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1. V tej zadevi je Ustavno sodišče odločilo, da se bo spustilo v odločanje o ustavnosti določb 

Kazenskega zakona RS, torej zakona, ki je prenehal veljati še pred vložitvijo pobude za presojo 

ustavnosti, veljal pa je v času, ko je bilo pobudniku sojeno v kazenskem postopku[1]. Če bi US 

razveljavilo izpodbijane določbe (oz. ugotovilo njihovo neustavnost), bi imel pobudnik možnost vložiti 

zahtevo za spremembo pravnomočne sodne odločbe po 416. čl. ZKP. Tako je US že odločilo v zadevi, 

ki je v odločbi citirana (gl. tč. 7)[2], in kasneje tudi v zadevi, ki je obravnavani še bolj podobna (gl. sklep 

U-I-139/96 z dne 23. 3. 2000). 

 

Z odločitvijo in z razlogi se strinjam, vendar sta se mi ob tem zastavili dve vprašanji, ki bi jima veljalo v 

prihodnje posvetiti nekaj več pozornosti: v prvem primeru to velja za US, v drugem pa za zakonodajalca. 

 

2. Prvo je vprašanje pravnega interesa pobudnika za izpodbijanje (kazenskega ali drugega[3]) predpisa, 

ki ne velja več, v povezavi s pravnim sredstvom, ki je nastalo z uveljavitvijo 416. čl. ZKP. Sodišče je 

namreč štelo, da izkazuje pobudnik potrebo po ustavnosodnem varstvu glede tistih določb KZ RS, ki so 

bile podlaga za njegovo obsodbo. Če bi z izpodbijanjem teh določb uspel, bi lahko vložil zahtevo po 

416. čl. ZKP; samo pod tem pogojem ima pobudnik pravni interes za izpodbijanje predpisa, ki ne velja 

več. 

 

V prvi izmed citiranih sorodnih zadev se vprašanje pravnega interesa sploh ni pojavljalo, saj je zahtevo 

vložil Generalni državni tožilec RS. V drugi zadevi je pobudnik, pravnomočno obsojen, da je storil 

kaznivo dejanje prepovedanega prehoda čez državno mejo po 303. čl. KZ51, po stališču US izkazoval 

pravni interes s sodbo Vrhovnega sodišča, s katero je bila leta 1995 zavrnjena njegova zahteva za 

varstvo zakonitosti, s katero je poskušal izpodbiti obsodilno sodbo za omenjeno kaznivo dejanje. 

 

Morebitna ugotovitev protiustavnosti 303. čl. KZ51 bi pobudniku omogočila vložiti pravno sredstvo iz 

416. čl. ZKP. V tokrat obravnavanem primeru pa je pobudnik ni zatrjeval niti tega, da izpodbija 171. čl. 

KZ RS zaradi tega, ker želi v nadaljevanju izpodbijati še obsodilno sodbo z uporabo 416. čl. ZKP[4], pa 

je US vseeno vsebinsko obravnavalo njegovo pobudo. 

 

Z drugimi besedami povedano to pomeni, da je US spustilo pravni interes za izpodbijanje določb 

kazenske zakonodaje, ki so že prenehale veljati, zelo nizko: dovolj naj bi bila že obsodba pobudnika po 

takšnem zakonu, brez kakršnihkoli dodatnih pogojev. Stališče je za pobudnika ugodno, utegne pa biti 

nevarno za US, saj lahko preveč na široko odpre vrata za presojo ustavnosti določb kazenske 

zakonodaje iz preteklosti "na zalogo"; presojo, ki naj bi bila tudi na splošno in ne le glede kazenske 

zakonodaje, prej izjema, kakor pravilo pri delu US. Mislim, da bi bilo prav, če bi US v prihodnje posvetilo 

temu vprašanju več pozornosti in izoblikovalo dodatne pogoje, ki bi jih moral izpolnjevati pobudnik, da 

bi lahko zahteval presojo kazenskih predpisov iz preteklosti. 

