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1. V tej zadevi je Ustavno sodišče odločilo, da je bila ustavnemu pritožniku kršena pravica do obrambe 

iz 2. alineje 29. čl. Ustave, ker je Vrhovno sodišče zavrglo zahtevo za varstvo zakonitosti, ki jo vložil 

odvetnik, potem ko je že nehal biti pritožnikov zagovornik po uradni dolžnosti, postavljen po 4. v zvezi 

z 2. odst. 70 čl. ZKP. Zato je izpodbijani sklep VS razveljavilo in vrnilo zadevo omenjenemu sodišču v 

ponovno odločanje. Postavilo se je na stališče, da bi moralo sodišče odvetnika najprej pozvati k 

predložitvi pooblastila in šele nato, če ta tega ne bi storil v določenem roku, bi smelo njegovo vlogo 

zavreči[1]. Po stališču US naj bi v ZKP ne bilo nobene specifične določbe, ki bi jo bilo mogoče 

uporabiti v tem primeru kot podlago za zavrženje zahteve. 

 

2. S takšno odločitvijo se ne morem strinjati, zato sem glasoval proti predlaganemu razveljavitvenemu 

osnutku odločbe. 

 

Menim, da ustavnemu pritožniku na opisani način ni bila kršena niti pravica iz 2. alineje 29. čl. Ustave 

niti katera druga človekova pravica ali svoboščina. 

 

3. Zahtevo za varstvo zakonitosti smejo vložiti državni tožilec (Republike Slovenije)[2], obdolženec in 

zagovornik. V konkretnem primeru obdolženec v trenutku, ko je odvetnik vložil takšno zahtevo, ni imel 

zagovornika ali, drugače povedano, odvetnik I. T. ni bil več njegov zagovornik, saj je sodba že pred 

tem postala pravnomočna[3]. 

 

Če vloži zahtevo za varstvo zakonitosti nekdo, ki nima te pravice, mora zahtevo zavreči že predsednik 

senata sodišča prve stopnje[4], če pa tega ne stori ta, mora nedovoljeno zahtevo zavreči Vrhovno 

sodišče[5]. ZKP torej v tistem delu, v katerem ureja to izredno pravno sredstvo vsebuje dve specifični 

določbi, ki obe povsem jasno določata, da je treba nedovoljeno zahtevo (=zahteva, ki jo je vložil 

nekdo, ki nima te pravice), zavreči. Uporaba 3. odst. 76. čl. ZKP kot splošne določbe o ravnanju z 

vlogami, ki so nerazumljive ali nepopolne, torej ne pride v poštev. Zato bi bilo treba ustavno pritožbo 

zavrniti. 

 

4. Tega se je očitno dobro zavedal tudi pooblaščenec ustavnega pritožnika, to je isti odvetnik I. T. 

Ustavna pritožba zato v dobršnem delu (praktično v celoti) opisuje, obrazlaga in argumentira stališče, 

po katerem zagovorniku po uradni dolžnosti preneha njegova funkcija šele potem, ko je razrešen, ne 

pa v trenutku, ki je določen v zakonu[6]. 

 

Če bi bila ta teza pravilna, potem ne bi bilo mogoče trditi, da odvetnik zahteve za varstvo zakonitosti ni 

vložil v času, ko je bil obdolženčev zagovornik (po uradni dolžnosti) in zahteva ne bi bila nedovoljena. 

Vprašanje kakršnegakoli pooblastila ali dopolnjevanja morebiti nepopolne vloge se sploh ne bi 

zastavljalo. 

 

Toda odvetnik je zahtevo za varstvo zakonitosti vložil izrecno trdeč, da jo vlaga kot zagovornik 

obdolženca (po uradni dolžnosti). Njegova vloga ni bila niti nerazumljiva niti nepopolna, bila pa je 

nedovoljena. Sic et simpliciter jo je bilo treba zavreči, saj dejanski stan iz 3. odst. 76. čl. ZKP, kot 

rečeno, ni bil podan. Po mojem prepričanju pri odločitvi Vrhovnega sodišča ni šlo za razlago, ki bi bila 

nesprejemljiva z vidika obdolženčeve pravice do obrambe, zato na ta način ni mogoče utemeljiti 

razveljavitvene odločbe. 

 

5. Pač pa se v zvezi z ureditvijo obvezne formalne obrambe v našem zakonu zastavlja kar nekaj 

vprašanj, ki so povezana tudi z obravnavanim primerom; če bi se jih lotili, bi morda prišli do 
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podobnega za pritožnika ugodnega rezultata. US se vanje ni spuščalo, saj je ocenilo, da more ustavni 

pritožbi ugoditi brez tega. Tudi sam se v tem okviru ne nameravam spuščati v podrobnosti, opozoril pa 

bom na bistvene pomanjkljivosti, ki so povezane z obravnavano procesno situacijo. 

