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Ustavno sodišče je soglasno sprejelo odločitev, da 445. člen Zakona o kazenskem 

postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 87/14, 66/17 in 

22/19 – v nadaljevanju ZKP) ni v neskladju z Ustavo, ker ne ureja možnosti, da bi na željo 

obdolženca pritožbeno sodišče moralo omogočiti njegovo prisotnost na seji pritožbenega 

sodišča. Pri razpravljanju o zadevi so se postavljala številna vprašanja, na katera bom 

nekoliko bolj poglobljeno odgovarjala v tem ločenem mnenju.  

 

1. Zgodovina odločitve 

 

Sodna odločba ne vstopa v prazen prostor, saj je Ustavno sodišče že v odločbi št. U-I-

426/02, Up-546/011 zavzelo stališče, da prvi odstavek 445. člena ZKP ni bil v neskladju z 

Ustavo. Vendar pa v navedeni odločbi Ustavno sodišče vprašanja prisotnosti ni presojalo 

z vidika pravice do sojenja v navzočnosti, temveč s stališča 22. člena Ustave. Leta 2017 

je bila tako izdana druga odločba (št. Up-171/14),2 s katero je Ustavno sodišče ugotovilo 

kršitev druge alineje 29. člena Ustave, ker pritožniku ni bila omogočena udeležba na 

pritožbeni seji v rednem postopku. Zato se je v našem primeru postavilo vprašanje, ali naj 

učinke zadnje odločbe prenesemo še na skrajšani postopek. Da bi odgovorili na to 

vprašanje, pa moramo najprej pojasniti nekaj splošnejših konceptov.  

 

2. Narava slovenskega pritožbenega postopka  

 

V kazenskem postopku se celostno raziskovanje dejanskega stanja izvede v obliki glavne 

obravnave pred sodiščem prve stopnje. Gre za fazo postopka, v kateri se kompleksno, 

celovito in vsestransko raziskuje, kaj se je v določenem primeru zgodilo. Epistemološko je 

glavna obravnava (trenutno) pač najbolj dovršen mehanizem spoznavanja resnice (ali 

pač reševanja spora), ki nam ga je uspelo »iznajti«. To, kar dela glavno obravnavo 

                                            
1 Odločba z dne 23. 10. 2003, Uradni list RS, št. 114/2003, in OdlUS XII, 83. 

2 Odločba z dne 9. 2. 2017, OdlUS XXII, 15. 
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metodološko (še najbolj) verodostojno, je njena živa kontradiktornost, v skladu s katero 

ima vsaka od strank možnost neposredno,3 ustno in javno pojasniti svoje videnje zadeve 

ter ga podpreti z dokazi, ima pa tudi možnost oporekati navedbam druge stranke pred 

neodvisnim in nepristranskim sodiščem.4 Vse to prvostopenjskemu sodišču omogoča, da 

si sestavi celostno sliko o zadevi, upoštevajoč (med drugim) tudi presojo subtilnih 

mehanizmov verbalne in neverbalne komunikacije, na podlagi katerih si zgradi sliko o 

verodostojnosti obdolženca in prič.5  

 

Čeprav v slovenskem modelu6 pride v tej fazi postopka do mešanja dveh metodoloških 

pristopov, zahteve, da sodnik razišče dejansko stanje in se dokoplje do resnice 

(instrukcijska maksima)7 in vzporedno s tem, načela kontradiktornosti, je temeljno 

izhodišče kljub temu enako. Prvostopenjsko sojenje je (z več ali manj aktivnosti sodnika) 

namenjeno celostnemu presojanju krivde na kontradiktoren, usten, neposreden in javen 

način.  

 

Drugostopenjsko sojenje pa je praviloma nekaj povsem drugega.8 Res je, da so ureditve 

pritožbenih postopkov v svetu zelo raznolike.9 Ponekod je drugostopenjsko sojenje lahko 

                                            
3 Bistveni del pravice do poštenega sojenja, kot jo zagotavlja 22. člen Ustave, je tudi izvedba 

postopkov, v katerih se v skladu z načelom neposrednosti raziščejo in ugotovijo vsa relevantna 

dejstva in okoliščine v zvezi z obravnavanim dogodkom. Odločba Ustavnega sodišča št. Up-

309/04 z dne 11. 10. 2006, Uradni list RS, št. 112/06, in OdlUS XV, 97 (točka 8).  

4 O tem je v slovenskem prostoru veliko pisal B. M. Zupančič. Glej recimo njegov Prispevek k 

teoriji kontradiktornosti v kazenskem procesu, Zbornik znanstvenih razprav, 1984, l. 44, str. 159–

184.Tokrat ob strani puščam vprašanji, kateri tip kazenskega postopka je bolj primeren in ali je 

instrukcijska maksima najprimernejše epistemološko orodje. Dejstvo je, da noben demokratičen 

pravni sistem ne uporablja drugačnega celovitega ugotavljanja izida pravne zadeve, kot je glavna 

obravnava.  

5 Ustavno sodišče je v odločbi št. Up-309/04 pojasnilo, da si lahko sodnik ustvari sliko o 

individualnostih oziroma posebnostih posameznega dokaza ter subjektivno mnenje o 

verodostojnosti zaslišanih prič le, če sam neposredno sodeluje pri izvajanju dokazov, tako da sam, 

s svojimi čutili (ne pa prek posrednika) zazna naravo in vsebino dokaznih sredstev (točka 5). 

6 Podobno velja tudi za druge primerljive kontinentalne ureditve.  

7 Dolžnost ugotavljanja resnice in popolnosti dejanskega stanja izhaja iz 17. člena ZKP; tako za 

sodnika kot celo za tožilca.  

8 Pritožbena faza postopka se je zgodovinsko razvila kasneje, še posebej v common law 

sistemih, kjer se je pojavila šele na prelomu iz devetnajstega v dvajseto stoletje. Glej P. D. 

