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    Up-412/17-10 

Datum:  14. 12. 2017 

 

 

 

SKLEP 

 

Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus ustavne pritožbe in pobude Božidarja 

Špana, Celje, ki ga zastopa dr. Blaž Kovačič Mlinar, odvetnik iz Ljubljane, na seji 14. 

decembra 2017 

 

sklenilo: 

 

1. Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Su 248/2017 z 

dne 21. 3. 2017 se zavrže. 

 

2. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 39. člena 

Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno 

besedilo, 47/13 in 87/14) se zavrže. 

 

OBRAZLOŽITEV 

 

 

 

1. Pritožnik vlaga ustavno pritožbo zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani o zavrnitvi 

predloga za izločitev predsednika sodišča in predsednika senata. Navaja, da mu je 

bila z izpodbijanim sklepom kršena pravica do nepristranskega sodnika iz prvega 

odstavka 23. člena Ustave, ker naj bi v kazenskem postopku zoper pritožnika kot 

predsednik senata soodločal sodnik, ki naj bi v istem kazenskem postopku že sprejel 

priznanje krivde soobdolžene, nato pa naj bi na podlagi sprejema priznanja krivde 

izdal sodbo, s katero naj bi jo spoznal za krivo kaznivih dejanj. V sodbi naj bi opisal 

tudi ravnanja pritožnika in drugih soobdolženih, s tem pa naj bi se vsebinsko opredelil 

tudi do pritožnikove vloge pri kaznivem dejanju in tako prejudiciral stališče glede 

pritožnikove krivde. Pritožnik zatrjuje kršitev objektivnega vidika nepristranskosti. Pri 



  

tem se sklicuje na ustaljeno prakso Evropskega sodišča za človekove pravice 

in ustaljeno presojo Ustavnega sodišča, zlasti na odločbo št. Up-57/14 z dne 26. 1. 

2017. Predsednik Okrožnega sodišča naj bi imel jasno izoblikovano stališče glede 

razlage odločbe Ustavnega sodišča št. Up-57/14, saj naj bi javno zatrjeval, da bo 

sodnik v skladu s to odločbo Ustavnega sodišča izločen le takrat, ko bo v obrazložitvi 

sodbe zoper obdolžence, ki so priznali krivdo za kaznivo dejanje, zapisal kaj 

obremenjujočega za obdolžence, ki krivde niso priznali. S tem naj bi se javno 

opredelil do vprašanja, zavzel stališče in pojasnil, kako bo v takih primerih odločal. 

Njegovo navedeno stališče, ki naj bi bilo glede na vsebino odločbe Ustavnega 

sodišča tudi arbitrarno, naj bi izhajalo tudi iz sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani št. 

Su 29/2017 z dne 1. 3. 2017. 

 

2. Pritožnik vlaga tudi pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega 

odstavka 39. člena Zakona o kazenskem postopku (v nadaljevanju ZKP). Izpodbijana 

določba naj bi bila v neskladju s pravico do nepristranskega sodnika iz prvega 

odstavka 23. člena Ustave, ker naj ne bi urejala vprašanja, kako naj ravna sodnik, ko 

sprejme priznanje krivde od enega izmed soobdolženih kot udeleženca kaznivega 

dejanja, pri tem pa v izreku sodbe za tega soobdolženca opiše tudi vlogo in ravnanja 

drugih soobdolženih. 

 

 

3. Po prvem odstavku 51. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 

64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS) se ustavna 

pritožba lahko vloži šele, ko so izčrpana vsa pravna sredstva. Izjemoma lahko 

Ustavno sodišče odloča o ustavni pritožbi pred izčrpanjem izrednih pravnih sredstev, 

