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Protiustavnost Zakona o omejitvi in porazdelitvi valutnega tveganja med 

kreditodajalci in kreditojemalci kreditov v švicarskih frankih  

 

 

I. Uvod in razlogi za pritrdilno ločeno mnenje 

 

1. Izrek odločbe sem podprl. Tudi nekatera nosilna stališča obrazložitve odločbe. Ta sledi 

namenu prepovedi povratne veljave zakonskih določb iz prvega odstavka 155. člena 

Ustave. Izrecno zapisana prepoved temelji v zagotavljanju bistvene prvine pravne države, 

tj. pravne varnosti, ter s tem ohranjanju in utrjevanju zaupanja v pravo. Gre za dve načeli 

izmed načel pravne države iz 2. člena Ustave. K odločbi pa bi rad dodal pojasnila; 

izpodbijani zakon namreč zadeva številne kreditojemalce, ki so v težkih finančnih in 

življenjskih stiskah. Te stiske trajajo že vrsto let, pogoji na trgu zadnjega obdobja in 

prisotna inflacija pa so te stiske kreditojemalcev še poglobili. Izboljšanje pogojev glede 

inflacije in vsesplošne draginje ni na vidiku. Vsaj ne jasno. Ker so številni krediti najeti za 

daljše obdobje, tudi 30 let, nekateri kreditojemalci pa so danes dolžni celo več, kot so bili 

na začetku, ne gre le za dolgotrajno preteklo, ampak tudi prihodnje finančno 

obremenjevanje do mere, ki ga številni kreditojemalci ne zmorejo. Ne le primeri iz prakse 

rednih sodišč ali primeri, o katerih pišejo številni mediji, tudi ustavne pritožbe, ki jih 

kreditojemalci vlagajo na Ustavno sodišče potrjujejo ta dejstva. Zame je torej nesporno, 

da imamo opravka s težkimi življenjskimi situacijami, ki ne zaznamujejo le posameznikov, 

tj. kreditojemalcev, ampak tudi njihove družine. Brez prejudica in brez odgovarjanja na 

vprašanje, kdo je v posamičnih primerih za to odgovoren, se osredotočam zgolj na 

dejstvi, da gre za težke finančne situacije in da kreditojemalci izgubljajo premoženje, tudi 

svoje domove. V ločenem mnenju zato pojasnjujem širše dojemanje izpodbijanega 

zakona in problematike kreditov v švicarskih frankih. Osredotočam se predvsem na pogoj 

posebne javne koristi (ki ga odločba naslavlja) in dodajam pogled na invazivnost posega 

v pridobljene pravice.1 V zaključki pa se (obiter) ozrem na etične in poslovno-moralne 

vidike, ki, menim, narekujejo proaktivno delovanje ne le oblasti, ampak predvsem bank. 

                                            
1 Nekatere odločbe Ustavnega sodišča ta dva pogoja obravnavajo kot enega (npr. odločba št. U-I-
185/10, Up-1409/10, 22. točka obrazložitve, ali odločba št. U-I-196/14, 26. točka obrazložitve. V 
odločbi, h kateri dajem ločeno mnenje, se sledi ločevanju teh dveh pogojev in tudi sam menim, da 
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II. Pogoj posebne javne koristi in t. i. "socializacija" tveganj 

 

2. Izpodbijani zakon je želel doseči več kot podobni zakoni v drugih državah, ki so 

naslovili težave kreditojemalcev kreditov v švicarskih frankih. Te primerjave v 

zakonodajnem gradivu navaja tudi predlagatelj in so prestali ustavne presoje. Če lahko za 

slovenski izpodbijani zakon izrazim oceno, da ni le neznatno retroaktivno2 posegel v 

pridobljene pravice posojilodajalcev, je lahko bilo pri tistih primerjalnih ureditvah, ki so z 

učinkom "za naprej" (ex ante) uredili zgolj konverzijo v domačo valuto ali valuto evra, lažje 

doseči manj invazivne oblike povratne veljavnosti (nepravo retroaktivnost) in manj 

invazivne posege v pridobljene pravice.  

 

3. Z navedenim izhodiščem je tesno povezan tudi obstoj posebne javne koristi. Mnenja 

sem, da je določena javna korist z zakonom zasledovana, vendar drugače, kot jo je 

predlagatelj zakona izpostavil v zakonodajnem postopku. V tem delu se z obrazložitvijo v 

odločbi prav tako strinjam, vendar bi rad dodal naslednje: pri dokazovanju tega pogoja je 

Ustavno sodišče strogo v več pogledih; zahteva, da se posebna javna koristi presoja že v 

času zakonodajnega postopka3 in naknadne obrazložitve nimajo takšnega pomena kot pri 

                                                                                                                              
je pravilneje oba pogoja razmejiti, ker se vsebinsko vendarle razlikujeta. Imata skupne stične 
točke, vendarle posebna javna korist naslavlja vsebinsko druga ex ante vprašanja kot 
(intenzivnost) posega v pridobljene pravice (vested rights). Tudi v tem ločenem mnenju oba 
pogoja naslavljam ločeno. 

