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1. V obravnavani zadevi sem se zavzemal za to, da bi Ustavno sodišče razveljavilo prvi 

odstavek 233. člena Zakona o varnostni cestnega prometa ali pa sprejelo interpretativno 

odločbo, po kateri navedena določba ni v neskladju z Ustavo, če se razlaga tako, da 

zadošča, če lastnik vozila izkaže razumen dvom v to, da je storilec prekrška. Kljub temu, da 

noben od obeh predlogov ni bil sprejet, sem v obravnavanem primeru glasoval za sprejem 

odločbe. To pritrdilno ločeno mnenje pišem zato, da pojasnim razloge, zaradi katerih bi bila 

boljša drugačna odločba Ustavnega sodišča in razloge, zakaj sem podprl sprejeto odločitev. 

Naj začnem s slednjimi. 

 

2. Dobra stran sprejete odločbe je v tem, da z obrazložitvijo interpretira sporno zakonsko 

določbo prvega odstavka 233. člena ZVCP-1 na ustavno-skladen način. Določba se glasi: 

"Če je prekršek zoper varnost cestnega prometa storjen z vozilom, pa ni mogoče ugotoviti, 

kdo je storilec, se za prekršek kaznuje lastnik oziroma imetnik pravice uporabe vozila, razen 

če dokaže, da tega prekrška ni storil." Iz obrazložitve odločbe Ustavnega sodišča izhaja, da 

ta določba prestane strogi test sorazmernosti samo če zadošča, da obdolženec izkaže 

razumen dvom o tem, da je on storilec prekrška: "Če tak dvom izkaže, izda sodišče sodbo, s 

katero postopek zoper lastnika oziroma imetnika pravice uporabe vozila ustavi (5. točka 

prvega odstavka 136. člena ZP-1). Izpodbijane določbe ni mogoče razlagati tako, da se 

obdolženec razbremeni zgolj v primeru, ko z dokazi prepriča sodišče, da ni storilec prekrška. 

Težo dokaznega bremena je treba razlagati v povezavi z domnevo nedolžnosti, ki med 

drugim zahteva, da mora sodišče v dvomu, ko krivda ni dokazana, obdolženca oprostiti 

(načelo in dubio pro reo)…" S tako interpretacijo se vsebinsko lahko strinjam.  

 

3. Poleg tega se mi zdi posebej pomembno, da je Ustavno sodišče priznalo, da gre za poseg 

v ustavno pravico domneve nedolžnosti iz 27. člena Ustave in izvedlo strogi test 

sorazmernosti o tem, ali je poseg ustavno dopusten. Ustavno sodišče pozitivno odgovori na 

to vprašanje, pri čemer je ključnega pomena argument, da se obdolženec lahko razbremeni 

odgovornosti za prekršek že v primeru, če predloži dokaze, "s katerimi se izkaže razumen 

dvom". Po presoji Ustavnega sodišča takšna ureditev ne pomeni prenosa dokaznega 

bremena nanj, zaradi česar poseg v domnevo nedolžnosti ni prekomeren. 

 

4. Menim, da bi Ustavno sodišče moralo razlagati sporno zakonsko določbo z interpretativno 

odločbo. To pomeni, da bi ustavno-skladna interpretacija te določbe izhajala iz izreka 

odločbe in ne le iz njene obrazložitve. Za to govori več argumentov. Ni problem le v tem, da 

lahko izrek Ustavnega sodišča bralca zavede, ker je v njem zapisano le to, da sporna 

zakonska določba "ni v neskladju z Ustavo". Šele iz obrazložitve odločbe je razvidno, da je 

temu tako, če se ta zakonska določba interpretira na način, kot jo razlaga Ustavno sodišče. 



