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SKLEP 

 

 

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus ustavne pritoţbe A. A. iz Ţ. (Z. Z.), ki ga zastopa B. B., 

odvetnik v V., na seji senata dne 14. septembra 2004 in v postopku po četrtem odstavku 55. člena 

Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94) 

 

sklenilo: 

 

Ustavna pritoţba A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 322/99 z dne 23. 5. 2002 v zvezi s 

sodbo Višjega sodišča v Kopru št. Kp 276/99 z dne 30. 6. 1999 se ne sprejme. 

 

Obrazloţitev 

 

A. 

 

1. Pritoţnik je bil z izpodbijano pravnomočno sodbo spoznan za krivega kaznivega dejanja 

neupravičene proizvodnje in prometa z mamili po drugem odstavku v zvezi s prvim odstavkom 196. 

člena Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 63/94 in nasl. - v KZ). Izrečena mu je bila kazen petih 

let zapora. Zahtevo pritoţnikovega zagovornika za varstvo zakonitosti zoper pravnomočno sodbo je 

Vrhovno sodišče z izpodbijano sodbo zavrnilo kot neutemeljeno. 

 

2. Pritoţnik zatrjuje napačno uporabo prava in kršitve 19. in 22. člena Ustave ter 5. in 6. člena 

Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 - 

v nadaljevanju EKČP). Predlaga, naj Ustavno sodišče njegovi ustavni pritoţbi ugodi, izpodbijani sodbi 

Vrhovnega in Višjega sodišča razveljavi in vrne zadevo v novo sojenje Višjemu sodišču v Kopru. 

 

3. Pritoţnik v razlogih navaja, da je do zatrjevanih kršitev prišlo zato, ker niti v predkazenskem 

postopku niti na zaslišanju pred preiskovalnim sodnikom ni prejel pravnega pouka po 4. členu Zakona 

o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 63/94 in nasl. - v nadaljevanju ZKP), temveč le po 5. členu 

ZKP. Navaja, da se je zaradi neustreznega pravnega pouka odpovedal pravici do zagovornika, kar naj 

bi prispevalo k samoobtoţbi. Pritoţnikovo priznanje storitve kaznivega dejanja pred preiskovalnim 

sodnikom naj bi bilo glede na navedeno pridobljeno nezakonito in se izpodbijane sodbe nanj ne bi 

smele opirati. 

 

4. Pritoţnik izpodbija tudi stališče, ki ga je o vsebini pravnega pouka v zvezi z uporabo določb 4. in 5. 

člena ZKP zavzelo Vrhovno sodišče. Vrhovno sodišče ugotavlja, "da čeprav preiskovalni sodnik ni 

uporabil besedila, ki je navedeno v prvem odstavku 4. člena ZKP, obsega pravni pouk, ki je skladen z 

določbami prvega in tretjega odstavka 5. člena ZKP, povsem jasno opozorilo o pravici do molka ter 

opozorilo, da obsojenec v primeru zagovora ni dolţan s svojo izpovedjo obremeniti sebe ali svojih 

bliţnjih in priznati krivde, da ima pravico do zagovornika ter do njegove navzočnosti pri zaslišanju in 

katere so posledice odpovedi pravice do zagovornika. Vrhovno sodišče še navaja, da se navedeni 

določbi ZKP, od katerih je prva splošnejše narave, med seboj ne izključujeta ter se po vsebini, smislu 

in namenu v bistvu ne razlikujeta."  

 

B. 

 

5. Pritoţnik v bistvu zatrjuje, da kazenski postopek, voden zoper njega, ni bil pošten. Zapoved o 

poštenem postopku v temelju pomeni prepoved samovolje drţavnih organov v postopku zoper 
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posameznika. Navedeno zahtevo (fair trial oziroma fair hearing) postavljata ţe 6. člen EKČP in 14. 

