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SKLEP 

 

Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus ustavne pritožbe in pobude ter v postopku 

odločanja o ustavni pritožbi A. B., C., na seji 12. januarja 2017 

 

sklenilo: 

 

 

1. Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. II Kp 25625/2010 

z dne 14. 11. 2013 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Murski Soboti št. II K 

25625/2010 z dne 10. 6. 2013 se sprejme v obravnavo. 

 

2. Začne se postopek za oceno ustavnosti četrtega odstavka 367. člena Zakona 

o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/07 – uradno prečiščeno besedilo).  

 

3. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti četrtega odstavka 367. 

člena Zakona o kazenskem postopku se zavrže. 

 

 

OBRAZLOŽITEV 

 

 

A. 

 

1. Pritožnica je imela v kazenskem postopku položaj oškodovanke. Okrožno sodišče 

v Mariboru je obdolženca oprostilo kaznivih dejanj nasilja v družini po prvem in 

tretjem odstavku 191. člena Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno 

prečiščeno besedilo – v nadaljevanju KZ-1) ter posilstva po četrtem odstavku v zvezi 

s prvim odstavkom 170. člena KZ-1. Pritožnica je zoper oprostilno sodbo vložila 

pritožbo, ki jo je Okrožno sodišče kot nedovoljeno zavrglo na podlagi drugega 



  

odstavka 375. člena v zvezi s 390. členom Zakona o kazenskem postopku (v 

nadaljevanju ZKP), ker naj pritožnica, ki je imela v kazenskem postopku vlogo 

oškodovanke, v skladu s četrtim odstavkom 367. člena ZKP ne bi bila upravičena 

vložiti pritožbo zoper oprostilno sodbo sodišča prve stopnje. Pritožnica je zoper sklep 

Okrožnega sodišča o zavrženju pritožbe vložila pritožbo, ki jo je Višje sodišče v 

Mariboru na podlagi tretjega odstavka 402. člena ZKP zavrnilo kot neutemeljeno. 

Pritožnica izpodbija sklepa Okrožnega in Višjega sodišča. 

 

2. Pritožnica zatrjuje kršitev pravic iz 14., 15., 22., 23. in 25. člena Ustave. Navaja, da 

je Okrožno sodišče kršilo pravice iz 22. člena Ustave, ker ji v postopku ni bilo 

omogočeno enako varstvo pravic, dolžnosti in pravnih interesov, kot ji pripada po 

zakonu. Okrožno sodišče naj se v obrazložitvi sodbe ne bi opredelilo do zatrjevanih 

dejstev, poleg tega naj ne bi izvedlo upoštevnih dokazov. Pritožnica še navaja, da se 

ni mogla opredeliti do dokazov, ki naj bi jih obdolženec predložil na naroku 11. 10. 

2012 in na kasnejših narokih, ko naj pritožnica ne bi bila navzoča. Zatrjuje, da ni 

smela biti navzoča na obravnavah in da jo je predsednik senata kljub protestu 

njenega odvetnika brez obrazložitve poslal iz sodne dvorane, tudi v primeru 

zaslišanja prič oziroma pisanja zapisnika glavne obravnave. Poleg tega naj bi bila 

pritožnica odsotna z glavne obravnave, ker naj bi rodila. Tako naj bi bila visoko 

noseča zadnjič navzoča na glavni obravnavi 11. 10. 2012, na kasnejših narokih pa ne 

več. Ker naj bi obdolženec prav na teh narokih predložil nove dokaze, naj bi sodišče 

kršilo četrti odstavek 289. člena ZKP, kršeni pa naj bi bili tudi prvi, drugi in tretji 

odstavek 59. člena ter prvi odstavek 296. člena in 342. člen ZKP. Pritožnica naj bi 

morala imeti možnost, da se opredeli do teh novih dokazov ter do izpovedi obtoženca 

na naroku 13. 11. 2012 in njegovega zagovornika na naroku 21. 2. 2013 in da s tem 

dokaže, da so dokazi, ki jih je naknadno predložil obdolženec, lažni.   

