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Odklonilno ločeno mnenje sodnika dr. Fišerja, ki se mu pridružuje sodnica Modrijan 

 

 

1. V tej zadevi je Ustavno sodišče ugodilo ustavni pritoţbi pritoţnika in s svojo odločbo razveljavilo 

odločbi senata pa prekrške in prvostopenjskega sodnika za prekrške, ker je ugotovilo, da je v 

postopku prišlo do kršitve 22. člena Ustave. 

 

Z odločitvijo US se ne strinjam, zato bom v nadaljevanju opisal poglavitne razloge, ki so me pripeljali 

do drugačnega stališča. Glede na to, da je ključna prva točka izreka odločbe, se bom ukvarjal samo z 

njo; preostale tri so njena posledica in so sporne samo zaradi tega, ker se navezujejo na prvo točko. 

 

2. Preden se bom lotil vsebinskega obravnavanja številnih problemov, ki jih vidim v takšni odločitvi, 

ţelim poudariti, da dela in odločanja organov za prekrške v tej zadevi z nekaterih aspektov ni mogoče 

oceniti kot korektno. Toda, za razliko od sodišča, zaradi tega po mojem mnenju ni prišlo do kršitve niti 

omenjene niti katere druge ustavne pravice.  

 

Pri tem bi rad posebej opozoril na ugotovitve v 12. točki obrazloţitve odločbe in tudi sam poudaril, da 

je med odločitvijo prvostopenjskega organa in odločitvijo drugostopenjskega organa minilo več kot leto 

dni (ne da bi pri tem prišlo do zastaranja pregona), da je od dneva seje drugostopenjskega organa, ki 

je odločil o pritoţnikovi pritoţbi, do trenutka, ko je bil pisni odpravek odločbe poslan prvostopenjskemu 

organu, poteklo skoraj pet mesecev in končno, da je prvostopenjski organ poslal odločbo na 

pritoţnikov naslov skoraj dva meseca in pol po dnevu, ko jo je prejel (in potem, ko je ţe potekel rok za 

absolutno zastaranje pregona zaradi prekrška).  

 

Ne veliko drugačen, včasih za spoznanje boljši, včasih celo slabši potek dogodkov je US razbralo iz 

številnih drugih prekrškovnih zadev, ki jih je obravnavalo v zadnjih nekaj letih. Očitno so organi, ki so 

odločali v postopku zaradi prekrška, neredko s teţavo "lovili" skrajnje roke za odločanje tik preden je 

prišlo do zastaranja pregona in se s tem izpostavljali različnim nevarnostim in ugovorom, podobnim 

tistim v tem postopku, ki jih ne bi bilo, če bi odločili prej. Čeprav je dejstvo, da so (bili)[1] vzroki za 

takšno stanje kompleksni[2] in da zanj nikakor niso odgovorni samo organi za prekrške, je v 

kaznovalnih postopkih delovanje drţave, ki se s teţavo drţi rokov, ki si jih je sama postavila, sicer 

legalno, vendar na robu legitimnosti. 

 

3. Odločba posega v dvoje pomembnih pravnih institutov, v zastaranje, in concreto predvsem 

zastaranja pregona, in v pravnomočnost ter spreminja njuno doslej standardno vsebino in učinke. 

Glede prvega, to je zastaranja, odločba to jasno pove, drugemu vprašanju pa se nekako izogne, 

čeprav je povezava tako močna, da se to ne bi smelo zgoditi. Ko odločba zahteva, da mora drţavni 

organ pred potekom absolutnega zastaralnega roka za pregon storilca storiti še nekaj več, nekaj, 

česar dosedanja doktrina ni zahtevala, premika mejo pravnomočnosti, o tem ne more biti nobenega 

dvoma. Zaradi tega bi bilo pričakovati - poleg velike previdnosti in zadrţanosti pri odločanju - da se bo 

odločba opredelila do poglavitnih problemov, ki jih je s tem odprla, vendar se to ni zgodilo. Zdi se, da 

je odločba ostra reakcija na številne napake in nepravilnosti v postopkih zaradi prekrška, ki jih je US 

pri svojem delu ugotovilo skozi čas, vendar se ustavlja ob posledicah, medtem ko se ji do vzrokov ne 

uspe prebiti[3].  

