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Odklonilno ločeno mnenje sodnice mag. Krisper Kramberger, ki se mu pridružuje sodnik dr. 

Čebulj 

 

1. V tej zadevi je Ustavno sodišče z večino glasov sprejelo odločbo, s katero je delno ugodilo ustavni 

pritožbi pritožnice (v pravdi toženke) zoper odločitev v postopku zaradi motenja posesti in o stvari 

samo odločilo tako, da je tožbeni zahtevek glede motenja posesti spalnice v skupni hiši pravdnih 

strank zavrnilo. Ugotovilo je, da je sodišče s tem, ko je nudilo (so)posestno varstvo tožniku, kršilo 

pritožničino pravico do zasebnosti iz 35. člena Ustave. Glasovala sem proti tej odločbi, ker se z 

razlogi, ki so za njen sprejem odločilni, ne morem strinjati. 

 

2. Med postopkom pred sodiščema prve in druge stopnje je bilo ugotovljeno, da sta pravdni stranki 

razvezana zakonca in soposestnika hiše, v kateri je tudi sporna spalnica. Spalnico je tožnik uporabljal 

le za shranjevanje oblačil (spal je drugje), do katerih je imel dostop. Toženka (ustavna pritožnica) je 

zaklenila hišo in spalnico ter iz spalnice odnesla vse tožnikove stvari. 

 

Trdila je, da je to storila zato, da je zavarovala skupno premoženje pred prisvajanjem s strani tožnika 

(zemljiškoknjižni lastnik hiše je sicer on, spor o skupnem premoženju ni končan). 

 

Sodišči sta to dejanje kvalificirali kot nedovoljeno samopomoč. 

 

Toženka je imela ves čas postopka kvalificirano pooblaščenko - odvetnico. Toženka ne v odgovoru na 

tožbo ne zaslišana kot stranka ni uveljavljala posega v svojo zasebnost, temveč je zatrjevala, da 

tožnik stvari v spalnici ne rabi in da ponje niti ne hodi ter tako nima posesti (le na koncu pritožbe je v 

okviru utemeljitve ekonomskega interesa pavšalno navedla, da gre v spalnici tudi za "intimnost, ki je 

vsaj posredno varovana z Ustavo"). 

 

3. Po 51. členu Zakona o Ustavnem sodišču (v nadaljevanju ZUstS) mora pritožnik pred vložitvijo 

ustavne pritožbe izčrpati vsa pravna sredstva. Zahteva po izčrpanju vseh pravnih sredstev ne pomeni 

samo formalnega izčrpanja (vložitve pravnega sredstva, v posestnih sporih pritožbe) temveč pomeni 

tudi materialno izčrpanje. To pomeni, da se mora stranka v pravnem sredstvu pred rednim sodiščem 

sklicevati na okoliščine in domnevne kršitve, ki jih nato uveljavlja v ustavni pritožbi (npr. sklep 

Ustavnega sodišča št. Up-349/01 z dne 10. 4. 2002) oziroma vsebinsko uveljavljati kršitev človekovih 

pravic v že vloženih pravnih sredstvih (npr. Up-507/01 z dne 3. 10. 2002). Pritožnica je zatrjevala 

kršitev pravice do zasebnosti iz 35. člena Ustave in pravice do nedotakljivosti stanovanja iz 36. člena 

Ustave šele v ustavni pritožbi. Šele v ustavni pritožbi je tudi zatrjevala, da je tožnik v spalnici pustil 

oblačila zato, "da je lahko ob neprimernih urah vstopal v spalnico". Zato v izpodbijanih sklepih ni 

ugotovitve o tem, da je bila med postopkom sporna tudi tožničina zasebnost, ustavna pritožnica pa v 

ustavni pritožbi, ki jo je vložila njena pooblaščenka, tudi ni uveljavljala procesnih kršitev pred sodiščem 

v zvezi s posegom v to pravico (npr. da sodišči nista odgovorili na ugovore o zatrjevanih kršitvah). 

 

4. Menim, da je naloga Ustavnega sodišča pri odločanju o ustavnih pritožbah korekcija sodne prakse v 

primerih, ko sodišča v svojih odločitvah ne uporabljajo ustavnih določb o človekovih pravicah in 

temeljnih svoboščinah. Trditev o posegu v pritožničino zasebnost pa pred prvostopenjskim in 

drugostopenjskim sodiščem ni bilo. Sodišče s kršitvijo sploh ni bilo soočeno, saj zanjo ni imelo na 

razpolago ne trditvene in s tem tudi ne pravne podlage. Ker je Ustavno sodišče odločalo na podlagi 

novih trditev v ustavni pritožbi, ni spoštovalo načela materialne izčrpanosti pravnih sredstev po 51. 

členu ZUstS. 

