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 Delno odklonilno ločeno mnenje sodnika Krivica 

 

 

Glasoval sem proti odločitvi, da 81. člen ZDen ni v neskladju z Ustavo. Odločba se sklicuje na enako 

odločitev v zadevi U-I- 96/92 (OdlUS II,118) in tudi na njeno obrazložitev, iz katere sedaj v 8. točki 

obrazložitve le na kratko povzema temeljne argumente. Zato tudi sam le na kratko povzemam 

argumente iz svojega takratnega ločenega mnenja. 

 

Stališču iz obrazložitve, da bi "ureditev, ki bi v vseh primerih dopuščala ugotavljanje zapustnikove 

domnevne volje, pomenila konstruiranje njegove volje" in da bi bila zato nesprejemljiva, nasprotujem 

zlasti iz dveh razlogov: prvič, ker so možni primeri, ko sploh ne bo šlo zgolj za domnevno voljo 

zapustnika, ampak za njegovo resnično, nedvoumno izraženo voljo, le da nacionalizirano premoženje 

v njej ni navedeno izrecno, ampak indirektno, pa je po 81. členu ZDen celo v takih primerih 

upoštevanje oporoke izključeno; in drugič, ker natančnejša analiza pokaže, da bi bilo tudi v primerih, 

kjer domnevna volja zapustnika sploh ni ugotovljiva, dedovanje na podlagi oporoke nedvomno bliže 

povprečni volji zapustnikov v takih primerih kot sedanja ureditev po 81. členu - pri čemer bi prizadeti 

zakoniti dediči na podlagi 60. člena Zakona o dedovanju oporoko lahko izpodbijali, medtem ko 

prizadeti oporočni dediči zoper kategorično in togo ureditev po 81. členu ZDen nimajo nikakršnega 

pravnega sredstva. V razmerju med oporočnimi in nujnimi dediči bi bila ureditev z razveljavitvijo 81. 

člena ZDen pravičnejša tudi zato, ker bi po njej enim in drugim pripadel del denacionalizirane 

zapuščine, medtem ko po ureditvi po 81. členu ZDen v vseh primerih - utemeljenih in neutemeljenih - 

zakoniti dediči dobijo vse, oporočni pa nič. Ustavnopravna utemeljitev mojega stališča, da 81. člen 

ZDen je v nasprotju z Ustavo (zlasti ker štejem oporočno dedovanje za izrazito in neposredno 

emanacijo ustavno varovane lastninske pravice, medtem ko ima zakonito dedovanje šibkejši 

ustavnopravni temelj), pa je podrobneje razvidna iz mojega ločenega mnenja v zadevi U-I- 96/92, 

vključno s primerjalnopravnimi aspekti (glej zbirko OdlUS II, str. 377-382). 
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