
 
REPUBLIKA SLOVENIJA 

USTAVNO SODIŠČE 
 

 
Pritrdilno ločeno mnenje sodnice Modrijan v zadevi št. U-I-426/02 

 

in 

 

Odklonilno ločeno mnenje v zadevi Up-546/01, ki se mu pridružuje sodnica mag. Krisper 

Kramberger 

 

1. Glasovala sem za prvo točko izreka odločbe, da člena 98a in 445 ZKP nista v neskladju z Ustavo, 

ne strinjam pa se z obrazložitvijo v 17. in 18. točki, ki se nanaša na razlago določbe drugega odstavka 

445. člena ZKP. Po tej razlagi mora sodišče obdolžencu zagotoviti pravico, da se pred odločanjem 

pritožbenega senata tudi v skrajšanem postopku seznani s stališči, pisnimi predlogi in drugimi 

navedbami tožilca ter da ima možnost, da se do njih v primernem času opredeli. 

 

2. Iz navedene razlage izhaja, da tudi, ko državni tožilec v svojem odgovoru na pritožbo predlaga le 

njeno zavrnitev z enakimi navedbami, kot jih je navajal že v teku postopka na prvi stopnji, je sodišče 

dolžno s tem odgovorom seznaniti obdolženca in mu dati možnost, da se do njih opredeli. Tak primer 

je bil v konkretnem postopku. 

 

3. Sama sem se zavzemala za razlago, da je sodišče dolžno z odgovorom seznaniti obdolženca samo 

tedaj, ko državni tožilec v odgovoru na pritožbo predlaga njeno zavrnitev z novimi navedbami in 

dokazi, ki lahko vplivajo na odločitev sodišča. 

 

Kontradiktornost namreč ni sama sebi namen, ampak je njen namen v tem, da se stranka, v tem 

primeru obdolženec, seznani in opredeli glede vseh navedb in dokazov nasprotne stranke, ki lahko 

vplivajo na odločitev sodišča, pa se do njih v postopku še ni imela možnost izjaviti. Podobno stališče je 

Ustavno sodišče sprejelo že v odločbi št. Up-32/01 z dne 13. 3. 2003 (Uradni list RS, št. 31/2003 in 

OdlUS XII, 54), kjer je posebej poudarilo, da izhaja iz 22. člena Ustave, da mora tudi v postopku za 

izredno omilitev kazni veljati, da ima obdolženec pravico, da navaja dejstva in predlaga dokaze, ki so 

mu v korist, ter da se izjavi o procesnem gradivu, ki utegne vplivati na njegov pravni položaj. Tudi v 13. 

točki obrazložitve te odločbe Ustavno sodišče navaja, da je bistvena vsebina pravice iz 22. člena 

Ustave v tem, da posamezniku zagotavlja možnost, da se udeležuje postopka, v katerem se odloča o 

njegovi pravici, ter možnost, da se izjavi o dejstvih in okoliščinah, ki so pomembne za odločitev o 

njegovi pravici. 

 

4. Odločitev v drugi točki izreka te odločbe je neposredno vezana na razlago 445. člena ZKP v 18. 

točki obrazložitve. Ker v konkretni zadevi predlog državnega tožilca, glede na njegovo vsebino, ne 

more imeti nikakršnega vpliva na odločitev sodišča, sem glasovala proti tej točki izreka. S tako 

odločitvijo, torej z razveljavitvijo sodb zaradi kršitve 22. člena Ustave, ker Višje sodišče obdolžencu ni 

omogočilo, da bi se pred odločanjem njegovega senata seznanil s pisnim predlogom državnega 

tožilca in se glede njega izjavil, in vrnitev zadeve Višjemu sodišču v Ljubljani v novo odločanje, pomeni 

le zavlačevanje postopka. V ponovnem postopku se bo obdolženec seznanil z navedbami državnega 

tožilca, s katerimi se je v dotedanjem postopku že seznanil in se je v pravnih sredstvih do njih že vsaj 

posredno tudi opredelil, kar pomeni, da bo v tem primeru njegova izjava brezpredmetna in ne bo 

mogla vplivati na drugačno odločitev sodišča. 

 

 

         Milojka Modrijan 

 
mag. Marija Krisper Kramberger 


