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Učinkovito sodno varstvo v hitrih prekrškovnih postopkih 

 

I. Uvod 

 

1. Namen ocene ustavnosti Zakona o prekrških,1 začete po koneksiteti v zadevi ustavne 

pritožbe, je bil, da Ustavno sodišče (ponovno) presodi, ali je v okviru sistema rednih 

sodišč2 uzakonjeno učinkovito sodno varstvo, v katerem se spoštujejo človekove pravice 

in temeljne svoboščine v hitrem prekrškovnem postopku. Ustavno sodišče je namreč že 

odločilo, da Ustava pri ureditvi, v kateri je zahteva za sodno varstvo hkrati pravno 

sredstvo zoper odločitev prekrškovnega organa, ne zahteva dodatnega pravnega 

sredstva zoper sodno odločitev, torej da tak sistem pravnih sredstev ne posega v pravico 

iz 25. člena Ustave in zato tudi ni z njo v neskladju.3 Za novo oceno ustavnosti te ureditve 

se je Ustavno sodišče odločilo, ker se je zastavilo vprašanje, ali je v skladu s pravicami iz 

22., 23. in 25. člena Ustave ureditev, po kateri kršitelju v hitrih postopkih o prekršku 

znotraj sistema rednih sodišč ni omogočeno zahtevati odprave kršitev človekovih pravic 

in temeljnih svoboščin, ki jih je v postopku odločanja o zahtevi za sodno varstvo storilo 

okrajno sodišče.4 Navedene pravice Ustave odsevajo tudi zahtevo po poštenem postopku 

iz 6. člena Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščinah (v 

nadaljevanju EKČP, tudi konvencijska raven). 

                                            
1 Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13 in 32/16 
– v nadaljevanju ZP-1). 
 
2 Izraz "redna" sodišča je uporabljen v smislu sodstva, kot ga urejata Ustava (poglavje IV.f z 
naslovom Sodstvo) in Zakon o sodiščih (Uradni list RS, 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 
nasl. – ZS) . 
 
3 Tako v odločbi št. U-I-56/06 z dne 15. 3. 2007 (Uradni list RS, št. 29/07, in OdlUS XVI, 21).  
 
4 V te zgornje premise je Ustavno sodišče s sklepom o začetku postopka za oceno ustavnosti 
66. člena ZP-1 umestilo presojo. 
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2. Ob tem gre tudi za vidik upoštevanja ustavnega položaja Ustavnega sodišča. To 

namreč pogosto odloča o ustavnih pritožbah, vloženih neposredno zoper sodbe 

prvostopenjskih (okrajnih) sodišč,5 pritožniki pa nimajo možnosti, da bi pred tem dosegli 

pred rednimi sodišči odpravo napak pri sojenju, ki pomenijo kršitve najosnovnejših 

procesnih jamstev, ki jih zahtevata Ustava in EKČP. Eno ključnih izhodišč pri oceni 

ustavnosti ZP-1 je tako bilo, da sama redna sodišča nimajo možnosti preverjanja, ali so 

pri presoji očitkov iz zahteve za sodno varstvo (ki sledi poprejšnji odločitvi prekrškovnega 

organa) storila kakšno napako, ki seže na ustavno ali konvencijsko raven. S podobno 

dilemo se je pred skoraj dvema desetletjema srečalo tudi nemško Zvezno ustavno 

sodišče.6 Med drugim je izpostavilo, da morajo redna sodišča najprej sama poskrbeti za 

napake, ki jih storijo pri sojenju, in da je naloga zakonodajalca, naj tako uredi razmerje 

med rednimi sodišči in ustavnim sodiščem.7 

 

3. Za to, da je treba s teh vidikov ustavnopravno preveriti zakonsko rešitev, sem se 

večkrat javno zavzemal, o tem opozarjal tudi v letnem poročilu o delu Ustavnega sodišča8  

