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I 

 

Iz razlogov, navedenih v pobudah Milene Šmit, Margarete Klasinc, Mihajla Milića in Igorja Erjavca, tudi 

po mojem mnenju nista v skladu z ustavo prvi odstavek 117. člena, kolikor dolžnosti prodaje stanovanj 

ne nalaga tudi lastnikom iz drugega odstavka 113. člena, in 125. člen zakona. Omenjeni pobudniki po 

mojem mnenju upravičeno navajajo, da taka ureditev pomeni diskriminacijo tistih imetnikov 

stanovanjske pravice, ki živijo v nacionaliziranih stanovanjih, saj jim je po prejšnji pravni ureditvi 

pripadala povsem enaka stanovanjska pravica kot vsem drugim imetnikom stanovanjske pravice. Da 

so njim v uporabo dodeljena stanovanja prišla v družbeno lastnino na drug način (z nacionalizacijo), je 

stvar države, ki je nacionalizacijo izvedla, zato bi morala tudi posledice tega dejanja nositi država, ne 

pa, da je z izpodbijano zakonsko ureditvijo prevalila to breme na imetnike stanovanjske pravice. Še 

posebej očitna je nesmiselnost in krivičnost te zakonske ureditve v primerih, ko se je ob uveljavitvi 

zakona v takem stanovanju znašel imetnik, ki je poprej ob plačilu lastne udeležbe pridobil 

stanovanjsko pravico na drugem družbenem stanovanju, nato pa zamenjal to stanovanje za sedanje, 

nekdaj nacionalizirano stanovanje. Taka zakonska ureditev je zato po mojem mnenju v očitnem 

nasprotju ne samo z načelom enakosti pred zakonom, kot to zatrjujejo pobudniki, ampak tudi z načeli 

pravne in socialne države. 

 

Argument v obrazložitvi, da ne gre za stanovanja, pridobljena na enak način kot druga, in zato ne za 

enako dejansko stanje, ki bi zahtevalo enako ureditev, ne drži: način pridobitve stanovanja v družbeno 

lastnino pomeni dejansko stanje, ki ga je treba upoštevati pri urejanju razmerij med državo in bivšim 

lastnikom, ne pa v razmerju med državo in imetnikom stanovanjske pravice. V razmerjih med imetniki 

stanovanjske pravice in sedanjimi lastniki je dejansko stanje v načelu povsod enako: povsod je šlo za 

načelno enak obseg in vsebino stanovanjske pravice. Prav tako ne drži, da gre v teh primerih za 

kolizijo pravice do odkupa in lastninske pravice, kjer naj bi potem nujno prevladala lastninska pravica 

kot močnejša. V resnici gre, vsaj v ogromni večini primerov, za kolizijo med pravico imetnika do 

odkupa in pravico upravičenca do denacionalizacije - torej za kolizijo dveh pravic, od katerih nobena ni 

lastninska. V tehtanju teh dveh nasprotujočih si interesov, ki bi ga moral z vso skrbnostjo in ob 

upoštevanju vseh okoliščin, zlasti tudi glede na načela pravne in socialne države, opraviti že 

zakonodajalec, nato pa v tem postopku še ustavno sodišče, bi po mojem mnenju moral prevladati 

interes imetnika stanovanjske pravice. Samo taka ureditev bi zagotovila tako enakost pred zakonom 

za vse imetnike stanovanjske pravice kakor tudi za vse upravičence do denacionalizacije. 

 

Če bi - v nasprotju s tem mojim mnenjem - v tem tehtanju interesov prevladal interes bivšega lastnika 

do vrnitve stanovanja, pa bi zakon moral enakost vseh imetnikov stanovanjske pravice zagotoviti na 

drug način, torej z možnostjo pridobitve enakovrednega nadomestnega stanovanja v najem ali v last 

pod enakimi pogoji kot drugi, ne pa z določbami 125. člena to enakost očitno in hudo prekršiti. 