 

3. Pritožnica zatrjuje tudi kršitev 25. člena Ustave, ker naj kot oškodovanka v skladu s 

četrtim odstavkom 367. člena ZKP ne bi imela pravice do pritožbe, ampak naj bi jo 

imelo zgolj državno tožilstvo, ki pa naj ne bi zastopalo njenih interesov. Prav tako naj 

ne bi imela pravice do pritožbe zoper sklepe iz glavne obravnave, ker naj bi jih bilo 

mogoče izpodbijati zgolj s pritožbo zoper sodbo. Meni, da ima pravico in pravni 

interes, da kot oškodovanka brani svoje osebno dostojanstvo in interese, tudi z 

vložitvijo pritožbe zoper sodbo. Ker naj bi bil v skladu z ZKP državni tožilec upravičeni 

tožilec za kazniva dejanja, katerih žrtev naj bi bila, kot oškodovanka pa naj po ZKP ne 

bi imela pravice do pritožbe, pritožnica meni, da bi tudi v vlogi oškodovanke morala 

imeti to pravico.  

 

4. Pritožnice naj ne bi nihče poučil, da ima pravico prevzeti kazenski pregon, da bi 

imela na tej podlagi pravico do pritožbe, prav tako ne o njenih drugih pravicah po 

ZKP. S tem naj bi sodišče kršilo 14. člen ZKP. Do kršitve 15. člena ZKP pa naj bi 

prišlo, ker bi si sodišče moralo prizadevati, da se postopek izvede brez zavlačevanja 

in zlorab pravic udeležencev. Pritožnica zatrjuje, da bi za kaznivo dejanje po tretjem 

odstavku 191. člena KZ-1 moralo biti stvarno pristojno Okrajno in ne Okrožno 



  

sodišče. Izpodbija tudi verodostojnost dokazov obrambe, ugotovljeno dejansko 

stanje in dokazno presojo sodišča, ustavni pritožbi pa prilaga nove dokaze, ki naj bi 

izpodbijali obdolženčev zagovor in dokazovali njegovo krivdo. 

 

5. Pritožnica vlaga tudi pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti četrtega 

odstavka 367. člena ZKP, ker naj oškodovancu ne bi omogočal pravice do pritožbe 

zoper sodbo, če državni tožilec prevzame pregon po uradni dolžnosti. Oškodovanec 

naj bi imel pravico do pritožbe zoper sodbo samo, če bi nastopal v vlogi upravičenega 

tožilca. Pobudnica navaja, da bi ZKP moral vsakemu oškodovancu omogočati 

pritožbo zoper oprostilno sodbo. 

 

 

B. – I. 

 

6. Po prvem odstavku 50. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 

64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS) lahko vsakdo 

ob pogojih, ki jih določa ZUstS, vloži pri Ustavnem sodišču ustavno pritožbo, če meni, 

da mu je s posamičnim aktom državnega organa, organa lokalne skupnosti ali nosilca 

javnih pooblastil kršena njegova človekova pravica ali temeljna svoboščina. V skladu 

s šesto alinejo prvega odstavka 55.b člena ZUstS Ustavno sodišče ustavno pritožbo 

zavrže, če jo je vložila neupravičena oseba. Po ustavnosodni presoji lahko ustavno 

pritožbo vloži oseba, na katero se izpodbijani akt državnega organa neposredno 

nanaša. Ustavno sodišče je v sklepu št. Up-131/98 z dne 15. 2. 2002 sprejelo 

stališče, da oškodovanec kaznivega dejanja ni upravičena oseba za vložitev ustavne 

pritožbe zoper pravnomočno sodno odločbo, s katero se je končal kazenski postopek. 

Na podlagi tega stališča se je razvila ustaljena ustavnosodna presoja,1 v skladu s 

katero Ustava oškodovancu ne zagotavlja pravice doseči obsodbe storilca kaznivega 

dejanja, zato oškodovancu zgolj s pravnomočno odločitvijo o koncu kazenskega 

postopka ne more biti kršena nobena človekova pravica ali temeljna svoboščina.2 

Ustavno sodišče je pri tem stališču izhajalo iz temeljnega namena kazenskega 

postopka,3 ki je ugotovitev obstoja kaznivega dejanja in kazenske odgovornosti 

storilca ter, če se oboje v postopku ugotovi, izrek kazenske sankcije. Ne glede na izid 

