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Odklonilno ločeno mnenje sodnika dr. Čebulja, ki se mu pridružuje sodnik dr. Ude 

 

 

1. V obeh navedenih zadevah sem glasoval proti odločitvi večine sodnic in sodnikov, ki je bila sprejeta 

na seji Ustavnega sodišča 10.5.2001 in s katero sta bili ustavni pritožbi zavrženi. Zavrženi sta bili, ker 

naj bi ju vložili neupravičeni osebi. Ustavna pritožnika sta bila oškodovanec kot tožilec (zadeva št. Up- 

285/97) in zasebni tožilec (zadeva št. Up-168/98). Temeljno vprašanje je bilo, ali jima je lahko v 

kazenskem postopku kršena pravica do enakega varstva pravic (22. člen Ustave) in ali takšna kršitev 

uživa ustavnosodno varstvo. 

 

2. Proti zavrženju sem glasoval zato, ker se ne strinjam z ugotovitvami večine, na katerih zavrženje 

temelji. Ker gre v obeh zadevah za iste ugotovitve, bom v nadaljevanju govoril o njih ne glede na to, v 

katerem od sklepov se nahajajo. 

 

3. Strinjam se z ugotovitvijo, da to, da ima oškodovanec (ali zasebni tožilec) v nekaterih primerih 

možnost sprožiti kazenski pregon zoper tistega, ki je s kaznivim dejanjem posegel v njegove pravice, 

še ne pomeni, da ima tudi ustavno varovano pravico doseči obsodbo. Seveda ne. Nihče nima ustavno 

varovane pravice doseči obsodbo, enako kot nima nihče ustavno varovane pravice uspeti v 

kateremkoli postopku. 

 

4. V vsakem postopku pa ima vsakdo, ki v njem nastopa kot enakopravna stranka, pravico do 

poštenega sojenja oziroma pravico do enakega varstva njegovih pravic, ki jo zagotavlja 22. člen 

Ustave. In zasebni tožilec (oškodovanec kot tožilec) je stranka v postopku, ki je nasproti obdolžencu v 

prirejenem položaju. Nima ustavno varovane pravice doseči obsodbo, ima pa ustavno varovano 

pravico do enakega vasrtva pravic. Z drugimi besedami - če mu Zakon o kazenskem postopku (ZKP) 

ne bi dajal možnosti začeti (predlagati) kazenskega postopka, po mojem mnenju ne bi bilo 

ustavnopravo nič narobe. Če pa mu ZKP to možnost daje, mu morajo biti zagotovljena vsa procesna 

jamstva. Vsa tista, ki jih ima obdolženec. Pri tem je popolnoma nerelevantno to, da lahko doseže 

odškodovanje v pravdnem postopku. 

 

5. Večina, ki je sprejela sklepa o zavrženju, sicer poudarja razliko med državnim tožilcem in 

oškodovancem ter zasebnim tožilcem. Poudarja, da je država oškodovancu z zakonom zagotovila tak 

procesni položaj, kot ga ima v kazenskem postopku državni tožilec, ko zastopa kazenske obtožbe, ni 

pa nanj prenesla tistih pravic, ki jih ima državni tožilec kot državni organ. Prav - ampak, kakšen položaj 

pa potem ima? Če nima nobene pravice, ki jo ima državni tožilec kot državni organ, potem ima glede 

na četrti odstavek 45. člena ZKP lahko samo tiste pravice, ki jih ima v postopku obdolženec. Je torej 

za razliko od državnega tožilca kot državnega organa v položaju, ki je z obdolženčevim prirejen. 

 

6. Večina navaja, da je temeljni namen kazenskega postopka ugotoviti, ali je obdolženec storil kaznivo 

dejanje in ali je zanj kriv, ter mu, če je odgovor na obe vprašanji pritrdilen, izreči kazensko sankcijo. 

Zasebni tožilec je edini od subjektov kazenskega postopka, ki se povsem svobodno odloča o tem, ali 

naj stopi v procesno razmerje ali ne. V primerih, ko je funkcija kazenskega pregona v rokah 

zasebnega tožilca, uvedba kazenskega postopka in kaznovanje storilca sicer lahko pomenita tudi 

moralno zadoščenje oškodovancu za zlo, ki mu je bilo prizadejano s kaznivim dejanjem. Vendar pa ta 

nagib, ki ga morebiti zasleduje zasebni tožilec s sprožitvijo kazenskega pregona, v ničemer ne vpliva 

na kazenski pregon sam; tudi za odločanje sodišča je pravno povsem irelevanten. Z vsem tem se 

strinjam. Vendar to ni v nobeni zvezi z vprašanjem, ali mu morajo biti zagotovljene vse procesne 

pravice in posledično tudi varstvo njegovih ustavnih pravic. 

 

Večina sama je v obrazložitvi sklepa zapisala stavek: "Kazenski pregon sproži upravičeni tožilec, 

odločanje sodišča pa poteka po natančnih, z zakonom določenih pravilih v poštenem postopku, ki ga 

zagotavljata Ustava in zakon." 
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7. Večina večkrat poudarja, da ima primarno oškodovanec pravico doseči zadoščenje oziroma 

uveljavljati svoj civilni zahtevek v pravdi in sicer povsem neodvisno od tega, ali je bil kazenski 

postopek sploh uveden in kako se je končal. To je res. Vendar - oškodovanca in zasebnega tožilca je 

uzakonil zakonodajalec in to (prav gotovo) z določenim namenom, sicer so te določbe ZKP 

nesmiselne. Ta namen seveda ni mogel biti, da na oškodovanca in zasebnega tožilca prenese 

funkcijo pregona in kaznovanja storilcev kaznivih dejanj, ki jo opravlja država. Namen je bil lahko le 

zagotoviti tudi kazenskopravno varstvo določenih pravic, čeprav so te po svoji naravi civilne. Pri tem 

zakonodajalec ni določil kazenskopravnega varstva kot subsidiarnega. Poleg tega pa, tudi če ne bi 

bilo tako, zopet ne vidim povezave med obravnavanim vprašanjem in vprašanjem o zagotovitvi pravice 

do enakega varstva pravic in možnosti njenega varstva z ustavno pritožbo. 

