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SKLEP 

 

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus ustavne pritoţbe A. A. z Ţ. Ţ. pri Z. Z. na seji senata dne 

28. novembra 2002 in v postopku po četrtem odstavku 55. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni 

list RS, št. 15/94) 

 

sklenilo: 

 

1. Ustavna pritoţba A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 77/99 z dne 18. 10. 2001 v zvezi s 

sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 1268/98 z dne 28. 1. 1999 se sprejme v obravnavo. 

 

2. Ustavna pritoţba A. A. zoper sodbo Okrajnega sodišča v Novem mestu št. K 176/98-62 z dne 14. 9. 

1998 se zavrţe. 

 

Obrazloţitev 

 

A. 

 

1. Z izpodbijano prvostopenjsko sodbo je bil pritoţnik spoznan za krivega storitve kaznivega dejanja 

povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti po prvem odstavku 325. člena Kazenskega zakonika 

(Uradni list RS, št. 63/94 in nasl. - KZ). Izrečena mu je bila pogojna obsodba. Z izpodbijanima 

sodbama drugostopenjskega sodišča in Vrhovnega sodišča sta bili pritoţba in zahteva za varstvo 

zakonitosti zavrnjeni kot neutemeljeni. S sodbo Vrhovnega sodišča mu je bilo naloţeno plačilo 

povprečnine v višini 100.000 tolarjev. Pritoţnik se ne strinja s stališčem Vrhovnega sodišča, po 

katerem drugostopenjsko sodišče v skrajšanem postopku obvesti stranki o seji le, če meni, da bi bila 

navzočnost strank koristna za razjasnitev stvari. Ker naj bi bil drţavni toţilec imel moţnost pregledati 

spis in zavzeti stališče, naj bi bila takšna rešitev v nasprotju z načelom enakosti strank v postopku. 

 

Pritoţnik se sklicuje na stališče Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevah Neumeister proti 

Avstriji[1] in Feldbrugge proti Nizozemski.[2] Ker ni bil povabljen na sejo drugostopenjskega sodišča, 

čeprav je to zahteval, naj bi mu bila kršena pravica do obrambe (prva alineja 29. člena Ustave in 6. 

člen Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 

7/94 - v nadaljevanju EKČP). 

 

2. Pritoţnik nadalje meni, da naj bi bili z naloţitvijo povprečnine kršeni načeli sorazmernosti in 

enakopravnosti drţavljanov. Nihče naj ne bi bil tako drastično kaznovan zaradi tega, ker je vztrajal pri 

pravici iz prve alineje 29. člena Ustave. Navedel je še, da je zahtevo za varstvo zakonitosti vloţil pred 

uveljavitvijo 98.a člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94 - popr., 72/98, 

6/99, 66/2000 in 111/01 - ZKP), na podlagi katerega je bilo odločeno o plačilu povprečnine, in da 

zaradi počasnosti in neaţurnosti Vrhovnega sodišča ne bi smel trpeti stroškov postopka pred tem 

sodiščem. 

 

Pritoţnik predlaga razveljavitev izpodbijanih sodb in ponovno obravnavanje v skladu s 6. členom 

EKČP. 

 

B. - I. 

 

3. Po prvem odstavku 53. člena Zakona o Ustavnem sodišču (v nadaljevanju ZUstS) je treba v ustavni 

pritoţbi navesti posamični akt, ki se spodbija, dejstva, ki pritoţbo utemeljujejo, in domnevno kršene 

človekove pravice in temeljne svoboščine. 
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4. Očitki o kršitvah ustavnih pravic, ki jih je pritoţnik navedel v ustavni pritoţbi, se nanašajo na sodbi 

drugostopenjskega sodišča in Vrhovnega sodišča. Ker pritoţnik ni navedel razlogov, ki bi se nanašali 

na izpodbijano prvostopenjsko sodbo, je Ustavno sodišče ustavno pritoţbo v tem delu zavrglo (2. 

točka izreka). 

 

B. - II. 

 

5. Glede ostalega dela je senat Ustavnega sodišča sklenil, da se ustavna pritoţba sprejme v 

obravnavo (1. točka izreka). O njeni utemeljenosti bo odločalo Ustavno sodišče, ki bo presodilo, ali so 

bile z izpodbijanima sodbama kršene pritoţnikove človekove pravice oziroma temeljne svoboščine. 

 

C. 

 

6. Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi prvega odstavka 54. člena in četrte alineje 

prvega odstavka 55. člena ZUstS v sestavi: predsednik senata dr. Zvonko Fišer ter člana dr. Ciril 

Ribičič in dr. Mirjam Škrk. Sklep je sprejel soglasno. Ker senat ustavne pritoţbe v enem delu ni sprejel, 

je bila zadeva glede tega dela 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 

 

 

Opombi: 

[1] Sodba z dne 27. 6. 1968, Publ. ECHR, A.8. 
[2] Sodba z dne 29. 5. 1986, Publ. ECHR, A.99. 


