
 
REPUBLIKA SLOVENIJA 

USTAVNO SODIŠČE 
 

Številka: Up-40/94-12 

Datum: 3/11-1995 

 

 

 

O D L O Č B A 

 

Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritožbi A.A. ..., ki ga zastopa odvetnik, na seji dne 

3/11-1995  

 

o d l o č i l o: 

 

1. Ustavna pritožba A.A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča Republike Slovenije št. I Ips 133/93 z dne 

30/6-1993 se zavrne. 

 

2. Vsak udeleženec nosi svoje stroške postopka. 

 

O b r a z l o ž i t e v 

 

A. 

 

1. Pritožnik izpodbija sodbo Vrhovnega sodišča, s katero je bila zavrnjena njegova zahteva za izreden 

preizkus pravnomočne sodbe Višjega sodišča v Ljubljani št. 93/93 z dne 15/3-1993 v zvezi s sodbo 

Temeljnega sodišča v Kranju, enote v Kranju št. K 273/92 z dne 26/10-1992, s katero je bil pritožnik 

obsojen na zaporno kazen za kaznivo dejanje ponarejanja denarja po drugem odstavku 168. člena 

Kazenskega zakona SFRJ (Uradni list SFRJ, št. 44/76, 34/84, 74/87, 57/89, 3/90 in 38/90; v 

nadaljevanju: KZ SFRJ). 

 

Pritožnik meni, da je bil obsojen neutemeljeno, saj naj bi bilo v kazenskem postopku ugotovljeno, da si 

ni pridobil denarja - tolarjev, ampak večjo količino tako imenovanih vrednostnih bonov, ki so bili v času 

po osamosvojitvi določen čas v obtoku kot nadomestek "pravega" denarja. Pritožnik meni, da je 

sodišče zaradi napačne uporabe materialnega prava kršilo njegovo pravico do osebne svobode, ker 

naj bi ga spoznalo za krivega kaznivega dejanja, ki ga ni storil. 

 

2. Pritožnik meni, da je lahko predmet kaznivega dejanja ponarejanja denarja le sam denar kot tak, kot 

konkretna denarna enota, ne pa njegov začasni nadomestek. Denar naj ne bi bil abstraktno splošno 

plačilno sredstvo, ampak konkretno plačilno sredstvo s točno določenim imenom denarja, na katerem 

je tudi označena oziroma imenovana denarna enota. Člen 168 KZ SFRJ ne govori o vrednostnih bonih 

in po mnenju pritožnika KZ SFRJ tudi ni mogel imeti v mislih vrednostnih bonov, saj se je Zakon 

skliceval na bivši jugoslovanski zakon o denarju. Zato današnja razlaga pojma denar ne bi mogla 

vstavljati nove dodatne vsebine, saj tedanji zakon ni mogel predvideti osamosvojitve Slovenije. 

 

Pritožnik meni, da je kazenskopravne norme treba vselej razlagati le restriktivno, na enak način pa bi 

bilo treba interpretirati tudi blanketne norme. Pritožnik predlaga, da Ustavno sodišče ustavni pritožbi 

ugodi, zagotovi enako varstvo pravic strank v postopkih in prepreči nepravilno poseganje v temeljno 

človekovo pravico pritožnika - osebno svobodo. 

 

3. Pritožnikov pooblaščenec je priglasil stroške za vložitev ustavne pritožbe v višini 235 točk po 

odvetniški tarifi oziroma v višini 14.100 SIT. 

 

4. Ustavno sodišče je na seji senata dne 15/3-1995 sprejelo ustavno pritožbo v obravnavo in jo v 

skladu z 56. členom Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94; v nadaljevanju: ZUstS) 

poslalo v odgovor Vrhovnemu sodišču. Vrhovno sodišče meni, da so pravni razlogi za odločitev 

razvidni iz izpodbijane sodbe, glede na navedbe v ustavni pritožbi o tem, da KZ SFRJ ni imel v mislih 
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osamosvojitve Republike Slovenije in izdaje vrednostnih bonov, pa opozarja na določbo 20. člena 

Ustavnega zakona za izvedbo Temeljne ustavne listine, po kateri se je tudi določba 168. člena KZ 

SFRJ morala uporabljati kot določba, s katero se varuje pravni red Republike Slovenije, vključno z 

monetarnim sistemom nove države. Zato je treba po mnenju Vrhovnega sodišča tudi pojem denarja iz 

osmega odstavka 113. člena KZ SFRJ razlagati v skladu s prvim odstavkom 4. člena in 20. členom 

navedenega ustavnega zakona. Pri tem naj bi zamenjava dinarja kot plačilnega sredstva v SFRJ z 

vrednostnim bonom kot zakonitim plačilnim sredstvom v novi državi ne predstavljala nikakršne 

nezakonite ekstenzivne razlage tega pojma, saj po mnenju Vrhovnega sodišča ni pomenila vsebinske 

širitve cone kriminalnosti. 

