
 
REPUBLIKA SLOVENIJA 

USTAVNO SODIŠČE 
 

Številka: Up-547/02 

Datum: 8. 10. 2003 

 

ODLOČBA 

 

Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritoţbi A. A., B. B. in C. C. iz Ţ. Ţ., ki jih zastopa 

Č. Č., odvetnik v Z., na seji dne 8. oktobra 2003 

 

odločilo: 

 

1. Sodba Vrhovnega sodišča št. I Up 462/2000 z dne 6. 6. 2002 in sodba Upravnega sodišča št. U 

2794/97 z dne 16. 2. 2000 se razveljavita. 

 

2. Zadeva se vrne Upravnemu sodišču v novo odločanje. 

 

Obrazloţitev 

 

A. 

 

1. Pritoţniki so kot pravni nasledniki vloţili zahtevo za denacionalizacijo premoţenja, podrţavljenega 

pok. D. D. in pok. F. F. (roj. E.). Upravna enota Ribnica je njihovo zahtevo zavrgla, ker naj bi bila 

prejšnja lastnika kot avstrijska drţavljana upravičena zahtevati odškodnino od Avstrije po drugem 

odstavku 27. člena Drţavne pogodbe o vzpostavitvi neodvisne in demokratične Avstrije (Uradni list 

FLRJ, MP, št. 2/56 - v nadaljevanju ADP). Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je z 

odločbo št. 464-06-376/96 z dne 10. 10. 1997 ugodilo pritoţbi, odpravilo odločbo upravnega organa 

prve stopnje in zadevo vrnilo v novo odločanje. Ugotovilo je, da je upravni organ prve stopnje na 

"podlagi obstoječih podatkov naredil napačen zaključek in je zmotno ugotovil dejstvo, ki je odločilnega 

pomena za pravilno uporabo materialnega predpisa", tj. drugega odstavka 10. člena Zakona o 

denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91 in nasl. - v nadaljevanju ZDen). Upravno sodišče pa je toţbi 

Drţavnega toţilstva ugodilo in odločbo Ministrstva odpravilo, pritoţbo pritoţnikov pa zavrnilo. 

 

Ugotovilo je, da je obveznost Republike Avstrije za plačilo odškodnine izhajala ţe iz same ADP. 

Vrhovno sodišče je pritoţbo prizadetih strank (sedaj ustavnih pritoţnikov) zavrnilo in potrdilo sodbo 

Upravnega sodišča, ugovor pritoţnikov, da sta bila prejšnja lastnika jugoslovanska drţavljana, pa 

zavrnilo kot nerelevanten. Pritoţbene trditve, da bi sodišče moralo uporabiti Odlok o likvidaciji 

avstrijskega premoţenja na podlagi Drţavne pogodbe o vzpostavitvi neodvisne in demokratične 

Avstrije (Uradni list FLRJ, št. 6/57 - v nadaljevanju Odlok) in Navodilo za izvrševanje Odloka o 

likvidaciji avstrijskega premoţenja na podlagi Drţavne pogodbe o vzpostavitvi neodvisne in 

demokratične Avstrije (Uradni list FLRJ, št. 4/58 - v nadaljevanju Navodilo), je zavrnilo s stališčem, po 

katerem se ta dva predpisa nanašata na avstrijsko premoţenje, ki do uveljavitve ADP 

(tj. do 28. 11. 1955) še ni prešlo v splošno ljudsko premoţenje, in ne na premoţenje, ki je bilo 

zaplenjeno in zadrţano ţe pred uveljavitvijo ADP. Zato naj upravičenosti do denacionalizacije ne bi 

bilo mogoče presojati na podlagi Odloka in Navodila. 

 

2. Pritoţniki v ustavni pritoţbi zatrjujejo, da prejšnja lastnika nista bila upravičena dobiti odškodnine od 

Republike Avstrije. 

 

Zato naj bi jim bile z izpodbijano odločitvijo, ki pomeni, da je njihov zahtevek za denacionalizacijo 

dokončno zavrţen, kršene pravice iz 14., 22. in 33. člena Ustave. 

 

3. Načelo enakosti pred zakonom (drugi odstavek 14. člena Ustave) naj bi bilo kršeno, ker po 

izpodbijani odločitvi prejšnja lastnika nista upravičenca do denacionalizacije kljub ugotovitveni odločbi, 

iz katere izhaja, da sta bila jugoslovanska in slovenska drţavljana. 
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4. Kršitev pravice do enakega varstva pravic iz 22. člena Ustave utemeljujejo z navajanjem, da bi bilo 

treba pri ugotavljanju pogojev iz drugega odstavka 10. člena ZDen upoštevati Odlok in Navodilo. V 

zvezi s tem se sklicujejo na 37. točko obrazloţitve odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-23/93 z dne 20. 

3. 1997 (Uradni list RS, št. 23/97 in OdlUS VI, 43) in na avstrijski Zakon o izvajanju drugega odstavka 

27. člena ADP. Poudarjajo, da sta bila prejšnja lastnika ob podrţavljenju jugoslovanska drţavljana, 

avstrijsko drţavljanstvo sta dobila kasneje. Zato podrţavljeno premoţenje ni moglo biti avstrijsko 

premoţenje iz drugega odstavka 27. člena ADP. Tako naj bi bilo tudi iz revizijskega sklepa Vrhovnega 

sodišča Avstrije št. 7 Ob 291/64 z dne 11. 11. 1964 (ki ga niso priloţili in ni jasno, ali se nanaša na 

pritoţnike ali ne) in iz revizijskega sklepa št. 7 Ob 67/64 z dne 13. 5. 1964 (ki so ga priloţili in se ne 

nanaša na pritoţnike) razvidno, da pripada odškodnina le za tisto premoţenje, ki ga je imela oseba z 

avstrijskim drţavljanstvom v času podrţavljenja (kar naj bi bilo tudi v skladu z Navodilom). Sodišču 

očitajo, da sklepa Vrhovnega sodišča Republike Avstrije št. 7 Ob 291/64 ni pridobilo. Stališče 

Vrhovnega sodišča, da se ne upošteva "interno pravo tuje drţave", ki se nanaša na uporabo in 

interpretacijo mednarodne pogodbe, naj bi bilo v nasprotju z 8. in s 153. členom Ustave; če bi bila 

upravičenca le avstrijska drţavljana, pa naj bi to pomenilo tudi kršitev 13. člena Ustave. 