kazenskega postopka se v kazenskem postopku tako neposredno ne odloča o 

pravicah oškodovanca. Glede na navedeno oseba, ki ima v kazenskem postopku 

položaj oškodovanca, ni aktivno legitimirana4 za vložitev ustavne pritožbe zoper 

pravnomočno sodno odločbo, s katero je končan kazenski postopek. Glede na 

                                            
1 Tako je Ustavno sodišče odločilo na primer še v sklepih št. Up-446/13 z dne 30. 3. 2015 in 
št. Up-676/05 z dne 25. 10. 2006.  
2 Sklep Ustavnega sodišča št. Up-131/98, 8. točka obrazložitve.  
3 Iz tega namena kazenskega postopka je izhajalo tudi, ko je odločalo o ustavnih pritožbah 
oškodovancev, ki so imeli v kazenskem postopku položaj stranke postopka. Tako je sprejelo 
stališče, da niti oškodovanec kot tožilec (sklep št. Up-285/97 z dne 10. 5. 2001, Uradni list RS, 
št. 52/01, in OdlUS X, 115) niti zasebni tožilec (sklep št. Up-168/98 z dne 10. 5. 2001, Uradni 
list RS, št. 52/01, in OdlUS X, 116) nista aktivno legitimirana za vložitev ustavne pritožbe.  
4 Sklep št. Up-131/98, 10. točka obrazložitve.  



  

ustaljeno ustavnosodno presojo torej navedene osebe niso upravičene vložiti 

ustavne pritožbe. Če jo vložijo, jo Ustavno sodišče zavrže.5 

 

7. Temeljni namen kazenskega postopka je res ugotavljanje kaznivega dejanja in 

kazenske odgovornosti storilca ter izrek kazenske sankcije v skladu z zakonom6 in ob 

spoštovanju ustavnih jamstev osumljenca oziroma obdolženca. Torej se v kazenskem 

postopku prvenstveno odloča o obtožbi osumljenca oziroma obdolženca, zato je tudi 

on tisti subjekt v kazenskem postopku, ki so mu priznana in zagotovljena pravna 

jamstva na podlagi Ustave, mednarodnih instrumentov in ZKP.7 Toda kazenski 

postopek lahko vpliva tudi na pravni položaj oškodovanca. Oškodovanec je namreč 

tisti, kateremu je kakršnakoli njegova osebna ali premoženjska pravica s kaznivim 

dejanjem prekršena ali ogrožena,8 s čimer mu nastanejo različni civilni zahtevki.  

 

8. Evropsko sodišče za človekove pravice (v nadaljevanju ESČP) pravice 

oškodovancev v kazenskem ali katerem drugem pravnem postopku, v katerem 

oškodovanec uveljavlja civilni zahtevek, izvirajoč iz kaznivega dejanja, obravnava v 

okviru 6. člena Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni 

list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – v nadaljevanju EKČP). Ta zagotavlja pravico do 

poštenega sojenja o posameznikovih civilnih pravicah in obveznostih ali o 

kakršnihkoli kazenskih obtožbah zoper njega. Toda ESČP pravic oškodovancev ne 

obravnava z vidika kazenskopravnih jamstev 6. člena EKČP, ampak z vidika jamstev 

v postopku odločanja o civilnih pravicah in obveznostih oškodovanca. ESČP zato 

vsakič presodi, ali je mogoče konkretni postopek, v katerem naj bi bile oškodovancu 

kršene pravice, razumeti kot postopek civilnopravne narave9 (tj. kot postopek 

odločanja o oškodovančevih civilnih pravicah)10 oziroma, ali zadeva glede na predmet 

odločanja (tj. ratione materiae) sodi v prvi odstavek 6. člena EKČP, ki zagotavlja 

pošteno sojenje v postopku odločanja o civilnih pravicah in obveznostih. V preteklosti 

je ESČP v zvezi s tem uporabljalo formalni kriterij; na odločitev o tem, ali konkretna 

pritožba oškodovanca sodi v okvir 6. člena EKČP, je vplivala vrsta postopka, katerega 

je oškodovanec izbral za varstvo pravic, oziroma opredelitev posamezne pravice ali 

dolžnosti po nacionalni zakonodaji. Samo če je pritožba oškodovanca izvirala iz 

civilnega postopka, je po presoji ESČP zadeva sodila pod varstvo prvega odstavka 6. 

člena EKČP.11  

 

                                            
5 Prav tam, 11. točka obrazložitve.  
6 V skladu s prvim odstavkom 1. člena ZKP ta zakon določa pravila, ki naj zagotovijo, da se 
nihče, ki je nedolžen, ne obsodi, storilcu kaznivega dejanja pa izreče kazenska sankcija ob 
pogojih, ki jih določa kazenski zakon in na podlagi zakonitega postopka.  
7 Tako Ustavno sodišče že v sklepu št. Up-168/98, 7. točka obrazložitve.  
8 Šesta alineja 144. člena ZKP. 
9 Sodba ESČP v zadevi Gorou proti Grčiji (št. 2) z dne 20. 3. 2009, 24. točka obrazložitve.  
10 Sodbi ESČP v zadevah Helmers proti Švedski z dne 29. 10. 1991, 29. točka obrazložitve, in 
Perez proti Franciji z dne 12. 2. 2004, 57. točka obrazložitve.  
11 Sklep Komisije v zadevi X. proti Zvezni republiki Nemčiji z dne 4. 10. 1976. 



