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Datum:   15. 11. 2007 
        

SKLEP 
 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Ivana Periča, Ljubljana, ki ga 
zastopa Odvetniška družba Čeferin, o. p., d. n. o., Grosuplje, na seji 15. novembra 2007 
 

s k l e n i l o :  
 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 17. člena Zakona o kazenskem 
postopku (Uradni list RS, št. 8/06 – ur. p. b., 14/07 in 32/07) se zavrže. 
 
 

O b r a z l o ž i t e v  
 
 

A. 
 
1. Pobudnik izpodbija 17. člen Zakona o kazenskem postopku (v nadaljevanju ZKP), ker 
meni, da je ta določba v nasprotju s 23., 27. in z 29. členom Ustave. Pri tem opozarja, 
da je nepristranskost sodišča, ki jo zagotavlja 23. člen Ustave, lahko spoštovana le v 
kazenskih postopkih, kjer je dokazni postopek izključno v rokah strank, sodišče pa po 
uradni dolžnosti ne more izvajati dokazov. Po pobudnikovem mnenju kontradiktornost po 
ZKP v resnici ni zagotovljena. Glavna obravnava namreč sledi preiskavi, ki sodišču daje 
temeljna spoznanja o spornem historičnem dogodku. Sodnik, ki odloča v zadevi, se še 
pred izvedbo glavne obravnave seznani z vsebino preiskovalnega spisa, ki sodnika nato 
vodi pri razreševanju pravnih in dejanskih vprašanj na glavni obravnavi. Sodišče na 
glavni obravnavi ni več nepristranski opazovalec, temveč aktivno posega v postopek, 
predvsem prek izvajanja dokazov na lastno pobudo. S tem se sodišče odpove 
nepristranskemu položaju, saj mora pri izvajanju dokazov slediti tezi ene izmed strank v 
postopku. 
 
2. Po pobudnikovem mnenju je določba 17. člena ZKP v nasprotju tudi z domnevo 
nedolžnosti, ki jo zagotavlja 27. člen Ustave. Pri tem navaja, da domneva nedolžnosti 
med drugim zapoveduje, da trditveno in dokazno breme v kazenskem postopku nosi 
tožilec. Instrukcijska maksima, ki jo vsebuje 17. člen ZKP, naj bi domnevo nedolžnosti 
relativizirala, ker se poleg tožilca pri iskanju dokazov obdolžencu v škodo aktivira tudi 
sodišče. To v dvomu dokaznega postopka ne more zaključiti in razsoditi v korist 
obdolženca, temveč ga mora razširiti. Sodbo lahko izreče šele, ko je prepričano, da je 
obtoženec kriv ali pa da ni kriv. Pobudnik tudi zatrjuje neskladje izpodbijane določbe z 
29. členom Ustave, saj naj bi 17. člen ZKP relativiziral pomen pravic, ki zagotavljajo 
pošteno sojenje. Služil naj bi kot sredstvo uveljavljanja premoči države, kar naj bi 
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izničevalo pomen privilegija zoper samoobtožbo. Omejena naj bi bila tudi pravica do 
zagovornika, saj zagovornik nima funkcije zagotavljati samostojno obrambno preiskavo, 
ker preiskavo vodi sodišče. 
 
3. V zvezi z obstojem pravnega interesa za presojo 17. člena ZKP pobudnik zatrjuje, da 
je bil v kazenskem postopku obsojen tudi zato, ker so sodišča pri sojenju uporabila 
izpodbijano določbo. Ustavno sodišče ga je pozvalo, naj pobudo dopolni tako, da bo 
razvidno, na kakšen način je bil izpodbijani predpis uporabljen v kazenskem postopku 
zoper njega in kako je takšna uporaba vplivala na pobudnikovo obsodbo. Na poziv 
Ustavnega sodišča je pobudnik poslal dopolnitev pobude. V njej navaja, da je 
prvostopenjsko sodišče zavrnilo večje število dokaznih predlogov obrambe z uporabo 
17. člena ZKP. V zvezi s tem opozarja na del sodbe prvostopenjskega sodišča, kjer naj 
bi se to pri zavrnitvi dokaznega predloga izrecno sklicevalo na izpodbijano določbo. 
Pobudnik opozarja, da ti predlogi ne bi bili zavrnjeni, če ZKP izpodbijane določbe ne bi 
vseboval; če pa bi bili predlagani dokazi izvedeni, bi sodišče moralo izdati oprostilno 
sodbo. 
 
 

B. 
 
4. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti dâ lahko vsak, če izkaže svoj pravni 
interes (drugi odstavek 162. člena Ustave in prvi odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem 
sodišču, Uradni list RS, 64/07 – ur. p. b. – v nadaljevanju ZUstS). Po drugem odstavku 
24. člena ZUstS je pravni interes podan, če predpis, katerega oceno pobudnik predlaga, 
neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj. 
 
5. Pobudnik svoj pravni interes utemeljuje s trditvijo, da je prvostopenjsko sodišče v 
kazenskem postopku zoper njega zavrnilo predlagani dokaz z uporabo 17. člena ZKP. 
Vendar pa se izpodbijana določba 17. člena ZKP na vprašanje izvedbe dokazov v korist 
obdolženca neposredno ne nanaša.1 Določba 17. člena ZKP tudi ni bila neposredna 
pravna podlaga za zavrnitev pobudnikovih dokaznih predlogov v konkretnem kazenskem 
postopku zoper njega, na kar se sicer sklicuje pri utemeljevanju svojega pravnega 
interesa. Kot izhaja iz priložene sodbe prvostopenjskega sodišča (stran 33, ki jo navaja 
pobudnik), se je to sklicevalo na 17. člen ZKP zgolj pri pojasnitvi subjektivnega obsega 
dokaznega postopka v konkretni zadevi. Posamezne dokazne predloge obrambe pa je 
prvostopenjsko sodišče zavrnilo na podlagi določbe drugega odstavka 329. člena ZKP 
ter kriterijev iz odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-27/95 z dne 24. 10. 1996 (Uradni list 
RS, št. 66/96 in OdlUS V, 138).  
 
6. Ker izpodbijana določba neposredno ne ureja uresničevanja pobudnikove pravice do 
izvajanja dokazov v njegovo korist iz tretje alineje 29. člena Ustave, na kar se je ta 
skliceval v dopolnitvi pobude, njegov pravni interes za presojo 17. člena ZKP ni podan. 
Zato je Ustavno sodišče pobudo zavrglo.  
 
 

C. 
                                            
1 V 17. členu ZKP je določeno: "(1) Sodišče in drugi državni organi, ki sodelujejo v kazenskem postopku, 
morajo po resnici in popolnoma ugotoviti dejstva, pomembna za izdajo zakonite odločbe. 
(2) Enako pazljivo morajo preizkusiti in ugotoviti tako dejstva, ki obdolženca obremenjujejo, kakor tudi 
dejstva, ki so mu v korist." 
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7. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena ZUstS v 
sestavi: predsednik Jože Tratnik ter sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko 
Fišer, dr. Franc Grad, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan, mag. Miroslav 
Mozetič, dr. Ciril Ribičič in dr. Mirjam Škrk. Sklep je sprejelo z osmimi glasovi proti 
enemu. Proti je glasoval sodnik Ribičič. Sodnik Fišer je dal pritrdilno ločeno mnenje. 
 
 
 
 
                                                                                                                                            
                                                                                           Jože Tratnik 
                                                                                            Predsednik 
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