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SKLEP 

 

 

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Janeza Gradišarja iz Ljubljane na seji dne 18. 

marca 2004  

 

sklenilo: 

 

1. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega in tretjega odstavka 171. člena 

Kazenskega zakona Republike Slovenije (Uradni list SRS št. 12/77, 3/78, 19/84, 47/87, 33/89 in 5/90) 

se zavrne. 

 

2. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega, četrtega, petega, šestega in sedmega 

odstavka 171. člena Kazenskega zakona Republike Slovenije se zavrže. 

 

3. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 217. in 234.a člena Kazenskega zakonika 

(Uradni list RS, št. 63/94, 70/94 in 23/99) se zavrže. 

 

Obrazložitev 

 

A. 

 

1. Pobudnik vlaga pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti 217. člena Kazenskega zakonika 

(v nadaljevanju KZ), ki določa kaznivo dejanje goljufije, in 171. člena Kazenskega zakona Republike 

Slovenije (v nadaljevanju KZ RS), ki je določal isto kaznivo dejanje pred uveljavitvijo novega zakona, 

ter zoper 234.a člen KZ, ki določa kaznivo dejanje poslovne goljufije. Navaja, da izpodbijana določba 

217. člena KZ, ki se z novim zakonom vsebinsko ni spremenila, ni jasna, je presplošna in nima znakov 

in značilnosti kaznivega dejanja na gospodarskem področju. Normi nadalje očita, da ne določa, kateri 

dokazi bi lahko prišli v poštev za dokazovanje takšne goljufije. Člen 217 KZ po njegovem mnenju ne 

določa natančno gospodarskega prometa pravnih subjektov in tudi ne odgovornih oseb kapitalskih 

družb, ne pove, na koga se nanaša, ne omenja gospodarske dejavnosti, sklenitve pogodb in poslov, 

ne predvideva konflikta interesov, negira civilno pravo in trgovanje po mednarodnem pravu. Ker 

navedena določba ne definira nesporno jasno kaznivega dejanja, prepušča po mnenju pobudnika 

definicijo samovolji in tolmačenju sodišča. S tem naj bi bila omogočena zloraba uradnega položaja, 

zato je po mnenju pobudnika nujno, da Ustavno sodišče presodi vrednost in pomen izpodbijane 

določbe. Izrecno zatrjuje neskladje s prvim in drugim odstavkom 6. člena, z drugim odstavkom 7. 

člena, z 11. členom in s 14. členom Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin 

(Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 - v nadaljevanju EKČP), s 1. členom 4. protokola EKČP ter s 

14., 15., 23., 27., 31. in s 74. členom Ustave, smiselno pa tudi neskladje z 2. in z 28. členom Ustave. 

 

2. Pravni interes za vložitev pobude pobudnik utemeljuje z navedbo, da je že 40 let mednarodni 

podjetnik in lastnik podjetja, ki je zaradi kršitve ustavnih pravic utrpelo ogromno finančno škodo. 

Pobudnik naj bi bil v kazenskem postopku pred Temeljnim sodiščem v Mariboru, v zvezi z njim je vložil 

tudi ustavni pritožbi št. Up-92/95 in Up-220/97. 

 

B. - I. 

 

3. Pobudnik je hkrati izpodbijal tudi prvi odstavek 394. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni 

list RS, št. 30/93 in nasl. - ZGD), peti odstavek 27. člena Zakona o finančnem poslovanju podjetij 
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(Uradni list RS, št. 54/99 in nasl. - ZFPPod) ter 42., 45., 56. in 84. člen Zakona o davčnem postopku 

(Uradni list RS, št. 18/96 in nasl. - ZDavP). V tem delu je bila pobuda izločena iz obravnavane zadeve, 

o njej je Ustavno sodišče že odločilo z odločbo št. U-I-135/00 z dne 9. 10. 2002 in s sklepom št. U-I- 

237/02 z dne 20. 11. 2003. 

