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S K L E P 

 

 

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

odvetnica v Z. pri Z., na seji dne 21. oktobra 2004 

 

 

sklenilo: 

 

Ustavna pritoţba A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 229/98 z dne 20. 12. 2001 v zvezi s 

sodbo Višjega sodišča v Celju št. Kp 178/98 z dne 18. 8. 1998 in sodbo Okrajnega sodišča v Šmarju 

pri Jelšah št. K 46/97 z dne 5. 5. 1998 se zavrţe. 

 

Obrazloţitev 

 

A. 

 

1. S prvostopenjsko sodbo je bil pritoţnik spoznan za krivega kaznivega dejanja ogroţanja javnega 

prometa po tretjem in prvem odstavku 251. člena Kazenskega zakona Republike Slovenije (Uradni list 

RS, št. 10/77 in nasl. - KZ77). 

Izrečena mu je bila pogojna obsodba, v njej pa določena kazen pet mesecev zapora in preizkusna 

doba dveh let. Višje sodišče je s sklepom kot neutemeljeni zavrnilo pritoţbi okroţne drţavne toţilke in 

pritoţnikovega zagovornika in potrdilo prvostopenjsko sodbo. Vrhovno sodišče je zavrnilo kot 

neutemeljeno zahtevo za varstvo zakonitosti, ki jo je vloţil pritoţnikov zagovornik. 

 

2. Pritoţnik zatrjuje kršitev 22., 23. in 29. člena Ustave ter 6. člena Konvencije o varstvu človekovih 

pravic in svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 - v nadaljevanju EKČP). Kršitve utemeljuje 

pritoţnik s tem, ker naj njegovemu zagovorniku v postopku pred prvostopenjskim sodiščem ne bi bil 

vročen obtoţni predlog ter naj niti pritoţniku niti zagovorniku ne bi bila vročena izvedenska mnenja, na 

katera so sodišča oprla svoje odločbe. Prvostopenjsko sodišče naj ne bi upoštevalo pravnih jamstev iz 

prve alineje 29. člena Ustave, ker obdolţencu ni zagotovilo primernega časa in moţnosti za pripravo 

obrambe. Sodišče naj bi ravnalo pristransko, ker je privilegiralo toţilca s tem, da mu je vročilo 

izvedensko mnenje, kar predstavlja tudi kršitev enakosti oroţij med strankama. Ker je bil pritoţniku 

dokazni predlog po dopolnitvi izvedenskega mnenja zavrnjen, naj bi mu bila s tem kršena pravica do 

izvajanja dokazov v njegovo korist (tretja alineja 29. člena Ustave). Predlaga, naj Ustavno sodišče 

razveljavi izpodbijane sodbe in vrne zadevo v novo odločanje. 

 

3. Senat Ustavnega sodišča je s sklepom št. Up-94/02 z dne 20. 4. 2004 ustavno pritoţbo sprejel v 

obravnavo. Ustavna pritoţba je bila v skladu z določbo 56. člena ZUstS poslana Vrhovnemu sodišču, 

Višjemu sodišču v Celju ter Okrajnemu sodišču v Šmarju pri Jelšah, ki nanjo niso odgovorili. 

 

4. Ustavno sodišče je v postopku vpogledalo v spis Okrajnega sodišča v Šmarju pri Jelšah št. K 46/97. 

 

 

B. 

 

5. Člen 29 Ustave zagotavlja obdolţencu minimalno raven pravic in primeroma našteva posamezne 

zagotovljene pravice (pravna jamstva v kazenskem postopku). Prva alineja 29. člena Ustave določa, 

da morajo biti obdolţenemu zagotovljen primeren čas in moţnosti za pripravo obrambe. 
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6. Iz prve alineje 29. člena Ustave izhaja, da morajo biti ob popolni enakopravnosti vsakomur, ki je 

obdolţen kaznivega dejanja, zagotovljeni primeren čas in moţnosti za pripravo svoje obrambe. Bistvo 

pravice do obrambe je, da sta obdolţenec in toţilec v enakopravnem razmerju, zagotovljeno mora biti 

spoštovanje načela enakosti oroţij. Pravico do obrambe uresničuje obdolţenec sam ali skupaj z 

zagovornikom. Člen 29 Ustave v 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. 

 

Temeljna predpostavka za zagotovitev pravice do primernega časa in moţnosti za pripravo obrambe 

je, da je posameznik (obdolţenec in zagovornik) seznanjen z obtoţbo - to pomeni, da mora biti 

seznanjen z vsemi posamičnimi podatki dejanske in pravne narave, ki mu omogočajo, da skladno z 

njimi lahko pripravi svojo obrambo. Ta predpostavka pomeni sestavni del pravice iz prve alineje 29. 

