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OKROZI{O SODISCE T I\L{RIBORI"

SODBA

V IMENU LJUDSTVA
ln

SKLEP

OkroZno sodiSde v Mariboruje po okroZnem sodniku sv6tniku

v pravdni

zadevi toiede stranke:

l.

,
, 2.

,

kiju

zastopa Odvetniska druzba

zoper toZeno stranko:

, ki jo zastopa Odvetni5ka pisarna

' iz

Ljubljane,
zaradi ugotoviwe nidnost keditne pogodbe in pladila"

po

septembra 2020 opravljeni

javni glavni obravnavi, potem, ko je izdajo

sodbe

pridrialo do izteka roka za vloZitev ugovora zoper prepis zvotnega posnetka dela
narok4

oktobra 2020,

I

ODLOEILO:
Delni umik toZbe z dne .9.2020 se vzame na znanje in se v tem delu pravdni
postopek ustavi.

ll.

Zavme
,,1

se toZbeni zahtevek,

ki glasi:

. Ugotovi se, da sta Notarski zapis Pogodbe o dolgorodnem kreditu 5t.

in

Sporazum o zavarovanju dename terjatve po 142. dlenu
Stvamopravnega zakonikq opr. \t.
z dne
.2007 in Pogodba o
dofgorodnem keditu 5t.
. 2007, nidna.
z dne

in

2. Ugotovi se, da sta vknjiZena hipoteka z makom ID

zaznamba

v zemlji5ki knjigi parc. 3t

neposredne izvrSljivosti z ID znakom

, neveljavni in se izbriSeta ter se vzpostavi prejSnje
zem lj iSkoknj iZno

IIL Prvo in drugo

stanje."

toZeda stranka sta

dolini toZeni stranki povmiti njene pravdne

stroSke.

OBRAZLOZITEV:
(v nadaljevanju toZnika) kot kreditojemalca sta dne
.2007 s
toZeno stranko (v nadaljevanju toZEnka) kot banko (oziroma njeno pravno
prednico
sklenili Pogodbo o dolgorodnem
, katere predmet je bil stanovanjski kredit za
kreditu 5t.
dokondanje gradnje stanovanjske hise in refinanciranje potrosniskega kredita z
valutno klavzulo v viSini
CHF, karje po referendnem tedaju ECB za
CHF na dan
2007 zna5alo
EUR. Kredit je bil v celoti izplaian v
EUR. V kreditni pogodbije bilo dolodeno, da se glavnica vrada vsakega zadnjega
dne v mesecu z dobo vradanja 300 mesecev. Vi5ina mesedne anuitete je na dan
CHF oziroma
EUR, pri demer je prva anuiteta
sklenitve znaie,la
ToZedi stranki

zapadla v pladilo
mera

je bila

.2007, zadnjapa bo zapadla v pladilo

.2032. Obrestna

enaka letnemu LIBOR CHF, povedan za 1,80% letno,

karje

na dan

sklenitve kredila znaSalo 4,34%, skupna efektivna obrestna mera pa 4,48%. Na
podlagi Notarske ga zapisa Pogodbe o dolgoroinem keditu, opr. :t.

in

Sporazuma

o

zavarovanju dename terjatve

po 142. dlenu

SPZ

je bila

za

zavarovanje terjatve toZenke ustanovljena in vknjiZena hipoteka na nepremidnini
parc. 5t.
z zaznambo neposredne izvrSljivosti.

Kreditna pogodba je bila povsem tipsk4 vnaprej pripravljena s strani toZenke,
toznika sta jo zgolj podpisala in formalno overila pri notarju, pri demer, s strani
toZenke ni bilo podano nikakr5no pojasnilo ne glede weganj, ne glede obveznosti
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ter toZnika nista imela nikakrine moZnosti vpliva na vkljuditev/izkljuditev katere
od dolodil v tipsko pripravljenih dlenih keditne pogodbe. Biswo toZbenih navedb

je toZnikoma ob obisku poslovalnice toZenke v marcu
bandni referent
ponudil .,super ugoden produkf', kredit v CHF, pri demer je
izrecno poudaril, da je to zelo varen produkt s stabilno valuto brez kaklnega

je,

da

tveganja, saj sta frank in euro stabilna valuta, zato obrok celotno obdobje vradanja

kedita ostane enak, morda kak5en odstotek ali dva razlike. Banini referent je 5e
povedal, da so ta kredit vzeli tudi skoraj vsi zaposleni in so zadovoljni, saj so tudi
obresti niZje. ToZnika sta bandnemu referentu zaupala in nato po prepridevanju
referenta sklenili navedeno kreditno pogodbo v tuji valuti. Banini referent je
toZnikoma tudi ob vpra5anjih povezanih z zavarovanjem kedita zagotavljal, da se
nimata nidesar bati, da ni nobene bojazni, da bi se karkoli spremenilo, da lahko

