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S K L E P 

 

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Erika Kerševana iz Ljubljane na seji dne 5.10.1995 

 

s k l e n i l o : 

 

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 73., 128., tretjega odstavka 240. člena in prvega 

odstavka 331. člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 63/94) se zavrže. 

 

O b r a z l o ž i t e v 

 

A. 

 

1. Pobudnik izpodbija v izreku tega sklepa navedene določbe Zakona o kazenskem postopku (v 

nadaljevanju: ZKP), ker meni, da so v nasprotju s 34. členom (pravica do osebnega dostojanstva in 

varnosti) in 38. členom (varstvo osebnih podatkov) Ustave. Po tretjem odstavku 240. člena ZKP je 

priča med preiskavo dolžna med svojimi podatki navesti tudi podatke o svojem prebivališču. 

 

To velja po določbi prvega odstavka 331. člena tudi na glavni obravnavi, pravico pregleda spisa pa 

ima po določbi 73. člena ZKP tudi zagovornik in po določbi prvega odstavka 128. člena vsakdo, ki ima 

opravičen interes. Posamezna priča naj bi bila tako lahko zunaj sodne dvorane izpostavljena 

pritiskom, lahko tudi grožnjam in nasilju oziroma maščevanju prizadete stranke, na primer obdolženca. 

 

2. Pobudnik meni, da izkazuje svoj pravni interes za izpodbijanje navedenih določb ZKP že s tem, da 

se noben posameznik ne more izogniti naključni prisotnosti pri kaznivem dejanju kot priča ali kot 

oškodovanec. Glede na določbo prvega odstavka 241. člena ZKP in lasten moralni interes o dolžnosti 

izpovedati kot priča pa pobudnik meni, da se je na tak način prisiljen spravljati v nezakrivljeno 

nevarnost, da bi bil izpostavljen grožnjam prizadetih oseb do konca kazenskega postopka kot tudi 

morebitnemu maščevanju po koncu obravnave. Po pobudnikovem mnenju naj bi bil zato pravni interes 

izkazan z realno možnostjo, da enkrat v prihodnosti postane priča v kazenskem postopku. Meni, da bi 

bila zožitev pravnega interesa samo na priče, ki so bile na ta način že prizadete v kazenskem 

postopku, nepotrebna. 

 

B. 

 

3. V skladu z določbo 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 - v 

nadaljevanju: ZUstS) lahko da pobudo za začetek postopka vsakdo, če izkaže svoj pravni interes. Ta 

pa je podan, če predpis, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, 

pravne interese oziroma pravni položaj. 

 

4. Pobudnikov pravni interes ni izkazan, saj izpodbijane določbe ZKP ne posegajo neposredno v 

pravice oziroma v pravni položaj pobudnika. Pravni interes je procesna predpostavka za začetek 

postopka za oceno ustavnosti, ki mora obstajati tako v času vložitve pobude, kot tudi v času odločanja 

o začetku postopka. 

 

Predpis mora neposredno in dejansko posegati v pravni položaj pobudnika. Tak poseg pa ob 

utemeljevanju, da se izpodbijane določbe utegnejo enkrat v bodoče neodvisno od pobudnikove volje 

uporabiti ali pa celo zlorabiti tudi na račun pobudnika, ni niti dejanski niti neposreden. Stališče, da 

zaradi morebitne bodoče uporabe zakona za pobudnika kakor tudi za kateregakoli posameznika ni 
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izkazan pravni interes za začetek postopka za oceno ustavnosti, je Ustavno sodišče že sprejelo v 

svojih odločitvah ( na primer sklep št. U-I-237/94 z dne 17.11.1995 in sklep št. U-I-10/95 z dne 

14.9.1995). Ob drugačnem stališču bi bilo treba vsakomur priznati pravni interes za izpodbijanje 

katerekoli določbe kateregakoli predpisa, kar pa ne bi bilo v skladu z namenom, zaradi katerega je ta 

procesna predpostavka za začetek postopka določena z Ustavo in ZUstS. Zato je bilo treba pobudo 

zavreči. 

 

C. 

 

Ustavno sodišče je ta sklep sprejelo na podlagi 25. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Tone 

Jerovšek in sodniki dr. Peter Jambrek, mag. Matevž Krivic, mag. Janez Snoj, dr. Janez Šinkovec, dr. 

Lovro Šturm, Franc Testen, dr. Lojze Ude in dr. Boštjan M. Zupančič. Sklep je sprejelo z osmimi 

glasovi proti enemu. Proti je glasoval sodnik Krivic, ki je dal odklonilno ločeno mnenje. 

 

 

P r e d s e d n i k 

dr. Tone Jerovšek 

 


