
 
REPUBLIKA SLOVENIJA 

USTAVNO SODIŠČE 
 

Številka: Up-286/01 
Datum: 9. 10. 2001 
 

SKLEP 
 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus ustavne pritožbe A. A. iz Ž. na seji senata 
dne 9. oktobra 2001 
 

s k l e n i l o: 
 
Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. Kp 556/2001 z dne 
19. 6. 2001 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Mariboru št. Ks 393/2001 z dne 
12. 6. 2001 se sprejme v obravnavo. 
 
V preostalem delu se ustavna pritožba zavrže. 
 

O b r a z l o ž i t e v 
 

A. 
 
1. Pritožnica vlaga ustavno pritožbo zaradi kršitve 20. člena Ustave, "ker o podaljšanju 
hišnega pripora ni odločalo Vrhovno sodišče ter zoper sklep Višjega sodišča v 
Mariboru z dne 19. 6. 2001 št. Kp 556/2001". Predlaga, naj "se ta ustavna pritožba 
sprejme in se ji ugodi, pri čemer naj Ustavno sodišče na podlagi 60. člena Zakona o 
Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 - v nadaljevanju ZustS) napadeni sklep 
odpravi, ter ravna v skladu s spoštovanjem zadnjega odstavka 20. člena Ustave in 
obdolženko izpusti". Z odpravo hišnega pripora naj bi ji bila dana možnost, da sama s 
svojim delom finančno poskrbi zase in za svoje otroke. Predlaga tudi, naj Ustavno 
sodišče prenese pristojnost odločanja o njeni kazenski zadevi sodišču, ki ji bo 
zagotovilo enakopravno sodelovanje v postopku, spoštovanje zakonodaje, zbiranje 
podatkov in pošteno obravnavo. 
 
2. Pritožnica navaja, da ji je bil hišni pripor zaradi utemeljenega suma storitve 
kaznivega dejanja zlorabe položaja ali pravic po drugem v zvezi s prvim odstavkom 
244. člena v zvezi s 25. členom Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 63/94 in nasl. 
- KZ), iz razloga begosumnosti odrejen dne 14. 3. 2001 in nato s sklepom senata 
podaljšan do 14. 6. 2001. Nato je po njenih navedbah preiskovalni sodnik predlagal 
podaljšanje hišnega pripora. Na njegov predlog naj bi poslala ugovor na Vrhovno 
sodišče. Vendar pa je po navedbah pritožnice kljub temu o podaljšanju pripora še za 
en mesec (do 14. 7. 2001) odločal kar senat Okrožnega sodišča v Mariboru s sklepom 
št. Ks 393/01 z dne 12. 6. 2001. Zoper navedeni sklep naj bi se pritožila, vendar je 
Višje sodišče v Mariboru z izpodbijanim sklepom njeno pritožbo zavrnilo in potrdilo 
sklep senata. Izpodbijani sklep naj bi prejela dne 21. 6. 2001. Nato naj bi zoper 
odločitev pritožbenega sodišča vložila še zahtevo za varstvo zakonitosti, ki jo je 
preiskovalni sodnik s sklepom Okrožnega sodišča v Mariboru št. 2 Kpr 440/00 z dne 
22. 6. 2001 kot nedovoljeno zavrnil (v resnici zavrgel). Sklep naj bi prejela 27. 6. 2001. 
Navaja, da se je zoper ta sklep pritožila, vendar pritožbeno sodišče na pritožbo ni 
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odgovorilo. S tem v zvezi predlaga, naj Ustavno sodišče odloči o mnenju sodišča, da 
zoper sklep o podaljšanju hišnega pripora ni dovoljeno vložiti navedenega izrednega 
pravnega sredstva. 
 