kadarkoli zamenjata kredit v evrskega brez stroskov, da lahko zaprosita za
moratorij, tako da nimata skrbi. ToZnikoma ni bilo pojasnjeno nobeno valutno
tveganje ali drugi riziki kedit4 celo nasprotno: kedit se jima je predstavil kot
super ugoden in varen produkt. Ob sklepanju pogodbe tako toZnikov, ki izku5enj

s

krediti v tuji valuti nimat4 ni nihde opozoril, kaj se lahko zgodi z obrokom ali z
glavnico v primeru manjSega nihanja teaaja ali veijega, nihie ni povedal, da bosta

lahko kljub rednemu pladevanju obveznosti dolZna vedno ved, niti da bodo
meseini obroki vsak mesec drugadni oziroma viiji in se bo dvigovala tudi
glavnica. Ob nihanju obrokovjimaje bilo zagotovljeno, daje stanje samo zadasno.
Pretvorba kedita v evrskega jima je bila odsvetovana. Iz okoliSdin je tako po
mnenju toZnikov jasno, da toienka pojasnilne dolinosti sploh ni izpolnila. Ker sta
toinika plado prejemala v EUR, v tuji valuti pa seje vrSil le obradun anuitet, ki so
bile fiktivno izr:aLene v CHF, gre za protipravno valutno trgovanje toLenke, zarudi
iesar sta bila toZnika zavedena in oSkodovana. Toienka je takine keditne
pogodbe sklepala s Spekulativnim profitnim namenom, pri demer je Ze vnaprej
vedela, da bo tedaj nihal v prid CHF, toZnikoma paje to zamoldala. ToZnika nista
bila seznanjena s preteklimi obdobji valutnega razmerja med EUR in CHF, ki je
bilo v preteklosti v izrazito korist CHF - tudi v obdobju zadnjih 20 let, saj je bila
sklenjena dolgorodna kreditna pogodba. Vsebina predvidljivosti teh razmerjih je v
baninih krogih znano dejstvo, to razmerje pa je bilo predvidljivo tudi v dasu
sklepanja kreditne pogodbe, navedeno pa je toZenka prikila. To2enka je na
podlagi Mednarodnega Fisherjevega model4 kot tudi Bloomberg Forecast
platforme za obvladovanje valutnih tveganj, ki so jih koristili pri svojem delu
zaposleni v Oddelku za oceno tveganj, skoraj s 1000% natandnostjo znala
napovedati trend rasti teiaja CHF v dolgorodnem oMobju. Od ocenjenih
analitikov se ni pridakovala natandna napoved visine teaaja CHF, temved napoved
trenda, s katero je toZenka razpolagala in je toZnikoma ni predstavila, saj se je
zavedala, da sicer toZnika pogodbe ne bi sklenila. Glede na navedeno je kreditna
pogodba toinikov nidna iz ved razlogov, in sicer zato, ker toinika nista bila
semanjena z ozadjem kompleksnega pravnega posl4 ki sta ga sklepala; ker so bila

t

v nasprotju z varstuom potro5nikov;
ker toZenka ni izpolnila svoje pojasnilne dolZnosti; ker so bili pogodbeni pogoji
nepoSteni in v izkljudno korist toZenke; ker so bila dolodila pogodbe izrazito
oderu5ka, njihova posledica pa so tudi oderuSke obresti. Sklenjeni pravni posel
prav tako ni imel podlage oziroma je bila ta nedopustna. saj iz nje ne izhaja
nejasna in nerazumljiva pogodbena dolodila

zadostna stopnja verjetnosti, da bi toZenka v razmerju do toZnikov prevzela realna

tveganja iz sklenjene pogodbe, in da bi toZnika realno gledano lahko pridakovala
ekvivalentno izpolnitev toZenke v skladu z nadelom enake vrednosti dajatev po 8.
dlenu OZ. Posel nasprotuje tudi temeljnim obligacijskim nadelom, in sicer nadelu
obligacijskih razmerjih, nadelu vestnosti in
enakopravnosti udeleZencev

v

postenja, omejiwam pogodbene svobode in enake vrednosti dajatev terje niden na

podlagi detrtega odstavka 39. dlena OZ in prvega odstavka 86. dlena OZ'
Primerjalno s tem, kar sta toznika prejela in kar sta dejansko 5e dolzni tozenki, je
jasno podano tudi izjemno neravnoteZje v medsebojnih pravicah in obvemostih
med strankama. Glede na vse navedeno, naj sodi5de ugotovi nidnosti pogodbe o
dolgorodnem kreditu ter nidnost vknjiZene hipoteke. Prvotno sta toZnika zahtevala
EUR, vendar sta dajatveni
5e, da naj jima sodiSde naloZi pladilo zneska
zahtevek zoper samega sebe na naroku za glavno obravnavo dne

.