                                            
5 Ko ta odločajo o tistih prekrških, kjer pritožba zoper njihove odločitve ni dovoljena (hitri 
prekrškovni postopki). 
 
6 Prim. odločbo nemškega Zveznega ustavnega sodišča (Bundesverfassungsgericht – BVerfG) št. 
1 PBvU 1/02 z dne 30. 4. 2003. Povzemam nekaj ključnih točk: 

- Sodni sistem mora biti urejen tako, da so redna sodišča tista, ki opravljajo nadzor nad 
uporabo prava (47. točka), a tudi tako, da najprej sama vršijo nadzor nad svojimi 
odločitvami (53. točka). To velja tudi, če je mogoča ustavna pritožba (53., 54. in 55. 
točka). Slednje je posebno varstvo, ki ne preprečuje pravnomočnosti in ne nadaljuje 
sodnega postopka; ne izda nove sodbe, ampak obratno, zadevo vrne v novo odločanje 
rednim sodiščem (55. točka). BVerfG deluje po sistemu subsidiarnosti (varuje človekove 
pravice le, če jih ni varovalo redno sodišče, 56. točka). Ustavno sodišče nudi specialno 
varstvo, ne redno. Ker ima ustavno sodišče že pri sprejemu določene pogoje, zaradi 
katerih vsake ustavne pritožbe ni mogoče sprejeti, že to kaže, da ne more biti neposredno 
prvo varstvo rednim sodiščem (57. točka). 

- Redna sodišča morajo najprej sama poskrbeti za svoje napake. Na zakonodajalcu je, da 
uredi to razmerje med rednimi sodišči in ustavnim sodiščem (59. in 60. točka). 

- Če stranke nimajo rednih pravnih sredstev proti odločitvam rednih sodišč, je to lahko 
pomanjkljivost organizacije sodnega varstva, ki ni skladna z načelom pravne varnosti in 
tega ne zmanjša morebitna možnost ustavnih pritožb (65. točka). Gre za napačno 
razporeditev pristojnosti med ustavnim sodiščem in rednimi sodišči (68. točka). Ali gre za 
instančno (iudex ad quem) ali za neistančno varstvo (iudex a quo), je stvar zakonodajalca, 
a Temeljni zakon ne preprečuje drugega načina (18. in 22. točka). Tudi sodišča so del 
javne oblasti (kot npr. izvršna oblast), kjer je mogoče, da isti odločevalec popravi svojo 
napako, ko je nanjo opozorjen. Temeljni zakon pa ni natančen pri pravici do sodnega 
varstva, da bi zahteval instančnost (par. 19.4), (28. točka). Sodišča se lahko tudi zmotijo, 
ali stranka na nekaj sploh ni imela možnosti opozoriti, ali gre za sodno presenečenje (…) 
in se lahko vse to reši pred istim sodiščem, ki je odločalo (36., 39., 44., 45. in 46. točka). 

- Pravica do sodnega varstva ne pomeni, da nadzora nad odločitvijo rednih sodišč ni 
mogoče izvrševati tudi iudex a quo (neinstančno) (50. točka). 

 
7 Prim. 59. in 60. točko obrazložitve odločitve. 
 
8 Poročilo o delu Ustavnega sodišča za leto 2019, str. 7, dosegljivo na spletni strani: 
https://www.us-rs.si/publikacije/ (26. 12. 2020). 
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in pisal v strokovnih publikacijah.9 Namreč, ena izmed posledic tega, da se Ustavno 

sodišče sooča s številnimi zadevami prekrškov, je preobremenitev Ustavnega sodišča, ki 

je sicer pristojno za presojo ustavnih pritožb zoper končne odločitve sodišč po izčrpanju 

pravnih sredstev pred rednimi sodišči, v tem primeru pa vedno neposredno že zoper 

odločitve okrajnega sodišča o zahtevi za sodno varstvo.10 Ustavno sodišče je bilo sicer 

vedno soočeno z ustavnimi pritožbami zoper sodbe o prekrških, vendar pa je ta odstotek 

v zadnjih letih iz običajnih približno 5 % narasel na 15 % vseh prejetih ustavnih pritožb v 

