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Odklonilno ločeno mnenje sodnika dr. Zupančiča,  
ki se mu pridružuje sodnik dr. Ude 

 
 
V tej zadevi sem glasoval proti večinskemu mnenju, ker se večinska odločba naslanja 
na fikcijo o obstoju meritornih "podlag za izdajo pravnomočne obsodilne sodbe" (416. 
člen ZKP), ki je pogoj za smiselno obnovo po sedanjem Zakonu o kazenskem 
postopku. Ker je nemogoče obnoviti kazenski postopek, ki ga nikoli ni bilo, lahko 
fiktivno razlaganje 28. člena Zakona o konfiskaciji premoženja in o izvrševanju 
konfiskacije (ZKIK) iz leta 1945 le nadgradi prvo (krivično) fikcijo z sodobno "razlago", 
češ da ta določba enkapsulira tako materialne kot procesne kriterije kazenske presoje 
in da je bila kot taka "podlaga za obsodilno sodbo." Skrajni pravni formalizem, ki je 
vodil do take razlage, je tu zašel v kreiranje pravne fikcije samo zato, da bi formalno-
pravno zadostil sedanji dikciji 416. člena ZKP. To natezanje na Prokrustovo postelj 
sedanje dikcije, da bi se nevtralizirale krivice izpred petdesetih let pa ne odgovarja 
funkciji, ki bi jo v takih zadevah moralo privzeti Ustavno sodišče. 
 
Ker seveda ne more biti dvoma o tem, da je treba pretekle krivice popraviti, je na 
zakonodajalcu, ki ima tu proste roke, da ustvari tako procesno pot, da bo taka poprava 
mogoča. Če je Ustavno sodišče hotelo to doseči po tej poti, bi moralo po koneksiteti 
razveljaviti pravno pomanjkljivost v 416. členu ZKP in od zakonodajalca zahtevati, da 
pot s posebnim in prilagojenim postopkom odpre tudi za primere, pri katerih je krivica 
zaplembe premoženja nastala kot sekundarna "pravna posledica" ne-pravne likvidacije 
itd. ZKIK ni mogel fiktivno konvalidirati kazenskih procesov, ki jih nikoli ni bilo. Pravtako 
pa danes Ustavno sodišče ne more izhajati is "smiselne" razlage 416. člena, češ da je 
bil postopek, katerega posledica je bila zaplemba, sploh kdaj obstajal. 
 
Treba se je namreč vprašati, kakšne bodo konkretne procesne posledice te odločbe. 
Teh postopkov de facto ne bo mogoče obnoviti. 
 
Jasna intencija 416. člena ZKP je bila, da te vrste obnove omogoči tam, kjer je bila 
spremenjena materialn (ali celo procesna) pravna podlaga za obsodilno sodbo. Tu pa 
materialno- pravna podlaga s strani Ustavnega sodišča ni bila niti spremenjena niti na 
novo ustvarjena. Drugi fikciji, ki jo je ustvarilo Ustavno sodišče s to odločbo, bo torej 
sledil cel plaz fiktivnih obnov (rehabilitacij in restitucij). Celo realizacija navedbe 
generalnega javnega tožilca na javni obravnavi o tem, da bo v takih primerih zahteval 
vrnitev zadeve v fazo preiskave, je po petdestih letih kaj dvomljiva. 
 
Mislim, da je vsaj v tem primeru zelo očitno, da bi bilo Ustavno sodišče moralo od 
zakonodajalca zahtevati, da napravi tisto, česar se je moralo samo lotiti po pravno zelo 
dvomljivi poti.  
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