2020

umaknila.

2.

ToZenkaje v odgovoru na toZbo in nadaljnjih navedbah to2bene zahtevke toZnikov
prerekala in navajala, da je toZbeni zahtevek na nidnost notarskega zapisa

postavljen napadno, prav tako je neizvrlljiv izbrisni zahtevek. ToZnika sta s
podpisom na keditni pogodbi potrdila, da ju je toZenka predhodno v celoti
seznanila z rizikom eventualnega zvi5evanja obvemosti odplaiila kedita v EUR,
ki bi nastal kot posledica morebitnega zviSanja oziroma zniZanja letnega LIBOR-

ja in gibanja tedaja valute, kije osnova za preradun kredita. ToZenkaje toZnikoma
vsa weganja pojasnila, glede na zadetno evrsko protivrednost anuitete ter
posamezne vrednosti anuitet pa ne gte za odstopanja vi5ja od 25,43% v dasu
najviSje evrske protivrednosti anuitete, pri demer je jasno tudi, da je v vmesnem
dasu prihajalo tudi do miZevanja evrske protivrednosti anuitete. ToZenka kreditov

v CHF ni favorizirala, iz tovrstnih pravnih poslov pa ni bila deleZna nikakrSne
nesorazmerne koristi. ToZenka je bila med zadnjimi, ki je zadela trZiti posojila v
CHF, pa 5e to zaradi povpraievanja strank in ne zaradi okoriSdanja iz teh poslov.
To2nikoma je bil na voljo tako kredit v EUR kot kedit v CHF, toZenka je
toZnikoma predstavila ponudbo obeh kreditov in za oba pripravila informativne
izradune. Ker je bil kredit v CHF povezan z dodatnim tveganjem gibanja tedaja
valutnega para CHF/EUR,

je

predstavnik toZenke toZnikoma obrazloZil, da se

v

vsakokratni protivrednosti CHF, da se ob vsakokratnem vradilu
opravi preradun po tedaju ob zapadlosti anuitete, pojasnilje po katerem tedaju se ta
preradun opravi, kot tudi, kjer je mogode spremljati tedaj zadevnega valutnega

kedit

vrada

para. ToZnikoma

je bilo pojasnjeno, da gibanja tedaja CHF ni
4

mogode

napovedovati ter da njegovo gibanje
stopnjo, prav tako so
ToZenka

je

bili

ni

omejeno

v

nobeno stran

in z

nobeno

predstavljeni podatki o preteklem gibanju tega tedaja.

toZnikoma pojasnila tudi, da lahko ob rasti tedaja njuna obveznost

poraste tudi do te mere, da predmetni

kedit ne bo ved ugodnejsi od primerljivega

distega evrskega kredita kot tudi do mere, da bo to obdutno vplivalo na zmoZnost

je tako po oceni toZenke moralo biti jasno in sta to
nedvomno tudi razumela, da lahko povi5anje tedaja CHF pripelje do poviSanja
vi5ine obveznosti po keditni pogodbi, da to tveganje navzgor ni omejeno, in da
lahko pomembno vpliva na njuno pladilno sposobnost, glede na to, da dohodke
prejemata v EUR. Toinika sra bila tista ki sta ieleli skleniri krcdit v CHF (ni ju
vra6anja kredita. ToZnikoma

preprideval usluZbenec banke), prav tako sta bila kreditno sposobna tudi za kredit
v EUR, saj se kreditna sposobnost pri obeh keditih ugotavlja enako. Tofuikoma je
pogodbo prebral tudi notar. Prav tako bi toinika lahko opravila tudi konverzijo.
ToZnika sta sklenila kreditno pogodbo z valutno klavzulo, zato merila vrednosti v
smislu presoje nadela enake vrednosti medsebojnih dajatev iz 8. dlena OZ ne more
prestavljati domada valuta, temved zgolj in samo tista valut4 katero so pogodbene
stranke skladno z nadelom prostega urejanja obligacijskih razmerij ob skleniwi
pogodbe izbrale kot valuto obveznosti, torej CHF. ee pa se kot merilo vrednosti
vzame domata valut4 pride do aleatorne obvemosti, v okviru katere nadelo enake

