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S K L E P 

 

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Rudolfa Lesjaka iz Markovcev na seji dne 23. 

marca 2000 

 

s k l e n i l o: 

 

1. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega in drugega odstavka 303. člena 

Kazenskega zakonika (Uradni list FLRJ, št. 13/51), 249. člena Kazenskega zakona SFRJ (Uradni list 

SFRJ, št. 44/76, 34/84, 74/87, 57/89, 3/90 in 38/90) in 311. člena Kazenskega zakonika (Uradni list 

RS, št. 63/94 in 23/99) se zavrţe. 

 

2. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti tretjega odstavka 303. člena Kazenskega 

zakonika (Uradni list FLRJ, št. 13/51) se zavrne. 

 

O b r a z l o ţ i t e v 

 

A. 

 

1. V vlogi z dne 9. 5. 1996 daje pobudnik Ustavnemu sodišču "pobudo za odpravo" 303. člena 

Kazenskega zakonika (v nadaljevanju: KZ 51), ker meni, da" je kot tak v nasprotju s splošno priznanim 

demokratičnim načelom človekovih pravic civiliziranih narodov v medsebojnem komuniciranju". Vlogi 

prilaga sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 28/95 z dne 29. 11. 1995, s katero je bila zavrnjena njegova 

zahteva za varstvo zakonitosti zoper pravnomočno sodbo (Okroţnega sodišča v Maribor št. K 516/56 

z dne 10. 9. 1956 v zvezi s sodbo Vrhovnega sodišča LRS št. KZ 979/56 z dne 22. 2. 1957), s katero 

je bil spoznan za krivega storitve kaznivega dejanja prepovedanega prehoda čez drţavno mejo po 

tretjem odstavku 303. člena KZ 51 in obsojen na dve leti in šest mesecev strogega zapora. 

 

2. V dopolnitvi pobudo razširi še na "KZ SFRJ in KZ SRS iz leta 1992 in KZ RS iz leta 1994". V 

obrazloţitvi pa navaja, da je KZ 51 "v leporečju" sicer zagotavljal svoboščine, v praksi pa je bilo vse 

kaj drugega, razen za predstavnike takrat vladajočih struktur. Po njegovem mnenju nedovoljen prehod 

čez drţavno mejo sploh ne more biti kaznivo dejanje, če ni predhodno "obloţeno s kriminalnim 

dejanjem ali delovanjem". Namen kaznovanja po izpodbijanem členu pa naj bi govoril o tem, da je bila 

izdaja potnega lista v bistvu instrument za ideološko prevzgojo drţavljanov. Potencialni "akterji" kršitve 

izpodbijane določbe so zato bili ljudje različnih starosti, narodnosti in izobrazbe, katerih edina ţelja je 

bila izogib takratnemu reţimu in ţivljenje v zahodni demokraciji. Po mnenju pobudnika je izpodbijana 

določba v nasprotju z 32. členom Ustave. S to ustavno določbo pa naj bi bil v nasprotju tudi 311. člen 

veljavnega Kazenskega zakonika (v nadaljevanju: KZ), ki naj bi bil "vsebinski plagijat" 303. člena KZ 

51, ter 249. člen Kazenskega zakonika SFRJ (v nadaljevanju: KZ SFRJ) . 

 

B. - I. 

 

3. Pobudnik vlaga pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti določb dveh zakonov (KZ 51 in 

KZ SFRJ), ki formalnopravno nista več v veljavi, in veljavnega zakona (KZ). V skladu z določbo 24. 

člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 - v nadaljevanju: ZUstS) lahko da pobudo 

za začetek postopka za oceno ustavnosti (veljavnega) zakona vsakdo, če izkaţe svoj pravni interes. 

Ta pa je podan, če zakon, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, 

pravne interese oziroma pravni poloţaj. Po ustaljeni praksi Ustavnega sodišča mora biti pravni interes 

neposreden in konkreten. 
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Pobudnik mora izkazati, da izpodbijani predpis neposredno posega v njegove lastne pravice, pravne 

interese oziroma pravni poloţaj in da bi ugoditev njegovemu predlogu (razveljavitev ali ugotovitev 

neustavnosti izpodbijane zakonske določbe) privedla do spremembe njegovega pravnega poloţaja 

(tako npr. v sklepu št. U-I-155/94 z dne 9. 11. 1994 - OdlUS III, 121). Pobudnik pravni interes za 

začetek postopka za oceno ustavnosti utemeljuje s sodbo Vrhovnega sodišča, iz katere je razvidno, 

da je bil pravnomočno obsojen na podlagi tretjega odstavka 303. člena KZ 51, navedeni člen zakonika 

pa je sodišče uporabilo tudi (po formalnopravnem prenehanju njegove veljavnosti) pri odločanju o 

zahtevi za varstvo zakonitosti. S priloţeno sodbo pobudnik ne izkazuje neposrednega pravnega 

interesa za vloţitev pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti 311. člena veljavnega KZ. 