člen Mednarodnega pakta o drţavljanskih in političnih pravicah (Uradni list SFRJ, št. 7/71 in Uradni list 

RS, št. 35/92, MP, 9/92 - MPDPP). Za pošteno sojenje je bistveno, da ima oseba, katere pravice, 

dolţnosti ali pravni interesi so predmet sodnega postopka, ustrezne in zadostne moţnosti, da 

zavzame stališče tako glede dejanskih kot glede pravnih vidikov zadeve in da v razmerju do nasprotne 

stranke ni zapostavljena (odločba Ustavnega sodišča št. Up-120/97 z dne 18. 3. 1999, Uradni list RS 

št. 31/99 in OdlUS VIII, 126). Pošteno sojenje zagotavljajo določbe Ustave, zlasti 22. člen, prvi 

odstavek 23. člena in v kazenskem postopku 29. člen. Ustavnopravna jamstva v kazenskem postopku 

(29. člen Ustave) so specialna v razmerju do pravic iz 22. člena Ustave (enako varstvo pravic) in iz 

prvega odstavka 23. člena Ustave (pravica do sodnega varstva). Člen 29 Ustave zagotavlja 

obdolţencu minimalno raven pravic (sklep Ustavnega sodišča št. Up-88/94 z dne 31. 5. 1996, OdlUS, 

V, 201; odločba Ustavnega sodišča št. U-I-18/93 z dne 11. 4. 1996, OdlUS V, 40), katerih namen je, 

da mu je zagotovljeno pošteno sojenje pred neodvisnim in nepristranskim sodiščem. To pomeni, da 

29. člen Ustave le primeroma našteva posamezne pravice. Njihov krog je mogoče zaključiti šele ob 

upoštevanju tega, da 1) določene pravice izhajajo še iz 22., 23. ter zlasti še iz 27. in 28. člena Ustave, 

ter 2) tretjega in petega odstavka 15. člena Ustave (odločba Ustavnega sodišča št. U-I-289/95 z dne 4. 

12. 1997, Uradni list RS, št. 5/98 in OdlUS VI,165). Pravna jamstva, našteta v 29. členu Ustave, je 

zato treba razlagati v luči funkcije, ki jo imajo v kazenskem postopku. Ugotovitev, ali konkretni 

kazenski postopek ustreza standardu poštenega kazenskega postopka, je odvisna od presoje 

postopka kot celote. 

 

6. Pritoţnik v zvezi z očitkom kršitve pravnih jamstev v kazenskem postopku sodiščem očita zmotno in 

nepopolno ugotovitev dejanskega stanja in napačno uporabo prava. Glede na to je treba pojasniti, da 

Ustavno sodišče ni instanca sodiščem, ki odločajo v kazenskem postopku, in ne presoja samih po sebi 

nepravilnosti pri ugotavljanju dejanskega stanja in uporabi materialnega in procesnega prava. V 

skladu s 50. členom Zakona o Ustavnem sodišču (v nadaljevanju ZUstS) preizkusi Ustavno sodišče 

izpodbijane odločbe le glede vprašanja, ali so bile z njimi kršene človekove pravice in temeljne 

svoboščine. 

 

7. Člen 29 Ustave ţe v svojem napovednem stavku poudarja enakopravnost, ki ima v bistvu vse 

atribute enakosti, ki jo vsebuje 22. člen Ustave, torej tudi enakost oroţij med strankama sodnega 

postopka. Po določbi 29. člena Ustave (pravna jamstva v kazenskem postopku) morajo biti vsakomur, 

ki je obdolţen kaznivega dejanja, ob popolni enakopravnosti zagotovljene naslednje pravice: 1) da ima 

primeren čas in moţnosti za pripravo obrambe, 2) da se mu sodi v njegovi navzočnosti in da se brani 

sam ali z zagovornikom, 3) da mu je zagotovljeno izvajanje dokazov v njegovo korist in 4) da ni dolţan 

izpovedati zoper sebe ali svoje bliţnje ali priznati krivde. 

 

8. Kršitve človekovih pravic storjene v predkazenskem postopku z dejanji drţavnih organov so lahko 

predmet presoje Ustavnega sodišča ob odločanju o ustavni pritoţbi zoper pravnomočno obsodilno 

sodbo le, če se z ustavno pritoţbo uveljavlja izločitev dokazov, pridobljenih s kršitvijo človekovih 

pravic. 

 

V obravnavanem primeru pritoţnik smiselno uveljavlja izločitev zapisnika o zagovoru pred 

preiskovalnim sodnikom, v katerem je zapisano njegovo priznanje, ki naj bi bilo pridobljeno s kršitvijo 

pravice do molka in do zagovornika v predkazenskem postopku. Z navedenim pritoţnik smiselno 

uveljavlja kršitev četrte alineje 29. člena Ustave in kršitev druge alineje 29. člena Ustave. 