 

II 

 

Ne strinjam se tudi s prvim delom obrazložitve odločbe, ki zavrača stališče prvega predlagatelja 

(mestnega izvršnega sveta), da zakonsko določeni način privatizacije po tem zakonu (razglasitev 

določenih subjektov za lastnike, ki pa jim zakon naloži dolžnost prodaje po zakonsko določeni ceni) ni 

v skladu z ustavo in s temeljnimi načeli obligacijskega prava. Obrazložitev ta ugovor zavrača s 

hkratnim in notranje protislovnim sklicevanjem tako na 67. člen nove ustave, po katerem "zakon 

določa način pridobivanja in uživanja lastnine tako, da je zagotovljena njena gospodarska, socialna in 

ekološka funkcija", kot tudi na nujnost pretvorbe družbene lastnine "v lastninsko obliko, ki ustreza 

tržnemu sistemu gospodarstva". Pri tem spregleda, da se je to drugo (kar tudi zakon izrecno imenuje 
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"lastninjenje" - členi 111 - 116) zgodilo po sili zakona "z dnem uveljavitve tega zakona", torej še pred 

uveljavitvijo nove ustave in v skladu z ustrezno določbo 3. točke takrat veljavnega ustavnega 

amandmaja XCIX. S tem dnem je bilo torej "lastninjenje" opravljeno in "privatizacija", urejena v 

nadaljnjem podpoglavju stanovanjskega zakona, se nanaša že na subjekte, ki niso več upravljavci 

družbene lastnine, ampak po izrecni določbi zakona že lastniki teh stanovanj (čeprav so med njimi - 

poleg občin in republike - tudi npr. podjetja, ki so sama še vedno v družbeni lastnini, toda tu gre pač za 

specifično lastnino take pravne osebe, ki tvori del njenega premoženja, podvrženega kasnejšemu 

lastninjenju samega podjetja). V podpoglavju "Privatizacija" torej zakon ne ureja več pretvorbe 

"pravice uporabe na stanovanjih v družbeni lastnini" v lastninsko pravico ali lastninjenja teh stanovanj, 

temveč prehod lastninske pravice (z obvezno prodajo na zahtevo imetnika stanovanjske pravice) od 

enega lastnika na drugega. 

 

Gre za grobo konceptualno napako zakonodajalca, ki bi po ustavnem pooblastilu iz amandmaja XCIX 

smel predpisati kakršenkoli način pretvorbe družbene lastnine v druge oblike lastnine (lahko bi npr. 

enako dolžnost prodaje naložil istim subjektom, ampak še kot nosilcem pravice uporabe na 

stanovanjih v družbeni lastnini, in bi jih šele po izteku roka za prodajo naredil za lastnike) - ne bi pa 

smel po tej pretvorbi novih lastnikov omejevati v njihovi lastninski pravici na ta način, kot je to storil. To 

ni bilo v skladu ne s takratno ustavno pravico do lastnine ne s kasnejšo (sedanjo) ustavno ureditvijo te 

pravice. Smisel določbe 67. člena sedanje ustave o zagotavljanju gospodarske, socialne in ekološke 

funkcije lastnine z zakonskim urejanjem načina pridobivanja in uživanja lastnine je namreč v tem, da 

se s takim zakonskim urejanjem v javnem interesu zagotavljajo omenjene funkcije lastnine in s tem 

lahko tudi občutno omejuje njena nekdanja absolutnost, toda vedno lastniku, katerega lastninska 

pravica je zagotovljena v 33. členu ustave, in nikakor ne v tem, da bi zaradi zagotavljanja teh 

družbenih funkcij lastnine zakon lahko odredil prisilni prehod lastninske pravice od lastnika na drugo 

osebo, če ona to zahteva. Take možnosti odvzema lastninske pravice (kar obvezna prodaja v bistvu 

je) ustava ne pozna oziroma ne dovoljuje. Trditev v obrazložitvi, da je zakonodajalec smel urediti 

"problematiko stanovanj v družbeni lastnini na poseben način", sama po sebi torej drži, vendar pa s 

tem argumentom ni mogoče zavrniti ugovorov v protiustavnosti zakonskih določb o "privatizaciji" 

stanovanj, saj to po samem zakonu niso bila več stanovanja v družbeni lastnini. 

 

Kljub navedenemu pa ustavno sodišče tudi po mojem mnenju ni moglo razveljaviti navedenih spornih 

zakonskih določb, ker bi njihova razveljavitev zaradi očitne neustavnosti, torej zaradi varstva načela 

ustavnosti in zakonitosti predpisov, s svojimi posledicami tako hudo prizadela druge ustavno varovane 

dobrine, zlasti pravno varnost, enakost pred zakonom in druga načela pravne in socialne države, da bi 

bilo v tovrstni koliziji ustavno varovanih dobrin nujno treba dati prednost tem drugim. Gre namreč 

vendarle zgolj za konceptualno napako zakonodajalca, ki je za dosego ustavno dopustnega in celo 

zaželenega cilja ubral pravno-sistemsko napačno pot - naknadno korigiranje teh že storjenih napačnih 

korakov pa tudi teoretično (če praktične težave in zaplete zanemarimo) sploh ni več možno. Zakona 

namreč po ustavi ni mogoče odpraviti (z učinkom za nazaj) in napačne korake na novo izvesti 

drugače, ampak ga je možno kvečjemu razveljaviti (z učinkom le za naprej). 