2 V skladu z ustaljeno presojo Ustavnega sodišča ima predpis povratne učinke praviloma tedaj, ko 
je za začetek njegove uporabe določen trenutek pred njegovo uveljavitvijo, oziroma tudi tedaj, ko 
je za začetek njegove uporabe določen trenutek po njegovi uveljavitvi, vendar njegove posamezne 
določbe učinkujejo tako, da za nazaj posežejo v pravne položaje ali pravna dejstva, ki so bili 
zaključeni v času veljavnosti prejšnje pravne norme. Prim. odločbi Ustavnega sodišča št. U-I-
158/11, 21. točka obrazložitve, in št. U-I-295/13, 98. točka obrazložitve. 

3 Tako Ustavno sodišče v 26. točki obrazložitve odločbe št. U-I-158/11: "Glede prvega pogoja iz 
drugega odstavka 155. člena Ustave je Ustavno sodišče že sprejelo stališče, da za izkazovanje 
zahtevane javne koristi, ki bi izjemoma terjala uveljavitev zakonske določbe za nazaj, ni mogoče 
brez pridržka uporabiti argumentov, ki utemeljujejo ureditev v delu, ki velja za naprej. Drugačno 
stališče bi razvodenilo pomen ustavne prepovedi povratne veljave pravnih aktov iz prvega 
odstavka 155. člena Ustave. Povratno učinkovanje lahko torej upraviči le posebna, prav povratno 
učinkovanje predpisa utemeljujoča javna korist, brez katere ne bi bilo mogoče doseči 
zasledovanega cilja ureditve. Taka javna korist pa mora biti glede na to, da se z njo utemeljuje 
izjema od ustavne prepovedi povratnega učinkovanja predpisa – izjeme pa je treba razlagati 
restriktivno –, v zakonodajnem postopku posebej ugotovljena. Zakonodajalec mora torej povratno 
učinkovanje pravne norme utemeljiti že v samem zakonodajnem gradivu. Te utemeljitve ne morejo 
nadomestiti morebitna kasnejša (po zaključenem zakonodajnem postopku prvič podana) 
utemeljevanja ciljev zakona, ki iz zakonodajnega gradiva niso razvidna." 

Primerjaj tudi ločeno mnenje J. Sovdat v tej zadevi: "Na prepoved iz prvega odstavka 155. člena 
Ustave je mogoče gledati hkrati kot na pravno pravilo, ki operacionalizira pravna načela iz 2. člena 
Ustave, in hkrati kot na ustavno načelo. To pa ne more veljati za drugi odstavek 155. člena 
Ustave, ki je nedvomno ustavnopravno pravilo, kar ni zanemarljivo pri možnostih njegove razlage. 
Pravna pravila, ki uveljavljajo izjeme, je treba že v temelju razlagati restriktivno. To mora vzeti v 
ozir tudi zakonodajalec, ki mora pri sprejemanju zakonov spoštovati Ustavo. V drugem odstavku 
155. člena mu Ustava narekuje, da ugotovi, ali so izpolnjeni ustavni pogoji, ki mu dovoljujejo 
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drugih presojah ustavne skladnosti. Zato je pogoj posebne javne koristi eden 

pomembnejših pri utemeljevanju dopustnosti retroaktivnega učinka in mora biti jasno 

artikuliran, poudarjen, torej kvalificirano, že v zakonodajnem postopku. Razlogi v podporo 

izpolnjevanja pogoja javne koristi, ki jih je navajal predlagatelj in so presojani v 34.–41. 

točki obrazložitve odločbe, tem pogojem ne zadostijo. Poleg presoje iz odločbe dodajam, 

da so ti razlogi predlagatelja usmerjeni v preteklost, torej, pod kakšnimi pogoji so se 

kreditne pogodbe sklepale. Vendar pa, če ti pogoji niso zadostili evropskemu in 

nacionalnemu pravu, je omogočeno sodno varstvo v vsakem posameznem primeru. 

Razlogi v podporo posebne javne koristi bi morali naslavljati predvsem ex ante in 

proaktivne prihodnje rešitve,4 to pa predvsem pomeni naslavljanje rešitev težkih finančnih 

situacij, v katerih so se znašli nekateri (ne vsi) kreditojemalci.  