 

5. Pravica do enakega varstva pravic iz 22. člena Ustave naj bi bila pritoţnikom kršena tudi zato, ker je 

Upravno sodišče s sodbo, ki jo je Vrhovno sodišče potrdilo, samo dokončno odločilo o stvari. S tem 

naj bi bila pritoţnikom odvzeta pravica, da dokazujejo dejstva in okoliščine, ki so odločilna za 

(ne)uporabo drugega odstavka 10. člena ZDen. S tem naj bi jim bila odvzeta moţnost, da z 

navedbami in dokazi izpodbijajo ugotovitev "pristojnega organa po uradni dolţnosti". Pri tem se 

sklicujejo na 55. točko obrazloţitve odločbe Ustavnega sodišča št. U-I- 326/98 z dne 14. 10. 1998 

(Uradni list RS, št. 76/98 in OdlUS VII, 190). Poleg tega naj bi jim bilo s tako odločitvijo onemogočeno 

uveljavljanje denacionalizacije po 12. členu ZDen. 

 

6. Kršitev pravice do zasebne lastnine utemeljujejo s sklicevanjem na ustavnosodno presojo, po kateri 

pravica pričakovanja denacionalizacijskih upravičencev uţiva ustavnopravno varstvo, ki ga zagotavlja 

33. člen Ustave. 

 

Zatrjujejo tudi kršitev pravice do dedovanja, ker naj bi jim bilo (zaradi zavrţenja zahteve za 

denacionalizacijo) kot pravnim naslednikom prejšnjih lastnikov onemogočeno dedovanje 

podrţavljenega premoţenja kljub temu, da naj bi med Republiko Avstrijo in Republiko Slovenijo 

obstojala vzajemnost glede dedovanja. 

 

7. Senat Ustavnega sodišča je s sklepom z dne 27. 3. 2003 ustavno pritoţbo sprejel v obravnavo. 

Ustavna pritoţba je bila v skladu z določbo 56. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 

15/94 - v nadaljevanju ZUstS) poslana Vrhovnemu sodišču, ki nanjo ni odgovorilo. 

 

B. 

 

8. V denacionalizacijskem postopku je bilo ugotovljeno, da je bilo premoţenje pravnima prednikoma 

pritoţnikov podrţavljeno na podlagi Zakona o prenosu sovraţnikovega premoţenja v drţavno last in o 

sekvestraciji premoţenja odsotnih oseb (Uradni list FLRJ, št. 63/46 in 74/46 - v nadaljevanju ZPSP). 

Ta zakon je naveden v 21. točki 3. člena ZDen. Premoţenje je bilo torej podrţavljeno na podlagi 

predpisa, ki ga je zakonodajalec izrecno navedel med predpisi, za katere je štel, da je bilo 

podrţavljenje na njihovi podlagi krivično. Po določbi prvega odstavka 9. člena ZDen so osebe, ki jim je 

bilo premoţenje podrţavljeno na podlagi predpisov iz 3. ali 4. člena ZDen (oziroma na načine iz 4. in 

5. člena ZDen), upravičenci, če so bile v času podrţavljenja jugoslovanski drţavljani. 

 

9. Pritoţniki v ustavni pritoţbi navajajo, da je bilo za njihova prednika s pravnomočnima odločbama 

Občine Kočevje, izdanima leta 1993, ugotovljeno, da sta se vse do svoje smrti štela za jugoslovanska 

drţavljana. Glede na navedbo v obrazloţitvi sodbe Vrhovnega sodišča, da naj bi bila ta ugotovitev 

izpodbijana v postopku obnove, in ker pritoţniki v ustavni pritoţbi tej trditvi Vrhovnega sodišča 

nasprotujejo, je Ustavno sodišče Upravno enoto Kočevje zaprosilo za podatke o morebitnih postopkih 

obnove. 

 

Upravna enota je sporočila, da za D. D. postopek obnove ni bil začet, za F. F., roj. E., pa je postopek 

obnove sicer bil začet, vendar je Upravna enota Kočevje dne 19. 12. 2001 izdala odločbo, s katero je 
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odločila, da odločba takratne Občine Kočevje o ugotovitvi jugoslovanskega drţavljanstva (tj. odločba iz 

leta 1993) ostane v veljavi. Ta odločba je postala dokončna dne 4. 1. 2002. 

 

10. Iz izpodbijane sodbe je razvidno, da je Vrhovno sodišče menilo, da jugoslovansko drţavljanstvo na 

drugačno odločitev (tj. na priznanje statusa denacionalizacijskih upravičencev) ne more vplivati, ker 

sta bila prejšnja lastnika ob uveljavitvi ADP avstrijska drţavljana, zaradi česar naj bi na podlagi 

drugega odstavka 27. člena ADP imela pravico zahtevati odškodnino od Republike Avstrije. Zato naj 

po drugem odstavku 10. člena ZDen ne bi mogla biti upravičenca do denacionalizacije. 

 

11. Na podlagi ustavne pritoţbe Ustavno sodišče presoja, ali so bile z izpodbijanimi posamičnimi akti 

kršene človekove pravice in temeljne svoboščine (50. člen ZUstS). Ustavna pritoţba namreč ni 

nadaljnje pravno sredstvo v okviru rednega sodstva, s katerim bi bilo mogoče uveljavljati kršitve pri 

ugotovitvi dejanskega stanja ter uporabi materialnega prava same po sebi. V tem okviru se je Ustavno 

sodišče, glede na navedbe, s katerimi pritoţniki utemeljujejo ustavno pritoţbo, omejilo na presojo, ali 

sporna odločitev temelji na kakšnem z vidika varstva človekovih pravic nesprejemljivem pravnem 

stališču. 

 

12. V obravnavanem primeru gre za pravno stališče, po katerem osebe, ki so bile ob uveljavitvi ADP 

avstrijski drţavljani, niso upravičene do denacionalizacije, kljub temu, da so bile v času podrţavljenja 

jugoslovanski drţavljani. 

 

13. Če so imele osebe, ki so bile ob uveljavitvi ADP avstrijski drţavljani, pravico dobiti odškodnino od 

Republike Avstrije, o kršitvi Ustave ni mogoče govoriti, ne glede na to, ali je zanje ugotovljeno, da so 

se štele za jugoslovanske drţavljane ali ne. Če te osebe po ADP niso imele pravice zahtevati 

odškodnino od Republike Avstrije, bi jim odrekanje pravice do denacionalizacije lahko pomenilo kršitev 

načela enakosti pred zakonom iz drugega odstavka 14. člena Ustave. V tem primeru bi bile namreč v 

enakem poloţaju kot vse druge osebe, za katere je bilo ugotovljeno, da so bile ob podrţavljenju 

jugoslovanski drţavljani. Zato jih tudi zakonodajalec ne bi smel izključiti iz kroga denacionalizacijskih 

upravičencev. 

