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USTAVNO SODIŠČE 
 

Pritrdilno ločeno mnenje sodnika dr. Jerovška, 
ki se mu pridružujeta sodnika dr. Šturm in Testen 

 
 
Odločitev omogoča na podlagi 416. člena ZKP osebam, ki so bile s priglasitvami brez 
kazenskih sodb razglašene za "vojne zločince" in "narodne sovražnike", oziroma 
njihovim pravnim naslednikom, ki so do tega zakonsko upravičeni, da na podlagi te 
odločbe Ustavnega sodišča v postopku obnove zahtevajo spremembo pravnomočne 
odločitve (to je priglasitev okrajnega ljudskega odbora, ki ne temelji na kazenski sodbi). 
 
Znano je, da si pravo v številnih situacijah pomaga s pravnimi domnevami, redkeje pa 
s fikcijami, prav zato, da bi premostilo včasih nerešljive življenjske situacije. Na 
področju kazenskega prava niso dopustne fikcije v škodo obdolženega ali osumljenega 
ali celo notorno nedolžnega. Elementarnim načelom pravičnosti se upira misel, da naj 
se kar določena priglasitev šteje kot fikcija obsodilne sodbe tako, da se "ima šteti" 
ustreljene, pobite umrle ali pobegle ... za "vojne zločince" ali "narodne sovražnike" in 
to brez sodbe. Posledica te fikcije je bila zaplemba premoženja, če tu sploh ne 
omenjamo trpljenja nedolžnih, ki so na podlagi teh fikcij petdeset let nosili v očeh 
ljudstva še breme zavrženosti. 
 
Dolžnost Ustavnega sodišča je, da v situaciji, ko zakonodajalec ni (ali še ni) uredil 
načina poprave krivic storjenih z izvršitvijo 28. člena ZKIK, takoj odpre možnost za 
uporabo pravno dopustnih sredstev, ki bi omogočila popravo posledic, ki so v nasprotju 
s pravnimi načeli, ki so jih tedaj in danes priznavali civilizirani narodi. 
 
Ustavno sodišče mora, opozorjeno od prizadetih oseb in Državnega tožilca, omogočiti, 
da se lahko vsak čas popravijo kršitve, ki jih niti potek časa ne more prekriti in ozdraviti. 
Upoštevajoč to dejstvo se je odločitev do neke mere res morala nasloniti na fikcijo " o 
obstoju meritorne podlage", to je obsodilne sodbe, ki je nato podlaga za smiselno 
obnovo postopka (416. člen ZKP). 
 
Takšno fikcijo bi moral že zdavnaj ustvariti zakonodajalec, še zlasti potem, ko je 
evidentno, da so mnoge osebe po nedolžnem petdeset let trpele posledice fiktivnih 
sodb, brez pravice do moralne in materialne satisfakcije. 
 
To pritrdilno ločeno mnenje izrecno želi zakonodajalca in javnost opozoriti na 
odgovornost zakonodajalca, da še vedno (kljub tej odločbi) uredi normativne možnosti 
poprave omenjenih krivic, ker Ustavno sodišče s svojo pristojnostjo ne more 
selekcionirati potencialnih primerov in preprečiti morebitnih primerov, ko bi obnove 
zahtevali tudi tisti, ki bi bili utemeljeno in upravičeno obsojeni za kazniva dejanja in 
razglašeni za vojne zločince in v posledici na zaplembo premoženja. Opozoriti je 
potrebno tudi, da zločini zoper človečnost in vojni zločini ne zastarajo in da je v takih 
primerih še vedno mogoče začeti postopke na podlagi Uredbe o vojaških sodiščih, ki 
jo prav v tem delu Ustavno sodišče ni razveljavilo. 
 
Zakonodajalec je z vključitvijo Zakona o konfiskaciji premoženja in o izvrševanju 
konfiskacije med podlage za denacionalizacijo (tč. 18 prvega odstavka 3. člena ZDen) 



 2 

že uredil vprašanje materialnega odškodovanja prizadetih oseb. Ta odločba 
Ustavnega sodišča omogoča še odpravo moralne škode, ki je nastala z uporabo 
navedenega zakona. Zakonodajalec lahko z naknadno ureditvijo še vedno prepreči 
morebitno učinkovanje te odločbe na premoženjskem področju preko meja, ki so že 
določene z ZDen. 
 
Ustavno sodišče se ne sme izmikati odgovornosti, da zavaruje elementarno pravico 
vsakogar, da velja za nedolžnega, dokler njegova krivda ni ugotovljena s pravnomočno 
sodbo. Pri tem se ne more zatekati k moraliziranju o tem kaj, če bodo poleg nedolžnih 
to procesno pot poskušali izrabiti tudi tisti, ki niso nedolžni. Pri tehtanju ali je dopustno 
zaradi pomanjkanja ustrezne normativne ureditve, dovoliti nadaljevanje stanja, ki 
grobo posega v dostojanstvo človeka ali pa to praznino zapolniti z odločbo Ustavnega 
sodišča (do odločitve zakonodajalca), ne more biti za ustavnega sodnika nobene 
dileme; mora glasovati za slednje. 
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