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I. 

 

1. V tej zadevi je Ustavno sodišče v celoti zavrnilo ustavno pritoţbo pritoţnika, ki je zatrjeval, da so mu 

bile v kazenskem postopku kršene pravice do izvajanja dokazov v njegovo korist iz 29. čl. Ustave. Z 

odločbo in njeno obrazloţitvijo se strinjam, vendar se mi je zdelo primerno, da iz razlogov, ki jih bom 

navedel v nadaljevanju, nekatere pomembne točke odločbe dodatno utrdim in morebiti preprečim 

drugačno (napačno) uporabo ali interpretacijo te odločitve. 

 

2. Obravnavana zadeva spada v skupino odločitev US, ki se nanašajo na dokazno pravo kot relativno 

samostojno disciplino znotraj kazenskega procesnega prava. Ţe takoj na začetku je zato treba 

opozoriti, da je dokazno pravo pri nas, podobno, kakor v večini drugih drţav na kontinentu in nasploh 

v drţavah, ki imajo uzakonjen t.i. mešani kazenski postopek, razmeroma slabo razvito in o njem 

komajda lahko govorimo, zlasti če ga primerjamo z drţavami, ki uporabljajo adversarni kazenski 

postopek. Zato je razumljivo, da odločitve s tega področja, po eni strani, nerazvito stroko pogosto šele 

oblikujejo, obenem pa (iz istega razloga) vzbujajo pozornost med praktiki in v strokovni javnosti 

(pomislimo le na kompleksno problematiko ureditve izločanja nedovoljenih dokazov, če omenim le 

enega izmed najbolj znanih primerov s tega področja iz zadnjega časa). 

 

3. Ne glede na pomisleke nekaterih, ki menijo, da je dilema med kazenskim postopkom, ki bo 

učinkovit, in kazenskim postopkom, ki bo zagotavljal visoke standarde varovanja človekovih pravic in 

temeljnih svoboščin, če ţe ne popolnoma nesprejemljiva, pa vsaj namišljena, se ni mogoče odreči 

zahtevi, da morajo biti rešitve uravnoteţene. Zlahka si je mogoče zamisliti procesni zakon, ki bo 

zagotavljal "uspešno izvedbo" [1] kazenskega postopka na račun človekovih pravic, pa bo zaradi tega 

za druţbo nesprejemljiv; najbrţ ni treba posebej razlagati, zakaj. Toda nič manj nesprejemljiva ne bi 

bila, po mojem prepričanju, ureditev, ki bi na račun visokih standardov pri zagotavljanju človekovih 

pravic, povzročala popačene rezultate. To velja, kot rečeno, za kazenski postopek v celoti, za dokazno 

pravo pa še prav posebej, saj je od njega odvisen eden izmed pomembnih delov sodne odločbe, 

namreč njena dejanska podlaga. Iskanje uravnoteţenih, seveda z Ustavo skladnih rešitev, je najprej 

naloga zakonodajalca in potem rednih sodišč; nepomembno pa ni niti za US, ko to pri odločanju o 

ustavnih pritoţbah v posamičnih primerih presoja, ali je do kršitve ustavne pravice (ţe) prišlo ali (še) 

ne[2]. Določanje meja in kriterijev (v obeh smereh) je neizogibna in zakonita sestavina njegovega 

odločanja. 

 

II. 

 

4. V ta splošni okvir je treba umestiti obravnavani primer. Pri prebiranju odločbe bomo najprej zlahka 

ugotovili, da je sestavljena iz dveh delov, ki ju je treba obravnavati ločeno, saj rešujeta povsem 

različna vprašanja, ne glede na to, da se nanašata na isto kazensko zadevo in da oba, kot rečeno, 

posegata na področje dokaznega prava. Še manj je lahko povezovalni element dejstvo, da se 

odločitev v obeh delih izteče neugodno za ustavnega pritoţnika. Tudi okoliščina, da dokazi v 

kazenskem postopku v obeh spornih delih niso bili izvedeni neposredno, ni povezovalna: v prvem delu 

je ključna, v drugem povsem nepomembna.  

 

5. Prvi del odločbe (B.-I.) se ukvarja z vprašanjem kako daleč seţe načelo neposrednosti pri izvajanju 

dokazov, ki ga obdolţencu (poleg zakona) zagotavlja zlasti točka d) tretjega odst. 6. čl. EKČP. Drugi 

del odločbe (B.-II.) se ukvarja s pravico izvajanja dokazov v korist obdolţenca, ki je zagotovljena s 3. 
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alinejo 29. čl. Ustave in se giblje, kakor bomo videli, znotraj okvirov, ki jih je ţe razmeroma zgodaj 

opredelilo US. 