 

14. Drugi odstavek 10. člena ZDen določa, da niso upravičenci do denacionalizacije tiste osebe, ki so 

dobile ali imele pravico dobiti odškodnino za odvzeto premoţenje od tuje drţave, in da pristojni upravni 

organ ugotavlja po uradni dolţnosti na podlagi sklenjenih mirovnih pogodb in mednarodnih 

sporazumov, ali je oseba imela pravico dobiti odškodnino od tuje drţave. Drugi stavek drugega 

odstavka 10. člena je bil uveljavljen z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o 

denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 65/98 - v nadaljevanju ZDen-B). Navedena dopolnitev je bila ţe 

izpodbijana. Ustavno sodišče je z odločbo št. U-I-326/98 med drugim presodilo, da ta določba ni v 

neskladju z Ustavo (55. točka obrazloţitve). Tokrat Ustavno sodišče le poudarja, da ta določba ne 

pomeni, da slovenski organi pri odločanju o upravičenju do denacionalizacije odločajo o pravici do 

odškodnine od tuje drţave. Gre namreč za reševanje predhodnega vprašanja v konkretnem primeru. 

To predhodno vprašanje pa po izrecnem zakonskem pooblastilu rešujejo organi, pristojni za 

denacionalizacijo, sami, in to neposredno z razlago mednarodne pogodbe, torej brez dokazovanja 

tujega prava in brez postopka priznavanja tujih sodnih odločb. 

 

15. Avtor prvega komentarja drugega odstavka 10. člena ZDen[1] navaja, da ta določba kot 

upravičence izključuje vse tiste osebe, ki bi kot tujci izjemoma lahko prišle v poštev kot upravičenci v 

postopku denacionalizacije, pa so dobile plačano odškodnino od tuje drţave ali so do te tam imele 

pravico. Po drugem odstavku 9. člena ZDen je lahko upravičenec do denacionalizacije tudi oseba, ki ni 

imela jugoslovanskega drţavljanstva, če je bila internirana ali če se je borila na strani protifašistične 

koalicije. Drugi odstavek 10. člena ZDen pa je treba uporabiti tudi v primerih, ko prejšnji lastnik ni 

upravičenec do denacionalizacije, ker ne izpolnjuje pogojev iz 9. člena ZDen, če status upravičenca 

uveljavlja zakonec ali dedič prvega dednega reda, ki pogoje iz 9. člena ZDen izpolnjuje (upravičenci 

po 12. členu ZDen). Isti avtor je v drugem komentarju[2] opustil mnenje, da naj bi se drugi odstavek 

10. člena nanašal le na tiste osebe, ki bi po izjemnih določbah kot tujci utegnile priti v poštev kot 

upravičenci. 

 

Določbo drugega stavka drugega odstavka pa avtor opredeli kot jasno napotilno določbo. 
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16. Zastavlja se torej vprašanje, ali je status denacionalizacijskega upravičenca po drugem odstavku 

10. člena ZDen mogoče odreči tudi osebi, ki je ob podrţavljenju imela jugoslovansko drţavljanstvo 

(oziroma za katero se je ugotovilo, da se je štela za jugoslovanskega drţavljana). Ustavno sodišče je 

ţe v odločbi št. U-I-23/93 (38. točka obrazloţitve) ugotovilo, da je eden od kriterijev za odškodovanje 

na podlagi mednarodnih pogodb zahteva, da so bili posamezniki drţavljani te tuje drţave v času, ko je 

bilo premoţenje podrţavljeno. Dejstvo, da oseba ima drţavljanstvo neke drţave, ne izključuje niti 

drţavljanstva druge drţave niti moţnosti za plačilo odškodnine od te druge drţave. Člen 2 Zakona o 

drţavljanstvu FLRJ (Uradni list DFJ, št. 64/45 in Uradni list FLRJ, št. 54/46 in 105/48) je sicer določal, 

da drţavljanstvo FLRJ izključuje sočasno drţavljanstvo vsake druge drţave, vendar ta določba ni 

mogla vplivati na odločitev tujih drţav, da neki osebi priznajo tudi svoje drţavljanstvo. Poleg tega 

Zakon o drţavljanstvu FLRJ ni predvidel izdaje ugotovitvenih odločb o tem, katere osebe so na 

podlagi zakonskih določb pridobile jugoslovansko drţavljanstvo. Ustavno sodišče je ţe v odločbi št. U-

I-23/93 ugotovilo tudi (43. točka obrazloţitve), da se za osebe, ki se niso priglasile za vpis v 

drţavljansko knjigo, ni ugotavljalo, ali so pridobile jugoslovansko drţavljanstvo, če te niso same 

zahtevale izdaje ugotovitvenih odločb. Vpis v drţavljansko knjigo pa se je izvajal šele leta 1947 po 

vzpostavitvi teh knjig. Mogoči so torej primeri, da je tuja drţava prejšnjega lastnika podrţavljenega 

premoţenja štela za svojega drţavljana in mu priznala pravico do odškodnine, v postopku reševanja 

predhodnega vprašanja o drţavljanstvu pa je bilo ugotovljeno, da je bila oseba v času podrţavljenja 

tudi jugoslovanski drţavljan. Oseba, ki je dobila odškodnino od tuje drţave, po določbi drugega 

odstavka 10. člena ZDen ne more biti upravičena do denacionalizacije kljub morebitni ugotovitvi, da se 

je štela za jugoslovanskega drţavljana. Če je prejšnji lastnik za odvzeto premoţenje od tuje drţave ţe 

prejel odškodnino, tudi ni treba ugotavljati, ali je to pravico imel na podlagi sklenjenih mirovnih pogodb 

in mednarodnih sporazumov. Ali je prejšnji lastnik imel pravico dobiti odškodnino od tuje drţave, se 

torej ugotavlja le, če ni ugotovljeno, da jo je dobil. 

 

17. Če ni ugotovljeno, da je prejšnji lastnik dobil odškodnino od tuje drţave, se torej lahko zastavi 

vprašanje, ali jo je imel pravico dobiti kljub temu, da je v času podrţavljenja imel jugoslovansko 

drţavljanstvo. Ugotovitev pristojnega slovenskega organa, da ga je imel oziroma, da se je štel za 

jugoslovanskega drţavljana, kot ţe rečeno, ne pomeni, da ni hkrati imel drţavljanstva druge drţave. 

Če je drţavljanstvo druge drţave imel, obstaja moţnost, da je imel tudi pravico dobiti odškodnino od te 

drţave. Zato je treba v takih primerih v denacionalizacijskem postopku ugotavljati, ali je oseba v času 

podrţavljenja imela tudi tuje drţavljanstvo. 

 

18. Iz navedenega izhaja, da bi bilo status denacionalizacijskega upravičenca po drugem odstavku 10. 

člena ZDen mogoče odreči tudi osebi, ki je ob podrţavljenju imela jugoslovansko drţavljanstvo 

(oziroma za katero se je ugotovilo, da se je štela za jugoslovanskega drţavljana). Stališče Vrhovnega 

sodišča, ki je predmet obravnavane presoje, je drugačno. Po stališču Vrhovnega in Upravnega 

sodišča namreč do denacionalizacije niso upravičene osebe, ki so bile avstrijski drţavljani ob 

uveljavitvi ADP, torej ne glede na njihovo drţavljanstvo v času podrţavljenja. To stališče je oprlo na 

razlago, po kateri so bile te osebe na podlagi drugega odstavka 27. člena ADP upravičene do 

odškodnine od Republike Avstrije. 

