
 
REPUBLIKA SLOVENIJA 

USTAVNO SODIŠČE 
 

Številka: Up-85/03 - 4 

Datum: 4. 9. 2003 

 

SKLEP 

 

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus ustavne pritoţbe A. A. iz Ţ. na seji senata dne 4. 

septembra 2003 in v postopku po četrtem odstavku 55. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list 

RS, št. 15/94) 

 

sklenilo: 

 

1. Ustavna pritoţba A. A. zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 518/2000 z dne 18. 12. 2002 se 

sprejme v obravnavo. 

 

2. Ustavna pritoţba A. A. zaradi kršitve pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja pred 

Upravnim sodiščem v zadevi št. U 836/98 in pred Vrhovnim sodiščem v zadevi št. I Up 518/2000 se 

zavrţe. 

 

Obrazloţitev 

 

A. 

 

1. Upravno sodišče je s sodbo št. U 836/98 z dne 7. 3. 2000 toţbi delno ugodilo in ugotovilo, da je 

toţena stranka (tj. Delovno in socialno sodišče v Ljubljani) nezakonito posegla v ustavno pravico 

toţnika iz 23. člena Ustave in 6. člena Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin 

(Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 - v nadaljevanju EKČP) s tem, da v 23 mesecih ni odločila o 

zadevi št. II Pd 782/96, v kateri je toţnik (sedaj ustavni pritoţnik) uveljavljal sodno varstvo zaradi 

prenehanja delovnega razmerja. Upravno sodišče pa toţbi ni ugodilo v delu, kolikor naj bi se poseg v 

ustavno pravico iz 23. člena Ustave nanašal na postopek pred sodiščem druge stopnje, ker toţnik 

toţbe proti sodišču druge stopnje ni vloţil, niti je ni razširil v teku postopka med upravnim sporom, 

toţeni stranki pa posega v ustavno pravico toţnika za čas po izdaji sodbe prve stopnje ni mogoče 

očitati. 

 

2. Z izpodbijanim sklepom pa je Vrhovno sodišče razveljavilo sodbo Upravnega sodišča št. U 836/98 z 

dne 7. 3. 2000 in toţbo, s katero je pritoţnik po tretjem odstavku 1. člena Zakona o upravnem sporu 

(Uradni list RS, št. 50/97 in nasl. - v nadaljevanju ZUS) uveljavljal sodno varstvo ustavnih pravic iz 15. 

in 23. člena Ustave. Ugotovilo je namreč, da je toţena stranka ţe v odgovoru na toţbo navedla, da je 

v zadevi odločila dne 25. 11. 1998 in da je ţe Upravno sodišče ugotovilo, da to dejstvo ni bilo sporno. 

Vrhovno sodišče je izpodbijano odločitev sprejelo na podlagi stališča, po katerem dejanje, ki ga več ni, 

očitno ne more posegati v ustavni pravici, katerih varstvo je toţnik (sedaj ustavni pritoţnik) uveljavljal v 

upravnem sporu proti toţeni stranki; zgolj dejanske podlage za morebitne druge zahtevke, za katere 

obstaja drugo sodno varstvo, pa po mnenju Vrhovnega sodišča upravno sodišče ni pristojno 

ugotavljati. 

 

3. Pritoţnik meni, da je tako stališče nedopustno in da v njegovem primeru predstavlja nemogoč 

pogoj. Sodno varstvo pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja naj bi bilo zato neučinkovito. 

Poleg tega zatrjuje, da sodni postopek, za katerega je v upravnem sporu uveljavljal sodno varstvo 

pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja, sploh še ni bil končan. Ta naj bi bil končan šele 

potem, ko je bilo o pritoţnikovih pravicah odločeno v pritoţbenem postopku, tj. dne 20. 6. 2000, ko je 

postala sodba sodišča prve stopnje št. II Pd 782/96 pravnomočna. Pritoţnik meni, da je treba v čas 

trajanja sodnega postopka, za katerega se presoja, ali je bila v njem kršena pravica do sojenja brez 

nepotrebnega odlašanja, upoštevati čas celotnega poteka sodnega postopka, ki vključuje tudi obdobje 

pritoţbenega postopka. Pri tem se sklicuje na stališče Evropskega sodišča za človekove pravice in na 

odločbo Ustavnega sodišča št. Up-277/96 z dne 7. 11. 1996 (OdlUS V, 189). Pritoţnik meni, da sodni 
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postopek še vedno traja, ker se je nadaljeval z izvršilnim postopkom, ta pa vnovič s pravdnim 

postopkom, ki v času vloţitve ustavne pritoţbe še ni bil zaključen. V zvezi s tem v ustavni pritoţbi 

navaja, da je na glavni obravnavi predlagal, naj se namesto prvotne toţene stranke vključi nova 

toţena stranka, tj. Republika Slovenija, vendar Upravno sodišče te spremembe ni dovolilo. V zvezi s 