 

4. 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 

izkaže svoj pravni interes. Ta pa je podan, če zakon, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno 

posega v njegove pravice, pravne interese oziroma pravni položaj. Po ustaljeni ustavnosodni presoji 

mora biti pravni interes neposreden in konkreten. 

 

Pobudnik mora izkazati, da izpodbijani predpis neposredno posega v njegove lastne pravice, pravne 

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

neustavnosti izpodbijane zakonske določbe) privedla do izboljšanja njegovega pravnega položaja. 

 

5. Pobudnik pravni interes za začetek postopka za oceno ustavnosti utemeljuje s pravnomočno 

obsodilno sodbo, ki je ne prilaga, sklicuje pa se na zadevo št. Up-92/95. V njej je pobudnik (takrat 

pritožnik) med drugim vložil ustavno pritožbo tudi zoper sklep in sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 

61/94 z dne 8. 6. 1994 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. Kp 334/93 z dne 27. 10. 1993 

ter sodbo Temeljnega sodišča v Mariboru, Enote v Mariboru št. IV K 202/92 z dne 28. 6. 1993. 

 

Ustavna pritožba je bila v tem delu kot prepozna zavržena. Iz navedene sodbe je razvidno, da je bil 

pobudnik spoznan za krivega nadaljevanega kaznivega dejanja goljufije po tretjem v zvezi s prvim 

odstavkom 171. člena KZ RS in kaznivega dejanja goljufije po tretjem v zvezi s prvim odstavkom 171. 

člena KZ RS. Izrečena mu je bila enotna kazen petih let zapora. 

 

6. S sodbo, na katero se sklicuje, pobudnik ne izkazuje neposrednega pravnega interesa za vložitev 

pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti 217. in 234.a člena veljavnega KZ. V času storitve 

kaznivih dejanj, pa tudi v času odločitve prvostopenjskega sodišča, pritožbenega sodišča in 

Vrhovnega sodišča s pobudo napadeni določbi namreč sploh še nista stopili v veljavo. Ker morebitna 

ugotovitev protiustavnosti 217. in 234.a člena KZ ne bi v ničemer spremenila pobudnikovega pravnega 

položaja, je bilo treba pobudo v tem delu zavreči (3. točka izreka). 

 

7. Izpodbijane določbe 171. člena KZ RS so prenehale veljati pred vložitvijo pobude. Ustavno sodišče 

praviloma odloča o ustavnosti veljavnih zakonov (160.člen Ustave). Glede predpisov s področja 

kazenskega prava je Ustavno sodišče ob upoštevanju 47. člena ZUstS in 416. člena Zakona o 

kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 64/94 in nasl. - v nadaljevanju ZKP) že sprejelo stališče, da je 

dopustna tudi presoja ustavnosti zakonov, ki so prenehali veljati že pred vložitvijo pobude (odločba št. 

U-I-67/94 z dne 21. 3. 1996, Uradni list RS, št. 24/96 in OdlUS V, 31). V skladu s 416. členom ZKP bi 

imel pobudnik namreč možnost vložiti 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. Pobudnik je bil spoznan za 

krivega storitve kaznivih dejanj po tretjem odstavku v zvezi s prvim odstavkom 171. členu KZ RS, zato 

izkazuje potrebo po ustavnosodnem varstvu le glede navedenih določb. V delu, v katerem se pobuda 

nanaša na drugi, četrti, peti, šesti in sedmi odstavek 171. člena KZ RS, pa je bilo treba pobudo iz prej 

navedenih razlogov zavreči (2. točka izreka). 

 

B. - II. 

 

8. Pobudnik v svoji obsežni pobudi v bistvu predstavi svoje videnje sodnega odločanja o kaznivih 

dejanjih goljufije na področju gospodarstva, pri čemer ponudi svojo razlago izpodbijane norme in na tej 

podlagi zaključi, da jo je treba kot neustavno razveljaviti. Izpodbijanim določbam v prvi vrsti očita 

nejasnost in presplošnost. Z navedenim smiselno zatrjuje neskladnost z 2. in z 28. členom Ustave. 

