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1. V tem ločenem mnenju pojasnjujem razloge, zaradi katerih nisem mogel podpreti odločbe 

Ustavnega sodišča (v nadaljevanju US) v obravnavanem primeru. Odločba me ne prepriča, 

ko poskuša veljavno ureditev kazenskega postopka prikazati tako, kot da za primer nove 

razsoje (ki sledi razveljavitvi pravnomočne obsodilne sodbe na podlagi zahteve za varstvo 

zakonitosti) ne določa nobenega zastaralnega roka. Ta rok je namreč zelo jasno določen v 

112. členu Kazenskega zakonika (v nadaljevanju KZ). Obrazloţitev odločbe se najprej trudi 

dokazati, da postopek nove razsoje ni omejen z absolutnim zastaralnim rokom, potem pa 

takšno "ureditev, ki dopušča neomejen tek kazenskega postopka" razglasi kot neskladno z 

Ustavo. Seveda ni nobenega dvoma, da bi bila protiustavna ureditev, ki bi dopuščala 

neomejen tek kazenskega postopka, vendar takšne ureditve v Sloveniji ne poznamo. 

Nasprotno, poznamo ureditev, v kateri kazenski pregon zastara s potekom absolutnega 

zastaralnega roka, ki je povsem jasno in nedvoumno urejen v KZ. 

 

2. Odločba US je povzela stališče, da v postopku nove razsoje določb KZ o zastaranju ni 

mogoče uporabljati, in pravi, da takšno razlago "potrjuje tudi drugačna ureditev v novem KZ", 

ki predpisuje dodaten 2-letni zastaralni rok v postopku nove razsoje po razveljavitvi 

pravnomočne sodbe. Po mnenju US zakonodajalec s tem posredno pove, da v tem postopku 

določb o zastaranju doslej ni bilo mogoče uporabljati. Menim, da je ravno nasprotno. 

Dosedanja ureditev kazenskega postopka je predpisovala absolutni zastaralni rok, ki se je 

nanašal tudi na primer postopka ponovne presoje, zato je moral zakonodajalec izrecno 

predpisati v KZ nov, dodatni 2-letni rok, če je ţelel, da ne bo absolutni zastaralni rok veljal za 

postopek ponovne presoje. Nova ureditev v 91. členu KZ-1 torej ni posledica tega, da bi 

dosedanja ureditev dopuščala neomejeno dolgo trajanje postopka nove razsoje, temveč tega, 

da se je po 112. členu KZ postopek nove razsoje moral zaključiti najpozneje do preteka 

absolutnega zastaralnega roka. 

 

3. Priznati moram, da odločba ni neugodna za pobudnika, ker v njegovem primeru postopek 

ponovne presoje traja ţe več kot dve leti, US pa v 15. točki obrazloţitve odločbe izrecno 

pravi, "da se po objavi odločbe US v Uradnem listu ne morejo nadaljevati kazenski postopki, 

ki so v postopku nove razsoje po razveljavitvi pravnomočne sodbe ţe več kot dve leti". 

Razmišljal sem o tem, da bi glasoval za takšno odločitev. Vendar sem se odločil za 

glasovanje "proti" in za odklonilno ločeno mnenje zato, ker je US prišlo do, za pobudnika, 

ugodne rešitve po poti, ki je zame neprepričljiva in načelno nesprejemljiva.  

