Opravilna št.:
Up-824/03
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2005:Up.824.03
Akt:
Ustavna pritožba A. A.:
- zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 1069/2003 z dne 28. 8. 2003 v zvezi s sklepom
Okrožnega sodišča v Ljubljani št. Ks 407/2003 z dne 28. 3. 2003 in
- zaradi kršitve pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja v postopku pred Okrožnim sodiščem v
Ljubljani v zadevi št. II Kpr 349/2002 in pred Višjim sodiščem v Ljubljani v zadevi št. I Kp 1069/2003
Izrek:
Ustavna pritožba A. A.: - zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 1069/2003 z dne 28. 8. 2003 v
zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. Ks 407/2003 z dne 28. 3. 2003 in - zaradi kršitve
pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja v postopku pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani v
zadevi št. II Kpr 349/2002 in pred Višjim sodiščem v Ljubljani v zadevi št. I Kp 1069/2003 se zavrže.
Evidenčni stavek:
Pritožnica, ki je v postopku, ki je pripeljal do izpodbijane sodne odločitve, nastopala kot subsidiarna
tožilka, v skladu s stališčem Ustavnega sodišča ni upravičena vložiti ustavne pritožbe zoper sklep o
zavrnitvi zahteve za preiskavo.
Ker pritožnica v zvezi z očitkom kršitve pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja v postopku, ki
je že končan, ni izkazala, da je pred vložitvijo ustavne pritožbe izkoristila predvideno sodno pot, je bilo
treba ustavno pritožbo tudi v tem delu zavreči

Geslo:
1.5.51.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o
ustavni pritožbi - Zavrženje.
1.4.52.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke v postopku ustavne pritožbe Izčrpanje pravnih sredstev.
1.4.52.3 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke v postopku ustavne pritožbe Upravičenost za vložitev ustavne pritožbe.
1.5.5.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Ločena mnenja članov - Pritrdilna mnenja.
Pravna podlaga:
Člen 55.1.2, 55.1.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]

Opomba:

Polno besedilo:
Up-824/03-6
12. 1. 2005
SKLEP
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus ustavne pritožbe A. A. iz Ž., ki jo zastopa zakonita
zastopnica B. B. iz Z., na seji senata dne 22. decembra 2004 in v postopku po četrtem odstavku 55.
člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94)
sklenilo:
Ustavna pritožba A. A.:
- zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 1069/2003 z dne 28. 8. 2003 v zvezi s sklepom
Okrožnega sodišča v Ljubljani št. Ks 407/2003 z dne 28. 3. 2003 in
- zaradi kršitve pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja v postopku pred Okrožnim sodiščem v
Ljubljani v zadevi št. II Kpr 349/2002 in pred Višjim sodiščem v Ljubljani v zadevi št. I Kp 1069/2003
se zavrže.
Obrazložitev
A.
1. S sklepom, izpodbijanim z ustavno pritožbo, je bila pravnomočno zavrnjena zahteva pritožnice kot
subsidiarne tožilke (oškodovanke kot tožilke) za preiskavo zoper obdolženega zaradi poskusa
nadaljevanega kaznivega dejanja izsiljevanja po prvem odstavku 218. člena Kazenskega zakonika
(Uradni list RS, št. 63/94 in nasl. - v nadaljevanju KZ) v zvezi s kaznivim dejanjem zlorabe uradnega
položaja ali uradnih pravic po drugem in prvem odstavku 261. člena KZ.
