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SKLEP 

 

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus ustavne pritoţbe, ki jo je vloţila druţba A., d. o. o., Ţ., ki jo 

zastopa B. B., odvetnik v Z., na seji senata dne 12. oktobra 2006 in v postopku po četrtem odstavku 

55. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94)  

 

sklenilo: 

 

Ustavna pritoţba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Ips 213/2005 z dne 1. 9. 2005  se zavrţe.  

 

Obrazloţitev 

 

1. Pritoţnik vlaga ustavno pritoţbo zoper v izreku navedeno sodno odločbo.  

 

2. Po določbi prvega odstavka 50. člena Zakona o Ustavnem sodišču (v nadaljevanju ZUstS) lahko 

vsakdo ob pogojih, ki jih določa ta zakon, vloţi pri Ustavnem sodišču ustavno pritoţbo, če meni, da mu 

je bila s posamičnim aktom drţavnega organa, organa lokalne skupnosti ali nosilca javnih pooblastil 

kršena njegova človekova pravica ali temeljna svoboščina.  

 

3. Po določbi tretje alineje prvega odstavka 55. člena ZUstS Ustavno sodišče ustavno pritoţbo zavrţe, 

če jo je vloţila neupravičena oseba. Ustavni pritoţnik je v kazenskem postopku, ki se je končal z 

ustavitvijo kazenskega postopka, nastopal kot subsidiarni toţilec. 

 

4. Ustavno sodišče je v sklepu št. Up-285/97 z dne 10. 5. 2001 (Uradni list RS, št. 52/01 in OdlUS X, 

115) sprejelo stališče, da subsidiarni toţilec ni aktivno legitimiran za vloţitev ustavne pritoţbe. 

Navedeno stališče je Ustavno sodišče sprejelo v primeru, ko je bil s sodno odločbo, ki jo je subsidiarni 

toţilec izpodbijal, kazenski postopek zoper obdolţenca pravnomočno končan. Pri takšni odločitvi je 

bila eden izmed razlogov za tako odločitev tudi ustavna prepoved ponovnega sojenja o isti stvari (31. 

člen Ustave), ki preprečuje spremembo ali razveljavitev katerekoli pravnomočne odločitve, s katero je 

bil postopek zoper obdolţenca končan.  

 

5. V pritoţnikovem primeru se kazenski postopek sploh še ni začel (šteje se, da se v primeru 

neposredne obtoţnice, če je bil zoper njo vloţen ugovor, kazenski postopek začne s pravnomočnostjo 

obtoţnega akta). Tudi v pritoţnikovem primeru je treba ugotoviti, da pravica oškodovanca prevzeti 

oziroma nadaljevati pregon zoper tistega, ki naj bi s kaznivim dejanjem posegel v njegove pravice, 

namreč še ne pomeni, da ima tudi ustavno varovano pravico doseči kazensko obsodbo. S kazensko 

obsodbo se namreč odloča o kazenski odgovornosti ali nedolţnosti domnevnega storilca kaznivega 

dejanja. Ne glede na izid kazenskega postopka se neposredno ne odloča o materialnopravnem 

poloţaju ali o pravicah upravičenega toţilca. Subsidiarnemu toţilcu zgolj s pravnomočno odločitvijo o 

ustavitvi kazenskega postopka ob odločanju o ugovoru obdolţenca zoper obtoţnico oškodovanca kot 

toţilca sama po sebi ni mogla biti kršena nobena človekova pravica ali temeljna svoboščina. Glede na 

navedeno pritoţnik tudi v tem primeru ni upravičen vloţiti ustavne pritoţbe zoper izpodbijano sodno 

odločitev. Ustavno pritoţbo je bilo zato treba zavreči. 

 

6. Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi tretje alineje prvega odstavka 55. člena 

ZUstS  ter prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 

93/03 in 98/03 – popr.) v sestavi: predsednik senata dr. Zvonko Fišer ter člana dr. Ciril Ribičič in dr. 
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Mirjam Škrk. Sklep je sprejel soglasno, sodnik Ribičič je dal pritrdilno ločeno mnenje. Ker senat 

ustavne pritoţbe ni sprejel, je bila zadeva v skladu z določbo četrtega odstavka 55. člena ZUstS 

predloţena drugim sodnicam in sodnikom Ustavnega sodišča. Ker se za sprejem niso izrekli trije od 

njih, ustavna pritoţba ni bila sprejeta v obravnavo.    

 

 

                                                                                                             Predsednik senata 
                                                                                                               dr. Zvonko Fišer 

 


