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Odklonilno ločeno mnenje sodnika Krivica 

 

 

Odločba je v svoji obrazložitvi povsem enaka odločbi št. Up- 82/94 z dne 17.4.1997 (OdlUS VI, 76), 

razen v točkah 16 in 17.Svojega nasprotovanja tej argumentaciji zato tu ne ponavljam, ampak 

prilagam svoje ločeno mnenje k omenjeni odločbi (objavljeno v zbirki OdlUS VI na str. 449-453). Še 

podrobnejšo utemeljitev mojih stališč je mogoče najti v mojih ločenih mnenjih k odločbam, na katere 

se ta odločba sklicuje. 

 

Dodatno še posebej opozarjam na trditev v 18. točki obrazložitve, da pritožniku z izpodbijanimi 

odločbami ni bila kršena pravica do enakosti pred zakonom niti pravica do socialne varnosti, ker so bili 

po spornem Odloku vsi prizadeti obravnavani enako in ker da jim s tem niso bile odvzete njihove 

pokojninske pravice, "priznane pri pristojnem nosilcu zavarovanja v drugi državi". Zame je 

nesprejemljivo sploh govoriti o enakosti "pred zakonom", če to področje zakonsko sploh (še) ni 

urejeno. Enakost vseh prizadetih "pred zakonom" je samo v tem, da nihče od njih sploh ni bil 

obravnavan po zakonu, ampak vsi po spornem (zame očitno protiustavnem) Odloku. Če to ni kršitev 

pravice do enakosti pred zakonom, pa je prav gotovo huda kršitev pravice do socialne varnosti, saj 50. 

člen Ustave določa, da imajo državljani pravico do socialne varnosti "pod pogoji, določenimi z 

zakonom". 

 

Nezakonita zavrnitev izplačevanja akontacije pokojnine pa po mojem mnenju pomeni ne le kršitev 

ustavnih pravic (zlasti pravic iz 14., 22. in 50. člena Ustave), ampak hkrati tudi kršitev pravice iz 6. 

člena Evropske konvencije o človekovih pravicah, namreč pravice, da o njegovih civilnih pravicah 

(pravica do pokojnine je gotovo ena od njih) "pravično in javno ter v razumnem roku odloča neodvisno 

in nepristransko z zakonom ustanovljeno sodišče". Pritožniku ni bilo zagotovljeno "pošteno sojenje" 

(fair trial) niti enakost pred zakonom, ker pojem poštenega sojenja po mojem mnenju izključuje sojenje 

o civilnih pravicah na podlagi vladnega odloka namesto na podlagi zakona, hkrati pa je s tem nasproti 

določeni kategoriji ljudi (vojaški upokojenci) storjena tudi nedopustna diskriminacija po 14. členu 

Konvencije; vsem se o njihovih pokojninah odloča na podlagi zakona, le vojaškim upokojencem še 

sedem let po osamosvojitvi ne - 14. člen Konvencije pa ne prepoveduje le diskriminacije npr. glede na 

narodnostni izvor (čeprav je ta element pri vojaških upokojencih tudi v veliki meri v ozadju), ampak 

prav tako glede na "kakšno drugo okoliščino". 

 

Posebnost tega primera (št. Up-121/94) pa je v tem, da je pritožnik izpolnil pogoje za pokojnino 

23.10.1991, torej glede na določbe Odloka pet dni prepozno. Ne gre za zakonski rok, ampak za rok, 

določen v (zame očitno protiustavnem) vladnem odloku. Ta rok (18.10.1991) je bil v tem odloku očitno 

določen kot datum, ki ga je Predsedstvo SFRJ določilo kot rok za umik JLA iz Slovenije. Ugodnosti 