 

19. Mnenje pritoţnikov, da je Navodilo na podlagi 4. člena Ustavnega zakona za izvedbo Temeljne 

ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (v nadaljevanju UZITUL) veljavno 

pravo, je zmotno. Vprašanje, ali je to Navodilo treba upoštevati pri razlagi ADP, namreč ni vprašanje 

sedanje veljavnosti tega predpisa. Drugi odstavek 27. člena ADP je dal Jugoslaviji pravico podrţaviti 

avstrijsko premoţenje, obveznost plačila odškodnine prejšnjim lastnikom pa Avstriji. Zato iz drugega 

odstavka 27. člena ADP kljub nasledstvu drţav v pogledu mednarodnih pogodb[3] za Slovenijo ne 

morejo izhajati nikakršne obveznosti. Obveznost določa ZDen, vendar le v tistih primerih, ko so 

izpolnjeni pogoji za priznanje statusa upravičenca (drţavljanstvo in nemoţnost uveljavljanja pravice do 

odškodnine od tuje drţave). 

 

20. Pri presoji, ali je razlaga ADP, na kateri temelji izpodbijana odločitev, pravilna, gre za razlago 

mednarodne pogodbe. Uporaba temeljnih pravil interpretacije ponavadi zadošča za razlago pomena 

mednarodne pogodbe tudi v mednarodnem pravu. 

 

Gre za splošna pravila interpretacije, ki jih vsebuje tudi Dunajska konvencija o pogodbenem pravu 

(Uradni list SFRJ, MP, št. 30/72 - v nadaljevanju DKPP). Po prvem odstavku 31. člena DKPP se mora 
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pogodba razlagati (1) dobronamerno, (2) po običajnem smislu, ki ga je treba dati izrazom v pogodbi, 

(3) v njihovem kontekstu ter (4) v luči njenega predmeta in cilja. Kontekst predstavlja med drugim 

vsaka poznejša praksa pri uporabi pogodbe, s katero so se pogodbenice sporazumele glede razlage 

pogodbe (točka b) tretjega odstavka 31. člena DKPP), in vsako relevantno pravilo mednarodnega 

prava, ki se lahko uporabi med pogodbenicama (točka c) tretjega odstavka 31. člena DKPP). Po 

izrecni določbi 4. člena te konvencije se ta uporablja izključno za pogodbe, ki jih drţave sklenejo po 

začetku njene veljavnosti. Konvencija je bila podpisana na Dunaju 23. 5. 1969, uveljavljena pa 27. 1. 

1980, torej po uveljavitvi ADP. Za pogodbe, sklenjene pred njeno uveljavitvijo, je relevantno običajno 

mednarodno pravo.[4] To so načela in pravila interpretacije, ki sta jih razvili sodna praksa in teorija in 

ki po vsebini ne odstopajo od pravil razlage, kot jih predvideva DKPP. Načelo dobrovernosti, jezikovna 

in namenska razlaga so med seboj izenačeni. Zaradi pravne varnosti in da bi se izognili posledicam 

prevelike svobode pogodbenic pri namenski razlagi dajeta mednarodnopravna judikatura in doktrina 

poseben poudarek jezikovni razlagi mednarodne pogodbe.[5] 

 

21. Drugi odstavek 27. člena ADP je Jugoslaviji izrecno, ne glede na predhodne določbe, dal pravico 

zapleniti, zadrţati ali likvidirati avstrijsko premoţenje, ki se je nahajalo na jugoslovanskem ozemlju na 

dan uveljavitve te pogodbe, hkrati pa se je avstrijska vlada obvezala za to premoţenje plačati 

odškodnino avstrijskim drţavljanom. 

 

22. Najprej se zastavlja vprašanje, katero premoţenje je Jugoslavija lahko zaplenila, zadrţala in 

likvidirala, tj. kaj naj bi bilo avstrijsko premoţenje, ki se je na dan uveljavitve ADP nahajalo na ozemlju 

Jugoslavije. Večinoma je bilo premoţenje podrţavljeno ţe pred uveljavitvijo ADP.[6] Večina predpisov, 

ki so bili podlaga za podrţavljenje zasebnega premoţenja v Jugoslaviji, je bila namreč sprejeta pred 

letom 1955. V nekaterih primerih sicer postopek podrţavljenja še ni bil končan (premoţenje je bilo pod 

sekvestrom), oziroma o podrţavljenju do uveljavitve ADP še ni bilo odločeno, vendar ţe iz besedila 

drugega odstavka 27. člena ADP, ki se nanaša na pravico "zapleniti, zadrţati in likvidirati", izhaja 

preprosta razlaga, da je Jugoslavija imela pravico obdrţati avstrijsko premoţenje, ne glede na to, ali je 

to premoţenje do uveljavitve ADP ţe podrţavila ali ne.[7] Tako je tudi Zvezni izvršni svet leta 1957 

sprejel Odlok, ki je določal, da se za avstrijske dobrine, pravice in koristi, ki so pred 28. 11. 1955 

prešle v last FLRJ, šteje, da so na podlagi drugega odstavka 27. člena ADP definitivno zadrţane in 

likvidirane v korist FLRJ. 

 

23. Ker v ADP ni točno določeno, na katere avstrijske drţavljane se nanaša drugi odstavek 27. člena, 

so glede vprašanja, komu je bila Avstrija dolţna plačati odškodnino, moţne tri razlage: tistim 

avstrijskim drţavljanom, ki so bili to ob uveljavitvi ADP; tistim avstrijskim drţavljanom, ki so bili to ţe 

leta 1938; tistim avstrijskim drţavljanom, ki so bili to v trenutku podrţavljenja, čeprav leta 1938 (še) 

niso bili. 

 

24. Znana je praksa Republike Avstrije in Jugoslavije pri uporabi drugega odstavka 27. člena ADP. 

Odlok iz leta 1957 je določal, da se za avstrijske dobrine, pravice in koristi štejejo dobrine, pravice in 

koristi, ki so neposredno ali posredno pripadali avstrijski drţavi ali avstrijskim pravnim ali fizičnim 

osebam (avstrijskim drţavljanom ali z njimi izenačenim osebam). Drţavni sekretar za finance je leta 

1958 izdal Navodilo, ki je vsebovalo več pojasnil glede tega, na katero premoţenje se nanaša drugi 

odstavek 27. člena ADP. Tako je določal, da se šteje, da je avstrijsko premoţenje po drugem odstavku 

27. člena ADP definitivno zadrţano ali likvidirano, če je bilo pridobljeno ali preneseno v Jugoslavijo do 

15. 5. 1945, da se prvi odstavek I. točke Odloka nanaša na premoţenje, katerega lastnik je bil na dan 

13. 3. 1938 (dan "Anschlussa") avstrijski drţavljan in je to ostal na dan 28. 4. 1945 (dan vzpostavitve 

Avstrije), in da se za avstrijsko premoţenje v smislu II. točke Odloka ne šteje premoţenje, ki je bilo last 

oseb, ki so bile na dan 6. 4. 1941 ali takrat, ko so bili izdani ukrepi o podrţavljenju, jugoslovanski 

drţavljani, ne glede na to, ali so imele hkrati tudi avstrijsko drţavljanstvo ali pa so ga pridobile pozneje. 

