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Glede na meni nerazumljiva nasprotovanja tej odločbi (nerazumljiva zaradi vrste celo soglasno 

sprejetih odločb v podobnih primerih), ki se bodo najbrž izrazila tudi v napovedanih odklonilnih ločenih 

mnenjih, želim v tem pritrdilnem ločenem mnenju še dodatno utemeljiti nekatera stališča v tej odločbi. 

 

Ustavno sodišče se je v tej odločbi (glej 6. točko obrazložitve) - enako kot že Vrhovno sodišče v 

izpodbijani sodbi - "omejilo na presojo tistih pritožnikovih navedb, ki se nanašajo na neobstoj 

predpostavk za sprejem v državljanstvo po prvem odstavku 40. člena ZDRS". V 8. točki obrazložitve je 

kot ugotovljena kršitev jamstva enakega varstva pravic iz 22. člena Ustave navedeno to, da se 

Vrhovno sodišče v sodbi ni opredelilo do dejstva, ki ga je samo štelo za odločilno, namreč do 

pritožnikove trditve, da vzrok za njegovo tako dolgo (14-mesečno) odsotnost iz Slovenije ni bil na 

njegovi strani, ampak v tem, da je bilo njegovi ženi na Ministrstvu za notranje zadeve večkrat uradno 

sporočeno, da pritožnik "ne more legalno priti v RS in domov". Pritožnik navaja tudi imena uradnih 

oseb in telefonske številke uradnih oseb, ki naj bi bile take izjave dajale. 

 

Sam pa dodajam, da je morda še bolj očitna kršitev načela enakosti pred zakonom oziroma enakega 

varstva pravic izkazana z naslednjim stavkom v sodbi: "Čeprav je tožnik z dokazom ( ... ) sodišče 

prepričal, da navedba tožene stranke ( ... ) ne drži, je sodišče mnenja, da je ta okoliščina 

nepomembna, saj določba čl. 40/I ZDRS pogojuje le dejansko bivanje v Sloveniji, ne pa namena, ki ga 

je oseba, ki je v navedenem obdobju zapustila Slovenijo, v zvezi s tem imela." Iz dosedanjega 

odločanja o takih ustavnih pritožbah namreč že vemo, da je Vrhovno sodišče izdalo vrsto sodb, v 

katerih (pravilno) zatrjuje prav nasprotno: da je pri presoji, kdaj neka odsotnost iz Slovenije pomeni, da 

je prizadeti s tem prenehal dejansko živeti v Sloveniji, treba upoštevati vse okoliščine konkretnega 

primera, med njimi tudi namen začasne odsotnosti. 

 

Pritožniku torej očitno ni bilo zagotovljeno enako varstvo pravic kot drugim v podobnih primerih, zato je 

bilo že zaradi kršitve te ustavne pravice ustavni pritožbi treba ugoditi. Ker pa je bil obseg presoje 

Ustavnega sodišča omejen na obseg opravljene presoje pred Vrhovnim sodiščem, se utegne pri 

ponovnem odločanju pred Vrhovnim sodiščem težišče odločanja premakniti od vprašanja izpolnjenosti 

pogoja dejanskega bivanja v Sloveniji (po čl. 40/I ZDRS) na pogoj "nevarnosti za javni red in obrambo 

države" (po čl. 40/III ZDRS), ki ga je Vrhovno sodišče pri prvem odločanju pustilo ob strani. 

 

Sam seveda vztrajam pri svojem kategoričnem stališču (glej moje ločeno mnenje v zadevi Up-84/94 z 

dne 11. 7. 1996, OdlUS V,184, ki ga prilagam), da je tretji odstavek 40. člena ZDRS očitno 

protiustaven in da zato na njem ne bi smela temeljiti nobena odločba. Ne glede na to moje (doslej še 

vedno manjšinsko) stališče pa opozarjam, da je izpodbijana odločba Ministrstva za notranje zadeve 

tudi v delu, kjer zavrača podelitev državljanstva zaradi domnevne "nevarnosti za javni red in obrambo 

države", očitno nezakonita, ker očitno ne izpolnjuje kriterijev, ki jih je Ustavno sodišče za tovrstno 

odločanje postavilo v že omenjeni odločbi št. Up-84/94. Za ilustracijo naj navedem samo utemeljitev iz 

izpodbijane odločbe, da bi sprejem pritožnika v državljanstvo pomenil " nevarnost za obrambo RS ... 

zaradi suma, da je glede na funkcijo poveljnika partizanske brigade ... sodeloval z varnostno službo 

bivše JA ter njenimi pripadniki, ter /zaradi/ domneve, da bi lahko obveščevalno deloval na obrambnem 

področju zoper Republiko Slovenijo". "Sum", da je na takratnem vojaškem položaju (ki ga danes 

seveda nima več) tako rekoč službeno sodeloval z varnostno službo JA, seveda ni še nikakršno 

dejstvo, ki bi kakorkoli kazalo na pritožnikovo današnjo nevarnost za obrambo RS - tudi diskrecijsko 

odločanje mora temeljiti na nekih konkretnih dejstvih, iz katerih je mogoče sklepati na tako sedanjo 

nevarnost, ne pa zgolj na sumih o tem, kaj da je prizadeti nekoč počel. "Domneva, da bi lahko 
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obveščevalno deloval na obrambnem področju zoper RS", pa prav tako ne temelji na nikakršnih 

ugotovljenih dejstvih, ki bi kazala na možno konkretno nevarnost pritožnika za obrambo RS. 

 

Na gornje opozarjam zato, ker bi se mi glede na izredno dolgotrajnost dosedanjega postopka 

(postopek se je začel že z vlogo 6.9.1991, torej že pred več kot šest leti|) zdelo nedopustno, če bi se 

postopek še dodatno brez potrebe podaljšal npr. zato, ker pri ponovnem odločanju na Vrhovnem 

sodišču morda ne bi bila upoštevana že sprejeta stališča Ustavnega sodišča iz njegove odločbe št. 

Up-84/94. 

 

 

         Matevž Krivic 


