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Številka: Up-69/96-29 

Datum: 28. 6. 2001 

 

S K L E P 

 

Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritoţbi dr. A. A. iz Ţ., ki ga zastopa B. B., odvetnik 

v Z. na seji dne 28. junija 2001 

 

s k l e n i l o: 

 

Ustavna pritoţba dr. A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 278/96 z dne 22. 10. 1997 v zvezi 

s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. Kp 626/95 z dne 28. 11. 1995 in s sodbo Okroţnega sodišča v 

Ljubljani št. K 355/95 z dne 11. 5. 1995 se zavrţe. 

 

O b r a z l o ţ i t e v 

 

A. 

 

1. Pritoţnik je kot zasebni toţilec vloţil obtoţbo zoper D. S. zaradi kaznivega dejanja obrekovanja po 

prvem in drugem odstavku 170. člena Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 63/94 - v nadaljevanju 

KZ). Okroţno sodišče v Ljubljani je obtoţenega oprostilo obtoţbe na podlagi 3. točke 358. člena 

Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 63/94 - v nadaljevanju ZKP). Višje sodišče v 

Ljubljani je pritoţbo pritoţnika kot neutemeljeno zavrnilo. Zoper navedeni sodbi je pritoţnik dne 14. 3. 

1996 vloţil ustavno pritoţbo. Po pritoţnikovem mnenju so mu bile z izpodbijanima sodbama kršene 

pravice iz 22. člena (enako varstvo pravic), 25. člena (pravica do pravnega sredstva), 34. člena 

(pravica do osebnega dostojanstva in varnosti) in 35. člena (pravica zasebnosti in osebnostne pravice) 

Ustave. Prav tako naj bi mu bile kršene pravice iz 14. in 17. člena Mednarodnega pakta o 

drţavljanskih in političnih pravicah (Uradni list SFRJ, št. 7/91 in Uradni list RS, št. 35/92, MP, št. 9/92 - 

v nadaljevanju Pakt) ter iz 13. člena Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin 

(Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 - v nadaljevanju EKČP). Pritoţnik predlaga, naj Ustavno 

sodišče ustavni pritoţbi ugodi in izpodbijani sodbi razveljavi oziroma, če to zaradi 31. člena Ustave ni 

mogoče, le ugotovi obstoj zatrjevanih kršitev pravic. 

 

2. Pritoţnik je z vlogama z dne 8. 12. 1997 in 19. 1. 1998 razširil ustavno pritoţbo tudi na sodbo 

Vrhovnega sodišča, s katero je bila kot neutemeljena zavrnjena zahteva za varstvo zakonitosti, ki jo je 

vloţil Vrhovni drţavni toţilec. Predlaga, naj Ustavno sodišče tudi glede te sodbe ugotovi obstoj 

zatrjevanih kršitev, če to zaradi omejitve na presojo razlogov, ki se uveljavljajo v zahtevi za varstvo 

zakonitosti, ni mogoče, pa naj se omeji le na ugotovitev zatrjevanih kršitev v pravnomočni sodbi. 

 

3. Po pritoţnikovem mnenju so izrek in razlogi prvostopenjske sodbe med seboj v nasprotju, zaradi 

česar naj bi Okroţno sodišče kršilo pravico iz 22. člena Ustave. To pravico kot tudi pravico iz 25. člena 

Ustave naj bi kršilo tudi Višje sodišče s tem, da ni odgovorilo na bistvene pritoţbene navedbe. Zaradi 

procesnih kršitev prvostopenjskega in drugostopenjskega sodišča ter zaradi kršitve materialnega 

zakona glede objektivne ţaljivosti trditev je po mnenju pritoţnika prišlo tudi do kršitve pravic iz 34. in 

35. člena Ustave ter 17. člena Pakta. 

 

4. Ustavno sodišče je na podlagi četrtega odstavka 55. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list 

RS, št. 15/94 - v nadaljevanju ZUstS) s sklepom z dne 17. 2. 2000 ustavno pritoţbo sprejelo v 

obravnavo, ker je ocenilo, da bi ob izpolnjenih procesnih predpostavkah pritoţniku utegnile biti kršene 

pravice iz 22. in 25. člena Ustave. 

 

5. Po sprejemu ustavne pritoţbe v obravnavo je Ustavno sodišče poslalo ustavno pritoţbo v odgovor 

Okroţnemu in Višjemu sodišču v Ljubljani, Vrhovnemu sodišču ter D. S. Nihče izmed njih na ustavno 

pritoţbo ni odgovoril. 
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B. 

 

6. Po določbi 50. člena ZUstS lahko vsakdo ob pogojih, ki jih določa ta zakon, vloţi pri Ustavnem 

sodišču ustavno pritoţbo, če meni, da mu je s posamičnim aktom drţavnega organa, organa lokalne 

skupnosti ali nosilca javnih pooblastil kršena njegova človekova pravica ali temeljna svoboščina. 

 

7. Po določbi tretje alinee prvega odstavka 55. člena ZUstS Ustavno sodišče ustavno pritoţbo zavrţe, 

če jo je vloţila neupravičena oseba. Po praksi Ustavnega sodišča lahko ustavno pritoţbo vloţi oseba, 

na katero se neposredno nanaša z ustavno pritoţbo izpodbijani akt drţavnega organa. 

 

8. Po stališču Ustavnega sodišča, sprejetem v sklepu št. Up- 168/98 z dne 10. 5. 2001(Uradni list RS, 

št. 52/01), zasebni toţilec iz kazenskega postopka ni aktivno legitimiran za vloţitev ustavne pritoţbe 

zoper kakršnokoli pravnomočno odločitev, s katero je kazenski postopek zoper obdolţenca 

pravnomočno končan (npr. s pravnomočno oprostilno sodbo). S takšnimi odločitvami namreč ni 

odločeno o pravicah ustavnega pritoţnika. Zato zgolj s tem, da je bil obdolţenec v kazenskem 

postopku pravnomočno oproščen obtoţbe, ne more biti kršena nobena njegova človekova pravica ali 

temeljna svoboščina. Ker je, izhajajoč iz navedenega stališča, ustavno pritoţbo vloţila neupravičena 

oseba, jo je bilo treba zavreči. Glede razlogov za tako odločitev se Ustavno sodišče tudi v tej zadevi 

sklicuje na obrazloţitev sklepa št. Up-168/98. 

 

C. 

 

9. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretje alinee prvega odstavka 55. člena ZUstS v 

sestavi: predsednik Franc Testen ter sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj, Lojze Janko, Milojka 

Modrijan, dr. Mirjam Škrk in dr. Dragica Wedam-Lukić. 

Sklep je sprejelo soglasno, sodnica Wedam-Lukić in sodnik Čebulj sta dala pritrdilni ločeni mnenji. 

 

 

P r e d s e d n i k 
Franc Testen 


