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1. V obravnavani zadevi je bil ključen odgovor na vprašanje: ali je informacija o 

izrečeni (a še ne razglašeni) obsodilni sodbi na kazen zapora, ki jo je izreklo Višje 

sodišče, potem ko je spremenilo oprostilno sodbo prvostopenjskega sodišča, v sklepu 

o priporu zadostna z gledišča zahteve iz prvega stavka drugega odstavka 20. člena 

Ustave, ki posamezniku zagotavlja, da je z obrazloženo sodno odločbo seznanjen o 

tem, da ustavni pogoj utemeljenega suma obstaja? To pritrdilno ločeno mnenje 

podajam, ker želim pozitivni odgovor na to vprašanje osvetliti z gledišča smisla 

navedene ustavne zahteve.  

 

2. Ena izmed pomembnih faz kazenskega postopka z gledišča preizkusa 

utemeljenega suma je nedvomno faza, v kateri sodišče odloči, ali bo obtožbo 

dopustilo ali ne. V primeru pritožnika je sodišče ugovor zoper obtožnico zavrnilo. To 

pomeni, da je obtožnica zoper njega postala pravnomočna. S tem je bil s strani 

sodišča potrjen in obrazložen1 tudi obstoj utemeljenega suma. Ko senat sklepa o 

ugovoru zoper obtožnico namreč preizkuša (med drugim), ali je zadosti dokazov za 

presojo, da je (takrat še) obdolženec utemeljeno sumljiv kaznivega dejanja, ki je 

predmet obtožbe.2 Pritožnik je bil s tem sklepom sodišča seznanjen. V nadaljevanju 

kazenskega postopka pred sodiščem prve stopnje je bil pritožnik oproščen, ker, kot je 

presodilo to sodišče, ni bilo dokazano, da je obtoženec storil dejanje, katerega je 

obtožen.3 Prvostopenjska oprostilna sodba je tako zanikala obstoj utemeljenega 

suma. Vendar, ta sodba je bila s pritožbo državnega tožilca izpodbijana in v 

pritožbenem postopku spremenjena v obsodilno sodbo, s katero je bila pritožniku 

izrečena kazen zapora. Tudi to je bilo pritožniku znano. 

 

                                            
1
 Primerjaj 282. člen Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno 

prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZKP). 
2
 Primerjaj 4. točko prvega odstavka 277. člena ZKP. 

3
 Primerjaj 3. točko 358. člena ZKP. 



 

 

 

3. Vedenje pritožnika o tem, katerega kaznivega dejanja je bil utemeljeno 

osumljen in zakaj, je bilo vzpostavljeno z obrazloženim sklepom sodišča o zavrnitvi 

njegovega ugovora zoper obtožnico in pritožnikovo seznanitvijo s tem sklepom. 

Oprostilna sodba, ki je zanikala obstoj utemeljenega suma, pa je bila izpodbijana s 

pritožbo državnega tožilca (s tem je bil pritožnik seznanjen), ki je v pritožbenem 

postopku zastopal isto (še vedno pravnomočno) obtožnico zoper njega. Kazenski 

postopek se je zoper pritožnika tako pred Višjim sodiščem nadaljeval, in sicer na 

podlagi iste (pravnomočne) obtožnice. Prav zaradi nadaljevanja kazenskega 

postopka na podlagi iste (pravnomočne) obtožnice nepravnomočna oprostilna sodba 

prvostopenjskega sodišča ni mogla vzbuditi upravičenega zaupanja, da je bil 

utemeljeni sum glede očitanega kaznivega dejanja že dokončno ovržen.  

 

4. Višje sodišče je v sklepu o priporu pritožnika seznanilo, da ga je spoznalo za 

krivega storitve (s pravnomočno obtožnico očitanega) napeljevanja h kaznivemu 

dejanju umora po 2. točki drugega odstavka v zvezi s prvim odstavkom 127. člena 

Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 95/04 – uradno prečiščeno besedilo – v 

nadaljevanju KZ) in 26. členom KZ ter da mu je izreklo kazen trideset let zapora. Ta 

informacija povsem jasno sporoča o izidu pritožbenega postopka. Ta informacija 

vsebuje poleg tega tudi sporočilo, da je bil z izrekom obsodilne sodbe Višjega sodišča 

(ki sicer še ni bila pravnomočna), utemeljen sum kot temeljni pogoj za odreditev 

pripora potrjen – celo več, da je prerastel v gotovost, da je pritožnik storil kaznivo 

dejanje, ki mu ga je očitala vseskozi ista (pravnomočna) obtožnica.  

 

5. Smisel prvega stavka drugega odstavka 20. člena Ustave je, da je posameznik 

seznanjen s pogoji za odvzem prostosti, torej da je z obrazloženo sodno odločbo 

seznanjen (med drugim) s tem, ali ustavni pogoj utemeljenega suma obstaja.4 Ker 

menim, da pritožniku v pritožbenem postopku (ki se je nadaljeval na podlagi iste 

obtožnice) ni moglo postati neznano, česa je bil in zakaj je bil utemeljeno osumljen, 

ne vidim smisla pri vztrajanju v zahtevi po obrazložitvi razlogov za utemeljeni sum: 

zadostni razlogi o tem so vsebovani v informaciji, da je bila oprostilna prvostopenjska 

sodba spremenjena in izrečena obsodilna sodba. To pa zato, ker je to obenem 

sporočilo, da je bil z izrekom obsodilne sodbe utemeljeni sum kot temeljni pogoj za 

odreditev pripora potrjen – celo več, da je prerastel v gotovost, da je pritožnik storil  

kaznivo dejanje, ki mu ga je očitala vseskozi ista (pravnomočna) obtožnica. 

Sklicevanje na izrečeno obsodilno sodbo v sklepu o priporu po mojem mnenju 

zadostuje, četudi drži, da razlogi za spremembo oprostilne sodbe prvostopenjskega 

sodišča v obsodilno zgolj z informacijo o izreku obsodilne sodbe pritožniku niso bili 

sporočeni. Ta okoliščina po mojem mnenju ne more biti odločilna, ker 

nepravnomočna oprostilna sodba, izpodbijana s pritožbo državnega tožilca, ni mogla 

biti škodljiva za vedenje pritožnika o razlogu, zaradi katerega se je kazenski postopek 

zoper njega nadaljeval pred Višjim sodiščem, to pa je, da je bil in zakaj je bil 

utemeljeno osumljen storitve kaznivega dejanja, očitanega s pravnomočno obtožnico. 

                                            
4
 Primerjaj 17. točko večinske odločbe. 



 

 

 

Zato nisem mogla sprejeti teze, da je (en sam) kazenski postopek zoper pritožnika 

razpadel na dve zaključeni celoti: na prvostopenjski postopek in na postopek pred 

pritožbenim sodiščem.  

 

6. Ker razumem, da je kazenski postopek zoper pritožnika pred prvostopenjskim in 

drugostopenjskim sodiščem celota, menim, da je sodišče zgolj s sklicevanjem na 

izrečeno obsodilno sodbo v sklepu o priporu v okoliščinah konkretnega primera 

zadostilo smislu zahteve iz prvega stavka drugega odstavka 20. člena Ustave. Zato 

sem glasovala za zavrnitev ustavne pritožbe. 
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