Marshall, A comparative analysis of the right to appeal, Duke Journal of Comparative and 

International Law, 2011, l. 22, št. 1,  str. 4–12. Tako se celotna filozofija smisla pritožbenega 

postopka med obema sistemoma razlikuje tudi v skladu s strukturo postopkov kot ju opisuje 

Damaška: kontinentalni sistemi imajo hierarhični model avtoritete, common law pa 

koordinativnega. Glej M. Damaška, The Faces of Justice and State Authority (A Comparative 

Approach to the Legal Process), Yale University Press, New Haven 1986. 
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namenjeno ponovnemu razsojanju tako glede pravnih kod dejanskih vprašanj in je tako 

še najbolj podobno prvostopenjskemu (recimo Italija), spet drugje pa je precej bolj 

zamejeno. Prav tako se ureditve pravnih sredstev močno razlikujejo glede obsega, ki ga 

pritožniki lahko navajajo (samo pravna vprašanja, včasih kombinacija pravnih in 

dejanskih) in obsega pooblastil, ki jih imajo pritožbena sodišča (dispozitivnost oziroma 

delovanje po uradni dolžnosti).10  

 

V slovenskem prostoru je drugostopenjsko sojenje vsebinsko in postopkovno izrazito 

zamejeno. Slovenski pritožben postopek namreč (praviloma) ni namenjen celostnemu 

ugotavljanju dejanskega stanja, tehtanju dokazov, presojanju verodostojnosti prič in 

podobno, temveč je pravno sredstvo pritožbe bolj instrument nadzora nad sodišči prve 

stopnje,11 ki zagotavlja pravilnost in zakonitost končne odločitve. Na splošno bi lahko 

trdili, da je slovenski drugostopni postopek bistveno bolj dispozitiven kot postopek na prvi 

stopnji. Pritožbo zoper prvostopenjsko sodbo lahko vložita tako obdolženec kot tožilec; v 

tem smislu je pravno sredstvo simetrično.12 Pritožbeno sodišče pa se (z izjemo redkih 

vprašanj, o katerih odloča po uradni dolžnosti) osredotoča predvsem na vprašanja, ki so 

za katero od strank ostala sporna.13 V našem kazenskem postopku torej pritožbeni 

postopek, v nasprotju z nekaterimi drugimi sistemi, ni zasnovan kot faza, v kateri bi prišlo 

do ponovitve sojenja pred sodiščem druge stopnje in v tem pogledu, razen kadar to 

sodišče izvede glavno obravnavo, ne pride do celostnega tehtanja krivde oziroma 

nedolžnosti.14  

 

Prav tako so omejena odločevalska pooblastila pritožbenega sodišča. V izogib 

ponavljanju navedb iz odločbe, naj zgolj poudarim, da je glavna obravnava pred 

sodiščem druge stopnje zelo redka. Opravi se samo, če je treba zaradi zmotne ali 

nepopolne ugotovitve dejanskega stanja izvesti nove dokaze ali ponoviti že prej izvedene 

dokaze in če so podani opravičeni razlogi za to, da se zadeva ne vrne sodišču prve 

stopnje v novo glavno obravnavo (prvi odstavek 380. člena ZKP). V takem primeru so na 

glavno obravnavo seveda vabljene stranke, tudi obdolženec (drugi odstavek 380. člena 

                                                                                                                              
9 Neverjetno malo raziskovalne energije je bilo posvečene primerjalnim analizam pritožbenih 

postopkov. Glej recimo P. D. Marshall, nav. delo, str. 1–45.  

10 Ibidem, str. 22–24.  

11 Z. Fišer, v: K. Šugman Stubbs, P. Gorkič, Z. Fišer, Temelji kazenskega procesnega prava, GV 

Založba, Ljubljana 2020, str. 500. 

12 V nasprotju z, recimo, ureditvijo v ZDA, kjer gre za asimetrijo. V določenih primerih se sme 

zoper prvostopenjsko sodbo pritožiti obdolženec, medtem ko tožilec nima pritožbe zoper oprostilno 

sodbo. K. Stith, The Risk of Legal Error in Criminal Cases: Some Consequences of the 

Asymmetry in the Right to Appeal, University of Chicago Law Review, 1990, l. 57, str. 1–61. 

13 Z. Fišer, nav. delo, str. 504. 

14 V nasprotju z nemškim sistemom, kjer se v primeru, ko se ugotovi, da je pritožba glede 

dejanskega stanja in prava utemeljena, izvede t. i. Berufung; glavna obravnava. Ta je izvedena z 

vsem arzenalom procesnih pravic obdolženca, kot obravnava na prvi stopnji. M. Bohlander, 

Principles of German Criminal Law, Hart, Oxford in Portland 2012, str. 256–259. 
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ZKP). Če slovensko pritožbeno sodišče podvomi v pravilnost ugotovljenega dejanskega 

stanja, praviloma uporabi svoja kasatorna pooblastila in zadevo vrne v ponovno sojenje 

na prvo stopnjo, kjer se izvede glavna obravnava.  

 

Praviloma torej drugostopenjsko sodišče odloča na seji in v tem primeru ima sodišče 

možnost, da stranki o seji obvesti, če meni, da bi bilo to koristno za razjasnitev zadeve 

(445. člen ZKP). Presoja vprašanja, ali bi bila prisotnost obdolženca koristna, je torej v 

rokah sodišča. Po sodni praksi Vrhovnega sodišča mora presoja pritožbenega sodišča o 

dopustnosti posega v pravico do sojenja v navzočnosti temeljiti na prepričljivih razlogih. 

Vrhovno sodišče je v navedenih odločitvah poudarilo, da dolžnost obrazložitve odločitve 

sodišča preprečuje samovoljno odločanje.15 Pri tem ima sodišče dolžnost, da o seji 

obvesti bodisi obe stranki bodisi nobene.16 Tudi v primeru, ko obdolženec ni obveščen o 

seji, pa je v postopku zagotovljena kontradiktornost v pisni obliki, saj se izvod pritožbe po 

376. členu ZKP vroča nasprotni stranki, ki ima nato pravico vložiti odgovor na pritožbo.17  

 

3. pravno in dejansko v slovenski koncepciji pritožbene seje 

 

V slovenskem sistemu se lahko pritožba vloži tako zaradi dejanskih kot pravnih 

vprašanj.18 Ker ESČP, razumljivo, mnogo strožje presoja vprašanje prisotnosti 

obdolženca, kadar lahko pritožbeno sodišče presoja tudi dejanska vprašanja, je to 

vprašanje mnogo bolj občutljivo, obseg pooblastil sodišča pa ključen. Slovensko 

pritožbeno sodišče je pri presoji dejanskih vprašanj zamejeno. Nikakor ne more tehtati 

dokazov ali spreminjati dokazne ocene prvostopenjskega sodišča. Kot rečeno, praviloma, 

če podvomi v ugotovljeno dejansko stanje, izpodbijano sodbo razveljavi in zadevo vrne 

sodišču prve stopnje, da opravi novo obravnavo (prvi odstavek 380. člena ZKP). Sme pa 

tudi samo opraviti glavno obravnavo, do česar pride zgolj izjemoma, če  obstajajo 

opravičeni razlogi, da se zadeva ne vrne sodišču prve stopnje v novo obravnavo (prvi 

odstavek 380. člena ZKP). 