 2 

Pri tem se odločba giblje po samem robu možne interpretacije, ki jo še dopušča jezikovna 

razlaga.
1
 Kljub temu, da ima ustavnosodna razlaga predpisov nekatere posebnosti, pa 

odločba Ustavnega sodišča ne bi smela prestopiti skrajnih meja, ki jih še dopušča jezikovna 

razlaga zakona. Ravno za takšne mejne primere se mi zdi interpretativna odločba posebej 

primerna. Z njo namreč Ustavno sodišče izloči iz pravnega reda neustavno razlago, ki bi bila 

v obravnavanem primeru seveda v neskladju z ustavno pravico domneve nedolžnosti. Kolikor 

gre razlaga sporne zakonske določbe s strani Ustavnega sodišča predaleč (prek meja, ki jih 

dopušča jezikovna razlaga), bi moralo Ustavno sodišče uporabiti razveljavitveno odločbo in 

naložiti zakonodajalcu, da odgovornost lastnika vozila uredi tako, da ne bo v nasprotju z 

domnevo nedolžnosti. Naj omenim še to, da je teža izreka
2
 ustavne odločbe nedvomno 

večja, kot je teža stališč, ki jih zavzame Ustavno sodišče v obrazložitvi.
3
 Po drugi strani pa 

gre v obravnavanem primeru v tistem delu obrazložitve, ki razlaga sporno zakonsko določbo 

(točka 24 obrazložitve), za odločilno stališče Ustavnega sodišča, ki mu le-to želi dati 

zavezujočo naravo. Zato bi bilo smiselno, da se to stališče vključi v izrek odločbe in ne 

navede samo v obrazložitvi. Takšna rešitev je toliko bolj primerna, ker lahko Ustavno sodišče 

na nek način razširi izrek na najpomembnejši del obrazložitve, na primer tako, da bi se 

interpretativna odločba glasila: "Člen 233 Zakona o varnosti cestnega prometa ni v neskladju 

z Ustavo, če se razlaga tako, kot je določeno v obrazložitvi (točke …)."  

 

5. Za razveljavitveno oziroma interpretativno odločbo govori tudi to, da je Ustavno sodišče 

enkrat že razveljavilo zakonsko ureditev odgovornosti lastnika vozila za prekršek, ki je bil 

storjen z njegovim vozilom, zakonodajalec pa v novi zakonski ureditvi ni uspel zadostiti 

standardom, ki izhajajo iz prve razveljavitvene odločbe. Z njo je Ustavno sodišče (odločba št. 

U-I-213/98) 16. marca 2000 razveljavilo prvi odstavek 215. člena ZVCP, ki se je glasil: "Če 

se pojavi dvom, ali je lastnik oziroma imetnik uporabe vozila v času storitve prekrška vozil 

vozilo, in če se o tem ne želi izjaviti, se kaznuje za prekršek, kot da je vozil sam, razen če iz 

posebej upravičenih razlogov ni mogel vedeti, kdo je vozil vozilo." Ustavno sodišče se je 

odločilo za razveljavitev zaradi neskladja navedene določbe z 22. členom v zvezi z drugo 

alinejo 29. člena Ustave, ker lastniku vozila odvzema možnost, da se brani, ne da bi hkrati 

moral obremeniti svoje bližnje (privilegij zoper samoobtožbo), in zaradi posega v domnevo 

nedolžnosti iz 27. člena Ustave. Po mojem mnenju se je zakonodajalec osredotočil na to, da 

bo dosledno spoštoval privilegij zoper samoobtožbo, ni pa v celoti sledil razlogom iz 

navedene odločbe Ustavnega sodišča kolikor se nanašajo na posege v domnevo 

nedolžnosti. Zato bi bilo treba novo zakonsko določbo razveljaviti ali pa vsaj z interpretativno 

odločbo izločiti iz pravnega sistema možno protiustavno razlago te določbe. 

 

6. Domneva nedolžnosti ima v Ustavi Republike Slovenije prav poseben pomen. To 

prepričljivo utemeljuje dr. Boštjan M. Zupančič, ko razlaga 27. člen Ustave v Komentarju k 

Ustavi Republike Slovenije (ur. dr. Lovro Šturm, FPDE, Ljubljana 2002, str. 301 in nasl.). Po 

njegovem mnenju iz domneve nedolžnosti izhaja najprej in predvsem to, da "mora država kot 