 

Ureditev obvezne formalne obrambe v našem procesnem zakonu ni zaokrožena. Če si za izhodišče, 

kot rečeno, sposodim obravnavani primer, naj opozorim, da je vložitev zahteve za varstvo zakonitosti 

po pravilu zahtevno strokovno opravilo, za katerega obdolženec potrebuje pomoč odvetnika[7]. Po 

uradni dolžnosti mu je za postopek z izrednimi pravnimi sredstvi zagotovljen v izjemno ozkem pasu[8] 

in če si ga ne vzame sam, se bo v postopku pred najvišjim sodiščem v državi znašel - sam[9]. V še 

posebej neugodnem položaju je obdolženec, ki mu je vzeta prostost. 

 

Toda če obdolženec nima zagovornika, mu ni zagotovljena niti elementarna enakost orožij[10], saj bo 

na nasprotni strani nastopal vrhovni državni tožilec[11]; obdolžencu ni zagotovljeno, da bi bil subjekt 

postopka. Zavedam se, da bi vsako širjenje obvezne formalne obrambe po uradni dolžnosti pomenilo 

povečanje stroškov kazenskega postopka in morda nepotreben pritisk na vlaganje (nekaterih) pravnih 

sredstev, toda v reševanje tega problema v našem kazenskem postopku bo prej ali slej treba ugrizniti 

in poiskati primerno uravnoteženo rešitev[12]. 

 

V tem vidim ključne probleme formalne obrambe v postopku z zahtevo za varstvo zakonitosti. Pravica 

do pravnega sredstva, ki je obdolžencu sicer dana, je v dobršni meri izpraznjena, če mu ni 

omogočeno, da bi jo uveljavljal s pomočjo tistega udeleženca v postopku, ki naj mu zagotovi strokovno 

pomoč, to je zagovornika. Povprašati bi se bilo treba, ali ni morebiti v tem jedro problema. Če bi bil 

odgovor pritrdilen (in sam mislim, da je), bi, ob posegu v ureditev v zakonu, morda prav tako prišlo do 

ugoditve ustavni pritožbi, oziroma do zavrnitve ustavne pritožbe, če bi ugotovili, da ZKP v tem pogledu 

ni v neskladju z Ustavo. 

 

 

      dr. Zvonko Fišer 

 

 

Opombe: 

[1]Gl. 3. odst. 76. čl. ZKP. 

[2]Tako pravi 1. odst. 421. čl. ZKP, (mimogrede) pozabljajoč pri tem, da "državnega tožilca Republike 

Slovenije" sploh ni; zahtevo lahko vloži vrhovni državni tožilec. 

[3]Gl. 4. odst. 70. čl. ZKP. 

[4]Gl. 2. odst. 422. čl. ZKP. 

[5]Gl. 2. odst. 423. čl. ZKP. 

[6]Gl. 4. odst. 70. čl. ZKP. 

[7]Zgolj mimogrede, glede na naravo tega pravnega sredstva me de lege ferenda ne bi prav nič motila 

ureditev, po kateri bi obdolženec obvezno moral imeti zagovornika za celotni postopek po zahtevi za 

varstvo zakonitosti. 

[8]Gl. 4. odst. 70 čl. ZKP. 

[9]Pri tem se tokrat ne spuščam v vprašanje, ali je postopek z zahtevo za varstvo zakonitosti po 

procesni plati takšen, da zagotavlja enakopravnost strank. Na drugem mestu sem že opozoril, da ni 

(gl. moje pritrdilno ločeno mnenje v zadevi U- I-426/02 in Up-546/01). 

[10]Ta mu ni zagotovljena še v celi vrsti drugih situacij v našem kazenskem postopku, pa ni videti, da 

bi to zakonodajalca kaj posebej vznemirjalo. 

[11]Ne da bi se pri tem spuščal v vprašanje, ali bo ta vselej njegov nasprotnik, najpogosteje pa bo. 

Vprašanje je povezano s položajem državnega tožilca v postopku po zahtevi za varstvo zakonitosti, ki 

nas v tem trenutku ne zanima. 

[12]Razločevanje med rednimi in izrednimi pravni sredstvi, ki ga naš zakon pozna, je načeloma 

utemeljeno (še posebej pri nas, saj je pravica do pritožbe ustavna kategorija), saj se je treba zavedati, 

da so izredna pravna sredstva (opcijski) dodatek v procesnem sistemu. 

 


