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1. Z odločbo in njenimi nosilnimi razlogi se v pretežni meri strinjam. Odločanje o 

obtožbi zoper domnevnega storilca kaznivega dejanja vsebuje elemente, od katerih je 

odvisen položaj oškodovanca, kot nosilca civilnih pravic, za katere trdi, da so bile 

kršene s storitvijo kaznivega dejanja, ki naj bi ga zagrešil obdolženi. Prav odvisnost 

položaja oškodovanca kot nosilca civilnih pravic, domnevno kršenih s kaznivim 

dejanjem, od sodbe, izdane v kazenskem postopku zoper obdolženega, menim, 

prepričljivo utemelji pravno upoštevnost interesa oškodovanca. Zato z vidika 

zagotavljanja ustavnih procesnih jamstev ni odločilno niti, ali je oškodovanec v 

kazenskem postopku uveljavil civilni zahtevek, niti da njegov interes za izrek 

obsodilne sodbe zoper obdolženca ni pravno varovan. 

 

2. Oškodovanec svoj pravno varovani interes v kazenskem postopku lahko zavaruje z 

izvrševanjem procesnih pravic. V primeru oprostilne sodbe pa so se očitno izjalovila 

njegova prizadevanja, da se obdolženemu dokaže obstoj uradno pregonljivega 

kaznivega dejanja, storjenega na njegovo škodo. V tem je oškodovančev "neuspeh". 

Poleg tega je treba imeti pred očmi, da je oškodovanec - žrtev kaznivega dejanja – po 

izdaji oprostilne sodbe v pogledu uveljavljanja civilnih zahtevkov prepuščen sam sebi, 

če sodba seveda postane pravnomočna. Tudi oprostilna sodba se tako kot kazenski 

postopek pred sodiščem prve stopnje v tem smislu v bistvenem dotika 

oškodovančevega pravno varovanega interesa, četudi z oprostilno sodbo seveda ni 

odločeno niti o oškodovančevi pravici ali obveznosti niti ni oškodovančev položaj kot 

nosilca kršenih civilnih pravic z izdajo oprostilne sodbe neposredno prizadet. Civilno 

sodišče bo morebitne oškodovančeve civilne zahtevke presojalo samostojno, 

upoštevaje pri tem dokazne standarde, ki veljajo v civilnih postopkih. Kljub temu ni 

mogoče zanikati, da je z oprostilno sodbo na posreden način odločeno o interesu 

oškodovanca, ki je opisan na začetku in ki je pravno zavarovan. Toda, ali so ta 

izhodišča še sprejemljiva v primeru, če se je oškodovanec nedvoumno odpovedal 

svojim civilnim zahtevkom v razmerju do obdolženega? 

 



  

3. To, kar želim v zvezi s tem vprašanjem osvetliti s svojega zornega kota, je 

stališče odločbe, da oškodovanec z izvrševanjem procesnih pravic v kazenskem 

postopku v primeru kaznivih dejanj, kot so bila obravnavana v sprožilnem primeru te 

presoje, varuje tudi svoje osebno dostojanstvo (34. člen Ustave), v katerega je bilo 

poseženo s kaznivim dejanjem. Če prav razumem, gre za nadgradnjo stališča iz 

sklepa Ustavnega sodišča št. Up-320/14, U-I-95/14 in U-I-5/17 z dne 12. 1. 2017, ki 

se glasi: "Smisel temeljnih procesnih jamstev oškodovancev pa ni le njihova formalna 

zagotovitev, ampak predvsem to, da lahko oškodovanec z njihovim izvrševanjem 

učinkovito uveljavlja in varuje svoje pravne interese v obliki civilnih zahtevkov" 

(primerjaj 11. tč. tega sklepa). Iz odločbe namreč lahko povzamem tudi, da so 

oškodovancu "podeljene procesne pravice ne le zato, da vpliva na uveljavljanje 

svojega premoženjskega zahtevka, ampak tudi zato, da se v kazenskem postopku v 

zadostni meri zagotavlja spoštovanje njegovega osebnega dostojanstva kot žrtve 

kaznivega dejanja."  