 

5. Neupoštevanje te predpostavke pa je imelo za posledico tudi neupoštevanje nekaterih drugih, za 

odločitev sodišč prve in druge stopnje odločilnih razlogov. Sodišči sta bili v tem sporu soočeni z 
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vprašanjem nedovoljene samopomoči toženke. Po 76. členu tedaj veljavnega Zakona o temeljnih 

lastninskopravnih razmerjih (v nadaljevanju ZTLR), ki ni ustavnopravno sporen, je samopomoč 

dovoljena samo tedaj, ko je nevarnost neposredna, ko je samopomoč nujna in ko način samopomoči 

ustreza okoliščinam, v katerih obstaja nevarnost. Sodišči sta ugotovili, da samopomoč toženke v tem 

sporu glede na zatrjevana dejstva ni bila dovoljena (in je bilo torej s tem njeno dejanje protipravno). Ne 

gre prezreti, da je Ustavno sodišče v 8. točki obrazložitve odločbe posebej poudarilo, da se v 

pravilnost dejanskih ugotovitev in uporabo materialnega prava pred sodišči ne sme spuščati. 

 

6. Ustavno sodišče je nudilo pritožnici varstvo do zasebnosti, ne da bi obrazložilo, zakaj je bila v tem 

primeru samopomoč dovoljena. V motenjskem sporu sodišče ne ustvarja novih razmerij, temveč 

ohranja oziroma vzpostavlja razmerja, ki so obstajala pred motenjem. Ne morem se zato strinjati z 

ugotovitvijo Ustavnega sodišča v 13. točki obrazložitve, da je sodišče tožniku v motenjskem sporu s 

svojo odločitvijo "omogočilo, da kadarkoli vstopi v pritožničino spalnico in jo uporablja" (ne spuščam se 

v formulacijo "pritožničina spalnica", saj ne gre za stvarnopravno opredelitev). V teh sporih ni mogoče 

uporabljati splošnih definicij o tem, kaj pomeni določen prostor v hiši in čemu vse lahko služi. Dejanska 

stanja, posebej če gre za razmerja med prejšnjima zakoncema, so zelo različna, naloga sodišča pa je, 

da jih varuje takšna, kakršna so bila pred motilnim dejanjem. Da je zamenjala ključavnico in zaklenila 

spalnico, je toženka utemeljevala le s tem, da je hotela zavarovati skupno premoženje. Svojo 

(so)posest je torej želela obvarovati iz premoženjskih razlogov. S tem pa je tudi definirala "kvaliteto" 

svoje (so)posesti. Sodišči prve in druge stopnje sta takšno ravnanje šteli za nedovoljeno samopomoč, 

motenje (so)posesti pa v tem, da je s takšnim ravnanjem spremenila dotedanje posestno stanje. 

 

Ustavno sodišče je s tem, ko je pustilo vprašanje samopomoči povsem ob strani, dopustilo samovoljo 

enega soposestnika, in sicer zaradi varstva ustavne pravice, ki med postopkom niti zatrjevana ni bila. 

 

7. Ker ni bila izpolnjena predpostavka iz 51. člena ZUstS, Ustavno sodišče po mojem mnenju tudi ni 

imelo podlage za odločanje po 60. členu ZUstS. Ustavno sodišče je namreč spremenilo izpodbijano 

odločitev tako, da je tožbeni zahtevek v tem delu zavrnilo in tako odločilo "o sporni pravici" (pri tem 

puščam ob strani problem, ali je ta določba sploh lahko podlaga za spremembo pravnomočnih sodnih 

odločitev v civilnopravnih sporih). Po navedeni določbi sme Ustavno sodišče samo odločiti o sporni 

pravici, če ima v spisu za to dovolj podatkov in če je to nujno zaradi odprave posledic, ki so na podlagi 

razveljavljenega akta že nastale. Ne morem se strinjati s stališčem v 14. točki odločbe, da je Ustavno 

sodišče tako moralo ravnati, ker je bilo to nujno zaradi odprave posledic, ki bi lahko na podlagi 

razveljavljenega akta že nastale. Nujnost iz spisovnih podatkov ne izhaja. V nasprotju s podatki v 

spisu je tudi trditev v tej točki, da se je Ustavno sodišče za takšno odločitev odločilo, ker je na podlagi 

podatkov v spisu presodilo, da je ob tako ugotovljenem dejanskem stanju edino takšna odločitev z 

vidika ustavne pravice do zasebnosti ustavno skladna. 

 

8. Če je Ustavno sodišče z večino glasov menilo, da je treba k rešitvi tega posestnega spora pristopiti 

s stališča kršitve pravice do zasebnosti, bi moralo izpodbijano odločitev vsaj razveljaviti in z ustreznimi 

opozorili od prvostopenjskega sodišča zahtevati dopolnitev postopka v smeri ugotavljanja kršitve 

sporne pravice in nujnosti samopomoči. S tem bi tudi nasprotni stranki omogočilo, da polno uveljavi 

svojo pravico do izjave v skladu z 22. členom Ustave. Res je sicer, da je imel tožnik možnost 

odgovoriti na ustavno pritožbo, vendar pa je glede na dosedanjo prakso Ustavnega sodišča odločitev, 

kakršna je bila sprejeta, težko pričakoval. Obravnavani primer je tudi prvi, ko je Ustavno sodišče v 

motenjskem sporu odločalo samo. Z odločbo št. Up-32/94 z dne 13. 4. 1995 (OdlUS IV, 38), je 

izpodbijana sklepa razveljavilo in zadevo vrnilo sodišču prve stopnje v novo odločanje, z odločbo št. 