vrednosti medsebojnih dajatev ne pride v po5tev. Valutne klavzule slovensko
pravo ne prepoveduje, pogoj o valutni klavzuli pa predstavlja posamidno
dogovorjen pogoj, kije iz presoje nepo5tenosti izkljuden. V kolikor toZnika zaradi
nerazumevanja gibanja teiajev zatrjujeta napako volje, ta zmota ni bila
opravidljivq poleg tega pa sta z uveljavljanjem zrnote prekludirana. Ne drZijo
navedbe toirikov, da pogodba nima kavze, ta pa tudi ni v nasprotju z ustavo,
prisilnimi predpisi ali moralnimi nadeli. Kreditna pogodba ne nasprotuje niti
temeljnim nadelom obligacijskega prava: nadela, na katera se sklicujeta toinik4
niso neposredno uporabljiv4 temvei so izvedena v drugih doloibah obligacijskega
prava ter sluZijo predvsem za pravilno razlago in doloiitev namena teh dolodb.
Kreditne pogodbe, kot je izpodbijana, so po slovenskem pravu izrecno dovoljene,
zato ne morejo biti v nasprotju z nobenim iznred izpostavljenih temeljih nadel. V
konkretnem primeru prav tako niso podani elementi oderuSke pogodbe, toZ€nka pa
si v danem primeru ni izgovorila nesor:vneme koristi, saj se obvemost toZnikov

vrniti kredit po keditni pogodbi od obveznosti toZenke izpladati kredit razlikuje
zgolj za dogovorjene pogodbene obresti. Toinika pri tem ne navedeta, da bi bile
dogovorjene pogodbene obresti kakorkoli nesorazneme ali previsoke, v nezi s
tem pa zgolj pavialno in brez konkretizacije navajata odloditev ViSjega sodi5Ca
opr. 5t. I lp 289/2017. Obveznosti pogodbenih strank v preostalem delu niso
nesorazmeme, saj je bilo med strankama za medsebojni izpolnitvi dogovorjeno
enako merilo vrednosti, tj. CHF, zato je njuni medsebojni izpolniwi potrebno
prime{ati ob uporabi tega istega vrednostnega merila. Riziki po kreditni pogodbi
prav tako niso bili prerazporejeni zgolj na kreditojemalca. Tveganju spremembe

5

je bilo bodode
spremenljivk4 bi se lahko

tedaja so bile podvrZene vse pogodbene stranke. Ob dejstvu, da

gibanje tedaja CHF ob skleniwi pogodbe negotova
zgodilo tudi, da bi se to gibanje tedaja razvilo v povsem nasprotno smer, poleg
tega pa je 5e vedno negotovo, kak5no bo gibanje tega tedaja do predvidenega

. Ker je dolZnost banke
rednega zakljudka kreditne pogodbe v lefi
obvladovanje tveganj, je toZenka za vse CHF vezane (in normirane) kedite morala
zagotoviti svoje financiranje v tej valuti na nadin, da je pri tuj ih bankah najela
sredstva

v CHF.

Posledidno ima toZenka

v zvezi z vsemi CHF krediti nasprotne

obveznosti do tujih bank v CHF, kar pomeni, da toZenka nima viSjih prihodkov ne

v primeru depreciacije ne v primeru apreciacije tedaja CHF. Tako je tudi toZenka
utrpela vse tedajne razlike in z apreciacijo CHF dodatno ni zaslu2ila nid.
Podrejeno, v kolikor bi sodisde sledilo zatrjevani nidnosti toznikov, pa toZenka
opoza44 da pogoji za ugoditev toZbenemu zahtevku v celoti niso izpolnjeni, saj je

v primeru nidnosti

posameznega pogodbenega dolodila nidnost lahko tudi delna.

Ker torej nihanje tedaja CHF ni bilo napovedljivo, tozenka je svojo pojasnilno
dolZnost v celoti izpolnila, toZnika pa slabe vere banke ali nesorazmerja med
pravicami in obveznostmi strank nista uspela izkazati, naj sodiSie toZbeni
zahtevek toznikov v celoti zavrne.

3.

