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Glasoval sem za odločitev Ustavnega sodišča o razveljavitvi sodb, zoper katere je vloţila ustavno 

pritoţbo A. A. iz Ţ. Z. Strinjam se s tem, da so bile pritoţnici kršene ustavne pravice, ker je sodišče s 

pravnim poukom pritoţnico nagovorilo k temu, da je dejanje priznala, čeprav ji gresta tako pravica do 

molka kot privilegij zoper samoobtoţbo. Vendar menim, da bi v tem in podobnih primerih bilo bolj 

smiselno uporabljati ugotovitvene odločbe, s katerimi bi Ustavno sodišče ugotovilo kršitev pritoţničinih 

pravic in ji odmerilo primerno materialno zadoščenje. Prednost rešitve, za katero se zavzemam, je v 

tem, da ne bi prišlo do ponovnega sojenja zaradi kršitev, ki jih Ustavno sodišče ugotavlja leta 2002, 

zgodile pa so se v začetku 1993. leta, medtem pa je pritoţnica kazen ţe prestala. Ni smiselno, da se 

zadeva vrne v ponovno odločanje, ki lahko traja precej dolgo in je teţko napovedati njegov končni izid. 

 

Priznanje, h kateremu je pritoţnico nagovorilo sodišče, bo brţkone, čeprav ne bi smelo, vplivalo tudi 

na novo sojenje. 

 

Splošno je znano, da lahko Evropsko sodišče za človekove pravice na podlagi Konvencije o varstvu 

človekovih pravic in temeljnih svoboščin s protokoli (41. člen) prisodi pravično materialno zadoščenje 

("just satisfaction"), kadar ugotovi kršitev s Konvencijo predpisanih pravic in svoboščin. Seveda je ta 

remedij Evropskega sodišča, ki ga ta ves čas uporablja(1), nastal zaradi tega, ker to sodišče nima 

pristojnosti, da bi razveljavilo odločbe nacionalnih sodišč. To pa za Ustavno sodišče v razmerju do 

odločb domačih sodišč ne velja. 

 

Jasno je torej, da je razveljavitev sodbe močnejša, pomembnejša pristojnost, kot prisoditev pravičnega 

zadoščenja. Zato se mi zdi še toliko manj sporno zavzemanje, da bi takšno milejšo moţnost vgradili v 

naš pravni sistem. Prepričan sem, da v nekaterih primerih tudi znotraj Slovenije ni v interesu 

pritoţnice, ki so ji bile kršene ustavne pravice, da se ponovi celoten zelo boleč kazenski postopek, še 

zlasti v primeru, ko zaradi narave ugotovljene kršitve ni mogoče zanesljivo napovedati ugodnega 

končnega izida. V nekaterih primerih sploh ne bo mogoče ponoviti sojenja zaradi absolutnega 

zastaranja kazenskega pregona. Zato je za takšne primere najboljša rešitev, ki z ugotovitvijo kršitve (z 

ali brez razveljavitve sodbe) da pritoţnici moralno zadoščenje, s prisojenim pravičnim zadoščenjem pa 

tudi materialno. Seveda pa taka odločitev v ničemer ne posega v pravico pritoţnice, da zahteva 

odškodnino na podlagi 26. člena Ustave. Odločitev o tej zahtevi pa je odvisna od izpolnjevanja 

pogojev po odškodninskem pravu. 

 

Prisoditev pravičnega zadoščenja bi po mojem mnenju prišlo v poštev predvsem takrat, kadar 

razveljavitev sodbe ni mogoča ali pa ne bi privedla do drugačne odločitve v ponovnem postopku ali bi 

pripeljala celo do odločitve v njeno škodo. V obravnavanem primeru se postavlja smiselnost 

razveljavitvene sodbe. V nekaterih primerih, ki jih je Ustavno sodišče ţe obravnavalo in drugih, o 

katerih še ni dokončno odločilo, pa sta ugotovitvena sodba o kršitvi in pravično materialno zadoščenje 

edino, kar lahko Ustavno sodišče sploh stori, če ugotovi kršitev človekovih pravic v kazenskem 

postopku. Mislim zlasti na ustavne pritoţbe, ki jih sproţajo zasebni in subsidiarni toţilci, ki seveda ne 

morejo in ne smejo doseči razveljavitve pravnomočne oprostilne kazenske sodbe, ampak ţelijo doseči 

le ugotovitev, da jim je bila v kazenskem postopku kršena neka ustavna pravica. Ustavno sodišče 

zasebnim in subsidiarnim toţilcem sploh ne priznava pravice, da vloţijo ustavno pritoţbo. Morda je na 

takšno stališče Ustavnega sodišča, s katerim se ne morem strinjati, vplivalo tudi odklonilno stališče do 

ugotovitvenih sodb in pravičnega zadoščenja. 
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Kako takšna ureditev, za katero se zavzemam, ni nezdruţljiva z vlogo ustavnega sodišča v sodobnih 

demokratičnih sistemih, dokazujejo primeri njenega uvajanja v nekaterih drţavah. Tako na primer 

spremembe Ustave Republike Slovaške iz leta 2001 izrecno določajo (127. člen), da lahko Ustavno 

sodišče na podlagi ustavne pritoţbe zaradi kršitve človekovih pravic prisodi primerno materialno 

zadoščenje ("primerane finančne zadostučinenie"). 

