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1. 

 

V obeh zadevah, h katerima pišem to odklonilno ločeno mnenje, je Ustavno sodišče zapisalo: Ker je 

ustavno pritožbo po stališču Ustavnega sodišča vložila neupravičena oseba, jo je bilo treba zavreči. To 

novo stališče Ustavnega sodišča, ki nima neposredne podlage v kakšni izrecni normi veljavne pravne 

ureditve, zame ni sprejemljivo, niti v konkretnih dveh zadevah in še manj kot načelno stališče, po 

katerem naj bi se sodišče ravnalo v vseh drugih podobnih zadevah. Ne morem se namreč strinjati s 

stališčem, ki odreka zasebnemu oz. subsidiarnemu tožilcu pravico, da vloži ustavno pritožbo zaradi 

kršitve njegovih procesnih pravic v kazenskem postopku. Glede na to, da gre za spremembo prakse, 

za novo stališče Ustavnega sodišča, se z njim na novo omejuje oz. zožuje dostop do varstva pravic 

pred Ustavnim sodiščem. Odločitev je toliko bolj sporna, ker gre praviloma za stare zadeve 

(obravnavani zadevi sta na primer iz 1997. in 1998. leta), ki dolga leta čakajo, da pridejo na vrsto in 

bodo sedaj zavržene, češ da jih je pred leti vložila neupravičena oseba. 

 

2. 

 

Naj najprej poudarim, da so nekateri pomisleki zoper preširoko varovanje pravic zasebnega oz. 

subsidiarnega tožilca, upravičeni in se z njimi strinjam. Vsekakor je ena od absolutnih meja, ki jih tudi 

na podlagi ustavne pritožbe ni mogoče prekršiti, ustavno načelo iz 31. člena Ustave, ki določa 

prepoved ponovnega sojenja o isti stvari. Pravnomočna oprostilna sodba je nedotakljiva, in sicer ne 

samo formalno, ampak tudi vsebinsko. To pomeni, da tudi na podlagi ustavne pritožbe ni mogoče 

dokazovati, da je nekdo, ki je bil pravnomočno oproščen krivde, storil kaznivo dejanje. Zato tudi 

zasebni oz. subsidiarni tožilec ne bi mogel v postopku na podlagi ustavne pritožbe doseči več kot le 

ugotovitveno odločbo o tem, da so mu bile kršene njegove pravice v kazenskem postopku in s tem 

ustavna pravica do poštenega sojenja. 

 

3. 

 

Kaj je torej lahko predmet ustavne pritožbe, če to tudi po mojem stališču ne more biti ugotavljanje 

krivde pravnomočno oproščenega posameznika? Gre za vprašanje, ali so bile zasebnemu oz. 

subsidiarnemu tožilcu v kazenskem postopku kršene njegove procesne pravice, ali mu je bilo, kot to 

izrecno zahteva Ustava v 22. členu zagotovljeno enako varstvo njegovih pravic v postopku pred 

sodiščem? Ni si težko zamisliti primerov, ko so zasebnemu oz. subsidiarnemu tožilcu kršene njihove 

pravice in ni razumljivo, zakaj tega ne bi mogel dokazovati pred Ustavnim sodiščem na podlagi 

ustavne pritožbe. Dejstvo, da je centralna figura kazenskega postopka obdolženec in da je posebnost 

kazenskega postopka varovanje njegovih pravic, govori za in ne proti temu, da lahko zasebni oz. 

subsidiarni tožilec sproža tudi ustavno pritožbo. Kazenski postopek tožilca in obdolženca ne 

obravnava enakopravno, saj upravičeno daje poseben poudarek varovanju pravic obdolženca. Toda, 

če se mora tožilec podrejati takšnemu nesimetrično urejenemu postopku, zakaj ne bi mogel z ustavno 

pritožbo dokazovati, da so mu bile kršene njegove procesne pravice, ki so z zakonom o kazenskem 

postopku že itak restriktivno določene. 

 

Ne gre za to, da bi hotel zasebni oz. subsidiarni tožilec doseči enakopraven položaj z obdolžencem, ali 

da bi hotel posegati v pravno varovane pravice obdolženca; gre le za možnost, da pred Ustavnim 

sodiščem dokaže kršitev tistih pravic, ki so v kazenskem postopku dane zasebnemu oz. 

subsidiarnemu tožilcu. Če je kazenski postopek do zasebnega in subsidiranega tožilca že itak 

mačehovski, je to kvečjemu dodatni razlog, da lahko vložita ustavno pritožbo in na njeni podlagi 

dokazujeta kršitev njunih restriktivno določenih procesnih pravic in garancij. 