 

Določanje ohlapnejših kriterijev za opredeljevanje pravnomočnosti ne pomeni samo posega v ta pravni 

institut - ki je izjemno pomemben sam po sebi - in v doktrino o pravnomočnosti, temveč pomeni tudi 

poseg v avtoriteto pravosodja, za katerega je pravnomočnost sodnih odločb eden izmed temeljnih 

kamnov. 
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4. Kar zadeva zastaranje naj ţe takoj na začetku povem, da se v nobenem pogledu ne morem strinjati 

s tezo, po kateri je drţava prosta pri določanju (če ostanem pri konkretnem primeru) dolţine rokov za 

zastaranje kazenskega pregona, češ, če se zaveda, da ne more izvesti postopka do pravnomočnosti 

(ali tako, kakor zahteva US v obravnavanem primeru), lahko določi daljši zastaralni rok. Bojim se, da 

takšno sporočilo, seveda zgolj posredno, izhaja tudi iz te odločbe in da ta s tem, prav tako posredno in 

ex post facto, legitimira dvoje nadvse spornih odločitev našega zakonodajalca na področju zastaranja 

pregona v zadnjih nekaj letih. Ta je najprej na področju kaznivih dejanj[4] in nazadnje še pri 

prekrških[5], bistveno podaljšal zastaralne roke za pregon in svoje početje pojasnil s tem, da v dotlej 

veljavnih zastaralnih rokih, ob velikih zaostankih v slovenskem pravosodju, postopkov ni mogoče 

končati. Takšno razmišljanje je popolnoma napačno, saj vsebinsko izprazni institut zastaranja 

pregona, ne glede na to kakšno teoretično podlago ali izhodišče mu pripisujemo. Med teţo kaznivega 

dejanja ali prekrška in dolţino zastralnega roka za pregon storilca takšnega kaznivega ravnanja, mora 

obstajati pravilno sorazmerje. Za manj huda kazniva ravnanja ni dopustno določati nesorazmerno 

dolgih zastaralnih rokov za pregon, zlasti pa je nedopustno in kriminalitetnopolitično popolnoma 

zgrešeno podaljševati zastaralne roke le ali predvsem pri laţjih kaznivih ravnanjih. Prav nasprotno, pri 

laţjih kršitvah bi morali biti zastaralni roki za pregon sorazmerno krajši[6], praviloma celo bistveno 

krajši, kakor pri hujših kaznivih ravnanjih![7]  Pri teh so zastaralni roki dolgi (ali jih sploh ni), zato pride 

do zastaranja pregona zelo poredkoma ali sploh nikoli. Skušnjava je za drţavo huda predvsem pri 

laţjih kršitvah: teh je po eni strani veliko več in pregon bi utegnil zastarati v krajših rokih, zaradi česar 

bi utegnila otopeti ost njene represivne oblasti. Temu se skuša, napak, kot rečeno, izogniti s 

podaljševanjem zastaralnih rokov za laţja kazniva ravnanja. 

 

4. Če grem po vrsti, moram odločbi najprej očitati, da je njen prehod z abstraktne ravni, na katero 

nimam bistvenih pripomb (tč. 9 obrazloţitve)[8], na konkretno raven (točka 10 obrazloţitve in 

naslednje), nesprejemljiv.  

 

Tako na načelni ravni ni sporno, da mora drţava znotraj zastaralnega roka dokončno odločiti o 

kaznovalnem zahtevku, kar je v slovenski sodni praksi s področja kaznovalnega prava pomenilo, da 

mora v tem času odločitev postati pravnomočna, ni pa treba, da bi bila tudi vročena tistemu, na 

katerega se nanaša. Rešitev je ustrezna, saj pravilno postavlja kot poglavitni kriterij za razmejitev - 

odločitev sodnika, to je nosilca sodne funkcije. Znana so mi teoretična prizadevanja na področju 

civilnega procesnega prava, da bi pravnomočnost vezali na kakšen drug akt ali trenutek v postopku, 

kar bi bilo glede na drugačno naravo tega postopka morda celo (bolj) utemeljeno, vendar takšna 

stališča do tega trenutka pri nas očitno niso prevladala niti med teoretiki niti med praktiki s področja 

pravdnega postopka. 