Sodi5de

je v dokazne namene

vpogledalo

v vse listine in priloge v spisu, zlasti

notarski zapis (priloga A2), dopis banke (priloga A3), prometno kartico (priloga
(priloga 46), porodilo o finandni stabilnosti (priloga
A5), izjavo pride

A7), amortizacijski nadrt (priloga A8), evidenca toZedih strank o pladilu mesetnih
(priloga Al0), izjavo
obrokov (priloga A9), evidenco
(priloga Al4), informativni izradun (priloga Al5), Bloomerg forecast graf (priloga

A16), propagandni letak,.oprite se na trdno valuto" (priloga Al7), sklep
DrZavnega sveta RS (priloga Al8), dopis vsem bankam in hranilnicam (priloga
Al9), letno porodilo za leto 2006 in 2007 (priloga A20), bro5ura ZdruZenja Frank
(priloga A23), prometno kartico (priloga B2),
(priloga A2l), izjavo
intemi nalog (priloga B3), dnevna tedajnica (priloga B4), amortizcijski nadrt
(priloga B5), obvestilo o spremembi keditne obrestne mere (priloga 86), prikaz
gibanja anuitet (priloga B7), vlogo za odobritev kredita (priloga B8, B9), semam
pladil (priloga Bl0), sodno prakso (priloga Bl l), amortizacijski nadrt (priloga B2),

dlanek ,,Pobegniti pred posojilom v frankih?" (priloga Bl3), dopis Banke
Slovenije (priloga Bl4), sklepne ugotovitve - porodilo o finandni stabilnosti
Banke Slovenije (priloga Bl5), obvestilo o spremembi kreditne obrestne mere
(priloga Bl6-830), ftc. keditne pogodbe v Svicarskih frankih (priloga 83l), sodno
prakso (priloga B32), ftc. kreditne pogodbe v Svicarskih frankih iz Dela (priloga
B33), sodno prakso (priloga 834), ftc. mnenje Vlade RS (priloga B35), prispevek
Simona Taylorja s prevodom (priloga 836) ter vse ostale listine in priloge v spisu.
Prav tako je sodi5de vpogledalo v pisne izjave prid
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ter
prido

4.

tudi zasliSalo, zasliialo paje tudi toZnika kot stranki.

Pravdne stranke so vztrajale pri neposrednem zasli5anju

medtem ko nobena

ni

(list. 5t. 174 spisa).

priie

zahtevala neposrednega zasliSanja ostalih predlaganih prid

Sodi5de

je zato pri presoji uporabilo njihove pisne izjave.

Slednje so po presoji sodiSda skupaj z ostalimi neposredno izvedenimi dokazi tudi

zadostovale za odloditev. Na naroku za glavno obravnavo dne

2020 sta

toZnika umaknila dokazni predlog po postavitvi izvedenca finandne stroke, zato
sodiSde tega dokaza

5.

ni izvedlo.

Na naroku za glavno obravnavo dne

2020

je

toZenka

sodbo Vrhovnega sodi3da Republike Slovenije, opr. 5t.

v

spis predloZila

II lps 32D019

5e

ter dlanek

Boltjana Koritnika, vendar sodiSde navedenih dokazov ni dopustilo, saj bi jih

toirnk4 glede na datum njihovega nastanka (sodba j anuar 2020, dlanek Podjetje
in delo objavljen v Stevilki 112020, ki je bila objavljena l. 2. 2020) lahko
predloZila pravodasno, to je l4 dni pred narokom, s dimer bi bila nasprotni stranki
dana moZnost izjave brez potrebe po preklicu naroka (defti odstavek 286.a dlena
ZPP). Posledidno je bila toZenka s predloZiwijo navedenih dokazov prekludirana.
Tudi v primeru, da bi navedene dokaze sodiSde dopustilo, pa predmetni dokazi
meritome odloditve sodi5da ne bi spremenili.
O delnem umiku toZbe:

6.

Na naroku dne

2020 sta toinika umaknila to2beni zahtevek v delu, da naj jima

sodi5ie naloZi pladilo meska

7.

EUR toZenki.

Toinnka takSnemu umiku ni nasprotovala, zato so izpolnjeni pogoji za delni umik
toZbe (drugi odstavek lEE. Elena ZPP). Glede na obrazloZeno je sodi5ie odlodilo
kot izhaja iz I. todke izreka.

8.

SodiSie se

ki

v nadaljnji obrazloZiwi

opredeljuje le do tistih navedb

in

izvedenih

odloiilna ali dokazno pomembna dejstva, navedbe in
predlagane dokaze, ki za odloditev v pravdnem postopku niso pomembni pa je
vzelo na znanje in pretehtalo njihovo relevantnos! vendar jih ni dokazno ocenilo,

dokazov,

se nana5ajo na

saj se sodiSdu ni potrebno opredeljevati do vsake izjave ter do vseh navedb strank.r

Dejanski okvir zadeve

9.
I

ToZnika kot kreditojemalca sta s pravno prednico toZenke sklenila Pogodbo o
Odlodba US RS st. Up 444i00 z dne 26.2.2002 ter YSL I Cpg 868,2009.
7

ki je bila skupaj s Sporazumom o
zavarovanju dename terjatve in ustanoviwe hipoteke na podlagi 142. dlena
z dne
Stvarnopravnega zakonika povzeta v notarskem zapisu opr. it.

dolgorodnem kreditu 5t.