3. Nadalje navaja, da za njen hišni pripor ne obstajajo nikakršni zakonski niti drugačni 
razlogi in ocenjuje, da jih sodišče vse do sedaj tudi ni zakonsko utemeljilo. Ob tem 
pripominja, da je sodišču prostovoljno predala svojo potno listino in potni listini otrok, 
da je bila v Z. le na dopustu in izobraževanju ter da ne ve, kje se nahaja njen mož. 
Kazenska ovadba in hišni pripor naj bi bila konstrukt in maščevanje. Sklep o uvedbi 
preiskave naj bi postal pravnomočen v času njenega dopusta v Z., obtožnica pa naj bi 
še ne bila vložena. Navaja tudi, da jo sodišče ves čas ovira pri pripravi obrambe, 
predvsem ker ji ne dovoli pregleda in pridobitve manjkajoče dokumentacije v 
kazenskem spisu, katere del naj bi se še vedno nezakonito nahajal na policiji. 
Onemogočalo naj bi se ji tudi enakopravno sodelovanje v postopku. S tem naj bi ji bil 
kršen 20., 22., 23., 25. člen in tretja alinea 29. člena Ustave ter 6. člen Konvencije o 
varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP št. 7/94 
- EKČP). Poudarja, da je nedolžna in da zahteva le zagotovitev korektnega in 
zakonitega dela sodišča, spoštovanje zakonodaje in omogočanje enakopravnega 
sodelovanja v postopku. 
 
4. Naknadno je pritožnica sporočila, da ji je bil hišni pripor dne 13. 8. 2001 ponovno 
podaljšan za mesec dni, predlagala je prednostno obravnavo ustavne pritožbe in 
zahtevala odločitev v razumnem roku. Navedla je tudi, da tožilstvo v zakonitem roku ni 
vložilo obtožnice niti ni zahtevalo razširitve preiskave niti ni predlagalo podaljšanja roka 
za vložitev obtožnice. S tem je bil po njenem mnenju kršen 184. člen Zakona o 
kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 63/94 in nasl. - ZKP). 
 
5. V nadaljnjih vlogah je pritožnica ustavno pritožbo razširila še na obtožnico 
Okrožnega državnega tožilstva v Mariboru št. I KT 1/1768/2000 z dne 28. 8. 2001, za 
katero trdi, da je zgolj prepis kazenske ovadbe. Kot navaja, je zoper obtožnico vložila 
ugovor. Vlogi pa prilaga tudi kopijo sklepa Okrožnega sodišča v Mariboru št. Ks 
567/2001 z dne 19.9.2001, s katerim je bil ugovor zoper obtožnico zavrnjen. 
 

B. - I. 
 
6. Po določbi prvega odstavka 50. člena ZUstS se ustavno pritožbo lahko vloži zoper 
posamični akt državnega organa, s katerim se domnevno krši človekova pravica ali 
temeljna svoboščina. Po določbi prvega odstavka 51. člena ZUstS se ustavna pritožba 
lahko vloži, ko so izčrpana vsa pravna sredstva. Ustavna pritožba se lahko vloži, ko so 
izčrpana redna in praviloma tudi izredna pravna sredstva. Ustavno sodišče lahko 
izjemoma odloči 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). 
 
7. Pritožnica kljub pozivu ni izkazala, da je pred vložitvijo ustavne pritožbe izčrpala vsa 
razpoložljiva pravna sredstva zoper sklep Okrožnega sodišča v Mariboru št. 2 Kpr 
440/00 z dne 22. 6. 2001, s katerim je preiskovalni sodnik kot nedovoljeno zavrgel 
zahtevo za varstvo zakonitosti zoper sklep o podaljšanju hišnega pripora. Iz vloge je 
razvidno, da ni bila izčrpana niti pritožbena pot (sama navaja, da pritožbeno sodišče 
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na njeno vlogo še ni odgovorilo), zato je bilo treba ustavno pritožbo v tem delu kot 
preuranjeno zavreči. 
 
