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1. Soglašam z zavrženjem ustavnih pritožb v obeh zadevah, pritrdilno ločeno mnenje pa pišem, ker 

mislim, da je v obeh sklepih premalo jasno, delno tudi nepravilno utemeljeno, zakaj je treba ustavne 

pritožbe v takšnih zadevah zavračati. 

 

2. Predvsem mislim, da je večina preveč formalistično iskala podlago za zavrženje v enem izmed 

razlogov, navedenih v 55. členu ZUstS. Za vsa sodišča - za Ustavno sodišče pa morda še bolj kot za 

redna sodišča - velja, da je treba zakone uporabljati in razlagati ustvarjalno, Ustavi prijazno. Večina se 

je po moji presoji po nepotrebnem trudila, da bi pri utemeljitvi razloga za zavrženje ostajala v okviru 

besedne razlage 55. člena ZUstS in je končno kot podlago za zavrženje našla tretjo alineo prvega 

odstavka navedenega člena: ustavno pritožbo naj bi bila vložila neupravičena oseba (tč. 10 v obeh 

sklepih).1 

 

3. Najprej je treba povedati, da je 55. člen res napisan tako, da navaja k sklepu, da so razlogi za 

zavrženje ustavne pritožbe navedeni taksativno. Takšno razlago je Ustavno sodišče že doslej 

nekajkrat preseglo: pritožbe je zavračalo tudi v primerih, ki v navedeni določbi niso izrecno navedeni, 

pri tem pa se je sklicevalo na 6. člen ZUstS, ki napotuje na smiselno uporabo določb analognih 

postopkov. Vsekakor je med razloge za zavrženje treba uvrstiti tudi vse primere, ko ustavna pritožba 

zoper posamični akt ni dopustna - naj navedem samo posamične akte, ki so bili izdani pred 

uveljavitvijo Ustave (82. člen ZUstS). Prav gotovo je treba šteti, da je ustavna pritožba nedopustna 

tudi, če za njeno presojo obstajajo ustavne ovire. 

 

4. In ravno za takšno nedopustnost ustavne pritožbe gre v obeh tu obravnavanih primerih sklepov 

Ustavnega sodišča. Zame neprepričljiv je poskus utemeljitve, da je zasebni tožilec oziroma 

oškodovanec kot tožilec, ki napada oprostilno kazensko sodbo, "neupravičena oseba". Večina v 

sklepih (obakrat v tč. 4) v zvezi z vprašanjem, kdo je upravičena oseba, korektno navaja prakso 

Ustavnega sodišča, po kateri lahko ustavno pritožbo vloži oseba, na katero se neposredno nanaša z 

ustavno pritožbo izpodbijani akt državnega organa. V nadaljevanju pa se sklepa ne ukvarjata 

neposredno z vprašanjem, ali so oprostilni kazenski sodbi, kjer sta pritožnika delovala kot zasebni 

oziroma subsidiarni tožilec, nanju nanašata, - kar bi po povedanem predstavljalo kriterij za presojo, ali 

sta upravičeni osebi za vložitev ustavne pritožbe, ampak po drugi poti pride do sklepa, da pritožnika 

nista aktivno legitimirana. 

 

5. Ne morem soglašati z vsemi deli obrazložitve, ki kakorkoli problematizirajo pravno varovalni interes 

zasebnega tožilca in oškodovanca kot tožilca, da dosežeta obsodilno sodbo. Zakon o kazenskem 

postopku je dal zasebnemu tožilstvu in oškodovancu kot tožilcu položaj stranke v postopku, s tem je 

priznal tudi njun pravni interes, ki je glede na njuno vlogo v postopku logično lahko le obsodilna sodba. 

V tem smislu se tako obsodilna kot oprostilna kazenska sodba nanašata tudi nanju in sta seveda tako 

zasebni kot subsidiarni tožilec tudi edini upravičeni osebi za vložitev ustavne pritožbe, ki si jo je v 

primeru oprostilne sodbe sploh mogoče zamisliti. Če ta dva nista upravičeni osebi, potem upravičene 

osebe sploh ni - in že iz tega zame logično sledi sklep, da ustavne pritožbe zoper oprostilne kazenske 

sodbe niso dopustne. 

