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Če bi bil zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij (v nadaljevanju: ZLPP) sprejet pred sprejetjem 

sedanje ustave, torej v času, ko so ob prejšnji ustavi veljali tudi še amandmaji k tej ustavi, med njimi v 

odločbi omenjeni amandma XCVI, bi sporna določba 45. člena ZLPP res temeljila na četrtem odstavku 

5. členu ustavnega zakona za izvedbo tega ustavnega amandmaja, torej na določbi ustavnega ranga, 

katere ustavnosti ustavno sodišče ne more presojati. Namen te določbe je očitno bil odpraviti 

nedopustna oškodovanja družbene lastnine z retroaktivno zakonsko ureditvijo, ki bi s tem dobila 

izrecno ustavnopravno podlago. Tedaj veljavna ustava je namreč v 261. členu absolutno izključevala 

možnost retroaktivnosti predpisov. Nova ustava je v drugem odstavku 155. člena izjemoma sicer 

dopustila možnost retroaktivnosti posameznih določb zakona, vendar le, če to zahteva javna korist 

(kar je v tu obravnavanem primeru očitno) in če se s tem ne posega v pridobljene pravice (kar pa je v 

tu obravnavanem primeru sporno). Če bi ustavodajalec pri zakonih, ki urejajo prehod od prejšnjega v 

novi sistem, torej tudi pri ZLPP, hotel dopustiti izjemo od navedene ustavne prepovedi retroaktivnosti, 

bi to moral v ustavnem zakonu za izvedbo ustave določiti oziroma omogočiti, česar pa ni storil. Zaradi 

tega je obstoj ustavne podlage za izpodbijano zakonsko ureditev vprašljiv. 

 

Vsekakor se po mojem mnenju ustavno sodišče pri zavrnitvi oziroma nesprejetju pobude ne bi smelo 

sklicevati neposredno na ne več veljavne ustavne predpise (na amandmaje k razveljavljeni ustavi) - v 

tem smislu, da ustavnosti z njimi skladnih zakonov ni pristojno ocenjevati. Ustavno sodišče je v zadevi 

U-I-119/91 (objavljeno v zbirki odločb ustavnega sodišča - OdlUS, 47) sicer odpravilo nekatere 

določbe mestnega statuta, ki niso bile v skladu niti z novo ustavo niti z ustavnim konceptom mesta po 

prejšnji ustavi, toda tam je šlo za predpis (mestni statut), ki je bil sprejet še v času veljavnosti prejšnje 

ustave. Zato je vprašljivo, ali bi tudi v tu obravnavani zadevi ustavno sodišče svojo odločitev lahko 

oprlo na ne več veljavne ustavne predpise. Vsekakor bi po mojem mnenju moralo pobudo sprejeti in o 

tem zahtevnem interpretacijskem vprašanju odločiti z meritorno odločbo po opravljenem 

kontradiktornem postopku. 

 

Če tudi na ta način svoje odločitve ne bi moglo opreti na ne več veljavne ustavnopravne določbe, to 

samo po sebi še ne pomeni, da bi potem moralo zahtevi iz pobude nujno ugoditi. V takem primeru bi 

bilo najbrž potrebno sprejeti odločitev po t.i. tehtanju ogroženih ustavnih dobrin - na eni strani 

ogrožene pravne varnosti z retroaktivnim posegom v vsaj delno že pridobljeno lastninsko pravico 

imetnikov internih delnic in na drugi strani ogroženega javnega interesa, da se tudi lastninska 

preobrazba družbene lastnine v zasebno lastnino izvrši ob spoštovanju enega od temeljnih načel 

civilnega prava o vesti in poštenju oziroma ob spoštovanju pravičnosti kot elementa ustavnega 

koncepta pravne države, ustavnega načela enakosti pred zakonom itd. Pri tem bi bilo treba upoštevati 

tudi enkrat že izraženo, čeprav ob novi ustavi izrecno žal ne ponovljeno voljo ustavodajalca, da se tu 

obravnavano sporno vprašanje z zakonom reši na izjemen način, pa seveda tudi to, do kolikšne mere 

oziroma stopnje bi bilo na podlagi stare zakonodaje pridobljene interne delnice že možno šteti za 

pridobljeno lastninsko pravico v smislu 33. in 155. člena sedanje ustave. 
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