 

Morebitna ugotovitev protiustavnosti te določbe ne bi v ničemer spremenila njegovega pravnega 

poloţaja, zato je bilo treba pobudo v tem delu zavreči. 

 

4. Izpodbijane določbe KZ 51 in KZ SFRJ, so prenehale veljati pred vloţitvijo pobude. Ustavno sodišče 

praviloma odloča o ustavnosti veljavnih zakonov (160. in 161. člen Ustave; 21. in 34. člen ZUstS). O 

ustavnosti zakona, ki ne velja več, odloča Ustavno sodišče le, če niso bile odpravljene posledice 

njegove neustavnosti, zakon pa je prenehal veljati med postopkom pred Ustavnim sodiščem (47. člen 

ZUstS). Glede predpisov s področja kazenskega prava pa je Ustavno sodišče ob upoštevanju 28. 

člena Ustave (načelo zakonitosti v kazenskem pravu) in 416. člena Zakona o kazenskem postopku 

(Uradni list RS, št. 63/94, 72/98 in 6/99 - ZKP) sprejelo stališče, da je dopustna tudi presoja ustavnosti 

zakonov, ki so prenehali veljati ţe pred vloţitvijo pobude (odločba št. U-I-6/93 z dne 1. 4. 1994 - 

OdlUS III, 33). 

 

V skladu s 416. členom ZKP bi imel pobudnik moţnost vloţiti zahtevo za spremembo pravnomočne 

sodne odločbe na podlagi odločbe Ustavnega sodišča, s katero bi bila razveljavljena (oziroma 

ugotovljena njena neustavnost) določba, na podlagi katere je bila izdana pravnomočna obsodilna 

sodba. Zato pobudnik s priloţeno sodbo Vrhovnega sodišča izkazuje potrebo po ustavnosodnem 

varstvu le glede določbe tretjega odstavka 303. člena KZ 51. Morebitna ugotovitev protiustavnosti 

izpodbijanih določb prvega in drugega odstavka 303. člena KZ 51 in 249. člena KZ SFRJ pa ne bi v 

ničemer vplivala na pobudnikov pravni poloţaj, zato je bilo treba pobudo tudi v tem delu zavreči. 

 

B.- II. 

 

5. Ustavno sodišče je pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti presojalo v okviru 

pobudnikovega zatrjevanja, da je izpodbijani tretji odstavek 303. člena KZ 51 v nasprotju z 32. členom 

Ustave. Prvi odstavek 32. člena Ustave (svoboda gibanja) določa, da ima vsakdo pravico do prostega 

gibanja in izbire prebivališča, pravico ima zapustiti drţavo in se vanjo kadarkoli vrniti. Drugi in tretji 

odstavek navedenega člena pa določata, kdaj se lahko ta pravica z zakonom omeji. Z navedeno 

ustavno normo je torej po eni strani varovana pravica vsakogar, da se v lastni drţavi prosto giblje in si 

prosto izbere prebivališče, po drugi strani pa je varovana njegova pravica, da zapusti katerokoli 

drţavo, tudi svojo, in da se vanjo vrne, če in kadar to ţeli. 

 

6. Izpodbijani tretji odstavek 303. člena KZ 51 se glasi: "Kdor organizira omreţje za nedovoljeno 

prehajanje čez mejo FLRJ ali kako drugače sistematično pomaga drugim, da brez dovoljenja hodijo 

čez mejo, se kaznuje s strogim zaporom do petih let.". Ţe jezikovna analiza dejanskega stanja 

prepovedanega ravnanja jasno kaţe na to, da potencialni storilec tega kaznivega dejanja ni 

posameznik, ki ţeli zapustiti drţavo, ampak tisti, ki se ukvarja s spravljanjem drugih nezakonito čez 

mejo. Zato v izpodbijani določbi opredeljeni znaki kaznivega dejanja ne pomenijo posega v pravico do 

svobode gibanja. 

 

7. Glede na navedeno je pobuda v delu, ki se nanaša na tretji odstavek 303. člena KZ 51, očitno 

neutemeljena, zato jo je Ustavno sodišče v tem delu zavrnilo. 

 

C. 

 

8. Ustavno sodišče je ta sklep sprejelo na podlagi 25. člena in drugega odstavka 26. člena ZUstS v 

sestavi: predsednik Franc Testen ter sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko Fišer, dr. 

Miroslava Geč-Korošec, Lojze Janko, Milojka Modrijan, dr. Mirjam Škrk, dr. Lojze Ude in dr. Dragica 
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Wedam-Lukić. Sklep je sprejelo z osmimi glasovi proti enemu. Proti je glasoval sodnik Testen, ki je 

napovedal odklonilno ločeno mnenje. 

 

 

P r e d s e d n i k : 
Franc Testen 


