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1. 

 

V razpravi pred sprejetjem odločitve v tej zadevi sem se zavzemal prvenstveno za to, da sodišče 

najde način odločitve, ki bi pobudniku in drugim prizadetim bivšim političnim zapornikom, ki še vedno 

razpolagajo le s popolnoma prazno pravico do odškodnine, omogočila takojšnje uveljavljanje te 

pravice. Nisem se namreč mogel sprijazniti z ugotovitvijo, da je v okvirih svojih pristojnosti Ustavno 

sodišče obsojeno na to, da ponovno pove zakonodajalcu, da je sedanja ureditev protiustavna, ga 

morebiti še opozori, da s svojo neaktivnostjo hudo krši določbe 2. in 3. člena Ustave, posledice te 

dvakratne protiustavnosti pa še naprej nosijo nekdanji politični zaporniki (v enaki meri pa tudi nekatere 

žrtve vojnega nasilja in žrtve v vojni za Slovenijo 1991). 

 

2. 

 

Ob teh predpostavkah in s temi motivi sem predlagal, naj Ustavno sodišče razveljavi tretji odstavek 5. 

člena Zakona o popravi krivic, ki možnost uveljavljanja odškodnine bivših političnih zapornikov in 

svojcev po vojni pobitih oseb veže na sprejetje posebnega zakona, ki (bo) ureja(l) sklad za poplačilo 

vojne odškodnine. Ustavno sodišče bi ob takšni razveljavitvi v obrazložitvi utemeljilo, da imajo te 

osebe na podlagi prvega odstavka 5. člena pač pravico do odškodnine po splošnih in posebnih 

predpisih (ZOR, ZKP in ZIKS), ki urejajo odškodninsko odgovornost države. Zavedam se, da ti 

predpisi niso v celoti prilagojeni škodnim dogodkom, ki so po ZPKri podlaga za odškodninsko 

odgovornost, zato sem predlagal, naj v takšnem primeru sodišče odloči, da razveljavitev začne 

učinkovati v določenem roku (n.pr. šest mesecev) po objavi odločbe v Uradnem listu. V tem času bi 

imel zakonodajalec možnost, da vendarle uveljavi svojo prvotno zamisel in vprašanje višine teh vrst 

odškodnine in postopkov za njihovo uveljavljanje uredi v celoti posebej. 

 

3. 

 

Ko je sodišče preučevalo možnost takšne odločitve, je ugotovilo, da zoper takšno odločitev obstajajo 

številni pomisleki (v nadaljevanju v glavnem povzemam vsebino pomislekov, kot jih je v poročilu za 

sejo sodišča predstavila sodnica poročevalka Modrijanova, delno pa utemeljitev, ki jo je prispevala 

sodnica dr. Škrkova): 

 

1. Zakon o skladu za poplačilo vojne odškodnine (ZSPVO) se navezuje na tri zakone (bolje rečeno, 

nanj se sklicujejo trije zakoni): Zakon o žrtvah vojnega nasilja (ZZVN), Zakon o popravi krivic (ZPKri) in 

Zakon o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 1991. Že zaradi spoštovanja načela enakosti bi 

morali imeti vsi upravičenci enake možnosti za uveljavljanje odškodnine. To pomeni, da bi moralo 

Ustavno sodišče enako rešitev sprejeti za vse tri zakone. 

 

2. ZZVN v 28. členu določa, da sredstva za zagotavljanje pravic žrtvam vojnega nasilja zagotavlja 

proračun; torej bi upravičenci po tem zakonu morda lahko celo uspeli v odškodninski pravdi zoper 

državo, čeprav posebnega zakona o odškodnini še ni. 

 

Ustavno sodišče pa je že v odločbi št. U-I-86/94 z dne 14.11.1996 (prisilni mobiliziranci) ugotovilo, da 

uveljavitev pravice do odškodnine ni mogoča, ker še ni sprejet zakon, ki bi določal višino odškodnine 

in postopek za njeno uveljavljanje. 

 

Določena sta le pravica do nje (kot posledica odločitve o statusu žrtve vojnega nasilja) in vir sredstev. 