.

.2007 (priloga A2). Iz pogodbe izhaj4 da sta to;nika pridobila kredit v vi5ini
0 CHF, za katerega

je bilo

dogovorjeno, da bo preradunan

v

evrsko

protivrednost po referendnem tedaju ECB, veljavnem na dan izpladila kredita pri
demer

je na dan

2007 dista vrednost kredita (odobreni znesek kredita

preraiunano v evrsko protivrednost na dan kori5denja kredita, zmanjian za stro5ke
EUR in interkalame obresti obra6unane za das od
EUR (1. dlen
drpanja kredita do pridetka odpladevanja kedita) znaiala
notarskega zapisa, priloga A2). Doba vradanja je bila 300 mesecev (25 let) z

odobritve kedita v vi5ini

zadetkom odpladevanja

2007 (zapadlost prve anuitete), anuiteta paje na dan

EUR. Pogodbena obrestna mera
CHF oziroma
.2007 maSala
je na dan skleniwe pogodbe znaSa 4.34Vo in je bila sestavljena iz
dvanajstmeseanega LIBOR CHF in fiksnega pribitka 1,807o letno. Dalje pa je
letna efektivna obrestna mera na dan odobritve kredita maiala 4,48% (4. in 5. dlen

notarskega zapisa, priloga A2). Na podlagi Sporazuma

o

zavarovanju denarne

je bil, za zavarovanje kredita na nepremidnini lD mak: parcela
last toZnikov (vsakega do %), vknjiZena hipoteka z zaznambo neposredne
izvrSljivosti (priloga A2, zemlji5koknj iZni izpis za nepremidnino, priloga A24).

terjatve

Toznika sta kredit pridobila za dokondanje stanovanjske hise in za refinansiranje
potro5niSkega kredita (1. dlen notarskega zapis4 priloga A2). Navedena dejstva
med pravdnimi strankami niso spoma.

10.

Iz listinskih dokazil in

navedb pravdnih strank nespomo izhaja

tudi gibanje

evrskega te6aja nasproti Svicarskemu franku ter dejstvo, da toZnika svoje dohodke

evrih. Posledidno je nespoma posledica spremembe razmerja
omenjenih valut dejstvo, da je kreditna obremenitev z.a toLnika vedja, de vrednost
prejemata

v

EUR proti CHF pade, saj morata za pladilo posameme mesedne anuitete porabiti
vedji del svojih prihodkov. Iz grafov gibanja teiaja valutnega para EUR"/CHF
(priloga A4) izhaja, da se je kepitev CHF nasproti EUR pridela v letu 2010, daje
bil obduten porast CHF v letu 201 I ter najviSji porast v letu 2015, kar prav tako
med pravdnimi strankami ni spomo.
I

l.

Ker ie toZnika Steti za potroSnika (obravnavano dejstvo tekom postopka ni bilo
sporno) materialnopravno podlago za odloditev predstavljajo dolocila Zakona o
potro5ni5kih kredilih (ZPotK), dolodila Obligacijskega zakonik (OZ) in Zakona o
varswu potrolnikov (ZVPot) v mezi z Direktivo Sveta 93/13/EGS z dne 5. 4.
1993 o nedovoljenih pogojih v potro5ni5kih pogodbah, vsi z doloiili kot
veljavnimi v 6asu sklenitve obravnavane kreditne pogodbe.
Dovoljenost kreditne pogodbe z valutno klavzulo in o nedopustnosti podlage

8

12. Tekom postopka je tozenka ugovarjala tozbenim trditvam toZnikov o
nedopustnosti kredita z navedbami, da sporna keditna pogodba ni predstavljala
kredita v tuji valuti, temved kredit v domadi valuti EUR s CHF valutno oziroma
devimo klavzulo, tak5ni krediti pa so bili v dasu skleniwe pogodbe v celoti
dopustni.

