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SKLEP 

 

 

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

s Z., na seji senata dne 14. 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 Vrhovnega sodišča št. I Ips 205/2000 in I Ips 314/2000 z dne 6. 

6. 2002 se ne sprejme. 

 

2. Pritoţnik sam nosi stroške postopka z ustavno pritoţbo. 

 

Obrazloţitev 

 

A. 

 

1. Pritoţnik izpodbija sodbo, s katero je Vrhovno sodišče zavrnilo njegovo zahtevo za varstvo 

zakonitosti kot neutemeljeno. Prvostopenjsko sodišče je pritoţnika spoznalo za krivega storitve 

kaznivega dejanja goljufije po prvem odstavku 217. člena v zvezi s 25. členom Kazenskega zakonika 

(Uradni list RS, št. 63/94 in nasl. - KZ) in mu izreklo pogojno obsodbo, v kateri mu je določilo kazen 

petih mesecev zapora s preizkusno dobo dveh let. Naloţilo mu je tudi plačilo priglašenih 

premoţenjskopravnih zahtevkov in plačilo stroškov kazenskega postopka. Zoper prvostopno sodbo 

stranke niso napovedale pritoţbe zato je postala pravnomočna brez pisne obrazloţitve. 

 

2. Pritoţnik navaja, da so mu bile kršene "vse določbe Ustave, ki se nanašajo na kazensk i postopek", 

izrecno pa zatrjuje kršitev 22., 23., 25., 28., in 29. člena Ustave. Glede zatrjevane kršitve enakega 

varstva pravic pritoţnik navaja, da sodna praksa v podobnih zadevah ne izreka obsodilnih sodb. Pri 

tem se sklicuje na sodni odločitvi Okrajnega sodišča v Tolminu in Okrajnega sodišča v Gornji Radgoni, 

ki ju prilaga. Pravica do sodnega varstva naj bi mu bila kršena s pristranskim odločanjem Vrhovnega 

sodišča. Kazenski postopek naj bi bil nepošten, dokazi neverodostojni, pritoţniku pa naj ne bi bilo 

dokazano, da je storil očitano kaznivo dejanje. Pravico do pravnega sredstva naj bi mu kršilo Vrhovno 

sodišče s tem, da naj bi "vehementno in neargumentirano" zavrnilo zahtevi za varstvo zakonitosti, ki 

sta ju vloţila on in drţavni toţilec. 

 

Kršitev načela zakonitosti v kazenskem pravu pritoţnik utemeljuje z navedbo, da je bil kaznovan za 

dejanje (nakupovanje vrednostnih papirjev po sporazumno dogovorjenih cenah), ki ne more biti 

kaznivo. Pravna jamstva v kazenskem postopku pa naj bi mu bila kršena s tem, ker naj bi mu sodišče 

ne omogočilo obrambe in mu ne dalo moţnosti, da se izjasni o spremenjeni obtoţbi, ki naj bi bila tudi 

sicer tako nerazumljiva, da ni omogočala priprave obrambe. Pritoţnik predlaga, da Ustavno sodišče 

njegovo pritoţbo sprejme, ji ugodi, sodbo razveljavi in zadevo vrne v novo odločanje, Vrhovnemu 

sodišču pa naloţi plačilo stroškov ustavne pritoţbe. 

 

B. 

 

3. Predmet ustavne pritoţbe je sodba Vrhovnega sodišča, s katero je bila pritoţnikova zahteva za 

varstvo zakonitosti zavrnjena kot neutemeljena. V postopku z ustavno pritoţbo se lahko zato kot 
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relevantne presoja samo tiste zatrjevane kršitve človekovih pravic, ki bi lahko nastale ob odločanju 

Vrhovnega sodišča. 

 

4. Pritoţnikov očitek kršitve 22. člena Ustave očitno ni utemeljen. Ustava v 22. členu med drugim 

določa, da je vsakomur zagotovljeno enako varstvo njegovih pravic v postopku pred sodiščem in 

drugim drţavnim organom. Navedena določba je poseben izraz pravice do enakosti pred zakonom po 

14. členu Ustave. Eden od vidikov navedene pravice je tudi ta, da sodišče strank ne sme obravnavati 

neenakopravno s tem, da bi v posameznikovi zadevi odločilo drugače, kot sicer redno odloča v 

vsebinsko enakih primerih. Zgolj s pavšalnim zatrjevanjem in s sklicevanjem na sodbo Okrajnega 

sodišča, s katero je bila obtoţba zoper obdolţene zavrnjena zaradi njenega umika s strani toţilca, in 

na sklep Okrajnega sodišča, s katerim je bil postopek zoper obdolţene ustavljen zaradi umika 

obtoţnega predloga pred začetkom glavne obravnave, pritoţnik ne izkazuje zatrjevane 

neenakopravne obravnave s strani Vrhovnega sodišča. 