 

6. V prvem delu je poleg argumentov, ki jih je US ţe zapisalo v obrazloţitvi, treba dodati še eno 

sporočilo: stranka, ki v kazenskem postopku ne uporabi pravic, ki jih zakon daje (in concreto udeleţba 

pri zaslišanju priče v preiskavi), ne more iz svoje opustitve potegniti koristi. V obravnavanem primeru 

je bila obramba pravilno povabljena na zaslišanje oškodovancev pred zaprošenim sodiščem v drugem 

kraju, vendar se ga po svoji presoji, ne da bi bila niti prisiljena ali zavedena[3] ali da bi se ga iz 

objektivnih razlogov ne mogla udeleţiti (gl. zlasti 13. in 14. tč. obrazloţitve), ni udeleţila. Če je do tega 

prišlo iz razlogov, ki njene opustitve ne upravičujejo, mora računati na neugodne posledice svoje 

odločitve. Vzroki so lahko povsem objektivni (hudo bolna priča v času med zaslišanjem pred 

preiskovalnim sodnikom, vendar pred glavno obravnavo, umre), ali tudi ne (zaradi neudeleţbe pri 

zaslišanju v preiskavi obramba v izpovedbi priče ne zazna negotovosti, nejasnosti, neprepričljivosti ali 

podobnega). 

 

Takšna logika je sicer bolj znana v adversarnih postopkih, vendar nikakor ni mogoče trditi, da ni 

sprejemljiva tudi v postopku, ki velja pri nas. Nasprotno, naša procesna zakonodaja jo pogosto 

uporablja in zgolj za primer naj omenim, da spadajo semkaj primeri, ko je ugovore v postopku mogoče 

uveljavljati le do določenega trenutka, pogosto omejene z objektivnimi in subjektivnimi roki, na istem 

nivoju, nadalje, delujejo zahteve po formalni in materialni izčrpanosti pravnih sredstev in pod. Ni 

mogoče dopustiti, da bi smele stranke v postopek "vgrajevati tempirane bombe", ki bi jih kasneje 

aktivirale z neslutenim razdiralnim učinkom, kaj šele da bi to počele tako, da ne bi uporabljale pravic, 

ki jim jih daje zakon[4]. 

 

7. V tem delu je, nadalje, US povsem pravilno opozorilo, da je neposredno izvajanje dokazov pravilo, 

posredno pa izjema. Tudi to sporočilo je treba poudariti. Ne delam si utvar, da se glavne obravnave v 

našem kazenskem postopku včasih spremenijo iz naroka za neposredno izvajanje dokazov v 

duhamorno - in seveda nič kaj kontradiktorno - prebiranje spisa, ki je nastal v predhodnem postopku. 

Vzroki za to gredo od čisto sistemskih (zasnova našega postopka) do povsem banalnih (slaba 

disciplina procesnih udeleţencev). Toda med tema dvema skrajnima vzrokoma leţi pogosto tudi 

nespoštovanje zakona (in Ustave) s strani sodišč. 

 

Primeri, ko je dopustno ti. posredno izvajanje dokazov so izjeme napram pravilu neposrednega 

izvajanja dokazov in ţe zaradi tega jih je treba razlagati ozko. Poleg tega daje zakon sodišču še druge 

moţnosti (neposredno zaslišanje priče po sodniku - članu sodečega senata ali preiskovalnem sodniku) 

in ne zgolj branja izpovedbe, ki jo priča dala v predhodnem postopku. Vse te moţnosti je treba 

uporabljati po tehtnem premisleku glede na stanje stvari v vsakem posamičnem primeru, z izrazito 

prednostjo do variant, ki bolj spoštujejo načelo neposrednosti, v primerjavi s tistimi, ki ga 

marginalizirajo. 

 

8. Sodišče je torej v tem delu zavrnilo ustavno pritoţbo zato, ker ni ugotovilo kršitve točke d) tretjega 

odst. 6. čl. EKČP, ne da bi se ukvarjalo z vprašanjem, ali so bili izpolnjeni pogoji za izvedbo dokazov v 

korist obdolţenca (3. alineja 29. člena Ustave); to vprašanje je, obdolţencu v korist, ţe rešilo 

prvostopenjsko sodišče, ko je oba oškodovanca povabilo kot priči na glavno obravnavo (gl. 7. tč. 

obrazloţitve). Pa tudi če bi US o tem vprašanju moralo odločati, bi si hipotetično drznil postaviti tezo, 

da ustavni pritoţnik ne bi mogel uspeti, saj ni izkazal, katero zanj ugodno odločilno dejstvo bi na ta 

način dokazoval[5]. Posplošeno zatrjevanje, da bi to " prispevalo k ugotovitvi materialne resnice, kar bi 

bilo vsekakor v korist obdolţenca." je premalo. Če bi ga sprejeli kot kriterij za izvajanje dokazov v 

kazenskem postopku, bi izbrali neuravnoteţeno rešitev, ki bi povzročila neutemeljeno dolgotrajne 

dokazne postopke. 