 

3. ZPKri daje v drugem odstavku 5. člena na prvi pogled celo oprijemljivejšo možnost: sklenitev 

poravnave z državo; vendar praktično uporabnost te določbe izniči s prvim odstavkom 7. člena, po 

katerem se sredstva za odškodnine zagotavljajo v skladu za poplačilo vojne odškodnine. Vir sredstev 
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v tem primeru ni neposredno proračun, čeprav iz obrazložitve predloga ZSPVO za drugo branje izhaja, 

da bo pretežni del sredstev le prispeval proračun (Poročevalec DZ, št. 52/99). 

 

4. Pri ZPKri je treba upoštevati tudi njegovo razmerje do Zakona o kazenskem postopku (ZKP). ZPKri 

uvaja posebno pravno sredstvo - revizijo, s katero se lahko spremeni pravnomočna obsodilna 

kazenska sodba poleg primerov, ki jih ureja že ZKP (21. člen ZPKri). Ker ZKP omogoča uveljavljanje 

povrnitve škode v primeru sodne rehabilitacije, ima ZPKri tudi kolizijske določbe. V 35. in 36. členu 

ureja razmerje med odškodninskimi zahtevki v enem ali drugem postopku. 

 

5. Odškodnina, ki bo predmet ZSPVO gre upravičencu zgolj na podlagi priznanja statusa bivšega 

političnega zapornika in sploh ni treba, da pride do sodne rehabilitacije (ne po ZPKri ne po ZKP). O 

statusu bivšega političnega zapornika odloča Vladna komisija in ne sodišče. Upravičenec pa že sedaj 

lahko pride do odškodnine na podlagi sodne rehabilitacije: bodisi na podlagi izrednih pravnih sredstev 

po ZKP bodisi na podlagi revizije po ZPKri. 

 

6. Odškodnina po ZSPVO naj bi se izplačevala v obliki odškodnine za telesno in duševno trpljenje in 

odškodnine za izgubo življenja bližnjega - ne pa tudi za druge oblike nepremoženjske škode in tudi ne 

za premoženjsko škodo. 

 

7. Upoštevati je tudi razloge za izdajo ZPKri (Poročevalec DZ, št. 7/95; drugi in tretji odstavek 1. točke 

uvodne obrazložitve). 

 

8. Če izhajamo iz načela, da je (pravni) temelj te odškodnine po današnjih pravnih standardih 

nesprejemljivo (protipravno, protiustavno) ravnanje režima, ki je vladal v nekdanji državi, potem je 

treba upoštevati, da je nastopilo mednarodnopravno dejstvo, da je nekdanja država tega režima, to je 

nekdanja SFRJ razpadla, Republika Slovenija pa je kot ena njenih pravnih naslednic nova država. Po 

splošnih pravnih načelih o nasledstvu držav pa se t.im. deliktna odgovornost države predhodnice oz. 

odgovornost, ki nastane iz njenega protipravnega ravnanja, ne prenaša na državo naslednico, ne 

glede na to, kakšna usoda je doletela prejšnjo državo, torej tudi, če je ta razpadla in ne obstaja več, 

kot se je to zgodilo pri nekdanji SFRJ. 

 

Pomislek, izražen v 1. točki, bi od sodišča zahteval, da po koneksiteti seže še na dva zakona, kar bi 

zahtevalo izpeljavo obsežnega dodatnega kontradiktornega postopka. Iz pomisleka, navedenega pod 

2., 6. in 7. točko, jasno izhaja, da bi Ustavno sodišče v tem primeru pod videzom delne razveljavitve 

uzakonilo pravico do odškodnine v bistveno drugačnem obsegu, kot je bil zakonodajalčev namen. Iz 

3., 4. in 5. točke izhaja, da bi takšna sprememba zakona lahko povzročila toliko nejasnosti, praznin in 

notranjih nasprotij, da bi se osnovni namen Ustavnega sodišča - pospešiti in olajšati pot prizadetih do 

uveljavitve odškodnine - lahko v celoti izjalovil. Pomislek, izražen v 8. točki, pa govori o tem, da 

vzpostavitev splošne odškodninske odgovornosti države za dejanja, za katera bi lahko odgovarjala 

njena pravna prednica, morda tudi pravno sistemsko in doktrinarno ni dovolj utemeljena. Poleg tega 

Ustavno sodišče tudi nima na razpolago podatkov, iz katerih bi lahko ugotovilo, kolikšno dodatno 

breme bi takšna odločitev pomenila za proračun. Tudi ta razmislek narekuje Ustavnemu sodišču še 

posebno zadržanost. 