člena Ustave, ki jo EKČP varuje posebej in izrecno v določbi točke a) tretjega odstavka 6. člena. 

 

7. Po določbi drugega odstavka 435. člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 63/94 in 

nasl. - v nadaljevanju ZKP), ki velja za skrajšani postopek pred okrajnim sodiščem, odredi sodnik 

vročitev obtoţnega akta obdolţencu, če obtoţnega akta ne zavrţe. Jamstvo primernega časa in 

moţnosti za pripravo obrambe je med drugim konkretizirano s četrtim odstavkom v zvezi z drugim 

odstavkom 120. člena ZKP,[1] po katerem je treba obtoţni akt vročiti tudi zagovorniku. 

 

8. Iz spisa v konkretnem primeru izhaja, da je pritoţnik uresničeval pravico do obrambe skupaj s 

svojim zagovornikom ţe na zaslišanju v okviru posameznih preiskovalnih dejanj dne 14. 9. 1995 

(pooblastilo z dne 4. 9. 1995 v prilogi spisa). 

 

Prvostopenjsko sodišče obtoţnega predloga ni vročilo pritoţnikovemu zagovorniku. Glavno obravnavo 

je sodnica opravila kljub temu, da je zagovornik (oziroma zagovornica substitutka) na glavni obravnavi 

dne 5. 5. 1998 na to opozoril sodišče. Glede na navedeno pritoţnikov zagovornik ni imel moţnosti in 

primernega časa za pripravo obrambe in je bila s tem pritoţniku kršena pravica iz prve alineje 29. 

člena Ustave. Zagovornik namreč posledično ni bil seznanjen s potrebnimi podatki (točka 7 

obrazloţitve odločbe) za pripravo učinkovite obrambe za pritoţnika. Iz spisa tudi izhaja, da je sodišče 

izvedensko mnenje vročilo toţilstvu, ni pa ga vročilo niti pritoţniku niti njegovemu zagovorniku. 

Predlogu zagovornice na glavni obravnavi, da se ta preloţi zaradi seznanitve z izvedenskim mnenjem 

cestnoprometne in sodnomedicinske stroke, pa tudi ni bilo ugodeno. Sodba Višjega sodišča in 

Vrhovnega sodišča teh kršitev prvostopenjskega sodišča tudi nista odpravili. 

 

9. Ustavno sodišče lahko v primeru, ko ugotovi kršitev ustavnih pravic, izpodbijane sodbe razveljavi ter 

zadevo vrne v novo sojenje. Čeprav je bila ustavna pritoţba v tem primeru ţe sprejeta v obravnavo s 

sklepom senata, je Ustavno sodišče ponovno presojalo, ali obstajajo procesne predpostavke za 

odločanje o ustavni pritoţbi. Vsakdo, ki zahteva sodno varstvo svojih pravic in pravnih interesov, mora 

namreč ves čas postopka izkazovati pravni interes. Pritoţnik mora kot verjetno izkazati, da bi ugoditev 

njegovi zahtevi pomenila zanj določeno pravno korist, ki je brez tega ne bi mogel doseči, to je 

izboljšanje njegovega pravnega poloţaja. Pravni interes mora biti izkazan tudi za vloţitev ustavne 

pritoţbe kot pravnega sredstva za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin. 

 

10. Pritoţniku je bila izrečena pogojna obsodba, ta pa je bila izbrisana iz kazenske evidence še pred 

vloţitvijo ustavne pritoţbe. S tem so prenehale vse pravne posledice obsodbe in pritoţnik velja za 

neobsojenega. Ker pritoţnik ne zatrjuje, da bi mu z izrečeno pogojno obsodbo nastale kakšne 

posledice, se z morebitno ugoditvijo ustavni pritoţbi njegov pravni poloţaj ne bi izboljšal. Pritoţnik ne 

izkazuje pravnega interesa. Zato je bilo treba ustavno pritoţbo zavreči. 

 

 

 

C. 

 

11. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi prvega odstavka 55. člena v zvezi s prvim 

odstavkom 50. člena ZUstS v sestavi: predsednica dr. Dragica Wedam Lukić ter sodnice in sodniki dr. 
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Janez Čebulj, dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan, dr. 

Mirjam Škrk in Joţe Tratnik. Sklep je sprejelo soglasno. Sodnik Fišer je dal pritrdilno ločeno mnenje. 

 

 

          Predsednica 

dr. Dragica Wedam Lukić 

 

 

Opomba: 

[1]Ta določba se v skrajšanem postopku uporablja na podlagi določbe 429. člena ZKP. Up-94/02  

 

 

 


