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SKLEP 

 

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus ustavne pritoţbe A. A. iz Ţ. na seji senata dne 24. februarja 

2005  

 

sklenilo: 

 

1. Ustavna pritoţba A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 313/2001 z dne 6. 3. 2003 v zvezi s 

sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. I K 393/95 z dne 13. 6. 2001 se sprejme v obravnavo. 

 

2. Do končne odločitve Ustavnega sodišča se zadrţi izvršitev sodbe Vrhovnega sodišča št. I Ips 

313/2001 z dne 6. 3. 2003 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. I K 393/95 z dne 13. 6. 

2001. 

   

Obrazloţitev 

 

A. 

 

1. Pritoţnik je bil s pravnomočno sodbo spoznan za krivega storitve dveh kaznivih dejanj goljufije po 

prvem odstavku 217. člena in nadaljevanega kaznivega dejanja ponarejanja listin po prvem odstavku 

256. člena Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 63/94 in nasl. – v nadaljevanju KZ). Izrečena mu 

je bila pogojna obsodba in v njej določena enotna kazen eno leto in dva meseca zapora ter preizkusna 

doba štirih let s posebnim pogojem, da v roku enega leta od pravnomočnosti sodbe plača 

oškodovancem njihove premoţenjskopravne zahtevke (v skupni višini 3.131.000 SIT) z zakonitimi 

zamudnimi obrestmi. Naloţena mu je bila tudi povrnitev stroškov kazenskega postopka in plačilo 

povprečnine. Pritoţbe zoper sodbo sodišča prve stopnje pritoţnik ni napovedal. Zoper pravnomočno 

sodbo je vloţil zahtevo za varstvo zakonitosti, ki jo je Vrhovno sodišče kot neutemeljeno zavrnilo. 

Zaradi neizpolnitve posebnega pogoja teče zoper pritoţnika postopek za preklic pogojne obsodbe. 

Pritoţnik z ustavno pritoţbo izpodbija sodbo sodišča prve stopnje in sodbo Vrhovnega sodišča. 

Zatrjuje kršitev 21., 23., 25. in 29. člena Ustave.  

 

2. Pravica do varstva človekove osebnosti in dostojanstva (prvi odstavek 21. člena Ustave) naj bi mu 

bila kršena, ker 11. 4. 2001 sodnica ni prekinila glavne obravnave in ni ugodila zahtevi za postavitev 

izvedenca medicinske stroke, kljub temu, da je pritoţnik večkrat zatrdil, da zaradi slabega 

zdravstvenega stanja ne more slediti obravnavi in je sodišču predočil ustrezno zdravstveno potrdilo.     

 

3. Pravica do nepristranskega sojenja (prvi odstavek 23. člena Ustave) naj bi mu bila kršena, ker naj bi 

se sodnica, ki je izdala sodbo, seznanila z vsemi listinami iz celotnega predkazenskega postopka, s 

sodnim spisom o zadevi, v kateri je bila pred leti izrečena sedaj ţe izbrisana obsodba, in z listinami, ki 

niso povezane z obravnavano zadevo.   

 

4. Pravica do pravnega sredstva (25. člen Ustave) naj bi mu bila kršena, ker ni imel moţnosti vloţiti 

pritoţbe zoper sodbo, saj je sodišče prve stopnje opravilo obravnavo in izdalo sodbo v njegovi 

nenavzočnosti. Navaja, da je pisni odpravek sodbe prejel šele po njeni pravnomočnosti, tako da 

pritoţbe zoper sodbo ni mogel napovedati. Dodaja, da ni bil nikoli opozorjen, da mu bo odvzeta 

pritoţba, če se obravnave ne bo udeleţil, sam pa se tej pravici tudi ni odrekel. Tudi na pravico do 

pritoţbe, na dolţnost napovedi pritoţbe in na posledice njene nenapovedi, naj bi ne bil nikoli 
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opozorjen. Meni, da bi moralo sodišče tudi v njegovem primeru smiselno upoštevati sodbi Vrhovnega 

sodišča št. I Ips 315/99 in I Ips 126/2000. 