 

V nadaljevanju (10. točka) zahteva odločba US bistveno več, saj pravi, da mora drţavni organ pred 

potekom absolutnega zastaralnega roka opraviti tudi vsa tista dejanja, ki so potrebna za to, da se 

prizadeti lahko seznani z vsebino odločbe, kar naj bi pomenilo, da mora odločbo vsaj odpraviti na 

obdolţenčev naslov. To naj bi bila v konkretnem primeru zahteva, ki izhaja iz 22. člena Ustave: takšno 

vsebino ji je dalo US samo, ne izhaja pa (niti posredno, kaj šele, neposredno) iz nobenega veljavnega 

predpisa[9] in tudi ne iz stališč teorije. Dvomim, da bi bilo mogoče na način, ki je skrajnje odprt, 

negotov in ki mu je mogoče skorajda poljubno spreminjati vsebino, kreirati norme, zlasti norme v 

kaznovalnem pravu - pa čeprav gre za obveznosti na strani drţave, torej nosilca represivne oblasti in 

jih je mogoče razumeti le kot njeno omejevanje. 

 

Za kaj takega v obravnavanem primeru, konec koncev ni nobene potrebe. Sedanja ureditev zastaranja 

v kaznovalnem pravu (govorim na splošno, saj v bistvu ni razlik med kazenskim pravom in pravom o 

prekrških) in doslej tako rekoč enoglasna praksa sodišč, je povsem ustrezna. Še več, v svoji končni 

posledici je morda celo bolj garantistična od negotove doktrine, ki izhaja iz odločbe v tej zadevi. Če za 

izhodišče vzamemo pravnomočno obsodilno sodbo, je sicer res, da z njeno pravnomočnostjo preneha 

teči zastaralni rok za pregon, toda vsako morebitno nadaljnje počasno poslovanje sodišč za obsojenca 

nima negativnih posledic. Nasprotno, s pravnomočnostjo odločbe začno teči zastaralni roki za izvršitev 

kazenske sankcije[10] in čim dlje bodo sodišča oklevala z njeno vročitvijo, tem kasneje bo odločba 

postala izvršljiva in tem manj časa jim bo ostalo za izvršitev kazni, saj zastaralni rok za izvršitev 

kazenske sankcije teče neodvisno od vsega tega ţe vse od pravnomočnosti sodbe[11]. Nobene 

nevarnosti ni, da bi se odločba izvršila, ne da bi bil obdolţenec predhodno seznanjen z njeno vsebino. 
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Zato ni bilo nobene potrebe, da je US s svojo odločbo med pravnomočnost kazenske odločbe in njeno 

izvršljivost vgradilo še neko nejasno in nedoločeno kategorijo dogajanja, ki ga ne znam niti 

poimenovati z eno samo besedo, še opisati ga je zaradi njegove neopredeljenosti teţko. 

 

Sodna odločba je odločitev sodnika in ne kakršenkoli drug akt kogarkoli drugega na sodišču. 

Pošiljatev pisnega odpravka odločbe udeleţencu v postopku je zgolj administrativno opravilo in v 

nobenem pogledu ne more soditi niti v najširši krog tistega, čemur pravimo sojenje. Zato je 

nesprejemljivo navezovanje tako pomembne posledice, kakor je nastanek pravnomočnosti[12], na 

katerikoli drug akt, kakor je akt sodnika - nosilca sodne oblasti.  

 

5. Tisto, kar je bilo v konkretnem primeru narobe (in v tem ima odločba, kot rečeno, prav), namreč, da 

je bil obdolţenec še nekaj časa po poteku zastaralnega roka za pregon v negotovosti, ali je bil obsojen 

ali ne, je v prvi vrsti posledica načina odločanja, ki je predpisan v zakonu. Kadar odloča sodišče na 

nejavni seji ali svoje odločbe takoj ne razglasi, po naravi stvari same pride do zamika med odločitvijo 

samo in trenutkom, ko za odločitev izvedo tisti, ki jim je namenjena. Če bi hoteli to teţavo odpraviti, bi 

morali v tem delu preurediti pravila v procesnih zakonih.[13] 

 

Strinjam pa se z zahtevo, da mora biti zamik med odločitvijo in trenutkom, ko za odločitev izvedo 

udeleţenci v postopku, čim krajši. Da bi to dosegli, ni treba spreminjati doktrine o pravnomočnosti in o 

zastaranju, temveč bi napredek dosegli ţe, če bi v pravu o prekrških posegli po rešitvah, ki so znane v 

procesni zakonodaji in jih morebiti še dopolnil. Nekateri naši procesni zakoni poznajo roke, v katerih je 

treba izdelati odločbo v pisni obliki[14]. Ti roki so resda instrukcijski in ne morejo vselej in v celoti 

preprečiti tega, da bi bila pisna odločba izdelana prepozno: nedvomno pa pomenijo pritisk na tistega, 

ki jo mora izdelati; kršitev roka je lahko izhodišče za njegovo neugodno sluţbeno oceno, še zlasti, če 

bi se to zgodilo večkrat ali preveč pogosto.  