letu 2019.11 Ustavno sodišče zato postaja t. i. "druga instanca" v prekrškovnih zadevah, 

preobremenjujejo ga (podobno lahko ugotovimo za ESČP, kadar pritožniki nadaljujejo 

sodno varstvo po odločitvi Ustavnega sodišča). Če k temu dodamo še nespodbudno 

oceno nespoštovanja odločb Ustavnega sodišča v postopkih pred okrajnimi sodišči, v 

katerih je Ustavno sodišče že opozorilo na kršitve človekovih pravic na ustavni in 

konvencijski ravni v prekrškovnih zadevah,12 so to dodatni razlogi za temeljit premislek o 

učinkovitosti sodnega varstva. Pri tem gre za zelo sistemska vprašanja. Zavzemal sem se 

za ugotovitev protiustavnosti, ki bi nujno povzročila ustrezno zakonsko spremembo, zato 

seveda ta uvod na prvi pogled ni skladen z odrekom podpore odločbi. V odklonilnem  

 

 

                                            
9 R. Knez, Sodstvo in Ustavno sodišče RS, Podjetje in delo št. 6–7 (2020), str. 1104–1106. 
 
10 Vlagatelj zahteve za sodno varstvo nima zoper odločitev okrajnega sodišča na voljo niti zahteve 
za varstvo zakonitosti kot izrednega pravnega sredstva niti kakšnega drugega podobnega 
izrednega pravnega sredstva. Državnemu tožilcu sicer lahko predlaga, naj v skladu s 169. členom 
ZP-1 vloži zahtevo za varstvo zakonitosti na Vrhovno sodišče. Vendar državni tožilec na predlog ni 
vezan in zahteve za varstvo zakonitosti ni dolžan vložiti. Glej 12. točko obrazložitve odločbe. 
 
11 Glej Poročilo o delu Ustavnega sodišča za leto 2019, nav. delo, str. 98. 
Pristojnost Ustavnega sodišča je v zadevah prekrškov, drugače kot pred rednimi sodišči, omejena. 
Omejitve določa 55.a člen Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20 – v nadaljevanju ZUstS). Omogoča le izjemno obravnavo, ko 
bi zadeva odpirala pomembno ustavnopravno vprašanje, ki presega pomen konkretne zadeve. 
Poleg tega se lahko z ustavno pritožbo zahteva le presoja kršitev človekovih pravic ali temeljnih 
svoboščin (ne pa tudi kršitev zakonskega prava, ki ustavne ravni ne dosežejo). 
Kadar Ustavno sodišče v zadevah prekrškov ustavne pritožbe vsebinsko ne obravnava, jo zavrže, 
so odločitve pogosto (tako kot zoper sodbe rednih sodišč, zoper katere so bile ustavne pritožbe 
vložene) predmet pritožbe pred Evropskim sodiščem za človekove pravice (v nadaljevanju ESČP). 
Tako torej odločitvi prvostopenjskega sodišča v hitrem postopku o prekršku sledi neposredno 
ustavna pritožba, nato pa je mogoč še postopek s pritožbo na ESČP. Ustavno sodišče in ESČP 
postaneta druga in tretja sodna instanca. Ustavno sodišče v teh primerih vedno ne deluje kot t. i. 
varnostna mreža (safety net). Njen namen naj bi bil, da bi kršitve Ustave in konvencijskih pravic 
"zaustavljalo" že v državi, tako da zadeve ne bi dosegle ESČP. Če bi to počelo, bi moralo v 
nasprotju z omenjenim členom ZUstS sprejeti v obravnavo ustavno pritožbo zgolj zaradi tega, da 
zadeva ne bi dosegla ESČP (da bi samo Ustavno sodišče odpravilo kršitve človekovih pravic in 
konvencijskih zahtev). S tem, kadar niso izpolnjeni pogoji za izjemno obravnavo, dejansko ravna 
nezakonito, saj samo krši 55.a člen ZUstS. 
 