 

Sodišče pa ima tudi pooblastilo, da samo spremeni dejansko stanje brez obravnave. Te 

možnosti so izrazito omejene in v praksi redke. To se zgodi zgolj v primeru, če je sodišče 

prve stopnje ugotovilo neko odločilno dejstvo na podlagi listinskih ali posredno izvedenih 

                                            
15 Sodbe Vrhovnega sodišča št. I Ips 85640/2010 z dne 29. 3. 2018, št. I Ips 3324/2015 z dne 6. 7. 

2018 in št. I Ips 978/2013 z dne 10. 1. 2019. 

16 V sodni praksi je sprejeto stališče, da je podana kršitev pravice do obrambe, če bi pritožbeno 

sodišče o seji obvestilo samo tožilca. Š. Horvat, Zakon o kazenskem postopku (ZKP) s 

komentarjem, GV založba, Ljubljana 2004, s. v. 445. člen ZKP. 

17 Sodišče mora obdolžencu zagotoviti, da se pred odločanjem pritožbenega senata seznani s 

stališči, pisnimi predlogi in drugimi navedbami tožilstva, mora pa imeti tudi možnost, da se do njih 

opredeli (Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-426/02).  

18 Podobno velja za nemški sistem, ki pozna več vrst pravnih sredstev tudi glede na obseg 

izpodbijanja: Berufung za pravna in dejanska vprašanja, Revision za pravna. Glej M. Bohlander, 

nav. delo, str. 251–276. 
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dokazov oziroma če je sodišče prve stopnje neko odločilno dejstvo ugotovilo z napačnim 

sklepanjem iz nekega drugega, sicer pravilno ugotovljenega dejstva (prvi odstavek 394. 

člena ZKP).19 V takem primeru je obravnava nepotrebna. ZKP pa pritožbenemu sodišču 

nikakor ne omogoča, da bi brez obravnave poseglo v dejansko stanje, ugotovljeno na 

podlagi zaslišanja prič.20  

 

Pomembno je razumeti, da lahko sodišče spremeni dejansko stanje brez obravnave tako 

v škodo kot v korist obdolženca (peti odstavek 392. člena ZKP). Vendar pa se posledici 

teh dveh vsebinsko različnih odločitev pomembno razlikujeta. Če sprememba ni bila 

narejena in favorem defensionis, če je torej sodišče spremenilo oprostilno sodbo v 

obsodilno, ima obdolženec pravico do polne pritožbe na Vrhovno sodišče (prva točka 

prvega odstavka 398. člena ZKP). Hkrati pa ne smemo pozabiti, da ima pritožbeno 

sodišče vedno tudi močno pooblastilo, da lahko tudi v primeru, ko ni bila podana pritožba 

zaradi napačno ugotovljenega dejanskega stanja, če ob presoji drugih vprašanj podvomi 

v dejansko stanje, ugotovljeno na prvi stopnji, sodbo razveljavi in vrne v ponovno sojenje. 

Ker gre za pooblastilo po uradni dolžnosti, lahko to stori zgolj in favorem defensionis (tretji 

odstavek 392. člena ZKP). 

 

Zoper sodbo Višjega sodišča ima obdolženec možnost vložiti zahtevo za varstvo 

zakonitosti (prvi odstavek 420. člena ZKP) oziroma pritožbo (ob izpolnjenosti pogojev iz 

prvega odstavka 398. člena ZKP). Ugotovimo torej lahko, da v našem pritožbenem 

postopku nikakor ne velja, da lahko pritožbeno sodišče na seji celostno presoja vprašanje 

krivde ali nedolžnosti. Takšno presojanje je pridržano zgolj in samo presoji na glavni 

obravnavi, pa naj bo ta pred prvostopenjskim ali pred drugostopenjskim sodiščem.  

 

4. Čemu je namenjena prisotnost obdolženca na seji pritožbenega sodišča 

 

Pred kakršnokoli nadaljnjo diskusijo o prisotnosti obdolženca na seji pritožbenega 

sodišča je pomembno razčistiti vprašanje, čemu je taka prisotnost sploh namenjena. 

Gotovo je legitimno stališče, da bi lahko bila že zgolj njegova prisotnost (brez možnosti 

aktivnega sodelovanja) v skladu s pravico do dostojanstva posameznika, o čigar usodi se 

razpravlja. Možno je torej zastopati stališče, da bi bilo vselej treba zagotoviti, da 

obdolženec sejo pritožbenega senata (pasivno) spremlja. Če pa se sprašujemo o aktivnih 

možnostih obrambe na seji pritožbenega senata, pa se tej aktivnosti postavljajo tudi neke 

logične omejitve, ki izvirajo iz narave pritožbenega postopka.  

 

Jasno je, da mora obdolženec uživati celoten spekter svojih pravic kot v postopku pred 

sodiščem prve stopnje, če pred drugostopenjskim sodiščem opravljajo glavno obravnavo 

in tako v celoti pretresajo tako dejanska kot pravna vprašanja. Nekoliko drugače pa je v 

sistemih, kjer so pooblastila pritožbenih sodišč omejena in se zadeve obravnavajo na 

                                            
19 Glej Š. Horvat, nav. delo, s. v. 392. člen ZKP. Kot pravi Fišer: »...na podlagi pravilno ugotovljenih 

odločilnih dejstev je prvo sodišče napravilo napačen končni sklep.« Z. Fišer, nav. delo, str. 542. 

