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V zvezi s to zadevo se zastavlja vprašanje razlage 22. člena Ustave (enako varstvo pravic), iz 

katerega izhaja pravica stranke, da se v postopku, v katerem se odloča o njenih pravicah, izjavi o vseh 

okoliščinah pomembnih za odločitev. 

 

Gre za to, ali mora biti stranki ta pravica zagotovljena v vsakem postopku, v katerem se odloča o 

kakšni njeni pravici ali obveznosti, ali zadošča, da se je imela stranka možnost izjaviti o nekem 

vprašanju v nekem drugem postopku. Ker gre za pomembno ustavnopravno vprašanje, želim v tem 

ločenem mnenju dodatno obrazložiti zakonsko in ustavno ozadje zadeve ter pojasniti razloge, zakaj 

sem kljub nekaterim pomislekom lahko glasovala za sklep o nesprejemu ustavne pritožbe. 

 

V konkretnem primeru je sodišče v pravdnem postopku oprlo svojo odločitev na določbo 14. člena 

Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS št. 26/99 in nasl., v nadaljevanju ZPP), po kateri je 

sodišče v primeru, kadar temelji tožbeni zahtevek na istem dejanskem stanju, na podlagi katerega je 

že bilo odločeno v kazenskem postopku, vezano na obsodilno kazensko sodbo (samo) glede obstoja 

kaznivega dejanja in kazenske odgovornosti storilca. Gre za tako imenovana identična dejanska 

stanja ali identična vprašanja, pri katerih za razliko od primerov, ko je obstoj kaznivega dejanja v 

pravdnem postopku predhodno vprašanje, odločitev pravdnega sodišča ni odvisna od tega, ali je bilo 

storjeno kaznivo dejanje. Gre le za to, da obe sodišči obravnavata isti historični dogodek. Kadar je 

vprašanje obstoja kaznivega dejanja v pravdnem postopku predhodno vprašanje, je vezanost 

pravdnega sodišča na (obsodilno in oprostilno) kazensko sodbo učinek njene pravnomočnosti. 

Pravnomočnost namreč poleg tega, da preprečuje ponovno odločanje o isti stvari (ne bis in idem) 

učinkuje tudi v pozitivnem smislu in sicer tako, da je treba to, kar je pravnomočno razsojeno, šteti za 

resnično (res iudicata pro veritate habetur).[1] ZPP zato niti ne vsebuje posebnega pravila o vezanosti 

na kazensko (ali kakšno drugo) sodbo, če je obstoj kaznivega dejanja predhodno vprašanje, od 

katerega je odvisna odločitev v pravdi (npr. ali naj se uporabi daljši zastaralni rok po 352. členu 

Obligacijskega zakonika, Uradni list RS št. 83/01, če je škoda povzročena s kaznivim dejanjem). 

 

Vezanost po 14. členu ZPP presega meje učinkovanja pravnomočnosti, saj postane pravnomočen 

samo izrek sodbe, ne pa dejanske in pravne ugotovitve, na katerih temelji.[2] Ker v tem primeru 

odločitev pravdnega sodišča ni odvisna od tega, ali je bilo storjeno kaznivo dejanje, lahko tečeta 

kazenski in pravdni postopek neodvisno drug od drugega. Do vezanosti pravdnega sodišča na 

kazensko sodbo pride zgolj v primeru, če je bil obdolženec v kazenskem postopku že spoznan za 

krivega, pa še to "samo glede obstoja kaznivega dejanja in kazenske odgovornosti storilca". Ker je 

civilna odgovornost strožja od kazenske, naj bi bilo logično, da se nekdo, ki je spoznan za krivega 

kaznivega dejanja, ne more izogniti civilni odgovornosti.[3] Za takšno vezanost pa naj bi govorili tudi 

pravnopolitični razlogi: varovanje avtoritete kazenske obsodilne sodbe, olajšanje dela pravdnemu 

sodišču in preprečevanje neskladnosti med sodnimi odločbami.[4] Zaradi vezanosti na kazensko 

sodbo je v konkretnem primeru sodišče zavrnilo pritožnikove ugovore in dokazne predloge, ki so se 

nanašali na to, da ni storil kaznivega dejanja (konkretno: da ni vozil avtomobila, s katerim je bila 

povzročena prometna nesreča). V postopku z ustavno pritožbo je moralo Ustavno sodišče odgovoriti 

na vprašanje, ali je bila pritožniku s tem kršena pravica do enakega varstva pravic iz 22. člena Ustave. 

