
 

 
 
 
 
 

 
Številka: 713-01/17-18/ 
Datum: 18. 10. 2017 
 
 
Na podlagi prvega odstavka 27. člena v povezavi s tretjim odstavkom 149. člena 
Poslovnika Državnega zbora je Zakonodajno-pravna služba pripravila 
 
 

M N E N J E 
 

o Predlogu za sprejem avtentične razlage  
četrtega odstavka 153. člena in drugega odstavka 154. člena Zakona o 

kazenskem postopku (Uradni list R, št. 32/12 – uradno prečiščeno 
besedilo, 47/13, 87/14, 8/16 – odl. US, 64/16 – odl. US in 65/16 – odl. US) 

(ORZKP),  EPA 2139-VII. 
 
 
Zakonodajno-pravna služba (ZPS) je Predlog za sprejem avtentične razlage 
četrtega odstavka 153. člena in drugega odstavka 154. člena Zakona o 
kazenskem postopku (v nadaljnjem besedilu: ZKP) preučila z vidika njegove 
skladnosti z Ustavo Republike Slovenije, pravnim sistemom in z zakonodajno-
tehničnega vidika.  
 

I. 
 
Po predlogu naj bi se besedilo avtentične razlage glasilo:  
 
»Določbo četrtega odstavka 153. člena in drugega odstavka 154. člena Zakona 
o kazenskem postopku (Uradni list R, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 
47/13, 87/14, 8/16 – odl. US, 64/16 – odl. US in 65/16 – odl. US) je treba 
razumeti tako, da je rok dveh let po koncu izvajanja ukrepov intsrukcijski rok. Če 
je glede na aktivnosti državnega tožilca v tem obdobju jasno, da namerava 
nadaljevati kazenski pregon, se lahko pridobljeno gradivo iz četrtega odstavka 
153. člena oziroma drugega odstavka 154. člena v postopku uporabi kot dokaz 
tudi, če je zahteva za preiskavo ali obtožnica oziroma obtožni predlog vložen po 
poteku roka dveh let od konca izvajanja ukrepov iz 149.a, prvega odstavka 
149.b, 150., 151., 155., 155.a in 156. člena.« 
 
Predlagatelj kot razlog za sprejem avtentične razlage navaja, da se v praksi in 
strokovni javnosti pojavljajo vprašanja o razlagi četrtega odstavka 153. člena in 
drugega odstavka 154. člena Zakona o kazenskem postopku, in sicer ali mora 
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državni tožilec gradivo, zbrano z ukrepi  iz 149.a, prvega odstavka 149.b, 150., 
151., 155., 155.a in 156. člena tega zakona uničiti v primeru, da v dveh letih po 
koncu izvajanja teh ukrepov ne vloži zahteve za preiskavo, obtožnice oziroma 
obtožnega predloga. Po do sedaj uveljavljeni praksi naj temu ne bi bilo tako, po 
nekaterih novih razlagah prakse in dela strokovne javnosti pa naj bi bil dveletni 
rok prekluzivne narave. Predlagatelj navaja, da bi taka razlaga spremenila 
dolgoletno prakso uporabe teh določb, kar bi povzročilo nenadno uničenje 
dokaznega gradiva v številnih postopkih. Zaradi nasprotujočih si razlag ter 
velike zmede, ki naj bi jo povzročilo različno tolmačenje obravnavanih določb, je 
nujno, da zakonodajalec z obvezno razlago zakona jasno določi pomen teh 
določb in poskrbi za nemoten potek postopkov.  
 

II. 
 
Ugotavljamo, da ima predlog za sprejem avtentične razlage vse dele, ki jih mora 
vsebovati po drugem odstavku 149. člena Poslovnika državnega zbora.  
 
