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1. Sodnik Ustavnega sodišča potrebuje pri odločanju prodorno misel, jasen pogled, 
mirno roko in ne nazadnje, glede na preobremenjenost sodišča, dobro kondicijo. Mene k 
temu, da vztrajam1, motivirajo po eni strani primeri, kot je naslovni, v katerem je Ustavno 
sodišče ugodilo ustavnima pritožbama kljub svojemu negativnemu stališču do pravice 
subsidiarnega tožilca, da vloži ustavno pritožbo, rezerviranemu stališču do ugotovitvenih 
odločb in pomislekom glede nekaterih standardov varstva pravic, kot jih uveljavlja v svoji 
sodni praksi ESČP. Po drugi strani me motivirajo takšna ločena mnenja, kot je tisto, ki 
ga je napisal sodnik Pikis in je omenjeno v opombi št. 10 Odločbe Ustavnega sodišča, h 
kateri pišem pritrdilno ločeno mnenje. Z njim želim poudariti pomen in posebnosti 
Odločbe v naslovni zadevi, za katero sem glasoval in pomen njenih pravnih učinkov. 
 
2. D. Pikis je kot nadomestni sodnik v zadevi Andronicou in Constantinou v. Ciper 
napisal odklonilno ločeno mnenje, v katerem je nasprotoval odločitvi večine sodnikov 
senata Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP), ki je s petimi glasovi proti 
štirim 9. oktobra 1997 presodil, da Ciper ni kršil 2. člena Evropske konvencije o 
človekovih pravicah (EKČP), ki je namenjen varstvu človekovega življenja. Redko se 
zgodi, da je sodnik, ki prihaja iz tožene države, pri ocenjevanju njene odgovornosti 
enako objektiven in kritičen, kaj šele strožji od večine v senatu ESČP. Sodnik Pikis je 
svoje strogo stališče oprl na to, da država, katere državljan je tudi sam, ni dovolj skrbno 
načrtovala in izvedla oborožene akcije, katere namen je bil osvoboditi talko in sta v njej 
pod streli ciprskih specialcev padla tako nasilnež, kot žrtev, ki jo je uporabljal za živi ščit 
(Elsie Constantinou). Dolžnost države, da varuje življenja svojih državljank in 
državljanov, velja po mnenju sodnika Pikisa postaviti na visok piedestal. Zato mora biti 
akcija, ki nosi s seboj nevarnost ogrožanja človeških življenj, "načrtovana in 
nadzorovana na način, ki izključi vsak predvidljiv element tveganja življenja, ki ni nujno 
pri uporabi sile" (must be planned and controlled in a way eliminating every foreseeable 
element of unnecessary risk to life on account of the use of force). Izbira specialcev, ki 
so bili usposobljeni za to, da streljajo, da ubijejo (were trained to shoot to kill) in 
brzostrelnega orožja, pomanjkljiva navodila in nadzor, vse to je vodilo do tega, da sta 
specialca, ko sta zaznala lastno ogroženost, s svojo refleksno reakcijo povzročila fatalne 
posledice, smrt dveh oseb.  
 

 
1 Če si zamislite nekoga, ki je kot jaz dobil priložnost, da v treh dneh napiše tole ločeno mnenje, pa okoli 
njega brenči manjša jata komarjev z drugih veja oblasti in ga pikajo enkrat v roko, drugič v sence, tretjič v 
oko, ste si pričarali razmere, v katerih ni enostavno vztrajati. 