 

5. Pravna jamstva v kazenskem postopku (prva in druga alineja 29. člena Ustave) naj bi mu bila 

kršena, ker naj ne bi imel primernega časa in moţnosti za pripravo svoje obrambe, saj naj ne bi bil 

pravilno vabljen na glavno obravnavo. Vabilo za obravnavo dne 13. 6. 2001 naj bi mu bilo vročeno 11. 

6. 2001 ob 14. uri in s tem kršena 3. točka (pravilno tretji odstavek) 439. člena Zakona o kazenskem 

postopku (Uradni list RS, št. 63/94 in nasl. – v nadaljevanju ZKP). Izpodbija stališče sodišča, da mora 

biti tridnevni rok iz navedene določbe spoštovan le v primeru začetka glavne obravnave, ne pa tudi v 

primeru njenega nadaljevanja. Navaja, da v ZKP ni podlage za tako razlikovanje. Dodaja, da je 

sodišče po prejemu vabila pisno obvestil, da se s skrajšanjem roka ne strinja. Ker naj bi od zadnjega 

naroka za glavno obravnavo pretekla ţe več kot dva meseca, naj bi za pripravo na obravnavo 

potreboval več časa. Zaradi nepravilnega vabljenja naj bi mu bila kršena tudi pravica do strokovne 

obrambe. Meni, da glede na njegovo pripravljenost sodelovati v kazenskem postopku sodišče ne bi 

smelo opraviti glavne obravnave brez njegove navzočnosti. Na obravnavi dne 11. 4. 2001 naj bi sicer 

bil poučen, da se obravnava lahko opravi tudi v njegovi nenavzočnosti, vendar naj bi to opozorilo 

veljalo le v primeru nadaljnjega pravilnega vabljenja, pa še to le za naslednjo pravilno razpisano 

glavno obravnavo dne 15. 5. 2001, katere se je udeleţil. Pritoţnik dalje navaja, da zato, ker je bila 

obravnava opravljena v njegovi odsotnosti, ni bil seznanjen z modifikacijo obtoţnega predloga in ni 

imel moţnosti zoper njo ugovarjati. 

 

B. 

 

6. Senat Ustavnega sodišča je sklenil, da sprejme ustavno pritoţbo v obravnavo. O njeni utemeljenosti 

bo odločalo Ustavno sodišče, ki bo presodilo, ali so bile z izpodbijano sodno odločbo kršene 

pritoţnikove človekove pravice oziroma temeljne svoboščine. Zlasti bo presodilo, ali so bila pritoţniku 

v zvezi z očitkom kršitve pravice do sojenja v nenavzočnosti in kršitve pravice do obrambe zaradi 

spremembe obtoţnice kršena ustavnopravna jamstva v kazenskem postopku (prva in druga alineja 

29. člena Ustave). 

 

7. Če je ustavna pritoţba sprejeta v obravnavo, lahko po določbi 58. člena Zakona o Ustavnem 

sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – ZUstS) senat ali Ustavno sodišče zadrţi izvršitev posamičnega 

akta, ki se z ustavno pritoţbo izpodbija, če bi z izvršitvijo lahko nastale teţko popravljive posledice. 

Pritoţnik v ustavni pritoţbi navaja, da je bil zoper njega sproţen postopek za preklic pogojne obsodbe. 

Navedeno je razvidno tudi iz dopisov Okrajnega sodišča v Ljubljani. Ustavno sodišče ocenjuje, da bi s 

preklicem pogojne obsodbe za pritoţnika lahko nastale teţko popravljive posledice v smislu 58. člena 

ZUstS. Zato je do končne odločitve zadrţalo izvršitev izpodbijane sodbe.  

 

C. 

 

8. Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi prvega odstavka 54. člena in 58. člena 

ZUstS v sestavi: predsednik senata dr. Zvonko Fišer ter člana dr. Ciril Ribičič in dr. Mirjam Škrk. 

 

 

 

                                                                                                              Predsednik senata 
                                                                                                                dr. Zvonko Fišer 