  

9. ESČP je odstopilo od formalnega kriterija in razvilo ustaljeno prakso 

vsebinske presoje, ali so nacionalni organi v konkretnem primeru v (kazenskem ali 

katerem koli drugem) postopku odločali o civilnih pravicah oškodovanca.12 Na tej 

podlagi EKČP oškodovanec ne more sprožiti zasebnega kazenskega pregona (niti v 

obliki actio popularis), doseči obsodbe tretjih oseb zaradi izvršenega kaznivega 

dejanja ali maščevanja. Da bi pravica oškodovanca sodila v okvir odločanja o civilnih 

pravicah po prvem odstavku 6. člena EKČP, mora biti neločljivo povezana z 

izvrševanjem pravice oškodovane osebe, da sproži pravdni postopek po domačem 

pravu, četudi samo zaradi simboličnega zadoščenja ali zaradi zavarovanja civilne 

pravice.13 Namen ESČP je torej zaščita oškodovančevih civilnih in ne 

kazenskopravnih interesov. Vendar je po presoji ESČP 6. člen EKČP upošteven za 

zaščito pravic oškodovanca celo takrat, ko oškodovanec zahtevka za finančno 

odškodnino (še) ni uveljavljal, razen če se je pravici do povrnitve škode izrecno in 

jasno odpovedal.14 ESČP ne šteje za olajševalno okoliščino niti dejstva, da ima 

oškodovanec po nacionalni ureditvi poleg kazenskega postopka možnost uveljavljati 

civilni zahtevek še v civilnem postopku, še posebno če je civilni postopek močno 

odvisen od kazenskega z vidika dokazov in je treba z izvedbo civilnega postopka 

počakati do konca kazenskega postopka.15 Ključni kriterij za civilnopravno naravo 

določenega postopka torej je, da je izid postopka lahko odločilen za obravnavano 

civilno pravico.16  

 

10. ESČP je v posameznih primerih razsodilo, da gre za odločilen vpliv kazenskega 

postopka na oškodovančevo civilno pravico, ko je bil oškodovanec udeleženec 

kazenskega postopka v vlogi civilne stranke, da bi zavaroval svoje civilne interese.17 

V sodbi v zadevi Perez proti Franciji je tako ugotovilo, da je oškodovanec že s sámo 

pridobitvijo statusa civilne stranke pokazal, da ima interes ne zgolj za obsodilno 

sodbo, ampak tudi za povrnitev škode.18 Podobno je v zadevi Helmers proti Švedski 

razsodilo, da gre za odločanje o oškodovančevih civilnih pravicah, če je oškodovanec 

podal predlog za zasebni kazenski pregon s ciljem povrnitve škode oziroma če sta 

izid pritožnikovega zasebnega pregona in njegov odškodninski zahtevek odvisna od 

odločitve o kazenski odgovornosti obdolženca.19 ESČP je o tem odločalo tudi v zadevi 

Perak proti Sloveniji, v kateri je pritožnik vložil zasebno kazensko tožbo zaradi žaljive 

                                            
12 Sodbe ESČP v zadevah Helmers proti Švedski, 29. točka obrazložitve; Perez proti Franciji, 
47.–57. točka obrazložitve, in Gorou proti Grčiji, 24.–26. točka obrazložitve. Za pregled prakse 
ESČP o civilni naravi postopka z vidika oškodovanca glej sodbo v zadevi Perez proti Franciji, 
47.–56. točka obrazložitve.  
13 Sodbe ESČP v zadevah Gorou proti Grčiji, 24.–26. točke obrazložitve, Perez proti Franciji, 
70. točka obrazložitve, in Perak proti Sloveniji z dne 1. 3. 2016, 32. in 33. točka obrazložitve.  
14 Sodbi ESČP v zadevah Perez proti Franciji, 70. točka obrazložitve, in Perak proti Sloveniji, 
33. točka obrazložitve.  
15 Sodbi ESČP v zadevah Perez proti Franciji, 66. točka obrazložitve, in Perak proti Sloveniji, 
34. točka obrazložitve. 
16 Sodba ESČP v zadevi Perez proti Franciji, 70. točka obrazložitve. 
17 Prav tam, 57.–75. točka obrazložitve. 
18 Prav tam, 64. točka obrazložitve. 
19 Sodba ESČP v zadevi Helmers proti Švedski, 29. in 30. točka obrazložitve.  