Ustavna pritožnica navaja, da je izpodbijana odločitev sodišča protipravna, v nasprotju z veljavno
zakonodajo in sodno prakso. Postopek, ki je pripeljal do izpodbijane odločitve, naj bi tako odstopal od
splošnih pravnih standardov, da so se vložena pravna sredstva spremenila v neutemeljena in s tem
neučinkovita. Zaradi izpodbijane odločitve naj bi ji bila nezakonito odvzeta možnost, da bi bila v
postopku obravnavana kot oškodovanka. Meni, da bi ji pravnomočna obsodilna sodba prinesla
zadoščenje, ki bi bilo v konkretni zadevi mnogo pomembnejše kot odškodnina. Zatrjuje, da so bili z
izpodbijanim sklepom kršeni 2., 8., 14., 15., 21., 22., 23. in 34. člen Ustave ter prvi odstavek 6. člena
in 13. člen Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP,
št. 7/94 - v nadaljevanju EKČP). Predlaga, naj Ustavno sodišče ugotovi kršitev zatrjevanih človekovih
pravic in izpodbijani sklep spremeni tako, da se zoper obdolženega uvede preiskava pred drugim
preiskovalnim sodnikom Okrožnega sodišča v Ljubljani.

2. Pritožnica v zvezi s postopkom odločanja o vloženi zahtevi za preiskavo zatrjuje tudi kršitev pravice
do sojenja v razumnem roku (prvi odstavek 23. člena Ustave in prvi odstavek 6. člena EKČP). S tem v
zvezi navaja, da se celotna zadeva vleče že predolgo, izven predvidenih okvirjev. Dodaja še, da bi
morala biti preiskava po Zakonu o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 63/94 in nasl. - ZKP)
končana v roku šestih mesecev, njena zahteva za preiskavo, ki je bila vložena 22. 10. 2002, pa je bila
28. 3. 2003 protipravno zavrnjena.
B. - I.
3. Po določbi prvega odstavka 50. člena Zakona o Ustavnem sodišču (v nadaljevanju ZUstS) lahko
vsakdo ob pogojih, ki jih določa ta zakon, vloži pri Ustavnem sodišču ustavno pritožbo, če meni, da mu
je s posamičnim aktom državnega organa, organa lokalne skupnosti ali nosilca javnih pooblastil
kršena njegova človekova pravica ali temeljna svoboščina.
4. Po določbi tretje alineje prvega odstavka 55. člena ZUstS Ustavno sodišče ustavno pritožbo zavrže,
če jo je vložila neupravičena oseba. Ustavna pritožnica je v postopku, v katerem je bil izdan sklep o
zavrnitvi zahteve za preiskavo, nastopala kot subsidiarna tožilka.
5. Ustavno sodišče je v sklepu št. Up-285/97 z dne 10. 5. 2001 (Uradni list RS, št. 52/01 in OdlUS X,
115) sprejelo stališče, da subsidiarni tožilec ni aktivno legitimiran za vložitev ustavne pritožbe.
Navedeno stališče je Ustavno sodišče sprejelo v primeru, ko je bil s sodno odločbo, ki jo je subsidiarni
tožilec izpodbijal, kazenski postopek zoper obdolženca pravnomočno končan. Pri takšni odločitvi je
bila eden izmed razlogov za tako odločitev tudi ustavna prepoved ponovnega sojenja o isti stvari (31.
člen Ustave), ki preprečuje spremembo ali razveljavitev katerekoli pravnomočne odločitve, s katero je
bil postopek zoper obdolženca končan.
6. V obravnavanem primeru se kazenski postopek sploh še ni začel (šteje se namreč, da se kazenski
postopek začne z izdajo sklepa o uvedbi preiskave), saj je bila pritožničina zahteva za preiskavo
zavrnjena. Tudi v tem primeru je treba ugotoviti, da pravica oškodovanca prevzeti oziroma nadaljevati
pregon zoper tistega, ki naj bi s kaznivim dejanjem posegel v njegove pravice, ni ustavna pravica in
tudi ne pomeni pravice doseči kazensko obsodbo. S kazensko obsodbo se namreč odloča o kazenski
odgovornosti ali nedolžnosti domnevnega storilca kaznivega dejanja. Ne glede na izid kazenskega
postopka se neposredno ne odloča o materialnopravnem položaju ali o pravicah upravičenega tožilca.