12 Glej 17. točko obrazložitve odločbe. K temu je treba dodati, da ne gre več za pomembno 
ustavnopravno vprašanje, ki presega pomen konkretne zadeve iz tretjega odstavka 55.a člena 
ZUstS, ko je o njem Ustavno sodišče že odločilo. To pomeni, da ustavne pritožbe, ki sprožajo (le) 
enaka vprašanja, zgolj iz tega razloga ne bodo zadostila pogoju za sprejem v obravnavo. 
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ločenem mnenju pojasnjujem, zakaj sem kljub temu, da sem si prizadeval za presojo 

ustavnosti ZP-1 in za odločitev Ustavnega sodišča, ki naj zakonodajalca sooči s tem, da 

je  

sistem treba spremeniti, glasoval proti. Razlogov je več: nanašajo se (i) na intenziteto 

sprememb oz. razliko med ustavnosodno presojo z vidika skladnosti ZP-1 z 22. in 

25. členom Ustave, nadalje (ii) na razloge, s katerimi je odločba odstopila od pretekle 

ustavnosodne presoje (to je odločbe št. U-I-56/06), na (iii) ustavnosodno presojo, ki ne 

izhaja iz ustavne zgornje premise, ampak iz zakonske ravni, in tudi (iv) na 

nekonsistentnosti, ki jih odločba vsebuje. Vse to poskušam pojasniti. 

 

II. Sprememba ustavnosodne presoje 

 

4. V odločbi št. U-I-56/06 je Ustavno sodišče v zapisalo, da "gre v primeru odločanja o 

zahtevi za sodno varstvo za odločanje v okviru enotnega upravno-kaznovalnega 

postopka, v katerem opravljajo okrajna sodišča vlogo instančnega organa in hkrati 

zagotavljajo sodno varstvo. Po vseh svojih značilnostih opravlja zahteva za sodno varstvo 

funkcijo pravnega sredstva, saj se z njo zagotavlja instančna kontrola. V tem okviru je 

odločanje okrajnega sodišča o zahtevi za sodno varstvo primerljivo z odločanjem 

drugostopenjskega organa o pravnem sredstvu. Sodišče v primeru zavrnitve zahteve za 

sodno varstvo odloči enako kot pred njim prekrškovni organ. V tem primeru je mogoče 

zahtevo za sodno varstvo obravnavati kot "drugo pravno sredstvo" v smislu 25. člena 

Ustave. Zato izključitev nadaljnje pritožbe zoper odločitev sodišča o zavrnitvi zahteve za 

sodno varstvo ne pomeni posega v pravico do pravnega sredstva. Glede na navedeno 

drugi odstavek 66. člena ZP-1-UPB2 ni bil v neskladju s 25. členom Ustave. Pri tem se 

Ustavno sodišče ni spuščalo v ustavnost razmejitve pristojnosti za odločanje o prekrških 

po hitrem in po rednem sodnem postopku."13 Da bi lahko odstopili od navedenega 

stališča, torej, da ureditev v ZP-1 ne pomeni posega v pravico do pravnega sredstva, bi 

moralo Ustavno sodišče navesti razloge, ki sežejo na ustavnopravno raven. Z drugimi 

besedami, sprememba stališča mora prav tako izhajati iz 25. člena Ustave, iste zgornje 

premise. Tukaj sem postal.  

 

5. Sprememba stališča je namreč pojasnjena: (i) s spremembo ZUstS leta 2007 in 55.a 

členom, ki je omejil dostop za sprejem ustavnih pritožb (16. točka obrazložitve odločbe14), 

(ii) s kršitvami okrajnih sodišč, ki ne spoštujejo Ustave in EKČP ter že sprejetih odločitev 

