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S K L E P 

 

 

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

odvetnica v Z., in mld. C. C. C. iz V., ki jo zastopa Č. Č., njo pa zastopajo D. D., E. E., F. F., G. G. in 

mag. H. H., odvetniki v U., na seji senata dne 17. junija 2002 

 

s k l e n i l o : 

 

1. Ustavna pritoţba A. A. A. in mld. C. C. C. zoper sodbo in sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 471/01 

z dne 17. 12. 2001 v zvezi s sodbo in sklepom Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 503/99 z dne 31. 3. 

1999 in sodbo Okroţnega sodišča v Ljubljani št. II 301/96 z dne 14. 9 1998 se sprejme, v kolikor se 

nanaša na sojenje brez nepotrebnega odlašanja iz 23. člena Ustave, pa zavrţe. 

 

2. Predlog mld. C. C. C., da se do končne odločitve zadrţi izvrševanje sodbe in sklepa Vrhovnega 

sodišča št. II Ips 471/01 z dne 17. 12. 2001 v zvezi s sodbo in sklepom Višjega sodišča v Ljubljani št. I 

Cp 503/99 z dne 31. 3. 1999 in sodbo Okroţnega sodišča v Ljubljani št. II 301/96 z dne 14. 9 1998, se 

zavrne. 

 

O b r a z l o ţ i t e v 

 

1. Sodišče prve stopnje je zavrnilo toţbeni zahtevek za razvezo sporazuma o razdruţitvi skupnega 

premoţenja, ki sta ga sklenila toţnica in njen bivši moţ (ta je med pravdo umrl, zato so v pravdo na 

stran toţene stranke stopili obe ustavni pritoţnici in toţničin sin). Menilo je, da v konkretnem primeru 

ne gre za fiksno pogodbo, ki bi jo bilo mogoče razdreti brez naknadnega roka za izpolnitev, niti ne gre 

za primer, ko je iz dolţnikovega ravnanja razvidno, da pogodbe ne bo izpolnil niti v dodatnem roku, saj 

je toţenec v začetku pravde in pred njo toţnici ponujal takojšen prepis lastninske pravice na celotnem 

gostinskem lokalu Sodček, kar je toţnica zavrnila. Toţnica bi tako po mnenju sodišča prve stopnje 

morala toţniku postaviti dodatni rok za izpolnitev njegove obveznosti, česar ni storila, zato pogoji za 

razdrtje pogodbe niso bili izpolnjeni, zaradi česar je sodišče toţbeni zahtevek zavrnilo. Glede na to je 

moralo zavrniti tudi ugotovitveni zahtevek o obsegu skupnega premoţenja. Hkrati je sodišče prve 

stopnje zavrnilo zahtevek iz nasprotne toţbe (ki sta jo vloţili ustavni pritoţnici), da mora toţnica na 

račun izpolnitve sporazuma sprejeti osebni avtomobil in solastninski deleţ 40/100 poslovnega prostora 

na Trubarjevi v Ljubljani, ker je menilo, da dolţnik od upnika ne more izsiliti prevzema izpolnitve s 

toţbo, če se stranki v pogodbi nista izrecno dogovorili, da je prevzem dolţnikove izpolnitve upnikova 

dolţnost. Zoper sodbo sodišča prve stopnje so se pritoţili toţnica, njen sin kot tretjetoţena stranka in 

drugotoţena C. C. C. Sodišče druge stopnje je pritoţbo toţnice v celoti zavrnilo. 

 

Prav tako je v delu, ki je izpodbijal odločitev o glavni stvari, zavrnilo tudi pritoţbo drugotoţene stranke, 

ugodilo je le njeni pritoţbi zoper sklep o stroških. Sodišče druge stopnje je pritoţbo tretjetoţene 

stranke glede odločitve o glavni stvari zavrglo z argumentom, da stranka, ki je v pravdi v celoti uspela, 

nima pravnega interesa za vloţitev pritoţbe. Zahtevek tretjetoţene stranke za povrnitev stroškov 

pritoţbe je sodišče zavrnilo. Zoper odločitev sodišča druge stopnje je toţnica vloţila revizijo. Vrhovno 

sodišče je reviziji ugodilo in sodbi sodišča prve in druge stopnje spremenilo tako, da je sporazum o 

