
Š P E L C A  M E Ž N A R ,  U S

Vlaganje ustavnih pritožb:
slabe in dobre prakse



Statistika 2016

 1324 prejetih zadev

 1092 Up

 458 civilnih

 384 upravnih

 250 kazenskih

 1094 rešenih zadev

 870 Up –od tega 40 (4,6 %) uspešnih

 Največkrat 22.člen  (27 kršitev) in 23. člen URS



Up – uvodne navedbe

Zelo dolgo
povzemanje
dejanskega
stanja in vseh
dotedanjih
postopkov

Kratek opis
vsake izmed
sodb

✖ ✔✔✔



Pooblastilo, prepozna Up

 Vedno manj Up brez pooblastila (posebno!)

 Vedno manj tudi prepoznih Up (60 dni)

 Paziti med sodnimi počitnicami – rok normalno
teče! 

 vročitev sodbe pooblaščenki 4.7., Up vložena 28.9. =

prepozna



Izčrpanje

formalno materialno
• vseh rednih in izrednih

pravnih sredstev
• Izjema: pred izčrpanjem

izrednih pravnih sredstev, 
ČE
• Očitna kršitev in
• Nepopravljive posledice

zaradi izvršitve

• Kršitev ČP je treba zatrjevati
takoj, ko se pojavi, ne šele v Up

Azil in pravica do 
zasebnega/družinskega življenja

• POZOR pri povezanih zadevah
(pobuda & Up)  očitek
protiustavne ureditve
uvevljavljati že v postopkih pred
rednimi sodišči

• Ne pozabiti na odgovor na
pravno sredstvo!



Hujše posledice, pomembno UP vprašanje

 Dejansko US v zadnjih letih šteje: skoraj vsaka 
kršitev ČP pomeni v praksi hujšo posledico –
vprašanje pravilnosti tega pristopa, vendar dobra 
novica za odvetnike

 Torej: zadošča dokaz o kršitvi ČP

 Izjema: za hujšo posledico v nobenem primeru ne gre, če je 
vrednost spora glede na premoženjsko moč pritožnice 
(pre)majhna – Up-3055/07

 Če je US o UP vprašanju že odločilo, praviloma ne 
gre za pomembno UP vprašanje



Kazenske Up zadeve

- Opis dejanskega
stanja/historičnega
dogodka

- Lasten opis, 
nasprotovanje dokazni
oceni, subjektivna
naziranja odvetnika

- Navajanje
materialnopravnih in
procesnih kršitev

- Dobesedni prepis ali
ponavljanje ZVZ

Točna in jasna
opredelitev, katere
kršitve postopka
pomenijo hkrati tudi
kršitev ustave in zakaj

Kratko!

✖

Predolga neučinkovita
✔✔✔



Kazenske Up zadeve

 Nestrinjanje z ugotovljenim DS zavito v ustavno
kršitev

 Paziti na materialno izčrpanje v pritožbi in ZVZ!

 Odločitev sodišč je lahko povsem napačna, pa še
vedno ni ustavno sporna (izjema: arbitrarna)



Civilne Up zadeve

 Preveč očitkov napačne uporabe MP, ugotovitve DS in kršitev ZPP, ki ne 
sežejo na ustavno raven

 Tudi če so “zaviti” v ustavno kršitev, jih US presoja po vsebini

 Npr. ker je sodišče napačno uporabilo pravilo o objektivni odš odg
(namesto krivde), je z zavrnitvijo dokazov (da pritožnik ni kriv) kršilo 22. 
člen – ni res!

 Zavrnitev premoženjskega zahtevka je samo po sebi kršitev 33. člena – ni
res!

 NE prepisovati revizije!

 Pomanjkljivo poznavanje prakse US glede uveljavljane kršitve

 Napačna navedba zgornje premise (npr. 22. ali 23. člen) ni težava, US 
uporablja pravo ex offo – vendar pušča slab vtis

 Ločiti med nezakonitostjo in neustavnostjo – članek AG, Odvetnik, april
2016



Civilne Up zadeve

 Izčrpanje revizije – tudi predloga za dopustitev; paziti na popolnost
predloga za dopustitev – sicer zavrženje pred VS (ustavno ni
sporno!)

 Če revizija ni dopuščena (zavrnitev), izpodbijati samo meritorne
odločitve višjega in/ali prvega sodišča

 Predložiti sklep o nedopustitvi revizije, a je le v funkciji varovanja
roka (rok teče od odločitve VS o nedopustitvi) in dokaz o izčrpanju

 kratko in jedrnato, s precedensi US in ESČP podprto
 ne dolgoveznega ponavljanja dejanskega stanja in kršitev zakona –

US to samo preveri!
“ustavno sodišče ne more samo iskati razlogov za utemeljenost 
ustavne pritožbe, ki bi morda lahko izhajali iz priloženih odločb ali 
listin. Dolžnost pritožnikov, še zlasti pa njihovih pooblaščencev, je, da 
navedejo ustavnopravno pomembne argumente in jih ustrezno 
utemeljijo. Takih argumentov pa v tej ustavni pritožbi ni.”