 

5. Prvi odstavek 23. člena Ustave določa, da ima vsakdo pravico, da o njegovih pravicah in dolţnostih 

ter o obtoţbah proti njemu brez nepotrebnega odlašanja odloča neodvisno, nepristransko in z 

zakonom ustanovljeno sodišče. Pritoţnik zatrjevane kršitve zgolj s pavšalnimi navedbami, da je 

sodišče odločalo pristransko, da mu ni bila dokazana storitev kaznivega dejanja in da je bil kazenski 

postopek nepošten zaradi očitno neverodostojnih dokazov, ne izkaţe. 

 

6. Ustava v 25. členu ne zagotavlja pravice do izrednega pravnega sredstva ampak zgolj pravico do 

pritoţbe. Ta pa je bila pritoţniku zagotovljena, vendar je ni izkoristil. Glede na navedeno tudi za kršitev 

navedene ustavne določbe ne gre. Z zatrjevanjem neargumentirane zavrnitve njegovih navedb v 

zahtevi za varstvo zakonitosti pa pritoţnik smiselno uveljavlja kršitev 22. člena Ustave. Za kršitev 

navedene ustavne pravice bi šlo, če bi bila odločitev Vrhovnega sodišča tako očitno napačna ter brez 

razumne pravne obrazloţitve, da bi jo bilo mogoče oceniti za arbitrarno. Tega pa izpodbijani sodbi ni 

mogoče očitati. Vrhovno sodišče je argumentirano zavrnilo vse pritoţnikove očitke, svojo odločitev pa 

je razumno obrazloţilo. Pritoţnikove pavšalne očitke je treba zato tudi v tem primeru zavrniti. 

 

7. Zatrjevano kršitev pravnih jamstev v kazenskem postopku (29. člen Ustave) pritoţnik utemeljuje z 

očitki, ki se nanašajo na nepravilno uporabo procesnega prava. V zvezi s tem mu je treba pojasniti, da 

Ustavno sodišče ni instančno sodišče, ki bi presojalo, ali je bilo v postopku pravilno ugotovljeno 

dejansko stanje in pravilno uporabljeno materialno in procesno pravo. Ta presoja je zaupana 

sodiščem, ki odločajo v skladu z Ustavo in zakoni. V skladu s 50. členom Zakona o Ustavnem sodišču 

(v nadaljevanju ZUstS) se Ustavno sodišče omeji na presojo, ali so bile z izpodbijanimi sodnimi 

odločbami pritoţniku kršene človekove pravice ali temeljne svoboščine. Tega pritoţnik ne utemelji. 

Njegove navedbe v zvezi z zatrjevano kršitvijo prve in druge alineje 29. člena Ustave se, kljub temu, 

da z ustavno pritoţbo izpodbija sodbo Vrhovnega sodišča, nanašajo izključno na postopek pred 

prvostopenjskim sodiščem. Pritoţnik ne zatrjuje niti, da Vrhovno sodišče na njegove navedbe o 

spremembi obtoţbe ni odgovorilo niti, da bi mu bile s stališčem, ki ga je pri presoji navedb v zahtevi za 

varstvo zakonitosti zavzelo Vrhovno sodišče, kršene človekove pravice. 

 

8. Pritoţnik zatrjuje tudi kršitev načela zakonitosti v kazenskem pravu (28. člen Ustave) in navaja, da 

je bil kaznovan za dejanje, ki ni in ne more biti kaznivo. Po določbi 51. člena ZUstS se ustavna 

pritoţba lahko vloţi šele, ko so izčrpana vsa pravna sredstva. Pritoţnik je imel moţnost vloţiti pritoţbo 

zoper prvostopenjsko sodbo, v kateri bi lahko zatrjeval omenjeno domnevno kršitev. Zatrjeval pa bi jo 

lahko tudi v zahtevi za varstvo zakonitosti. Ker pritoţnik pritoţbe sploh ni vloţil, v zahtevi za varstvo 

zakonitosti pa tega očitka ni uveljavljal, pred vloţitvijo ustavne pritoţbe glede navedenega očitka ni 

izčrpal vseh pravnih sredstev, zato za njegovo obravnavo niso izpolnjene procesne predpostavke. 

 

9. Pritoţnik je v ustavni pritoţbi priglasil stroške in predlagal, naj se plačilo stroškov ustavne pritoţbe 

naloţi nasprotnemu udeleţencu. V postopku pred Ustavnim sodiščem nosi vsak udeleţenec svoje 

stroške, če Ustavno sodišče ne odloči drugače (prvi odstavek 34. člena ZUstS, ki se po 49. členu 

ZUstS uporablja tudi v postopku z ustavno pritoţbo). Za drugačno odločitev bi morali obstajati posebni 

razlogi, ki jih pritoţnik ne navaja. Ustavno sodišče je zato odločilo, kot izhaja iz 2. točke izreka tega 

sklepa. 

 

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

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. Sodnik Fišer 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 

 

 