20 Glej odločbo Ustavnega sodišča št. Up-309/04. 
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nejavni seji. Smisel obdolženčeve (aktivne) prisotnosti, ko se odloča o njegovi zadevi, je 

namreč lahko samo dvojen:  

 

1. ustno lahko pojasni svoje pritožbene navedbe;21  

2. »nadzira« (npr. dopolnjuje) poročilo poročevalca.22  

 

Povsem jasno pa je, da obtoženec na seji ne sme širiti pritožbenih razlogov ali navedb iz 

odgovora na pritožbo, navajati novih dejstev in predlagati novih dokazov niti ne sme 

ponavljati tega, kar je navedel v pritožbi ali odgovoru na pritožbo oziroma kar je povedal 

sodnik poročevalec, temveč lahko samo natančneje pojasni svoja stališča iz pritožbe 

oziroma odgovora na pritožbo.23 To je logično, saj bi bili v primeru, da bi bilo omogočeno 

širiti pritožbene razloge, kršeni tako načelo kontradiktornosti kot prekluzivnost roka za 

pritožbo. Še več: če bi dovolili takšno širjenje pritožbenih navedb, bi s tem onemogočali 

enakost orožij, saj bi s takšnim ravnanjem v izrazito slabši položaj spravili tožilca, ki se na 

nove navedbe ne bi bil mogel pripraviti in nanje ne bi mogel kvalitetno odgovoriti.  

 

Poleg tega imajo stranke pravico spremljati izvajanje sodnika poročevalca in izvajati neke 

vrste nadzor nad tem dejanjem. Če menijo, da poročilo sodnika poročevalca ni bilo 

izčrpno ali je zanemarilo pomembne dele navedb, ali je v nasprotju s podatki spisa, lahko 

predlagajo, da se preberejo posamezni deli spisa, ki pa jih morajo konkretno navesti. Če 

je obdolženec prisoten na seji, seveda ne sme biti zaslišan, ne more podati zagovora, 

temveč lahko le pojasni svoje že prej podane navedbe.  

 

Nikakor pa namen seje ne more in ne sme biti kakršnokoli ugotavljanje in raziskovanje 

dejanskega stanja (npr. preverjanje dokazov, tehtanje dokazov ipd.) ali ustvarjanje vtisa o 

verodostojnosti obdolženca in njegovih navedb.24 Iz zgoraj navedenih razlogov je jasno, 

                                            
21 Obdolžencu je z neposrednim in ustnim nastopanjem pred višjimi sodniki dana možnost, da 

prepriča sodišče o utemeljenosti pritožbe, o čemer bi lahko sodišče sicer sklepalo le na podlagi 

pisne dokumentacije v spisu (Odločba Ustavnega sodišča št. Up-171/14, točka 14).  

22 Pritožnik, ki je navzoč na seji, lahko zahteva dopolnitev poročila, če meni, da to ni dovolj izčrpno. 

Prim. sodbe Vrhovnega sodišča v zadevah št. I Ips 85640/2010, št. I Ips 3324/2015 in št. I Ips 

978/2013. Glej tudi sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 25746/2013 z dne 16. 10. 2014: »Namen 

navzočnosti obdolženca oziroma njegove obrambe na seji višjega sodišča namreč ni le v 

natančnejšem pojasnjevanju stališč iz pritožbe oziroma odgovora na pritožbo, torej v dajanju 

pojasnil k pritožbi v okviru uveljavljanih pritožbenih razlogov, temveč predvsem v kontroli poročila 

sodnika poročevalca, ki ga ta poda na pritožbeni seji. Če obdolženec oziroma njegov zagovornik, 

ki sta navzoča na seji senata, menita, da poročilo sodnika poročevalca ni bilo dovolj izčrpno ali da 

je v nasprotju s podatki spisa, lahko predlagata, da se preberejo posamezni spisi oziroma deli 

spisov, oziroma lahko zahtevata, da se poročilo dopolni s prebiranjem določenih dokazov, ki so 

sicer že bili izvedeni na glavni obravnavi pred sodiščem prve stopnje.« (točka 13).  

23 H. Štefan, nav. delo, s. v. 378. člen.  

24 Glej odločbo Ustavnega sodišča št. Up-309/04, v kateri je sodišče razveljavilo odločbo višjega 

sodišča in zapisalo: »Bistveni del pravice do poštenega sojenja je tudi izvedba postopkov, v 
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da je temu namenjena glavna obravnava kot kontradiktoren, javen, neposreden, usten 

način izvajanja dokazov. Če bi dovolili kaj takega, bi s tem povsem porušili konstelacijo 

sojenja, saj je samo prvostopenjsko sodišče v živo videlo vse priče, obdolženca, 

morebitne sostorilce, izvedence ipd. in samo to sodišče je lahko opravilo celostno presojo 

vseh dejstev.  

 

Ne smemo namreč pozabiti na pomemben vidik sojenja, namreč psihologijo sojenja, ki 

govori proti kakršnemukoli aktivnemu sodelovanju obdolženca na pritožbeni seji, na kateri 

se dokazov ne obravnava celostno. V tem pogledu je lahko sporno že kakršnokoli 

omogočanje nastopa obdolženca. Človeško nemogoče je namreč pričakovati, da si o 

obdolžencu (tudi če podaja samo svoje videnje zadeve v okviru pritožbe), ki govori na 

določen način in se tudi vsestransko neverbalno izraža, sodišče ne bi ustvarilo svojega 

mnenja.25 Sodniki bodo vedno (zavestno ali nezavedno) ocenjevali njegovo simpatičnost, 

socialni sloj, etnično pripadnost, spolno privlačnost ipd., posledično pa tudi njegovo 

verodostojnost. Številne študije kažejo, da vsi ti dejavniki izrazito vplivajo na rezultat 

sojenja.26 Tako ni nemogoče trditi tudi, da je sojenje, na katerem je prisoten samo 

                                                                                                                              

katerih se v skladu z načelom neposrednosti raziščejo in ugotovijo vsa relevantna dejstva in 

okoliščine v zvezi z obravnavanim dogodkom. V obravnavani zadevi je Višje sodišče kljub 

zahtevam, ki izhajajo iz načela neposrednosti, brez pritožbene obravnave samo sprejelo oceno o 

neverodostojnosti nekaterih prič in njihovim izpovedbam posredno priznalo manjšo dokazno moč 

ter nato samo odločilo še o višini deležev na skupnem premoženju. S tem je poseglo v pravico do 

poštenega sojenja, kot jo zagotavlja 22. člen Ustave.« (točka 8) 

25 Pionir kognitivne psihologije, Ulric Neisser je zapisal, da: »… so gledanje, poslušanje in 

spominjanje akti konstrukcije, ki lahko vodijo do bolj ali manj uporabnih informacij, odvisno od 

okoliščin.« U. Neisser, Cognitive Psychology, Psychology Press, New York, London 1967, str. 10.  