Za avstrijsko premoţenje se tudi ni štelo premoţenje oseb, ki so od 13. 3. 1938 do 28. 4. 1945 

pridobile drţavljanstvo kakšne tretje drţave. 

 

25. Navedeni predpisi niso niti mogli biti podlaga za priznanje pravice do odškodnine od avstrijske 

drţave. Na njihovi podlagi se je ob "urejanju premoţenjskopravnih razmerij" ugotavljalo, kaj se šteje za 

avstrijsko premoţenje, ki ga ima Jugoslavija po drugem odstavku 27. člena ADP pravico zadrţati in 

likvidirati. Zato zgolj na podlagi opredelitve, kaj se je štelo za avstrijsko premoţenje po navedenih 
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predpisih, še ni mogoče ugotoviti, ali je neka oseba imela pravico dobiti odškodnino od Republike 

Avstrije ali ne. 

 

26. Republika Avstrija je leta 1962 sprejela zakon za izvedbo ADP (11. 

Staatsvertragsdurchfuhrungsgesetz[8]). Po tem zakonu so bile fizične in pravne osebe, ki jim je bilo s 

strani FLRJ zaseţeno, zadrţano ali likvidirano premoţenje, pravice in koristi v skladu z drugim 

odstavkom 27. člena ADP, upravičene do odškodnine. 

 

Predpostavka za upravičenje do odškodnine je bila okoliščina, da je šlo za podrţavljenje v skladu z 

drugim odstavkom 27. člena ADP. Če je šlo za tako podrţavljenje, je bila do odškodnine upravičena 

oseba, ki je imela 28. 11. 1955 avstrijsko drţavljanstvo, oziroma pravna oseba, ki je imela sedeţ na 

ozemlju Republike Avstrije 15. 5. 1945 in 28. 11. 1955 (2. člen). Osebe, ki so kot jugoslovanski 

drţavljani izgubile premoţenje na ozemlju FLRJ z drţavnim ukrepom, ki nima pravne podlage v 

drugem odstavku 27. člena ADP, niso bile upravičene do odškodnine po določbah tega zakona (4. 

člen). 

 

27. Iz arhivskega gradiva, ki ga je Ustavnemu sodišču poslal Arhiv Republike Slovenije,[9] je razvidno, 

da so avstrijskim oblastem podatke o podrţavljenju premoţenja pošiljale jugoslovanske oblasti. 

Predpostavka za upravičenje do odškodnine, ki jo je avstrijski zakon predvideval, je bila torej 

ugotovitev jugoslovanskih oblasti, da so premoţenje podrţavili v skladu z drugim odstavkom 27. člena 

ADP. Jugoslovanske oblasti so avstrijskim lahko posredovale podatek, da je bilo premoţenje po 

drugem odstavku 27. člena ADP podrţavljeno le v tistih primerih, za katere sta tako določala Odlok 

oziroma Navodilo. Če so jugoslovanske oblasti ugotovile, da v konkretnem primeru ni šlo za 

podrţavljenje po drugem odstavku 27. člena ADP, te osebe niso mogle uveljaviti pravice do 

odškodnine od Republike Avstrije, Jugoslavija pa jim ni bila dolţna plačati odškodnine, razen če so 

predpisi o podrţavljenju to sami predvidevali. 

 

28. Drugi odstavek 27. člena ADP je izjema od pravila iz prvega odstavka tega člena, v katerem so 

Zavezniške in pridruţene sile izjavile namero o vračilu avstrijskega premoţenja na njihovem ozemlju in 

pripravljenost, da z avstrijsko vlado o tem sklenejo ustrezne sporazume. Po 25. členu ADP pa je 

morala Avstrija vrniti premoţenje, ki se je nahajalo v Avstriji, tujim pravnim in fizičnim osebam. Člen 21 

ADP je sicer določil, da se od Avstrije reparacije, ki bi izhajale iz vojnega stanja v Evropi, ne bodo 

zahtevale. Vendar je drugi odstavek 27. člena izjema, po kateri je Jugoslavija lahko obdrţala avstrijsko 

premoţenje brez kakršnegakoli povračila, kar kaţe na reparacijski značaj te določbe.[10] 

 

29. Avstrijsko premoţenje je bilo praviloma podrţavljeno ţe z uveljavitvijo Odloka o prehodu 

sovraţnikovega imetja v drţavno svojino, o drţavnem upravljanju imetja odsotnih oseb in o zasegi 

imetja, ki so ga okupatorske oblasti prisilno odtujile (Uradni list DFJ, št. 2/45 - v nadaljevanju Odlok 

AVNOJ, ki je stopil v veljavo 21. 11. 1944), oziroma z ZPSP (ki je pričel veljati 14. 8. 1946).[11] Ob 

podrţavljenju to premoţenje ni bilo opredeljeno kot avstrijsko premoţenje, temveč kot sovraţnikovo 

premoţenje, tj. premoţenje Nemškega rajha in njegovih drţavljanov in kot premoţenje oseb nemške 

narodnosti, ne glede na drţavljanstvo. Iz arhivskega gradiva fonda Vlade Republike Slovenije in fonda 

Republiškega komiteja za mednarodno sodelovanje, ki ga je Ustavnemu sodišču posredoval Arhiv 

Republike Slovenije, je razvidno, da se je tudi tedanji Drţavni sekretariat za zunanje zadeve zavzemal 

za razlago ADP, po kateri naj bi šlo le za tisto avstrijsko premoţenje, ki je bilo zaplenjeno na podlagi 

Odloka AVNOJ in ZPSP, pri čemer je bilo premoţenje avstrijskih drţavljanov, ki so se udeleţili NOB 

ali so jih preganjani nacisti, iz podrţavljenja izvzeto ţe po Odloku AVNOJ.[12] Očitno sta tak pomen 

določbi drugega odstavka 27. člena ADP dali obe drţavi. Leta 1981 sta namreč sklenili Pogodbo o 

ureditvi določenih premoţenjskopravnih vprašanj (Uradni list SFRJ, MP, št. 9/81), po kateri je SFRJ 

Republiki Avstriji izplačala globalno in pavšalno odškodnino za vse premoţenjske pravice in interese 

(premoţenjske vrednosti) avstrijskih oseb, ki jih je zajela nacionalizacija po 3. členu Zakona o 

spremembah in dopolnitvah Zakona o nacionalizaciji zasebnih gospodarskih podjetij (Uradni list FLRJ, 

