
 

                                                                                                                        

Številka: Up-28/19-7 

                 U-I-1/19-5 

Datum: 9. 5. 2019 

 

 

SKLEP 
 

Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus pobude in ustavne pritožbe Dejana 

Dobrijeviča, Martjanci, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki, d. o. o., 

Ljubljana, na seji 9. maja 2019 

 

 

sklenilo: 

 

1. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 228. člena 

Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 

– popr., 54/15, 38/16 in 27/17) se zavrne. 

 

2. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 5567/2014 z dne 11. 

10. 2018 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. II Kp 5567/2014 z dne 14. 7. 

2017 in sodbo Okrožnega sodišča v Murski Soboti št. II K 5567/2014 z dne 25. 1. 

2017 se ne sprejme. 

 

 

OBRAZLOŽITEV 

 

1. Pobudnik izpodbija prvi odstavek 228. člena Kazenskega zakonika (v nadaljevanju KZ-

1), v katerem je opredeljeno kaznivo dejanje poslovne goljufije. Zatrjuje, da je izpodbijana 

določba v neskladju z 2. in 22. členom Ustave ter 7. členom Konvencije o varstvu 

človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – v 

nadaljevanju EKČP), ker naj bi bila nedoločna, nejasna oziroma arbitrarna. Pobudnik trdi, 

da sta po starejši praksi Vrhovnega sodišča za konkretizacijo preslepitve kot zakonskega 

znaka kaznivega dejanja poslovne goljufije zadostovala že zaveza, da bo obveznost 

izpolnjena, in dejstvo, da kasneje do izpolnitve ni prišlo. Takšno stališče naj bi izhajalo 

tudi iz odločitev Višjega sodišča v Mariboru in Višjega sodišča v Celju, medtem ko naj bi 

Višje sodišče v Ljubljani zastopalo stališče, da mora biti v izreku obsodilne sodbe 

konkretiziran tudi storilčev preslepitveni namen. Vrhovno sodišče naj bi nato s sodbo št. I 

Ips 93283/2010 z dne 21. 9. 2017 od svoje dotedanje prakse odstopilo in sprejelo 

stališče, da morajo biti okoliščine, iz katerih izhaja storilčeva zavest, da obveznosti ne 

bodo izpolnjene, navedene v izreku obtožnega akta in obsodilne sodbe. Po mnenju 
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pobudnika opisano spreminjanje sodne prakse kaže na to, da je kaznivo dejanje 

poslovne goljufije tako nedoločno, da omogoča povsem samovoljno in arbitrarno 

odločanje sodišč oziroma neprestano spreminjanje sodne prakse. Ker naj bi imela 

različna sodišča različno sodno prakso glede izpolnjevanja zakonskih znakov kaznivega 

dejanja poslovne goljufije, predvsem glede preslepitvenega namena, naj posameznik ne 

bi mogel razumno predvideti, ali bo obtožen in obsojen za kaznivo dejanje. V pobudnikovi 

zadevi naj sodiščem ne bi uspelo ohraniti konsistentnosti niti v isti sodbi. 

 

2. Pobudnik vlaga tudi ustavno pritožbo zoper pravnomočno sodbo, s katero je bil 

spoznan za krivega storitve dveh kaznivih dejanj poslovne goljufije po prvem odstavku 

228. člena KZ-1, in sodbo Vrhovnega sodišča, s katero je bila zavrnjena njegova zahteva 

za varstvo zakonitosti zoper pravnomočno sodbo. Zatrjuje kršitev 2., 22. in 25. člena, 

prvega odstavka 28. člena in 29. člena Ustave ter 7. člena EKČP. 

 

3. Pobudnik očitek o nejasni formulaciji prvega odstavka 228. člena KZ-1 utemeljuje 

izključno s tem, da je bila sodna praksa višjih sodišč in Vrhovnega sodišča v zvezi s to 

določbo neenotna, da je nato Vrhovno sodišče s sodbo št. I Ips 93283/2010 odstopilo od 

svoje dotedanje prakse, v pobudnikovi zadevi pa naj bi ponovno delno odločilo v skladu s 

starejšo prakso. Pobudnik s temi navedbami ne more uspeti že zato, ker med sodbami 

sodišč – tako višjih kot Vrhovnega –, na katere se sklicuje, ni razhajanj glede razlage 

zakonskih znakov kaznivega dejanja poslovne goljufije. Iz nobene od teh sodb (vključno s 

sodbami, ki so bile izdane v pobudnikovi zadevi) ne izhaja, da se za obsodbo za kaznivo 

dejanje po prvem odstavku 228. člena KZ-1 ne zahteva storilčeva zavest, da obveznost 

ne bo izpolnjena. Sodna praksa je bila neenotna oziroma spremenjena zgolj glede 

vprašanja, ali mora biti obstoj te okoliščine utemeljen že v izreku sodbe ali pa zadostuje, 

da je pojasnjen v njeni obrazložitvi. Iz sodbe Vrhovnega sodišča št. I Ips 93283/2010 

jasno izhaja, da Vrhovno sodišče od svoje dotedanje prakse ni odstopilo zaradi 

drugačnega razumevanja prvega odstavka 228. člena KZ-1, temveč zaradi strožjega 

pristopa do konkretizacije zakonskih znakov kaznivega dejanja v izreku sodbe.1 Sodbe 

prvostopenjskega sodišča torej ni razveljavilo zato, ker se slednje ne bi opredelilo do 

vseh zakonskih znakov kaznivega dejanja poslovne goljufije, temveč zato, ker so bile 

ključne okoliščine, iz katerih je izhajalo storilčevo védenje, da obveznost ne bo izpolnjena, 

pojasnjene zgolj v obrazložitvi sodbe, ne pa tudi v njenem izreku.2 V sodnih odločitvah, na 

katero se sklicuje pobudnik, tako sploh ni prišlo do različnega razumevanja besedila 

prvega odstavka 228. člena KZ-1, zato pobudnik s sklicevanjem na te odločitve ne more 

utemeljitvi nejasnosti oziroma pomenske nedoločljivosti izpodbijane zakonske določbe. 

 

4. Glede na navedeno je Ustavno sodišče pobudo za začetek postopka za oceno 

ustavnosti prvega odstavka 228. člena KZ-1 zavrnilo kot očitno neutemeljeno (1. točka 

izreka). 

 

                                            
1 Glej predvsem 15. in 16. točko obrazložitve navedene sodbe. 

2 Glej 20. točko obrazložitve navedene sodbe. 
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5. Ustavno sodišče ustavne pritožbe ni sprejelo v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz 

drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – 

uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS) (2. točka izreka). 

 

6. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi drugega odstavka 26. člena in drugega 

odstavka 55.b člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Rajko Knez ter sodnice in sodniki 

dr. Matej Accetto, dr. Dunja Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Etelka Korpič – Horvat, 

dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik, Marko Šorli in dr. Katja Šugman Stubbs. Sklep je 

sprejelo s sedmimi glasovi proti dvema. Proti sta glasovala sodnika Jaklič in Šorli. Sodnik 

Šorli je dal odklonilno ločeno mnenje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr. Rajko Knez 

Predsednik 

 

 

 

 

 

 


