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Ustavno sodišče je odločitev v tej zadevi sprejelo soglasno. V postopku deliberacije so se 

odpirala tudi vprašanja, ki niso bila odločilna za presojo, so pa tesno povezana z 

vprašanjem instituta odloga ali prekinitve izvršitve kazni. V tem ločenem mnenju podajam 

svoj strnjen pogled na širše vidike oziroma probleme navedenega instituta. 

 

Glavni cilj kazenskega postopka 

 

Če rečemo, da je glavni cilj kazenskega postopka, da morajo biti zadeve obravnavane v 

skladu z zakonom in pravično, zveni to kot poenostavitev, če pri tem ne upoštevamo 

naslednjih elementov cilja postopka: 1) obsodba krivih in oprostitev nedolžnih, 2) enako 

obravnavanje tožilstva in obrambe, 3) upoštevanje pravic obdolženca, kot jih določajo 

Ustava, mednarodne konvencije in Zakon o kazenskem postopku (v nadaljevanju ZKP), 

4) upoštevanje in varstvo pravic oškodovanca in drugih udeležencev v postopku, 5) 

učinkovito obravnavanje zadev z ustrezno hitrostjo. 

 

Hitrost v kazenskih zadevah, a ne na škodo pravnosti in pravičnosti, je zaželena iz več 

razlogov: 1) kazenska sankcija mora biti izrečena hitro, brez nepotrebnega odlašanja, 

storilcu ne bi smeli dovoliti, da stori novo kaznivo dejanje, še preden je bilo razsojeno o 

obtožbi za prej storjeno oziroma je bila zanj izvršena kazen, 2) obdolženci bi morali biti, 

kadar ni dovolj dokazov, razbremenjeni obdolžitev takoj, ko je to mogoče, 3) javnost 

upravičeno pričakuje, da so kazniva dejanja oziroma njihovi storilci čim hitreje odkriti in da 

so zoper njih izvedeni ustrezni postopki, 4) žrtve kaznivih dejanj dobijo najboljše 

zadoščenje s čim hitrejšo odločitvijo sodišča, 5) obdolženci, ki želijo spremeniti način 

življenja, to lažje storijo, če je postopek izveden hitro, 6) načelo resnice je najbolje 

varovano, če so dokazi pred sodiščem sveži. 
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Pomen pravnomočnosti 

 

Pravna varnost narekuje, da se od določenega trenutka dalje kazenska (ob)sodba ne 

more več spreminjati. Ta trenutek je čas nastopa pravnomočnosti sodbe. Takrat se šteje, 

da je sodba odgovorila na vsa relevantna dejanska in pravna vprašanja na dokončen in 

nedvoumen način. Pravnomočnost sodbe pomeni, da odločitve ni več mogoče izpodbijati 

in spreminjati (t. i. negativen učinek) ter da vsebuje zapoved, da se mora izvršiti (t. i. 

pozitiven učinek).1  

 

Vendar pa pravni red, kljub velikemu pomenu pravnomočnosti za pravno varnost, 

dopušča, da se pod določenimi pogoji preizkuša tudi pravilnost in zakonitost 

pravnomočne sodbe. Pravne napake pravnomočnih odločitev so lahko katastrofalne tako 

z vidika posameznika oziroma njegovega interesa kot z vidika javnosti oziroma interesa 

družbene skupnosti.2  

 

Zahteva za varstvo zakonitosti 

 

Zahteva za varstvo zakonitosti v našem pravu je izredno pravno sredstvo, ki ne zadrži 

izvršitve sodbe. Razlog za to je v sami naravi izrednih pravnih sredstev in že navedenega 

pomena pravnomočnosti. Vendar je učinek nesuspenzivnosti ublažen z institutom odloga 

ali prekinitve izvršitve kazni, ki ga urejata tretji odstavek 422. člena in četrti odstavek 423. 

člena ZKP. Sodišče prve stopnje ali Vrhovno sodišče lahko odložita ali prekineta izvršitev 

kazni po uradni dolžnosti. Obsojenec sicer lahko predlaga takšno odločitev sodišču, to 

sodišče pa v primeru negative presoje o tem ne izda sklepa niti ne obvesti obsojenca. 