Subsidiarni tožilki zgolj s pravnomočno odločitvijo o zavrnitvi zahteve za preiskavo sama po sebi ni
mogla biti kršena nobena njena človekova pravica ali temeljna svoboščina. Glede na navedeno
pritožnica tudi v tem primeru ni upravičena vložiti ustavne pritožbe zoper izpodbijano sodno odločitev.
Ustavno pritožbo je bilo zato treba zavreči (prva alineja izreka).
B. - II.
7. Pritožnica zatrjuje tudi, da ji je bila v postopku, v katerem je bilo odločeno o njeni zahtevi za
preiskavo, kršena pravica do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (prvi odstavek 23. člena Ustave in
prvi odstavek 6. člena EKČP). Ker je sodni postopek, v katerem naj bi bila kršena pravica do sojenja
brez nepotrebnega odlašanja, že končan, kršitve te pravice v tem postopku ni več mogoče odpraviti.
Povračilo morebitne škode, ki bi bila storjena s kršitvijo ustavnih pravic, lahko prizadeta stranka
zahteva v postopku pred pristojnim sodiščem (26. člen Ustave). Pritožnica ni izkazala, da bi to sodno
pot izkoristila. Zato je bilo treba ustavno pritožbo tudi v tem delu zavreči (druga alineja izreka).
C.

8. Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi druge in tretje alineje prvega odstavka 55.
člena ZUstS v sestavi: predsednik senata dr. Zvonko Fišer ter člana dr. Ciril Ribičič in dr. Mirjam Škrk.
Sklep je sprejel soglasno.
Sodnik Ribičič je dal pritrdilno ločeno mnenje. Ker senat ustavne pritožbe ni sprejel, je bila zadeva v
skladu z določbo četrtega odstavka 55. člena ZUstS predložena drugim sodnicam in sodnikom
Ustavnega sodišča. Za sprejem se je izrekel sodnik Čebulj. Ker se za sprejem niso izrekli trije od njih,
ustavna pritožba ni bila sprejeta v obravnavo.
Predsednik senata
dr. Zvonko Fišer
Pritrdilno ločeno mnenje sodnika dr. Ribičiča
Svoje nestrinjanje z zavrženjem ustavnih pritožb, ki jih vlagajo zasebni oziroma subsidiarni tožilci sem
podrobneje obrazložil v odklonilnem ločenem mnenju v zadevi št. Up-168/98 z dne 10. maja 2001. Pri
tem sem opozoril, da obstoji več razlogov, zaradi katerih bi veljalo zasebnemu oziroma subsidiarnemu
tožilcu priznati pravico, da vlaga ustavno pritožbo zaradi kršitev procesnih jamstev, ki jih ima v
kazenskem postopku. Seveda Ustavno sodišče na podlagi take ustavne pritožbe ne bi moglo
razveljaviti pravnomočne oprostilne sodbe, omejiti bi se moralo na ugotovitev, da je prišlo do kršitev
pritožnikovih procesnih pravic v kazenskem postopku. Ugotovitvena sodba Ustavnega sodišča o teh
kršitvah je pomembna z vidika moralnega interesa prizadetega, prav tako pa tudi kot prispevek k
temu, da do podobnih kršitev procesnih pravic ne bi prihajalo v novih primerih. Ugotovitvena sodba
tudi ni brez pomena v zvezi z morebitnimi odškodninskimi zahtevki zasebnega oziroma subsidiarnega
tožilca. V isti zadevi sta ločeni mnenji podala tudi sodnika dr. Janez Čebulj in dr. Lojze Ude, ki
poudarjata, da uživa zasebni oziroma subsidiarni tožilec vsa temeljna procesna jamstva v kazenskem
postopku. Po njunem mnenju odločitev v kazenski zadevi ne zadeva le obdolženca, temveč tudi
tožilca, saj gre za osebo, ki naj bi bila oškodovana s kaznivim dejanjem. Seveda Ustavno sodišče ne bi
moglo razveljaviti oprostilne sodbe, ker mu to preprečuje 31. člen Ustave (prepoved ponovnega
sojenja v isti stvari), lahko pa bi ugotovilo kršitev človekovih pravic zasebnega oziroma subsidiarnega
tožilca. Pravica iz 31. člena Ustave ni absolutna, zato ni nobene ovire, da ne bi Ustavno sodišče izdalo
ugotovitvene odločbe o kršitvi 22. člena Ustave.