 

9. Po določbi četrte alineje 29. člena Ustave mora biti vsakomur, ki je obdolţen kaznivega dejanja, ob 

popolni enakopravnosti zagotovljena pravica, da ni dolţan izpovedati zoper sebe ali svoje bliţnje, ali 

priznati krivdo. Privilegij zoper samoobtoţbo je temeljno jamstvo poštenega kazenskega postopka, ki 

varuje obdolţenca pred uporabo nedopustne prisile zaradi pridobivanja izjav, s katerimi bi sam 

prispeval k svoji obsodbi za kaznivo dejanje. Zaradi učinkovitega varstva te pravice ţe v 

predkazenskem postopku Ustava v tretjem odstavku 19. člena med drugim zagotavlja, da mora biti 

vsakdo, ki mu je bila odvzeta prostost, takoj poučen o tem, da ni dolţan ničesar izjaviti. Posledica 

kršitve te pravice je nedopustnost uporabe tako pridobljenih izjav v kazenskem postopku. 

 

10. Ustavno sodišče je v odločbi št. Up-134/97 z dne 14. 3. 2002 (Uradni list RS, št. 32/02 in OdlUS 

XI, 114) zavzelo stališče, da se v obliki privilegija zoper samoobtoţbo vsebinsko nahaja ustavna 
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pravica do molka, ki jo je povzel tudi zakonodajalec[1]. Zapisalo je še (10. točka obrazloţitve 

navedene odločbe), "da pri pravici do molka ne gre zgolj za prepoved uporabe prisile ali zvijače, 

temveč za preprečevanje samoobdolţitve, saj se obdolţenec morebiti (zaradi pravne neizobraţenosti) 

ne zaveda, da mu ni treba pričati zoper samega sebe. Pravni pouk, v katerem je treba obdolţenca 

opozoriti na to pravico, mora biti takšen, da bo odločitev obdolţenca o tem, ali bo izkoristil pravico do 

molka ali ne, v celoti odvisna od njegove svobodne volje." In še: "Pravica do molka je tisti branik, ki 

preprečuje, da se breme dokazovanja prenese na obdolţenca. Pravica do molka daje obdolţencu 

moţnost, da ničesar ne izjavi o obtoţbah, ki ga bremenijo, pri čemer je zlasti pomembno, da se 

obdolţenec zaveda, da ima pravico molčati, ne da bi zgolj uveljavitev te pravice sama po sebi zanj 

imela kakršnekoli posledice." 

 

11. V obravnavanem primeru je bil pritoţniku s strani preiskovalnega sodnika dan naslednji pravni 

pouk: "Obdolţenca se pouči, da se ni dolţan zagovarjati in odgovarjati na vprašanja, če pa se 

zagovarja, ni dolţan izpovedati zoper sebe ali svoje bliţnje ali priznati krivde. Sodnik pouči obdolţenca 

o pravici do zagovornika, ki je lahko navzoč pri njegovem zaslišanju, kakor tudi, da se bo zaslišanje 

opravilo brez zagovornika, v kolikor se obdolţenec tej pravici odpove, obramba pa ni obvezna." 

 

12. Iz izpodbijanih sodb je razvidno, da so sodišča svojo odločitev o obstoju storitve kaznivega dejanja 

oprla tudi na pritoţnikovo priznanje dejanja v zagovoru pred preiskovalnim sodnikom. Presodila so tudi 

dokazno vrednost pritoţnikovega zagovora z vidika njegove dovoljenosti v smislu določb 8. točke 

prvega odstavka 371. člena ZKP. Iz ustavni pritoţbi priloţenih listin[2] je razvidno, da je bil pritoţnik 

poučen o vsebini ustavnih procesnih jamstev, katerih kršitev zatrjuje in da je bil glede na takšno 

vsebino pravnega pouka njegov zagovor pred preiskovalnim sodnikom pridobljen v skladu s pravnimi 

jamstvi, ki gredo obdolţencu ţe ob prvem zaslišanju in ki mu jih zagotavlja Ustava v 29. členu. Zato so 

očitki pritoţnika, da se izpodbijane sodbe ne bi smele opirati na pritoţnikov zagovor zaradi opustitve 

pouka po 4. členu ZKP, očitno neutemeljeni. Pouk po 4. členu ZKP, ki mora biti dan osebi, ki ji je vzeta 

prostost, kot pouk po 5. členu ZKP, ki mora biti dan obdolţencu pred prvim zaslišanjem, sta 

namenjena varstvu privilegija zoper samoobtoţbo iz četrte alineje 29. člena Ustave. Za presojo kršitve 

te pravice pa je pomembna vsebina pouka o pravici in ne zakonska določba, ki predstavlja podlago za 

tak pouk. Glede na vsebino pravnega pouka (11. točka obrazloţitve tega sklepa) Ustavno sodišče 

ocenjuje, da je bila pritoţniku pravica do molka zagotovljena in zato za kršitev privilegija zoper 

samoobtoţbo očitno ne gre. 