Eno od temeljnih načel pravne države (2. člen Ustave) je, da morajo biti zakonske norme jasne, 

razumljive in nedvoumne. Zahteva po določnosti pravnih norm velja še strožje, kolikor gre za norme, ki 

opredeljujejo kaznivo ravnanje in v tem okviru najstrožje, ko opredeljujejo kaznivo dejanje. V skladu z 

načelom zakonitosti v kazenskem pravu (prvi odstavek 28. člena Ustave) nihče ne sme biti kaznovan 

za dejanje, za katero ni zakon določil, da je kaznivo, in ni zanj predpisal kazni, še preden je bilo 
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storjeno. Namen načela zakonitosti in s tem določnosti v kazenskem materialnem pravu je preprečiti 

samovoljo in arbitrarno uporabo državnega kaznovalnega sankcioniranja v situacijah, ki ne bi bile 

vnaprej točno opredeljene (odločba št. U-I-6/93 z dne 1. 4. 1994, Uradni list RS, št. 23/94 in OdlUS III, 

33). Le vnaprej predvidena in določno opredeljena zapoved oziroma prepoved in sankcija za njeno 

nespoštovanje lahko učinkovito odvrne od njenega kršenja. 

 

Kazenskopravna norma izpolnjuje te zahteve, če je mogoče z ustaljenimi metodami razlage 

(jezikovna, logična in sistemska razlaga) ugotoviti vsebino prepovedanega ravnanja in je na ta način 

ravnanje organov, ki ga morajo izvajati, določno in predvidljivo. 

 

9. Izpodbijani določbi prvega in tretjega odstavka 171. člena KZ RS (goljufija) se glasita: 

 

"(1) Kdor z namenom, da bi sebi ali komu drugemu pridobil protipravno premoženjsko korist, spravi 

koga z lažnivim prikazovanjem ali prikrivanjem dejanskih okoliščin v zmoto ali ga pusti v zmoti in ga s 

tem zapelje, da ta v škodo svojega ali tujega premoženja kaj stori ali opusti, se kaznuje z zaporom do 

petih let. 

 

(3) Če škoda presega 500.000 SIT in je šlo storilcu za to, da pridobi korist v taki višini ali povzroči tako 

škodo, se kaznuje z zaporom najmanj treh let." 

 

10. Pri razlagi vsebine kazenske norme je treba izhajati iz določb splošnega dela KZ RS in iz 

konkretne norme. Kaznivo dejanje goljufije po 171. členu je spadalo v 15. poglavje KZ RS, torej v 

poglavje o kaznivih dejanjih zoper premoženje. Temeljni objekt kazenskopravnega varstva pri tem 

kaznivem dejanju je torej premoženje. 

 

11. Prvi odstavek 171. člena je vseboval temeljno obliko kaznivega dejanja. Uporaba besede "kdor" 

pomeni, da je bil storilec tega kaznivega dejanja lahko vsakdo, tudi posameznik, ki je bil direktor 

podjetja. Izvršitveni dejanji sta bili lahko dve: - ustvaritev zmotne predstave pri oškodovancu o kakšnih 

okoliščinah (lažno prikazovanje), ki je posledica storilčevih lažnih trditev o dejanskih okoliščinah 

oziroma njegovega prikrivanja dejanskih okoliščin, ali  

 