 

Na podoben način je mogoče roke določiti tudi za tipična administrativna opravila, v konkretnem 

primeru npr. za pošiljatev odločbe v vročitev obdolţencu in tudi v tem primeru bi kršitev roka lahko bila 

podlaga za ugotavljanje odgovornosti kršitelja.  

 

Ne morem pa si zamišljati, kako bi takšne kršitve (recimo: administrativne, zgolj zato, da bo razlika bolj 

plastična) po vsebinski plati lahko povratno vplivale na ţe sprejeto in v pisni obliki izdelano odločitev o 

stvari samo, to je na meritum: tu gre vendarle za dvoje povsem različnih stvari, za dvoje popolnoma 

neprimerljivih kategorij.  

 

Takšnega učinka, kakor ga odločba navezuje na ugotovljeno kršitev, si ne znam predstavljati niti po 

procesni plati, tudi če odmislim, da v tem trenutku odločitev US v nobenem pogledu ni (in ne more biti) 

postopkovno operacionalizirana. Z obstoječimi rednimi pravnimi sredstvi takšne domnevno sporne 

odločbe ni mogoče izpodbijati. V kazenskem postopku bi morda prišla v poštev zahteva za varstvo 

zakonitosti, v postopku zaradi prekrška pa takšnih pravnih sredstev, ki bi jih imel na razpolago 

obsojenec, ni. Torej ostane kot edina učinkovita moţnost le še ustavna pritoţba?  

 

6. V razpravi v tej zadevi se je večkrat pojavilo stališče, da je šele dejanje odprave pisne odločbe tisto 

dejanje, ki povzroči, da postane odločba s strani sodišča nespremenljiva, saj tedaj ni več mogoča 

revotacija. Takšno stališče v odločbi sicer ni izrecno zapisano, vendar obstoji kot izhodišče za izbiro, 

zakaj je, po odločitvi US, ključni trenutek - trenutek odprave odločbe. Če bi ne bilo tako, potem bi 

ključni trenutek lahko bil npr. trenutek, ko je obdolţenec odločbo prejel, kajti šele tedaj bo zares 

izvedel, kako je bilo odločeno v njegovem primeru. Čeprav, kot rečeno, ne sprejemam načina 

razmišljanja, ki izhaja iz odločbe, je dejstvo, da bi bilo v tej logiki dosledneje vezati posledice na 

vročitev odločbe obdolţencu. Sodišče tako daleč ni šlo, ker se je zavedalo, da bi s tem vneslo v 

kaznovalne postopke visoko stopnjo negotovosti, saj bi drţavi naloţilo v breme posledice morebitnega 

izigravanja pri vročanju s strani obdolţenca in s tem še dodatno poslabšalo ţe tako ne preveč visoko 

učinkovitost kaznovalnih postopkov. 

 

Toda tudi argument morebitne revotacije je šibak argument: revotacija je izjema, celo zelo redka 

izjema in na podlagi izjeme ni dopustno oblikovati pravila za običajne situacije. Poleg tega ima 

argument morebitne revotacije še eno pomembno slabost, saj v podtonu vsebuje očitek, da bo sodišče 

v morebitni časovni stiski sicer odločilo pred potekom zastaralnega roka, nato pa revotacijo in 
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morebitno ponovno odločanje vezalo na trenutek prve odločitve in na ta način morebiti celo izigralo 

institut zastaranja, ali se revotaciji, ki bi potegnila odločanje čez kritično točko, celo odreklo. Na 

sumničenju v korektnost in profesionalno integriteto nosilcev sodne oblasti ni dopustno graditi pravne 

ureditve. 

 

                                                                                                                           dr. Zvonko Fišer 

                                                                                                                            Milojka Modrijan 

 

 

Opombe: 

[1]Ţal se podobni primeri pojavljajo še vedno, torej v času, ko ţe velja novi zakon o prekrških. 

[2]Začnejo se pri hipertrofiji norm, ki vsebujejo prekrške in ki je ključni problem našega prava o 

prekrških, pa se ga pravkar uveljavljena reforma ni niti dotaknila. Nadaljujejo se prek številnih 

materialnopravnih in procesnopravnih problemov prekrškovnega prava in spornih rešitev v njem ter 

organizacijskih problemov pri organih, ki delujejo na tem področju in odločajo o prekrških, pa vse do 

odločno prepozno uveljavljene in očitno slabo pripravljene reforme na področju prekrškov. 

