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S K L E P 

 

 

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus ustavne pritoţbe druţbe A. A., d.o.o., Ţ., ki jo zastopata B. 

B. B. in C. C. C., ki jo zastopa dr. Č. Č., ter D. D. D. in E. E. E. iz Z., ki jo zastopa skrbnik za poseben 

primer dr. F. F., vse pa zastopa G. G., odvetnik v V., na seji senata dne 26. februarja 2002 

 

s k l e n i l o: 

 

1. Ustavna pritoţba druţbe A. A. zoper sklep Vrhovnega sodišča št. III Ips 129/98 z dne 3. 12. 1998 v 

zvezi s sklepom Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cgp 795/97 z dne 31. 3. 1998 in sklepom Okroţnega 

sodišča v Ljubljani, št. VIII Pg 180/95 z dne 23. 6. 1997 se ne sprejme. 

 

2. Ustavna pritoţba B. B. B., C. C. C. zoper sklep Vrhovnega sodišča št. III Ips 129/98 z dne 3. 12. 

1998 v zvezi s sklepom Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cgp 795/97 z dne 31. 3. 1998 in sklepom 

Okrajnega sodišča v Ljubljani, oddelka za gospodarsko sodstvo, št. VIII Pg 180/95 z dne 23. 6. 1997 

se sprejme v obravnavo. 

 

O b r a z l o ţ i t e v 

 

1. Sodišče prve stopnje je kot nedopustno zavrglo toţbo toţeče stranke z ugotovitvenim zahtevkom, 

da spada v zapuščino tudi nerazdelna terjatev prvo toţeče stranke A. A. do prvo toţene in drugo 

toţene stranke v višini 39 600 000 SIT z zakonitimi zamudnimi obrestmi. V obrazloţitvi je navedlo, da 

je ugotovitvena toţba dopustna samo, če je tako določeno s posebnimi predpisi, kar v konkretnem 

primeru ni, ali če ima toţnik kakšno pravno korist od ugotovitve pravice ali pravnega razmerja še pred 

zapadlostjo dajatvenega zahtevka. Ker je v konkretnem primeru dajatev za plačilo odškodnine ţe 

zapadla, je sodišče prve stopnje ocenilo, da ugotovitvena toţba ni dopustna. Opozorilo je tudi, da bi 

bila sicer za odškodninski zahtevek legitimirana samo prva toţeča stranka A. A., ker edino ona kot 

gospodarski subjekt lahko zahteva povrnitev škode zaradi dejanja nelojalne konkurence. Zato naj bi 

druga in tretja toţnica ne bili legitimirani za vloţitev toţbe, ker se nobena od njiju ne ukvarja z 

gospodarsko dejavnostjo. Druga in tretja toţnica po mnenju sodišča prve stopnje nista legitimirani za 

vloţitev toţbe v imenu prve toţnice niti kot dedinji pravne osebe A. A. v zapuščinskem postopku. Po 

oceni sodišča med sodediči (v konkretnem primeru med drugo in tretjo toţnico in med drugim 

toţnikom v pravdi) v trenutku zapustnikove smrti nastane skupnost, ki traja do razdelitve dediščine. 

Sodediči pa lahko toţijo ali so toţeni samo vsi skupaj. Ker so si interesi dedičev v tem primeru 

nasprotni, bi moral toţiti začasni skrbnik zapuščine, ki bi ga postavilo zapuščinsko sodišče. Po mnenju 

sodišča so predpisi o dedovanju specialnejši od predpisov o gospodarskih druţbah, zato v 

konkretnem primeru ni mogoče uporabiti določbe, da bi gospodarsko druţbo v sporu proti poslovodji 

lahko zastopala večinska druţbenika. Pritoţba prve toţnice A. A. je bila zaradi nepravilnega 

zastopanja zavrţena, pritoţbi druge in tretje toţnice pa sta bili kot neutemeljeni zavrnjeni. Ob tem je 

Višje sodišče pojasnilo, da bi smela toţnica vloţiti ugotovitveno toţbo o obsegu zapuščine le na 

podlagi napotitve na pravdo s strani zapuščinskega sodišča, vendar pa sporna terjatev ne spada v 

zapuščino, ker je zapadla šele po zapustnikovi smrti. Po mnenju Višjega sodišča toţniki tudi ne morejo 

dokazati, da bi ugotovitev sporne terjatve lahko zanje pomenila kakšno korist, ki je brez ugotovitvene 

toţbe ne bi mogli doseči. Terjatev je namreč zapadla, zato lahko toţeče stranke vloţijo dajatveno 

toţbo. Tudi revizija je bila zavrnjena kot neutemeljena, vendar iz nekoliko drugih razlogov, kot sta jih 

navedli sodišči prve in druge stopnje. Vrhovno sodišče je opozorilo, da predstavlja predmet dedovanja 

samo poslovni deleţ gospodarske druţbe in ne gospodarska druţba kot pravni subjekt. A. A. po 

mnenju Vrhovnega sodišča tudi ne more uveljavljati terjatve na podlagi napotila na pravdo s strani 
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zapuščinskega sodišča, ker ni dedič. Sodišče je ob tem potrdilo ugotovitev sodišča prve stopnje, da 

drugi dve toţnici nimata pravnega interesa za ugotovitev sporne terjatve, saj lahko to po predpisih o 

nelojalni konkurenci uveljavlja samo gospodarski subjekt, to je A. A. 

