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V tej zadevi sem glasoval proti večinskemu mnenju, ker se tu odpira problem mutabilitete obtožnice. 

Mutabiliteta obtožnice je kot kazensko-procesni fenomen v izrazitem neskladju s predpostavko 

nedolžnosti (27. člen Ustave), prepovedjo ponovnega sojenja o isti stvari (31. člen Ustave), s pravico 

do nepristranskega sojenja (23. člen Ustave) ter s pravico do poštenega sojenja (22. člen Ustave). 

 

Mutabiliteta obtožnice je izrazito v neskladju s principelno in konsekventno izvedbo teh načel v 

kazenskem postopku. Če se na glavni obravnavi pokaže drugačno dejansko stanje, torej tako, ki bi 

zahtevalo drugačno pravno kvalifikacijo, to nujno implicira, da je tožilec izgubil tako definirani spor, ker 

je ali slabo raziskal dejansko stanje, ali je to dejansko stanje slabo pravno kvalificiral, ali oboje. To 

lahko logično tudi pomeni, da je zatajil preiskovalni sodnik v času, ko je podlaga za obtožnico šele 

nastajala, lahko pa celo pomeni, da v resnici ni bilo zbranih dovolj dokazov za utemeljenost suma, kar 

je predpogoj za vložitev obtožnice. 

 

Gornja predpostavka, da je tožilec glede istega historičnega dogodka potemtakem izgubil svoj spor, 

temelji na nadaljnji predpostavki, da je vsebina s strani tožilca opredeljenega spora neločljivo 

povezana s pravno kvalifikacijo kaznivega dejanja. 

 

Jasno je, da vsebine samega pravnega spora o krivdi obdolženca ni mogoče ločevati od samega 

spora. V tem sobesedilu se lahko postavi vprašanje, kakšen je domet koncepcije "istega historičnega 

dogodka". Kadar govorimo o istem historičnem dogodku, imamo praviloma v mislih neko domnevno 

objektivno dogajanje v določenem času in prostoru, ki naj bi bilo le naknadno predmet različnih 

pravnih kvalifikacij. Isti historičen dogodek je kot pojem potemtakem zoperstavljen domnevni 

naknadnosti različnih možnih pravnih kvalifikacij. Iz tega naj bi bil sledil sklep, da osebe ni dovoljeno 

dvakrat soditi za isti historični dogodek, možno pa jo je soditi za različne pravne kvalifikacije. 

 

Omenjeno razlikovanje je scela problematično, ker izhaja iz filozofsko naivne predpostavke, da 

"historični dogodki" nekako objektivno lebdijo v preteklosti, da pa jih je mogoče opredeljevati z 

različnimi pravnimi kvalifikacijami. Pravimo, da je ta interpretacija filozofsko naivna, ker ne upošteva 

epistemološke razlike med percepcijo in apercepcijo --, torej razlikovanja, ki jasno pokaže, da izbrana 

pravna kvalifikacija selektivno apercipira nek zunanji dogodek, ki ga brez te kvalifikacije sploh ne bi 

bilo. Prav zaradi tega je Hobbes že davno tega zapisal, da kazniva dejanja enostavno izginejo, če 

izginejo zakoni, ki jih opredeljujejo. 

 

V opisanem smislu je vprašanje procesno, ne materialno-pravno. Na materialno-pravno definicijo 

kaznivega dejanja lahko gledamo tudi procesno, naprimer kot na procesno opredelitev dokaznega 

bremena in tveganja tožeče stranke. Čeprav sta tožeča stranka (navadno država) in tožena stranka po 

doktrini poštenega sojenja procesno izenačeni, je seveda očitno, da je pravna opredelitev spora vedno 

v rokah tožeče stranke (države) in da je država v tem smislu dominus litis. V rokah drži tako iniciativo 

samega spora kakor tudi natančno opredelitev njegove vsebine. 

 

Ko pri tenisu, kjer ima tisti, ki servira, veliko prednost, tako tudi v vsakem (ne samo kazenskem) 

pravnem postopku. Če to metaforo podaljšamo, se vprašamo, ali je fair, če tisti, ki servira, potem sredi 

igre reče, da svojega prvotnega servisa sploh ni resno mislil in da želi še enkrat servirati ...? Celo 

vsakemu otroku je v vsakem otroškem prepiru jasno, da vsebine prepira sredi prepira ni mogoče 

spreminjati. Tudi v zakonskih nesporazumih je za eno stran popolnoma "nervirajoče", če druga stran 

sredi prerekanja predmet prerekanja nenadoma spremeni. 

 

Zgoraj omenjena procesna (dokazna) opredelitev spora ima vse opraviti z vprašanjem, kako in na 

kakšen način se katera od obeh strank v sporu nadeja zmagati.1 Če se na glavni obravnavi pokaže 

drugačno dejansko stanje, torej tako, ki bi s stališča tožilca zahtevalo drugačno pravno kvalifikacijo, to 

logično nujno pomeni, da je bil naknadni (drugi |) spor opredeljen na sami glavni obravnavi. Če torej 
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na ta način striktno presojamo pravne parametre spora, potem se ne moremo izogniti sklepu, da ta 

drugi spor predstavlja drugo sojenje (bis in idem, double jeopardy) (31. člen Ustave),2 ker je oseba 

seveda drugič sojena za historično isti dogodek. 

 

Tu si je treba postaviti vprašanje, kakšen je ratio legis prepovedi ponovnega sojenja v isti stvari. Ne 

gre samo za zavračanje inkvizitornega inštituta absolutio ab nstantia. 

 

Prepoved ponovnega sojenja v isti stvari je nujen komplement domnevi nedolžnosti.3 Brez prepovedi 

ponovnega sojenja v isti stvari ostane domneva nedolžnosti navadno priporočilo. 