 

4. Ţelim poudariti odlike Načelnega pravnega mnenja Vrhovnega sodišča, sprejetega na 

občni seji 16. junija 1999. Vrhovno sodišče se je takrat spraševalo, ali lahko določbe o 
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zastaranju preprečijo, da se ponovno odprejo kazenski postopki, v katerih so bile v okviru 

prejšnjega ustavnega sistema grobo kršene pravice obdolţenih. Na to vprašanje je Vrhovno 

sodišče odgovorilo negativno in to na način, ki smo ga sicer bolj vajeni pri najbolj pogumnih 

evropskih ustavnih sodiščih in Vrhovnem sodišču ZDA iz njegovih najboljših časov. Če bi se 

takšno vprašanje znašlo pred US, bi se sam odločno zavzel za enako ali podobno razlago 

Ustave. Bistvena odlika te razlage je v tem, da ni mogoče določb, ki so namenjene varovanju 

poloţaja obdolţencev in omejevanju časa, ki ga ima drţava na razpolago za kazenski 

pregon, uporabljati tako, da bi onemogočale popravo krivic, storjenih v kazenskih postopkih v 

okviru prejšnjega ustavnega sistema. Takšna odločitev je seveda zasnovana na 

poudarjenem vrednostnem pristopu. Vendar ta pristop nikakor ni voluntarističen, saj ima 

odločitev Vrhovnega sodišča trdno oporo v tem, kako Ustava obravnava človekove pravice in 

svoboščine v okviru splošnih določb, v okviru posebnega poglavja o temeljnih pravicah in 

svoboščinah in v okviru številnih drugih določb, vključno s 3.a členom (tako imenovani 

Evropski člen)
1
. Odločitve na podlagi takšnih vrednostnih temeljev običajno pričakujemo od 

ustavnih sodišč in od tistih vrhovnih sodišč, ki opravljajo tudi funkcijo ustavno-sodne presoje. 

Po mojem mnenju kljub temu velja pritrditi Vrhovnemu sodišču, ki je s svojim načelnim 

pravnim mnenjem omogočilo popravo storjenih krivic. Napačen, s prestiţnostjo zastrupljen, 

bi bil pristop, po katerem bi bila lahko takšna odločitev pridrţana le US. Takšno stališče bi 

bilo tudi v izrazitem nasprotju s prizadevanji za razbremenitev US na način, ki ne bo zoţeval 

pomena ustavnosti in varstva človekovih pravic in svoboščin, temveč bo širil krog tistih 

subjektov, ki so dolţni in pooblaščeni prispevati svoj deleţ k temu. Gre za teţnjo, da bi tudi 

redno sodstvo, in zlasti Vrhovno sodišče, v večji meri sodilo ne le na podlagi zakona, temveč 

tudi na podlagi Ustave. Skratka: vsaka čast Vrhovnemu sodišču, kolikor je s široko razlago 

Ustave v korist (krivično) obsojenim omogočilo, da se krivične sodbe spravijo s sveta. Toda, 

ta vidik načelnega pravnega mnenja ni predmet obravnavanega primera in za njegovo 

presojo pobudnik tudi ne izkazuje pravnega interesa. 

 

5. Nekritična uporaba Načelnega pravnega mnenja Vrhovnega sodišča za tekoče kazenske 

postopke je po mojem mnenju načelno nesprejemljiva. Pri tem ni bistveno, ali je Vrhovno 

sodišče takšno razlago zavestno "predpisalo" ali pa je do nje prišlo nehote kot do neţelene, 

stranske, kolateralne škode pri reševanju problema krivičnih obsodb iz prejšnjega sistema. 

Razlaga o tem, da se določbe o zastaranju ne uporabljajo za postopek nove razsoje, nima 

ničesar skupnega s pozitivnim aktivizmom v korist varstva človekovih pravic, temveč gre za 

njegovo nasprotje. Absurdna je trditev, da je izključitev uporabe določb o zastaranju v 

postopku nove razsoje v korist obdolţencem, ki ţe več let protestirajo proti takemu stališču 

(v zadnjih mesecih tudi pred sedeţem US). Opozarjam na to, da ne kritiziram stališča 