 

3. Drugo vprašanje, ki se mi je zastavilo pri delu na tej zadevi, se nanaša na odnos kazenskega 

zakonodajalca do pravnega sredstva iz 416. čl. ZKP. Ta je tako rekoč po diktatu US[5], precej na vrat 

na nos in brez kakršnekoli inventivnosti, v ZKP vnesel omenjeno določbo, vendar se že na začetku ni 

niti najmanj potrudil, da bi uredil kaj več, kakor zgolj njene najbolj splošne značilnosti[6]. Če je bilo to 

spočetka še opravičljivo, saj si je bilo tedaj morda težko predstavljati, kaj se bo s to določbo zgodilo in 

kako se bo razvijala, danes že vemo toliko več, da bi jo lahko dopolnili. Ob številnih novelah, ki jih je 

ZKP doživel v desetletju po svojem sprejemu in nadaljnjih novelah, ki se pripravljajo, bi si malce večjo 

pozornost zaslužil tudi 416. čl. ZKP. 
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V bistvu gre za posebno (novo) izredno pravno sredstvo, ki odpira, podobno, kakor katerokoli drugo 

pravno sredstvo, nešteto vsebinskih in procesnih vprašanj. Poleg že omenjene neprepričljive navezave 

na obnovo in vprašanj, ki so omenjena v op. št. 3, bi bilo treba, podobno, kakor pri vseh pravnih 

sredstvih, natančneje opredeliti upravičence do tega pravnega sredstva[7], dodatne pogoje, morebitne 

roke in pristojnosti za odločanje, ter določbe o postopku odločanja o njem. Čisto nič se do tega trenutka 

ni zgodilo in je sklep, da je določba podnormirana[8] - na dlani. 

 

Ni moj namen, da bi z natančnejšo ureditvijo pravnega sredstva iz 416. čl. ZKP, spodbujal morebitne 

upravičence k vlaganju takšnih zahtev, prej nasprotno. Izrednih pravni sredstev je v našem ZKP že tako 

ali tako preveč ali pa so, vsaj nekatera, zastavljena preveč na široko. Želel bi si predvsem, da bi se z 

njegovo ureditvijo skušali vnaprej izogniti težavam, ki bodo v praksi zanesljivo nastopile ob odločanju o 

zahtevah za spremembo pravnomočne sodne odločbe na podlagi odločbe US o razveljavitvi ali odpravi 

predpisa, na podlagi katerega je bila izdana pravnomočna obsodilna sodba. Ne vidim nobene ovire, da 

ne bi ob tem uredili tudi katerega izmed odprtih vprašanj, ki se pojavljajo v zvezi s pobudami za 

ugotavljanje neustavnosti kazenskopravnih določb, ki ne veljajo več; v mislih imam predvsem možnosti, 

ki jih v tem pogledu odpira 156. čl. Ustave.  

 

dr. Zvonko Fišer 

 

 

Opombe: 

[1]Na tem mestu najbrž ni treba posebej poudarjati, da moramo pri določbah kazenskega materialnega 

prava "zakon, ki je prenehal veljati" vselej razumeti penalistično, torej skozi določbi 2. odst. 28. čl. Ustave 

in 3. odst. KZ. 

[2]In podobno v nekaterih drugih primerih, gl. tudi odločbo U-I- 249/96 z dne 12. 3. 1998, Ur. l. RS, št. 

29/98 in OdlUS VII, 47.  

[3]Pomislimo npr. na predpise, ki jih v kazenskopravno sfero pritegnejo blanketne določbe kazenskega 

zakona; pri tem se ne opredeljujem do vprašanja, ali bi takšne konstrukcije lahko pripeljale do uporabe 

416. čl. ZKP. Prav tako se na tem mestu ne spuščam v vprašanje, ali je mogoče omenjeno pravno 

sredstvo uporabiti za uveljavljanje morebiti neustavnih rešitev v procesnih predpisih v preteklosti, saj 

vprašanje v tem primeru ni aktualno. 

[4]Je pa res, da je pred tem v kazenskem postopku, ki je tekel zoper njega, izrabil (v poštev prihajajoča) 

redna in izredna pravna sredstva v kazenskem postopku (pritožbo in zahtevo za varstvo zakonitosti). 

[5]Gl. odločbo št. U-I-6/93 z dne 1. 4. 1994, Ur. l. RS, št. 23/94 in OdlUS III, 33, zlasti razloge pod B.-III. 

[6]Pa še to ne na najbolj posrečen način: 416. čl. je nekako prilepil na izredno pravno sredstvo obnove, 

čeprav je na prvi pogled jasno, da z obnovo nima dosti skupnega. 

[7]To vprašanje se je že zastavilo, gl. zadevo U-I-91/03, o kateri US še ni odločilo. 
[8]Kaj se zgodi, če se takšno vprašanje pojavi pred US, bi našemu zakonodajalcu po tolikih neugodnih 
izkušnjah (pri čemer se omejujem samo na področje kazenskega postopka), že moralo biti jasno. 


