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1. Soglašam s tem, da pobudnik nima pravnega interesa za izpodbijanje določb kazenskopravnih 

predpisov, navedenih v prvi točki sklepa. Zato v tem delu soglašam tudi z zavrženjem pobude.  

 

2. Nisem pa soglašal s tem, da se zavrne pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti tretjega 

odstavka 303. člena kazenskega zakonika 51. Nisem se namreč mogel ustaviti pri formal(istič)ni 

ugotovitvi, da že jezikovna analiza dejanskega stanja prepovedanega ravnanja jasno kaže na to, da 

potencialni storilec tega kaznivega dejanja ni posameznik, ki želi zapustiti državo, ampak tisti, ki se 

ukvarja s spravljanjem drugih nezakonito čez mejo, zaradi česar naj bi v izpodbijani določbi 

opredeljeni znaki kaznivega dejanja ne pomenili posega v pravico do svobode gibanja iz 32. člena 

Ustave. Iz podatkov, ki jih je sodišče imelo v spisu, ni bilo mogoče zanesljivo ugotoviti, iz kakšnih 

motivov je pobudnik "sistematično pomagal drugim, da so brez dovoljenja hodili čez mejo". Ne glede 

na to, da določba KZ 51, ki jo je kršil, res ni vplivala na njegovo svobodo gibanja, pa je bila lahko 

neposredno orodje za omejevanje ravno te pravice, kar je že dovolj za sprejem pobude. Upoštevati je 

treba, da gre v tem primeru za pobudo za preizkus ustavnosti predpisa, ne pa morda za ustavno 

pritožbo. 

 

3. Poleg tega se pobudnik ni skliceval samo na kršitev pravice iz 32. člena (današnje) ustave, pač pa 

tudi na "splošno priznana načela človekovih pravic civiliziranih narodov". Ustavno sodišče je pri 

presojanju "revolucionarnih"povojnih predpisov kot kriterij presoje poleg tedanjih in (kolikor se uporabe 

v sedanjih postopkih tiče) tudi današnjih ustavnih določb, sprejelo tudi v času izdaje oziroma uporabe 

predpisa veljavna splošna, od civiliziranih narodov priznana pravna načela (tako n.pr. OdlUS III, 33; 

OdlUS V, 31; OdlUS VI, 47 in OdlUS VII, 176). Da bi lahko presodilo, ali je izpodbijana določba kršila 

ta načela, pa bi moralo Ustavno sodišče tudi sankcije za sistematično pomoč pri prepovedanem 

prehajanju meje obravnavati v povezavi s tedanjo ureditvijo mejnega režima nasploh. Ni namreč 

vseeno, ali gre za sankcioniranje pomoči pri nedovoljenih prehodih meje, ki jo je sicer mogoče legalno 

prekoračiti na načine, ki jih priznavajo civilizirani narodi, ali pa gre za sankcioniranje pomoči pri 

nedovoljenih "prehodih", ki v bistvu pomenijo prepovedani beg iz totalitarne države, ki omejuje 

svobodo gibanja in sistematično krši tudi druge temeljne človekove pravice in svoboščine. Da je bila 

Jugoslavija po drugi svetovni vojni takšna država, je Ustavno sodišče že utemeljilo v več svojih 

odločbah (na primer v zadevi OdlUS I, 102, v zadevi Up301/96 - Uradni list št. 13/98 in v zadevi OdlUS 

VII, 176). V tej luči pa so relevantne tudi navedbe v sicer laični pobudi: povojni pravni red naj bi bil 

namenjen "uvedbi totalitarne vladavine z vsiljevanjem svojega in sovjetsko boljševističnega vzora", 

"izdaja potnega lista v bistvu instrument za ideološko prevzgojo državljanov", prepovedani prehod 

državne meje pa (edina) "pot v svobodo in demokracijo", zaradi katere naj bi bilo po pobudnikovih 

navedbah samo v letih 1951 do 1969 kazensko preganjanih 89 734 državljanov. V sklepu, h kateremu 

dajem to ločeno mnenje, Ustavno sodišče na nobeno od teh relevantnih pobudnikovih navedb ni 

odgovorilo. 

 

4. Za sklep: sodišče bi se moralo že ob tej pobudi opredeliti do tega, ali so v letih po drugi vojni 

državljani Jugoslavije lahko prehajali mejo na način, ki je bil tedaj v skladu z načeli, ki so jih priznavali 

civilizirani narodi. Ne da bi imel priložnost opraviti natančnejšo pravno analizo tedanjih predpisov, 

preliminarno ocenjujem, da te možnosti niso imeli, zaradi česar bi tudi predpisi, ki so strogo 

sankcionirali kršitev teh (neciviliziranih) predpisov, ne prestali opisanega ustavnosodnega kriterija. 

Dejstvo, da so bili razlogi za nelegalne prehode čez mejo tudi v takšni državi lahko različni, seveda 

ostaja. Na kakšen način je mogoče zagotoviti, da bi bili v takšnih primerih v ponovljenih sojenjih po 

416. členu ZKP - upoštevaje zgodovinski kontekst - izločeni iz pravnega reda samo ustavno sporni 

pomeni in uporabe predpisa, ki formalno niti ne velja več, pa je Ustavno sodišče pokazalo že v izrekih 

navedenih odločb, s katerimi je presojalo "revolucionarne" predpise. 
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