Vrhovnega sodišča, po katerem tek zastaranja preneha s sprejemom pravnomočne 

obsodilne sodbe, ko začne teči rok zastaranja izvršitve kazni. Govorim le o razlagi, po kateri 

je takšno prenehanje trajno in ostane v veljavi tudi v primeru, če pride do razveljavitve 

pravnomočne sodbe. Razveljavitev pravnomočne sodbe pomeni tudi prenehanje tistih njenih 

učinkov, zaradi katerih je obdolţenec postal obsojenec, ki je izgubil celo vrsto pravic in 

jamstev, povezanih zlasti z domnevo nedolţnosti. Če priznavam tistemu delu Načelnega 

pravnega mnenja Vrhovnega sodišča, ki omogoča popravo krivic, da gre pri njem za 

ustvarjalno uporabo in razlago Ustave v korist krivično obsojenih, moram stališče o tem, da 

se v postopku nove razsoje ne uporabljajo določbe o zastaranju kazenskega postopka, 

oceniti kot nesprejemljivo razlago Ustave v škodo človekovih pravic in svoboščin. Na takšno 

razlago Ustave US ne bi smelo pristati.  

                                              
1
 Širše o tem: Varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin po vstopu Slovenije v EU, v: Ciril Ribičič, 

Evropsko pravo človekovih pravic, Pravna fakulteta, Ljubljana 2007, str. 227 in nasl. 
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6. Osebno sem prepričan, da bi Vrhovno sodišče, če bi bilo soočeno z obravnavanim 

primerom, tudi samo spremenilo stališče glede uporabe zastaranja v postopku nove razsoje 

in ne bi pristalo na to, da se njegovo Načelno pravno mnenje uporablja v kazenskih 

postopkih kot podlaga za zoţujočo razlago Ustave in za krnitev v njej določenih pravic in 

svoboščin. Kot skrajni primer takšne uporabe Načelnega pravnega mnenja Vrhovnega 

sodišča naj navedem sklep Višjega sodišča v Kopru o odreditvi pripora zoper pobudnika 

Adolfa Štormana, v katerega obrazloţitvi lahko beremo: "Kar zadeva zastaranje kazenskega 

pregona po tistem, ko je bila pravnomočna sodba razveljavljena v postopku o zahtevi za 

varstvo zakonitosti pri Vrhovnem sodišču Republike Slovenije in vrnjena sodišču prve 

stopnje v novo sojenje, se pritoţbeno sodišče pridruţuje razlogom izpodbijanega sklepa, da 

kazenski pregon v tem primeru ni zastaral". Takšno stališče ima namreč podlago v 

Načelnem pravnem mnenju Vrhovnega sodišča Republike Slovenije z dne 16. junija 1999, iz 

katerega izhaja, da s pravnomočnostjo sodbe preneha teči zastaranje kazenskega pregona. 

Če pa se po zahtevi za varstvo zakonitosti pravnomočna sodba razveljavi in zadeva vrne v 

novo sojenje, se v postopku nove razsoje ne uporabljajo določbe KZ in Zakona o kazenskem 

postopku (v nadaljevanju ZKP) o zastaranju kazenskega pregona, razen, če bi kazenski 

pregon zastaral ţe pred pravnomočnostjo sodbe…" Prepričan sem torej, da je utemeljeno 

mnenje Vrhovnega sodišča, po katerem določbe o zastaranju kazenskega pregona ne smejo 

predstavljati ovire za popravo krivic, storjenih v okviru prejšnjega ustavnega sistema, nikakor 

pa ni mogoče izključevati teka zastaranja kazenskega pregona v primerih, kot je pobudnikov, 

ko je bilo domnevno kaznivo dejanje storjeno in celotni kazenski postopek voden v okviru 

veljavne ustavne ureditve (po letu 1995). 