 2

3. Kakšna je vsebinska povezava med citiranim ločenim mnenjem sodnika Pikisa in 
naslovnim primerom? Podobnost je v okoliščinah, v katerih je usoda posameznika 
prepuščena na milost in nemilost oboroženih državnih represivnih organov. V takšnih 
razmerah je ne le po mnenju sodnika Pikisa, temveč tudi po stališču ESČP, odgovornost 
države za posledice veliko večja, kot sicer, na primer takrat, ko pride nenadoma do 
oboroženega konflikta in ni časa za načrtovanje in nadzorovanje uporabe sile s strani 
policije. Slovenija je bila na takšno stališče ESČP neposredno in boleče opozorjena v 
sodbi v zadevi Rehbock v. Slovenija z dne 28. 11. 2000 (Pritožba št. 29462/95), kjer je 
do hudih poškodb pritožnika (dvojni zlom čeljusti in udarnine po obrazu) prišlo pri izvedbi 
aretacije, na katero se je policija lahko vsestransko dobro pripravila. V tej zadevi je bila 
Slovenija obsojena za kršitev 3. člena EKČP (mučenje, nečloveško in ponižujoče 
ravnanje). Naslovni primer, ki se je sicer zgodil pet let po primeru Rehbock in pol leta 
preden je bila sprejeta sodba v primeru Rehbock in na žalost ne samo ta, pa kaže, da ni 
šlo za enkratno napako pri delovanju policije, temveč gre za resnejši problem. Za 
ilustracijo je mogoče navesti primer Matko v. Slovenija (Pritožba št.  43393/98), o 
katerem ESČP še ni vsebinsko odločalo, je pa ugotovilo, da je zadeva zrela za takšno 
odločanje (pritožbo je ESČP sprejelo 8. 7. 2004), tudi glede vprašanja, ali so bile 
pritožniku kršene pravice iz 3. člena EKČP, ko je bil grobo pretepen pri aretaciji, do 
katere je prišlo zato, ker ni ustavil svojega vozila na zahtevo policistov. Pritožnik 
Aleksander Matko navaja, da ni izkoristil vseh pravnih sredstev, ki jih ima na razpolago 
znotraj pravnega reda Slovenije zato, ker je med kazenskim postopkom, v katerem je bil 
obsojen na pogojno kazen zaradi poskusa oviranja uradne osebe pri opravljanju njenih 
nalog, izgubil zaupanje v slovensko pravosodje. Po njegovi oceni policija pogosto krši 
svoja pooblastila, sodišča pa si ne upajo obsoditi države. Podobno velja za 
odškodninske pravde, ki poleg tega še zelo dolgo trajajo. Slika, ki jo takšna pričevanja o 
delovanju policije, kažejo o Sloveniji in varstvu človekovih pravic in svoboščin v njej, je 
vse prej kot zgledna.  
 
4. Po mojem mnenju je v naslovnim primeru policija v akciji, ki je vodila do smrti Č. Č., 
osumljenega trgovine z mamili, storila mnoge nerazumljive napake (slabo načrtovanje in 
izvedba akcije, pomanjkljive priprave nanjo, neinformiranosti o zdravstvenem stanju 
žrtve, ki je bila hud astmatični bolnik, slaba usposobljenost policistov za zdravstveno 
pomoč, grobo in ponižujoče ravnanje z aretiranim), zaradi katerih je, po pričevanju žene 
umrlega, umrl vklenjen na tleh svojega stanovanja in ob prisotnosti žene in otroka, ker ni 
mogel do svojih zdravil. Pomen Odločbe Ustavnega sodišča v naslovnem primeru je tudi 
v tem, da je ugotovilo kršitev EKČP in Ustave, ker pritožnika, ki jima je umrl sin oziroma 
mož, nista imela možnosti sprožiti in sodelovati v neodvisni preiskavi vseh okoliščin, v 
katerih je do te smrti prišlo. Ustavno sodišče se sicer relativno pogosto sklicuje na EKČP 
in sodbe ESČP, vendar bržkone v nobenem primeru do naslovnega niso jedro njegove 
Odločbe predstavljali ravno EKČP in številne sodbe ESČP, iz katerih je Ustavno sodišče 
izvedlo pravico do neodvisne preiskave, kot izhaja iz četrtega odstavka 15. člena Ustave 
in 13. člena EKČP. Zlasti v točkah od 30 – 32 obrazložitve naslovne Odločbe se Ustavno 
sodišče sklicuje na sodbe ESČP, katerih skupna značilnost je, da obravnavajo 
odgovornost države v primerih, ko je pritožnik prepuščen na milost in nemilost državnih 
represivnih organov. Lahko bi rekli, da je Ustavno sodišče v naslovnem primeru Ustavo 
razlaga prijazno EKČP in sodni praksi ESČP. 
 
