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Pritrdilno ločeno mnenje sodnika Testena 

 

 

Soglašam z vsebino odločitve v tej zadevi, soglašam tudi z nosilnimi razlogi v obrazložitvi. Zavzemal 

pa sem se za to, da se iz obrazložitve izpusti tisti del, ki utemeljuje, zakaj je v skladu z Ustavo določba 

88. člena Zakona o denacionalizaciji (zlasti točka 15 in delno točka 18 obrazložitve). 

 

Navedene določbe ZDen namreč pobudnik ni izpodbijal, glede njene morebitne (proti)ustavnosti se 

tudi Državni zbor v svojem odgovoru ni opredelil. Utemeljevanje, zakaj zakonodajalec z določitvijo 

ničnosti pogodb, ki kršijo prepoved, določeno v 88. členu ZDen, ni prekršil načela avtonomnega 

urejanja pogodbenih razmerij in ne načela dispozitivnosti pogodbenih strank, je torej nepotrebno. 

Poleg tega pa je ta (sicer nepotrebni) del obrazložitve tudi pomanjkljiv, ker sploh ne pove, katera 

ustavna določba varuje svobodo urejanja pogodbenih razmerij.1 Kot rečeno, pa pobudnik tega 

vprašanja ni zastavil, zato Ustavnemu sodišču nanj ni bilo potrebno odgovoriti. 

 

Pomanjkljivi poskus odgovora na to (nezastavljeno) vprašanje pa usmerja pozornost v napačno smer 

in zmanjšuje jasnost in prepričljivost argumentov glede vprašanja, ki ga je sprožil pobudnik, to pa je, 

ali je v skladu z Ustavo, da zakonsko določeno ničnost lahko po drugem odstavku 109. člena ZOR 

uveljavlja tudi javni (sedaj državni) tožilec. Z utemeljitvijo, da takšna ureditev ni v neskladju z 

določbami 1., 2., 8., 15. in 33. člena Ustave, v celoti soglašam. Še posebej takšno tožilčevo 

pooblastilo ne more biti sporno v primerih, ko zakon za posamezno kršitev izrecno določa sankcijo 

ničnosti in ko ne gre za primer, ki je urejen v splošnem pravilu prvega odstavka 103. člena, kjer je 

sodišču prepuščeno, da iz namena prepovedi, ki je bila kršena, določi ustrezno sankcijo. Poudaril bi 

še, da takšno tožilčevo pooblastilo sploh ne more posegati tudi v ustavno pravico iz 35. in 74. člena 

Ustave. Takšen poseg bi pojmovno lahko predstavljala le določba, ki uzakonja prepoved določenega 

ravnanja strank pogodbenega razmerja in sankcijo ničnosti, ne pa določba, ki daje tožilcu pooblastila v 

postopkih, kjer naj se zagotovi izvajanje predpisov, katerih vsebina je lahko utemeljena le v varstvu 

javne koristi. 

 

Franc Testen 

 

 

 

Opomba: 

1V zadevi U-I-202/93 - OdlUS III99 je Ustavno sodišče že izreklo, da je avtonomija pogodbenih strank 

pri sklepanju pogodb obligacijskega prava utemeljena v splošni svobodi ravnanja, izhajajči iz 

nedotakljivosti osebnostnih pravic, ki je zagotovljena s 35. členom Ustave, in v svobodni gospodarski 

pobudi, določeni v 74. členu Ustave. V navedeni odločbi je Ustavno sodišče nadalje utemeljilo, da je 

dopustnost omejevanja pogodbene avtonomije lahko utemeljena tudi z javno koristjo. 

 

 

 