 

Glede na to, da ta moţnost v Ustavi in zakonodaji v Sloveniji ni izrecno določena, se postavlja 

vprašanje, ali bi jo Ustavno sodišče lahko kljub temu začelo uporabljati. Ena od moţnosti je v tem, da 

bi s pomočjo razlage ustave in zakonodaje ugotovilo, da ima Ustavno sodišče zadostno podlago ne le 

za sprejem tovrstnih ugotovitvenih sodb, ampak tudi za določitev pravičnega materialnega 

zadoščenja(2). To bi bilo morda mogoče uresničiti z uporabo določb Zakona o upravnem sporu na 

podlagi 6. člena Zakona o ustavnem sodišču, ki določa, da se o vprašanjih postopka, ki niso urejena v 

tem zakonu, glede na pravno naravo zadeve uporabljajo določbe zakonov, ki urejajo postopek pred 

sodišči. Po stališču sodnika dr. Janeza Čebulja lahko Ustavno sodišče odloči tudi o zahtevku 

prizadetega za povrnitev škode, ker ima za to neposredno podlago v 62. členu Zakona o upravnem 

sporu v povezavi s 6. členom Zakona o ustavnem sodišču. Sodnik dr. Čebulj še posebej poudarja 

pomen teh določb za primere kršitev pravice do odločanja v razumnem roku (23. člen Ustave)(3).(4) 

 

Ne glede na to, ali bi moţnost izrekanja pravičnega zadoščenja uvedli s spremembo zakona ali brez 

nje, bi to lahko bistveno skrčilo število vlog v zvezi s kršitvami človekovih pravic, ki iz Slovenije prihaja 

na Evropsko sodišče za človekove pravice. 

 

Na odločanje o takšnih vlogah bi pomembno vplivalo dejstvo, da obstoji znotraj pravnega sistema 

Slovenije dodatno pravno varstvo in učinkovito pravno sredstvo za uveljavljanje kršitev človekovih 

pravic. To bi bilo v korist drţavljank in drţavljanov, ki bi lahko enostavneje, hitreje in ceneje uveljavljali 

svoje pravice in v korist Republike Slovenije. 

 

Glede na to, da sem s svojim predlogom za ugotovitveno sodbo in pravično zadoščenje ostal v 

manjšini, sem se moral odločiti, ali naj podprem odločitev v izreku o razveljavitvi sodbe in vrnitvi 

zadeve v ponovno sojenje. Kljub izraţenim resnim pomislekom, sem se odločil, da glasujem za. Med 

drugim tudi zaradi tega, ker je ustavna pritoţnica izrecno terjala razveljavitev sodnih odločb(5) in niti 

podrejeno ni zahtevala ugotovitvene odločbe in pravičnega zadoščenja. 

 

 

          dr. Ciril Ribičič 

 

 

Opombe: 

(1)Pravično zadoščenje je bilo prisojeno tudi v nekaterih primerih, na katere se sklicuje odločba v 

opombi 2, točka 9, na str. 4, kjer je šlo za kršitev pravice do poštenega sojenja po 6. členu Konvencije 

v povezavi s privilegijem zoper samoobtoţbo in pravico do molka. Po stališču Evropskega sodišča v 

primeru Kudla v. Poljski predstavlja delno odškodovanje pritoţnika ţe gola ugotovitev o kršitvi njegove 

pravice. 

(2)Širše o tehnikah odločanja Ustavnega sodišča v povezanosti s poseganjem v polje zakonodajalca, 

glej: Franc Testen, Tehnike ustavnosodnega odločanja, v: Ustavno sodstvo, CZ, Ljubljana, 2000, s. 

243. 

(3)Janez Čebulj, Posebnosti ustavne pritoţbe s področja upravnega prava, v: Ustavno sodstvo, s. 319, 

320. 

(4)Zanimivo je, da je Upravno sodišče Republike Slovenije v konkretnem primeru U 836/98-25 ţe 

ugotovilo poseg v ustavno pravico toţnika po 23. členu Ustave in 6. členu Konvencije o varstvu 

človekovih pravic in temeljnih svoboščin, zahtevku za povrnitev povzročene škode pa ni sledilo "kajti 

toţnik teh zahtevkov niti ni toliko opredelil, da bi jih bilo mogoče v kateremkoli pogledu presojati"(s. 4). 

(5)A. A. v svoji ustavni pritoţbi terja, da naj Ustavno sodišče sporne odločbe "v celoti razveljavi in 

zadevo vrne sodišču prve stopnje v novo odločanje". 
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