 

7. Nikakor nisem edini niti prvi, ki opozarjam na absurdnost stališča o tem, da v postopku 

nove razsoje absolutni zastaralni rok ne more nastopiti. Na to so opozarjali ţe mnogi. Naj 

omenim le odvetnike in druge, ki so nudili pravno pomoč pobudniku in drugim, ki so se znašli 

v postopku nove razsoje: dr. Zlatka Deţmana, ki je o tem napisal prepričljivo razpravo v 

Pravni praksi št. 18/2007
2
; sodnika dr. Janeza Čebulja, ki si je (skupaj z menoj) prizadeval 

za to, da bi US prekinilo kazenske postopke do sprejema odločitve o obravnavani pobudi; 

sodnika dr. Mitjo Deisingerja, ki si je prizadeval za sprejem interpretativne odločbe v 

obravnavanem primeru ter Okroţno in Višje sodišče v Mariboru, od katerih je prvo ustavilo 

kazenski postopek zaradi tega, ker je nastopilo absolutno zastaranje, drugo pa potrdilo ta 

sklep s sklicevanjem na 22. člen Ustave Republike Slovenije, ki pomeni "prepoved samovolje 

drţavnih organov v postopku zoper posameznika in prepoved oz. preprečevanje 

neutemeljenih posegov drţavne oblasti v pravice posameznika". Sodišči nista čakali na 

odločitev Ustavnega sodišča, ki jo pobudniki in strokovna javnost nestrpno pričakujejo ţe 

dolge mesece, temveč je pogumno odločilo v korist obdolţenega, ki je bil v postopku nove 

razsoje. Pri tem je poudarilo, da "drţava ima na voljo določen čas, da uvede, izvede in z 

izrekom ter z izvršitvijo kazenske sankcije konča postopek zoper posameznika". Drţava v 

pravice posameznika ne more posegati neomejeno in nesorazmerno dolgo. Zastaranje je 

torej tisti kazensko-pravni institut, ki povzroči ugasnitev "pravice" drţave, da preganja 

posameznika v kazenskem postopku. Hkrati s potekom časa oz. z nastopom zastaranja z 

vidika pravne varnosti in načela zaupanja posameznika v pravo (2. člen Ustave) je doseţen 

tudi namen, da se odpravi negotovost posameznika glede tega, v kakšnem časovnem 

obdobju lahko drţava posega v njegove pravice
3
. Višje sodišče poudarja, da je Okroţno 

                                              
2
 Dr. Zlatko Deţman, Ali tudi razveljavljena pravnomočna sodba pomeni prenehanje zastaranja kazenskega 

pregona, Pravna praksa, št. 18/2007, str. 22. 
3
 Sklep Višjega sodišča v Mariboru IKp 681/2007 z dne 15. 2. 2008 v zadevi št. K 88/06. 
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sodišče v Mariboru ravnalo napačno, ko je upoštevalo pretrganje teka absolutnega 

zastaralnega roka. Ta je namreč določen absolutno in se šteje od trenutka storitve kaznivega 

dejanja ne glede na to, ali je bil pretrgan.  

 

8. Pobudnikov primer kaţe, do kakšnih absurdnih situacij lahko vodi stališče o tem, da 

zastaranje ne teče v času nove razsoje. Pobudnik naj bi storil očitano kaznivo dejanje 

nedovoljene trgovine z oroţjem leta 1995. Pet let pozneje je bil obsojen na zaporno kazen, ki 

jo je Vrhovno sodišče zniţalo na leto dni zapora. To kazen je prestal ţe leta 2003. Potem, ko 

je maja 2004 Vrhovno sodišče na podlagi zahteve za varstvo zakonitosti sodbo razveljavilo, 

teče postopek nove razsoje, čeprav je absolutni zastaralni rok nastopil ţe januarja 2005. 

Kljub temu, da je bila kazen ţe prestana, je Višje sodišče v Kopru med drugim zaradi 

zagotovitve njegove navzočnosti na glavni obravnavi odredilo pripor in prisilno privedbo. 