5. ESČP deluje po načelu subsidiarnosti. Drugače povedano: uveljavljanja EKČP za 
vseh 46 držav članic Sveta Evrope, v katerih živi 800 milijonov prebivalcev, ne more 
uresničiti ESČP samo. Zato države dajejo EKČP moč zavezujočega notranje-pravnega 
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akta, ki ima na primer v Sloveniji položaj predpisa, nadrejenega zakonom in podrejenega 
Ustavi. Posamezne določbe EKČP, kot izhaja iz naslovne Odločbe Ustavnega sodišča, v 
obravnavanem primeru imajo celo pravno moč, kakršno imajo ustavne določbe o 
človekovih pravicah, in sicer na podlagi določbe petega odstavka 15. člena Ustave, ki 
pravi, da nobene človekove pravice ali temeljne svoboščine, urejene v pravnih aktih, ki 
veljajo v Sloveniji (in takšen akt EKČP nedvomno je), »ni dopustno omejevati z 
izgovorom, da je ta ustava ne priznava ali da jo priznava v manjši meri«. Iz tega izhaja, 
da države prek svojih predpisov in delovanja rednih in ustavnih sodišč same skrbijo za 
uveljavljanje EKČP. V marsikateri državi so ustave glede posamezne ustavne pravice ali 
svoboščine določile višjo raven varstva, kot jih določa EKČP, česar nikakor ne gre 
ocenjevati kot kakorkoli sporno z vidika določb EKČP. Iz 17. člena EKČP namreč izhaja, 
da je ni mogoče razlagati oz. zlorabljati tako, kot da bi to vodilo h kršenju ali omejevanju 
človekovih pravic in svoboščin. Tako mora ESČP poseči vmes samo takrat, kadar v 
posamezni državi ne spoštujejo tiste ravni varstva človekovih pravic in svoboščin, ki je 
določena z EKČP (ti. minimalni evropski standardi varstva človekovih pravic in 
svoboščin).  
 
6. Posebnost EKČP je, da gre za akt, ki se stalno razvija in dograjuje s sodno prakso 
ESČP, ki je njen nesporen varuh in gospodar. Iz sodb ESČP je mogoče z veliko 
verjetnostjo napovedati, da bi ESČP, če bi o naslovnem primeru meritorno odločalo, 
ugotovilo kršitev 2. ali/in 3. člena EKČP. Zame ni nobenega dvoma, da bi bila Slovenija 
pred ESČP obsojena za kršitev navedenih členov EKČP, če te kršitve ne bi ugotovilo 
Ustavno sodišče z naslovno Odločbo. Sodba ESČP v zadevi Lukenda v. Slovenija 
predstavlja prepričljivo ilustracijo tega, kako pride do obsodbe države, ki ne želi v svojih 
predpisih in v sodni praksi dosledno upoštevati sodne prakse ESČP, v tem primeru 
glede kršitev načela o sojenju v razumnem roku in glede učinkovitih pravnih sredstev v 
rokah tistih, ki jim je bila ta pravica kršena. Tudi s tega vidika je pomembno, da je 
Ustavno sodišče ugodilo ustavnima pritožbama v naslovnem primeru. Tako delujejo tista 
ustavna sodišča, ki upoštevajo, da so posebej odgovorna za uveljavljanje evropskega 
prava človekovih pravic. 
 