26 Samo nekaj primerov iz obsežnega korpusa literature, recimo G. Allport,  The Nature of 

Prejudice (3. izd.). Perseus Books, Cambridge, Massachusetts 1979; R. Bull, D. Carson (ur.), 

Handbook of Psychology in Legal Contexts, John Wiley & Sons, Chichester 1995; C. Stangor, , 

Stereotypes and Prejudice: Essential Readings,Taylor & Francis. Philadelphia 2000; V. Y. Yzerbyt,  

R. Spears, Social, Cultural and Cognitive Factors in Stereotype Foundation v: C. McGarty, V. Y. 

Yzerbyt, R. Spears (ur.), Stereotypes as Explanations, Cambridge University Press, Cambridge 

2002, str. 1–15; A. Memon, A. Vrij, R. Bull, Psychology and Law (2. izd.), John Wiley & Sons, 

Chichester 2003; M. Hickson, D. W. Stacks, N.-J. More, Nonverbal communication: studies and 

applications (4. izd), Roxbury Publishing Company, Los Angeles 2004; M. Davis, K. A. Markus, S. 

B. Walters, Judging the Credibility of Criminal Suspect Statements: Does Mode of Presentation 

Matter? Journal of Nonverbal Behaviour 30 (2006), 181–198; E. Posner, Does Political Bias in the 

Judiciary Matter?, Implications of Judicial Bias Studies for Legal and Constitutional Reform, The 

University of Chicago Law Review, 75 (2008), str. 853–883; S. L. Brodsky, Credibility in the 

Courtroom: How Likeable Should an Expert Witness Be?, The Journal of the American Academy 

of Psychiatry and the Law 37 (2009/4), str. 325–532; J. J. Rachlinski, S. L. Johnson, A. J. Wistrich, 

C. Guthriet, Does Unconscious Racial Bias Affect Trial Judges?, Notre Dame Law Review, 84 

(2009/3), str. 1195–1246; D. E. Klein, G. Mitchell, The psychology of judicial decision making, 

Oxford University Press, Oxford 2010; B. Russel  (ur.), Perception of Female Offenders: How 
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obdolženi, ki ima možnost predstaviti svoje videnje zadeve, ne pa tudi vsi drugi 

udeleženci prvostopenjske obravnave, izrazito pristransko, in to ne vedno nujno v korist 

obdolženca. Tako ima lahko prisotnost obdolženca na pritožbeni seji za objektivnost in 

nepristranskost sojenje tudi določene (negativne) posledice.  

 

5. O razlikah med rednim in skrajšanim postopkom 

 

Narava pritožbenega postopka je enaka v rednem in v skrajšanem postopku in med njima 

ni bistvenih vsebinskih razlik. Tako s stališča vseh zgoraj navedenih razlogov, zakaj naj bi 

bil obdolženi prisoten oziroma odsoten iz seje, ni nikakršne razlike med rednim in 

skrajšanim postopkom. Tako kot v rednem, tudi v skrajšanem postopku obdolženec ne 

more širiti pritožbenih navedb, ne sme biti zaslišan ipd.  

 

Postavlja se torej vprašanje, kateri so tisti razlikovalni razlogi, ki bi lahko utemeljevali 

razliko glede prisotnosti obdolženca med rednim in skrajšanim postopkom. Edino, kar bi 

lahko opravičevalo razlikovanje med obema postopkoma sta teža očitka in teža ter 

narava sankcije, s tem pa posredno povezano vprašanje cilja skrajšanega postopka: bolj 

učinkovito postopanje. Vendar pa tudi to razlikovanje ne more biti povsem utemeljeno, saj 

je sicer res, da se v skrajšanem postopku obravnavajo blažje zadeve, vendar pa je tudi 

tam mogoče izreči zaporno kazen do treh let zapora. Tako lahko maksimalna izrečena 

kazen v skrajšanem postopku izrazito preseže celo povprečne izrečene kazni v rednem 

kazenskem postopku (kjer je mogoča seveda tudi »samo« pogojna obsodba). 

Upoštevajoč povedano, bi bila lahko poštena ločnica zarezana kvečjemu po nekem 

drugem, recimo sankcijskem kriteriju. Primeroma; obdolžencu se dovoli prisotnost na 

pritožbeni seji, če mu je bila izrečena zaporna kazen. Nikakor pa ne more biti razlikovalni 

element vrsta kazenskega postopka. Vendar pa je bil izvorni greh storjen z odločbo 

Ustavnega sodišča št. Up-171/14, ki je odprla vrata prisotnosti obdolženca v vseh rednih 

kazenskih postopkih, ne glede na te, pomembne razlikovalne kriterije.27  

                                                                                                                              

Stereotypes and Social Norms Affect Criminal Justice Responses, Springer, McGarty, New York 

2013. 

27 Čeprav se z izrekom odločbe št. Up-171/14 strinjam, pa se je Ustavnemu sodišču v obrazložitev 

zapisalo nekaj nerodnih obiter trditev. »Navzočnost obdolženega na pritožbeni seji ni sama sebi 

namen, saj lahko obdolženi, ki se je pritožil (oziroma njegova obramba), v skladu s tretjim 

odstavkom 378. člena ZKP predstavi glavne poudarke pritožbe in dodatno pojasni svoja stališča iz 

pritožbe, kontrolira poročanje sodnika poročevalca ter ob dovoljenju senata tudi dopolni pritožbene 

navedbe oziroma predlaga vpogled v določeno spisovno gradivo, ki je bilo sicer že izvedeno na 

glavni obravnavi pred sodiščem prve stopnje. Glede na to, da je pritožbeno sodišče pristojno 

presojati tako dejanska kot tudi pravna vprašanja, na določene kršitve pa je v skladu s 383. 

členom ZKP dolžno paziti tudi po uradni dolžnosti, sta lahko navzočnost pritožnika in njegovo 

opozarjanje na morebitne take kršitve ključnega pomena za odločitev o pritožbi, četudi pritožnik 

tega v pritožbi ni uveljavljal.« (točka 11).  