Pobudo na US je pobudnik vloţil 11. aprila 2006 in je bilo o njej odločeno šele z odločbo, 

sprejeto po zelo številnih neuspešnih poskusih na seji 11. septembra 2008, h kateri pišem to 

ločeno mnenje. Kako prepričati obdolţenca, zoper katerega se uporabljajo prisilni ukrepi za 

zagotovitev njegove navzočnosti na obravnavah, čeprav je zaporno kazen ţe prestal, da ni v 

kazenskem postopku, da se zoper njega ne vodi kazenski pregon in da je pregon v njegovo 

korist? Dr. Zlatko Deţman v citirani razpravi prepričljivo utemeljuje, da je "lahko le 

obdolţenec edini sodnik lastnega interesa". Zato zveni kot sofizem, pravi dr. Deţman, da mu 

ustrezno rehabilitacijo lahko da le oprostilna sodba in ne morda tudi nemeritorna odločba, 

kakršna sta sklep o ustavitvi kazenskega postopka ali pa zavrnilna sodba. Tudi ti dve 

formalni odločbi sta prav tako dokaz nedolţnosti. Po mnenju dr. Deţmana se po razveljavitvi 

pravnomočne sodbe kazenski pregon nadaljuje in v tem postopku je obdolţeni lahko 

ponovno obsojen in to celo dolgo po koncu absolutnega zastaralnega roka. Zato je po 

njegovem mnenju edino sprejemljivo stališče, da mora biti kazenski postopek ponovne 

presoje dokončan še pred koncem absolutnega zastaranja kazenskega pregona. 

 

9. Šesti odstavek 112. člena KZ določa: "Kazenski pregon zastara v vsakem primeru, če 

preteče dvakrat toliko časa, kolikor ga zahteva zakon za zastaranje kazenskega pregona". "V 

vsakem primeru" po mojem mnenju ne pomeni absolutne prepovedi trajanja kazenskega 

postopka po nastopu absolutnega zastaralnega roka. Poznamo na primer najhujša kazniva 

dejanja zoper človečnost, ki ne zastarajo, pa tudi sicer bi lahko KZ določil izjeme od 

navedenega pravila. Gotovo pa je v kaznovalnem pravu in v pravu človekovih pravic, kjer je 

načelo zakonitosti še posebej pomembno
4
, nesprejemljivo, da bi nekdo izključil veljavnost 

absolutnega zastaralnega roka, ne da bi bilo to izrecno določeno v KZ. Gre namreč za 

institut, ki je izrazito omejevalne narave za drţavo in v korist pravic in pravne varnosti 

obdolţencev. Smisel absolutnega zastaralnega roka je v omejitvi drţave, da ne more 

neskončno dolgo posegati v pravice posameznika, ki je obdolţen storitve kaznivega dejanja. 

Po drugi strani pa je s stališča obdolţenca absolutni zastaralni rok pomembno jamstvo glede 

tega, do katere skrajne časovne točke lahko računa, da bo drţava zoper njega lahko vodila 

kazenski pregon. Tek absolutnega zastaralnega roka bi torej bilo mogoče izključiti samo z 

izrecno zakonsko določbo. V nasprotnem primeru bi bila ogroţena načelo zakonitosti in 

pravna varnost obdolţencev. Na prvi pogled je namreč očitno, da je določba o absolutnem 

                                              
4
 Dr. Boštjan M. Zupančič v zvezi z načelom zakonitosti v kazenskem postopku iz 28. člena Ustave 

poudarja, da to načelo izhaja iz predpostavke, da so pravne norme nekaj objektivnega, nekaj, kar se upira  

sodni pa tudi siceršnji subjektivizirani razlagi in zlorabi: "Če te predpostavke o objektivnem obstoju in 

odpornosti pravnih norm proti subjektivnim napadom nanje ne bi bilo, bi se celotna vladavina prava zvedla 

na manipuliranje z besedami. Od pravnih jamstev ne bi ostalo nič." (Načelo zakonitosti v kazenskem 