 

2. Druga in tretja toţnica v ustavni pritoţbi navajata, da imata podlago za zastopanje prve toţnice v 

določbah 42., 416. in 439. člena Zakona o gospodarskih druţbah (Uradni list RS, št. 30/93 in nasl. - v 

nadaljevanju ZGD). Kot dedinji poslovnega deleţa prve toţnice v pravdi naj bi imeli tudi samostojen 

pravni interes za ugotovitve sporne terjatve. Opozarjata tudi, da naj bi bila ugotovitev terjatve pred 

delitvijo zapuščine edino pravno sredstvo, ki pred delitvijo zapuščine pripada dedičem za varstvo 

njihovih interesov, in da naj bi bilo po sodni praksi dedičem dovoljeno vloţiti takšno ugotovitveno toţbo 

tudi brez posebnega napotila zapuščinskega sodišča. S tem naj bi bila po navedbah ustavnih pritoţnic 

z zavrţenjem ugotovitvene toţbe vsem trem toţnicam v pravdi kršena pravica do sodnega varstva (23. 

člen Ustave). Druga in tretja toţnica tudi opozarjata, da sta v zapuščinskem postopku predlagali 

postavitev začasnega skrbnika, o čemer pa sodišče od 25. 11. 1993 do vloţitve ustavne pritoţbe dne 

22. 4. 1999 še ni odločilo, s čimer naj bi jima kršilo pravico do sojenja v razumnem roku. 

 

3. V zvezi s pritoţbo prve ustavne pritoţnice A. A. Ustavno sodišče ugotavlja, da se v postopku 

ustavne pritoţbe ne more spuščati v presojo materialnopravne pravilnosti izpodbijanih odločitev in v 

dokazno oceno sodišč. Ustavno sodišče namreč ni nadaljnja instanca rednega sojenja. Njegova 

pristojnost je le ugotavljati, ali ni bila z izpodbijanimi sklepi kršena katera od človekovih pravic. Zgolj 

dejstvo, da pritoţnik s pravnimi sredstvi zoper izpodbijane sklepe ni uspel, še ne pomeni kršitve 

pravice do sodnega varstva (23. člen Ustave). Za kršitev teh pravic bi šlo le, če bi sodišče zakon 

uporabilo tako, da bi mu dalo vsebino, ki bi bila v nasprotju z Ustavo. Za tak primer pa v obravnavani 

zadevi ne gre. Ustavno sodišče lahko presoja tudi, ali ni morda odločitev tako očitno napačna ali brez 

razumne pravne utemeljitve, da bi jo bilo mogoče označiti za arbitrarno, kar bi predstavljalo kršitev 22. 

člena Ustave. Tega izpodbijanim sklepom v delu, ki se nanašajo na zavrţenje toţbe A. A., ni mogoče 

očitati. Ker je sodišče to toţbo zavrglo zaradi pomanjkanja pravnega interesa za ugotovitveno toţbo, 

presoja legitimacije za vloţitev te toţbe v tem primeru sploh ni več relevantna. 

 

4. Ker z izpodbijanimi sklepi očitno niso bile kršene človekove pravice ali temeljne svoboščine prve 

ustavne pritoţnice, Ustavno sodišče njene ustavne pritoţbe ni sprejelo v obravnavo. 

 

5. Senat Ustavnega sodišča je sklenil, da sprejme ustavno pritoţbo druge in tretje ustavne pritoţnice v 

obravnavo. O njeni utemeljenosti bo odločalo Ustavno sodišče, ki bo presodilo, ali so bile z 

izpodbijano odločbo kršene pritoţnikove pravice oziroma temeljne svoboščine. Zlasti bo presodilo, ali 

je bila ustavnima pritoţnicama s tem, ko je sodišče njuno toţbo zavrglo, kršena pravica do sodnega 

varstva iz 23. člena Ustave. 

 

6. Glede očitka o kršitvi pravice do sojenja v razumnem roku v zapuščinskem postopku, ki ga 

uveljavljata druga in tretja ustavna pritoţnica, pa Ustavno sodišče opozarja, da niso predmet tega 

postopka, zato o njih v tem postopku ne more odločati. 

 

7. Senat Ustavnega sodišča je ta sklep sprejel na podlagi prvega odstavka 54. člena in prve alinee 

drugega odstavka 55. člena ZUstS v sestavi: namestnica predsednika senata dr. Dragica Wedam- 

Lukić ter člana dr. Ciril Ribičič in Franc Testen.  

 

 

Namestnica predsednika senata 

     dr. Dragica Wedam-Lukić 

 

 