 

4. Procesne pravice oškodovanca v domačem kazenskem procesnem pravu širše 

gledano zanikajo, da je oškodovanec zgolj dokazno sredstvo (priča) in vir informacij o 

očitanem uradno pregonljivem kaznivem dejanju. Domače kazensko procesno pravo 

je z ureditvijo teh pravic strmelo k upoštevanju potreb žrtev domnevnih kaznivih 

dejanj. Omogočilo jim je, da v kazenskem postopku, ki naj potrdi ali ovrže obtožbo 

kaznivega dejanja zoper obdolženega, aktivno sodelujejo. V doslednem udejanjanju 

oškodovančevih procesnih pravic se zrcali spoštljiv odnos do oškodovanca v 

kazenskem postopku. V tem kontekstu so procesne pravice oškodovanca 

konkretizacija zahteve, da se v pravnih postopkih poleg spoštovanja dostojanstva 

obdolženega spoštuje tudi oškodovančeva osebnost in njegovo dostojanstvo (prim. 

prvi odstavek 21. člena Ustave). Pogled na procesne pravice oškodovanca v 

kazenskem postopku z vidika zahteve po zagotovitvi temeljnih procesnih jamstev pa 

jih umesti v drug ustavni kontekst. Tega opredeljujeta najprej 22. in 23. člen Ustave.  

 

5. Temeljna procesna jamstva naj posamezniku omogočajo uveljavitev njegovih 

pravic, zavarovanje njegovih pravnih interesov ali obrambo pred dolžnostmi in 

obtožbami zoper njega (prim. 22. in 23. člen Ustave). Na primer. Civilno pravo ureja 

in pooblašča posameznika za primer kršenja njegovih izključnih pravic (to so tudi 

osebnostne pravice, dostojanstvo posameznika), da zoper zatrjevanega kršitelja 

uveljavi prepovedni, opustitveni, odstranitveni, ugotovitveni zahtevek ali zahtevek za 

povrnitev škode v denarju. Ti zahtevki so remedij za kršeno pravico. Pri tem je jasno, 

da na primer kršenega dostojanstva tako ali tako ni mogoče postaviti nazaj v prejšnje 

stanje, niti in forma specifica, niti per aequipollens. Skupni imenovalec omenjenih 

civilnih zahtevkov je, da je kršitev pravic novo pravno dejstvo, zaradi in na podlagi 

katerega lahko posameznik uveljavi omenjene zahtevke v razmerju do zatrjevanega 

kršitelja. Pravica in zahtevek sta zato neločljiva in se soopredeljujeta. A civilnih 

zahtevkov in s tem pravice oškodovanec ne more zoper zatrjevanega kršitelja pravice 

učinkovito uveljaviti sam. O tem se avtoritativno odloči s sodbo, ki jo sodišče izda v 

sodnem postopku. V tem se, da bi bil pošten, zapoveduje spoštovanje temeljnih 



  

procesnih jamstev. Naj strnem. Tako kot je uveljavljanje ali zavarovanje pravic 

(zahtevkov) usodno odvisno od temeljnih procesnih jamstev, se nakazuje, da tudi 

interesa po zagotavljanju temeljnih procesnih jamstev ni mogoče razločiti od interesa 

prizadetega, da ali uveljavi zahtevek zaradi kršene substančne pravice ali zavaruje 

pravne interese v določenem postopku. Zdi se jasno, da je brez zagotovitve 

poštenega postopka, v katerem se substančna pravica lahko uveljavi ali zavaruje, 

obstoj te pravice pravzaprav zanikan. Ta ostane brez ustreznega postopkovnega 

okvira le mrtva črka na papirju. Prav ta, menim, dana razmerja pa so me  napeljala na 

vprašanje, ali so procesne pravice same zase lahko remedij za kršeno substančno 

pravico (v danem primeru za kršeno osebno dostojanstvo) - to zgoraj povzeto stališče 

iz odločbe morda nakazuje.  Ali če vprašanje zastavim nekoliko drugače, kaj utemelji 

zahtevo po zagotavljanju temeljnih procesnih jamstev, če to ni varstvo interesa 

posameznika, da v poštenem sodnem postopku uveljavi ali zavaruje svojo 

(domnevno kršeno) substančno pravico z zahtevki zoper obdolženega?  

 

6. Kazenski postopek zoper domnevnega storilca kaznivega dejanja in s tem temeljna 

procesna jamstva, ki se v tem postopku zagotavljajo, seveda niso sama sebi namen. 

V kazenskem postopku se odloča o utemeljenosti obtožbe zoper obdolženega. Če se 

je oškodovanec izrecno in nedvoumno odpovedal varstvu svoje civilne pravice 

(razpolaganje s civilnopravnimi zahtevki je prepuščeno oškodovančevi svobodni volji), 

bo kazenski postopek, ki je tekel po obtožbi državnega tožilca, v primeru uspešnosti 

oškodovančeve pritožbe zoper oprostilno sodbo očitno ponovljen zgolj zato, da se bo 

ponovno odločalo o tej obtožbi zoper obdolženega. In morda bo v ponovljenem 

postopku izdana obsodilna sodba. Vendar (zasebni) interes oškodovanca s kazensko 

obsodbo doseči moralno satisfakcijo in na ta način izravnavo za zlo, ki naj bi mu bilo 

povzročeno z domnevnim kaznivim dejanjem, menim, na današnji stopnji razvoja ni 

pravno upošteven in zato ni pravno zavarovan.  