postopku, v: Komentar Ustave Republike Slovenije, ur. dr. L. Šturm, FDŠ, Ljubljana, 2002, s. 308). 
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zastaranju tako jasna in nedvoumna, da jo je treba uporabljati "v vsakem primeru", razen, če 

je izrecno izključena s KZ. Po mnenju dr. Deţmana nasprotnega stališča "ni mogoče 

utemeljiti niti z jezikovno niti s teleološko pa tudi ne s pravno logično dogmatično metodo 

pravne razlage".
5
 Strinjati se moram z njegovo ugotovitvijo, da je stališče, po katerem z 

razveljavljeno pravnomočno sodbo zastaranje kazenskega pregona definitivno preneha, v 

nasprotju z jezikovno razlago 6. točke 112. člena KZ: "Po tem določilu kazenski pregon 

(absolutno) zastara v vsakem primeru, ko poteče dvakrat toliko časa, kolikor ga zahteva 

zakon za (relativno) zastaranje kazenskega pregona. Ţe sintagma "zastara v vsakem 

primeru", iz besedila te določbe, ne dopušča razlage, ki bi dovoljevala kakršnokoli izjemo in 

zato tudi ne razlage, da zastaranje preneha tudi v primeru, če je pravnomočna sodba 

razveljavljena …" Zato je nesprejemljiva razlaga, po kateri lahko po razveljavitvi pravnomočne 

sodbe kazenski postopek oz. kazenski pregon zoper obdolţenca traja v nedogled. 

 

10. Gotovo je laţje kritizirati sprejeto odločbo, kot pa ponuditi alternativo takšni odločitvi. Naj 

kljub temu poskusim s pomočjo osnutkov odločb, ki so bile pripravljene v postopku pred US. 

Po mojem mnenju bi bila najboljša alternativa interpretativna odločba US, katere izrek bi 

se glasil pribliţno takole: "Člen 428 ZKP je v neskladju z Ustavo, če se razlaga tako, da se v 

postopku nove razsoje, po razveljavitvi pravnomočne sodbe v postopku po zahtevi za varstvo 

zakonitosti, ne uporablja določba o absolutnem zastaranju kazenskega pregona." V 

utemeljitvi take odločbe, katere bistvo je, da iz javnega reda izloči tisto razlago, ki je v 

neskladju z Ustavo, bi bilo mogoče navesti naslednje temeljne razloge: Ustavno načelo 

enakosti pred zakonom iz drugega odstavka 14. člena Ustave ne dovoljuje zakonodajalcu, da 

bi različno urejal enake poloţaje brez razumnega, iz narave stvari izhajajočega razloga. 

Pobudnik primerja svoj poloţaj, ki je nastal po razveljavitvi pravnomočne sodbe v postopku z 

zahtevo za varstvo zakonitosti, s poloţajem obdolţencev, ki je nastal po razveljavitvi sodbe v 

pritoţbenem postopku
6
. V novem postopku, ki sledi razveljavitvi sodbe po pritoţbi, se 

uporabijo določbe KZ o zastaranju kazenskega pregona, vključno z določbo o absolutnem 

zastaranju, medtem ko navedena razlaga ne onemogoča upoštevanja absolutnega 

zastaranja kazenskega postopka v postopku nove razsoje, ki sledi razveljavitvi sodbe v 

postopku z zahtevo za varstvo zakonitosti. To pomeni, da postopki nove razsoje po 

razveljavitvi pravnomočne sodbe tečejo neomejeno dolgo, čeprav za takšno razlikovanje ni 

najti razumnega, iz narave stvari izhajajočega razloga. Zato bi bila ob takšni razlagi 

izpodbijana določba v neskladju z načelom enakosti pred zakonom iz drugega odstavka 14. 