št. 35/48), zanje pa ne veljajo določbe drugega odstavka 27. člena ADP. Ta pogodba se je nanašala 

na nepremičnine, ki so bile z "novim" 7.a členom Zakona o nacionalizaciji zasebnih gospodarskih 

podjetij (Uradni list FLRJ, št. 98/46 in nasl.) ţe leta 1948 nacionalizirane tujim drţavljanom, tujim 

ustanovam ali tujim zasebnim ali javnopravnim osebam (z nekaterimi izjemami).[13] Drţavi sta očitno 

šteli, da drugi odstavek 27. člena ADP ni zajel vsega podrţavljenega avstrijskega premoţenja. 
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30. Iz navedenega je razvidno, da zgolj okoliščina, da je imela oseba ob uveljavitvi ADP avstrijsko 

drţavljanstvo, za rešitev obravnavanega predhodnega vprašanja ne zadošča. Podrţavljeno je moralo 

biti avstrijsko premoţenje. 

 

31. V obravnavanem primeru je bilo ugotovljeno, da je bilo premoţenje prednikoma pritoţnikov 

podrţavljeno na podlagi ZPSP. 

 

Glede na reparacijski značaj drugega odstavka 27. člena ADP premoţenje, podrţavljeno na podlagi 

predpisa, ki je bil podlaga za podrţavljenje premoţenja Nemškega rajha in njegovih drţavljanov ter 

oseb nemške narodnosti, nedvomno sodi med premoţenje, ki ga je Jugoslavija lahko zaplenila, 

zadrţala ali likvidirala po drugem odstavku 27. člena ADP. 

 

32. Ne glede na to, kdaj je bila izdana odločba o podrţavljenju premoţenja na podlagi Odloka AVNOJ 

in ZPSP, je premoţenje prešlo v drţavno last z dnem uveljavitve Odloka AVNOJ, tj. dne 6. 2. 1945. 

Odlok AVNOJ je namreč določal, da premoţenje preide v drţavno last z dnem, ko stopi ta odlok v 

veljavo. Odlok AVNOJ je na podlagi tretjega odstavka 136. člena Ustave FLRJ postal ZPSP, ta pa je 

določal, da premoţenje preide v drţavno last s 6. 2. 1945 kot z dnem, ko je dobil Odlok AVNOJ 

veljavo. 

 

33. Na dan 6. 2. 1945 oseba ni mogla izkazovati avstrijskega drţavljanstva. Lahko ga je imela na dan 

13. 3. 1938 (dan anšlusa) in na dan 28. 4. 1945 (dan vzpostavitve Avstrije). Če je oseba imela 

avstrijsko drţavljanstvo na dan 13. 3. 1938 in je ostala avstrijski drţavljan tudi na dan 28. 4. 1945, je 

bilo njeno premoţenje lahko podrţavljeno kot avstrijsko premoţenje. Če je oseba na dan 13. 3. 1938 

bila avstrijski drţavljan in je to ostala na dan 28. 4. 1945, ji je mogoče odreči upravičenje do vračila 

podrţavljenega premoţenja po določbah ZDen ţe zato, ker ni bila jugoslovanski drţavljan. Zato se v 

takem primeru niti ni treba spuščati v vprašanje, ali bi za uveljavljanje pravice do odškodnine po 

drugem odstavku 27. člena ADP morala imeti avstrijsko drţavljanstvo tudi ob uveljavitvi ADP. 

Zastavlja pa se vprašanje, ali je imela oseba, ki je bila hkrati avstrijski in jugoslovanski drţavljan, 

pravico dobiti odškodnino od Republike Avstrije. 

 

34. Po prvem odstavku 9. člena ZDen je seveda pomembno drţavljanstvo DFJ in FLRJ, ne pa 

morebitno drţavljanstvo po Zakonu o drţavljanstvu z dne 21. 10. 1928. Po prvem odstavku 35. člena 

Zakona o drţavljanstvu DFJ so se za jugoslovanske drţavljane sicer štele osebe, ki so bile na dan 

uveljavitve Zakona o drţavljanstvu DFJ (tj. 28. 8. 1945) jugoslovanski drţavljani po veljavnih predpisih, 

to je po omenjenem Zakonu o drţavljanstvu iz leta 1928, vendar je isti zakon v 36. členu in v drugem 

odstavku 35. člena (uveljavljenem z novelo iz leta 1948[14]) pridobitev jugoslovanskega drţavljanstva 

vezal še na dodatne pogoje. 

 

35. Ustavno sodišče je v odločbi št. U-I-23/93 podrobno opisalo pravno ureditev, ki je določala, ali je 

neka oseba postala ali ni postala jugoslovanski drţavljan. Zlasti je pomembna določba drugega 

odstavka 35. člena Zakona o drţavljanstvu FLRJ, po kateri se za drţavljane FLRJ niso štele osebe 

nemške narodnosti, ki so ţivele v tujini in ki so se med vojno s svojim nelojalnim ravnanjem proti 

narodnim in drţavnim koristim narodov FLRJ pregrešile zoper svoje drţavljanske dolţnosti. Če 

katerikoli od navedenih "pogojev" ni bil izpolnjen, posamezniku iz razlogov po tej določbi ni mogoče 

odreči jugoslovanskega drţavljanstva. 

 

36. Po načelu pristne zveze (efektivnost drţavljanstva) so te osebe na podlagi drugega odstavka 27. 

člena ADP imele pravico dobiti odškodnino od Republike Avstrije tudi v primerih, ko je ugotovljeno, da 

so se hkrati štele za jugoslovanske drţavljane. 

 

Iz prej opisanega izvajanja te pogodbene določbe je razvidno, da se tako Republika Avstrija kot tudi 

Jugoslavija v primerih, ko je šlo za avstrijskega drţavljana, ki je to drţavljanstvo imel pred drugo 

svetovno vojno in po njej, nista ukvarjali z vprašanjem, ali je hkrati imel tudi jugoslovansko 

drţavljanstvo. V teh primerih je bilo torej v smislu drugega odstavka 27. člena ADP podrţavljeno 

avstrijsko premoţenje. Zanj je avstrijski drţavljan lahko od Republike Avstrije uveljavljal odškodnino. 