 

9. To se mi je zdelo potrebno dodati v obravnavanem primeru, v katerem je US, kot rečeno, 

popolnoma pravilno ugotovilo, da do kršitve načela neposrednega izvajanja dokazov ni prišlo, in sicer 

predvsem iz previdnosti, da odločitve ne bi kdo razumel kot kakršnokoli zapiranje škarij v korist 

variant, ki pomenijo odstopanje od tega načela. 

 

III. 

 



 3 

9. V drugem delu se odločba US nanaša na vprašanje izvajanja dokazov v korist obdolţenca. 

Izhodiščno normo v tem pogledu predstavlja tretja alineja 29. čl. Ustave. Ta je zastavljena tako široko 

in odprto[6], da se problem njenih meja ali dometa zastavlja zelo očitno. ZKP, in tu se velja vrniti na 

uvodoma zapisano ugotovitev o nerazvitosti dokaznega prava v našem prostoru, nima ustreznih 

določb (=kriterijev) na podlagi katerih bi bilo mogoče pravilno (ne preozko, ne preširoko) odločiti o 

dokaznih predlogih obrambe. Zato ni presenetljivo, da je pred US razmeroma zgodaj soočilo z nalogo, 

da mora določiti okvire tretje alineje 29. čl. Ustave[7]. 

 

10. Kriteriji, ki jih je v obeh citiranih odločbah postavilo US, so ustrezni in na splošno uporabni za vse 

primere, ki jih pokriva tretja alineja 29. čl. Ustave. Pri tem ne sme motiti, da se je v obeh precedenčnih 

primerih odločanje US izteklo obdolţencu v korist. Popolnoma pravilno, saj je šlo v obeh primerih za 

dokazovanje dveh pravno relevantnih dejstev, ki neposredno in odločilno vplivata na ugotovitev 

obdolţenčeve kazenske odgovornosti; v igri sta bila alibi in (ne)prištevnost. Stališča, ki jih je postavilo 

US, je treba postaviti na pravo mesto v dokaznem pravu: nekatera so načelne narave (odločanje o 

izvajanju dokazov je v pristojnosti sodišča, prosta presoja dokazov; v bistvu v tem delu ne gre za 

kriterije), dva kriterija sta izločilna, eden pa pomaga reševati nejasne situacije obdolţencu v korist. Če 

obrambi ne uspe izkazati obeh izločilnih kriterijev (npr. predlagani dokaz ni relevanten ali ni izkazan s 

potrebno stopnjo verjetnosti), potem z dokaznim predlogom ne bo uspela. Tu ne gre za nobeno 

(neodmerjeno) strogost, zoprnjevanje obrambi v kazenskem postopku ali postavljanje nepremagljivih 

ovir. Daleč od tega, gre za spoštovanje vnaprej določenih pravil o tem, kaj mora obramba storiti, če 

hoče, da bo njen dokazni predlog uspel. Če temu ne bi bilo tako, bi dokazni postopek razpadel, enako 

bi se zgodilo kazenskemu postopku v celoti. Še več, zašli bi v nevarnost sodniškega voluntarizma, saj 

bi se o izvajanju dokazov odločalo "po občutku", če se ne bi zgodilo še kaj slabšega in bi z dokaznimi 

predlogi uspevali predvsem bolj glasni, nastopaški in trmasti, namesto tistih, ki imajo prav. 

 

11. Kriteriji, ki jih je postavilo US, so namenjeni predvsem praksi. Sami po sebi so nevtralni, saj ni 

mogoče reči niti, da so obrambi v korist niti da so ji v škodo. Obrambi določajo parametre njenega 

delovanja, sodiščem pa njihovega odločanja. 

 

Tako jih je treba razumeti in uporabljati[8]. 

 

12. Stališča US glede izvajanja dokazov korist obrambe, ki v obeh izhodiščnih odločbah niso bila 

zapisana natanko tako, kakor se sedaj navajajo (gre za povzetek in racionalno okrajšavo), vendar pa, 

po mojem globokem prepričanju, vsajena v dokazno pravo, popolnoma ustrezajo tistemu, kar je 

sodišče tedaj odločilo in ţelelo povedati. Nedvomno jih je mogoče brati in interpretirati na različne 

načine (zlasti če ne upoštevamo okvira, v katerem delujejo) in dati večjo teţo zdaj enemu, zdaj 

drugemu delu (to še posebej velja za tiste dele, ki so bolj načelni)[9]; ostaja dejstvo, da jih je US v 

konkretnem primeru uporabilo pravilno in enako, kakor v številnih primerih pred obravnavanim. 