Postopek odločanja v zakonu ni določen, v praksi pa je zgolj od sodnika poročevalca 

odvisno, ali bo senatu Vrhovnega sodišča predlagal odločanje o odlogu ali prekinitvi 

izvršitve kazni. Negativna odločitev je tako le v rokah poročevalca in je ni mogoče 

preizkušati niti v primerih, ko je očitno, da so (bili) podani razlogi za odlog ali prekinitev 

izvršitve kazni in se to kasneje tudi potrdi z razveljavitvijo sodbe. 

 

Druga pomanjkljivost opisane ureditve je razlaga in uporaba navedenih določb v sodni 

praksi, po kateri se izvršitev kazni odloži ali prekine le v primerih, ko je podana velika 

verjetnost, ki meji na gotovost, da bo vložnik z zahtevo za varstvo zakonitosti uspel.3 

Takšna razlaga v večini primerov vodi k temu, da sodišče odloži ali prekine izvršitev kazni 

šele, ko je že odločilo o zahtevi, ni pa še izdalo sodbe. 

 

 

                                            
1 D. Krapac, Kazneno procesno pravo, Prva knjiga: Institucije, II. izmenjeno i dopunjeno izdanje, 

Narodne novine, d. d., Zagreb 2003, str. 216, robna št. 32. 

2 T. Vasiljevič, Sistem krivičnog procesnog prava SFRJ, Treče izmenjeno in dopunjeno izdanje, 

Savremena administracija, Beograd 1981, str. 664. 

3 Š. Horvat, Zakon o kazenskem postopku s komentarjem, GV Založba, Ljubljana 2004, str. 916.  
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Trajanje kazenskih postopkov in odložitev ali prekinitev izvršitve kazni 

 

Če kazenski postopek pred Vrhovnim sodiščem traja (pre)dolgo, se lahko zgodi, da 

obsojenec velik del kazni ali celo kazen v celoti prestane, preden je odločeno o njegovi 

zahtevi. V primeru, da se kasneje izkaže, da je bila zahteva utemeljena, izvršena kazen 

pomeni hud poseg v pravico posameznika do osebne svobode, pravno sredstvo pa se 

izkaže za neučinkovito pri varstvu obsojenčevih pravic. In obratno, če je izvršitev kazni 

odložena, zahteva pa je zavrnjena po daljšem času, izvršitev kazni ne more doseči 

svojega namena. V obeh primerih je pomembno, da je o zahtevi odločeno v razumnem 

času. Če je zahtevi ugodeno, to potrjuje utemeljenost odloga izvršitve kazni, če je zahteva 

zavrnjena, pa krajši odlog izvršitve kazni ne povzroči škodljivih posledic niti obsojencu niti 

javnemu interesu. 

 

Sklepno 

 

Temeljno vprašanje vsakega racionalnega kazenskega postopka je sprejetje zakonite in 

pravilne sodbe v razumnem času. Če je prehitro sojenje "mačeha pravici",4 pa predolgo 

trajanje postopka nedopustno posega v pravice obdolženca v skladu z rekom "pravica 

odložena, pravica odrečena" (justice delayed, justice denied). Izrečena kazen ne le, da 

izgubi smisel, upravičeno se lahko sprašujemo, ali je pravična. Zato je treba v kazenskem 

postopku poiskati ustrezno ravnotežje med posameznimi cilji postopka. Na eni strani 

moramo hkrati zagotoviti, da sodnega sistema ne obremenjujejo zgrešene ali 

neutemeljena obtožbe, na drugi strani pa morda tudi s spremembo zakona doseči, da 

določbe, ki naj sicer varujejo obdolženca pred napačno sodbo, v praksi v resnici le 

podaljšujejo kazenske postopke. 

 

Odločba Ustavnega sodišča v tej zadevi zakonodajalcu narekuje odpravo ugotovljene 

protiustavnosti v roku enega leta. Po mojem mnenju je to priložnost ne le za odpravo 

ugotovljene protiustavnosti, ampak za širši oziroma ponovni razmislek o konceptualnih 

spremembah kazenskega postopka in ne le o novi zaplati tolikokrat zakrpanega zakona. 

 

 

 

 

 

        Marko Šorli 

           Sodnik 

                                            
4 D. Krapac, nav. delo, str. 21, robna št. 39. 

 