- puščanje oškodovanca v zmoti, do katere pride tedaj, ko storilec podkrepi s svojim dejanjem 

oškodovančevo zmoto ali pa ne pojasni določenih okoliščin, čeprav jih je bil zavezan pojasniti glede 

na pravno oz. medsebojno razmerje med njima. Pri tem je moral biti podan storilčev namen, da sebi ali 

komu drugemu s tem pridobi protipravno premoženjsko korist. To kaznivo dejanje se je torej lahko 

storilo le z direktnim naklepom. Goljufiv namen je moral biti podan že ob sklenitvi posla. Dejanje je bilo 

dokončano, ko je druga oseba v škodo svojega ali tujega premoženja kaj storila ali opustila. To 

pomeni, da se je premoženje druge osebe zmanjšalo, vendar pridobitev protipravne premoženjske 

koristi ni bil znak kaznivega dejanja. S kaznivim dejanjem je bilo lahko oškodovano zasebno ali 

državno premoženje, lahko je šlo za pridobitev premičnih ali nepremičnih stvari ali premoženjskih 

pravic. Za to kaznivo dejanje se je lahko izrekla kazen do petih let zapora. 

 

12. Tretji odstavek 171. člena KZ RS je vseboval hujšo obliko kaznivega dejanja goljufije, ki je bila 

podana, če je oškodovancu nastala škoda, ki je presegala v zakonu določen znesek. Storilec se je 

nastanka takšne škode moral zavedati in jo s svojim ravnanjem hotel povzročiti. Za to kaznivo dejanje 

pa se je lahko izrekla kazen najmanj treh let zapora. 

 

13. Za obe obliki kaznivega dejanja je bil bistvenega pomena obstoj goljufivega namena storilca že ob 

sklenitvi posla. Ni namreč šlo za kaznivo dejanje, če se je šele po sklenjenem poslu pojavil namen, da 

se pridobi protipravna premoženjska korist. 

 

Običajna neizpolnitev pogodbe (zaradi nezmožnosti ali namerne kršitve pogodbe) še ni pomenila 

kaznivega dejanja, če ni bilo goljufivega namena ob sami sklenitvi pogodbe. V tem primeru bi šlo le za 

civilnopravno odgovornost. Obstoj zakonskih znakov kaznivega dejanja goljufije pa je bilo mogoče, 

tako kot pri vseh drugih kaznivih dejanjih, dokazovati z vsemi dokazi, ki pridejo v poštev v kazenskem 

postopku, upoštevaje načelo proste presoje dokazov in dokazne prepovedi. 
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14. Glede na zgoraj navedeno je treba ugotoviti, da je mogoče določno ugotoviti vsebino 

prepovedanega ravnanja kazenskih norm, zato je očitek o neskladnosti izpodbijanih določb z načelom 

zakonitosti in načelom določnosti neutemeljen. 

 

15. Pobudnik se sklicuje tudi na prvi in drugi odstavek 6. člena, drugi odstavek 7. člena, 11. člen in 14. 

člen EKČP, na 1. člen 4. protokola EKČP ter na 14., 15., 23., 27., 31. in 74. člen Ustave, vendar 

navedene kršitve uveljavlja v zvezi s postopkom dokazovanja obstoja kaznivega dejanja goljufije, ki se 

je vodil zoper njega samega, kot tudi teoretično glede ugotavljanja obstoja kaznivih dejanj goljufije na 

gospodarskem področju. Takih navedb Ustavno sodišče v postopku za preizkus pobude za začetek 

postopka za oceno ustavnosti posameznih določb zakona ne preizkuša. Zato je Ustavno sodišče 

pobudo tudi v tem delu zavrnilo kot očitno neutemeljeno. 

 

16. Glede na navedeno je bilo treba pobudo v delu, ki se nanaša na prvi in tretji odstavek 171. člena 

KZ RS, kot očitno neutemeljeno zavrniti (1. točka izreka). 

 

C. 

 

17. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi 25. člena in drugega odstavka 26. 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. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk 

in Jože Tratnik. Sklep je sprejelo soglasno. Sodnik Fišer je dal pritrdilno ločeno mnenje. 

 

 

Predsednica 

dr. Dragica Wedam Lukić 

 

 

 