  

obdolžitve, hkrati pa je vložil tudi predlog za prisoditev odškodnine za 

premoženjsko in nepremoženjsko škodo, ki izhaja iz izvršitve tega kaznivega dejanja. 

Pritožnik je bil s kazenskim pregonom neuspešen, s premoženjskopravnim 

zahtevkom pa napoten na pravdo. ESČP je ugotovilo, da so glavne značilnosti te 

zadeve podobne zadevi Helmers proti Švedski v tem, da je pritožnik začel zasebni 

kazenski pregon zaradi žaljive obdolžitve, hkrati pa sprožil odškodninski zahtevek, pri 

čemer so domača sodišča oboje zavrnila. Zato so domača sodišča, ne glede na 

(ne)utemeljenost pritožnikovega odškodninskega zahtevka in ne glede na to, ali je 

pritožnik imel možnost naknadno sprožiti ločeni pravdni postopek ali ne, v kazenskem 

postopku odločala o tem, ali je bila s tožbami obtoženca oškodovana pritožnikova 

civilna pravica, tj. njegovo dobro ime, torej je bil tudi v tem primeru izid kazenske 

tožbe pritožnika odločilen za njegovo pravico do dobrega imena, pritožnikova pritožba 

pa je spadala v ratione materiae pristojnost 6. člena EKČP.20  

 

11. Oškodovancu morajo biti torej s pravnim redom zagotovljena temeljna procesna 

jamstva, ki mu omogočajo uveljavljanje civilnih zahtevkov, izvirajočih iz kaznivega 

dejanja, ne glede na to, v katerem postopku uveljavlja te zahtevke. Na to kažejo tudi 

obveznosti iz mednarodnih instrumentov, ki jih je prevzela Republika Slovenija.21 

Smisel teh temeljnih procesnih jamstev oškodovancev pa ni le njihova formalna 

zagotovitev, ampak predvsem to, da lahko oškodovanec z njihovim izvrševanjem 

učinkovito uveljavlja in varuje svoje pravne interese v obliki civilnih zahtevkov, ki 

izvirajo iz izvršenega kaznivega dejanja. Ker je glede na ustaljeno presojo ESČP in 

glede na slovensko ureditev vpliv kazenskega postopka na odločanje o civilnih 

zahtevkih oškodovanca lahko odločilen, morajo biti oškodovancu te temeljne 

procesne pravice zagotovljene že v kazenskem postopku in ne zgolj v postopku 

(ločenega) odločanja o civilnem zahtevku. Nasprotno stališče bi namreč oškodovancu 

de facto odvzelo možnost učinkovitega uveljavljanja civilnega zahtevka. To je 

predvidel že zakonodajalec, zato je oškodovancu že z zakonom podelil določene 

procesne pravice, ki mu omogočajo uveljavljanje in zaščito civilnih interesov, 

izvirajočih iz kaznivega dejanja, v kazenskem postopku.22 Pri razlagi teh pravic je 

treba upoštevati njihov namen. Zakonodajalec namreč ni podelil oškodovancu teh 

pravic z namenom doseči obsodbo storilca kaznivega dejanja. Te pravice 

                                            
20 Sodba ESČP v zadevi Perak proti Sloveniji, 34. in 35. točka obrazložitve. 
21 Za subsidiarne in zasebne tožilce je Ustavno sodišče že v sklepih št. Up-285/97 (9. točka 
obrazložitve) in št. Up-168/98 (9. točka obrazložitve) odločilo, da splošno stališče o 
neupravičenosti teh oseb za vložitev ustavne pritožbe ne pomeni, da subsidiarni tožilec ne 
uživa temeljnih procesnih jamstev v kazenskem postopku, le, da jih ni mogoče uveljavljati z 
ustavno pritožbo pred Ustavnim sodiščem. 
22 Oškodovanec ima tako na primer pravico opozoriti med preiskavo na vsa dejstva in 
predlagati dokaze, ki so pomembni za to, da se ugotovi kaznivo dejanje, izsledi storilec 
kaznivega dejanja in ugotovi njegov premoženjskopravni zahtevek, predlagati dokaze, 
postavljati obdolžencu, pričam in izvedencem vprašanja, dajati pripombe in pojasnila glede 
njihovih izpovedb ter dajati druge izjave in postavljati druge predloge na glavni obravnavi (prvi 
in drugi odstavek 59. člena ZKP); pravico pregledati in prepisati spise in si ogledati dokazne 
predmete (tretji odstavek 59. člena ZKP); pravico do subsidiarnega kazenskega pregona (60. 
člen ZKP) in pravico do pooblaščenca (prvi odstavek 65. člena ZKP).  



