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Pritrdilno ločeno mnenje sodnika dr. Fišerja  

 

V tej zadevi sem se odločil, da napišem kratko pritrdilno ločeno mnenje, ne zaradi tega, ker bi v 

odločbi manjkalo karkoli takega, kar bi v konkretnem primeru po mojem morala vsebovati, temveč 

zato, da bi opozoril na nekatere probleme v zvezi z razumevanjem instituta spremembe (modifikacije) 

obtožbe in njegovo uporabo v praksi. 

 

1. Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-289/95 z dne 4. 12. 1997 (Ur. l. RS, št. 5/98 in OdlUS VI, 165), s 

katero je sodišče odločilo, da določba 2. odst. 344. čl. zakona o kazenskem postopku, ki dovoljuje 

spremembo obtožnice na glavni obravnavi, ni v neskladju z Ustavo, je šla precej neopaženo mimo 

naše strokovne javnosti. Podobno velja za nekatere odločitve US v nadaljevanju, ki sledijo 

argumentaciji iz prve odločbe, nanašale pa so se na enake ali podobne situacije. Morda je do tega 

prišlo prav zaradi tega, ker je US odločilo, da določba ni v neskladju z Ustavo in morebiti je kdo 

obrazložitev - pa tudi odklonilno ločeno mnenje, saj odločitev ni bila soglasna - bral manj natančno, 

kakor bi bilo pričakovati in kakor bi si pomembnost tega vprašanja zaslužila. 

 

2. Temeljna vprašanja spremembe obtožbe so bila s citirano odločbo rešena: sprememba je dopustna, 

če so izpolnjeni v zakonu določeni pogoji, vendar je US že tedaj opozorilo še na nekatere dodatne 

pogoje. V povezavi s konkretnim primerom bi posebej opozoril le na tistega, ki je na koncu povzročil, 

da je bilo treba izpodbijani sodbi razveljaviti: da mora sodišče vselej preveriti spremembo obtožnega 

akta in zavzeti stališče do te spremembe.  

 

3. Pričakovati bi bilo, da bodo sodišča izoblikovala stabilno doktrino, kako ravnati, če pride do 

spremembe obtožbe: kako presojati spremembo glede na pogoje, ki so določeni v zakonu, in kako 

upoštevati zahteve, ki jih je postavilo US. Spremembe obtožnih aktov so namreč razmeroma pogoste, 

morebiti celo prepogoste, kar kaže na premajhno pozornost in angažma tožilcev pri sestavljanju 

obtožnega akta ali na nepotrebno lahkotnost pri njegovem spreminjanju, včasih tudi glede navedb, ki 

niso element dejanskega stanu in ki so se po nepotrebnem znašle v opisu dejanja. Tako bi se 

izoblikovala praksa glede različnih procesnih situacij, od katerih je obravnavana - kako ravnati v 

primeru, ko se obdolžencu sodi v nenavzočnosti - le ena izmed številnih možnih. Tako pa je treba 

ugotoviti, da so sodišča včasih bolj natančna pri preverjanju pogojev za spremembo obtožbe, včasih 

pa - tako se je zgodilo v našem primeru - popolnoma indiferentna, skorajda kakor bi se jih sprememba 

ne dotikala. 

 

4. Drugi razlog, zakaj je doživela odločba U-I-289/95 tako majhno pozornost, bi po mojih izkušnjah 

utegnil biti v napačnem razumevanju instituta spremembe obtožbe. Precej razširjeno je stališče, v 

preteklosti še veliko bolj kakor danes, da gre pri spremembi obtožbe (praviloma) za bolj ali manj 

tehnično opravilo, pač prilagoditev opisa dejanja pod obtožbo dejanskemu stanju, kakor je bilo 

(pravilneje: se tožilcu zdi) ugotovljeno na glavni obravnavi. Na ta način upravičeni tožilec nekako 

"pomaga" sodniku, da mu ni treba prilagajati izreka sodbe ugotovljenemu dejanskemu stanju, s čimer 

se izogne morebitnim težavam glede identitete med obtožbo in sodbo, pa tudi sicer naj bi bili vsaj  

državni tožilci ponavadi bolj spretni pri formuliranju obtožnih aktov, kakor so sodniki pri njihovem 

spreminjanju. 

 

5. Vse to je lahko res, toda v resnici so stvari veliko bolj problematične in bolj zahtevne: sprememba 

obtožnega akta je sprememba pravil igre, medtem ko igra poteka. Na to se pri spremembi obtožbe 

rado pozablja. Na eni skrajnosti imamo lahko opravka s tako globoko spremembo obtožbe, da bo ta 

nedopustna. Na drugi strani so nekatere spremembe lahko bolj ali manj lepotne in jih zaradi tega ne 

moremo uvrstiti v obravnavano kategorijo. Za vse primere bo težko vnaprej določiti pravila, ali je 

sprememba dopustna ali ne in ali sploh gre za spremembo ali ne. Vsekakor pa bo praksa morala 
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razmisliti in po potrebi revidirati pravila, ki so se v preteklosti oblikovala glede spremembe obtožnega 

akta, saj v luči uvodoma citirane odločbe US nekatera najbrž ne veljajo več, v celoti pa so bila tudi 

preveč ohlapna.  

 

Toda tisto, čemur se v nobenem primeru ne bo mogoče izogniti, je naloga sodišča, da se do vsake 

spremembe opredeli in o njej odloči. Prav to pa se v obravnavani zadevi ni zgodilo. 

 

                                                                                                                                                                        

dr. Zvonko Fišer 

 