V poznejših primerih, ko je Senat za preizkus ustavnih pritožb s področja kazenskopravnih zadev
zavrgel ustavne pritožbe zasebnih oziroma subsidiarnih tožilcev, sem glasoval "za" in v pritrdilnem
ločenem mnenju opozarjal na razloge, ki govorijo proti takšni praksi. Kolikor bi glasoval proti, bi vedno
znova odpiral vprašanje primernosti takšnih odločitev, ki imajo med sodnicami in sodniki večinsko
podporo in jih je Ustavno sodišče ponovno potrdilo v sklepu v zadevi št. Up-373/03.
Prepričan pa sem, da se bo Ustavno sodišče k temu vprašanju ponovno vrnilo takrat, ko bo prišlo do
kakšne posebej grobe in očitne kršitve procesnih jamstev, ki jih v kazenskem postopku uživa zasebni
oziroma subsidiarni tožilec. V nasprotnem primeru bi Ustavno sodišče tvegalo, da bi ugotovitev o
takšni kršitvi ugotovilo Evropsko sodišče za človekove pravice.
Eden od temeljnih argumentov v korist stališča Ustavnega sodišča o tem, da zasebni oziroma
subsidiarni tožilec ni upravičena oseba za vložitev ustavne pritožbe, je načelo prepovedi ponovnega
sojenja o isti stvari (31. člen Ustave).
Gre torej za stališče, ki izhaja iz tega, da bi tudi ugotovitvena sodba o procesnih kršitvah pomenila

pravni poseg v pravnomočno oprostilno sodbo.
Senat za preizkus ustavnih pritožb s področja kazenskopravnih zadev je v več primerih navedeno
stališče Ustavnega sodišča razširil tudi na primere, v katerih ni bila izdana pravnomočna oprostilna
sodba, ker se kazenski postopek sploh ni začel oziroma je bil pravnomočno ustavljen pred izdajo
oprostilne sodbe. Za takšne primere gre tudi v naslovnih zadevah. Takšno stališče senata je lahko
vprašljivo še zlasti, če upoštevamo stališče sodnika Franca Testena, ki je v pritrdilnem ločenem
mnenju v zadevi št. Up-168/98 zapisal tudi naslednje: "Sam zaenkrat ne izključujem, da bo Ustavno
sodišče kdaj, ko se bo srečalo s hudimi procesnimi kršitvami, poseglo tudi po takšni goli ugotovitvi, ki
bo pritožniku predstavljala določeno satisfakcijo - kar lahko pomeni tudi določeno izboljšanje pravnega
položaja. Vendar tega Ustavno sodišče nikoli ne bo moglo storiti v primerih, ko se je kazenski
postopek končal s pravnomočno oprostilno sodbo ..." Po stališču sodnika Testena (enega od petih
sodnikov, ki so glasovali za stališče o zavrženju ustavne pritožbe zasebnih tožilcev) je torej
pomembno razlikovanje med primeri, v katerih ima Ustavno sodišče opravka s pravnomočno
oprostilno sodbo in drugimi primeri, v katerih se je kazenski postopek končal na drugačen način. Tako
menim tudi sam in se ne morem strinjati s stališčem, po katerem zasebni oziroma subsidiarni tožilec
nikoli ne more biti upravičena oseba za vložitev ustavne pritožbe.
Kljub temu, da bi bilo morda smiselno preizkusiti navedeno stališče Senata na seji Ustavnega sodišča,
sem se raje odločil za pritrdilno ločeno mnenje in se bom izrekel za sprejem ustavne pritožbe šele v
primerih, v katerih bo šlo za hude in očitne kršitve procesnih pravic zasebnega oziroma
subsidiarnega tožilca.
dr. Ciril Ribičič
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