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1. Ustavno sodišče je v delovnem sporu z navedeno odločbo razveljavilo sodbi sodišč 
druge in prve stopnje ter zadevo vrnilo prvostopenjskemu sodišču v novo sojenje. 
Ugotovilo je, da je pritožbeno sodišče kršilo pravico do enakega varstva pravic iz 22. 
člena Ustave. Glasovala sem proti odločitvi, ker menim, da do te kršitve ni prišlo ne na 
prvi ne na drugi stopnji.  
 
2. Soglašam sicer s temeljnim izhodiščem, da je materialno procesno vodstvo iz 285. 
člena ZPP izraz pravice stranke do izjave, pravica izjave pa ena temeljnih pravic, ki 
izvirajo iz 22. člena Ustave.1 Strinjam se tudi s stališčem, da se mora sodišče opredeliti 
ne le do pravno odločilnih dejanskih navedb, temveč tudi do pravnih stališč stranke, ki 
"so dovolj argumentirana, ki niso očitno neutemeljena in ki za odločitev v zadevi po 
razumni presoji sodišča niso nerelevantna", ter da s takšnim ravnanjem sodišče 
zagotavlja pošteno sojenje (6. točka obrazložitve).  
 
3. Toda v obravnavani zadevi ni šlo za to, ali se je sodišče opredelilo do vseh navedb 
tožeče stranke (pravnih in dejanskih), temveč za to, da bi po mnenju večine ustavnih 
sodnikov sodišče moralo s postavljanjem vprašanj vzpodbuditi tožnika, da navede 
manjkajoča dejstva za morebitno odškodninsko kvalifikacijo spora, ki jo je kot takšno 
navedel prvič šele v pritožbi. S to opustitvijo naj bi sodišče (prvostopenjsko) opustilo 
dolžnost, ki ga ima v okviru materialnega procesnega vodstva. Ta dolžnost naj bi veljala 
ne glede na to, ali ima stranka v sporu pooblaščenca odvetnika (7. točka obrazložitve 
odločbe).  
 
4. Vendar sodišče v tožbi (tožnik jo je vložil po svojem pooblaščencu) ni prepoznalo 
odškodninskega spora, temveč delovni spor. Tožnik je od dveh toženih strank zahteval, 
da mu morata nerazdelno plačati določen znesek, ki naj bi bil vsota prikrajšanj pri plači 
oziroma neizplačanih plač pri prvi toženi stranki. Trdil je sicer tudi, da je druga tožena 
stranka odgovorna za prikrajšanje tožnika pri plači, ker je vedela za slabo finančno 
stanje prve tožene stranke, pa ga je kljub temu kot trajni presežek "razporedila" k prvi 
toženi stranki. Vendar je bila ta trditev v neskladju s tožbenim predlogom (nerazdelno 
plačilo je zahteval od obeh), pa tudi s tožbi priloženimi dokazi. Druga tožena stranka 
(zoper prvo je bila tožba umaknjena, v stečaju je uveljavljal svojo terjatev iz delovnega 

 
1 Poleg dela, citiranega v odločbi, še Wedam Lukić D., Pravica do sodnega varstva civilnih pravic in 
obveznosti, Zbornik znanstvenih razprav Pravne fakultete v Ljubljani, 1996, str. 317. 
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razmerja tudi tožnik) je najprej v odgovoru na tožbo, nato pa še v pripravljalni vlogi 
"postavila na glavo" skope trditve v tožbi.2  Pooblaščenec tožnika se nato brez opravičila 
ni udeležil nobenega naroka za glavno obravnavo in tudi pisno ni reagiral na trditve in 
dokaze nasprotne stranke. Naroka sta bila dva. Prvega sta se udeležila tožnik brez 
pooblaščenca, ki je soočen s trditvami nasprotne stranke, vztrajal pri tožbi. Drugi 
toženec, ki je ugovarjal tožbenemu zahtevku, je na naroku predložil dodatno 
pripravljalno vlogo z vso še preostalo dokumentacijo. Sodišče je narok preložilo, tožnika 
pa posebej pozvalo, naj se o trditvah in dokazih nasprotne stranke s pooblaščencem 
opredelita in naj v roku 8 dni odgovorita nanje. Na drugi narok nato ni prišel ne tožnik ne 
pooblaščenec in sodišču tudi nista poslal nobene pisne vloge. Menim, da bi lahko  
sodišče šele na tem naroku,  če bi se ga tožnik oz. njegov pooblaščenec udeležila, ob 
morebitni nejasnosti pravne podlage zaradi nasprotujočih si stališč strank, z ustreznim 
materialnim procesnim vodstvom posredovalo, da se pravni temelj zahtevka razjasni. 
 