Ustavnega sodišča in ESČP (17. in  18. točka obrazložitve odločbe), (iii) s stališčem, da 

je prekrškovno pravo del kaznovalnega prava in da morajo biti zato storilcu zagotovljena 

vsa temeljena jamstva poštenega postopka (20. točka obrazložitve odločbe), (iv) s 

stališčem, da lahko dvostopenjski upravno-kaznovalni in sodni postopek generirata več 

kršitev (26. točka obrazložitve odločbe), (v) s stališčem, da Ustavno sodišče (ki deluje po 

načelu subsidiarnosti) ni nadomestilo za pravna sredstva pred rednim sodiščem za 

odpravo kršitev (22., 23., 24. in 25. točka obrazložitve odločbe), in (vi) s stališčem, da je 

                                            
13 Glej 17. točko obrazložitve odločbe št. U-I-56/06. 
 
14 Glej tudi op. 11 zgoraj. 
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tveganje pri enostopenjskem sodnem varstvu večje, kot če bi imela stranka možnost 

pritožbe, in pri kaznovalnem pravu takšno tveganje ni sprejemljivo (28. točka obrazložitve 

odločbe). V 29 točki obrazložitve odločba pove, da navedeni razlogi pomenijo poseg v 

pravico do 25. člena Ustave.  

 

6. V odločbi pa ni pojasnjeno, zakaj je treba 25. člen Ustave razumeti drugače, kot ga je 

razložilo Ustavno sodišče v odločbi št. U-I-56/06. Zastopa se nasprotno stališče, da 

odsotnost pravnega sredstva pomeni poseg.15 Metodološki pristopi k oceni ustavnosti 

zakonskih določb vedno zahtevajo pojasnjevanje vsebine zgornje premise, predvsem s 

tistih vidikov, ki se nanašajo na naravo postopka, iz katerega izhaja srž presoje.16 

Pojasnjena mora biti tudi skladno z dotedanjo ustavnosodno presojo ali pa z razlogi, ki 

narekujejo odstop od obstoječe ustavnosodne presoje ali njeno dograditev. Menim pa, da 

razlogi iz odločbe, navedeni v prejšnji točki, ne utemeljujejo nasprotnega stališča od 

tistega iz odločbe št. U-I-56/06 in prav tako ne drugačnega razumevanja 25. člena 

Ustave. Razlogi za odstop od obstoječe ustavnosodne presoje bi morali odsevati v 

presoji, zakaj gre za poseg. Pa ni tako. Dostop do Ustavnega sodišča nima nič opraviti s 

temi razlogi,17 prav tako kritika rednih sodišč. To namreč niso razlogi, ampak posledice 

neučinkovitega sodnega varstva. Za upravno-kaznovalni in sodni postopek pa je, v 

povezavi s stališčem, da gre za kaznovalno pravo, zavzeto tudi drugačno stališče, ne da 

bi se pojasnilo, zakaj se odstopa in zakaj to zahteva 25. člen Ustave. Ali še z drugimi 

besedami, pristop v odločbi št. U-I-56/06 ne bi smel biti sporen ali ustavnopravno 

napačen. Bi pa lahko bil nadgrajen.  

 

III. Novo "pravno sredstvo" in njegove razsežnosti 

 

7. Ne gre pa le za razloge za odstop od odločbe št. U-I-56/06. Odločba zaradi 

neučinkovitega pravnega varstva zahteva novo pravno sredstvo. Sam pa menim, da je 

pomembna ustavnopravna razlika med tem, ko zakonodajalec da pravno sredstvo, četudi 

                                            
15 Po tem ko večina zavzame stališče, da gre za poseg, se v odločbi opravi še presoja glede na 
dopustnost cilja in po strogem testu sorazmernosti oz. po pogoju sorazmernosti v ožjem smislu 
(33. točka obrazložitve odločbe). Ustavno sodišče oceni, da cilj večje učinkovitosti postopka ne 
odtehta posega v človekovo pravico iz 25. člena Ustave in da je treba učinkovito pravno sredstvo 
zagotoviti že znotraj sistema sodišč. 
 