7. Ustavno sodišče izhaja v številnih svojih odločitvah iz stališča, da zasebni in 
subsidiarni tožilec nista osebi, ki bi lahko vložili ustavno pritožbo, češ da se kazenska 
sodba ne nanaša nanju, temveč govori o krivdi obdolženca, ki je bil oproščen s 
pravnomočno sodbo. Ustavno sodišče v takšno sodbo ne sme posegati, ker to 
prepoveduje načelo ne bis in idem iz 31. člena Ustave (prepoved ponovnega sojenja o 
isti stvari). Po stališču Ustavnega sodišča na pravnomočno oprostilno sodbo ne sme 
pasti senca dvoma. Zato Ustavno sodišče tovrstne ustavne pritožbe zavrže, ker da so jih 
vložile neupravičene osebe. Ustavno sodišče oz. njegov kazenski senat enako ravna 
tudi v primerih, ko ustavna pritožba ne izpodbija pravnomočne oprostilne sodbe, temveč 
kakšen drug akt, s katerim je bil (pred)kazenski postopek pravnomočno končan in ima 
zato podoben učinek kot oprostilna pravnomočna sodba. S takšnim stališčem Ustavnega 
sodišča do ustavnih pritožb zasebnih in subsidiarnih tožilcev se ne morem strinjati. 
Menim namreč, da varstvo pravic tistega, ki je bil pravnomočno oproščen, ne more iti 
tako daleč, da ne bi moglo Ustavno sodišče ugotoviti kršitev procesnih pravic pritožnika, 
pod pogojem, da ne bi neposredno poseglo v pravnomočno oprostilno sodbo. Seveda je 
res, da v primeru takšne ugotovitvene odločbe pade senca dvoma na oprostilno sodbo, 
vendar to še ne more biti zadostni razlog, da ugotovitvena odločba ne bi bila dopustna.  
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8. Posebnosti ustavnosodnega odločanja bi morale dopuščati poleg črno-belega sojenja, 
značilnega za odločanje rednih sodišč v kazenskih zadevah (obsodba - oprostitev), tudi 
drugačen, bolj uravnotežen rezultat (oprostilna sodba in ugotovitev o kršitvi procesnih 
pravic zasebnega oz. subsidiarnega tožilca v kazenskem postopku, ki je privedel do 
oprostilne sodbe). V obravnavanem primeru bi lahko šlo Ustavno sodišče, glede na to, 
da ni imelo opravka s pravnomočno oprostilno sodbo, celo dalj od ugotovitvene odločbe 
in bi razveljavilo odločitve, ki so preprečile izvedbo kazenske preiskave ali bi takšno 
preiskavo odredilo celo samo. Vprašanje je, ali bi bila taka odločitev smiselna. Mislim na 
to, da se je dejanje dogodilo pomladi leta 2000 in bi šele po šestih letih prišlo do 
odreditve preiskave, ki bi morda vodila do dolgotrajnega kazenskega postopka o močno 
odmaknjenem dogajanju, pod pritiskom možnosti zastaranja pregona. S tega vidika ima 
sprejeta ugotovitvena odločba svoje prednosti.  
 
9. Iz 39. točke obrazložitve Odločbe v naslovnem primeru izhaja, da je Ustavno sodišče 
z ugotovitveno odločbo ugodilo ustavnima pritožbama. Po mojem mnenju bi moral biti ta 
del obrazložitve jasnejši in po svojem pomenu sodi v izrek Odločbe. Ne glede na to je 
povsem nesporno, da predstavlja naslovna ugotovitvena Odločba ugoditev ustavnima 
pritožbama; pomeni za ustavna pritožnika, da sta uspela, da sta v postopku pred 
Ustavnim sodiščem zmagala. Zakaj je pomemben ta njun uspeh zanju in širše? Ustavna 
pritožnika sta s strani najvišjega varuha človekovih pravic in svoboščin v Sloveniji, kar 
Ustavno sodišče je,  dobila avtoritativno in vsestransko utemeljeno potrditev, da sta jima 
bile kršene ustavne in konvencijske pravice. To že samo zase pomeni moralno 
zadoščenje, ki ga ne gre podcenjevati. Seveda pa to niso edini pravni učinki 
ugotovitvene Odločbe, kot jo je sprejelo Ustavno sodišče v naslovnem primeru.  
 
10. Za redna sodišča, ki skrb za spoštovanje Ustave in EKČP ne smejo prepuščati le 
Ustavnemu sodišču, pomeni Odločba v naslovnem primeru, da bodo v podobnih 
primerih morala izhajati od stališč, ki jih je zavzelo Ustavno sodišče. Zato se v prihodnje 
ne bi smelo več zgoditi, da bi Ustavno sodišče po šestih letih od dogodka ugotovilo, da o 
njem, čeprav je vodil do fatalnih posledic, sploh ni bila izvedena neodvisna preiskava, 
kot jo terjata Ustava in EKČP, pri kateri bi bila zagotovljena možnost ustreznega dostopa 
svojcev umrlega.  
 