Up-60/00 z dne 13.7.2000 (OdlUS IX, 296) pa razveljavilo sklep sodišča druge stopnje in zadevo vrnilo 

temu sodišču v novo odločanje. 

 

9. Predvsem pa je Ustavno sodišče s svojo odločitvijo odstopilo od lastne opredelitve bistva 

motenjskega spora v 6. točki odločbe, s katero se lahko le strinjam. Soglašam lahko tudi z ugotovitvijo, 

da je v posestnih sporih, posebej če je predmet spora stanovanje (hiša), praviloma prisoten tudi vidik 

zasebnosti (10. točka obrazložitve). Vendar je vsebina soposesti vsakega od soposestnikov tudi v 

takšnih sporih odvisna od njunih lastnih pogledov na zasebnost in je lahko različna od primera do 

primera, ne glede na samo stvar, ki je v soposesti. Naloga sodišča v posestnem sporu pa je, da 

odstrani posledice samovoljnega ravnanja enega od njiju in vzpostavi dejansko stanje, kakršno je bilo 
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pred motenjem. Vse to le začasno, dokler stranki ne bosta spora rešili z dokončno odločitvijo o pravici 

na stvari sami. 

 

Pred tem pa lahko soposestnika o tem skleneta dogovor ali dosežeta razdelitev posesti v nepravdnem 

postopku (12. poglavje Zakona o nepravdnem postopku, ki po 117. členu velja tudi za skupne 

lastnike). Nadaljnja trditev v 10. točki obrazložitve, "da ni izključeno, da bi civilistično nesporna 

odločitev kršila pravico do zasebnosti ene izmed strank", pa že posega v problem ustavne skladnosti 

zakonske ureditve posestnih sporov, v katero doslej Ustavno sodišče ni dvomilo.[1] 

 

10. Pravna narava posestnih sporov je od zakonodajalca zahtevala tudi posebna procesna pravila, ki 

naj upoštevajo hitrost postopka, ugotavljanje in dokazovanje samo dejstev zadnjega posestnega 

stanja in nastalega motenja ter prepoved odločanja o pravici do posesti (425. in 426. člen Zakona o 

pravdnem postopku, v nadaljevanju ZPP99). Zaradi varstva pred morebitno samovoljo ima sodišče v 

takšnem sporu tudi možnost izdati začasno odredbo, ki se uporablja v izvršilnem postopku, da se 

odvrne preteča nevarnost protipravne poškodbe ali prepreči nasilje ali odvrne nenadomestljiva škoda 

(427. člen ZPP99). 

 

11. Čeprav obravnavani motenjski spor ni tipičen in posebej pomemben ne s teoretičnega ne s 

praktičnega vidika (morda bi ga bilo mogoče rešiti tudi tako, da bi sodišče ugotovilo, da tožnik na 

spornem prostoru sploh ni več imel posesti), pa je po mojem mnenju pomemben za bodočo 

ustavnosodno presojo teh sporov. Obseg procesnih sredstev za uresničitev posestnega varstva v 

ZPP99 je za spore, kakršen je tudi obravnavani, po mojem mnenju zadosten. Ustavna pritožba bi bila 

zato lahko v sporih zaradi motenja posesti dopustna le izjemoma, tedaj, ko bi sodišča s svojo 

odločitvijo vzpostavila stanje, ki bi pomenilo očitno poseganje v človekove pravice z nepopravljivimi ali 

težko popravljivimi posledicami. Tedaj pa bi moralo Ustavno sodišče ukrepati hitro, v skladu s 425. 

členom ZPP99, ki se že sedaj uporablja na podlagi 6. člena ZUstS in 3. alineje 52. člena Poslovnika 

Ustavnega sodišča. Preobremenjenost Ustavnega sodišča s spori, ki ne sodijo pred to sodišče, in 

dolgotrajnost postopkov (tudi obravnavanega) pred tem sodiščem, lahko pripeljeta do rezultatov, ki 

izničujejo namen teh postopkov. To ločeno mnenje naj zato vzpodbudi razmislek o možni spremembi 

ZUstS tudi v navedeni smeri. mag. Marija Krisper Kramberger 

 

 

dr. Janez Čebulj 

 

 

Opomba: 
[1] Več o problematiki posega Ustavnega sodišča v odločitve v sporih zaradi motenja posesti glej v 
odklonilnih ločenih mnenjih sodnika dr. Zupančiča in sodnika dr. Jerovška (OdlUS IV, 38, str. 213-216, 
v zadevi Up-32/94 z dne 13.4.1995), s katerima soglašam. 