Določba o vezanosti na obsodilno kazensko sodbo bi bila brez dvoma ustavno sporna v primeru, če bi 

se uporabila proti stranki, ki ni sodelovala v kazenskem postopku in ji zato ni bila dana možnost, da se 

izjavi. Ko je šlo za tak primer, je avstrijsko ustavno sodišče po vsebini smiselno enako določbo par. 

268 avstrijskega ZPO razveljavilo. Vlada je v odgovoru na zahtevo za presojo skladnosti navedene 

določbe z ustavo ugovarjala, da velja vezanost samo za osebe, ki so sodelovale v kazenskem 
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postopku, vendar se ustavno sodišče ni odločilo za to, da bi določbo vsaj v tem obsegu pustilo v 

veljavi. Bilo je mnenja, da določbe ni mogoče razlagati na ustavno skladen način, saj je bil namen 

zakonodajalca kazenski sodbi zagotoviti absoluten učinek, ta učinek pa bi bil v primeru, če pravilo ne 

bi veljalo za vse, izničen, poleg tega pa bi to v razmerju s tretjimi povzročilo vrsto pravno političnih 

vprašanj, na katera mora odgovore poiskati zakonodajalec. 

 

V konkretni zadevi je bil pritožnik v kazenskem postopku obdolženec in je imel v njem možnost, da se 

izjavi o vseh dejstvih, pomembnih za odločitev, zato se Ustavnemu sodišču z zgoraj navedenimi 

vprašanji ni bilo treba ukvarjati. Vendar pa je Ustavno sodišče s tem, ko je pritožnikove očitke o kršitvi 

22. člena Ustave zavrnilo, posredno pristalo na to, da je zahtevi iz 22. člena Ustave zadoščeno tudi v 

primeru, ko se je imela stranka možnost izjaviti o nekem za odločitev pomembnem vprašanju v 

drugem postopku. Takšno stališče pomeni približevanje angloameriškemu pojmovanju 

pravnomočnosti, ki poleg izreka obsega tudi odločitve o pravno pomembnih dejstvih. Pri tem pa velja 

opozoriti, da se na "pravnomočnost" takšne dejanske ugotovitve ni mogoče sklicevati, če stranka 

navaja neka novo dejstva, ki v prejšnjem postopku niso bila upoštevana. Takšno stališče je (kot kaže) 

prevladalo tudi v Avstriji po razveljavitvi 268. člena ZPO.[5] 

 

Ker v tem primeru pritožnik v ustavni pritožbi ni niti navajal, da gre za nova dejstva oziroma dokaze, ki 

jih ni mogel navesti oziroma uporabiti v kazenskem postopku, sem se lahko strinjala z odločitvijo, da 

do kršitve pravice iz 22. člena Ustave ni prišlo. Menim pa, da ta odločitev ne more imeti 

precedenčnega pomena za morebitne druge primere in da je treba v vsakem primeru posebej 

presojati, ali je prizadeti dejansko imel možnost, da učinkovito predstavi svoje stališče. 

 

 

Dr. Dragica Wedam Lukić 

 

 

Opombe: 

[1]Juhart, Civilno procesno pravo Jugoslavije, Ljubljana 1961, str. 449, Triva-Belajec-Dika, Gradjansko 

parnično procesno pravo, Zagreb 1986, str. 517, Ude, Civilno procesno pravo, Ljubljana 2002, str. 312 

[2]Glede smiselno enake določbe tretjega odstavka 12. člena ZPP iz leta 1977 Triva, Belajec in Dika 

navajajo, da ta vezanost presega okvire medsebojne vezanosti državnih organov na pravnomočne 

akte drugih organov, s katerimi je odločeno o predhodnih vprašanjih (glej Triva-Belajec-Dika, str. 67). 

Juhart (str. 96) sicer navaja, da "kazenska obsodilna sodba učinkuje tu kot ugotovitev, ne pa kot 

dokazna listina" in da je tu vezanost posledica pravnomočnosti, ni pa izjema od proste presoje 

dokazov. 

[3]Primerjaj Galič, Obstoj kaznivega dejanja kot predhodno vprašanje v pravdi ter identična dejanska 

stanja, ZZR 1997, str. 15-1 6 

[4]Te razloge je v obrambo vsebinsko smiselno enake določbe par. 268 ZPO navajala vlada pred 

avstrijskim ustavnim sodiščem (odločba št. G73/89 z dne 12. 10. 1990). Pri nas se teorija z 

vprašanjem razlogov za takšno ureditev ni podrobneje ukvarjala; Juhart (str. 96) navaja le, da ima 
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