 

13. Če se po nekoliko bolj teoretičnem ekskurzu za trenutek ozremo še po konkretnem primeru, bomo 

ugotovili, da je ustavni pritoţnik v tem delu (predlog za zaslišanje kriminalista, ki je opravljal ogled 

kraja storitve kaznivega dejanja in sestavil zapisnik o ogledu) kot razlog za njegovo zaslišanje 

navedel, da njegov " zapisnik poraja številna vprašanja " Zgolj to in nič drugega| Ali je v tem primeru 

US lahko reklo kaj drugega, kakor da ni izkazal pravne relevantnosti dokaza, ki ga je predlagal? Če bi 

reklo karkoli drugega, bi neutemeljeno odstopilo od svoje ustaljene prakse; ni treba posebej 

pojasnjevati, da za kaj takega ni bilo nobenega razloga. 

 

14. Iz vsega tega jasno izhaja, da tretja alineja 29. čl. Ustave ni bila kršena. US s svojim odločanjem v 

tem primeru v ničemer ni postroţilo kriterijev, ki jih je postavilo. Kaj takega iz odločbe ne izhaja in to 

tudi v tem delu ne more biti njeno sporočilo. 

 

Odločanje US je ostalo v celoti znotraj tistega, kar je o popolnoma enakih ali zelo podobnih vprašanjih 

odločilo in povedalo ţe velikokrat. S primerjavo, ki je lahko tudi sporna, bi rekel, da je odločba v tem 

delu zanesljivo manj precedenčna[10], kakor v prvem. 

 

 

dr. Zvonko Fišer 
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Opombe: 

[1] Sintagmo sem moral dati v narekovaj, saj jo večkrat (seveda napak) uporablja tudi naš ZKP. 

[2] Da ne bo nesporazuma: to mutatis mutandis seveda velja tudi v postopku za presojo ustavnosti 

določb kazenske procesne zakonodaje. 

[3] Takšno situacijo si je teţko zamisliti, vendar bi bilo o njej mogoče govoriti npr. tedaj, ko bi se 

sodišče vnaprej odločilo, da priče ne bo zaslišalo neposredno na glavni obravnavi. V obravnavani 

zadevi ne gre za takšen primer, saj se je sodišče šele, ko je procesna situacija nastala (priči na glavno 

obravnavo nista prišli, se opravičili in pojasnili razloge za to), uporabilo eno izmed moţnosti, ki mu jih 

daje zakon: konec koncev niti ustavni pritoţnik ne zatrjuje, da bi šlo v tem pogledu za kakršnokoli 

zlorabo. 

[4] Zgolj mimogrede: dejstvo, da se stranke pogosto ne udeleţujejo procesnih dejanj v preiskavi, je 

eden izmed vzrokov za krizo preiskave in s tem kazenskega postopka v celoti. 

Namesto, da bi se nekatera sporna vprašanja razjasnila ţe v preiskavi, ali ključne sporne točke v 

preiskavi izostrile, se to dogaja šele na glavni obravnavi. Zoper veljavni koncept kazenskega postopka 

imamo lahko utemeljene ugovore, toda dokler velja, ga je treba spoštovati. 

[5] Popolnoma se zavedam spekulativnosti takšnega razmišljanja. 

Zanj sem se odločil zgolj zaradi primerjave z drugim delom odločitve. Tamkaj, kot bomo še videli, 

pritoţnik v resnici ni uspel prav zato, ker ni s potrebno stopnjo verjetnosti izkazal relevantnosti 

predlaganega dokaza. 

[6] "- da mu je zagotovljeno izvajanje dokazov v njegovo korist;" Gramatikalno razumevanje bi 

pomenilo, da mora biti obdolţencu vselej in brez kakršnihkoli omejitev omogočeno, da doseţe 

izvajanje dokazov, ki so mu (po njegovi oceni) v korist. Prepričan sem, da ni treba posebej dokazovati 

neustreznosti in nesprejemljivosti takšne razlage. 

[7] Z odločbama Up-13/94 in Up-34/93, obe z dne 8. jun. 1995, prva OdlUS IV, 128, druga pa OdlUS 

IV, 129. 

[8] Čeprav se sodniki pogosto pritoţujejo, da nimajo ustreznih kriterijev, na podlagi katerih bi odločali o 

dokaznih predlogih, je, vsaj zame, presenetljivo, da se redko posluţujejo tistih, ki jih je določilo US. 

Drznil bi si postaviti tezo, da se to ne dogaja zato, ker so ti kriteriji do obrambe prestrogi, temveč 

kvečjemu nasprotno, številni menijo, da obrambi še vedno puščajo preveč prostora za izigravanje in 

zavlačevanje. 

[9] Toda to velja tako rekoč za vsako človeško misel. 
[10] Ker se nanaša na situacijo in na pravni problem, o katerem US še ni odločalo. 
 

 
 

 


