
 
REPUBLIKA SLOVENIJA 

USTAVNO SODIŠČE 
 

Številka: U-I-296/02-8 

Datum: 20. 11. 2003 

 

 

 

SKLEP 

 

 

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude dr. Borisa Šuštarja in mag. Rozane Šuštar, obeh iz 

Ilirske Bistrice, Ane Šoba in Boštjana Šobe, obeh iz Ljubljane, ter Helsinškega monitorja Slovenije, 

Ljubljana, ki ga zastopa predsednica Neva Miklavčič Predan, na seji dne 20. novembra 2003 

 

sklenilo: 

 

1. Pobuda dr. Borisa Šuštarja, mag. Rozane Šuštar, Ane Šoba in Boštjana Šobe za začetek postopka 

za oceno ustavnosti prvega odstavka 502. člena in prvega odstavka 506.a člena Zakona o kazenskem 

postopku (Uradni list RS, št. 63/94, 72/98, 6/99, 66/2000, 111/01 in 56/03) se sprejme. 

 

2. Začne se postopek za oceno ustavnosti drugega odstavka 502. člena ter drugega in tretjega 

odstavka 109. člena Zakona o kazenskem postopku. 

 

3. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 109. člena Zakona o 

kazenskem postopku se zavrže. 

 

4. Pobuda Helsinškega monitorja Slovenije za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 

502. člena in prvega odstavka 506.a člena Zakona o kazenskem postopku se zavrže. 

 

Obrazložitev 

 

A. 

 

1. Pobudniki so vložili pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti 502. člena, prvega odstavka 

109. člena in prvega odstavka 506.a člena Zakona o kazenskem postopku (v nadaljevanju ZKP). Prvi 

pobudnik dr. Boris Šuštar, druga pobudnica mag. Rozana Šuštar, tretja pobudnica Ana Šoba in četrti 

pobudnik Boštjan Šoba svoj pravni interes za obravnavo pobude utemeljujejo s tem, da je zoper njih 

na podlagi izpodbijanih določb ZKP Okrožno sodišče v Ljubljani izdalo sklepe, s katerimi jim je 

prepovedalo razpolagati z različnimi deli njihovega premoženja zaradi zavarovanja zahtevka za 

odvzem premoženjske koristi. Peti pobudnik, Helsinški monitor Slovenije, svoj interes utemeljuje z 

dejstvom, da so s posebno odločbo pridobili status društva v javnem interesu, ter z dejstvom, da ima 

na podlagi 45. člena Ustave vsak državljan pravico do vlaganja pobud splošnega pomena. 

 

2. V obširni pobudi pobudniki navajajo več očitkov, od katerih nekateri merijo na izpodbijano zakonsko 

ureditev, nekateri pa na konkretne odločitve sodišč, ki so zakonsko ureditev uporabljala, in na 

posledice, ki naj bi nekaterim pobudnikom domnevno nastale zaradi odreditve ukrepa zavarovanja. Po 

mnenju pobudnikov je sporno zavarovanje odvzema v predkazenskem in kazenskem postopku na 

način, ki onemogoča lastninske koristi iz premoženja, ki služi za zavarovanje odvzema. Predkazenski 

in kazenski postopek, v katerem se ukrep lahko izreče, lahko traja nesorazmerno dolgo, saj 

zavarovanje odvzema ni časovno omejeno. Zaradi izrečenega ukrepa obdolženec lahko ostane brez 

virov za preživljanje. Vsak obdolženec velja za nedolžnega (do sodbe) in mu zato pripadajo brez 

omejitve vse ustavne pravice, ki se nanašajo na socialno funkcijo lastnine. Obstajalo naj bi 

nesorazmerje med premoženjem, ki služi za zavarovanje odvzema, in premoženjem, ki naj bi bilo 

pridobljeno s kaznivim dejanjem. Izpodbijane določbe naj bi kršile 2., 14., 22., 23., 27., 29., 33., 50., 

67. in 153. člen Ustave. Pobudniki zato predlagajo, naj Ustavno sodišče sporne člene ZKP razveljavi 

in z odločbo določi njihovo spremembo. 



 2 

 

B. - I. 

 

3. Po določbi drugega odstavka 162. člena Ustave lahko vsakdo da pobudo za začetek postopka pred 

Ustavnim sodiščem, če izkaže svoj pravni interes. Pravni interes za vložitev pobude je podan, če 

predpis ali splošni akt za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, 

neposredno posega v njegove pravice, pravni interes oziroma pravni položaj (drugi odstavek 24. člena 

Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 15/94 - v nadaljevanju ZUstS). Po ustaljeni 

ustavnosodni presoji pravni interes obstaja, če bi razveljavitev ali odprava izpodbijanega predpisa 

pobudnikov pravni položaj izboljšala (glej npr. odločbo št. U-I-18/98 z dne 19. 4. 2001 - Uradni list RS, 

št. 37/01 in OdlUS X, 76). 