  

oškodovanec nima. Oškodovancu so te pravice podeljene z namenom 

učinkovitega uveljavljanja civilnih zahtevkov, ki so mu nastali z izvršitvijo kaznivega 

dejanja. Oškodovanec je torej nosilec določenih procesnih pravic v kazenskem 

postopku zato, da lahko že v njem vpliva na uveljavljanje svojega civilnega zahtevka 

bodisi v kazenskem postopku bodisi ločeno v pravdi. Tako stališče zastopa tudi 

ustaljena praksa ESČP, ki ščiti pravice oškodovancev v kazenskem postopku na 

podlagi 6. člena EKČP le takrat, kadar šteje, da je imel kazenski postopek odločilen 

vpliv na uveljavljanje njihovih civilnih pravic, pri čemer izrecno zanika obstoj 

samostojne pravice do zasebnega kazenskega pregona ali do obsodbe storilca na 

podlagi 6. člena EKČP. 

 

12. Iz navedenih razlogov morajo biti oškodovančeva temeljna procesna jamstva 

deležna pravnega varstva, vključno na ustavni ravni. Zato Ustavno sodišče spreminja 

svoje stališče iz sklepa št. Up-131/98, da oškodovanec ni upravičena oseba za 

vložitev ustavne pritožbe zoper pravnomočno sodno odločbo, s katero je bil kazenski 

postopek končan. Ustavno sodišče šteje, da je oškodovanec upravičena oseba za 

vložitev ustavne pritožbe zoper pravnomočno sodno odločbo, s katero je bil končan 

kazenski postopek. S tem oškodovancu omogoča dostop do Ustavnega sodišča in ob 

izpolnjenosti drugih procesnih predpostavk, ki jih določa ZUstS, do vsebinske presoje 

ustavne pritožbe. Sprememba stališča pomeni, da ima oškodovanec pravico z 

ustavno pritožbo pred Ustavnim sodiščem uveljavljati ustavno varstvo temeljnih 

procesnih jamstev v kazenskem postopku, ki mu jih za uveljavljanje civilnopravnih 

zahtevkov zagotavljajo Ustava, mednarodni instrumenti in ZKP. Le tako je mogoče 

zagotoviti učinkovitost teh njegovih pravic.  

 

13. V skladu s 27. členom Ustave je zagotovljena domneva nedolžnosti. Po ustaljeni 

ustavnosodni presoji domneva nedolžnosti v primerih pravnomočne ustavitve 

kazenskega postopka, pravnomočne oprostilne in pravnomočne zavrnilne sodbe 

preraste v neizpodbojno domnevo ter učinkuje absolutno.23 Domneva nedolžnosti je 

tudi po stališču ESČP kršena, če odločitev sodišča izraža stališče, da je obdolženi 

kriv, ne da bi bila njegova krivda predhodno dokazana v skladu z zakonom. Do tega 

lahko pride celo brez formalne ugotovitve, saj zadostuje obstoj razloga, ki napeljuje 

na to, da sodišče obdolženega šteje za krivega.24 Po presoji ESČP so pomisleki o 

krivdi po pravnomočni oprostilni sodbi nedopustni. Tako je na primer ESČP ugotovilo 

kršitev domneve nedolžnosti iz drugega odstavka 6. člena EKČP v sodbi v zadevi 

Sekanina proti Avstriji,25 ko je sodišče kljub oprostilni sodbi zavrnilo pritožnikov 

zahtevek za odškodnino zaradi neutemeljenega odvzema prostosti, ker je štelo, da 

sum še vedno obstaja, saj naj bi te navedbe povzročale dvom o pritožnikovi 

nedolžnosti kot tudi o zakonitosti postopka pred sodiščem prve stopnje.  

                                            
23 Sklep Ustavnega sodišča št. U-I-92/97 z dne 8. 5. 1997 (Uradni list RS, št. 29/97, in OdlUS 
VI, 60). 
24 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-94/13 z dne 2. 10. 2014 (Uradni list RS, št. 74/14, in 
OdlUS XX, 28).  
25 Sodba v zadevi Sekanina proti Avstriji z dne 25. 8. 1993, 30. točka obrazložitve.  