5. Sodišče je na drugem naroku v prisotnosti druge tožene stranke (razlogov za 
preložitev ni bilo) nato izvedlo dokazni postopek z vsemi predloženimi dokazi in  tožbeni 
zahtevek kot neutemeljen zavrnilo. V sodbi je pojasnilo dokazno oceno in iz nje 
izvirajoče ugotovitve o dejanskem stanju ter pravni naravi spora. Ugotovilo je, da toženi 
stranki nista bili v nikakršnem razmerju, na podlagi katerega bi tožniku nerazdelno 
dolgovali razliko plač oz. neizplačane plače. Ugotovilo je še, da tudi tožnik in druga 
tožena stranka nista v delovnem ali kakšnem drugem pravnem razmerju in da je zato 
tožnikov zahtevek neutemeljen. Če bi bila presoja napačna, bi šlo po mojem mnenju 
lahko le za zmotno uporabo materialnega prava. 
 
6. Tožnikov pooblaščenec je prvič šele v pritožbi pavšalno uveljavljal, da tožnik "vtožuje 
odškodnino" (ne da bi se opredelil do razlogov v sodbi o dejanski podlagi in dokazni 
oceni sodišča prve stopnje). Kot bistveno kršitev pravdnega postopka je navajal, da 
sodba nima  razlogov "o tožbenih navedbah" in da so ti nejasni (ne pa, da je sodišče 
kršilo dolžnost materialnega procesnega vodstva). Sicer je pavšalno uveljavljal zmotno 
ugotovljeno dejansko stanje in zmotno uporabo materialnega prava (ker sodišče ni 
uporabilo odškodninskega prava). Sodišče druge stopnje je pritožbo zavrnilo. Tožnikove 
navedbe, da je zahteval odškodnino, je štelo za nasprotne tožbenim navedbam (na 
tožbo se je tožnik v pritožbi tudi skliceval). Sprejelo je pravno presojo sodišča prve 
stopnje. V odgovor na pritožbene navedbe glede odškodnine pa je navedlo za Ustavno 
sodišče sporen stavek: "V tožbi bi moral (tožnik) zatrjevati nastanek škode in predlagati 
dokaze za obstoj vseh elementov odškodninske odgovornosti." Zaradi tega, načelno 
sicer napačnega stališča, ki pa ni prav nič vplivalo na odločitev, saj  se je tožnik o 
dejanski podlagi spora in dokazih "izjavil" le v tožbi, je Ustavno sodišče sodbo 
razveljavilo. Pouk, dan  pritožbenemu sodišču, da tožnik ni dolžan v tožbi navesti pravne 
podlage spora in da sme dokaze predložiti še na prvem naroku za glavno obravnavo, 
pod določenimi pogoji pa tudi pozneje (10. točka obrazložitve), je zato v obravnavanem 
primeru nepotreben. Saj je sodišče prve stopnje tožniku to možnost dalo, pa je ni 
izkoristil!  
 
7. Sprašujem se, kaj naj bi storilo sodišče druge stopnje v takem položaju. Ker se je 
strinjalo z materialnopravno presojo prvostopenjskega sodišča, ker so bili po njegovem 
                                            
2 Tožniku naj bi prenehalo delovno razmerje kot invalidu III. kategorije s pravico do razporeditve na drugo, 
njegovim sposobnostim prilagojeno delovno mesto, to pa mu je bilo zagotovljeno pri samostojnem 
podjetniku in ne pri d.o.o., ki jo je tožnik navedel v tožbi kot pravno prednico prve tožene stranke. Do 
zaposlitve pri njej je prišlo pozneje. 
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mnenju tudi razlogi sodišča prve stopnje glede tega jasni  in ker je bilo dejansko stanje 
po presoji pritožbenega sodišča pravilno ugotovljeno, mu ni preostalo drugega, kot da 
pritožbo zavrne. Tudi pritožbeno sodišče torej ni odločalo o odškodninskem zahtevku, 
ker ga po njegovem mnenju tožnik ni postavil. 
 
8. Ustavno sodišče je s tako absolutno zastavljeno zahtevo povzročilo, da bo sodišče v 
ponovnem postopku moralo odigrati vlogo odvetnika tožeče stranke in jo usmeriti v to, 
da postavi odškodninski zahtevek. Menim, da je treba ustavna načela, ki sama zase niso 
sporna, v konkretnih sporih obravnavati tako, da ne bo poseženo v pravico nasprotne 
stranke do izjave ali v kakšno drugo enakovredno pravico strank v postopku. To po 
mojem trdnem prepričanju velja tudi za Ustavno sodišče. 
 
9. Predvsem se mi zdi pomembno, da Ustava ne zahteva, da se stranka dejansko izjavi 
v postopku, pač pa da ima to pravico. Če se stranka ne izjavi, je možnih več pravnih 
položajev, v katerih je tudi vloga sodišča različna. Če sodišče npr. med postopkom 
ugotovi, da ima stranka očitno napačno predstavo o pravni normi, ki jo bo sodišče 
moralo uporabiti, in zaradi tega navaja dejstva, ki za odločitev sploh niso pomembna, ne 
navede pa tistih dejstev, ki so za to pravno normo odločilna, lahko pride do t.i. sodbe 
presenečenja. V takšnem primeru bi sodišče pravico do izjave res kršilo, če stranki ne bi 
razkrilo svojega pravnega stališča in ji s tem tudi ne dalo možnosti, da se glede tega 
izjavi (navaja dejstva, ki so pomembna za to drugačno pravno podlago). 3  
 