člena Ustave. Vendar je 428. člen ZKP mogoče razlagati tudi drugače, če pri razlagi 

upoštevamo namen instituta zastaranja kazenskega pregona. Na njegovi podlagi ima drţava 

na voljo določen čas, da uvede, izvede in z izrekom ter z izvršitvijo kazenske sankcije konča 

postopek zoper posameznika. S potekom časa oz. z nastopom zastaranja je z vidika pravne 

varnosti načelo zaupanja posameznika v pravo (2. člen Ustave) doseţen tudi namen, ki je v 

tem, da se odpravi negotovost posameznika glede tega, v kakšnem časovnem obdobju lahko 

drţava posega v njegove pravice, posebej v človekove pravice (tako US v odločbi št. Up-

762/03 z dne 7. 4. 2005, Ur. l. RS, št. 46/05 in OdlUS XIV, 39). V postopku nove razsoje je 

                                              
5
 Nav. delo, str. 23. 

6
 Pobudnik je ţe pred več kot tremi leti opozoril na to, da so bili v kazenskem postopku sočasno obtoţeni 

štirje, ki pa sedaj niso več v enakem pravnem poloţaju: "Ker smo bili v postopku štirje in je bila enemu 

sodba razveljavljena na podlagi rednega pravnega sredstva, mu je sodišče izdalo sklep o nastopu 

absolutnega zastaralnega roka, medtem ko ostalim trem, ki nam je bila sodba razveljavljena na podlagi 

izrednega pravnega sredstva varstva zakonitosti, pa po mnenju sodišča, postopek ne zastara." (Iz vloge 

Adolfa Štormana z dne 10. aprila 2005). Poleg tega je v enem, ţe omenjenem primeru, sodišče ustavilo 

postopek nove razsoje zaradi tega, ker je nastopilo absolutno zastaranje, v drugem primeru pa je prišlo v 

tem postopku do nove obsodbe, čeprav je rok absolutnega zastaranja ţe nastopil. 
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treba zato upoštevati vse določbe, ki jih predvidevata KZ in ZKP, vključno s pravili o 

zastaranju kazenskega pregona. Ne obstoji namreč zakonska določba, ki bi izključevala tek 

zastaralnega roka v postopku nove razsoje. Takšni razlagi, ki upošteva, da s potekom časa 

ugasne upravičenje drţave, da s kazensko represijo posega v človekove pravice, ni mogoče 

očitati protiustavnosti. Glede na to, da je US ugotovilo, da je 428. člen ZKP mogoče razlagati 

na ustavno-skladen način, izpodbijanih določb ni razveljavilo, temveč je iz pravnega reda 

izločilo neustavno razlago, ki jo sodišča v postopku nove razsoje po razveljavitvi 

pravnomočne sodbe ne bodo smela uporabljati. Odločitev US v tej zadevi ne posega v 

Načelno pravno mnenje Vrhovnega sodišča, sprejetega na občni seji dne 16. junija 1999, 

kolikor se to nanaša na postopke zaradi poprave krivic, povzročenih v postopkih prejšnje 

medvojne in povojne oblasti. 

 

11. Takšna interpretativna odločba ima za podlago prepričanje, da gre v postopku nove 

razsoje za kazenski pregon in da se temu postopku ne sme pripisovati takšnih posebnosti, ki 

bi vodile do izključevanja tako pomembnih institutov, kot je institut absolutnega zastaranja, 

samo zaradi tega, ker do njega pride potem, ko je bila razveljavljena pravnomočna obsodilna 

sodba na podlagi zahteve za varstvo zakonitosti. Nobenega dvoma ne more biti, da po 

razveljavitvi pravnomočne sodbe dotedanji obsojenec nima več poloţaja obsojenca in ga je 

torej mogoče označiti le z obdolţencem, saj razveljavitev pravnomočne obsodilne sodbe 

ponovno vzpostavi domnevo nedolţnosti. Iz tega izhaja, da je obdolţencu v novem postopku 

treba zagotoviti vsa temeljna procesna jamstva, kot jih mora biti deleţen v kazenskem 

postopku pred pravnomočnostjo razveljavljene sodbe (obramba s pomočjo zagovornika, 

moţnost za pripravo obrambe, pravica do izvajanja dokazov v obdolţenčevo korist itd.). Zato 

v postopku nove razsoje ni mogoče opustiti uporabe tistih institutov, ki se nanašajo na 

kazenski pregon in so pomembni za poloţaj obdolţenca v njem, torej tudi ne zastaranja. 

