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1. V tej zadevi je Ustavno sodišče zavrglo ustavno pritožbo, ki jo je vložil ustavni pritožnik, ki je v 

predhodnem postopku nastopal kot zasebni tožilec, zoper sodbe prvo in drugostopenjskega sodišča 

ter Vrhovnega sodišča zaradi kršitve pravice do poštenega sojenja. Nosilni razlog zavrženja se glasi: 

"Po stališču Ustavnega sodišča sprejetem v sklepu št. Up-168/98 z dne 10. 5. 2001(Uradni list RS, 

št.52/01), zasebni tožilec iz kazenskega postopka ni aktivno legitimiran za vložitev ustavne pritožbe 

zoper kakršnokoli pravnomočno odločitev, s katero je kazenski postopek zoper obdolženca 

pravnomočno končan (npr. s pravnomočno oprostilno sodbo). S takšnimi odločitvami namreč ni 

odločeno o pravicah ustavnega pritožnika. Zato zgolj s tem, da je bil obdolženec v kazenskem 

postopku pravnomočno oproščen obtožbe, ne more biti kršena nobena njegova človekova pravica ali 

temeljna svoboščina. Ker je, izhajajoč iz navedenega stališča, ustavno pritožbo vložila neupravičena 

oseba, jo je bilo treba zavreči. Glede razlogov za tako odločitev se Ustavno sodišče tudi v tej zadevi 

sklicuje na obrazložitev sklepa št. Up-168/98." 

 

2. S takšnim stališčem se ne strinjam. Da ne bo pomote: ne strinjam se s stališčem o aktivni 

legitimaciji, kjer še ni šlo za vprašanje, ali je do zatrjevane kršitve človekove pravice sploh prišlo. 

Zaradi nestrinjanja s stališčem o legitimaciji sem v zadevi št. Up-168/98, na katero se Ustavno sodišče 

sklicuje v tej zadevi, napisal odklonilno ločeno mnenje in pri navedbah v njem vztrajam. Naj pri tem 

poudarim, da se zavedam, da zaradi 31. člena Ustave ni mogoče ponovno sojenje o isti stvari v 

pravnomočno končanih kazenskih zadevah. Vendar to ne pomeni, da zaradi te prepovedi ne bi moglo 

Ustavno sodišče ugotoviti (in pri ugotovitvi tudi ostati) morebitne kršitve pravice do poštenega sojenja 

zasebnemu tožilcu. 

 

3. Tudi stališče, da s kakršnokoli pravnomočno odločitvijo, s katero je bil kazenski postopek končan, ni 

odločeno o pravici zasebnega tožilca, po mojem prepričanju ne drži. Zasebnemu tožilcu zakon daje 

pravico začeti kazenski postopek, ki je postopek pred sodiščem. Res je, da mu niti zakon niti Ustava 

ne jamčita, da bo dosegel kazensko obsodbo. Mu pa Ustava jamči pravico do osebnega dostojanstva 

in varstvo pravic zasebnosti in osebnostnih pravic, zakon pa mu daje pravico, da v kazenskem 

postopku kot zasebni tožilec skuša dokazati, da mu je bilo v te ustavne pravice poseženo z dejanjem, 

ki je kaznivo dejanje. Če te pravice v zakonu ne bi bilo, po mojem takšna ureditev (torej ureditev brez 

zasebnega in subsidiarnega tožilca) ne bi bila protiustavna. Vendar ta pravica v zakonu je. 

 

4. In ker je, ni mogoče trditi, da postopek, katere rezultat je takšna ali drugačna sodna odločba, nima 

veze s pravicami ene od strank v postopku. Kako, če pa zakon daje kazenskopravno varstvo 

posamezniku zaradi posega v dobrino, ki je po Ustavi njegova človekova pravica. V ta namen mu daje 

položaj zasebnega tožilca, celoten postopek pa je namenjen ravno temu in, ker ni interesa države za 

pregon, samo temu, da se ugotovi, ali je z dejanjem, za katero zakon predpisuje kazensko sankcijo, 

poseženo v to njegovo pravico ali ne. 

 

5. Ravno zaradi tega svojega prepričanja in zaradi izločitve treh sodnikov (dr. Fišerja, dr. Udeta in dr. 

Ribičiča) sem glasoval za zavrženje. Izločitev treh sodnikov je namreč povzročila, da glede na 

porazdelitev glasov v zadevi št. Up- 168/98 (pet proti štiri za zavrženje) v tej zadevi odločitev ne bi bila 

mogoča do naslednje menjave sodnikov na Ustavnem sodišču. To pa bi povzročilo odlaganje 

odločanja vsaj še za eno leto. Z izglasovanim zavrženjem pa je ustavni pritožnik izčrpal sodno varstvo 

v okviru nacionalne zakonodaje, hkrati pa se je Ustavno sodišče izognilo temu, da bi prišlo v položaj, 

ko bi ustavnemu pritožniku morebiti kršilo pravico iz 23. člena Ustave - pravico do sojenja v razumnem 

času. 
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