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Primer je enostaven. Pobudnica meni, da ni v skladu z Ustavo, ker ji Zakon o žrtvah vojnega nasilja ne 

priznava statusa žrtve, ker se je rodila v taborišču prepozno. Po Zakonu mora prisilni ukrep ali nasilno 

dejanje trajati najmanj tri mesece, pobudnica pa se je materi, ki je bila v taborišču, rodila komaj nekaj 

dni pred koncem vojne. Z argumenti pobudnice se moram strinjati. Res je sicer, da Državni zbor ni 

hotel sprejeti spremembe, ki bi izrecno priznavala status žrtve vojnega nasilja vsem otrokom, rojenim v 

taboriščih. Toda to po mojem mnenju še ne pomeni, da Ustavno sodišče ne bi moglo z interpretativno 

odločbo[1] ugotoviti, da je skladna z ustavo takšna razlaga zakona, po kateri se šteje, da otrok, rojen v 

taborišču, izpolnjuje z zakonom določen pogoj za pridobitev statusa žrtve vojnega nasilja (trimesečno 

bivanje v taborišču).[2] Tako bi izločili iz pravnega sistema tisto razlago zakona, ki ni skladna z ustavo, 

ne da bi (z razveljavitvijo) škodovali drugi, z ustavo skladni razlagi oz. uporabi zakona. 

 

Na prvi pogled je očitno, da je v konkretnem primeru pobudnica, kot nerojen otrok, prebivala (najprej v 

materinem telesu in po rojstvu izven njega) v taborišču več kot tri mesece. Takšna ugotovitev 

Ustavnega sodišča bi bila skladna z Ustavo, ki določa, da je Slovenija pravna in socialna država, je pa 

tudi edino sprejemljiva z vidika enako(pravno)sti[3] ljudi, da niti ne govorim o pravičnosti in človečnosti. 

Prav tako je treba upoštevati, da je bila otrokova mati v taborišču in da nikakor ni mogoče izhajati od 

tega, da prisilni ukrep, ki je učinkoval na mater, ni učinkoval na še nerojenega otroka v zadnjem 

trimesečju nosečnosti, torej v obdobju neposredno pred rojstvom[4]. 

 

Morda ni nepomembno tudi to, da takšna odločitev ne bi mogla imeti kakšnih negativnih precedenčnih 

učinkov, v obliki velikega števila podobnih primerov in pomembnejše materialne obremenitve države in 

s tem davkoplačevalcev. 

 

Kolikor je razlog za nasprotovanje takšnemu, po mnenju večine sodnikov, preširokemu tolmačenju 

Zakona, pretirano poseganje v polje zakonodajalca, je treba upoštevati, da ne gre za politično 

vprašanje, ampak gre za tolmačenje, ki gre izrazito v korist človekovih pravic, za katerih varovanje je 

Ustavno sodišče (1. člen Zakona o Ustavnem sodišču) izrecno pristojno in mu posebej zavezano. 

 

Tema o tem, ali ima nerojen otrok, pod pogojem da se rodi živ, lahko kakšne pravice, je odprta od 

Starega Rima naprej, ki je priznaval nerojenemu otroku dedno pravico. Profesor dr. Marijan Pavčnik 

poudarja na podlagi stališča pokojnega profesorja dr. Stojana Cigoja (Komentar obligacijskih razmerij, 

I, Ljubljana, 1984, s. 550): "Sodobna teorija se zavzema za to, da bi bil nasciturus omejeno pravno 

sposoben tudi v odškodninskem pravu." in meni, da je prepričljivo zavzemanje za zavarovanje pravic 

še nerojenih otrok.[5] Nasciturus je lahko, pod pogojem, da se rodi živ, legitimiran, da prek zastopnika 

vloži tožbo za poškodbe, ki jih je utrpel med nosečnostjo ali med rojstvom, še nerojenemu otroku je 

mogoče postaviti skrbnika, pripoznanje očetovstva je možno že pred rojstvom otroka itd. Znan je 

poskus, da bi umetno ohranjevali pri vegetiranju mrtvo žensko zato, da bi zarodek dozorel do te 

stopnje, da bi bil sposoben samostojnega življenja izven materinega telesa. Skratka, interesi in pravice 

še nerojenega otroka so lahko predmet različnih pravnih postopkov, in so to danes bolj, kot so bile 

včeraj in bodo jutri bolj, kot so danes. 

 

Menim, da bi v tretjem tisočletju Ustavno sodišče lahko naredilo zelo majhen in nadvse upravičen 

korak naprej pri priznavanju pravic nerojenemu otroku, za katerega se zavzemam v tem ločenem 
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mnenju, zato sem glasoval proti Sklepu o zavrnitvi pobude, ki jo je vložila Marija Kržan, rojena 13. 

maja 1945 v nemškem delovnem taborišču. 

 

 

dr. Ciril Ribičič 

 

  Franc Testen 

 

 dr. Lojze Ude 

 

 

Opombe: 

[1]Po stališču Franca Testena je interpretativna odločba smiselna takrat, kadar se želi z ustavo 

neskladno uporabo izpodbijane norme indirektno izločiti iz pravnega reda: "Izreki interpretativnih 

odločb praviloma ugotavljajo odsotnost protiustavnosti ene od možnih razlag predpisa." Po avtorjevem 

mnenju se takšne odločbe približujejo razveljavitvenim, njihova nevarnost pa je, da na skriven način 

posegajo na polje, rezervirano za zakonodajalca. (Ustavno sodstvo, CZ, Ljubljana, 2000, s. 238, 239) 

[2]Pobudničin položaj bi rešila npr. interpretacija: "Določba 3. člena ZVZN ni v neskladju z Ustavo, če 

se razlaga tako, da zahteva po najmanjšem nepretrganem trajanju prisilnega ukrepa ne velja za 

osebe, ki so bile rojene staršem v času, ko so zoper njih trajali prisilni ukrepi (tretji odstavek 2. člena), 

morajo pa to zahtevo izpolnjevati starši takšne osebe". 

[3]Ugotovitvena odločba bi lahko izhajala od tega, da je pobudničin položaj do te mere soroden s 

položajem drugih upravičenecev, npr. otrok, ki so živeli v taboriščih tri mesece, da je protiustavno 

Zakon tolmačiti tako, kakor da zoper njo prisilni ukrep ni trajal tri mesece. 

[4]Seveda se zavedam, da o pravicah nerojenih otrok (rights of unborn child) največkrat govorijo 

nasprotniki umetne prekinitve nosečnosti in zagovorniki "pro life" teorije, ki zagovarjajo stališče, da je 

nasciturus samostojno človeško bitje, od spočetja naprej. Vendar želim opozoriti, da veliki spopad med 

pristaši in nasprotniki umetne prekinitve nosečnosti, nima neposredne zveze s konkretnim primerom. 

Pri njem namreč ne gre za prvo, temveč gre za zadnje, tretje trimesečje nosečnosti, ko je še nerojen 

otrok že sposoben samostojnega življenja izven materinega telesa in ima realne možnosti, da preživi, 

tudi če se rodi kot nedonošenček. 

[5]dr. Marijan Pavčnik, Teorija države, CZ, Ljubljana, 1999, s. 96, op. 10. 

 

 

 

 