                                              
1
 Teorija prava poudarja, da se pri interpretaciji pravnih aktov ni mogoče izogniti jezikovni razlagi: "Pravno 

besedilo je izhodišče in jezikovni okvir, v katerem se razlagalec giblje. Razlagalčeva naloga je, da ostaja v 

mejah pravnega besedila in v mejah možnosti, ki mu jih to besedilo ponuja. Če razlagalec ne bi ravnal tako, 

ne bi šlo več za razlago normativnega pravnega akta. V tem primeru bi šlo za ustvarjanje pravnih pravil …" 

(dr. Marijan Pavčnik, Argumentacija v pravu, druga izdaja, CZ, Ljubljana 2005, s. 296).  
2
 O razlikah med izrekom in obrazložitvijo kot sestavinah odločbe glej: dr. Marijan Pavčnik, Nav. delo, s. 299. 

3
 Dr. Sebastian Nerad  poudarja, da obrazložitev sicer formalno ne zavezuje, da pa teorija in praksa 

nekaterih ustavnih sodišč priznavata zavezujočo naravo zlasti tistemu delu obrazložitve, v katerem ustavno 

sodišče razlaga ustavo kot avtentični razlagalec ustave (Interpretativne odločbe ustavnega sodišča, Uradni 

list, Ljubljana 2007, s. 241). 
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tožeča stranka v kazenskem postopku nositi celotno dokazno breme. Obdolženec ni dolžan 

dokazovati svoje nedolžnosti in ima v katerikoli fazi postopka brezpogojno pravico do molka". 

Po avtorjevem mnenju je v kazenskem postopku izvršilna veja oblasti (tožilec) tista, ki nosi 

dokazno tveganje. Če tožilec s svojim dokazovanjem ne uspe, prevlada domneva, da je 

oseba nedolžna. Za obsodilno sodbo je potrebna ugotovitev krivde "onstran razumnega 

dvoma" in to glede kateregakoli znaka kaznivega dejanja. Avtor zaključuje z oceno, da "je v 

slovenskem kazenskem postopku domneva nedolžnosti postavljena kot kategoričen ustavni 

postulat in ideal" in poudarja, da je ureditev "širša od tiste po EKČP"
4
.  

 

7. Glede na to, da v obravnavanem primeru gre za zakonsko ureditev ugotavljanja 

odgovornosti lastnika vozila v postopku o prekršku, se postavlja vprašanje, ali so navedena 

ustavnopravna izhodišča o pomenu domneve nedolžnosti za kazenski postopek enako 

zavezujoča tudi v postopku o prekršku. Iz ustaljene ustavnosodne presoje Ustavnega 

sodišča izhaja, da morajo biti obdolžencu zagotovljena temeljna ustavna jamstva tudi v 

takšnem postopku. Pri tem nikakor ne bi smelo biti sporno, da je domneva nedolžnosti v 

celoti zavezujoče načelo tudi, ko gre za postopek o prekršku. To izrecno izhaja tudi iz 

besedila 27. člena Ustave (domneva nedolžnosti), ki se glasi: "Kdor je obdolžen kaznivega 

ravnanja, velja za nedolžnega, dokler njegova krivda ni ugotovljena s pravnomočno sodbo." 

Iz besedila nedvoumno izhaja, da se ta določba ne nanaša samo na kazenski postopek, 

temveč tudi na postopek o prekršku, saj ne govori o kaznivih dejanjih, temveč o kaznivih 

"ravnanjih"
5
. V vsakem primeru gre za tako pomembno ustavno pravico, ki je ne gre 

"žrtvovati" takrat, ko gre za odgovornost lastnika vozila za manj pomembne prekrške in celo 

za prekrške v mirujočem prometu. Zato sklicevanje na posamezne izjeme in odstopanja od 

domneve nedolžnosti pri preganjanju domnevnih storilcev izredno hudih kaznivih dejanj 

(pranje denarja, terorizem in organiziran (mednarodni) kriminal) v obravnavanem primeru ni 

prepričljivo. 

 

8. Razumljivo je prizadevanje zakonodajalca, da uredi odgovornost storilcev prekrškov zoper 

varnost cestnega prometa na tak način, da bodo učinkovito kaznovani storilci teh prekrškov. 

