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S K L E P 

 

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

odvetnica v Z. Z., na seji senata dne 11. julija 2000 

 

s k l e n i l o: 

 

1. Ustavna pritoţba A. A. zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 2031/99 z dne 10. 2. 2000 v 

zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Škofji Loki št. P 166/99 z dne 26. 10. 1999 se sprejme v 

obravnavo. 

 

2. Izvršitev sklepa Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 2031/99 z dne 10. 2. 2000 v zvezi s sklepom 

Okrajnega sodišča v Škofji Loki št. P 166/99 z dne 26. 10. 1999 se v delu, ki pritoţnici nalaga 

vzpostavitev prejšnjega posestnega stanja z izročitvijo ključa nove ključavnice na vratih spalnice 

toţniku ali namestitvijo stare ključavnice na vrata spalnice, do končne odločitve zadrţi. 

 

O b r a z l o ţ i t e v 

 

1. Pritoţnica izpodbija sklepa, s katerima sta sodišči prve in druge stopnje v motenjski pravdi ugotovili, 

da je motila posest toţnika, bivšega moţa, med drugim tudi s tem, da je zamenjala ključavnico na 

vratih njune spalnice v stanovanjski hiši, ter ji naloţili vzpostavitev prejšnjega stanja in prepovedali 

nadaljnje motenje. Pritoţnica zatrjuje kršitev pravic iz 35. in 36. člena Ustave in predlaga, naj Ustavno 

sodišče do končne odločitve zadrţi izvrševanje izpodbijanih sklepov. Predlog utemeljuje z 

zatrjevanjem, da je spalnica edini prostor, v katerem ima zagotovljeno zasebnost, zato bi z izvršitvijo 

izpodbijanih sklepov zanjo nastale teţko popravljive posledice, medtem ko toţnik spalnice ne 

potrebuje, saj stanuje drugje, v njej pa tudi nima več svojih stvari. Pritoţnica v ustavni pritoţbi tudi 

navaja, da je toţnik v zadevi ţe vloţil predlog za določitev sodnih penalov. 

 

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

bo odločalo Ustavno sodišče, ki bo presodilo, ali so bile z izpodbijanima sodnima odločbama pritoţnici 

kršene človekove pravice oziroma temeljne svoboščine. 

 

3. Če je ustavna pritoţba sprejeta v obravnavo, lahko po določbi 58. člena Zakona o Ustavnem 

sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 - v nadaljevanju: ZUstS) senat ali Ustavno sodišče zadrţi izvršitev 

posamičnega akta, ki se z ustavno pritoţbo spodbija, če bi z izvršitvijo lahko nastale teţko popravljive 

škodljive posledice. Po oceni Ustavnega sodišča bi pritoţnici, glede na njene navedbe v ustavni 

pritoţbi, z izvršitvijo izpodbijanih sklepov v delu, ki se nanaša na motenje posesti spalnice, lahko 

nastale zatrjevane škodljive posledice. Spalnica je namreč prostor, v katerem je zasebnost še posebej 

poudarjena. V primeru, da bi se pokazalo, da sta z izpodbijanima sklepoma kršeni pritoţničini pravici 

do zasebnosti in nedotakljivosti stanovanja, bi z njuno izvršitvijo lahko nastale škodljive posledice ţe v 

času do odločitve o ustavni pritoţbi. Na drugi strani pa je mogoče sklepati, da bi bile škodljive 

posledice, ki bi zaradi zadrţanja izvršitve izpodbijanih sklepov lahko nastale toţniku, ki je, kot izhaja iz 

izpodbijanih sodnih odločb, spalnico uporabljal le za hrambo nekaterih predmetov, mnogo manjše. 

Zato je senat Ustavnega sodišča do končne odločitve zadrţal izvršitev izpodbijanih sklepov v obsegu, 

ki je razviden iz druge točke izreka tega sklepa. 

 

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

ZUstS v sestavi: predsednik senata dr. Lojze Ude ter člana Franc Testen in dr. Dragica Wedam- Lukić. 

 

Predsednik senata 
    dr. Lojze Ude 