Izključitev uporabe kakšnega od institutov, ki so pomembni za poloţaj obdolţenca, bi bila 

mogoča samo z izrecno določbo KZ, seveda če bi bila takšna, da bi lahko prestala presojo 

ustavnosti in test sorazmernosti. Poskus take določbe je drugi odstavek 91. člena novega 

KZ, ki bo začel veljati 1. novembra 2008. V njej je določen posebni, dodatni zastaralni rok 

dveh let od razveljavitve pravnomočne sodbe, ki velja za novo sojenje v primeru, če je 

pravnomočna sodba v postopku za izredno pravno sredstvo razveljavljena. Ta določba kaţe, 

da se je zakonodajalec zavedal, da lahko poseben tek zastaranja v postopku novega sojenja 

uveljavi samo na podlagi izrecne zakonske določbe in ne na podlagi razlage 112. člena KZ. 

Naj v zvezi s tem izrazim svoje pomisleke zoper spremembe, ki poskušajo problem 

predolgega trajanja kazenskih postopkov reševati s podaljševanjem zastaralnih rokov 

namesto z ukrepi, ki bi zagotovili hitrejše sojenje. Ustava je namreč nedvoumna, ko v prvem 

odstavku 23. člena (pravica do sodnega varstva) poudarja, da ima vsakdo pravico, da o 

njegovih pravicah in dolţnostih ter obtoţbah proti njemu odločajo sodišča "brez 

nepotrebnega odlašanja". Tudi zato razlaga, po kateri postopek ponovne presoje ni vezan na 

noben zastaralni rok, ni prepričljiva. 

 

12. Naj sklenem. Po mojem mnenju je dobra stran Odločbe v obravnavanem primeru, da 

predstavlja ugodno rešitev za pobudnika, katerega postopek se vleče ţe štirinajsto leto, 

slaba pa v tem, da poskuša na vsak način vzdrţati pri ţivljenju neprepričljivo in ustavno 

sporno razlago, zapisano v Načelnem pravnem mnenju Vrhovnega sodišča, po kateri v 

postopku nove razsoje zastaranje ne teče več.
7
 Cena tega poskusa je zelo visoka, po mojem 

                                              
7
 Obrazloţitev Odločbe v obravnavani zadevi pravi o tem stališču Vrhovnega sodišča: "Stališče je 

obrazloţeno z argumenti, ki jih dopuščajo uveljavljene metode razlage, in ni očitno napačno ali samovoljno". 

(tč. 10 ). 
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mnenju previsoka. Gre na račun z Ustavo določenega varstva človekovih pravic, na račun 

vloge, ki jo ima pri varstvu človekovih pravic Ustavno sodišče in v škodo obdolţencev, ki se 

znajdejo po razveljavitvi pravnomočne sodbe v novem sojenju. Poleg tega predstavlja potuho 

takšnemu trajanju sojenja
8
, ki je vse prej kot sojenje brez nepotrebnega odlašanja.  

 

 

 

 

 

Dr. Ciril Ribičič 

                 Sodnik 

 

                                              
8
 Sodišča se ţe štirinajsto leto ukvarjajo s primerom, ki je v ozadju obravnavane pobude. Takšno sojenje bi 

moralo biti vsaj trikrat hitrejše. Ta ocena ni dana na pamet. V Evropi (na primer na Norveškem) in drugod (na 

primer v Kanadi) delujejo sodišča, ki bi celoten kazenski postopek končala v času, ki ga je porabilo Ustavno 

sodišče za rešitev pobude. 