Avtentično razlago sprejme Državni zbor, kadar norma v zakonu ni zadosti 
jasna. Pomeni torej razlago nejasne zakonske norme in posledično poseg v 
zakon, ki ima podobne učinke kot sprememba zakona, vendar s pomembno 
razliko, ki je v tem, da v besedilo zakona ne posega neposredno in je zato ni 
mogoče spreminjati. Njena »posebnost je v njeni posebni moči, saj postane 
sestavni del zakona in velja od dneva, ko je začel veljati zakon, h kateremu je 
bila sprejeta avtentična razlaga«,1 torej v nasprotju s spremembo zakona, ki 
velja od uveljavitve naprej, velja za nazaj (ex tunc). Ker je torej avtentična 
razlaga norme sestavni del zakonske ureditve že vse od njene uveljavitve, mora 
biti njena vsebina enaka vsebini norme, kot jo je ta imela že ob svoji uveljavitvi. 
V nasprotnem primeru po vsebini ne gre za avtentično razlago, ampak za 
spremembo zakona in bi zaradi tega lahko pomenila kršitev 89. člena Ustave, ki 
določa, da Državni zbor sprejema zakone v večfaznem postopku, če ni s 
poslovnikom drugače določeno. S tem bi bil posledično kršen prvi odstavek 91. 
člena Ustave, ki ureja pravico Državnega sveta, da lahko v sedmih dneh od 
sprejetja zakona in pred njegovo razglasitvijo zahteva, naj Državni zbor o njem 
še enkrat odloča (gl. odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-51/06, U-I-64/08, U-I-
103/11). 
 
Glede na namen in pravne učinke avtentične razlage se zastavljata dve 
vprašanji, in sicer (1) vprašanje potrebnosti sprejema avtentične razlage in (2) 
vprašanje dopustnosti sprejema avtentične razlage glede na predlagano 
vsebino.  
 

III. 
 
Temeljna predpostavka, ki utemeljuje potrebnost sprejema avtentične razlage, 
je nejasnost norme. Ustavno načelo jasnosti in določnosti predpisa kot eno 
izmed načel pravne države zahteva, da so predpisi jasni in določni, tako da je 
mogoče ugotoviti vsebino in namen pravne norme, kar pa ne more pomeniti, da 
morajo biti predpisi taki, da jih ne bi bilo treba razlagati. Uporaba predpisov 
vedno zahteva njihovo razlago. Pravilnost razlage je mogoče preveriti pred 

                                                
1 A. Igličar: Zakonodajni proces z osnovami nomotehnike, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, 
Ljubljana 2004, str. 133. 
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pristojnim sodiščem, ki odloča v sodnih postopkih v posamičnih primerih na 
podlagi pravnih sredstev v okviru zagotovljene pravice do sodnega varstva. Iz 
tega razloga je avtentična razlaga lahko le skrajno sredstvo razlage, ki je v 
pristojnosti zakonodajalca, pri odločitvi za njen sprejem pa mora biti 
zakonodajalec zadržan tudi zaradi načela delitve oblasti in samostojnosti sodne 
veje oblasti. »O pravi avtentični razlagi govorimo le tedaj, ko je razlagano 
pravno (npr. zakonsko) določilo toliko pomensko nejasno, da dopušča 
diametralno nasprotujoče si razlage«,2 pri čemer njegovega pomena ni mogoče 
ugotoviti niti z ustaljenimi metodami razlage in ga je zaradi tega treba 
pomensko razložiti.  
 
Da bi bile določbe četrtega odstavka 153. člena in drugega odstavka 154. člena 
ZKP nejasne, se pravi, da njihovega pomena z razlago ne bi bilo mogoče 
ugotoviti, predlagatelj ne zatrjuje. V utemeljitvi svojega predloga opozarja na 
spremembo dolgoletne prakse uporabe te določbe, po kateri je bilo mogoče 
tovrstne dokaze v postopku uporabiti tudi v primeru, če je državni tožilec 
zahtevo za preiskavo ali obtožnico oziroma obtožni predlog vložil po poteku 
dveh let od konca izvajanja ukrepov. Nekatere nove razlage prakse in dela 
strokovne javnosti pa dveletni rok pojmujejo kot prekluziven, kar pomeni, da se 
dokazi po njegovem izteku uničijo ne glede na okoliščine.  
 