Tretji odstavek 378. člena ZKP namreč nikakor ne omogoča, da bi z dovoljenjem senata 

obdolženec lahko dopolnil pritožbene navedbe, pač pa zgolj to, da se v dopolnitev pritožbenih 
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Po mojem mnenju bi bila bolj primerna rešitev takšna, ki bi upoštevala vsebinski 

razlikovalni kriterij, kot je postavljen v tej odločbi, oziroma sankcijski kriterij in ne kriterij, ki 

se nanaša na vrsto kazenskega postopka.28 Takšna rešitev je tudi mnogo bolj v skladu s 

predstavljeno sodno prakso ESČP. Lahko bi bilo, recimo, sprejeto stališče, da 

dostojanstvo obdolženca zahteva, da je prisoten na seji, kadar se razpravlja o sankciji, ki 

bi omejila njegovo osebno svobodo; vendar tudi v tem primeru ne glede na tip 

kazenskega postopka.  

 

6. Sodna praksa ESČP 

 

ESČP je že v sedemdesetih letih dvajsetega stoletja odločilo, da spada vprašanje 

udeležbe obdolženca v postopkih pred sodiščem druge oziroma tretje stopnje v vsebino 

6. člena EKČP.29 V svoji sodni praksi je uveljavilo splošno načelo, da ima obdolženec 

pravico biti navzoč na sojenju pred prvostopenjskim sodiščem ter v določenih primerih 

tudi na sojenju pred instančnim sodiščem. Vendar pa, kot navaja že Memorandum o 

razumevanju sedmega protokola,30 imajo različna sodišča različnih držav podpisnic 

različna pravila glede pritožbenih postopkov, zato je državam prepuščeno, da urejajo 

pravico obdolženca do prisotnosti v pritožbenem postopku.  

 

ESČP tudi v novejši sodni praksi vztraja pri stališču, da dolžnost zagotoviti javnost sojenja 

v pritožbenem postopku ni absolutna.31 Še vedno velja, da 6. člen EKČP ne obsega 

vselej pravice do osebne udeležbe pritožnika na pritožbeni stopnji, niti kadar ima 

pritožbeno sodišče pristojnost proučiti zadevo z vidika pravnih in dejanskih vprašanj.32 V 

različnih primerih pa je ESČP poudarilo različne dejavnike, ki vplivajo na presojo tega 

                                                                                                                              

navedb prebere posamezne spise ali listine iz spisa oziroma vpogleda spisovno gradivo. Takšna 

zakonska ureditev je logična, saj bi v primeru, da bi res držalo to, kar je zapisano v odločbi, to 

pomenilo kršitev načela kontradiktornosti in prekluzivnost roka za pritožbo. Prav tako je iz istih 

razlogov vprašljivo, ali sme obdolženec res opozarjati sodišče na kršitve, ki jih ni navedel v 

pritožbi, pa jih sme sodišče preizkušati po uradni dolžnosti.  

28 To velja še posebej za naš sistem, ker med slovenskim rednim in skrajšanim postopkom ni 

bistvene razlike v učinkovitosti oziroma kvaliteti postopanja. 

29 Sodba v zadevi Delcourt proti Belgiji z dne 17. 1. 1970 (26. točka). 

30 Svet Evrope, Explanatory Report to the Protocol No. 7 to the Convention for the Protection of 

Human Rights and Fundamental Freedoms, Strasbourg, 22. 11. 1984 (točka 18). Dostopno 

na: 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0

9000016800c96fd 

31 Glej recimo sodbe v zadevah Keskinen in Veljekset Keskinen Oy proti Finski z dne 5. 6. 2012 

(31. točka), Styrmir Þór Bragason proti Islandiji z dne 16. 7. 2019 (64. točka) in Júlíus Þór 

Sigurþórsson proti Islandiji z dne 16. 7. 2019 (32. in 33. točka). 

32 Sodbe ESČP v zadevah Hoppe proti Nemčiji z dne 5. 12. 2002 (63. točka), , Keskinen in 

Veljekset Keskinen Oy proti Finski (34. točka), in Styrmir Þór Bragason proti Islandiji (64. točka) ter 

odločitev v zadevi Rippe proti Nemčiji z dne 2. 2. 2006 (49. točka). 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800c96fd
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800c96fd
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vprašanja. Če je mogoče odločiti na podlagi spisa, prisotnost ni potrebna.33 Enako velja, 

če pritožbeno sodišče odloča zgolj o razlagi pravnih pravil34 ali če pritožnik sicer izpodbija 

tudi dejanske ugotovitve prvostopenjskega sodišča, pa njegove navedbe v tej smeri niso 

bistvene za odločitev.35  

 

Pri tem sta še posebej pomembni zadevi Fejde proti Švedski (1991)36 in Hermi proti Italiji 

(2006).37 V zadevi Fejde je ESČP presodilo, da pritožba ni vsebovala pravnih oziroma 

dejanskih vprašanj, o katerih ne bi bilo mogoče primerno odločiti zgolj na podlagi stanja 

spisa (33. točka), v zadevi Hermi proti Italiji pa je Veliki senat spremenil sodbo senata, s 

katero je bila ugotovljena kršitev 6. člena EKČP. Veliki senat je ponovno poudaril, da je 

treba pri odločanju o javnosti obravnave na pritožbeni stopnji upoštevati tudi pravico do 

sojenja v razumnem roku in s tem povezano zahtevo po obvladovanju pripada sodnih 

zadev, ter da ima uvedba skrajšanega kazenskega postopka za cilj poenostavitev in s 

tem pospešitev kazenskih postopkov.38  

 

ESČP prav tako upošteva dejavnik možnosti uspeha s pritožbo, saj prisotnost ni 

potrebna, če obdolženi glede na vsebino pritožbe nima možnosti za uspeh.39 Pri presoji 

nujnosti udeležbe pritožnika na pritožbeni seji je treba upoštevati tudi težo očitanega 

kaznivega dejanja in višino prisojene kazni, saj ti dve okoliščini kažeta na stopnjo 

stigmatizacije, ki jo prinaša kazenska obsodba.40 Ta del je še posebej pomemben za 

naše razpravljanje o skrajšanem kazenskem postopku.41  

                                            
33 Sodbi ESČP v zadevah Keskinen in Veljekset Keskinen Oy proti Finski (34. točka) in Hoppe 

proti Nemčiji (64. točka) ter odločitev v zadevi Rippe proti Nemčiji (49. točka). 