 

4. Kot pojasnjujem v uvodu, ne gre le za vprašanje, koliko je takšnih kreditojemalcev, 

ampak tudi, kako dolgo takšne situacije trajajo in ali je v prihodnosti mogoče pričakovati 

drugačne okoliščine, ki bi te situacije olajšale. Socialno stanje številnih kreditojemalcev, 

njihovih družin,5 je pogosto obremenjeno preko vsake razumne meje. Sili jih tudi v novo 

izposojanje denarja in zadolževanje, prisilno prodajo doma, prisotni so s tem povezani 

osebni neuspehi, razveze itd. V krizah so vedno najbolj prizdeti tisti, ki so že na socialnem 

robu. Ker ti kreditojemalci pogosto postanejo nesolventni in je nad njimi začet postopek 

osebnega stečaja, so pogosto tudi prejemniki socialnih pomoči. To pomeni tudi, da je 

strošek teh kreditov v določeni meri "socializiran", saj banke posežejo po premoženju 

kreditojemalcev ali tistih, ki so svojo premoženje zastavili v zavarovanje izpolnjevanja 

kreditnih obveznosti, iz česar se terjatve banke deloma ali v celoti poplačajo, tem 

posameznikom pa skupnost oziroma družba (država) pomaga preživeti. Strošek torej ni le 

"notranji" (ali s tujko interni oziroma internaliziran) v smislu, da ni omejen le na stranke 

                                                                                                                              
uveljavitev povratno učinkujočih zakonskih določb. Ta ugotovitev mora imeti tudi svoj razpoznavni 
in navzven vidni odraz, iz katerega je razvidno, da zakonodajalec svojo obveznost spoštovati 
Ustavo jemlje resno. Zato mora biti že iz zakonodajnega gradiva (to pa je vse zakonodajno gradivo 
iz zakonodajnega postopka) razvidno, zakaj so ti pogoji izpolnjeni […]" (4. točka obrazložitve). 

In nadaljevanje še v 10. točki obrazložitve njenega ločenega mnenja: "Odločba vzpostavlja 
strogost do zakonodajalca v tem pogledu, da mora biti že v zakonodajnem postopku jasno 
razvidno, katera je ta javna korist, zaradi katere je treba uveljaviti povratno učinkovanje 
posameznih zakonskih določb. Vendar je ta strogost logična in utemeljena prav na tem, da drugi 
odstavek 155. člena Ustave pomeni izjemo od pomembnega ustavnega pravila (načela prepovedi 
retroaktivnosti iz prvega odstavka tega člena), ki spada v elementarni del pravne države. Táko 
ravnanje zahteva tudi odgovorno izvrševanje zakonodajne oblasti. […]". 

4 Prim. odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-158/11: "[…] Vendar uporaba povratno učinkujoče 
davčne norme po naravi stvari ne more služiti odvračanju od že izvršenih ravnanj, temveč lahko 
pomeni le naknadno pravno vrednotenje že izvršenih vedenj in ravnanj […]" (29. točka obrazložitve 
in tam citirana literatura). Glej tudi odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-113/17, 18. točka 
obrazložitve.  

Ustavno sodišče je tudi že pojasnilo, da za nazaj po naravi stvari ni mogoče motivirati človekovega 
vedenja in ravnanja. Tako v odločbi št. U-I-158/11, 34. točka obrazložitve.  

5 Po podatkih iz zakonodajnega gradiva je obremenjenih približno 32.000 gospodinjstev oziroma ti 
krediti vplivajo na okoli 96.000 (5 %) prebivalcev Slovenije. 
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pogodbe, ampak vključuje tudi davkoplačevalce, ki finančno zagotavljajo socialno-

varstvene ukrepe. Zato ne gre le za vprašanja, povezana s stipulacijsko fazo 

pogodbenega razmerja (torej vprašanja aplikacije pravil informacijskega modela varstva 

potrošnikov v EU, pojasnilna dolžnost, presoja poštenosti, pozitivni vidik pogodbene 

svobode itd.), ampak tudi za posledično breme družbe. Tveganja, ki so jih banke 

asimetrično ponudila v pogodbena razmerja, dosežejo širše družbeno vprašanje, torej 

"socializiranje" posledic (v smislu stroškov, ki jih prevzema družba kot celota). Banke z 

zavarovanjem kredita (npr. hipoteke) ostanejo v varnem neposlabšanem položaju, ranljivi 

(ne vsi) kreditojemalci pa postanejo vprašanje družbe oziroma skupnosti. V tem pogledu 

sam razberem javno korist, ki bi jo lahko zakon zasledoval, vendar bi na predlagatelju 

zakona in zakonodajalcu bilo trditveno in dokazno breme utemeljevanja takšnih razlogov 

posebne javne koristi, pri čemer bi morali imeti pred sabo tudi položaj bank in 

sorazmernost posega, ki bi v zasledovanju takšne javne koristi pomagal tovrstnim 

kreditojemalcem.  