 

6. Soglašam s tistim delom obrazložitve, ki utemeljuje, da morajo biti tudi zasebnemu tožilcu in 

oškodovancu kot tožilcu zagotovljene vse ustavne procesne pravice - zlasti tudi enako varstvo pravic 

po 22. členu Ustave. V celoti pa soglašam tudi s tistim delom obrazložitve, ki utemeljuje, zakaj bi 

Ustavno sodišče tudi v primeru, če bi ugotovilo, da so bile pritožnikoma v kazenskih postopkih kršene 

zatrjevane človekove pravice, ne moglo poseči v oprostilni sodbi. Razlog za to je prepoved ponovnega 

sojenja o isti stvari (31. člen Ustave). Zaradi te posebnosti kazenskih postopkov, ki so se 

pravnomočno končali z oprostilno sodbo, pa se po moji presoji ni bilo treba ukvarjati z vprašanjem, ali 

naj ima stranka, ki trdi, da so ji bile v sodnem postopku kršene procesne pravice, nasploh možnost to 
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uveljavljati v postopku ustavne pritožbe ne glede na izid (ali možen izid) (ustavno)sodnega spora. 

(Dovoljeni in pravno korektni) argumentum ad absurdum, da bi potem tudi stranka, ki je v sporu 

uspela, lahko vlagala ustavno pritožbo, me preliminarno prepričuje, da tudi v primerih, kjer Ustavno 

sodišče ne more storiti drugega, kot ugotoviti, da je bila procesna pravica kršena, ustavne pritožbe ni 

mogoče dovoliti - vendar zaradi pomanjkanja pravovarstvene potrebe, ne morda zato, ker bi pritožbe 

ne vložila upravičena oseba.2 

 

7. Vendar po mojem stališču v tem primeru tudi na to vprašanje še ni bilo potrebno dokončno 

odgovoriti. Sam zaenkrat ne izključujem, da bo Ustavno sodišče kdaj, ko se bo srečalo s hudimi 

procesnimi kršitvami, poseglo tudi po takšni goli ugotoviti, ki bo pritožniku predstavljala določeno 

satisfakcijo - kar lahko pomeni tudi določeno izboljšanje pravnega položaja. Vendar tega Ustavno 

sodišče nikoli ne bo moglo storiti v primerih, ko se je kazenski postopek končal s pravnomočno 

oprostilno sodbo. Naj se ustavna pritožba še tako osredotoča na golo kršitev procesnih pravic, v 

primeru njenega uspeha nikoli ne bo mogoče preprečiti še enega učinka: ugotovitev, da so bile 

zasebnemu tožilcu oziroma oškodovancu kot tožilcu v postopku, ki se je (sicer) končal z oprostitvijo 

kršene ustavne pravice, bo vrgla senco dvoma na utemeljenost in pravilnost oprostilne sodbe. Pri tem 

je treba upoštevati še, da pravnomočno oproščeni obdolženec v takšnem postopku ne bo imel na 

razpolago nobenih sredstev, da bi dokazoval, da ugotovljene kršitve niso vplivale na pravilnost 

oprostilne sodbe. 

 

8. V vseh takšnih primerih torej kolidirata pravica zasebnega oziroma subsidiarnega tožilca po 22. 

členu Ustave na eni strani in pravica pravnomočno oproščenega obdolženca iz 31. člena Ustave na 

drugi strani. Konkurirata pa si tako, da mora v tem primeru ena v celoti izpodriniti drugo. Pri tehtanju 

sem dal prednost pravici obdolženca iz 31. člena Ustave. Pri tem sem upošteval zlasti to, da ti pravici 

trčita šele v fazi postopka po pravnomočnosti kazenske sodbe. V primeru pravice iz 22. člena gre za 

zahtevo, neposredno naslovljeno na redna sodišča in jo ta lahko izvršujejo v celoti neposredno na 

podlagi prvega odstavka 15. člena Ustave. Ni torej mogoče trditi, da ta pravica, ki je sestavni del 

rednega dela sodišč, ne uživa sodnega varstva. Nadalje je pri teži posega treba upoštevati, da ima 

oškodovanec vedno na razpolago tudi pravdni postopek, kjer ovire, ki jo na koncu kazenskega 

postopka lahko predstavlja 31. člen Ustave, ni. Končno pa tudi to, da bi postopek, ki se pred Ustavnim 

sodiščem lahko konča le z ugotovitveno sodbo, pomeni poseg v obdolženčevo pravico iz 22. člena: 

pred implicitnim očitkom, da je bil "po krivici oproščen", se v takšnem postopku sploh ne bi mogel 

braniti. 

 

 

Franc Testen 

 

 

 

Opombi: 

1Z zavrženjem zaradi tega, ker je bila ustavna pritožba (delno) tudi prepozna (Up-285/97), tu ne 

polemiziram. 
2Zavedam se, da ZUstS za vložitev ustavne pritožbe ne zahteva izrecno pravnega interesa, vendar ne 
more biti drugače, kot da mora biti tudi za ta (predlagalni) postopek izpolnjena temeljna procesna 
predpostavka: pravovarstvena potreba. Pritožnikov pravni položaj se mora v primeru uspeha v 
postopku izboljšati. 