 

4. 



 2 

 

Prepričan sem, da bo Ustavno sodišče prej ali slej moralo odstopiti od stališča, ki zasebnega oz. 

subsidiarnega tožilca opredeljuje kot neupravičeno osebo za vložitev ustavne pritožbe. Življenje bo 

namreč prineslo nove in nove primere kršitev ustavnega načela poštenega sojenja in logično je 

pričakovati, da bo med njimi kdaj tudi takšna, ki bo zaradi očitnosti in prepričljivosti kršitve procesnih 

pravic zasebnega ali subsidiarnega tožilca, prepričala večino ustavnih sodnikov, da je smiselno 

sprejeti odločbo, s katero bodo te kršitve ugotovljene. Takrat bosta odločbi, s katerima se ne strinjam, 

predstavljali težko premostljivo oviro za obravnavo očitnih kršitev tožilčevih procesnih pravic. Zato 

imata ti odločbi tudi dolgoročno škodljive posledice. 

 

5. 

 

Ustavno sodišče je preobremenjeno in prepričan sem, da bi bilo smiselno in koristno z ustavnimi in 

zakonskimi spremembami ožje določiti njegove pristojnosti. Prepričan pa sem tudi, da zoževanje 

dostopa do sodišča na način, za katerega se je odločila večina v obravnavanih dveh primerih, ni 

sprejemljiva oblika prizadevanj za razbremenitev sodišča. 

 

6. 

 

Prepričan, da bo življenje ponudilo mnogo bolj prepričljive razloge za spremembo sprejetega stališča 

Ustavnega sodišča, se na tem mestu omejujem na prikaz temeljnih splošnih razlogov, zaradi katerih bi 

veljalo omogočiti zasebnemu in subsidiarnemu tožilcu, da z ustavno pritožbo dokazujeta kršitev svojih 

pravic. 

 

Prvi, najbolj pomembni in prepričljiv razlog, ki govori za to, da lahko zasebni oz. subsidiarni tožilec 

vložita ustavno pritožbo, je v njunem interesu, da Ustavno sodišče kot vrhovni varuh človekovih pravic 

ugotovi, da so jima bile v kazenskem postopku kršene ustavne pravice. Gre za moralni interes 

prizadetega, ki mu je praviloma veliko do tega, da se avtoritativno ugotovi nekaj, kar doživlja kot 

kršitev svojih pravic. Ta interes je praviloma moralen. 

 

Ugotovitvena odločba Ustavnega sodišča, ki bi ugotovila kršitev procesnih pravic zasebnega oz. 

subsidiarnega tožilca, pa ne bi bila pomembna le za konkreten primer, temveč bi prispevala k temu, da 

se podobne kršitve procesnih pravic ne bi ponavljale. 

 

Ugotovitvena odločba je lahko koristna in pomembna z vidika spoštovanja pravic iz 22. člena Ustave 

(enako varstvo pravic) tudi takrat, ko ne bi imela neposrednega pravnega učinka za zasebnega oz. 

subsidiarnega tožilca. To je drugi, načelni razlog zoper odločbi, ki omejujeta dostop do sodišča in 

zožujeta možnost Ustavnega sodišča, da preprečuje kršitev tožnikovih procesnih pravic. 

 

Tretji razlog je povezan z morebitnimi odškodninskimi pravdami, na katere bi lahko imela ugotovitvena 

odločba Ustavnega sodišča o kršitvi procesnih pravic vsaj posreden vpliv. 

 

To so nekateri razlogi zaradi katerih bi veljalo zasebnemu oz. subsidiarnemu tožilcu priznati možnost, 

da z ustavno pritožbo dokazuje kršitev pravice do poštenega sojenja in enakega varstva svojih pravic, 

določenih z 22. členom Ustave in zaradi katerih Ustavno sodišče ne bi smelo zavračati ustavnih 

pritožb zasebnih in subsidiarnih tožilcev z utemeljitvijo, da so jih vložile neupravičene osebe. 

 

 
dr. Ciril Ribičič 


