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S K L E P 

 

 

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

Ţ., na seji senata dne 17. 1. 2000 

 

s k l e n i l o : 

 

1. Ustavna pritoţba A. A. zoper sklep Okrajnega sodišča v Škofji Loki št. I 1254/96 z dne 28. 12. 1998 

se zavrţe. 

 

2. Ustavna pritoţba A. A. zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 710/97 z dne 1. 10. 1997 v 

zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Škofji Loki št. I 1254/96 z dne 17. 4. 1997 se sprejeme v 

obravnavo. 

 

3. Izvršitev sklepa Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 710/97 z dne 1. 10. 1997 v zvezi s sklepom 

Okrajnega sodišča v Škofji Loki št. I 1254/96 z dne 17. 4. 1997 se do končne odločitve zadrţi. 

 

O b r a z l o ţ i t e v 

 

1. Pritoţniku je sodišče v pravdi zaradi motenja posesti naloţilo, naj vzpostavi odstranjeno sluţnostno 

pot in omogoči toţnikoma njeno nemoteno uporabo. Ker pritoţnik v postavljenem roku ni izpolnil 

obveznosti, ki mu je bila naloţena, sta upnika v izvršilnem postopku predlagala izdajo sklepa o 

določitvi sodnih penalov. Okrajno sodišče je predlogu ugodilo in z izpodbijanim sklepom z dne 17. 4. 

1997 pritoţniku določilo dodatni rok osmih dni za izpolnitev obveznosti, če pa naloţene obveznosti v 

postavljenem roku ne bo izpolnil, mora upnikoma za vsak dan zamude plačati sodne penale v višini 15 

000 SIT, v primeru zamude s plačilom penalov pa tudi zakonite zamudne obresti od zapadlih zneskov 

penalov. Zoper ta sklep se je pritoţnik pritoţil. Višje sodišče je razveljavilo sklep sodišča prve stopnje 

glede odločitve o zamudnih obrestih v primeru zamude pri plačilu penalov in v tem delu zadevo vrnilo 

sodišču v novo sojenje, glede ostalega pa je potrdilo odločitev sodišča prve stopnje. Z izpodbijanim 

sklepom z dne 28. 12. 1998 je Okrajno sodišče upnikoma ponovno prisodilo zamudne obresti od 

zapadlih zneskov penalov. 

 

2. Z ustavno pritoţbo pritoţnik izpodbija vse tri sklepe, izdane v izvršilnem postopku. Zatrjuje, da je 

sodišče s tem, ko je določilo sodne penale za izvršitev sklepa, izdanega v motenjski pravdi, kršilo 

njegove pravice iz 14. in 22. ter 33. člena Ustave. Uporaba določbe ZIP o sodnih penalih namreč v 

motenjskih pravdah ni zakonita in te določbe sodišča v motenjskih zadevah doslej tudi niso 

uporabljala. Pritoţnik tudi meni, da je pravnomočna odločitev v motenjski pravdi, ki je podlaga za 

izdajo izpodbijanih sklepov, napačna, kar se bo pokazalo v petitorni pravdi. Nesorazmerna je tudi 

višina dosojenih penalov, saj so do dneva vloţitve ustavne pritoţbe penali in zamudne obresti narasli 

ţe na pribliţno 30 000 000 SIT. Pritoţnik zatrjuje tudi kršitev pravice do sojenja brez nepotrebnega 

odlašanja iz 23. člena Ustave, ki naj bi jo sodišča zagrešila s tem, da so mu sodni odločbi, izdani dne 

28. 12. 1998 in dne 1. 10. 1997, vročila šele dne 12. 5. 1999. Odločitev o zamudnih obrestih pa po 

mnenju pritoţnika vzbuja dvom v nepristranskost sodišča. Ustavnemu sodišču predlaga, da 

izpodbijane sklepe razveljavi, do končne odločitve pa zadrţi njihovo izvrševanje. 

 

3. Po določbi 51. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 - v nadaljevanju: ZUstS) 

je ustavno pritoţbo mogoče vloţiti, ko so izčrpana vsa pravna sredstva. Zoper sklep Okrajnega 

sodišča z dne 28. 12. 1998 je imel pritoţnik moţnost vloţiti pritoţbo, ki je ni izkoristil in ni izčrpal niti 

rednih pravnih sredstev. Ustavno pritoţbo zoper navedeni sklep je bilo zato treba zavreči. 
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4. Ker je ustavna pritoţba zoper sklep Okrajnega sodišča z dne 28. 12. 1998 nedopustna, je Ustavno 

sodišče presojalo le tiste pritoţnikove navedbe iz ustavne pritoţbe, ki se nanašajo na sklep Višjega 

sodišča in sklep Okrajnega sodišča z dne 17. 4. 1997. 

 

Senat Ustavnega sodišča je sklenil, da ustavno pritoţbo zoper navedena sklepa sprejme v obravnavo. 

O njeni utemeljenosti bo odločalo Ustavno sodišče, ki bo presodilo, ali so bile z izpodbijanima sodnima 

odločbama pritoţniku kršene človekove pravice oziroma temeljne svoboščine. 

 

5. V skladu z določbo 58. člena zakona o Ustavnem sodišču, lahko, če je ustavna pritoţba sprejeta, 

senat ali Ustavno sodišče na nejavni seji zadrţi izvršitev posamičnega akta, ki se z ustavno pritoţbo 

spodbija, če bi z izvršitvijo lahko nastale teţko popravljive škodljive posledice. Kot razlog za zadrţanje 

izpodbijanih sklepov pritoţnik navaja višino zneska sodnih penalov, ki naj bi ga na podlagi izpodbijanih 

sklepov dolgoval upnikoma. Upnika sta namreč v izvršilnem postopku predlagala izvršbo s prodajo 

pritoţnikovih nepremičnin za poplačilo glavnice v višini 11 970 000 SIT in obresti v višini okrog 10 000 

000 SIT, sodišče pa je predlogu ugodilo in ţe izdalo sklep, s katerim je dovolilo predlagano izvršbo. 

Ob upoštevanju navedenega bi po oceni Ustavnega sodišča izvršitev izpodbijanih sklepov za 

pritoţnika pomenila nastanek teţko popravljivih škodljivih posledic, tudi če bi kasneje z ustavno 

pritoţbo uspel, zato se je odločilo za zadrţanje izvršitve v tretji točki tega sklepa navedenih sklepov. 

Zadrţanje pomeni, da Okrajno sodišče v Škofji Loki ne sme nadaljevati izvršbe v izvršilni zadevi št. In 

99/00021 upnikov C. in Č. Č. zoper dolţnika A. A. zaradi izterjave sodnih penalov s prodajo 

nepremičnin do končne odločitve Ustavnega sodišča. 

 

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

Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 - ZUstS) v sestavi: predsednik senata dr. Lojze 

Ude ter člana Franc Testen in dr. Dragica Wedam - Lukić. 

 

 

Predsednik senata 

    dr. Lojze Ude 

 