razdruţitvi skupnega premoţenja razvezalo. Hkrati je razveljavilo odločitev sodišča prve stopnje o 

toţničinem toţbenem zahtevku na ugotovitev obsega skupnega premoţenja. Vrhovno sodišče je v 

obrazloţitvi najprej povzelo dejansko stanje, ki izhaja iz odločb sodišč prve in druge stopnje, nato pa 

zaključilo, da te ugotovitve obeh niţjih sodišč ne utemeljujejo sklepa o izpolnitvi obveznosti iz IV. točke 

sporazuma. Ugotovljena dejstva niţjih sodišč po mnenju Vrhovnega sodišča ne dajejo pravne podlage 
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za pravni zaključek, da je toţnica konkludentno pristala na nadomestno izpolnitev (pri tej presoji sta po 

oceni Vrhovnega sodišča posebej pomembni dejstvi vloţitev toţbe in odklonitev ponujene pogodbe). 

Vrhovno sodišče tudi meni, da na niţjih stopnjah ugotovljeno dejansko stanje ne utemeljuje zaključka, 

da je toţnica kot upnica kršila svojo sodelovalno dolţnost. Na niţjih stopnjah ugotovljeno dejansko 

stanje naj bi po oceni Vrhovnega sodišča utemeljevalo tudi sklep, da prvotni toţenec ni izpolnil 

obveznosti izročiti toţnici v last osebni avtomobil. 

 

Določbo sporazuma, da se le-ta lahko razveljavi, če ne bi prišlo do izpolnitve sporazuma iz točke III. in 

IV., pa je revizijsko sodišče razumelo kot sporazum pogodbenih strank o sankciji zamude. Dolţnikovo 

vedenje po vloţitvi toţbe, ko je vztrajal na stališču, da je dolţan izročiti toţnici lokal le v soposest do 

40/100, po mnenju Vrhovnega sodišča utemeljuje tudi zaključek, da prvotni toţenec pogodbe ne 

namerava izpolniti. 

 

2. Ustavni pritoţnici revizijskemu sodišču očitata, da je, ko je Ustavno sodišče razveljavilo njegovo 

prejšnjo odločitev, v novem postopku odločilo enako in v nasprotju z napotki Ustavnega sodišča. Pri 

tem pa naj tega svojega ravnanja ne bi ustrezno obrazloţilo. Tako naj bi Vrhovno sodišče po mnenju 

pritoţnic tudi v novi odločbi nedopustno poseglo v dejansko stanje. To naj bi storilo predvsem z 

naslednjimi zaključki: z zaključkom o tem, da toţenec ni hotel izpolniti sporazuma in da toţenec ni 

izpolnil obveznosti izročiti toţeči stranki osebni avtomobil; z zaključkom o sporazumu pogodbenih 

strank o sankcijah zamude, če ne bi prišlo do spolnitve obveznosti iz točke III. in IV. sporazuma. 

 

Pritoţnici zatrjujeta, da sodišče s temi zaključki brez navedbe razlogov odstopa tudi od ustaljene 

revizijske sodne prakse. S tem naj bi jima Vrhovno sodišče kršilo pravico do enakega varstva pravic 

(22. člen Ustave). Mladoletna pritoţnica Vrhovnemu sodišču očita tudi kršitev pravice do zasebne 

lastnine in dedovanja (33. člen Ustave), ker naj bi bila z razveljavitvijo sporazuma prikrajšana za dedni 

deleţ. Z razvezo sporazuma naj bi bila tudi zapustniku odvzeta moţnost razpolaganja z lastnim 

premoţenjem, kar naj bi predstavljalo kršitev ustavne določbe o zakonski zvezi in druţini (53. člen 

Ustave). Zaradi predolgega postopka naj bi bila mladoletni pritoţnici kršena tudi pravica do sodnega 

varstva (23. člen Ustave). Če bi Ustavno sodišče menilo, da za presojo kršitve pravice do sodnega 

varstva ni pogojev, ker niso izčrpana redna pravna sredstva, pritoţnica predlaga, naj Ustavno sodišče 

[iz razloga očitne kršitve prava v konkretnem primeru in nastanka nepopravljivih posledic za pritoţnico, 

ki so nastale oziroma lahko nastanejo z izvršitvijo izpodbijane sodbe revizijskega sodišča[, odloči pred 

izčrpanjem rednih pravnih sredstev na podlagi drugega odstavka 51. člena Zakona o Ustavnem 

sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 - ZUstS). Mladoletna pritoţnica Ustavnemu sodišču zaradi 

nevarnosti nastanka nepopravljive škode in škodljivih posledic predlaga tudi zadrţanje izpodbijane 

revizijske odločitve. 

