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1. V tej zadevi sem glasovala za zavrženje ustavne pritožbe, čeprav sem bila ena izmed treh ustavnih 

sodnikov, ki smo se izjavili za sprejem ustavne pritožbe v obravnavo. Za sprejem ustavne pritožbe 

sem se odločila zato, ker nisem bila prepičana, da so pritožnikove trditve o kršitvi njegovih procesnih 

ustavnih pravic neutemeljene. Že takrat pa sem izrazila določene pomisleke glede tega, v kakšnem 

obsegu je ustavnopravno varovan položaj zasebnega tožilca v kazenskem postopku in ali mu je glede 

na to, da v postopku z ustavno pritožbo ne more doseči razveljavitve pravnomočne oprostilne sodbe, 

mogoče priznati pravni interes za vložitev ustavne pritožbe. Zato se mi je zdelo smiselno, da ta 

vprašanja obravnava Ustavno sodišče na plenarni seji. 

 

2. Ustavno sodišče se je z navedenimi vprašanji izčrpno ukvarjalo v zadevi Up-168/98 (odločba z dne 

10. 5. 2001, Uradni list RS št. 52/01). Sama sem se zavzemala za to, da bi bilo treba ustavno pritožbo 

zavreči zaradi pomanjkanja pravnega interesa, vendar to stališče ni dobilo potrebne večine. 

 

Prevladalo je stališče, da zasebnemu tožilcu ni mogoče priznati legitimacije za vložitev ustavne 

pritožbe, ker mu z oprostilno sodbo niso mogle biti kršene njegove ustavne pravice. Ker se razlogi za 

tako odločitev v precejšnjem obsegu pokrivajo z razlogi, ki po mojem mnenju govorijo za to, da 

pritožniku ni mogoče priznati pravnega interesa, sem se lahko pridružila večinski odločitvi. Na 

navedenem stališču temelji tudi odločitev v tej zadevi. Ker pa je ustavni pritožnik v ustavni pritožbi 

izrecno predlagal, naj Ustavno sodišče v primeru, če razveljavitev izpodbijanih sodb zaradi določbe 

31. člena Ustave ni mogoča, ugotovi obstoj zatrjevanih kršitev pravic, se mi zdi potrebno pojasniti 

svoje poglede na vprašanje možnosti izdaje ugotovitvene odločbe v postopku z ustavno pritožbo. 

 

3. Zakon o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št 15/94 - v nadaljevanju ZUstS) izdaje ugotovitve 

odločbe v postopku z ustavno pritožbo izrecno ne predvideva, njeno podlago bi bilo mogoče najti 

kvečjemu v določbah, ki se nanašajo na oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov in splošnih aktov, 

izdanih za izvrševanje javnih pooblastil. Po prvem odstavku 59. člena ZUstS lahko Ustavno sodišče z 

odločbo ustavno pritožbo zavrne kot neutemeljeno ali pa ji ugodi in posamični akt v celoti ali deloma 

odpravi ali razveljavi in zadevo vrne organu, ki je pristojen za odločanje. V slednjem primeru lahko pod 

pogoji iz prvega odstavka 60. člena tudi samo odloči o sporni pravici. Iz tega je mogoče sklepati, da je 

smisel ustavne pritožbe v tem, da dobi pritožnik možnost, da bo izdana zanj ugodnejša odločba, če bo 

o njegovi pravici ponovno odločeno tako, da odločitev ne bo obremenjena s kršitvami njegovih 

človekovih pravic. V konkretnem primeru izdaja za pritožnika "ugodnejše" odločbe zaradi prepovedi 

ponovnega sojenja (31. člen Ustave) ni mogoča, gola ugotovitev kršitve ustavne pravice pa na njegov 

pravni položaj nima nobenega vpliva. V razpravi so bila sicer izražena stališča, da za priznanje 

interesa za vložitev ustavne pritožbe zadošča pritožnikov moralni interes za ugotovitev, da mu je bila v 

postopku kršena pravica do enakega varstva njegovih pravic iz 22. člena Ustave, vendar se s tem ne 

morem strinjati. Kot je Ustavno sodišče opozorilo že v odločbi št. Up-168/98 (9. točka obrazložitve) bi 

to namreč pomenilo, da bi bilo treba pravni interes za vložitev ustavne pritožbe iz tega razloga priznati 

tudi tistemu, ki je v postopku s svojim materialnopravnim zahtevkom uspel. To pa bi bilo po mojem 

mnenju v nasprotju s konceptom ustavne pritožbe kot neke vrste skrajnim pravnim sredstvom za 

varstvo ustavnih pravic v konkretnih postopkih. S tem pa ne mislim, da ne bi bilo mogoče priznati 

pravnega interesa za izdajo ugotovitvene odločbe v nobenem primeru. 

 

Zavedam se, da je Ustavno sodišče v posameznih primerih že izdajalo ugotovitvene odločbe, vendar o 

tem še ni razvilo neke splošne doktrine. Po mojem mnenju bi bilo treba pravni interes za izdajo 

ugotovitvene odločbe priznati (vsaj) takrat, kadar bi ta predstavljala podlago za uveljavljanje nekega 

drugega (npr. odškodninskega) zahtevka, ki ga brez tega ne bi bilo mogoče uspešno uveljavljati. Za 

tak primer bi šlo, če bi poseg v ustavno pravico temeljil na pravnomočni sodni odločbi, ki bi 

izključevala protipravnost posega, saj se v presojo njene pravilnosti pravdno sodišče ne more 

spuščati. Vendar v obravnavani zadevo nedvomno ne gre za tak primer: uveljavljanje odškodninskega 

zahtevka zaradi domnevnega posega v pritožnikovo pravico do časti in dobrega imena ni v nečemer 
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odvisno od ugotovitve kršitve procesnih ustavnih pravic, ugotovitvena odločba Ustavnega sodišča pa 

tudi ni pogoj za morebitno uveljavljanje odškodninskega zahtevka proti državi zaradi zatrjevane kršitve 

pravice do enakega varstva pravic iz 22. člena Ustave. 

 

4. Pomisleke proti izdaji ugotovitvene odločbe pa imam v tem primeru tudi zato, ker nisem prepričana, 

ali ne bi ugotovitev, da so bile zasebnemu tožilcu v postopku, ki se je končal z oprostilno sodbo, 

kršene procesne ustavne pravice, vsaj posredno posegla v pravico pravnomočno oproščenega 

obdolženca iz 31. člena Ustave (na ta vidik je opozoril sodnik Testen v svojem pritrdilnem ločenem 

mnenju k odločbi št. Up-168/98). Res je sicer, da je tudi v Zakonu o kazenskem postopku (Uradni list 

RS, št. 63/94 - v nadaljevanju ZKP) predvidena izdaja ugotovitvene odločbe v primeru, če Vrhovno 

sodišče ugotovi, da je zahteva za varstvo zakonitosti, ki je bila vložena v škodo obdolženca, 

utemeljena (drugi odstavek 426. člena ZKP). Vendar menim, da to ne more biti prepričljiv argument za 

zavrnitev gornjih pomislekov, saj bi se tudi v zvezi s to določbo lahko postavilo vprašanje, ali je takšna 

ureditev v skladu z Ustavo.  
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