Odloka, torej njegove "razširitve" kroga upravičencev od tistih, ki so se upokojili do 25.6.1991, na tiste, 

ki so pogoje za upokojitev (ob še nekaterih drugih, po mojem mnenju arbitrarno določenih pogojih) 

izpolnili do 18.10.1991, naj bi bili torej, vsebinsko gledano, deležni še vsi tisti vojaški upokojenci, ki so 

pogoje za upokojitev izpolnili do dne, ko se je JLA dokončno umaknila iz Slovenije - češ, od 25.6.1991 

dalje JLA sicer ni bila več tudi slovenska vojska, je pa vendarle bila na ozemlju Slovenije še z njenim 

soglasjem in zato naj bi za tiste njene pripadnike, ki bi dokončali svojo delovno oziroma pokojninsko 

dobo v tem času, preden je JLA odšla drugam, Slovenija vendarle že takoj prevzela vsaj izplačevanje 

akontacij na tako pridobljene pokojnine. Toda prvotno določeni rok za umik (18.10.1991) je bil s 

posebnim dogovorom dne 18.10.1991 sporazumno podaljšan do 25.10.1991. V imenu Slovenije je ta 

dogovor sklenila in podpisala "delegacija Republike Slovenije". 
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Na pritožnikovo stališče, da bi bilo to treba upoštevati in šteti, da je pogoje za upokojitev torej izpolnil 

pravočasno, odgovarja obrazložitev v 17. točki le s stavkom, ki se glasi: "Sklicevanje na Dogovor, 

sklenjen 18.10.1991 med delegacijo RS in delegacijo ZSLO o dokončanju umika armade iz Republike 

Slovenije, ne more spremeniti jasne določbe Odloka, sprejetega januarja 1992." Če Vlada januarja 

1992 pri določitvi roka 18.10.1991 ni upoštevala omenjenega sporazumnega podaljšanja umika JLA 

do 25.10.1991 (razlog za to Ustavnemu sodišču ni znan), to po mojem mnenju ne pomeni, da pri 

odločanju o ustavni pritožbi Ustavno sodišče ne bi moglo tega roka interpretirati po njegovi vsebini, ne 

po njegovi formalni, številčni določenosti (in to, ponavljam, ne v zakonu, ampak v tako in tako ustavno 

spornem vladnem odloku), in konkretnemu pritožniku priznati pravico do prejemanja akontacije 

vojaške pokojnine. 

 

Naj to ločeno mnenje končam enako kot tisto k sklepu št. U-I- 137/92 z dne 8.4.1993 (objavljeno v 

OdlUS III na str. 660-663). "Če so vso ali skoraj vso delovno dobo služili državi, ki je bila naša skupna 

država, načela pravne in socialne države zahtevajo, tudi če do dogovora o sukcesiji sploh ne bi prišlo, 

da jim Slovenija izplačuje pokojnine, do katerih so si pridobili pravico (eventualno, kot že rečeno, z 

odbitkom za čas služenja v JLA, ko ta tudi pravno, ne le politično in moralno, ni bila več tudi naša 

vojska)." Če Slovenija svojim državljanom ne bi izplačevala pokojnin za celotno pokojninsko dobo, če 

so jo zadnjih nekaj mesecev "odslužili" že v JLA zunaj Slovenije (ali celo za vse mesece po 25.6.1991) 

in bi izplačevanje pokojnin zgolj za to sporno obdobje odložila do sklenitve sukcesijskega dogovora, ji 

tega ne bi mogel nihče resno očitati - sam pa ji resno očitam, da zaradi tistih nekaj mesecev ali v 

nekaterih primerih celo samo nekaj manjkajočih dni celo svojim državljanom, ki tudi živijo v Sloveniji, 

imajo tu svoje domove in družine, ne izplačuje sploh nobenih pokojnin. Res je, da jim zgolj "delnih 

pokojnin" (z odbitkom za sporno obdobje) zakonito ne more izplačevati, ker tega noben zakon tako ne 

ureja - toda naloga Ustavnega sodišča bi po mojem mnenju bila, da to neustavno stanje ugotovi in 

naloži zakonodajalcu, da ga takoj odpravi. 

 

 

          Matevž Krivic 

 

 

 

 

 

 