če je zatrjevana kršitev očitna in če bi z izvršitvijo posamičnega akta nastale za 

pritožnika nepopravljive posledice (drugi odstavek 51. člena ZUstS). Pritožnik vlaga 

ustavno pritožbo neposredno zoper sklep o zavrnitvi predloga za predsednika senata 

in predsednika sodišča. V skladu z ustaljeno ustavnosodno presojo mora pritožnik 

domnevne nepravilnosti v zvezi s pristranskim vodenjem konkretnega postopka 

najprej uveljavljati v rednih in izrednih pravnih sredstvih zoper končno odločitev 

sodišča v tem kazenskem postopku. Ko vloži ustavno pritožbo neposredno zoper 

sklep o zavrnitvi predloga za izločitev, Ustavno sodišče morebitnega predloga za 

izjemno obravnavo ustavne pritožbe pred izčrpanjem pravnih sredstev vsebinsko ne 

obravnava. Po drugem odstavku 51. člena ZUstS je namreč mogoča izjemna 

obravnava zgolj ob neizčrpanju izrednih pravnih sredstev, ne pa tudi, ko pritožnik ni 

izčrpal niti rednih pravnih sredstev zoper končno odločitev sodišča v kazenskem 

postopku.1 V skladu z drugim in četrtim odstavkom 42. člena ZKP se sklep 

neposredno višjega sodišča, s katerim se zavrne zahteva za izločitev predsednika 

sodišča ali predsednika sodišča in sodnika ali sodnika porotnika, lahko izpodbija s 

posebno pritožbo, če je bil izdan po vložitvi obtožbe, pa se lahko izpodbija samo v 

pritožbi zoper sodbo. V obravnavanem primeru bi torej pritožnik izpodbijani sklep 

                                            
1 Na primer sklep Ustavnega sodišča št. U-I-83/17, Up-454/17 z dne 29. 6. 2017. 



  

lahko izpodbijal s pritožbo zoper sodbo (1. točka prvega odstavka 370. člena ZKP) in 

z zahtevo za varstvo zakonitosti (2. in 3. točka prvega odstavka 420. člena ZKP), kar 

priznava tudi pritožnik. Ker niso izčrpana pravna sredstva, je Ustavno sodišče 

ustavno pritožbo zavrglo (1. točka izreka). 

 

4. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti lahko da, kdor 

izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena ZUstS). Po drugem odstavku 

navedenega člena je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt, izdan za 

izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega 

v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj.  

 

5. Izpodbijane določbe ZKP ne učinkujejo neposredno. V takem primeru je pravni 

interes za pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti skladno s stališčem 

Ustavnega sodišča (sklep št. U-I-275/07 z dne 22. 11. 2007, Uradni list RS, št. 

110/07, in OdlUS XVI, 82) podan, če pobudnik pod pogoji iz 50. do 60. člena ZUstS 

hkrati vloži tudi ustavno pritožbo zoper posamični akt, izdan na podlagi izpodbijanega 

predpisa. Pobudnik je svoj pravni interes za začetek postopka za oceno ustavnosti 

izpodbijane določbe utemeljeval z vloženo ustavno pritožbo, ki jo je Ustavno sodišče 

zavrglo. Glede na navedeno morebitna ugoditev pobudi na pravni položaj pobudnika 

ne bi mogla vplivati, kar pomeni, da pobudnik ne izkazuje pravnega interesa za 

začetek postopka za oceno ustavnosti izpodbijane zakonske določbe. Zato je 

Ustavno sodišče njegovo pobudo zavrglo (2. točka izreka). 

 

6. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi pete alineje prvega odstavka 55.b 

člena in tretjega odstavka 25. člena ZUstS ter na podlagi prve alineje tretjega 

odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10 in 

56/11) v sestavi: predsednica dr. Jadranka Sovdat ter sodnice in sodniki dr. Matej 

Accetto, dr. Dunja Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Rajko Knez, dr. Etelka 

Korpič – Horvat, dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik in Marko Šorli. Sklep je 

sprejelo z osmimi glasovi proti enemu. Proti je glasoval sodnik Jaklič, ki je dal 

odklonilno ločeno mnenje. Sodnica Sovdat je dala pritrdilno ločeno mnenje. 

 

 

 

 

 

 

 

dr. Jadranka Sovdat 

Predsednica 

 

 

 

 

 