časom trajanja postopka pritoţnik pripominja še, da je na isti glavni obravnavi vztrajal pri toţbenem 

zahtevku, ki se nanaša na 38-mesečno trajanje postopka, saj naj bi bilo zanj pomembno tudi trajanje 

postopka pred Višjim delovnim in socialnim sodiščem v Ljubljani. Izpodbijanemu sklepu Vrhovnega 

sodišča zato očita, da mu je odreklo pravico do sodnega varstva pravice do sojenja brez 

nepotrebnega odlašanja in s tem poseglo v njegove pravice iz 15., 23. in 25. člena Ustave ter iz 6. in 

13. člena EKČP. Pritoţnik meni, da je Vrhovno sodišče napačno uporabilo pravno normo in zato z 

izpodbijano odločitvijo kršilo navedene pritoţnikove pravice. Glede na to, da je Vrhovno sodišče svojo 

odločitev oprlo na 4. točko prvega odstavka 34. člena ZUS, pritoţnik predlaga Ustavnemu sodišču 

presojo te določbe. Meni namreč, da ta določba ni v skladu z Ustavo, kolikor se jo uporablja tako kot v 

obravnavanem primeru, tj. po pritoţnikovem mnenju v funkciji omejevanja pravice do sojenja brez 

nepotrebnega odlašanja. 

 

4. Pritoţnik zatrjuje, da sodno varstvo pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja ni učinkovito 

tudi zato, ker je to sodno varstvo trajalo celo dlje od sodnega postopka, za katerega je uveljavljal 

kršitev te pravice. Zato zatrjuje, da so mu bile tudi v upravnem sporu kršene pravice iz 15. in 23. člena 

Ustave ter iz 6. člena EKČP. 

 

B. - I. 

 

5. Senat Ustavnega sodišča je sklenil, da ustavno pritoţbo zoper sklep št. I Up 518/2000 z dne 18. 12. 

2002, s katerim je Vrhovno sodišče razveljavilo sodbo Upravnega sodišča št. U 836/98 z dne 7. 3. 

2000 in zavrglo toţbo pritoţnika, sprejme v obravnavo. V postopku odločanja o njej bo presodilo, ali so 

bile s tem sklepom kršene človekove pravice in temeljne svoboščine pritoţnika. 

 

6. Ustavno sodišče ni posebej obravnavalo pritoţnikovega predloga za oceno ustavnosti 4. točke 

prvega odstavka 34. člena ZUS, saj bo, če bo v postopku odločanja o ustavni pritoţbi ugotovilo, da 

izpodbijani posamični akt temelji na protiustavnem predpisu, na podlagi drugega odstavka 59. člena 

Zakona o Ustavnem sodišču (v nadaljevanju ZUstS) moralo začeti postopek za njegovo oceno. 

 

B. - II. 

 

7. Pritoţnik zatrjuje tudi kršitev pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja v postopku odločanja 

o kršitvi brez nepotrebnega odlašanja, ki se je končal z izpodbijanim sklepom Vrhovnega sodišča. 

Ustavno sodišče pa je pristojno za odločanje o kršitvi pravice iz 23. člena Ustave le, če zatrjevana 

kršitev v času odločanja pred Vrhovnim sodiščem še traja (tako Ustavno sodišče ţe v odločbi št. Up 

277/96 z dne 7. 11. 1997, OdlUS V, 189). V postopku je ţe bila izdana pravnomočna sodba. 

Zatrjevana kršitev ustavne pravice je torej ţe prenehala. Morebitne zahtevke iz naslova domnevne 

kršitve pravice lahko pritoţnik v takem primeru uveljavlja v postopku pred pristojnim sodiščem. Ko so 

pravna sredstva v tem postopku izčrpana, lahko ob pogojih ZUstS vloţi tudi ustavno pritoţbo. Pritoţnik 

pa ni izkazal, da bi to sodno pot izkoristil. Glede na to ni podana predpostavka iz prvega odstavka 51. 

člena ZUstS, po kateri se ustavna pritoţba lahko vloţi šele, ko so izčrpana vsa pravna sredstva (tako 

Ustavno sodišče ţe v sklepu št. Up-74/98 z dne 16. 12. 1998, OdlUS VII, 251). Zato je treba ustavno 

pritoţbo v tem delu zavreči. 

 

C. 

 

8. Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi prvega odstavka 54. člena in druge alineje 

prvega odstavka 55. člena ZUstS ter na podlagi tretje alineje 52. člena Poslovnika Ustavnega sodišča 

Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 49/98 in 30/02) v sestavi: predsednica senata Milojka Modrijan 

ter člana dr. Janez Čebulj in Lojze Janko. Sklep je sprejel soglasno. Ker senat ustavne pritoţbe v delu 

glede kršitve pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja v upravnem sporu ni sprejel, je bila 

zadeva v skladu z določbo četrtega odstavka 55. člena ZUstS predloţena drugim sodnicam in 

sodnikom Ustavnega sodišča. Ker se za sprejem niso izrekli trije od njih, ustavna pritoţba v tem delu 

ni bila sprejeta v obravnavo. 
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Predsednica senata 
   Milojka Modrijan 