Civilne Up zadeve

 Odstop od sodne prakse kot ustavna kršitev –
ponavadi slaba argumentacija

 US ne presoja, katera razlaga je pravilna – to je 
naloga VS

 Procesno jamstvo

 Le arbitraren odstop

 Pritožnik dokazati enotno in ustaljeno sodno prakso!

 Sklic na relevantne judikate, ne pavšalno, ne le en 
judikat



Socialne Up zadeve

 Revizija praviloma dovoljena po zakonu – treba jo je 
vložiti!

 Če odvetnik vloži predlog za dopustitev, ga VS zavrže
 US: ne gre za kršitev Ustave

 Ni formalne izčrpanosti

 Hujše posledice so praviloma podane (trajajoče
pravice)

 Če Up skupaj s pobudo, uveljavljati protiustavnost
predpisa že v sodnem postopku, ne le kršitve ČP
 Tudi če zgolj dvom



Prekrški Up

 Problem roka zaradi vložitve pobude Vrhovnemu DT 
za vložitev ZVZ

 ZVZ je v prekrških zgolj pravno sredstvo VDT, ne stranke!

 Vložitev pobude za ZVZ ne varuje roka za Up!(Up-743/05)

 Obvezen predlog za izjemno obravnavo!

 Problem: neupoštevanje odločb US in ESČP

 Ponavljanje MP in procesnih kršitev



Kako doseči sprejem Up v prekrških, SMV, 
motenjskih, stroških

 Načeloma ni Up, ker ne gre za kršitev s hujšimi
posledicami

 Izjema: precedenčni pomen zadeve
 Zakaj bo pomen odločitve Ustavnega sodišča precedenčen z 

vidika standardov varstva človekovih pravic prav v tej zadevi;

 Navesti konkretne in prepričljive argumente, ki utemeljujejo 
(zlasti) obstoj precedenčnosti – Up-718/13

 US se o tem še ni izreklo

 Odgovornost odvetnika tu večja, več dela!

 NI pomembno ustavnopr vprašanje: poenotenje 
sodne prakse, napolniti pravni standard – vloga VS



Uporaba argumenta US presoje

 Sklicevanje na odločitve US

 NE povzemati razlogov in obrazložitve!

 ZADOŠČA: soočiti domnevno sporno stališče iz 
izpodbijanih aktov s posamezno točko obrazložitve 
odločbe US, ki je v obravnavani zadevi upoštevna. 

 Sklic na točko obrazložitve iz odločb US, ne na
splošno na njeno vsebino



Kaj izboljšati?

 Krajše vloge

 Jasni argumenti

 Paziti na pogoje za revizijo v različnih postopkih
(izčrpanje)

 Ustavnopravni argumenti

 Poznavanje odločitev US

 Navedba upoštevnih argumentov, ne cele množice
kršitev ČP (odvračanje pozornosti od bistva)

 Boljša strukturiranost



Kaj pusti slab vtis?

 Copy-paste preteklih vlog

 Sklic na argumente iz prejšnjih pravnih sredstev
(“pritožnik se v ozogib ponavljanju na tem mestu sklicuje
na argumente iz pritožbe”)

 Ogromno pavšalnih očitkov o kršitvah ČP (zatrjevanje
vsega po vrsti)

 Žalitve, neprimerno izražanje, nespoštljiv odnos do 
sodišč

 Nepravilno pooblastilo (npr. pritožnikov zakonec)

 Up, daljše od 50, 60 strani, dolge povedi, vsebinsko
prazne



Kaj pusti dober vtis?

 Sklic na ESČP in SEU, če je ustrezen

 Sklic na nemško US, če je upoštevno

 Neagresiven, spoštljiv odnos in ton

 Nenapadalnost do sodišč in sodstva nasploh

 Umirjenost, ne “histerija” (uporaba !!!, ?!!, odebeljen
tisk, podčrtovanje, velike črke)

 Dobra struktura: če je dolga Up, zaželen povzetek na
začetku (koristi tudi “kazalo”)



Bistvo Up

1. Identifikacija ustavnopravnega
problema

2. Argumentacija, zakaj so ga redna
sodišča rešila narobe



Neobrazložen sklep o neprejemu

 “Ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55. b 
člena ZUstS”

 Za vsako takšno odločitvijo temeljita preučitev zadeve

 Kritike US

 Dobrodošle

 Če izhajajo iz (enega) lastnega primera?


