REPUBLIKA SLOVENIJA
USTAVNO SODIŠČE
Številka: U-I-34/00
Datum: 25. 3. 2003
Odklonilno ločeno mnenje sodnice dr. Wedam Lukić, ki se mu pridružujeta sodnica mag.
Krisper Kramberger in sodnik dr. Ribičič

Glasovala sem proti zavrženju pobude, ker se ne strinjam z utemeljitvijo, da pobudnik ne izkazuje
pravnega interesa za izpodbijanje prvega odstavka 4. člena Odredbe o omejitvi prometa na cestah v
Republiki Sloveniji. Gre za (načelno) stališče, da pobudnik ne izkazuje pravnega interesa za
izpodbijanje določbe, ki predpisuje pravilo ravnanja, njegovo kršitev pa sankcionira s kaznijo za
prekršek, če ne izkaže, da je bil v zvezi s tem zoper njega uveden postopek o prekršku.
Svoje pomisleke proti temu stališču sem izrazila že v odklonilnem ločenem mnenju v zadevi št. U-I245/98 z dne 22. 2. 2001, na katero se Ustavno sodišče sklicuje v obrazložitvi. Načelno se sicer lahko
strinjam s stališčem, da je mogoče pobudniku priznati pravni interes samo za izpodbijanje tistih določb
o kaznivih ravnanjih, glede katerih teče zoper njega kazenski ali drug kaznovalni postopek, vendar pa
to ne more veljati takrat, kadar zakon posamezniku zapoveduje določeno ravnanje. V primerih, ko
zakonodajalec določi kot kaznivo neko aktivno ravnanje storilca, bo prišel ta v stik s pravno normo
dejansko šele takrat, ko jo bo prekršil, zato prej praviloma niti nima pravnega interesa za njeno
izpodbijanje. Drugače je, kadar pravna norma posamezniku zapoveduje določeno ravnanje, saj ga v
tem primeru sili, da ravna na določen način, čeprav je to v nasprotju z njegovo voljo. V tem primeru je
"v stiku s pravno normo" ves čas, ko se ukvarja z dejavnostjo, za katero je zapovedan določen način
ravnanja.
Stališče, da pobudnik tudi v tem primeru nima pravnega interesa za vložitev pobude, dokler proti
njemu ni uveden kazenski postopek oziroma drug kaznovalni postopek, pa ima za posledico, da mora
tisti, ki meni, da zapoved določenega ravnanja posega v njegove ustavne pravice, zapoved najprej
prekršiti. S tem se ne morem strinjati, zato menim, da bi moralo Ustavno sodišče v takih primerih
pobudniku priznavati pravni interes za vložitev pobude, še preden je proti njemu uveden kazenski ali
drug kaznovalni postopek.
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