Po drugi strani je seveda njegova obveza, da ureditev odgovornosti prekomerno ne poseže v 

z Ustavo določene pravice in svoboščine obdolžencev. Pri tem nikakor ni sprejemljivo, da bi 

v imenu težnje po učinkovitem kaznovanju storilcev prekrškov kaznovali tiste, ki prekrškov 

niso mogli storiti ali da bi jih v nasprotju z Ustavo silili v dokazovanje lastne nedolžnosti 

(obrnjeno dokazno breme) ali v to, da obremenijo sebe ali svoje bližnje. Ureditev tega 

vprašanja v nekaterih državah dokazuje, da je mogoče najti pravo ravnotežje med zaostreno 

kaznovalno politiko in spoštovanjem z Ustavo določenih človekovih pravic. Nemčija je po 

mojem mnenju ena od takšnih držav. V njeni zakonodaji je dolžnostim voznika vozila 

posvečena posebna pozornost (vozila ne sme dati v uporabo osebi, ki ni usposobljena za 

samostojno vožnjo; odgovoren je za ustrezno opremljenost vozila itd.). Za prometne 

prekrške, storjene pri udeležbi vozila v prometu, odgovarja voznik in ne lastnik vozila, 

medtem, ko je za prekrške v mirujočem prometu (napačno parkiranje) mogoče v primerih, ko 

ni mogoče identificirati voznika, za stroške postopka obremeniti lastnika vozila. Ko gre za 

prekrške v tekočem prometu, lahko lastnik zanika, da je vozil svoje vozilo, ko je prekoračilo 

najvišjo dovoljeno hitrost, pri čemer se lahko sklicuje na privilegij zoper samoobtožbo (kar 

pomeni, da ni dolžan obremeniti svojih bližnjih). V takem primeru se uvede postopek zoper 

                                              
4
 Širše: dr. Boštjan M. Zupančič, The Owl of Minerva, Eleven, Utrech 2008, s. 87-158. 

5
 Naj  opozorim, da se je 27. člen v delovnem osnutku in osnutku Ustave nanašal na kazniva dejanja in je 

šele v predlogu Ustave prišlo do zamenjave besede "dejanja" v "ravnanja". (Nastajanje slovenske Ustave 

(ur. dr. M. Cerar in G. Perenič), Državni zbor, knjiga II., Ljubljana 2001, s. 393). 
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neznano osebo, kot priča pa lahko nastopa lastnik vozila, ki ni dolžan izpovedati zoper sebe 

ali svoje bližnje. Če v takšnem postopku ni mogoče ugotoviti, kdo je upravljal vozilo, lahko 

pristojni organ naloži lastniku vozila, da določeno obdobje vodi tako imenovano knjigo voženj, 

ki je na vpogled pristojnim organom. Iz te knjige je mogoče brez težav ugotoviti, kdo je bil 

voznik, ki je storil prekršek. Takšna ureditev je prestala ustavnosodno presojo nemškega 

Zveznega Ustavnega sodišča (sklep št. 2 BvR 1172/81).
6
 Tako je država, znana po vplivnem 

ustavnem sodstvu, demonstrirala, da se mora zahteva po učinkovitem pregonu storilcev 

prekrškov umakniti takrat in toliko, da so spoštovana z ustavo določena jamstva, ki jih uživa 

obdolženec. 

 

9. Kljub temu, da je v obravnavanem primeru Ustavno sodišče zadovoljivo razrešilo "konflikt" 

med prizadevanji za doslednim kaznovanjem storilcev prekrškov in z Ustavo določenimi 

človekovimi pravicami lastnikov vozil, bi bilo bolje, če bi to storilo s sprejemom razveljavitvene 

ali interpretativne odločbe. 

 

 

 

 

 

Dr. Ciril Ribičič 

    S o d n i k 

 

 

 

                                              
6
 Nemško ureditev povzemam po poročilu, ki ga je za potrebe odločanja Ustavnega sodišča pripravila Služba 

za analize in mednarodno sodelovanje Ustavnega sodišča (mag. Marjetka Hren), Ljubljana, september 2007. 