 

5. Ustavno sodišče je vpogledalo kazenski spis Temeljnega sodišča v Kranju, Enote v Kranju, št. K 

273/92. 

 

B. 

 

6. V času, ko je pritožnik storil kaznivo dejanje, za katero je bil obsojen z že citirano pravnomočno 

sodbo, so se določbe KZ SFRJ v Sloveniji uporabljale kot republiški predpis na podlagi prvega 

odstavka 4. člena Ustavnega zakona za izvedbo Temeljne ustavne listine, s katerim so bili prevzeti v 

pravni red Republike Slovenije zvezni predpisi, kolikor niso nasprotovali pravnemu redu Republike 

Slovenije in kolikor ni bilo s tem zakonom drugače določeno. Le za uporabo določb KZ SFRJ kot 

enega od teh zveznih predpisov je Ustavni zakon v 20. členu posebej in izrecno prav zaradi 

upoštevanja načela zakonitosti v kazenskem pravu predpisal, kako se v Republiki Sloveniji uporabljajo 

njegove določbe. 

 

7. Opredelitev pojma denar, ki je predmet kaznivega dejanja po drugem odstavku 168. člena KZ 

SFRJ, je bila zato v skladu z osmim odstavkom 113. člena KZ SFRJ določena z razlago, da je to 

kovan ali papirnat denar, ki je na podlagi zakona v obtoku v Republiki Sloveniji ali v tuji državi. Ob 

uveljavitvi KZ SFRJ zakonodajalec seveda ni imel pred očmi osamosvojitve in morebitnega novega 

slovenskega denarja, vendar pa iz tega ni mogoče, kot zatrjuje pritožnik, sklepati, da v določbi 168. 

člena KZ SFRJ v času, ko jo je bilo treba uporabiti za pritožnika, niso bili zajeti slovenski tolarji - 

oziroma tedaj vrednostni boni. Prav z določbo prvega odstavka 20. člena Ustavnega zakona za 

izvedbo Temeljne ustavne listine je bilo s pravno normo, ki je v hierarhiji pravnih norm celo nad 

zakonsko določbo, jasno in določno urejeno, da pojem denar pomeni slovenski denar. Določba 168. 

člena KZ SFRJ se je zato po 25/6- 1991 lahko uporabljala tako, da je bil pod pojmom denar mišljen 

papirnat ali kovan denar, ki je bil na podlagi zakona v obtoku v Republiki Sloveniji. To so bili do 8/10-

1991 bankovci in kovanci, ki so se glasili na denarno enoto dinar, po tem datumu pa vrednostni boni 

do tedaj, dokler niso bili zamenjani v bankovce in kovance, ki se glasijo na denarno enoto tolar. 

 

8. Pritožnik zatrjuje, da vrednostni boni niso bili denar in da zato njihovo ponarejanje oziroma 

spravljanje ponarejenih vrednostnih bonov v obtok ne more biti kaznivo kot ponarejanje denarja. Dne 

8/10-1991 je bil sprejet in uveljavljen Zakon o denarni enoti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 

17/91-I; v nadaljevanju: ZDE), ki je uvedel denarno enoto tolar in hkrati v prvem odstavku 2. člena 

določil, da so bankovci in kovanci, ki se glasijo na denarno enoto Republike Slovenije, edino zakonito 

plačilno sredstvo na območju Republike Slovenije. Istočasno je bil sprejet in uveljavljen Zakon o 

uporabi denarne enote Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 17/91-I; v nadaljevanju: ZUDE), ki je v 

2. do 5. členu predpisal, kakšen denar se uporablja v Republiki Sloveniji, dokler ne bodo izdani 

bankovci in kovanci po določbah ZDE. ZUDE je v 2. členu določil, da se uporabljajo do izdaje 

bankovcev in kovancev, ki se glasijo na tolar, kot zakonito plačilno sredstvo vrednostni boni Republike 

Slovenije, ki jih izda v imenu in za račun Banke Slovenije Republika Slovenija. S tem, ko je ZUDE 

določil, da so vrednostni boni v določenem časovnem obdobju edino zakonito plačilno sredstvo, jih je 

razglasil za denar. Z drugim odstavkom 4. člena tega zakona pa so bili vrednostni boni dani v obtok na 

podlagi zakona. 

 

9. Vrednostni boni so bili tako v objektivnem pomenu denar - in to ne abstrakten denar, ampak 

konkreten papirnat denar, označen z vrednostnimi apoeni in z določenimi glavnimi znamenji, vključno 

z napisom, da je ponarejanje kaznivo. Kot taki so bili lahko tudi predmet kaznivega dejanja 

ponarejanja denarja po 168. členu KZ SFRJ, kjer res ni inkriminirano, kot zatrjuje pritožnik, 

ponarejanje nekega abstraktnega splošnega denarja, ampak ponarejanje posameznih primerkov 
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kovanega ali papirnatega denarja. In prav zato je v tem primeru tudi šlo. Pritožnik si je pridobil večjo 

količino ponarejenih papirnih vrednostnih bonov tedaj, ko so bili ti na podlagi ZUDE edino (prvi 

odstavek 2. člena ZDE) zakonito plačilno sredstvo na območju Republike Slovenije v obtoku na 

podlagi zakona. Zato so izpolnjevali vse lastnosti denarja, določene v pomenu tega izraza v osmem 

odstavku 113. člena KZ SFRJ. 

