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V konkretnem primeru je organ za brezplačno pravno pomoč  svojo odločitev o zavrnitvi 
prošnje za dodelitev brezplačne pravne pomoči in odločitev o vrnitvi neupravičeno 
prejete brezplačne pravne pomoči sprejel na podlagi stališča, da stanovanja, v katerem 
pritožnik ne živi, temveč ga oddaja v najem, ni mogoče šteti  za premoženje, ki daje 
dohodek, ki se po 14. členu Zakona o brezplačni pravni pomoči (Uradni list RS, št. 48/01 
in nasl., v nadaljevanju ZBPP) upošteva pri ugotavljanju lastnega dohodka prosilca, 
temveč ga je treba upoštevati kot premoženje prosilca na podlagi prvega odstavka 19. 
člena ZBPP. Sodišči v upravnem sporu sta s takšnim stališčem soglašali, z zavrnitvijo 
ustavne pritožbe pa mu pritrjuje tudi večinska odločitev. S tem se ne morem strinjati, 
zato sem glasovala proti večinski odločitvi.  
 
Po prvem odstavku 19. člena ZBPP se brezplačna pravna pomoč (ne glede na višino 
prosilčevih prejemkov) ne odobri v primeru, če ima prosilec ali njegova družina prihranke 
oziroma premoženje, ki dosega ali presega višino 20 minimalnih plač. Vendar se po 
določbi tretje alineje drugega odstavka 19. člena ZBPP kot premoženje ne upošteva 
premoženje, ki daje dohodke, ki se po tem zakonu upoštevajo pri ugotavljanju lastnega 
dohodka prosilca. Po prvem odstavku 14. člena ZBPP so to vsi dohodki in prejemki, ki 
so vir dohodnine, po Zakonu o dohodnini (Uradni list RS, št. 54/04 in nasl., v 
nadaljevanju ZDoh-1) pa je eden od virov tudi dohodek od oddajanja premoženja v 
najem (1. točka prvega odstavka 64. člena ZDoh-1). To pomeni, da je dohodek 
(najemnina) od oddajanja stanovanja v najem, obdavčljiv po ZDoh-1, zato menim, da 
stanovanja v skladu s citirano določbo ZBPP ni mogoče šteti za premoženje prosilca iz 
prvega odstavka 19. člena ZBPP. Drugačna razlaga tudi ne izhaja iz 15. člena ZBPP, ki 
sicer v tretjem odstavku določa način ugotavljanja dohodka iz opravljanja dejavnosti, 
vendar drugih virov dohodnine ne izključuje. Stališča, da je treba stanovanje, v katerem 
pritožnik ne živi, upoštevati kot njegovo premoženje, kljub temu, da iz naslova najema 
prejema dohodke, pa tudi ni mogoče opreti na določbo prve alineje drugega odstavka 
19. člena ZBPP. Gre namreč za sklepanje po nasprotnem razlogovanju (argumentum a 
contrario), ki pa v obravnavanem primeru ni mogoče, saj velja glede premoženja, od 
katerega prejema prosilec dohodke, specialna določba (četrta alineja drugega odstavka 
19. člena). Zato menim, da je razlaga, na kateri temeljijo izpodbijane odločbe, očitno 
napačna, saj je tudi v nasprotju z namenom ureditve brezplačne pravne pomoči. 
Upoštevati je namreč treba, da se z brezplačno pravno pomočjo osebam, ki glede na 
svoj finančni položaj ne bi zmogle stroškov sodnega postopka brez škode za svoje 
socialno stanje (13. člen ZBPP), omogoča uresničevanje pravice do dostopa do sodišča 
iz 23. člena Ustave. Glede na to je treba pri odločanju o dodelitvi brezplačne pravne 
pomoči izhajati iz tega, kaj služi posamezniku kot vir preživljanja. Če je to dohodek od 
premoženja (npr. najemnina za stanovanje ali poslovni prostor) in se pri odločanju o 
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pravici do brezplačne pravne pomoči upošteva vrednost tega premoženja in ne 
dohodek, ki ga prinaša, to za prosilca pomeni, da bo moral bodisi prodati premoženje, 
kar bi lahko ogrozilo njegovo preživljanja za naprej, ali pa pravice do sodnega varstva ne 
bo mogel uveljaviti. 
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