10. Vendar navedeno v prejšnji točki ne odvezuje stranke, da kljub morebitnemu 
nepoznavanju prava navede vsa pomembna dejstva, ki po njenem mnenju utemeljujejo 
pričakovani rezultat postopka, tj. ugoditev tožbenemu zahtevku. Od stranke je v 
postopku mogoče zahtevati potrebno skrbnost pri vodenju postopka. Če stranka ne 
upošteva vseh pravnih podlag, ki predvidljivo pridejo v poštev, in ne navede odločilnih 
dejstev zanje, se v postopku ne bo izjavila o bistvenih dejanskih vprašanjih. Vendar pa 
ta okoliščina ni posledica kršitve njenih ustavnih pravic s strani sodišča, pač pa 
posledica njenega lastnega ravnanja. Stranka ima vlogo subjekta v postopku in s tem 
odgovornost za uveljavljanje svojih pravic.4 Če ima stranka pooblaščenca odvetnika , je 
takšno skrbnost še toliko bolj treba pričakovati od njega. 
 
11. V pravdnem postopku je nadalje pomembna vloga tožene stranke. Tudi ona ima 
pravico do izjave in vseh drugih garancij v postopku. Ustavno sodišče je že sprejelo 
stališče, da pravice stranke v civilnih postopkih do enakega varstva pravic ni mogoče 
obravnavati ločeno od pravice nasprotne stranke do učinkovitega pravnega varstva in 
sojenja brez nepotrebnega odlašanja.5 V obravnavanem primeru je bila tožena stranka 
ves postopek aktivna in skrbna. Storila je vse, da se spor dejansko in pravno razčisti.  
 
12. Če v tej luči pogledamo vlogo sodišča, vidimo, da je razpeto med obe stranki in da 
mora varovati pravice obeh. Prevelika "pomoč" tožeči stranki oz. razkrivanje pravnih 
stališč utegne prizadeti pravico strank do nepristranskosti sodišča (23. člen Ustave). 
Nepristranskosti sodišča namreč ne ogroža le povezanost sodnika s katero od strank 
(sorodstvena, prijateljska, poslovna), temveč tudi prevelika aktivnost sodnika v 
konkretnem primeru. Galič navaja stališče nemškega ustavnega sodišča, po katerem je 
nepristranskost sodišča povezana z nevtralnostjo, ta pa z zadostno mero zadržanosti 
                                            
3 Primerjaj Galič A., Ustavno civilno procesno pravo, GV založba, 2004, str. 291. 
4 Galič A., navedeno delo, str. 292 in 293 in tam citirana teorija in praksa. 
5 Tako v sklepu št. Up-216/99 z dne 19.12.2000, OdlUS IX, 315, in v sklepu Up-108/04 z dne 8.9.2005. 
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sodišča v konkretnem postopku. Sodišče naj ne prejudicira odločitve s tem, da se preveč 
aktivno vključuje v spor, predvsem pa naj se ne pretvori v odvetnika stranke. S takšnim 
ravnanjem sodišče v končni posledici tudi ogrozi pravico do izjave stranke v postopku. 
Stranki več ne koristi izjavljanje o dejstvih in pravu, če si je sodnik že predhodno ustvaril 
lastno prepričanje, od katerega več ne more odstopiti. Z zadržanostjo pri izražanju 
pravnih stališč je sodišču omogočeno, da v vsakem konkretnem postopku posebej najde 
pravo ravnovesje med zahtevo po nepristranskosti in pravico stranke do izjave v 
postopku. 6 S tem stališčem se lahko le strinjam in menim, da izhaja tudi iz ZPP. 
 
13.  In kaj je uveljavljal tožnik v ustavni pritožbi? Ponovil je, da je bil drugi delodajalec 
samostojni podjetnik (in torej ne družba, zoper katero je kot prvo toženo stranko vložil 
tožbo). Ponovil je, da je v pritožbi postavil trditev, da gre za odškodninski spor, da je 
sodišče "ignoriralo" materialno pravo. Dodal je še, da je sodišče odvzelo sodno varstvo 
očitno oškodovani stranki in da se je sodišče pristransko postavilo v bran delodajalcu. 
Zaradi tega naj bi mu bile kršene pravice iz 22., 23., in 25. člena Ustave. Tožnik ni 
uveljavljal kršitev, s katerimi se je ukvarjalo Ustavno sodišče. Tudi ustavno pritožbo je 
vložil pooblaščenec tožnika. Menim, da Ustavno sodišče ni pristojno za varstvo strank 
pred njihovimi pooblaščenci. To seveda ne velja v sporih med pooblastiteljem in 
pooblaščencem, ko stranka in njen dotedanji pooblaščenec nastopata v vlogah tožeče in 
tožene stranke. 
 
 
 
 

      Sodnica  
          mag. Marija Krisper Kramberger  

 
 
 

  
 

                                            
6 Povzeto po Galič A.,  navedeno delo, str. 294, opomba 10 