16 Člen 25 Ustave vpliva na različne postopke (upravne, civilne, kazenske itd.). Več o tem A. Galič, 
M. Bošnjak in M. Žaucer Hrovatin ter P. Kovač, Komentar k 25. členu Ustave, v: M. Avbelj (ur.), 
Komentar Ustave Republike Slovenije, Nova univerza, Evropska pravna fakulteta, Nova Gorica 
2019, str. 241–255,  
V tem pogledu odločba (predvsem točke 13–15, ki se nanašajo na 25. člen Ustave) ne pojasni 
posebnosti enotnega upravno-kaznovalnega in sodnega postopka, analize pomena pravnega 
sredstva s tega vidika, dovoljenih ustavnih omejitev, prav tako povezanih z omenjenim področjem, 
na katere bi se nato nanašali razlogi za odstop od dosedanje ustavnosodne presoje in ki bi 
pomenili potreben "most" do nove ustavnosodne presoje in nove razlage 25. člena Ustave. Pri tem 
navedba v 26. točki (ki je že v poglavju razlogov za spremembo ustavnosodne presoje), da lahko v 
tem enotno upravno-kaznovalnem postopku nastane več napak, menim, tega ne odpravi. 
 
17 Tudi če Ustavno sodišče možnosti presoje ustavnih pritožb sploh ne bi imelo, to ne bi bil razlog 
za neustrezno sodno varstvo po 25. členu Ustave. 
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ta obveznost iz Ustave ne izhaja, in tem, ko Ustavno sodišče odloči, da je odsotnost 

pravnega sredstva poseg v 25. člen Ustave. Slednje namreč pomeni, da iz vsebine te 

določbe Ustave izhaja obveznost vzpostavitve pravnega sredstva, ki ustrezam zahtevam 

instančnosti, kar je osrednja vsebina pravice do pritožbe ali drugače poimenovanega 

enako učinkovitega pravnega sredstva. Namesto zahteve po ustavni skladnosti zakonske 

ureditve, ki bi izhajala iz zahtev Ustave, je, izhajajoč iz zakonske ureditve prekrškov, 

odločba prešla na razlago Ustave. To je do neke mere podobno, kot če bi nacionalna 

zakonodaja določala razlago avtonomnih konvencijskih pravic.  

 

8. Ali to pomeni drugačno pojmovanje 25. člena Ustave: torej, da iz Ustave izhaja 

obveznost, da mora v primeru, ko odloča sodišče, zoper njegovo odločitev vedno 

obstajati pritožba, drugače gre za poseg v pravico do pritožbe? Kar bi bila zelo 

daljnosežna, pa ne ustavnopravno pojasnjena sprememba stališča. Ali gre to razlago 

razumeti le kot spremembo pri prekrških? Odločba v 29. točki obrazložitve in op. 34 sicer 

opozori na razlike: "Takšno tveganje je lahko ustavnopravno dopustno na drugih 

področjih sodniškega odločanja18 – ni pa sprejemljivo v primerih odločanja o obtožbah 

zoper posameznika, ki spadajo na področje kaznovalnega prava." Tudi ob omejitvi, da 

takšna zahteva ni nujna na drugih področjih, pa odločbe ne moremo razumeti drugače, 

kot da se zahteve iz 25. člena Ustave v primeru enotnega upravno-kaznovalnega in 

sodnega postopka razlagajo enako kot v primerih, ko gre za samostojen postopek 

sodnega odločanja v kazenskih zadevah (kjer EKČP sicer zahteva obvezno pritožbo, ne 

pa tudi v prvem primeru19).  

 

9. Menim, da naša presoja v stališča iz odločbe št. U-I-56/06 niti ne bi smela trčiti (da je v 

enotnem upravno-kaznovalnem in sodnem postopku zahteva za sodno varstvo "drugo 

pravno sredstvo" v smislu 25. člena Ustave). Stališča v citirani odločbi z vidika 25. člena 

Ustave niso ne zgrešena niti ne potrebujejo sistemskih sprememb, saj ne obstajajo 

ustavnopravni razlogi, ki bi jih narekovali. Novo presojo ureditve odločanja o zahtevah za 

sodno varstvo z nujnostjo njene umestitve znotraj rednih sodišč, bi sam umestil v 22. člen 

Ustave (tudi ta presoja sicer ne bi bila lahka), ki je osrednja pravica poštenega sodnega 

postopka. Stališče, da imajo v enotnem upravno-kaznovalnem postopku okrajna sodišča  

 

vlogo instančnega organa in hkrati zagotavljajo sodno varstvo, bi tako bilo nadgrajeno. 