 

5. Menim sicer tudi, da je strogost pri posebni javni koristi potrebna (ne gre pozabiti, da 

drugi odstavek 155. člena Ustave pomeni izjemo zelo pomembnih načel pravne države (o 

tem v 1. točki tega mnenja) in da je vsako izjemo, še posebno tovrstno, treba restriktivno 

razlagati. Vendar je kdaj takšna strogost lahko tudi vprašljiva. Dosedanja stroga razlaga 

posebne javne koristi se v primerih, kot je ta, izkaže kot potrebna dodatnega premisleka.  

 

 

III. Invazivnost posega v pridobljene pravice 

 

6. Odločba tega pogoja ni presojala (ni bilo potrebno6), zato ga tudi sam ne bom globje 

analiziral. Dodal bi rad le, da je zakon, menim, predvidel ukrepe, ki niso le neznatno 

posegli v pridobljene pravice. Primerjalno sprejeti zakoni so od izpodbijanega v tem 

pogledu drugačni. Seveda so drugačni tudi ustavni pogoji v teh državah (Hrvaška, 

Romunija, Madžarska, Poljska, Črna gora) in iz obeh razlogov ne gre posploševati, da bi 

kakšen drugačen zakon prestal ustavnosodno presojo v Sloveniji. Prav tako ne gre 

posploševati, da so rešitve v nekaterih državah mogoče, v Sloveniji pa ne. Če bi bankam 

nastajale neznatne škode, torej take, ki glede na obseg poslovanja ne vplivajo bistveno 

na njihove poslovne rezultate, bi se tudi pri kriteriju poseganja v pridobljene pravice 

približali vprašanju dovoljenosti.7 V situacijah kreditojemalcev bi tudi takšni posegi bili v 

pomoč.  

                                            
6 Glej 42. točko odločbe. 

7 Na vprašanje, kdaj je poseg v pridobljene mogoč, je Ustavno sodišče že odgovarjalo. Prim. 
pojasnilo v ločenem mnenju sodnice Sovdat v zadevi št. U-I-158/11, predvsem v 12.–14. točki 
obrazložitve: "[…]"če se s tem ne posega v pridobljene pravice", razložilo tako, kot da v njem v 
resnici piše, "če se s tem nedopustno ne posega v pridobljene pravice". V celoti je obrazložitev te 
dopustnosti razvidna iz odločbe št. U-I-60/99. Poseg v pridobljene pravice je Ustavno sodišče štelo 
za dopusten, če ob izkazani javni koristi (ki mora tako in tako obstajati po drugem odstavku 155. 
člena Ustave – torej ob izkazani javni koristi, ki upravičuje povratno veljavo zakonskih določb) 
poseg v pridobljene pravice prestane t. i. strogi test sorazmernosti, torej da je poseg v pridobljene 
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IV. Sklepno 

 

7. V uvodu sem že omenil, da je izpodbijani zakon zahteval več kot zgolj le konverzijo, in 

dodajam, da tudi ne loči med tistimi kreditojemalci, ki so sklenili pogodbe skladno z 

zakonom, in tistimi, ki niso, tistimi, ki so v finančnih težavah, in tistimi, ki niso, itd. Zakon – 

kot celota – je, čeravno odločba tega izrecno ne pojasni, retroaktiven v smislu prave 

retroaktivnosti. A tudi, če bi naslavljal kakšno situacijo, kjer bi bila morda pravilnejša 

ocena o nepravi retroaktivnosti, bi se, menim, postavila vprašanja dopustnosti različne 

obravnave različnih kategorij kreditojemalcev. Čeprav več kot razumem položaj številnih 

kreditojemalcev in razočaranje, ki ga bodo ob odločitvi Ustavnega sodišča doživeli, je ob 

strogosti drugega odstavka 155. člena Ustave takšen zakon imel le malo izgledov prestati 

ustavnosodno presojo. 