 

37. Odlok AVNOJ in ZPSP sta bila temelj za podrţavljenje "nemškega" premoţenja. Jugoslovanske 

oblasti se vse do ADP niso ukvarjale z ločevanjem nemškega od avstrijskega premoţenja. Tako je bilo 
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kot nemško premoţenje podrţavljeno premoţenje Nemškega rajha, njegovih drţavljanov in oseb 

nemške narodnosti ne glede na njihovo drţavljanstvo. Med njimi je bilo mnogo nemško govorečih 

prebivalcev, ki so po razpadu Avstro-Ogrske monarhije ostali v novonastali Kraljevini SHS in s tem na 

Slovenskem.[15] Odlok AVNOJ in ZPSP sta bila tudi temelj za podrţavljenje premoţenja osebam, ki 

so sodelovale z okupatorjem, ne glede na njihovo drţavljanstvo ali narodnost. Avstrija je po drugi 

svetovni vojni pomenila prvo zatočišče tako vojaško-politični emigraciji iz dela vzhodne in jugovzhodne 

Evrope (med drugim tudi iz Jugoslavije), kot tudi t. i. "Volksdeutscherjev" iz tega dela Evrope.[16] Med 

njimi so bile gotovo tudi osebe, ki pred drugo svetovno vojno niso imele avstrijskega drţavljanstva, v 

letih po njej pa so to drţavljanstvo pridobile. 

 

38. Če ob podrţavljenju oseba ni imela avstrijskega drţavljanstva, po omenjenih jugoslovanskih 

predpisih pa je bilo ugotovljeno, da se je štela za jugoslovanskega drţavljana, ker ni bila nemške 

narodnosti, njeno premoţenje ni moglo biti podrţavljeno kot avstrijsko premoţenje. V teh primerih 

drugi odstavek 10. člena ZDen ne pride v poštev za izključitev te osebe iz kroga denacionalizacijskih 

upravičencev, razen v primerih, ko je šlo za drţavljana kakšne druge drţave, od katere je ta ista oseba 

imela pravico dobiti odškodnino za podrţavljeno premoţenje. Ugotovitev, da je bilo premoţenje 

podrţavljeno na podlagi Odloka AVNOJ oziroma ZPSP, pa sama po sebi ne zadošča za ugotovitev, 

da je prejšnji lastnik imel pravico dobiti odškodnino od Republike Avstrije. 

 

39. Ustavno sodišče je ţe v odločbi št. U-I-23/93 ugotovilo, da na podlagi Odloka AVNOJ in ZPSP 

premoţenje ne bi smelo biti podrţavljeno osebam, ki se s svojim vedenjem med okupacijo niso 

pregrešile zoper narodno-osvobodilni boj in ki niso bile okupatorjevi pomagači. Glede na to, da je ta 

dva predpisa uvrstil med predpise, ki so bili podlaga za krivično podrţavljenje, je zakonodajalec očitno 

štel, da so se pri odvzemih premoţenja, predvsem zaradi ravnanja tedanjih povojnih oblasti, zgodile 

tudi krivice, ki naj se z uveljavitvijo ZDen popravijo. Pri tem se je Ustavno sodišče sklicevalo tudi na to, 

da je zakonodajalec pri sprejemu takšne ureditve posebej navedel, da ZDen ne dovoljuje vračanja 

premoţenja osebam nemške narodnosti, ki jim je zaradi opcije za Tretji rajh in zaradi nelojalnega 

vedenja zoper narodne in drţavne interese narodov FLRJ Jugoslavija odrekla pridobitev drţavljanstva 

(Predlog ZDen, Poročevalec Skupščine RS, št. 21/91). Zakonodajalec je torej nelojalne osebe nemške 

narodnosti namenoma izključil iz denacionalizacije. Sama uvrstitev predpisov v 3. členu ZDen namreč 

še ne daje statusa upravičenca do denacionalizacije. Nelojalne osebe nemške narodnosti namreč ne 

morejo izpolniti pogoja jugoslovanskega drţavljanstva iz prvega odstavka 9. člena ZDen. Zato je tudi 

vprašanje jugoslovanskega drţavljanstva predhodno vprašanje v postopku denacionalizacije, ki ga 

rešuje (v primeru, če oseba ni vpisana v evidenco o drţavljanstvu) upravni organ, pristojen za notranje 

zadeve, in o tem izda ugotovitveno odločbo o drţavljanstvu (tretji odstavek 63. člena ZDen). 

 

40. Ustavno sodišče je v odločbi št. U-I-23/93 ugotovilo tudi, da so s predpisi o drţavljanstvu povojne 

jugoslovanske oblasti osebam nemške narodnosti, ki so bile v času okupacije lojalne Nemškemu 

rajhu, odrekle pridobitev jugoslovanskega drţavljanstva, in da drugega odstavka 9. člena ZDen ni 

mogoče razlagati mimo razlage 63. člena ZDen. Po drugem odstavku 9. člena ZDen se namreč 

osebe, ki zaradi razlogov drugega odstavka 35. člena Zakona o drţavljanstvu FLRJ v času 

podrţavljenja niso bile vpisane v drţavljansko knjigo, vseeno štejejo za upravičence, če so bile 

internirane ali so se borile na strani protifašistične koalicije. Posameznik, ki dokaţe, da je bil zaradi 

verskih ali drugih razlogov interniran, ali ki dokaţe, da se je boril na strani protifašistične koalicije, je s 

tem uspel dokazati tudi lojalno ravnanje za potrebe ugotavljanja drţavljanstva kot pogoja za 

upravičenje do denacionalizacije.[17] 

 

41. Iz navedenega izhaja, da so bili pogoji za pridobitev jugoslovanskega drţavljanstva oseb nemške 

narodnosti enaki razlogom, zaradi katerih premoţenje tem osebam ni moglo biti podrţavljeno na 

podlagi Odloka AVNOJ in ZPSP. Po Odloku AVNOJ in po ZPSP je bilo premoţenje lahko 

podrţavljeno le nelojalni osebi. Odločba, s katero je bilo ugotovljeno, da se je oseba nemške 

narodnosti štela za jugoslovanskega drţavljana, pa je bila lahko izdana le, če je bila izpodbita 

domneva nelojalnosti, ali pa, če oseba nemške narodnosti ni bila v tujini. 

 

42. Ugotovitev, da je oseba bila jugoslovanski drţavljan, torej v primerih, ko je bila izpodbita domneva 

nelojalnosti, dejansko pomeni, da v konkretnem primeru do podrţavljenja na podlagi ZPSP ne bi 

smelo priti. Če ta oseba ni bila drţavljan Nemškega rajha (oziroma avstrijski drţavljan na dan anšlusa 

in na dan vzpostavitve Avstrije), je bilo premoţenje podrţavljeno jugoslovanskemu drţavljanu in ga ni 
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mogoče opredeliti kot avstrijsko premoţenje reparacijskega značaja. Če premoţenje ne bi bilo 

podrţavljeno na podlagi Odloka AVNOJ ali ZPSP, bi bilo lahko nacionalizirano na podlagi 7.a člena 

Zakona o nacionalizaciji zasebnih gospodarskih podjetij v primeru, ko je bil prejšnji lastnik 

jugoslovanski drţavljan, ki je prestopil v tuje drţavljanstvo. Ker pa v konkretnem primeru do 

podrţavljenja po 7.a členu ni prišlo, ni obstajala pravica do odškodnine od Republike Avstrije po 

Pogodbi med SFRJ in Republiko Avstrijo o ureditvi določenih premoţenjskopravnih vprašanj iz leta 

1981. 

