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SKLEP 

 

 

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus ustavne pritoţbe A. A. iz Ţ., ki ga zastopa B. B. B., 

odvetnik v Z., na seji senata dne 28. septembra 2004 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 Višjega sodišča v Kopru št. I Cp 537/2001 z dne 29. 1. 2002 v 

zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Kopru št. P 248/95 z dne 13. 4. 2001 se ne sprejme. 

 

2. Pritoţnik sam nosi stroške postopka z ustavno pritoţbo. 

 

Obrazloţitev 

 

A. 

 

1. Sodišče prve stopnje je ugodilo toţbenemu zahtevku zavarovalnice, ki je zoper pritoţnika (v pravdi 

toţenca) uveljavljala regresni zahtevek za plačilo 701.436 SIT. 

 

Ugotovilo je namreč, da je pritoţnik, ki je bil s kazensko sodbo spoznan za krivega storitve kaznivega 

dejanja ogroţanja javnega prometa, izgubil svoje pravice iz zavarovanja, ker je bil v času prometne 

nesreče pod vplivom alkohola. Sodišče druge stopnje je pritoţbo toţene stranke kot neutemeljeno 

zavrnilo in potrdilo sodbo sodišča prve stopnje. 

 

2. V ustavni pritoţbi pritoţnik izpodbija v pravdnem postopku ugotovljeno dejansko stanje. Sodišču 

očita, da mu je s tem, ko je zavrnilo vse njegove predloge, onemogočilo, da bi dokazal, da ni bil voznik 

(temveč le sopotnik) v vozilu, ki je povzročilo sporno prometno nesrečo. Nepravilno naj bi razlagalo 

tudi materialno pravo (zavarovalno pogodbo in splošne zavarovalne pogoje). Zatrjuje kršitev 14., 15. in 

22. člena Ustave. Ustavnemu sodišču predlaga, naj ustavno pritoţbo sprejme v obravnavo, izpodbijani 

sodbi razveljavi in zadevo vrne v novo sojenje. Zahteva tudi plačilo stroškov v postopku z ustavno 

pritoţbo. 

 

B. 

 

3. Ustavno sodišče se v postopku z ustavno pritoţbo ne more spuščati v presojo materialnopravne ali 

procesnopravne pravilnosti izpodbijane sodne odločbe in tudi ne v dokazno oceno sodišča. Ustavna 

pritoţba ni nadaljnje pravno sredstvo v okviru rednega sodstva, s katerim bi bilo mogoče uveljavljati 

same po sebi kršitve pri ugotovitvi dejanskega stanja ter uporabi materialnega in procesnega prava. V 

skladu s 50. členom Zakona o Ustavnem sodišču (v nadaljevanju ZUstS) 

 

Ustavno sodišče izpodbijano sodno odločbo preizkusi le glede vprašanja, ali so bile z njo kršene 

človekove pravice in temeljne svoboščine. 

 

4. V tem okviru bi bile lahko relevantne navedbe pritoţnika o tem, da naj bi mu sodišče onemogočilo, 

da bi dokazoval, da vozila, s katerim je bila povzročena prometna nesreča, ni vozil. Pravica stranke, 

da sodeluje v dokaznem postopku, predlaga dokaze in se izreče o dokaznih predlogih nasprotne 

stranke, je namreč eden od elementov pravice do izjave v postopku, ki je vsebovana v 22. členu 

Ustave in je na področju sodnih postopkov poseben izraz pravice do enakosti pred zakonom iz 

drugega odstavka 14. člena Ustave. Za sodišče iz te ustavne pravice izhaja obveznost, da dokazne 
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predloge strank pretehta in predlagane dokaze, če se nanašajo na dejstva, ki so v sporu pravno 

relevantna, izvede. Vendar pa to ne pomeni, da ima pravdna stranka pravico do izvedbe vseh 

dokazov, ki jih predlaga. Če sodišče razumno oceni, da nekateri predlagani dokazi oziroma dejstva, ki 

naj se z njimi ugotovijo, za odločitev v sporu niso odločilni, ali da je neko dejstvo ţe dokazano, 

nadaljnjih dokazov ni dolţno izvajati. Zadošča, da sodišče dovolj prepričljivo in izčrpno obrazloţi, zakaj 

dokaznim predlogom stranke ni sledilo. 