 

8. Ne zanemarjam pomembne vloge bank v gospodarsko-družbenem sistemu, njihovo 

svobodno gospodarsko pobudo, vendar pa smo soočeni z grobim neravnotežjem v 

številnih posamičnih pogodbenih razmerjih. In ironično je, da pogosto v teh primerih 

največje breme nosijo tisti, ki so kredite najemali za reševanje stanovanjskih in drugih 

osnovnih življenjskih potreb. Pogosto premalo pojasnjena in asimetrično sprejeta 

tveganja niso bila porazdeljena tako, da bi ob dogodkih, kot je apreciacija valute, določen 

delež tveganja nosile tudi banke.8 Skladno tudi s poslovno-moralnimi vidiki pogrešam 

zato aktivnejšo vlogo bank, da bi z občutkom do ranljivih posameznikov podvzele 

poslovno-moralne aktivnosti vsaj v tolikšni meri, da bi kreditojemalci lažje odplačevali 

anuitete, in da bi vsaj z učinkom za naprej spreminjale pogodbe. Iz primerjalnih ureditev, 

na katere reference opozarja tudi zakonodajno gradivo izpodbijanega zakona, izhaja, da 

so v drugih državah poskušali tudi s poravnavami. Predvsem revni in ranljivi 

kreditojemalci ne bi smel plačevati tako grobe cene.9 Etično in skladno s poslovno moralo 

bi bilo iskati rešitve v omenjenih smereh – tako s strani bank kot zakonodajalca.10 

Verjetno bi bilo potrebnih več različnih ukrepov v kombinacijah in prepletih.  

                                                                                                                              
pravice primeren in nujen za dosego javne koristi in tudi sorazmeren v primerjavi s koristjo, ki se 
varuje. Poseg v pridobljene pravice je torej lahko dopusten pod pogoji, ki so določeni za posege v 
človekove pravice in temeljne svoboščine." 

Vendar v mnenju sodnica izpostavi, da bi že pri testu legitimnosti (tretji odstavek 15. člena 
Ustave), ki mu test stroge sorazmernosti šele sledi, trčili tudi ob vprašanje javne koristi. Glej 14. 
točko obrazložitve njenega mnenja. 

8 Banke lahko delujejo zgolj na zaupanju (sicer jim svojega premoženja ljudje ne bi zaupali), s 
takšnim ravnanjem tega gotovo ne pridobivajo. 

9 Ali lahko varstvo šibkejšega res popolnoma razvodeni (v civilnopravnem razmerju), je odgovorilo 
Ustavno sodišče v odločbi št. Up-14/21. 

10 Kategorije etičnosti tvorijo podstat prava, tudi Ustave. Nujno je v družbi delovati etično, če 
želimo, da je družba uspešna (tako H. J. Powell, Constitutional Conscience – The Moral 
Dimension of Judicial Decision, The University of Chicago Press, Chicago 2008, str. 6). Ta 
zahteva se ne ustavi le pri posameznikih, ki izvršujejo oblastne pristojnosti in naloge. To velja tudi 
v horizontalnih oziroma civilnopravnih odnosih (o družbeni etiki glej tudi A. Trstenjak, 
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Profesionalna etika in civilna družba, v: L. Toplak (ur.), Profesionalna etika pri delu z ljudmi, 
Zbornik, Univerza v Mariboru in Inštitut Antona Trstenjaka, Maribor 1996, str. 9–12). 

Temu nasprotno misleči lahko, seveda, opozorijo na svobodo človekovega ravnanja. Vendar, kot 
vedno, tako v vertikalnih kot tudi v horizontalnih odnosih, ko je na drugi strani (ranljivega) 
posameznika ekonomsko močna pogodbena stranka, ni tako zelo enoznačno izhajati le iz 
svobode ravnanj posameznika. Humano bi bilo bolj pošteno postopanje pri sklepanju pogodb in 
humano bi bilo, ko nastopijo težave, poiskati rešitve. Poleg tega, kar pojasni Ustavno sodišče v 
odločbi št. Up-14/21, kjer izpostavlja pozitivni vidik pogodbene svobode in načelo socialne države, 
bi bil na mestu ozir na dobre poslovne običaje. Vse zapisano je tudi podstat pogodbenih razmerij. 
Toliko bolj, kadar pogodbeni odnosi vodijo tudi do "socializacije" tveganj in stroškov in ko je torej 
za dogovore, ki so jih nudili "močni" ekonomski igralci na trgu, račun izstavljen družbi (kot pišem 
zgoraj preko socialnega varstva) in ne le posameznikom (ne le tistim, ki so kredit najeli, ampak 
tudi njihovim družinam).  

O trgu in (poslovni) morali glej več pri Š. Ivanjko, Poslovna morala, v: L. Toplak (ur.), 
Profesionalna etika pri delu z ljudmi, Zbornik, Univerza v Mariboru in Inštitut Antona Trstenjaka, 
Maribor 1996, str. 177 in naslednje. 

 


