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ODKLONILNO LOČENO MNENJE SODNICE DR. ŠPELCE 
MEŽNAR K ODLOČBI ŠT. Up-511/17 Z DNE 7. 1. 2021 

 
 

1. Strinjam se z vsemi nosilnimi razlogi odločbe, ki opredeljujejo vsebino in domet pravice 

do obrambe iz prve alineje 29. člena Ustave. Na abstraktni ravni soglašam z večino, da je 

potrebno v kazenskem postopku uskladiti potrebo po ohranitvi veljavnosti (psiholoških) 

testov in temeljna ustavnoprocesna jamstva. 

 

2. Drugače od večine pa gledam na uporabo abstraktnih stališč v konkretnem primeru. 

Menim, da je sodišče v izhodiščem kazenskem postopku ravnalo prav tako, kot mu 

nalaga naša odločba.  

 

3. Obramba je sodišču s pisno vlogo (prvič 30. 1. 2014) predlagala, naj kliničnega 

psihologa pozove k predložitvi rezultatov preizkusov osebnostnega vprašalnika MMPI-

201 in Rorschackovega preizkusa, da bi jih lahko ocenil še drug strokovnjak. Sodišče 

(prve stopnje) je predlog zavrnilo prav s sklicevanjem na potrebo po zagotavljanju 

veljavnosti testov. 

 

4. Sodišče prve stopnje je po mojem mnenju ravnalo skladno s stališčem Ustavnega 

sodišča (22. točka obrazložitve). Dopis obrambe, naj ji sodišče izroči celotno 

dokumentacijo, je zavrnilo zato, ker bi (neomejeno) razkritje – poštno pošiljanje celotne 

dokumentacije obrambi – pomenilo grožnjo in realno nevarnost za veljavnost testov. Da 

bi popolno razkritje psiholoških testov na prav tak način, kot ga je predlagala obramba, 

škodovalo njihovi veljavnosti, za večino ni sporno. 

 

5. Hkrati pa iz odločbe izhaja, da je sodišče skoraj leto in pol po tem, ko je zavrnilo 

predlog obrambe po neomejenem razkritju psiholoških testov, na glavni obravnavi (14. 5. 

2015) vpogled v psihološke teste obrambi omogočilo. Če bi obramba na glavno 

obravnavo pripeljala svojega strokovnjaka (kliničnega psihologa) ali če bi to tedaj zgolj 

predlagala, bi ji lahko sodišče omogočilo prav to, kar mu sedaj večinska odločba nalaga. 

Zato menim, da je uporaba sicer abstraktno pravilnih meril v konkretnem primeru 

napačna in do sodišč prestroga. 

 

           Špelca Mežnar, l.r. 

              Sodnica 
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