8. Obtožni akt državnega tožilca ni posamični pravni akt, s katerim se odloča o 
pritožnikovih pravicah oziroma obveznostih, temveč akt stranke v kazenskem 
postopku. O pritožnikovih pravicah in obveznostih kakor tudi o obtožbi proti njemu 
lahko odloči le z zakonom ustanovljeno sodišče (prvi odstavek 23. člena Ustave) in 
odločitev sodišča je po poprejšnji izčrpanosti vseh pravnih sredstev dovoljeno 
izpodbijati zaradi domnevne kršitve človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Zoper akt 
stranke v postopku, ki je z zakonom legitimirana za vložitev obtožbe v kazenskem 
postopku, pa ustavna pritožba ni dovoljena. Zato je bilo treba ustavno pritožbo v tem 
delu zavreči. 
 
9. Senat Ustavnega sodišča je že v sklepu št. Up-34/96 z dne 19.6.1996 (OdlUS V, 
202) zavzel stališče, da je zoper sklep o zavrnitvi ugovora zoper obtožnico procesna 
predpostavka iz prvega odstavka 51. člena ZUstS izpolnjena šele po izčrpanju pravnih 
sredstev zoper sodbo oziroma drugo odločbo, s katero se kazenski postopek konča. 
Izjemne obravnave pred izčrpanjem pravnih sredstev pritožnica ne predlaga. Ker torej 
procesna predpostavka izčrpanosti pravnih sredstev ni podana, je Ustavno sodišče 
ustavno pritožbo tudi v tem delu zavrglo. 
 
10. Enakopravno sodelovanje v postopku, spoštovanje zakonodaje, zbiranje podatkov 
in pošteno obravnavo bo imela pritožnica možnost uveljavljati v nadaljnjem poteku 
kazenskega postopka. Če bo tudi po tem menila, da so ji bile s sodnimi odločitvami 
kršene človekove pravice, bo lahko zoper njih po izčrpanju rednih in izrednih pravnih 
sredstev vložila ustavno pritožbo. Glede morebitnega nezakonitega ravnanja policije, 
tožilstva in sodnikov, katerega ni mogla uveljavljati s pravnimi sredstvi v kazenskem 
postopku, pa ima pritožnica možnost vložiti upravni spor. Po določbi drugega odstavka 
157. člena Ustave odloča o zakonitosti posamičnih dejanj, s katerimi se posega v 
ustavne pravice posameznika, če ni zagotovljeno drugo sodno varstvo, pristojno 
sodišče v upravnem sporu. Ker pritožnica ni izkazala, da je to sodno varstvo izčrpala, 
ustavna pritožba pa se lahko vloži šele ko so izčrpana vsa pravna sredstva, je bilo 
treba ustavno pritožbo tudi v tem delu kot preuranjeno zavreči. 
 
11. Ustavno sodišče ni pristojno za prenos pristojnost odločanja o kazenski zadevi 
drugemu sodišču. Po določbi drugega odstavka 35. člena ZKP ima obdolžena možnost 
predlagati prenos krajevne pristojnosti in določitev drugega stvarno pristojnega 
sodišča, če je očitno, da se bo tako lažje izvedel postopek ali če so za to drugi tehtni 
razlogi. O predlogu odloča skupno neposredno višje sodišče. 
 

B. - II. 
 
12. Senat Ustavnega sodišča je sklenil, da se ustavna pritožba v delu, v katerem 
izpodbija pravnomočen sklep o podaljšanju hišnega pripora, sprejme v obravnavo. O 
utemeljenosti ustavne pritožbe bo odločilo Ustavno sodišče, ki bo presodilo, ali so bile 
pritožnici kršene človekove pravice in temeljne svoboščine. 
 

C. 
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13. Senat Ustavnega sodišča je ta sklep sprejel na podlagi prvega odstavka 54. člena, 
druge alinee prvega odstavka 55. člena in prvega odstavka 55. člena v zvezi s prvim 
odstavkom 50. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 - ZUstS) v 
sestavi: predsednica senata dr. Mirjam Škrk ter člana dr. Zvonko Fišer in dr. Ciril 
Ribičič. 
 
 

Predsednica senata 
dr. Mirjam Škrk 