34 Sodba ESČP v zadevi Sutter proti Švici z dne 22. 2. 1984 (30. točka); glej tudi sodbi v zadevah 

Ekbatani proti Švedski z dne 26. 5. 1988 (31. točka) in Keskinen in Veljekset Keskinen Oy proti 

Finski (39. točka). 

35 Sodba ESČP v zadevi Fejde proti Švedski z dne 29. 10. 1991 (33. točka). 

36 Ibidem. 

37 Sodba z dne z dne 18. 10. 2006. 

38 Po presoji ESČP je bilo pomembno, da so se pritožnikove navedbe v bistvenem nanašale na 

pravno opredelitev kaznivega dejanja, na razlago nacionalne zakonodaje in na veljavnost 

izvedenskih mnenj, čeprav je pritožnik izpodbijal tudi dejansko stanje. Zato je ESČP zaključilo, da 

njegova prisotnost na pritožbeni seji ni bila nujna. 

39 Sodba ESČP v zadevi Bulut proti Avstriji z dne 22. 2. 1996, (42. točka). 

40 V sodbah v zadevah Cani proti Albaniji z dne 6. 3. 2012, Kremzow proti Avstriji z dne 21. 9. 

1993, Kozlitin proti Rusiji z dne 14. 11. 2013, Abdulgadirov proti Azerbajdžanu z dne 20. 6. 2013 je 

ESČP ugotovilo kršitev 6. člena, ker pritožnikom ni bila omogočena udeležba na pritožbeni 

obravnavi, obsojeni pa so bili za težja kazniva dejanja.  

41 Novejša sodna praksa pa je uvedla strožjo presojo tudi v primeru blažjih kaznivih dejanj. Glej 

Goldmann in Szénászky proti Madžarski z dne 30. 11. 2010 in Kobaš proti Hrvaški z dne 4. 10. 

2018, kjer je ESČP ugotovilo kršitev 6. člena EKČP zaradi nenavzočnosti obdolženca na pritožbeni 

seji, čeprav sta bila pritožnika obsojena na pogojni zaporni kazni. Vendar pa je v primeru 

Goldmann in Szénászky proti Madžarski pritožbeno sodišče presojalo nove dokaze (20. točka). 
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Vendar pa se presoja pomena prisotnosti obdolženca v pritožbenem postopku tako z 

razvojem časa (kar je razumljivo) kot od sodbe do sodbe precej razlikuje. Od 

predstavljene ustaljene presoje posebej odstopajo sodbe v zadevah Arps proti Hrvaški in 

Bosak proti Hrvaški.42 V teh sodbah je ESČP ugotovilo kršitev 6. člena EKČP, ker 

obdolženec ni bil prisoten na pritožbeni seji. Zapisalo je ključno misel: kadar lahko 

pritožbeno sodišče presoja vprašanje krivde ali nedolžnosti celostno, ne samo z vidika 

navedb, ki jih obdolženi poda na sojenju pred sodiščem prve stopnje, temveč tudi z vidika 

tistih, ki se nanašajo na domnevno napačno ugotovljeno dejansko stanje ter pravilno 

uporabo materialnega in procesnega prava, pošten postopek zahteva navzočnost 

obdolženca na pritožbeni seji.43  

 

Postavlja se vprašanje, kako takšno sporočilo razumeti, saj je sporočilo zapisano precej 

nejasno, poleg tega pa tak ratio decidendi deloma odstopa od prej predstavljanih stališč 

tega sodišča. Prvič, ni povsem razvidno, kaj pomeni »celostna presoja vprašanja krivde in 

nedolžnosti«. Po klasičnem razumevanju, se vprašanje krivde celostno presoja samo na 

javni, kontradiktorni glavni obravnavi, ki je edino mesto, na katerem se celostno 

obravnavajo dokazna vprašanja in vprašanja krivde. Tudi v slovenski koncepciji 

kazenskega postopka je temu namenjena glavna obravnava na prvi ali drugi stopnji, 

nikakor pa se to ne dogaja na pritožbeni seji drugostopenjskega sodišča.  

 

In drugič, ni jasno, kaj pomeni sintagma »ne samo z vidika navedb, ki jih obdolženi poda 

na sojenju pred sodiščem prve stopnje, temveč tudi z vidika tistih, ki se nanašajo na 

domnevno napačno ugotovljeno dejansko stanje ter pravilno uporabo materialnega in 

procesnega prava«. Drugi del te povedi se verjetno nanaša na navedbe, ki so podane 

pred sodiščem druge stopnje. Ali moramo torej to, ključno poved, razumeti v smislu, da 

velja obveznost prisotnosti čim obdolženec na drugi stopnji navaja trditve, ki se nanašajo 

na domnevno napačno ugotovljeno dejansko stanje ter pravilno uporabo materialnega in 

procesnega prava, ne glede na to, kako utemeljene so njegove navedbe?  

 

Situacijo pa še bolj zaplete tretji pogled na zapisano poved; ni namreč jasno, v kakšnem 

razmerju sta prvi in drugi del povedi. Če je prvi del povedi nujni pogoj za izpolnitev 

celotne zahteve, potem je drugi del povedi namreč odveč, razen če se bere v kontekstu 

utemeljenosti obdolženčevih navedb. Čim ima drugostopenjsko sodišče pač možnost 

celostno presojati vprašanja krivde, to namreč vedno zajema presojo tako dejanskih kot 

pravnih vprašanj, pod pogojem, da jih seveda obtoženi v drugostopenjskem postopku 

zatrjuje. Ni si namreč mogoče zamisliti celostne presoje vprašanja krivde brez pretresanja 

tako pravnih kot dejanskih vprašanj. Tako je najbolj verjetno branje celotne povedi 

sledeče: čim lahko pritožbeno sodišče presoja vprašanje krivde ali nedolžnosti celostno, 

kadar presoja utemeljene pritožbene navedbe, ki se nanašajo bodisi na domnevno 

napačno ugotovljeno dejansko stanje bodisi na pravilno uporabo materialnega in 

procesnega prava, pošten postopek zahteva navzočnost obdolženca na pritožbeni seji. V 

                                            
42 Sodbi v zadevah Arps proti Hrvaški z dne 25. 10. 2016 in Bosak proti Hrvaški z dne 6. 6. 2019. 

43 Sodba v zadevi Arps proti Hrvaški (točka 24).  
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tem primeru je jasno, da mora biti obtoženi prisoten na seji, čim gre za celostno presojo 

vprašanja krivde, če seveda v pritožbenih navedbah utemeljeno spodbija dejansko stanje 

ali uporabo prava.  