13. Kot izhaja iz kreditne pogodbe (priloga A2) je banka toZnikoma dal4 toZnika pa
CHF, pri tem pa je dista
sta sprejela dolgoroini kredit v anesku
vrednost kredita po referendnem teCaju ECB na dan sklenitve pogodbe ma5ala
0 EUR. Kredit je banka izpladala v vei delih v EUR, kot osnova za
porabo kredita pa se je upoitevala evrska protivrednost CHF po referendnem
tedaju ECB, veljavnem na dan zapadlosti (2. dlen pogodbe, priloga A2). Daje bil
kredit izplaian v EUR izhaja tudi iz intemih nalogov banke (priloga B3). Za
porabo kedita, vradilo kredit4 obradun in pladevanje pogodbenih ali zamudnih
obresti
bilo dogovorjeno upoitevanje evrske protivrednosti CHF po

je

referendnem teiaju ECB, veljavnem na dan zapadlosti (2.

ilen

Pogodbe, priloga

A2), v EUR pa so bili pladani tudi vsi ostali stroiki kredita (priloga A2). Nadalje
pa tudi iz Vloge za odobritev kredita (priloga BE, B9), na podlagi katere sta
toznika zaprosila za kredit, izhaja da sta toZnika v proinji oznadila opcijo ,,kredit
Zelim najeti v valuti CHF (valutna klavzula)." Na podlagi lakSnih pogodbenih

v konkretnem primeru ni 5lo za pravi devimi kredit
(kedit v tuji valuti), temved za kredit z valutno klavzulo (tuja valuta je
predstavljala sredstvo preraduna). Temu toZnik4 potem ko je toienka v tem oziru
2019
podala ugovor, niti nista nasprotovala (iz prve pripravljalne vloge z dne
izhaja. da obstoj valutne klavzule toZnika Stejeta kot nesporno dejstvo, list. It. 64

doloiil

sodi56e zakljuduje, da

spisa), zato sodiSte to dejsoo Steje za neprerekano.

14. Obligacijski zakonik (OZ) je na splo5no dopu5ial dogovore o valutni klavzuli
(372. dlen OZ), sklenitev takSne keditne pogodbe pa je bila dopustna tudi glede
na dolodila ZPotK, veljavnega v iasu skleniwe kreditne pogodbe toZnikov. Slednji
namred v 9. todki prvega odstavka 7. dlena predvideva obvezne sestavine pogodbe,
kadar

je

obradun kredita vezan na tujo valuto, s dimer posledidno tak5ne kredite

dopusda. Y zvezi z navedenim

je poudariti,

da

je, deprav je v konkretnem primeru

vrednost CHF predstavljala ,.zgolj" vrednostno osnovo za preradun, namen valutne
klavzule in namen sklenitve posla v tuji valuti v bistvenem sicer enak: obveznost

kreditojemalca

je

odvisna od gibanja tedaja tuje valute. Tak5en posel pa ni

9

nedopusten: artonomiji pogodbenih strank

je

namred prepu5deno,

vrednostno osnovo se bosta dogovorili.2 Ugovor toZnikov, da

ali in za kak5no

je

obravnavana

kreditna pogodba predstavljala nedovoljeno valutno poslovanje toZenke, je zato po
presoj i sodi5da neutemeljen.

15. ToZnika sta nadalje ugovarjala 5e, da izpodbijana pogodba nima dopustne podlage
(kavze), saj toZenka v razmerju do toZnikov ni prevzela nobenega realnega
weganja iz sklenjene pogodbe, in da bi toZnika realno gledano lahko pridakovala
ekvivalentno izpolnitev to2enke v skladu z nadelom enake vrednosti dajatev po 8.
dlenu OZ.

16. Po dolodbi prvega odstavka 39. 6lena OZ moru vsaka pogodbena obveznost imeti
dopustno podlago (razlog). Podlaga je nedopustna, de je v nasprdu z ustavo, s
prisilnimi predpisi ali moralnimi nadeli (drugi odstavek 39. dlena OZ). ee ni
podlage ali je ta nedopustna, je pogodba ni6na (detrti odstavek 39. dlena OZ). Po
svoji vsebinije podlaga glavni namen oziroma razlog skleniwe pogodbe.

17. lz kreditne pogodbe toZnikov (priloga A2) izhaia. da je bil glavni namen kreditne
pogodbe pridobitev kredita z valutno klavzulo CHF. Navedeni razlog, tj.
kreditiranje toZnikov s strani toZenke (za namene izgradnje stanovanjske hi3e in
delno refinanciranje potroSniSkega kredita), po presoj i sodi5d4 upo5tevajod v dasu
sklenitve obravnavanih pogodb veljaven ZPotK, ni nedopusten. S skleniwijo

kedita vezanega na tujo valuto postane obvemost posojilojemalca odvisna od
gibanja tedaja tuje valute, v tem pogledu gre, torej za aleatomo pogodbo. Sklenitev
aleatorne (tuegane) pogodbe ni nedopustna, detudi bi bilo tveganje precejSnje ali

neobvladljivo.3 Takine pogodbe tudi avtomatidno, same po sebi (kot to zatrjujeta
toZnika), ne nasprotujejo temeljnim obligacijskim nadelom (nadelu vestnosti in

poitenja prepovedi zlorabe pravic ali nadelu enake vrednosti dajatev).4
Presoja posamidnosti pogodbenega pogoja

18. Toienka je tekom postopka ugovarjala, da valutna klavzula predstavlja posamidno
dogovorjen pogoj, ki je iz presoje nepostenosti izkljuden, toZnika sta navedenemu
nasprotova la.