Varstvo iz 22. člena Ustave mora namreč biti učinkovito na vsaki stopnji. Sodišča morajo 

                                            
18 Kot na primer pri odločanju o sporih z upravnopravnega področja, glej odločbe Ustavnega 
sodišča št. U-I-219/03, št. U-I-98/07 in št. Up-2501/08. 
 
19 Glej oba odstavka 2. člena 7. protokola k EKČP:  
"Pravica do pritožbe v kazenskih zadevah 

1. Vsakdo, ki ga je sodišče obsodilo zaradi kaznivega dejanja, ima pravico, da se sodna 
odločba o krivdi in o kazni preizkusi pred višjim sodiščem. Uveljavljanje te pravice, 
vključno z razlogi, na podlagi katerih jo lahko uveljavlja, morajo biti določeni z zakonom. 

2. Ta pravica se lahko izjemoma omeji, če gre za kršitve manjšega pomena, kakor so 
predpisane z zakonom, ali če je prizadetemu če na prvi stopnji sodilo najvišje sodišče ali 
je bil obsojen po pritožbi zoper oprostilno sodbo." 
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sama spoštovati pri odločanju vse človekove pravice, znotraj rednih sodišč mora biti 

zagotovljena tudi pravica do odprave njihovih kršitev (četrti odstavek 15. člena Ustave).  

 

IV. Je napotek zakonodajalcu skladen z ustavnosodno presojo, da gre za poseg v 

25. člen Ustave? 

 

10. Ob pomislekih uporabe zgornje premise ni bilo konec moje zadržanosti. Ta je nadalje 

povezana z medsebojno skladnostjo posameznih delov odločbe. 

 

11. Pomembna je 40. točka obrazložitve odločbe, ki ex ante pojasni možnosti 

zakonodajalca. Ob poudarku, da ima zakonodajalec pri oblikovanju postopka na voljo 

široko polje proste presoje, je dodano, da lahko izbere takšno merilo za dopustnost 

pritožbe zoper sodbo o zahtevi za sodno varstvo, ki bo odražalo težo posega državnega 

organa v človekove pravice in temeljne svoboščine. Pri tem pojasni, da lahko 

zakonodajalec ne predvidi pritožbe za bagatelne prekrške, ki nimajo pomembnega vpliva 

na kršiteljev položaj. To pomeni, da sta mogoča dva režima; ker proti bagatelnim 

prekrškom (morda) ne bo nadaljnjega pravnega sredstva (torej, drugače, kot je 

zapovedala odločba sama), bo še vedno mogoča neposredna ustavna pritožba, čeprav je 

kot izrazito subsidiarno pravno sredstvo omejena (z objektivnim kriterijem preseganja 

ustavnopravnega pomena posamezne zadeve in tudi ni mogoča za kršitve, ki ostajajo na 

ravni zakonskega prava). V drugih, ne-bagatelnih primerih pa neposredne ustavne 

pritožbe ne bo. Ne gre za napotek zakonodajalcu po opravljeni ustavnosodni presoji, 

ampak za to, da je odločba tista, ki to možnost v svojem bistvu daje (ko razlaga 25. člen 

Ustave).  