 

4. Zoper prve štiri pobudnike so bili v kazenski preiskovalni zadevi, ki teče pred Okrožnim sodiščem v 

Ljubljani, izdani sklepi o prepovedi razpolaganja s posameznimi deli njihovega premoženja z 

namenom začasnega zavarovanja zahtevka za odvzem premoženjske koristi na temelju prvega in 

drugega odstavka 502. člena ZKP. Sklepi so še v veljavi, saj je njihova veljavnost podaljšana do 

konca kazenskega postopka, ki sicer teče zoper prvega in četrtega pobudnika. Po odreditvi 

začasnega zavarovanja odvzema premoženjske koristi se za ravnanje s premoženjem pobudnikov, ki 

služi za začasno zavarovanje zahtevka, med drugim uporablja 506.a člen ZKP. 

 

Prvi štirje pobudniki tako izkazujejo pravni interes za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega 

odstavka 502. člena in prvega odstavka 506. člena ZKP. Ustavno sodišče je zato njihovo pobudo v 

tem delu sprejelo. 

 

B. - II. 

 

5. Pobudniki vlagajo tudi pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 109. 

člena ZKP. Ta člen ureja začasno zavarovanje premoženjskopravnega zahtevka. Ker tak ukrep ni bil 

uporabljen zoper nobenega od pobudnikov niti se omenjena določba ne uporablja za pravna razmerja, 

glede katerih pobudniki pravni interes izkazujejo, pobudniki niso izkazali pravnega interesa za začetek 

postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 109. člena ZKP. Zato je Ustavno sodišče pobudo v 

tem delu zavrglo (3. točka izreka). 

 

B. - III. 

 

6. Kljub vlogi in pomenu delovanja Helsinškega monitorja - združenja za človekove pravice, mu 

Ustavno sodišče ni moglo priznati neposrednega pravnega interesa za izpodbijanje členov ZKP, 

katerih presoja se v pobudi predlaga. Kot je Ustavno sodišče že večkrat poudarilo, društva in druga 

združenja ne izkazujejo pravnega interesa za izpodbijanje predpisov, ki posegajo v pravni položaj 

njihovih članov ali drugih oseb. 

 

Pravni interes imajo le, če izpodbijani predpis neposredno posega v njihove pravice, pravne interese 

oziroma pravni položaj kot pravne osebe. Ustavno sodišče izjemoma priznava tem subjektom pravni 

interes za vlaganje pobude v imenu in zaradi interesa svojih članov takrat, kadar je društvo ali 

združenje ustanovljeno z namenom varstva prav tistih interesov njegovih članov, ki naj bi bili z 

izpodbijano ureditvijo prizadeti. Iz teh razlogov je Ustavno sodišče priznalo pravni interes Združenju 

lastnikov razlaščenega premoženja, ker je bilo ustanovljeno samo z namenom uveljavljanja interesov 

oziroma pravic svojih članov - razlaščencev (odločba št. U-I- 75/96 z dne 14. 11. 1996, Uradni list RS, 

št. 68/96 in OdlUS V, 154). Iz istih razlogov je priznalo pravni interes Društvu izbrisanih prebivalcev 

Slovenije, kar je obrazložilo v sklepu o sprejemu obravnavane pobude. Kljub temu, da ima Helsinški 

monitor - združenje za človekove pravice status društva, ki deluje v javnem interesu, mu Ustavno 

sodišče iz navedenih razlogov ni moglo priznati pravnega interesa za začetek postopka za oceno 

ustavnosti izpodbijanih členov ZKP. Zato je njegovo pobudo zavrglo, kot je odločeno v 4. točki izreka 

(enako Ustavno sodišče tudi v odločbi št. U-I-246/02 z dne 3. 4. 2003, Uradni list RS, št. 36/03 in 

OdlUS XII, 24). 

 

B. - IV. 
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7. Pobudniki predlagajo začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 502. člena in prvega 

odstavka 506.a člena ZKP. 

 

V svoji pobudi navajajo več očitkov, ki se pravzaprav nanašajo na drugi odstavek 502. člena ZKP, ki 

omogoča odreditev začasnega zavarovanja zahtevka za odvzem premoženjske koristi tudi v 

predkazenskem postopku (ukrepi so bili v konkretnih primerih uvedeni v fazi predkazenskega 

postopka), oziroma glede katerih se uporabljata drugi in tretji odstavek 109. člena ZKP na podlagi 

določbe izpodbijanega prvega odstavka 502. člena ZKP, ki odkazuje na uporabo drugega in tretjega 

odstavka 109. člena ZKP. Ker so določbe drugega odstavka 502. člena ZKP ter drugega in tretjega 

odstavka 109. člena ZKP v medsebojni zvezi z določbo prvega odstavka 502. člena ZKP oziroma je to 

nujno za odločitev o očitkih pobudnikov, je Ustavno sodišče na podlagi 30. člena ZUstS začelo tudi 

postopek za oceno ustavnosti teh določb. 

 

C. 

 

8. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 26. člena in 30. člena ZUstS v 

sestavi: predsednica dr. Dragica Wedam Lukić ter sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko 

Fišer, Lojze Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Mirjam Škrk in Jože Tratnik. 

Sklep je sprejelo soglasno. 

 

 

Predsednica 

dr. Dragica Wedam Lukić 

 

zanjo 

 

podpredsednik 

dr. Janez Čebulj 

 

 

 