[3]Seveda ne mislim, da bi lahko US s svojim odločanjem odpravilo poglavitne vzroke, ki so pripeljali 

do krize v postopkih zaradi prekrškov; pokazati nanje pa bi smelo. 

[4]Gl. spremembo 111. čl. KZ, do katere je prišlo s prvo novelo KZ (KZ-A) v letu 1999 in s katero bili so 

povsem nesorazmerno podaljšani zastaralni roki predvsem za pregon najlaţjih kategorij kaznivih 

dejanj. 

[5]Gl. 42. čl. ZP-1 iz leta 2003, ki je kar podvojil dotlej običajni zastaralni rok za pregon zaradi prekrška 

in 43. čl. istega zakona, ki je v posebnih primerih dopustil določitev še daljšega zastaralnega roka za 

pregon zaradi prekrška.  

[6]Pri tem bi se lahko zgledovali npr. pri Franciji, ki ima za vsa najlaţja kazniva ravnanja 

(contraventions) predpisan en sam (kratek: eno leto) zastaralni rok za pregon, pa čeprav so njihovi 

prekrški razdeljeni na pet kategorij in so za nekatere izmed njih zagroţene tudi razmeroma hude 

kazni. Triletni zastaralni rok za pregon, ki je pri nas po ţe omenjeni noveli najkrajši zastaralni rok za 

kazniva dejanja in zastaralni rok za pregon storilcev nekaterih hujših prekrškov, je tamkaj predviden 

kot enotni zastaralni rok za pregon za vsa srednje huda kazniva ravnanja (délits). 

[7]To je še toliko bolj jasno zato, ker je za nekatera najhujša kazniva dejanja zastaranje kazenskega 

pregona izključeno. 

[8]Razen morebiti tega, da bi bilo dobro, če bi institutu zastaranja pregona, v katerega je tako 

radikalno posegla, ţe na načelni ravni posvetila še več pozornosti, kakor mu jo je. Med številnimi 

instituti, ki naj v kaznovalnem pravu preprečujejo samovoljne in nedopustne posege drţave ter 

zagotavljajo pošten postopek, kakor pravi odločba, ima zastaranje  pregona razmeroma majhen 

pomen in zelo omejen domet. Kot podlaga za zastaranje kazenskega pregona mi je teorija generalne 

in specialne prevencije (da niti ne omenjam čisto praktičnih procesnih razlogov za zastaranje 

kazenskega pregona) veliko bliţja od teorije o vzpostavitvi pravnega miru, ki jo omenja odločba in ki je 

pri nas ni srečati. 

[9]Pri tem moram opozoriti, da se US ni odločilo, da bi po uradni dolţnosti sproţilo postopek za 

presojo ustavnosti morebiti spornih določb ali ugotavljanja, ali ne obstoji v tem pogledu v predpisih 

pravna praznina. 

[10]Tako izrecno 1. odst. 115.čl. KZ. 

[11]Ne glede na vse to bi bilo v prvi vrsti zaţeleno, da bi se kazenski (in drugi podobni postopki) začeli 

čimprej po storjenem dejanju, tekli kontinuirano in se končali brez nepotrebnega odlašanja. Prav tako 

bi morale biti v kratkih rokih izdelane sodne odločbe, hitro bi moralo biti odločeno o pravnih sredstvih; 

če je bila izrečena obsodilna sodba, bi vsemu temu morala neposredno slediti izvršitev kazenske 

sankcije. Ţal so dandanašnji razmere takšne, da je to pravilo, ki je eden izmed najpomembnejših 

naukov kriminalitetne politike, ţe skoraj povsem pozabljeno. 

[12]Prim. v tem pogledu nesporno sodno prakso, ki je učinek pretrganja teka zastaranja kazenskega 

pregona povsem pravilno vezala na akt (odločitev) sodnika in ne morebiti na akt koga drugega, npr. 

sodnega usluţbenca (kar bi bilo z aspekta učinkovitosti postopka veliko bolj preprosto, a tudi povsem 

napak!). Ta primer zelo plastično pokaţe, da nikakor ni vseeno na čigav akt v postopku se veţejo 

različne posledice. 

[13]Glej opombo št. 9. 
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[14]Tipičen primer je 1. odst. 363. čl. ZKP, po katerem mora biti razglašena sodba pisno izdelana v 
petnajstih dneh, če je obdolţenec v priporu, sicer pa v tridesetih dneh. Zakon o prekrških, ki je veljal v 
času odločanja v obravnavani zadevi, takšne norme ni imel in nima je niti novi zakon. 