 

43. Enako velja za neupravičene zaplembe s kazenskimi sodbami, izdanimi na podlagi predpisov, ki 

so navedeni v 3. členu ZDen. Če kazen zaplembe ni bila izrečena avstrijskemu drţavljanu, ni bilo 

podrţavljeno avstrijsko premoţenje. Ustavno sodišče je ţe v odločbi št. U-I-326/98 pri presoji 

dopolnitve četrtega odstavka 9. člena ZDen (tretji odstavek 1. člena ZDen-B, ki ga je Ustavno sodišče 

z navedeno odločbo razveljavilo) upoštevalo, da sta bili kazen zaplembe premoţenja in kazen izgube 

drţavljanstva izrečeni hkrati, z isto kazensko sodbo, torej sta bili izrečeni jugoslovanskemu drţavljanu 

(48. točka obrazloţitve odločbe št. U- I-326/98). To pa pomeni tudi, da zaplenjeno premoţenje ni 

moglo biti avstrijsko premoţenje, če oseba ni imela avstrijskega drţavljanstva, z ugotovitveno odločbo 

pa je bilo ugotovljeno, da se je štela za jugoslovanskega drţavljana. 

 

44. Iz navedenega je razvidno, da je okoliščina, da se je oseba štela za jugoslovanskega drţavljana v 

času podrţavljenja, pomembna pri odločanju o pravici do denacionalizacije, če oseba v času 

podrţavljenja ni bila avstrijski drţavljan. Oseba, ki do uveljavitve ADP ni pridobila avstrijskega 

drţavljanstva, nedvomno ni imela pravice do odškodnine po drugem odstavku 27. člena ADP, ne 

glede na to, na kateri podlagi ji je bilo premoţenje podrţavljeno. Če je za tako osebo ugotovljeno, da 

je bila jugoslovanski drţavljan in če ni imela pravice do odškodnine od kake druge drţave (ali od 

Avstrije po pogodbi iz leta 1981), je upravičena do denacionalizacije. Če se je prejšnji lastnik štel za 

jugoslovanskega drţavljana, mu torej zgolj zato, ker je bil ob uveljavitvi ADP avstrijski drţavljan, ni 

mogoče odreči upravičenja do denacionalizacije. Osebi, ki je v času uveljavitve ADP imela avstrijsko 

drţavljanstvo, v času podrţavljenja pa je imela drţavljanstvo kakšne druge drţave, je mogoče odreči 

upravičenje do denacionalizacije le v primeru, ko je imela pravico dobiti odškodnino od drţave, katere 

drţavljan je bila v času podrţavljenja. V primeru, ko je ugotovljeno, da se je oseba štela za 

jugoslovanskega drţavljana, pa je zaradi pravice iz ADP mogoče upravičenje do denacionalizacije taki 

osebi odreči le, če je v času podrţavljenja imela tudi avstrijsko drţavljanstvo. To pomeni, da je v 

primeru, ko je bilo premoţenje podrţavljeno po Odloku AVNOJ ali ZPSP, mogoče odreči upravičenje 

do denacionalizacije zaradi pravice iz ADP osebi, za katero je ugotovljeno jugoslovansko drţavljanstvo 

le, če je bila ta oseba na dan 13. 3. 1938 in na dan 28. 4. 1945 hkrati tudi avstrijski drţavljan. Če 

premoţenje po določbah Odloka AVNOJ in ZPSP ne bi smelo biti podrţavljeno, ker je šlo za 

jugoslovanske drţavljane, pa je kljub temu bilo, te osebe na podlagi drugega odstavka 27. člena ADP 

niso imele pravice do odškodnine od Republike Avstrije, čeprav so bile ob uveljavitvi ADP avstrijski 

drţavljani. 

 

45. Zakonodajalec torej ne bi mogel imeti razumnega razloga za to, da bi osebe, ki so se štele za 

jugoslovanske drţavljane, iz kroga denacionalizacijskih upravičencev izključil zgolj zato, ker so na dan 

uveljavitve ADP (tj. dne 28. 11. 1955) imele avstrijsko drţavljanstvo. 

 

46. Enakost pred zakonom iz drugega odstavka 14. člena Ustave pomeni enako uporabo predpisa v 

odnosu do vsakega posameznika. To v postopku pred sodišči, drugimi drţavnimi organi, organi 

lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil pomeni, da so ti organi, ko uporabljajo zakon v konkretnih 

primerih, dolţni enake situacije obravnavati enako in torej dosledno uporabljati zakon, brez 

upoštevanja osebnih okoliščin, ki v pravnem pravilu niso navedene kot odločilne. To pomeni, da se 

morajo uporabljati enaka pravila za enaka dejanska stanja, oziroma da se ne morejo uporabljati enaka 

pravila za bistveno različna dejanska stanja. 

 

47. Z razlago drugega odstavka 27. člena ADP, kakršna je vsebovana v izpodbijanih sodbah 

Upravnega in Vrhovnega sodišča, so bili pritoţniki glede uveljavljanja pravice do denacionalizacije 

postavljeni v neenak poloţaj v primerjavi s tistimi upravičenci, ki jim ZDen kot jugoslovanskim 

drţavljanom v času podrţavljenja priznava upravičenje do denacionalizacije. S tem jim je bila kršena 

pravica do enakosti pred zakonom iz drugega odstavka 14. člena Ustave. Ustavno sodišče je zato 

ustavni pritoţbi ugodilo in izpodbijani sodbi razveljavilo, ter vrnilo zadevo v novo odločanje Upravnemu 
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sodišču. Sodišče bo tako v novem postopku pri ugotavljanju, ali sta prejšnja lastnika imela pravico 

dobiti odškodnino od Republike Avstrije na podlagi ADP, moralo upoštevati tako pravno podlago 

podrţavljenja kot njuno drţavljanstvo v času podrţavljenja. 

 

48. Ker je Ustavno sodišče izpodbijani sodbi razveljavilo ţe zato, ker je ugotovilo, da temeljita na 

pravnem stališču, s katerim so pritoţnikom kršeni pravica do enakosti pred zakonom iz drugega 

odstavka 14. člena Ustave, se v presojo drugih kršitev oziroma v presojo utemeljenosti drugih 

razlogov, s katerimi pritoţniki utemeljujejo ustavno pritoţbo, ni spuščalo. 

 

C. 

 

49. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi prvega odstavka 59. člena ZUstS v sestavi: 

predsednica dr. Dragica Wedam Lukić ter sodnici in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko Fišer, Lojze 

Janko, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk in Joţe Tratnik. Odločbo je sprejelo soglasno. 

Sodnica Škrk je dala pritrdilno ločeno mnenje. 

 

 

          Predsednica 

dr. Dragica Wedam Lukić 
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