 

3. Senat Ustavnega sodišča je sklenil, da sprejme ustavno pritoţbo v obravnavo. O njeni utemeljenosti 

bo odločalo Ustavno sodišče, ki bo presodilo, ali so bile z izpodbijano sodbo kršene pritoţnikove 

pravice oziroma temeljne svoboščine. Zlasti bo presodilo, ali je bila ustavnima pritoţnicama kršena 

pravica do enakega varstva pravic iz 22. člena Ustave. 

 

4. Glede očitka o kršitvi pravice do sojenja v razumnem roku pa Ustavno sodišče opozarja, da se 

lahko po prvem odstavku 51. člena ZUstS ustavna pritoţba vloţi šele, ko so izčrpana vsa pravna 

sredstva. Kolikor se očitek nanaša na zahtevek, o katerem postopek še teče, je Ustavno sodišče ţe 

sprejelo stališče, da je za presojo o obstoju kršitve pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja v 

skladu z drugim odstavkom 157. člena pristojno Upravno sodišče (tako npr. v sklepu št. Up-369/97 z 

dne 21. 1. 1998, OdlUS VII, 116). Smisel sodnega varstva zoper še trajajočo kršitev te pravice je 

namreč prav v tem, da se prepreči nadaljnje nepotrebno odlašanje sodišča. Ustavna pritoţnica ni 

izkazala, da je takšno pravno sredstvo vloţila. Glede odločitve, s katero je Vrhovno sodišče 

spremenilo sodbi druge in prve stopnje, pa je bil postopek z izdajo revizijske odločbe končan, zato 

kršenja pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja ne more več biti in ga tudi ni več mogoče 

preprečevati. Zato tudi sodno varstvo po drugem odstavku 157. člena Ustave kot subsidiarno ne pride 

več v poštev (tako v odločbi št. Up-73/97 z dne 7. 12. 2000, Uradni list RS, št. 1/2001). Ker pritoţnica 

ni predhodno izčrpala pravnih sredstev iz prvega odstavka 51. člena ZUstS, ni formalnih pogojev za 

obravnavanje očitka kršitve pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja iz 23. člena Ustave pred 

Ustavnim sodiščem. 
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5. Če je ustavna pritoţba sprejeta v obravnavo, lahko po določbi 58. člena ZUstS senat ali Ustavno 

sodišče zadrţi izvršitev posamičnega akta, ki se z ustavno pritoţbo spodbija, če bi z izvršitvijo nastale 

teţko popravljive škodljive posledice. 

 

Pritoţnica ne navaja, na kakšni pravni podlagi [nasprotne stranke dejansko razpolagajo s 

premoţenjem mladoletne pritoţnice[ zaradi česar naj bi ji nastajale nepopravljive škodljive posledice. 

 

Izpodbijana odločba Vrhovnega sodišča v morebitne takšne pravne podlage ne posega oziroma glede 

tega ne ustvarja nobenih novih pravnih podlag. Predlagano zadrţanje izvrševanja izpodbijane odločbe 

zato na nastajanje zatrjevane škode ne more vplivati, zaradi česar je Ustavno sodišče predlog, da se 

do dokončne odločitve zadrţi izvrševanje izpodbijanega akta, zavrnilo. 

 

6. Senat Ustavnega sodišča je ta sklep sprejel na podlagi prvega odstavka 54. in 58. člena ZUstS v 

sestavi: namestnik predsednice senata Joţe Tratnik ter člana Lojze Janko in dr. Dragica Wedam- 

Lukić. Odločbo je sprejel soglasno. Sodnica mag. Marija Krisper Kramberger je bila izločena. 

 

 

 

Namestnik predsednice senata 

               Joţe Tratnik 

 

 

 

 
 

 


