja 

podobne življenske situacije, potem bi mu bila v veliki meri onemogočena smiselna zakonodajna 

dejavnost. Filozofsko naivno je domnevati, da so podobne življenske situacije, ki jih zakon razlikuje, 

kar apriori "podobne" ali celo "enake". Taka predpostavka izhaja iz še globje domneve, da obstaja 

nekakšna "objektivna realnost", v kateri so podobnosti in razlike vnaprej dane. Zakon je po svoji naravi 

normativno-pojmovno orodje, katerega namen je v večini primerov delati razlike (klasificirati situacije) 

tam, kjer jih prej ni bilo. Tudi formalno-logično je res, da so si življenske situacije podobne oziroma 

različne, gre za analogijo|, vedno samo glede na merila, ki jih določi tisti, ki jih presoja. Enakost pred 

zakonom torej nikakor ne more pomeniti zaveze zakonodajalcu, da teh razlik ne dela. Edine izjeme od 

tega so opredeljene v prvem odstavku 14. člena Ustave, ko je govor o prepovedanih razlikovanjih, 

torej o vidikih diskriminacije. 

 

Širjenje ustavne doktrine o enakosti pred zakonom na področju omejevanja zakonodajačeve 

arbitrarnosti, kot to počnejo nekatera evropska ustavna sodišča, pomeni, da si arogirajo pristojnosti, ki 

jih vsaj po naši Ustavi Ustavno sodišče nima. Odločanje na podlagi enakosti v smislu, da 

zakonodajalec ne sme različno urejati podobnih situacij, prehaja s področja formalne enakosti na 

področje materialne enakosti, kar je navadno tisto teleološko vprašanje ("primernosti"), ki je značilno in 

izrazito v domeni zakonodajalca. 
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