 

12. V tej luči tudi težko razumem opombo 44 odločbe, ki določa, da odsotnost 

pritožbenega razloga zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja po presoji 

Ustavnega sodišča ne pomeni posega v pravico do pritožbe iz 25. člena Ustave, saj je 

bilo o dejanskem stanju že presojano na dveh stopnjah (pred prekrškovnim organom in 

okrajnim sodiščem). Saj je bilo potemtakem tudi o uporabi materialnega prava že 

odločeno na dveh stopnjah – pred prekrškovnim organom in okrajnim sodiščem. Pa 

odločba še zapiše, da je poseg v pravico do pritožbe podan zgolj toliko, kolikor vlagatelju 

zahteve za sodno varstvo ni mogoče uveljavljati kršitev človekovih pravic in temeljnih 

svoboščin, ki jih stori okrajno sodišče, in da v takšne kršitve lahko prerastejo zgolj kršitve 

materialnega in procesnega prava. Kljub temu torej, da je ustavnopravno bistvo vsebine 

pravice iz 25. člena Ustave prav polno učinkovito pravno sredstvo, s katerim se lahko 

uveljavljajo vsa dejanska in pravna vprašanja, odločba opravi test (ki ga ne razloži), kdaj 

pride do neskladnosti s 25. členom Ustave, sam poseg v to pravico, kot ga pojasni v 

točkah 16 do 29 obrazložitve, pa omeji na kršitve človekovih pravic in temeljnih 

svoboščin. In nato – drugače kot pri razlogih za poseg – enotnosti upravno-kaznovalnega 

in sodnega postopka odločba ne uporabi kot razlog za poseg (ker je možnost več napak, 

26. točka obrazložitve odločbe), ampak prav obratno. Kot razlog, da posega ni.   
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V. Zaključek 

 

13. Tudi, če zanemarim in pustim ob strani pristop, ki ga je podpirala manjšina, torej 

presojo ustavnosti Zakona po 22. členu Ustave, in se osredotočim le na izgradnjo in 

izpeljavo odločbe po 25. členu Ustave, kot zgornji premisi, v odločbi zmoti odsotnost 

izhodiščnih ustavnosodnih analiz 25. člena Ustave. Pristop, ki je zgornjo premiso razložil 

izhajajoč iz potreb zakona, lahko pripelje do spodkopavanja smisla hitrega postopka, 

enačenja med vsemi prekrški. Možnost izvzema bagatelnih prekrškov (kot pišem zgoraj) v 

tem pogledu ne pomeni rešitve, temveč zapletanje. Predvsem pa pripisuje drugačno 

vsebino pravici do pravnega sredstva iz 25. člena Ustave.  

 

14. Ker se torej ne morem strinjati z bistvenimi razlogi, ki utemeljujejo ugotovljeno 

protiustavnost, sem glasoval proti odločbi. Prav tako sklepam, da bo sprejeta rešitev 

povzročila večje obremenitve višjih sodišč (odločba sicer pravilno prepušča 

zakonodajalcu, kako bo uredil pravno sredstvo in ali bo to devolutivno ali remonstrativno). 

Lahko, seveda, razumem, da sem z zavzemanjem za pristop, ki bi sodiščem le omogočil 

odpravo kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin (ki jih sama zagrešijo) ter tako 

zagotovil spoštovanje osrednje prvine vsakega poštenega sodnega postopka v zadevah 

prekrškov pred okrajnimi sodišči iz 22. člena Ustave v okviru sistema rednih sodišč (kar 

ne bi pomenilo niti ustavne zahteve po uvedbi klasičnega pravnega sredstva niti 

tristopenjskega varstva, kot da ne gre za enoten upravno-kaznovalni in sodni postopek), 

ostal v manjšini. Ne gre za to.20 K pisanju odklonilnega ločenega mnenja me je 

spodbudilo to, da ustavnosodna presoja, temelječa na vsebini 25. člena Ustave, ni 

metodološko ustrezno izgrajena in izpeljana, da odločitev ne temelji na ustavnopravnih 

razlogih za odstop od stališč v odločbi št. U-I-56/06 in da vsebuje nekonsistentnosti.  

 

 

 

 

        dr. Rajko Knez 

           Predsednik 

                                            
20 Namreč, tudi izrek odločbe je takšen, kot sem ga imel v mislih pri zavzemanju za oceno 
ustavnosti ZP-1 (po 22. členu Ustave). 