 

Drugo mogoče razumevanje sporočila iz zadev Arps in Bosak, če pogoj celostnega 

obravnavanja krivde razumemo širše, da se namreč ne nanaša samo na glavno 

obravnavo, pa je takšno, da je obdolženčeva prisotnost na seji pritožbenega sodišča 

vedno obvezna. Vendar pa večinski korpus sodne prakse ne izhaja iz tega stališča. 

Povsem v skladu z zgornjimi razmišljanji je recimo stališče iz zadeve Zahirović proti 

Hrvaški,44 da ima obdolženec pravico biti navzoč pred pritožbenim sodiščem, kadar mora 

sodišče neposredno oceniti dokaze, ki jih predloži obdolženi za namen dokazovanja, da 

ni storil očitanega kaznivega dejanja.45 Takšno stališče je seveda razumljivo, saj 

pritožbeno sodišče neposredno ocenjuje dokaze, kar pomeni, da dela dokazno oceno.  

 

Da bo zadeva še bolj kompleksna, pa je ESČP v svojih odločitvah večkrat poudarilo, da je 

treba pri odločanju o nujnosti javne obravnave na pritožbeni stopnji upoštevati tudi 

pravico do sojenja v razumnem roku ter s tem povezani zahtevi po dobrem vodenju 

sodnih postopkov (ang. proper administration of justice) in obvladovanju pripada sodnih 

zadev.46 Ker obdolženčeva osebna navzočnost v pritožbenem postopku ni tako 

pomembna kot v postopku pred sodiščem prve stopnje, ima država pogodbenica na tem 

področju prosto presojo, kdaj razlike v sicer primerljivih položajih opravičujejo različno 

obravnavo.47 V tem primeru je prav narava skrajšanega postopka tista, ki utemeljuje 

odstop od obvezujočega pravila po obdolženčevi prisotnosti v pritožbenem postopku (pod 

zgoraj opisanimi pogoji).  

 

7. Za konec 

 

Prisotnost obdolženca na seji pritožbenega sodišča v skrajšanem postopku, glede na 

odločitev Ustavnega sodišča, torej ni obvezna.48 V odločbi smo oblikovali nekaj kriterijev, 

                                            
44 Zahirović proti Hrvaški z dne 25. 4. 2013 (56. točka). Glej tudi  sodbo v zadevi Dondarini proti 

San Marinu z dne 6. 7. 2004 (27. točka). 

45 Glej tudi ECHR, Guide on Article 6 of the European Convention on Human Rights – right to a 

fair trial (criminal limb), 30. april 2020, str. 51 in 52. 

46 Sodbe ESČP v zadevah Monnell in Morris proti Združenemu kraljestvu z dne 2. 3. 1987 (59. 

točka), Fejde proti Švedski (31. točka obrazložitve), Hermi proti Italiji( 80. točka) in Hoppe proti 

Nemčiji, 63. točka obrazložitve ter v odločitvi v zadevi Rippe proti Nemčiji (49. točka). 

47 Sodba ESČP v zadevi Kamasinski proti Avstriji z dne 19. 12. 1989 (106. točka). V tej zadevi je 

ESČP odločilo je, da pritožniku ni bila kršena pravica iz 6. člena EKČP, ker sodišče druge stopnje 

v avstrijskem pravu ni izvajalo dokazov ali ponovno presojalo pritožnikove krivde ali nedolžnosti, 

pritožba se ni nanašala na pritožnikov značaj ali osebnost, na seji pritožbenega senata je 

pritožnika zastopal odvetnik, sodišče pa tudi ni imelo pravice dosoditi strožje kazni (107. točka). 

48 Sama se nagibam tudi k stališču, da bi povsem enaki razlogi morali veljati tudi v rednem 

postopku.  
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ki se jih lahko uporabi pri presoji vprašanja prisotnosti obdolženca na seji. Ti kriteriji ne 

predstavljajo zaprtega sezama razlogov, navedeni so primeroma in alternativno. 

Obdolženčeva prisotnost se ne zahteva, kadar so predmet presoje pred pritožbenim 

sodiščem pravna vprašanja ali kadar pritožnik zgolj ponavlja očitke, na katere je v 

zadostni meri odgovorilo že sodišče prve stopnje, ali kadar je pritožba očitno 

neutemeljena.  

 

Obdolženec pa ima, na primer, pravico prisostvovati na pritožbeni seji, kadar je na seji 

prisoten tožilec (kontradiktornost), kadar vsebuje pritožba nove dokaze in nove navedbe, 

ki jih sodišče prve stopnje še ni presojalo (ne pa, kadar gre za ponavljanje navedb 

oziroma obtoženčeve interpretacije dokazov, na katero je prvostopenjsko sodišče že 

prepričljivo odgovorilo), ali kadar pritožbene navedbe vzbujajo dvom v ugotovljeno 

dejansko stanje, ali pritožbeno sodišče pred pritožbeno sejo meni, da bi očitki iz pritožbe 

lahko vodili do uporabe petega odstavka 392. člena ZKP.  

 

Ocenili smo, da so te izjeme od zahteve po prisotnosti na seji pritožbenega sodišča v 

skladu z Ustavo in sodno prakso ESČP. Lahko da bo nadaljnji razvoj sodne prakse 

prinesel prepričanje, da je zaradi varovanja obdolženčevega dostojanstva njegova 

prisotnost tudi na pritožbeni seji v skrajšanem postopku zahtevana, čim izrazi željo biti 

prisoten. Pri presoji vprašanja njegove aktivne udeležbe na takšni seji, pa se postavljajo 

kompleksna vprašanja meja takšne udeležbe, kjer je treba v ozir vzeti tudi pomembne, 

zgoraj opisane kontraindikacije obdolženčeve prisotnosti za objektivnost in 

nepristranskost sojenja.  

 

 

 

 

 

       dr. Katja Šugman Stubbs, l.r. 

           Sodnica 

 

 