  

 

14. Po 31. členu Ustave26 nihče ne sme biti ponovno obsojen ali kaznovan zaradi 

kaznivega dejanja, za katero je bil kazenski postopek zoper njega pravnomočno 

ustavljen, ali je bila obtožba zoper njega pravnomočno zavrnjena, ali je bil s 

pravnomočno sodbo oproščen ali obsojen. V skladu z ustaljeno ustavnosodno 

presojo ima ta ustavna pravica dva bistvena vidika. Eden je v tem, da posameznik ne 

more biti ponovno obsojen za kaznivo dejanje, za katero je bil že obsojen s 

pravnomočno sodbo sodišča. Drugi je v tem, da na podlagi te pravice domneva 

nedolžnosti, ki po 27. členu Ustave velja v kazenskem postopku za vsakogar, dokler 

ni njegova krivda ugotovljena s pravnomočno sodbo, preraste v primerih 

pravnomočne ustavitve kazenskega postopka, pravnomočne oprostilne in 

pravnomočne zavrnilne sodbe v neizpodbojno domnevo. Ta učinkuje absolutno, ker 

celo v primeru pravnomočne oprostilne sodbe zaradi nedokazanosti dejanja zoper 

posameznika, tudi če bi se kasneje našli novi dokazi,27 ni mogoče izvesti ponovnega 

sojenja v škodo obsojenega oziroma oproščenega.28 Na podlagi navedenega bo 

Ustavno sodišče, če bo ugotovilo, da so bile v kazenskem postopku oškodovancu 

kršene njegove ustavno zavarovane temeljne procesne garancije, lahko izdalo le 

ugotovitveno odločbo. V samo pravnomočno oprostilno sodbo oziroma pravnomočno 

ustavljen postopek pa ne bo moglo poseči. Vendar je treba oškodovancu kaznivega 

dejanja pravico do preverjanja, ali so bila v kazenskem postopku spoštovana njegova 

procesna jamstva, zagotoviti, čeprav na drugi strani obstaja ustavna ovira (31. člen 

Ustave), ki zahteva omejitev teh njegovih pravic v postopku z ustavno pritožbo. 

 

 

B. – II. 

 

 

15. Glede na to, da je Ustavno sodišče spremenilo svoje stališče iz sklepa št. Up-

131/98, je pritožnica, ki je imela v kazenskem postopku položaj oškodovanke, 

ustavno pritožbo vložila kot upravičena oseba. V obravnavanem primeru so zato 

izpolnjene procesne predpostavke za vsebinski preizkus ustavne pritožbe. Predmet 

presoje v okviru te ustavne pritožbe sta le sklepa sodišča, navedena v izreku, ki sta 

bila izdana v postopku na podlagi pritožbe pritožnice zoper sodbo Okrožnega 

sodišča. Z njima je sodišče odločilo le o tem, ali je bila pritožnica upravičena vložiti 

pritožbo zoper oprostilno sodbo.  

 

16. Ustavno sodišče meni, da ustavna pritožba odpira pomembno ustavnopravno 

vprašanje: ali je v skladu s 25. členom Ustave, ki vsakomur zagotavlja pravico do 

                                            
26 Prepoved ponovnega sojenja v isti stvari (ne bis in idem) je določena tudi v 4. členu 
Protokola št. 7 h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list RS, 
št. 33/94, MP, št. 7/94 – Protokol št. 7).   
27 Sklep Ustavnega sodišča št. U-I-92/97. Glej tudi odločbo št. Up-46/99 z dne 18. 12. 2002 
(Uradni list RS, št. 5/03, in OdlUS XI, 290). 
28 Prav tam. 



  

pravnega sredstva zoper odločbe državnih organov, organov lokalnih 

skupnosti in nosilcev javnih pooblastil, s katerimi ti odločajo o njegovih pravicah, 

dolžnostih ali pravnih interesih, da oškodovanec kaznivega dejanja ni upravičena 

oseba za vložitev pritožbe zoper oprostilno sodbo v kazenskem postopku. Ustavno 

sodišče je ustavno pritožbo zato sprejelo v obravnavo (1. točka izreka). V 

nadaljevanju postopka bo presodilo, ali so bile z izpodbijanima sklepoma sodišč 

kršene človekove pravice oziroma temeljne svoboščine, kot to zatrjuje pritožnica. 