 

10. Kazenskopravna norma, ki prepoveduje ponarejanje denarja, je prav z določbo osmega odstavka 

113. člena KZ SFRJ sestavljena iz blanketne določbe, ki napotuje na uporabo drugega zakona, ter iz 

zakonske določbe, ki ureja obtok denarja, v tem primeru so to ustrezne določbe ZUDE. Načelo 

zakonitosti in restriktivne razlage pa velja za kazenskopravno normo kot celoto, zato morajo tudi 

določbe ZUDE pri razlagi prestati preizkus načela zakonitosti. Glede na doslej navedene razloge v tej 

obrazložitvi je mogoče ugotoviti, da je zakonodajalec vrednostne bone določil za določeno časovno 

obdobje za denar - to je za splošno plačilno sredstvo. Takšno je bilo tudi subjektivno dojemanje 

vrednostnih bonov, tako s strani institucij, ki so bile dolžne skrbeti za monetarne zadeve (na kar je 

mogoče sklepati iz strokovnih mnenj Banke Slovenije v kazenskem spisu), kot tudi ljudi nasploh. 

 

Kajti papirnati vrednostni boni so predstavljali splošno plačilno sredstvo, v katerem so ljudje dobili 

svojo plačo, lahko so jih zamenjevali za denar - bankovce ali kovance - katerekoli druge države, če so 

jih posojali, so lahko zahtevali obresti, skratka, v zavesti ljudi so ti vrednostni boni predstavljali denar v 

enakem pomenu, kot ga predstavljajo današnji papirnati bankovci, ki so prav tako v obtoku na podlagi 

zakona in ki so prav tako edino zakonito plačilno sredstvo v državi, razlikujejo se samo po oblikovnih 

znakih in po tem, da je na njih izrecno označena denarna enota, ki na vrednostnih bonih, danih v 

obtok istočasno z uveljavitvijo nove denarne enote, še ni mogla biti označena. Vendar pa zaradi tega 

ni mogoče trditi, da so sodišča uporabila ekstenzivno razlago pri označitvi vrednostnih bonov kot 

denarja po 168. členu KZ SFRJ, kajti v tistem času je bil to edini (papirnat) denar, ki ga je država 

imela. Ekstenzivna razlaga pa bi pomenila, tako kot je opozorilo Vrhovno sodišče, širitev cone 

kriminalnosti v tem pomenu, da bi bilo s kaznivim dejanjem poleg papirnatega denarja, ki je v skladu z 

zakonom odigraval v tem konkretnem pomenu vlogo zakonitega plačilnega sredstva, kaznivo še nekaj 

drugega ali pa po možnem besednem pomenu nekaj čisto drugega. Besedni pomen vrednostnih 

bonov - to je, da so zakonito plačilno sredstvo in torej denar - je določil v tem primeru zakonodajalec 

sam z ZUDE, zato ni bilo mogoče pritrditi navedbam pritožbe, da sodišča niso spoštovala načela 

zakonitosti pri uporabi kazenskopravne norme, ki prepoveduje ponarejanje denarja in predpisuje 

sankcijo za takšno ravnanje. 

 

11. Odvzem prostosti na podlagi pravnomočne sodbe kazenskega sodišča, v kateri sodišče z uporabo 

določbe drugega odstavka 168. člena KZ SFRJ ni kršilo načela zakonitosti v kazenskem pravu in torej 

zatrjevana kršitev pritožnikovih pravic ni podana, je v skladu z določbo drugega odstavka 19. člena 

Ustave, zato je bilo treba pritožnikovo ustavno pritožbo kot neutemeljeno zavrniti. 

 

12. O stroških postopka z ustavno pritožbo je sodišče odločilo na podlagi prvega odstavka 34. člena 

ZUstS v zvezi z 49. členom ZUstS. 

 

C. 

 

13. Ustavno sodišče je to odločbo sprejelo na podlagi prvega odstavka 59. člena ter prvega odstavka 

34. člena v zvezi z 49. členom ZUstS v sestavi: predsednik dr. Tone Jerovšek in sodniki dr. Peter 

Jambrek, mag. Matevž Krivic, mag. Janez Snoj, dr. Janez Šinkovec, dr. Lovro Šturm, Franc Testen in 

dr. Boštjan M. Zupančič. Odločbo je sprejelo s petimi glasovi proti trem. Proti so glasovali sodniki 

Šinkovec, Šturm in Zupančič. Sodnik Zupančič je dal odklonilno ločeno mnenje. 

 

 

 

P r e d s e d n i k 

dr. Tone Jerovšek 

 

 

 

 


