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1. Izrek odločbe sem lahko podprl in tudi z obrazložitvijo se v bistvenih poudarkih
strinjam. Drugačne odločitve po moji presoji zaradi zahtev oziroma upoštevanja prakse
Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) niti nismo mogli sprejeti, pa čeprav je
to od nas zahtevalo, da ponovno pretehtamo dosedanja stališča Ustavnega sodišča.
Pomisleke imam le glede na videz drobnejšega tehničnega vidika, ki ob siceršnjem
pomembnem sporočilu odločbe najverjetneje niti ne bo deležen posebne pozornosti. Ker
ga sam ne ocenjujem za nepomembnega in se v odločbi nekajkrat ponovi, pa tu vendarle
dodajam svoj razmislek o tem, kako bi ga morali razumeti.
2. Govorim o poudarku iz odločbe, da mora biti pri omejitvah pravice do mirnega uživanja
premoženja podano pravično ravnovesje med javnim interesom in pravico oziroma
razumno razmerje sorazmernosti med uporabljenimi sredstvi in zasledovanim ciljem, da
pa (in ta del je ključen) tega pravičnega ravnovesja ni mogoče doseči, če mora prizadeta
oseba nositi individualno in pretirano breme (glej denimo 22. točko obrazložitve odločbe,
podobno poudarja tudi 28. točka obrazložitve). Na tak način zapisano sporočilo odločbe
bi se kaj lahko razumelo, kot da od sodišč (in prej že od normodajalca) zahteva dva
koraka oziroma elementa presoje: (relativno) tehtanje, kjer se teža posega primerja s težo
pomena zasledovanega cilja v javnem interesu, in (absolutni) preizkus, ali morda ukrep
posamezniku v vsakem primeru ne nalaga pretiranega bremena.
3. V tem mnenju pojasnjujem, zakaj taka razlaga pristopa ESČP po moji presoji ne bi bila
ustrezna in bi lahko vnesla nekaj konceptualne zmede v pristop k testu sorazmernosti,
vsaj v tovrstnih primerih presoje posegov v pravico do zasebne lastnine. Menim namreč,
da prepoved individualnega ali posamičnega in pretiranega bremena ne pomeni
ločenega pogoja, ampak je zgolj izraz zadnjega koraka testa sorazmernosti, zahteve po
sorazmernosti v ožjem smislu, le da se v praksi ESČP, sodišča, ki se običajno sooča z
zahtevo, da mora biti ukrep "nujen v demokratični družbi", ta zadnji korak konceptualno

oziroma terminološko ni izrazil povsem enako kot v številnih nacionalnih pravnih
ureditvah.
4. Z drugimi besedami: ko torej ESČP v svoji praksi, kot lepo povzema odločba v 22. točki
obrazložitve, govori o potrebi po zagotovitvi "pravičnega ravnovesja" (a fair balance) med
javnim interesom in pravico posameznika oziroma "razumnega razmerja sorazmernosti"
(a reasonable relationship of proportionality) med ukrepom in ciljem, po moji presoji zgolj
še v kontekstu soočenja javnega interesa in pravice posameznika izraža tisti koncept
sorazmernosti, ki ga v primeru trka dveh pravic konceptualno pojmuje kot proces tehtanja
med nasprotujočima si pravicama. V tem oziru pa po mojem razumevanju tudi uporabljeni
izraz "individualno in pretirano breme"1 (ali "nesorazmerno in pretirano breme")2 v
odločitvah ESČP ne igra vloge nekakšnega dodatnega dejavnika presoje ali pogoja za
dopustnost posega v pravico, temveč preprosto v kontekstu soočenja javnega interesa in
pravice izraža pogoj sorazmernosti v ožjem smislu.
5. Ob tem sicer razumem, da je mogoče zagovarjati tezo, da sorazmernost v ožjem
smislu vsebuje dva elementa, potrebo po tehtanju in prepoved pretiranega bremena. 3
Vendar pa se mi zdi prepričljivejše stališče, da prepoved posamičnega in pretiranega
bremena preprosto izraža nedopusten rezultat tehtanja.4 Povedano drugače, ugotovitev,
da nek ukrep posamezniku nalaga "pretirano breme", je po moji presoji zgolj ugotovitev,
da v tem primeru ukrep ni sorazmeren v ožjem smislu.5 Tako ta pojem običajno dojema
doktrina.6 Zdi se, da ga na tak način pojmuje Sodišče EU, čeprav v zvezi s prakso tega
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sodišča mnenja niso povsem enotna glede vprašanja, ali (naj) se korak sorazmernosti v
ožjem smislu izvaja ločeno kot samostojen korak, ali pa kot del enotnega koraka skupaj s
presojo nujnosti.7 Enako pa po moji presoji velja tudi za ESČP.
6. To sodišče je že leta 1968 v sodbi Belgijska jezikovna ureditev ob presoji zatrjevane
kršitve prepovedi diskriminacije iz 14. člena EKČP zapisalo, da so dopustne omejitve, ki
ujamejo "pravično ravnovesje med varstvom interesov skupnosti ter spoštovanjem pravic
in svoboščin, ki so varovane s Konvencijo",8 leta 1982 pa v zadevi Sporrong in Lönnroth
proti Švedski,9 kjer je šlo ravno tako za poseg v lastninsko pravico, odločilo (pa čeprav z
zelo tesno večino desetih sodnikov proti devetim), da je prišlo do kršitve 1. člena Prvega
protokola k EKČP, ker sta pritožnika zaradi posega nosila "individualno in pretirano
breme".10 Kot ga razumem, nadaljnji razvoj sodne prakse tega izraza ni preoblikoval v
ločeni, dodatni pogoj presoje, ampak tudi sodobnejša sodna praksa ESČP z njim
opredeljuje potrebo po tehtanju oziroma sorazmernosti v ožjem smislu, 11 pa čeprav
ubeseditev včasih nakazuje na možnost pomenske razlike. 12
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7. Prav mogoče je, da izbira ene ali druge razlage tega sporočila v praksi ne bi vodila do
zaznavno različnih rezultatov iskanja omenjenega pravičnega ravnovesja med
nasprotujočimi si interesi. Vendarle pa se mi že po konceptualni plati zdi prav, da ob
tovrstni odločitvi Ustavnega sodišča, ki precedenčno postavlja splošne ustavnopravne
standarde presoje oziroma zahteve, natančno proučimo prvine njenega sporočila. To
ločeno mnenje je droben prispevek k sporočilu pričujoče odločbe.
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