 

 

B. – III. 

 

17. V postopku odločanja o ustavni pritožbi se je Ustavnemu sodišču zastavilo 

vprašanje ustavnosti četrtega odstavka 367. člena ZKP, ki določa: "Oškodovanec 

sme izpodbijati sodbo samo glede odločbe sodišča o stroških kazenskega postopka; 

če pa je državni tožilec prevzel pregon od oškodovanca kot tožilca (drugi odstavek 

63. člena), se sme oškodovanec pritožiti iz vseh razlogov, iz katerih se sme 

izpodbijati sodba (370. člen)."  

 

18. Na podlagi drugega odstavka 161. člena Ustave in drugega odstavka 59. člena 

ZUstS lahko Ustavno sodišče v postopku z ustavno pritožbo oceni ustavnost predpisa 

ali splošnega akta, izdanega za izvrševanje javnih pooblastil, na katerem temelji 

izpodbijana odločitev. Ker je odločitev o ustavni pritožbi odvisna od odločitve o 

ustavnosti četrtega odstavka 367. člena ZKP, je Ustavno sodišče začelo postopek za 

oceno njegove ustavnosti (2. točka izreka). Odločilo bo, ali je ta določba ZKP v skladu 

s 25. členom Ustave.  

 

 

B. – IV.  

 

 

19. Pobudnica vlaga tudi pobudo za presojo četrtega odstavka 367. člena ZKP. Svoj 

pravni interes je v pobudi utemeljila s tem, da ji v kazenskem postopku ni bilo 

omogočeno vložiti popolno pritožbo zoper oprostilno sodbo, ki jo je sodišče prve 

stopnje izdalo zoper obdolženca za kazniva dejanja, s katerimi naj bi bila pritožnica 

oškodovana. 

 

20. V skladu z ustaljeno ustavnosodno presojo se v primerih, ko izpodbijani predpis 

ne učinkuje neposredno, pobuda vloži šele po izčrpanju pravnih sredstev zoper 

posamični akt hkrati z ustavno pritožbo. Predpostavka za vložitev ustavne pritožbe in 

pobude v takšnih primerih je tudi pogoj izčrpanosti takšnih pravnih sredstev po 

vsebini, kar pomeni, da mora pobudnik trditve o domnevni protiustavnosti ureditve, na 



  

podlagi katere temelji odločitev v njegovem primeru, uveljavljati že v 

postopku pred pristojnimi sodišči.29  

 

21. Pobudnica v vloženih pravnih sredstvih, tj. v pritožbi zoper sodbo in v pritožbi 

zoper sklep o zavrženju pritožbe, ni zatrjevala, da je četrti odstavek 367. člena ZKP v 

nasprotju s 25. členom Ustave, saj je bila nasprotno zmotno prepričana, da ima kot 

oškodovanka po ZKP pravico do pritožbe zoper sodbo iz vseh razlogov oziroma da 

lahko vloži pritožbo zoper oprostilno sodbo kot subsidiarna tožilka. Pobudnica tako ni 

izpolnila pogoja, da bi trditve o domnevni protiustavnosti ureditve četrtega odstavka 

367. člena ZKP, na podlagi katere temelji odločitev v njenem primeru, uveljavljala že 

v postopku pred pristojnima sodiščema. Upoštevaje pogoj predhodne izčrpanosti 

pravnih sredstev v postopku pred pristojnimi sodišči pobudnica torej ni izkazala 

pravnega interesa, zato je Ustavno sodišče zavrglo pobudo na podlagi tretjega 

odstavka 25. člena ZUstS (3. točka izreka).  

 

 

 

C. 

 

22. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi druge alineje drugega odstavka 

55.b člena, drugega odstavka 59. člena in tretjega odstavka 25. člena ZUstS v 

sestavi: predsednica dr. Jadranka Sovdat ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, 

dr. Dunja Jadek Pensa, dr. Etelka Korpič – Horvat, dr. Špelca Mežnar, dr. Ernest 

Petrič, Jasna Pogačar, Marko Šorli in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno. 

 

 

 

 

 

 

dr. Jadranka Sovdat 

Predsednica 

 

 

 

 

 

                                            
29 Sklep Ustavnega sodišča št. U-I-330/05, U-I-331/05, U-I-337/05 z dne 18. 10. 2007 (Uradni 
list RS, št. 101/07, in OdlUS XVI, 79), 5. točka obrazložitve.  