 

7. Sklep. Naj poskusim sumarno odgovoriti na dilemo, ki se mi je porajala z zgoraj 

povzetim stališčem. Četudi so pooblastila in dolžnosti države v zvezi z zatiranjem 

kaznivih dejanj v javnem interesu, javni interes kot tak ne izključuje pomena dolžnosti 

države v razmerju do žrtve zaradi njenega (osebnega) občutka varnosti. Teh dveh 

vidikov dolžnosti države v primerih resnega nasilja nad posameznikom niti ni mogoče 

obravnavati povsem ločeno. Povsem očiten je stik javnega in žrtvinega interesa 

takrat, ko gre na primer za naklepna kazniva dejanja zoper življenje in telo ali kazniva 

dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki pomenijo resno grožnjo za življenje, zdravje, 

duševno integriteto in svobodo posameznikov.1 V tem kontekstu ne morem zanikati 

interesa žrtve domnevnega kaznivega dejanja za tak potek kazenskega postopka, ki 

bo, se razume, v pravičnem ravnovesju s pravicami obdolženega, omogočil 

razpravljanje tudi o tistih vidikih, ki so pomembni za oškodovanca. In Ustavno sodišče 

je v primeru, v katerem je v okviru pravice do povrnitve škode (26. člen Ustave) 

                                            
1 Prim. odločbo Ustavnega sodišča št. Up-1082/12 z dne 29. 5. 2014 (Uradni list RS, št. 43/14, 
in OdlUS XX, 35). 



  

odločalo o ustavno varovanem standardu skrbnosti na področju preiskave kaznivih 

dejanj, že zavzelo stališče, da opustitve pozitivnih dolžnosti države na področju 

preiskave kaznivih dejanj lahko pomenijo kršitev postopkovnega dela človekovih 

pravic iz 34. in 35. člena Ustave.2 Morda prav procesni vidik pravice iz 34. člena 

Ustave vsebuje odgovor na vprašanje, zakaj je interes oškodovanca za pritožbo 

zoper oprostilno sodbo pravno upošteven in zato ustavno zavarovan v okviru 25. 

člena Ustave, čeprav se je oškodovanec v razmerju do obdolženega odpovedal 

zahtevkom zaradi zatrjevane kršitve njegovih civilnih pravic in jih torej z izvrševanjem 

procesnih pravic v kazenskem postopku očitno ne varuje. Vendar s tu 

predstavljenega zornega kota ne gre za to, da bi bila pravica do pritožbe zoper 

oprostilno sodbo oškodovancu zajamčena zato, ker bi se njegove zakonske procesne 

pravice prelevile v remedij za kršeno pravico do osebnega dostojanstva in je že zato 

morda potrebno kazenski postopek ponoviti. Prav tako smisel možnosti izpodbijati 

oprostilno sodbo, kot razumem, ni v ponovljenem postopku zadostiti zahtevi po 

spoštovanju zakonskih procesnih pravic zgolj zato, da se izrazi oškodovancu dolžno 

spoštovanje njegovega dostojanstva kot udeleženca kazenskega postopka. 

Oškodovančeve zakonske procesne pravice s tu predstavljenega zornega kota naj 

oškodovancu omogočijo, da bo, če se odloči, da jih uresničuje, še sam poleg 

državnega tožilca aktivno prispeval k pregonu domnevnega kaznivega dejanja in s 

tem odstranil morebiten dvom o pomanjkljivosti dela državnih organov na področju 

zatiranja kaznivih dejanj. Tako lahko okrepi svoje zaupanje v uresničevanje tistega 

dela procesnega vidika pravice iz 34. člena Ustave, v katerem je očiten stik javnega 

in žrtvinega interesa ter so dolžnosti države v razmerju do žrtve zaradi njenega 

(osebnega) občutka varnosti še posebej izpostavljene. Stališče odločbe, da so 

oškodovancu "podeljene procesne pravice ne le zato, da vpliva na uveljavljanje 

svojega premoženjskega zahtevka, ampak tudi zato, da se v kazenskem postopku v 

zadostni meri zagotavlja spoštovanje njegovega osebnega dostojanstva kot žrtve 

kaznivega dejanja," vsekakor pritrjuje, da je ta oškodovančev interes v primeru 

kaznivih dejanj, kot so bila obravnavana v sprožilnem primeru te presoje, upošteven 

vidik domnevno kršenega oškodovančevega osebnega dostojanstva, zato pravno 

varovan in lahko tudi prizadet z izdajo oprostilne sodbe. 
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2 Prav tam. 


