
 
REPUBLIKA SLOVENIJA 

USTAVNO SODIŠČE 
 

Številka: U-I-27/92-16 

Datum: 9/7-1992 

 

O D L O Č B A 

 

Ustavno sodišče je na predlog Temeljnega sodišča v Celju, Enota v Celju, v postopku za oceno 

ustavnosti in zakonitosti na seji dne 9/7-1992 

 

u g o t o v i l o : 

 

6. točka prvega odstavka 404. člena zakona o kazenskem postopku (Uradni list SFRJ, št. 26/86 - 

prečiščeno besedilo in 74/87) v delu, ki se glasi: " ..., da je obsojenec storil dejanje, ki bi bilo obseženo 

s kaznivim dejanjem iz obsodbe, če bi se zanj prej vedelo, ali kažejo na to ..." nasprotuje pravnemu 

redu Republike Slovenije in se od 25/6-1991 dalje ne uporablja kot predpis Republike Slovenije. 

 

O b r a z l o ž i t e v 

 

Na podlagi 156. člena ustave je sodišče v Celju prekinilo kazenski postopek zoper obtoženca in na 

ustavnem sodišču začelo postopek za oceno ustavnosti 6. točke prvega odstavka 404. člena zakona o 

kazenskem postopku v delu, po katerem se sme kazenski postopek, ki je končan s pravnomočno 

sodbo, obnoviti, če se v primeru obsodbe za nadaljevano kaznivo dejanje ali za kakšno drugo kaznivo 

dejanje, ki obsega po zakonu več istovrstnih ali več raznovrstnih dejanj, navedejo nova dejstva ali 

predložijo novi dokazi, ki kažejo na to, da je obsojenec storil dejanje, ki bi bilo obseženo s kaznivim 

dejanjem iz obsodbe, če bi se zanj prej vedelo, pa bi ta dejstva bistveno vplivala na odmero kazni. 

Predlagatelj trdi, da gre v izpodbijani določbi za obnovo pravnomočno končanega kazenskega 

postopka v škodo obsojenca. V demokratičnih državah z ustaljenim pravnim redom je obnova 

kazenskega postopka v škodo obsojenca izključena, tudi v Republiki Sloveniji nova ustava v 31. členu 

prepoveduje ponovno sojenje o isti stvari. Predlagatelj meni, da je izpodbijana določba v neskladju z 

31. členom ustave kakor tudi z določbami mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah. 

 

Po 31. členu ustave nihče ne sme biti ponovno obsojen ali kaznovan zaradi kaznivega dejanja, za 

katero je bil kazenski postopek zoper njega pravnomočno ustavljen ali je bila obtožba zoper njega 

pravnomočno zavrnjena, ali je bil s pravnomočno sodbo oproščen ali obsojen. 

 

Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah je sprejela Generalna skupščina OZN 16. 

decembra 1966, veljati je začel 23. marca 1976. Jugoslavija je pakt ratificirala 1971. leta (Uradni list 

SFRJ, št. 7/71). Po 7. točki 14. člena citiranega pakta nihče ne sme biti preganjan ali kaznovan zaradi 

kaznivega dejanja, za katero je bil že oproščen krivde ali obsojen s pravnomočno sodbo po zakonu ali 

kazenskem postopku katerekoli države. Z razglasitvijo ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne 

listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije dne 25/6-1991 so na podlagi 3. člena 

mednarodne pogodbe, kamor sodi tudi citirani pakt, postale del pravnega reda v Republiki Sloveniji. 

 

Zakon o kazenskem postopku (Uradni list SFRJ, št. 26/86 prečiščeno besedilo in 74/87) je bil predpis 

SFRJ. Po 4. členu že citiranega ustavnega zakona se do izdaje ustreznih predpisov v Republiki 

Sloveniji smiselno uporabljajo kot republiški predpisi tisti zvezni predpisi, ki so veljali v Republiki 

Sloveniji ob uveljavitvi tega zakona, kolikor ne nasprotujejo pravnemu redu Republike Slovenije in 

kolikor ni s tem zakonom drugače določeno. Določba 6. točke prvega odstavka 404. člena zakona o 

kazenskem postopku omogoča obnovo kazenskega postopka v primeru obsodbe obsojenca za 

nadaljevano kaznivo dejanje ali za kakšno drugo kaznivo dejanje, ki obsega po zakonu več istovrstnih 

ali več raznovrstnih dejanj. Smisel te določbe je v tem, da omogoča spremembo pravnomočne sodbe 

bodisi v korist bodisi v škodo obsojenca, odvisno od tega, ali naj bi se v obnovljenem postopku 

dokazalo novo dejanje (ki bi bilo obseženo v nadaljevanem oziroma drugem njemu podobnem 

kaznivem dejanju, če bi se zanj vedelo ob prvem sojenju) ali ugotovilo, da obsojenec nekega dejanja, 

ki je obseženo s kaznivim dejanjem iz pravnomočne obsodbe, ni storil. 
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Obsojenec je bil torej za nadaljevano kaznivo dejanje ali kakšno drugo kaznivo dejanje, ki obsega po 

zakonu več istovrstnih ali več raznovrstnih dejanj, že obsojen in nato se mu v obnovljenem postopku 

ponovno sodi za isto kaznivo dejanje, pa čeprav v večji ali manjši kriminalni količini. 

 

Katedra za kazenskopravne znanosti Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, ki je bila glede tega 

vprašanja zaprošena za mnenje, navaja, da v strokovnih krogih prevladuje stališče, da so določbe 

procesnega zakona, ki predvidevajo možnost obnove kazenskega postopka v škodo oproščenega ali 

obsojenca, v nasprotju s 7. odstavkom 14. člena mednarodnega pakta o političnih in državljanskih 

pravicah in da se v skladu s temi spoznanji tudi pripravlja nova zakonodaja. Po tem mnenju, s katerim 

se ustavno sodišče strinja, prepovedi ponovnega sojenja v ustavi in v mednarodnem paktu zato ne gre 

jemati absolutno, ampak jo je treba po smislu omejiti na prepoved obnove v škodo obsojenega 

oziroma oproščenega. 

 

Obnova kazenskega postopka v škodo obsojenega ali oproščenega je torej v neskladju s 7. točko 14. 

člena mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah. Izpodbijana zakonska določba, ki 

nasprotuje mednarodni pogodbi kot delu našega pravnega reda, z dnem 25/6-1991 ni postala del 

pravnega reda Republike Slovenije in se od tega dne dalje ne uporablja kot njen predpis. Ustavno 

sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi 7. člena ustavnega zakona za izvedbo ustave Republike 

Slovenije in 2. alinee tretjega odstavka 25. člena zakona o postopku pred Ustavnim sodiščem SR 

Slovenije (Uradni list SRS, št. 39/74 in 28/76) na seji v sestavi: predsednik dr. Peter Jambrek in 

sodniki dr. Tone Jerovšek, mag. Matevž Krivic, dr. Anton Perenič, mag. Janez Snoj, dr. Janez 

Šinkovec in dr. Lovro Šturm. 

 

P r e d s e d n i k 

 

dr. Peter Jambrek 

 


