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1. V celoti se strinjam z odločbo z dne 15. 3. 2007 in z njenimi razlogi, zato sem 
glasovala zanjo. Ustavno sodišče v obrazložitvi 11. točke se pri utrjevanju razlogov za 
razveljavitev odločb rednih sodišč sklicuje tudi na načelo pravičnosti. Zoper to nimam 
pomislekov. Po moji oceni gre za pravičnost infra legem, ki ni le pravno načelo po 
slovenskem nacionalnem pravu,1 temveč ima to načelo naravo splošnega pravnega 
načela, ki ga priznavajo civilizirani narodi, in je kot takšno pravno obvezujoče po 8. členu 
Ustave. Pojem splošno veljavnih načel mednarodnega prava po 8. členu Ustave zajema 
namreč predvsem pravila mednarodnega običajnega prava in splošna pravna načela, ki 
jih priznavajo civilizirani narodi.2 Kot splošno pravno načelo pravičnost med drugim 
zavezuje vsa redna sodišča v državi.3 To je še toliko bolj pomembno, ker je v predmetni 
zadevi nesporno, da gre za zadevo, ki je povezana z razpadom nekdanje SFRJ in torej z 
nasledstvom držav.  
 
2. V zvezi s tem se zastavlja vprašanje, ali v pritožnikovem primeru zanj zavrnilne (in 
torej neugodne) sodbe tudi ne posegajo v načelo varstva pridobljenih pravic? Slednje je, 
ne glede na to, da si stališča v doktrini o njegovem obsegu niso povsem enotna,4 tudi 
priznano načelo mednarodnega prava v primeru nasledstva držav.5 Kot takšno je načelo 
o varstvu pridobljenih pravic fizičnih in pravnih oseb vključeno v 6. člen Dunajske 
konvencije o nasledstvu držav glede državnega premoženja, arhivov in dolgov z dne 8. 
4. 1983.6 Konvencija sicer še ne velja. Vendar so vanjo vključena načela mednarodnega 
prava o nasledstvu držav.7 Komisija za mednarodno pravo (ILC), ki je pripravila osnutek 
te Konvencije, je člen o varstvu pridobljenih pravic kot "varovalko" (safeguard clause) 
vključila med splošne določbe.8 S tem je želela izključiti vsako domnevo, da učinki 
nasledstva držav v pogledu državnega premoženja, arhivov in dolgov, kar je predmet 

 
1 Glej M. Pavčnik, Pravičnost in pravo, Pravnik, Ljubljana, let. 56 (2001), št. 1-3, str. 3-30.  
2 Tako Ustavno sodišče v odločbi št. U-I-266/04 z dne 9. 11. 2006, tč. 14 obrazložitve, Ur. l. RS, št. 118/06. 
3 Prvi odstavek 3. člena Zakona o sodiščih (Ur. l. RS, št. 19/94 in druge spremembe ter dopolnitve). Ta 
določba je nespremenjena v uradnem prečiščenem besedilu (ZS-UPB3), Ur. list RS, št. 27/07, ki sicer še 
ne velja. Za začetek veljavnosti glej 39. člen.  
"Sodnik je pri opravljanju sodniške funkcije vezan na ustavo in zakon. V skladu z ustavo je vezan tudi na 
splošna načela mednarodnega prava in na ratificirane in objavljene mednarodne pogodbe." 
4 Glej M. N. Shaw, International Law, Fifth Edition, Cambridge University Press, 2003, str. 905. in I. 
Brownlie, Principles of Public International Law, Fifth Edition, Clarendon Press Oxford, 1998, str. 652.  
5 Doktrina o pridobljenih pravicah je morda eno od redkih načel, ki je trdno usidrano v pravu nasledstva 
držav in eno najmanj spornih. D. P. O’Connell, State Succession in Municipal Law and International Law, 
Volume I, Cambridge University Press, 1967, str. 267.  
6 MDKND. Ur. list RS, št. 60/02, MP, št. 17/02. Opozarjam na nedoslednost slovenskega prevoda te 
določbe. 
7 Tako Mnenji št. 1 s 7. 12. 1991 in št. 9 z 4. 7. 1992 Arbitražne komisije Konference za nekdanjo 
Jugoslavijo. 31 International Legal Materials (ILM) (1992), str. 1495-1496 in str. 1525. 
8 Yearbook of the ILC, 1981, Vol. II, Part Two, Report of the Commission to the General Assembly on the 
work of its thirty-third session, UN, New York, 1982, str. 24. 



 2

Konvencije, lahko kakor koli posežejo v pridobljene pravice (in obveznosti) fizičnih in 
pravnih oseb.9

 
3. Načelo varstva pridobljenih pravic kot mednarodnopravno načelo v primeru 
nasledstva držav v strogem pomenu besede sicer varuje pravice tujcev, katerih 
premoženje oziroma pravice (in obveznosti) so na ozemlju, ki je predmet nasledstva, in 
ki zaradi zamenjave suverenosti na tem ozemlju ne smejo biti prizadete. Pritožnik res ni 
bil tujec v času vložitve tožbe zoper JLA. Bil je državljan druge socialistične republike v 
sklopu SFRJ, ki je moral, glede na tedaj veljavne predpise, tožiti JLA pred krajevno 
pristojnim slovenskim sodiščem. Vendar je z razpadom SFRJ postal za Slovenijo tujec in 
kot takšen bi moral biti upravičen tudi iz naslova varstva pridobljenih pravic.  
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