 

Domneva nedolžnosti namreč ne more biti prazna programatska ustavna navedba, ampak mora imeti 

svoje pravne posledice. Pravna posledica vsake presumpcije juris je od nekdaj, da je končna odločitev 

sodišča, potem ko tožilec ne uspe znositi svojega dokaznega bremena, ta, da mora sodišče na njeni 

podlagi tudi dokončno odločiti. Tako naravo presumpcije poznamo tudi v vseh drugih pravnih 

postopkih. Ni razloga, da bi bilo v kazenskem postopku kaj drugače. Načeloma velja, da presumpcija 

nedolžnosti iz 27. člena Ustave zapade tisti trenutek, ko je očitno, da tožilec v sporu, ki ga je sam 

pravno in dejansko opredelil, ni uspel. 

 

Večkrat smo se že ukvarjali s procesnim pomenom presumpcije nedolžnosti.4 Rekli smo, da njen 

domet ni nekakšna materialna nedolžnost, ampak da opredeljuje dokazno breme in dokazno tveganje 

na strani države. Vemo, da je namen vsake presumpcije sodišču predpisati, kako naj se odloči v tistih 

situacijah, v katerih se sodišče ne more dokopati do popolnega poznavanja zadeve in se mora torej 

odločiti v dvomu. Če je to tako, to nujno tudi pomeni, da mora presumpcija v določenih okoliščinah 

postati temelj za odločitev sodišča --, točneje v tistih okoliščinah, ko tožilcu ni uspelo dokazati njegovih 

trditev. Če je torej tožilcu dovoljeno, da se z enostavno spremembo obtožnice na glavni obravnavi 

izmuzne izpod dokaznega tveganja, to je, če se prepreči, da v okoliščinah, v katerih tožilec ni zadostil 

svojemu dokaznemu bremenu --, presoja zapade pod ustavno presumpcijo nedolžnosti, potem to 

pomeni, da ustavne presumpcije nedolžnosti sploh ni. Če bi se postavili na stališče, da opredelitev 

spora s strani tožilca zanj ne more biti v tem smislu pravno usodna, da ni nanjo vezan do vsake 

potankosti, potem bi enostavno dovolili, da tožilec dokler ne uspe parametre svoje opredelitve spora 

lahko spreminja. Ker je sodišče, ki tako spreminjanje predmeta spora sredi samega spora dopušča, po 

naravi stvari vse prej kot nepristransko, saj na ta način procesno izrazito privilegira tožilca, trdimo tudi, 

da tako sodišče ni nepristransko in da je torej tako sojenje v nasprotju s prvim odstavkom 23. člena 

Ustave.5 

 

Določba prvega odstavka 344. člena ZKP, ki pravi, da tožilec, če med glavno obravnavo spozna, da 

izvedeni dokazi kažejo na to, da se je spremenilo v obtožnici navedeno dejansko stanje, sme ustno 

spremeniti obtožnico ali predlagati, naj se glavna obravnava prekine, da pripravi novo obtožnico --, je 

očitno protiustavna. V takih situacijah je jasno, da je tožilec spor, ki ga je sam definiral, izgubil.6 Zato 

smo tudi izhajali iz predpostavke, da gre tukaj za dva spora, od katerih je tožilec prvega izgubil, 

sodišče pa mu nato dovoli spremembo opredelitve spora. Ker gre potemtakem torej za drug spor, 

prihaja ta situacija v izrazito kolizijo z 31. členom Ustave, ki prepoveduje ponovno sojenje v isti stvari. 

Zaradi opisane komplementarnosti med ne bis in idem in domnevo nedolžnosti, pa je sporna določba 

ZKP v nasprotju tudi s 27. členom Ustave. 

 

 

dr. Boštjan M. Zupančič 

 

dr. Peter Jambrek 

 

 

Opombi: 

1To je širše dokazno-pravno in ne nujno materialno-pravno vprašanje. 

231. člen Ustave (prepoved ponovnega sojenja v isti stvari): Nihče ne sme biti ponovno obsojen ali 

kaznovan zaradi dejanja, za katero je bil kazenski postopek zaradi njega pravnomočno ustavljen, ali je 

bila obtožba zoper njega pravnomočno zavrnjena, ali je bil s pravnomočno sodbo oproščen ali 

obsojen. 
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327. člen Ustave (domneva nedolžnosti): Kdor je obdolžen kaznivega ravnanja, velja za nedolžnega, 

dokler njegova krivda ni ugotovljena s pravnomočno sodbo. 

4Glej npr. odločbo št. U-I-18/93 z dne 11.4.1996, OdlUS V, 40.  

5Prvi odstavek 23. člena Ustave (pravica do sodnega varstva): 

Vsakdo ima pravico, da ... o obtožbah proti njemu brez nepotrebnega odlašanja odloča neodvisno, 

nepristransko in z zakonom ustanovljeno sodišče. 
6To vprašanje je povezano z vprašanjem, ali je sodišče vezano na pravno kvalifikacijo. Če namreč 
sodišče na pravno kvalifikacijo ni vezano, potem sprememba pravne kvalifikacije s strani tožilca ni 
sprememba, ki bi odločilno vplivala na spor, ker sodišče nanje pač ni vezano. To je seveda širše 
vprašanje, ker bi v nepristranskem kazenskem postopku sodišče moralo biti vezano na tožilčevo 
pravno kvalifikacijo in je zaradi tega tožilec tudi ne bi smel spreminjati. V predmetni zadevi pa ni šlo za 
spremembo pravne kvalifikacije, ampak je dejansko šlo za spremembo v obtožnici navedenega 
dejanskega stanja, kakor ta primer predvideva prvi odstavek 344. člena ZKP. 