11. Ustava zagotavlja v 26. členu prizadeti osebi pravico do povračila škode zaradi 
protipravnega ravnanja državnega organa. Zadoščenje zaradi posega v človekove 
pravice lahko uveljavlja oškodovanec v kazenskem postopku neposredno in sicer z 
vložitvijo premoženjskopravnega zahtevka v t.i. adhezijskem postopku. Primarno pa ima 
oškodovanec pravico uveljavljati svoj odškodninski zahtevek v pravdi in sicer povsem 
neodvisno od tega, ali je bil kazenski postopek sploh uveden in kako se je končal. 
Veljavna zakonodaja daje prizadeti osebi na voljo tožbo za plačilo odškodnine. O tej 
tožbi odloča sodišče v pravdnem postopku po splošnih pravilih odškodninskega prava. 
Na tej podlagi lahko sodišče prizadetemu dosodi odškodnino za premoženjsko in 
nepremoženjsko škodo, če so izpolnjene predpostavke odškodninske odgovornosti. Iz 
kazenskega spisa je razvidno, da sta pritožnika tožbo za plačilo odškodnine vložila. 
Nobenega dvoma ni, da bo Odločba v naslovnem primeru in njena ugotovitev o kršitvi 
njunih ustavnih in konvencijskih pravic, izboljšala položaj ustavnih pritožnikov pri njunem 
prizadevanju, da dobita ustrezno odškodnino. Res je sicer, da za odločitev o tovrstnem 
materialnem zadoščenju ni nujna niti obsodilna kazenska sodba niti ugotovitvena 
Odločba, kot jo je Ustavno sodišče sprejelo v naslovnem primeru. Razvpiti primer O. J. 
Simpsona pa dokazuje, kako odločitev v odškodninski pravdi lahko predstavlja 
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pomembno materialno zadoščenje in specifično korekcijo izida kazenskega postopka, v 
katerem je bil domnevni povzročitelj škode oproščen.  
 
12. Po mojem mnenju ima Odločba v naslovnem primeru velik pomen tudi z vidika 
dograjevanja zakonodaje. O tem govori tudi ločeno mnenje sodnice dr. Mirjam Škrk k 
Odločbi v naslovni zadevi, ki opozarja na to, da v slovenski zakonodaji ni določeno 
kaznivo dejanje, ki bi temeljilo na ustavne in konvencijske prepovedi mučenja. 
Zakonodajalec bo moral najti rešitve za to, da bo v primerih, ko pride do hudih posledic 
za tistega, ki je bil »pod dejanskim fizičnim nadzorom represivnih organov« (točka 30 
obrazložitve Odločbe v naslovnem primeru) zagotovljena  učinkovita preiskava in dostop 
oškodovanca ali njegovih svojcev do nje. In ne samo to. Odločba je novo opozorilo 
vsem, ki jim je do ugleda Slovenije, da je nujno storiti veliko več za preprečitev 
policijskega nasilja in za učinkovit nadzor nad primeri, v katerih je izražen sum o tem, da 
je do neupravičenega nasilja prišlo. Tudi po tej plati spominja Odločba v naslovnem 
primeru na sodno prakso ESČP, ki z vrsto svojih vodilnih oz. pilotskih sodb zadnjih let 
(npr. Broniowski v. Poljska2) utira nove poti učinkovitega varstva človekovih pravic; pri 
tem se ne omejuje na kritiko sodnih odločb, temveč ugotavlja tudi sistemske 
pomanjkljivosti, ki pomenijo kršitev EKČP in terja njihovo odpravo. Kompliment o tem, da 
je mogoče Odločbo v naslovnem primeru primerjati z vodilnimi sodbami ESČP, je toliko 
bolj na mestu, ker obe sodišči, ESČP in Ustavno sodišče, to počneta v pogojih 
neverjetne preobremenjenosti, ki jima omejuje možnosti poglobljenega ukvarjanja z 
razvojem varstva človekovih pravic in svoboščin. 
 