 

5. V obravnavanem primeru sodišče navedb in dokaznih predlogov pritoţnika ni upoštevalo, ker je v 

skladu s pravilom o vezanosti pravdnega sodišča na pravnomočno obsodilno sodbo kazenskega 

sodišča glede obstoja kaznivega dejanja in kazenske odgovornosti storilca (t. i. identično dejansko 

stanje) iz 14. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 in nasl. - ZPP) štelo, da je 

vezano na ugotovitev kazenskega sodišča, da je toţenec kot voznik povzročil prometno nesrečo. 

 

Vezanost pravdnega sodišča na sodbo kazenskega sodišča pri identičnem dejanskem stanju namreč 

pomeni vezanost na ugotovitev tistih dejstev, od katerih je bila v kazenskem postopku odvisna 

odločitev, da obstoji kaznivo dejanje in kazenska odgovornost.[1] Vendar pa je stališče pritoţnika, ki v 

uporabi navedenega pravila vidi kršitev pravice do enakega varstva pravic, zmotno. 

 

6. Uporaba tega procesnega pravila, ki ima svoj temelj v spoznanju, da je civilna odgovornost stroţja 

od kazenske, zaradi česar se tisti, ki se zaradi nekega ravnanja ni mogel rešiti kazenske odgovornosti, 

še toliko manj lahko reši (stroţje) civilne odgovornosti, v primerih (kakršen je tudi pritoţnikov), ko v 

pravdnem postopku kot toţenec nastopa obdolţenec iz kazenskega postopka, z vidika pravice stranke 

do izjave ne more biti sporna. Ta okoliščina namreč pomeni, da je imel toţenec (v obravnavanem 

primeru pritoţnik) glede vseh okoliščin, od katerih je bila odvisna odločitev o kaznivem dejanju in 

kazenski odgovornosti, torej tudi glede tega, kdo je vozil vozilo, s katerim je bila povzročena prometna 

nesreča, ţe v kazenskem postopku moţnost, da se v postopku izjavi ter da izpodbija navedbe obtoţbe 

in s tem vpliva na rezultat kazenskega postopka. Ker sta sodišči tudi navedli razloge, zaradi katerih 

njegovih navedb glede pomanjkanja pasivne legitimacije, tj. da on vozila, s katerim je bila povzročena 

prometna nesreča, sploh ni vozil, in z njimi povezanih dokaznih predlogov nista mogli upoštevati, do 

kršitve ustavnega jamstva enakega varstva pravic očitno ni prišlo. 

 

7. Ker določba 15. člena Ustave ni ustavna določba, ki bi zagotavljala kakšne človekove pravice ali 

temeljne svoboščine, temveč vsebuje predvsem temeljna načela o uresničevanju in omejevanju 

pravic, se v ustavni pritoţbi ni mogoče sklicevati na kršitev te določbe. Zato je tudi očitek o kršitvi 15. 

člena Ustave neutemeljen. 

 

8. Ker očitno ne gre za kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin, kot jih zatrjuje pritoţnik, 

Ustavno sodišče ustavne pritoţbe ni sprejelo v obravnavo. 

 

9. V postopku pred Ustavnim sodiščem nosi vsak udeleţenec svoje stroške, če Ustavno sodišče ne 

odloči drugače (prvi odstavek 34. člena ZUstS). Za drugačno odločitev bi morali obstajati posebni 

razlogi, ki jih pritoţnik ne navaja. Ustavno sodišče je zato odločilo, kot izhaja iz druge točke izreka. 

 

C. 

 

10. Senat Ustavnega sodišča je ta sklep sprejel na podlagi prve alineje drugega odstavka 55. člena in 

prvega odstavka 34. člena v zvezi z 49. členom ZUstS v sestavi: predsednica senata mag. Marija 

Krisper Kramberger ter člana Joţe Tratnik in dr. Dragica Wedam Lukić. Sklep je sprejel soglasno. 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. 

 

 

         Predsednica senata 

mag. Marija Krisper Kramberger 
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Opomba: 

[1]A. Galič, Obstoj kaznivega dejanja kot predhodno vprašanje v pravdi ter identična dejanska stanja, 

Zbornik znanstvenih razprav - LVII. letnik, 1997, str. 18. 

 