 

8. Da se vsega navedenega zaveda tudi večina, ki je izglasovala oba sklepa o zavrženju ustavnih 

pritožb, izhaja iz dejstva, da je zavrženje oprlo na pomanjkanje aktivne legitimacije. To je storilo (v 

obeh primerih z v bistvenih delih identičnim besedilom) z naslednjo obrazložitvijo (9. točka obrazložitve 

v obeh sklepih): "9. Glede na navedeno (kot to izhaja iz 7. in 8. točke te obrazložitve) zasebnemu 

tožilcu zgolj s tem, da je bil obtoženec v kazenskem postopku oproščen od obtožbe, da je storil 

kaznivo dejanje, ne more biti kršena nobena njegova človekova pravica ali temeljna svoboščina. Zato 

se postavlja vprašanje, ali je upravičen vložiti ustavno pritožbo iz razloga, da mu je bila v kazenskem 

postopku kršena pravica do enakega varstva pravic v postopku iz 22. člena Ustave. Po mnenju 

Ustavnega sodišča zgolj dejstvo, da je bil pritožnik stranka v kazenskem postopku, še ne pomeni, da 

je aktivno legitimiran za vložitev ustavne pritožbe. Iz 22. člena Ustave namreč izhaja, da je vsakomur 

zagotovljeno enako varstvo njegovih pravic v postopku pred sodiščem in drugimi organi, ki odločajo o 

njegovih pravicah, dolžnostih in pravnih interesih, za tak položaj pa v primeru zasebnega tožilca ne 

gre. To pa ne pomeni, da zasebni tožilec ne uživa temeljnih procesnih jamstev v kazenskem postopku. 

Povedano pomeni le, da jih ni mogoče uveljavljati z ustavno pritožbo pred Ustavnim sodiščem. Če bi 

temu ne bilo tako, bi prišli v nelogičen in nesprejemljiv položaj, ko bi celo stranka, ki je s svojim 

materialnopravnim zahtevkom uspela, z ustavno pritožbo lahko uveljavljala morebitne kršitve njenih 

temeljnih procesnih pravic." 

 

9. Zasebni tožilec torej uživa vsa temeljna procesna jamstva v kazenskem postopku, le z ustavno 

pritožbo jih ne more uveljavljati, ker (poenostavljeno glede na 7. in 8. točko obrazložitve) se ga tisto, o 

čemer se odloča v kazenskem postopku, sploh ne tiče. In o čem se odloča v kazenskem postopku? 

Jasno, odloča se ali je obdolženec storil kaznivo dejanje in ali je zanj kriv. Vendar se s tem istočasno 

odloča o tem, ali je bilo tisto, kar je storil v enem od konkretnih primerov, žaljiva obdolžitev. Je takšna 

ugotovitev, ki bo dobila svoj odraz v izreku odločbe kazenskega sodišča, vsaj njegov pravni interes, o 

katerem govori 22. člen Ustave. Po mojem mnenju vsaj to. Zato mu tudi ni mogoče odreči legitimacije 

za vložitev ustavne pritožbe zaradi kršitve pravice do enakega varstva iz 22. člena Ustave. 

 

10. Zavedam se, da v primeru odločanja o takšnih ustavnih pritožbah Ustavno sodišče ne bi moglo 

razveljaviti oprostilne sodbe in zadeve vrniti v ponovno odločanje, ker mu to preprečuje 31. člen 

Ustave (prepoved ponovnega sojenja v isti stvari). Vendar je povsem enak položaj v primeru drugega 

odstavka 426. člena ZKP, ki določa, da v primeru, če je zahteva za varstvo zakonitosti vložena v 

obdolženčevo škodo in Vrhovno sodišče spozna, da je utemeljena, ugotovi le, da je bil zakon 

prekršen, ne da bi posegalo v pravnomočno odločbo. Pravzaprav ni povsem enak - v primeru ustavne 

pritožbe bi šlo za kršitev človekove pravice in ne le za kršitev zakona, ki ne pomeni nujno tudi kršitve 

kakšne človekove pravice. Ugovor proti temu je lahko, da je ureditev iz drugega odstavka 426. člena 

ZKP v nasprotju z 31. členom Ustave. Morda, če bi se postavili na stališče, da že senca dvoma v 

poštenost sojenja pomeni kršitev prepovedi ponovnega sojenja v kazenskih zadevah. Vendar bi rad 

spomnil na to, da nobena človekova pravica ni absolutna. Za vse, tudi za prepoved ponovnega 

sojenja, velja tretji odstavek 15. člena Ustave, po katerem so človekove pravice in temeljne 

svoboščine omejene s pravicami drugih. Zato po mojem mnenju ni nobene ovire, da bi Ustavno 

sodišče izdalo v obravnavanih primerih ugotovitveni odločbi o kršitvi 22. člena Ustave. 

 

 

dr. Janez Čebulj 

 

dr. Lojze Ude 