 

13. V ţe navedenem vsebinskem sklopu je Ustavno sodišče presojalo tudi izpodbijano stališče 

Vrhovnega sodišča. V zvezi s tem je treba ugotoviti, da pravno stališče Vrhovnega sodišča, 

izpodbijano s strani pritoţnika, z vidika zatrjevanih kršitev človekovih pravic samo po sebi ni 

nesprejemljivo. 

 

Kolikor se izpodbijano stališče ukvarja le z vprašanjem, katero določbo ZKP je treba pri podajanju 

pravnega pouka uporabiti, v tem delu ne posega na področje človekovih pravic. 

 

V delu, v katerem Vrhovno sodišče pojasnjuje vsebinsko skladnost besedil pravnega pouka po 4. in 5. 

členu ZKP, pa stališče trči ob ustavno pravico iz četrte alineje 29. člena Ustave. Sodišče je ugotovilo, 

da je bil pritoţniku pred podanim poukom postavljen tolmač za italijanski jezik, da mu je preiskovalni 

sodnik povedal, katerega dejanja je obdolţen in kaj je podlaga za obdolţitev. Ugotovilo je tudi, da je bil 

pritoţniku dan pouk o pravici do odklonitve zagovora in odgovora na posamezna vprašanja ter izrecno 

opozorilo, da v primeru zagovora ni dolţan izpovedati zoper sebe ali svoje bliţnje ali priznati krivde. 

Ustavno sodišče ugotavlja, da izpodbijano stališče Vrhovnega sodišča z vidika varstva pravice do 

privilegija zoper samoobtoţbo iz četrte alineje 29. člena Ustave, katerega vsebina je bila v obrazloţitvi 

tega sklepa ţe pojasnjena, očitno ni nesprejemljivo. 

 

14. Neutemeljeni so tudi pritoţnikovi očitki kršitve pravice do zagovornika. Po določbi druge alineje 29. 

čelna Ustave mora biti vsakomur, ki je obdolţen kaznivega dejanja, ob popolni enakopravnosti 

zagotovljena pravica, da se brani sam ali z zagovornikom. Kot izhaja iz ţe navedenega zapisnika o 

zaslišanju, je bil pritoţnik o pravici do zagovornika poučen, pa je izjavil, da se bo zagovarjal sam. 

Glede na navedeno kršitev pravice do obrambe z zagovornikom očitno ni podana. 
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15. Ker očitno ne gre za kršitve človekovih pravic in temeljnih svoboščin, kot jih zatrjuje pritoţnik, 

Ustavno sodišče ustavne pritoţbe ni sprejelo v obravnavo. 

 

C. 

 

16. Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi prve alineje drugega odstavka 55. člena 

ZUstS v sestavi: predsednik senata dr. Zvonko Fišer ter člana dr. Ciril Ribičič in dr. Mirjam Škrk. Sklep 

je sprejel soglasno. Sodnik Fišer je dal pritrdilno ločeno mnenje. Ker senat ustavne pritoţbe ni sprejel, 

je bila zadeva v skladu z določbo četrtega odstavka 55. člena ZUstS predloţena drugim sodnicam in 

sodnikom Ustavnega sodišča. Ker se za sprejem niso izrekli trije od njih, ustavna pritoţba ni bila 

sprejeta v obravnavo. 

 

 

Predsednik senata 

 dr. Zvonko Fišer 

 

 

Opombi: 

[1]ZKP določa v prvem odstavku 4. člena med drugim tudi to, da mora biti oseba, ki ji je vzeta prostost, 

takoj poučena, da ni dolţna ničesar izjaviti, v tretjem odstavku 5. člena pa: "Obdolţenec se ni dolţan 

zagovarjati in odgovarjati na vprašanja, če pa se zagovarja, ni dolţan izpovedati zoper sebe ali svoje 

bliţnje ali priznati krivde." 

[2]Zapisnik o zaslišanju obdolţenca št. Kpd 25/98 z dne 11. 1. 1998.  

 

 