 

4. 

 

Soočen z vsemi temi pomisleki sem se moral priključiti k večinski odločitvi, da Ustavno sodišče tudi v 

tem primeru le ponovno ugotovi, da obstaja protiustavna pravna praznina, ki bi jo bil moral zapolniti 

zakonodajalec. Pri tem sem moral upoštevati tudi dejstvo, da celo stopnjevana sankcija (to bi bila v 

tem primeru prvotno predlagana delna razveljavitev z odložnim rokom) ne zagotavlja, da bo 

zakonodajalec v naknadno podeljenem roku opravil svojo dolžnost (gl. n.pr. zadevo U-I- 190/95). V 

takšnem položaju je morda res bolje, da odgovornost za nastali protiustaven položaj že sedaj v celoti 

ostane na zakonodajalcu. Že sedaj pa ocenjujem, da bo zakonodajalec protiustavnost lahko odpravil 

le, če zaradi njegove zamude in s tem povezanega preteka časa ne bo prizadeta nobena pravica 

upravičencev oziroma njihovih pravnih naslednikov. Tu se sklicujem na to, kar je Ustavno sodišče 

reklo v podobnem primeru, ko je zakonodajalec napovedal, da bo določeno pravico uredil s posebnim 

zakonom, potem pa zamudil tudi rok, ki mu ga je za uresničitev te napovedi dalo ustavno sodišče v 
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ugotovitveni odločbi: "Ob tem Ustavno sodišče vnovič opozarja, da bo zakon moral pravice ... urediti z 

veljavnostjo za nazaj ..." (U-I-114/95 - OdlUS IV, 120). 

 

5. 

 

K temu, kar je Ustavno sodišče o takšnem nedopustnem ravnanju Državnega zbora že povedalo v 

točki 12 obrazložitve, dodajam še, da spoštovanje načela delitve oblasti ni le v tem, da nobena od vej 

oblasti ne posega v pristojnosti druge, ampak tudi v tem, da nobena ne opušča dejavnosti, ki jih je 

znotraj svojega delokroga dolžna opraviti - še zlasti, kadar ji je taka dolžnost naložena s sodno 

odločbo. Na to je Ustavno sodišče v skladu s svojo ustavno funkcijo toliko bolj dolžno opozarjati, ker 

Ustava, razumljivo, ne predvideva takih kršitev temeljnih pravil izvrševanja oblasti v skladu z načeli 

pravne države in zato tudi ne sistemskih ukrepov zoper nje. (Povzeto iz odločbe, citirane pod tč. 4 

tega ločenega mnenja). Da se je z neaktivnostjo zakonodajalca v tem primeru protiustavnost, ki jo je 

Ustavno sodišče že ugotovilo v odločbi U-I-86/94, še povečala, izhaja med drugim tudi iz tega, da 

Ustavno sodišče tokrat sploh ni moglo več opraviti funkcije, ki jo ima v sistemu delitve oblasti: po 

določbi drugega odstavka 48. člena ZUstS bi moralo namreč ob tem, ko je ugotovilo protiustavno 

stanje, (ponovno) pozvati zakonodajalca, naj protiustavnost odpravi in mu za to določiti primeren rok. 

Vendar je ocenilo, da bi bilo ponovno določanje roka, potem, ko je prvotno določeni rok neuspešno 

iztekel že 29.5.1997, nesmiselno. Ustavno sodišče je moralo dvigniti roke in se soočiti z dejstvom, da 

v tem primeru res nima na razpolago nobenega načina, s katerim bi samo opravilo del dela namesto 

zakonodajalca. 

 

Franc Testen 

 
dr. Mirjam Škrk 