13. Morda z Odločbo v naslovnem primeru Ustavno sodišče ni uspelo v zadostni meri 
vzpostaviti ravnotežja, porušenega s smrtjo moža oziroma sina pritožnikov in s tem, da o 
okoliščinah te smrti ni bila izvedena neodvisna in učinkovita preiskava, v kateri bi 
pritožnika lahko sodelovala. Je pa s to Odločbo nedvomno vzpostavljena podlaga, da do 
tega ne bi več prihajalo v prihodnjih podobnih primerih. Prav tako usodnega pomena je 
tudi to, da je z Odločbo v naslovnem primeru Ustavno sodišče izpričalo posebno 
odgovornost do obveznosti Slovenije, ki izvirajo iz EKČP in iz sodne prakse ESČP, še 
zlasti tiste, ki se nanaša na pritožbe zoper Slovenijo. Učinki takšnega pristopa so lahko 
vsestransko blagodejni: za državljane in varstvo njihovih pravic, kadar se znajdejo v 
primežu represivnih organov, za državo, ki ji ni vseeno za njen ugled3 in za ESČP, ki mu 

                                            
2 ESČP je v ti. pilotski oziroma vodilni sodbi 22. junija 2004, ki ima po mojem mnenju revolucionaren 
pomen za prakso ESČP, ugotovilo kršitev konvencijskih pravic Jerzyja Broniowskega, dediča lastnika, ki je 
izgubil svoje nepremičnine ob spremembi meja med Poljsko in Sovjetsko zvezo zaradi druge svetovne 
vojne. Sodba se ni omejila na popravo krivic pritožniku, temveč terja od Poljske enako tudi v desettisočih 
drugih podobnih primerov. Neverjetno dalekosežne posledice sodbe so razvidne iz druge sodbe ESČP v 
istem primeru z dne 28. septembra 2005, s katero je ESČP potrdilo prijateljsko poravnavo med pritožnikom 
in poljsko vlado. Iz nje izhaja, da je Poljska s pomočjo sodbe svojega ustavnega sodišča in na podlagi 
posebnega zakona ustvarila pravne podlage za to, da bodo prizadeti končno dobili obljubljeno materialno 
satisfakcijo (right to credit) zaradi izgube njihovih nepremičnin, ki je bila celo povečana za četrtino (s 15% 
na 20% vrednosti izgubljenih nepremičnin). Sodba ESČP v primeru Broniowski je vredna posebne analize 
tudi kot uspešen poskus, kako v pogojih hude preobremenjenosti okrepiti vlogo sodišča in varstvo pravic. 
Vsekakor tako globokih premikov glede učinkovanja njegovih sodb, kot jih prinaša primer Broniowski, 
ESČP ne bi moglo uveljaviti s spreminjanjem EKČP.  
3 Po mnenju dr. Boštjana M. Zupančiča »v evropskem prostoru Republiko Slovenijo že ena sama taka 
obsodba stigmatizira kot dedinjo policijske države. To pomeni, da je treba primer Rehbock jemati kot resno 
opozorilo, da so na mestu ne le de lege ferenda spremembe kazenskega postopka, ampak predvsem, da 
gre spremeniti – predvsem tudi v sami sodni veji oblasti – celotno držo in odnos do osumljenca in 
obdolženca kot enakopravnega subjekta kazenskopracesnega spora.« (Spremna beseda, v:  Z. Dežman, 
A. Erbežnik, Kazensko procesno pravo Republike Slovenije, GV Založba, Ljubljana, 2003, s. 9). 
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ne bo treba presojati policijskega nasilja, če bo to učinkovito preprečeno in kaznovano 
pred slovenskimi sodišči. Še posebej, kadar je v igri dolžnost države, ki izhaja iz Ustave 
in EKČP, da varuje življenje ljudi, ki se znajdejo pod njeno ingerenco. Nauk Odločbe v 
naslovnem primeru vidim v tem, da takrat, ko pride do suma policijskega nasilja, 
Slovenija ne more biti apriorno na strani državne policije, ker bi tako v nasprotju z 
Ustavo, EKČP in doseženimi civilizacijskimi standardi zanemarila svojo primarno 
obveznost in odgovornost na področju varstva človekovih pravic in svoboščin, da varuje 
življenje in dostojanstvo svojih prebivalcev.  
 
 
 

    Sodnik 
Dr. Ciril Ribičič 
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