Predlagatelj ne navaja, kdaj naj bi v praksi in strokovni javnosti prišlo do 
spremembe v razlagi obravnavanih določb, vendar ugotavljamo, da so bile te 
določbe že predmet presoje ustavnosti, kjer je Ustavno sodišče Republike 
Slovenije v zadevi št. U-I-246/14 dne 24.3.2017 med drugim odločilo, da »člen 
153 Zakona o kazenskem postopku ter prvi in drugi stavek drugega odstavka 
154. člena Zakona o kazenskem postopku niso v neskladju z Ustavo« (glej 3. 
točko izreka te odločbe). Ta odločba je pomembna, ker je v njej Ustavno 
sodišče podalo tudi razlago izpodbijanih določb 153. in 154. člena ZKP, kar je 
razvidno zlasti iz 26. točke obrazložitve odločbe, kjer je navedeno, da je četrti 
odstavek 153. člena ZKP »treba razlagati tako, da mora državni tožilec v roku 
dveh let po koncu izvajanja teh PPU3: (a) ali z ustreznim aktom začeti kazenski 
pregon, pri čemer izsledke PPU, ki so še v njegovi posesti, pošlje 
preiskovalnemu sodniku (ali senatu, ki preizkuša neposredno obtožnico, 
oziroma sodniku posamezniku, ki odloča o obtožnem predlogu) po določbah, ki 
urejajo vlaganje ustreznih aktov tožilca, ali (b) izjaviti, da ne bo začel 
kazenskega pregona, oziroma (c) dopustiti, da se dveletni rok izteče brez take 
izjave oziroma začetka kazenskega pregona, pri čemer mora v zadnjih dveh 
primerih preiskovalnemu sodniku predati celotno gradivo, zbrano s PPU. Iz 
izpodbijanih določb ZKP ne izhaja razlaga, ki jo ponujata (in obenem kritizirata 
kot protiustavno) predlagatelja, da za hrambo izsledkov PPU po izteku roka 
dveh let od konca njihovega izvajanja zadošča »gola izjava« državnega tožilca 
znotraj dveletnega roka, da bo začel pregon zoper osumljenca, ki naj ne bi 
imela pravnih posledic. Taka razlaga bi namreč osumljence dejansko spravljala 
v arbitrarno negotovost glede bodoče odločitve državnega tožilca o kazenskem 
postopku.«  
 
                                                
2 M. Pavčnik: Teorija prava, Prispevek k razumevanju prava, IUS Software, GV Založba, 
Ljubljana 2015, str. 216.  
3 Izraz »PPU« je v obrazložitvi odločbe US št. U-I-246/14 z dne 24.3.2017 pojasnjen kot oznaka 
za preiskovalne ukrepe, navedene v izpodbijanih določbah 153. in 154. člena ZKP (14. točka 
obrazložitve).  
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Zaradi obvezne narave odločb Ustavnega sodišča4 ta odločba učinkuje tudi na 
vse organe, ki so pristojni za vodenje in odločanje v kazenskih postopkih, tako 
policijo, državne tožilce kot tudi sodišča. Glede na to je mogoče šteti, da od 
izdaje te odločbe Ustavnega sodišča dalje (t.j. od 24.3.2017) ni mogoče 
utemeljeno zatrjevati, da glede razlage četrtega odstavka 153. člena in drugega 
odstavka 154. člena ZKP obstajajo različna tolmačenja, zaradi česar bi bilo 
nujno, da zakonodajalec z obvezno razlago zakona jasno in nedvoumno določi 
pomen te določbe ter tako poskrbi za nemoten potek postopkov. Četudi morda 
obstajajo različna tolmačenja obravnavanih določb, ne gre za pravno upoštevne 
razlage. Tu obravnavani Predlog za sprejem avtentične razlage je bil v 
postopek v Državnem zboru vložen po izdaji odločbe Ustavnega sodišča, 
konkretno dne 21.7.2017, zato menimo, da je ob preučevanju potrebnosti 
sprejema avtentične razlage nujno treba upoštevati zgoraj navedeno odločbo 
Ustavnega sodišča, ker predstavlja relevantno pravno dejstvo, ki od svojega 
nastanka dalje prispeva k razlagi zakonske ureditve, na katero se nanaša.  
 

IV. 
 
Glede na navedeno menimo, da sprejem avtentične razlage v obravnavanem 
primeru ni potreben, ker odločitev Ustavnega sodišča preprečuje nastanek 
različnih razlag določb četrtega odstavka 153. in drugega odstavka 154. člena 
ZKP. Zaradi obvezne narave odločb Ustavnega sodišča pa vprašanje 
dopustnosti sprejema avtentične razlage glede na predlagano vsebino po 
našem mnenju ni relevantno, zato se do predlagane vsebine ne opredeljujemo.  
 
 
 
 
 
 
Sekretarka 
Špela Maček Guštin, l.r. 

Nataša Voršič 
vodja 

 
 
 
Poslano: 
- Odboru za pravosodje 
 
 
 

                                                
4 Glej tretji odstavek 1. člena Zakona u ustavnem sodišču (ZUstS), Ur. l. RS, št. 64/07 – uradno 
prečiščeno besedilo in 109/12 