 

Sedanjim lastnikom torej njihove že pridobljene lastninske pravice (pa naj bodo to občine, podjetja ali 

bivši imetniki stanovanjske pravice) ni več mogoče odvzeti - morebitni odvzem zgolj pravice do odkupa 

stanovanja tistim imetnikom stanovanjske pravice, ki te pravice še niso realizirali, pa bi bil seveda 

skrajno nesmiselen, nepravičen in v hudem nasprotju z ustavnim načelom enakosti vseh pred 

zakonom. V primeru, da bi bilo to moje stališče sprejeto (da zakon sicer ni bil in ni v skladu z ustavo, 

da pa ga kljub temu ni mogoče razveljaviti, ker bi njegova razveljavitev prizadela pomembnejše 

ustavno varovane dobrine kot njegova nadaljnja veljavnost), bi bilo najbrž treba razmisliti tudi o temu 

primernem oblikovanju izreka odločbe, saj verjetno običajni izrek, da izpodbijane določbe niso v 

neskladju z ustavo, v tem skrajno specifičnem primeru ne bi bil ustrezen. Če ne bi bili pripravljeni 

pristati na to, da nas načela pravne države kot najvišje vodilo upravičujejo tudi k takemu ravnanju, bi 

ostajali nemočno ujeti v starorimsko spoznanje, da je lahko "summum ius" (najvišje pravo) hkrati 

"summa iniuria" (največja krivica). 

 

III 

 

Inštitut za kovinske materiale in tehnologije iz Ljubljane v svoji pobudi trdi, da je "nepravično, da mora 

inštitut prodati stanovanje za ceno, ki je trikrat nižja od še neplačanega kredita za nakup stanovanja" - 
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ker je za nakup stanovanja leta 1989 moral vzeti kredit, ki seveda še ni odplačan. Po mojem mnenju 

ne gre samo za netipičen primer, na katerega se zakon ne more ozirati, kot navaja obrazložitev 

odločbe, ampak ta pobuda dejansko odpira širše vprašanje, pomembno za širši krog subjektov, 

namreč vprašanje, ali ne bi ustavno načelo enakosti pred zakonom, uporabljeno tokrat za pravne 

osebe - lastnike stanovanj, zahtevalo, da se ne obravnavajo enako tiste pravne osebe, ki so nekoč 

pridobile ta stanovanja v uporabo in razpolaganje samo s sredstvi iz prispevkov, in tiste pravne osebe, 

ki so za to namenile občutna dodatna sredstva iz svojega dohodka. Tudi načelo solidarnosti, na 

katerega se obrazložitev odločbe sicer upravičeno sklicuje, gotovo učinkuje močneje in širše v primeru 

uporabe sredstev iz prispevkov vseh delavcev iz osebnih dohodkov kot v primeru uporabe posebnih 

dodatnih sredstev iz dohodka posameznega podjetja. Seveda ne bi bilo v skladu z načelom enakosti 

pred zakonom, če bi zakon izvzel iz splošnega pravila samo primere, kjer so bila ta dodatna sredstva 

angažirana v obliki kredita ali morda celo samo v primeru, ko tak kredit še ni odplačan, torej samo v 

res netipičnem primeru pobudnika, saj so lahko enako prizadete z zakonom tudi tiste pravne osebe, ki 

teh dodatnih sredstev niso pridobile s kreditom, a so z zakonsko določeno nizko prodajno ceno 

stanovanja bile prikrajšane za pomemben del sredstev, ki so jih same ustvarile in izločile iz svojega 

dohodka, medtem ko so druge pravne osebe na ta način prikrajšane samo za del solidarnostnih 

sredstev iz obveznih prispevkov. Iz razlogov, navedenih zgoraj pod II, zlasti zaradi varovanja enakosti 

vseh imetnikov stanovanjske pravice pred zakonom in njihove pravne varnosti, seveda ni mogoče 

vnaprej reči, ali bi ustavno sodišče - po opravljenem "tehtanju interesov" oziroma nasprotujočih si 

ustavnih dobrin - pobudi lahko ugodilo ali ne. Vprašanje po mojem mnenju torej ostaja odprto. 

 

S o d n i k 

mag. Matevž Krivic 

 
Ljubljana, 20.5.1992l 