19. Za pogodbene pogoje po ZVPot se 5tejejo vse sestavine pogodk, ki jih dolodi
podjetje, zlasti tiste, ki so dolodene v obliki formularne pogodbe ali sploinih

2

3
4

Tako VSRS sodba opr. st. ll IPs 19712018. Vrhovno sodisee Republike Slovenije v tem
oziru dodaja 5e (tofka 18. obrazloziwe), da zzradi bistveno enakega namena kreditne
pogodbe z valutno klavzulo in keditrle poSodb€ v tuji valuti in zaradi bistveno podobnega
polotuja, v katerem so se v obeh primerih po spremembah lrednosti CHF aasli
kreditojemalci, za oba primera pogodb veljajo ista srali5ta o njihovi veljavnosti'
Tako tudi Vrhovno sodisle RS v odlocbi ll Ips 201/2017.
Tako tudi sodba in sklep VSL, opr. 5t. u Cp 849/2017 z d\e 6. 6. 2018.

l0

pogojev poslovanja, na katere se pogodba sklicuje (22. dlen ZVPot). Bistveno
enako doloca tudi drugi odstavek dlena 3 Direktive 93/13/EGS, ki doloda, da se za
pogodbeni pogoj Steje pogoj, o katerem se stranki nista dogovorili posamidno, de
je bil sestavljen vnaprej in potroinik zato ni mogel vplivati na vsebino dolodbe,
zlasti v okviru vnaprej oblikovane tipske pogodbe. Pojem ,dogovorili posamidno"
je v tem oziru potrebno razumeti tako, da se nana5a na pogoj, o katerem sta se
stranki sporazumeli po pogajanj ih v zvezi

s

konketnim pogojem, ki

se obravnava,

in ki stranki zavezlje.t
sodi5de zakljuEuje, da
20. Na podlagi izpovedb to2nikov ter priie
dogovor o valutni klavzuli ni predstavljal posamidno dogovorjenega pogoja

posledidno paje presoja njegove nepo5tenosti mogoda.

v

svoji izpovedbi pojasnila, da sta z
namenom sklenitve kreditne pogodbe poizvedovala na ved bankah, pri toZenki ju
je sprejel referent
. Potem, ko jima je priporoial ugoden produkt,
tj. kredit v CHF, je bila pogodba pripravljena na banki, tam stajo tudi podpisala'
Pogodbe ob podpisu natandno nista prebrala, ampak sta podpisala tam, kjer je
povedal, kje morata podpisati, da je sicer vse sestavljeno tako, kot
gospod

21. Tako prvotoZnica kot drugotoZnik sta

so se dogovorili. Pri notarjujima pogodba ni bila prebrana.

je zakljuditi, da seje kreditna pogodba
pripravila na banki, kamor sta jo toZnika pri5la podpisati. Ob podpisu so 5li skupaj

22. Tridi iz izpovedbe priie

skozi pomembne, bistvene elemente pogodbe.

23. Na podlagi tak5nih skladnih in ujemajoiih izpovedb, ki

jim

sodi5te zaradi

prepridljivosti in bisrvene identidnosti v tem delu v celoti sledi, sodiSde zakljuduje,
da je v obravnavanem primeru 5lo za tipsko kreditno pogodbo, ki jo je vnaprej
pripravila tozenkq toZnika pa nanjo vsaj v biswenih delih nista imeli vpliva v
smislu moZnosti enakovrednega pogajanja o vsebini posameznega pogodbenega
dolodila. eeprav sta bila toznika tista, ki sta glede na svoje zmoZnosti dolodila
viSino kredita, vi5ino mesednega obroka ter Stevilo anuitet oziroma rodnost
in toZnikov ne izhaj4 da bi imela
kredita, iz izpovedb priie
toZnika vpliv na pogoje vradila, pogoje obrestne mere, pogoje teiaja CHF, pogoje
preddasnega odpladila ter druge bistvene sestavine kreditne pogodbe' O slednjih se

pred sestavo pogodbe, kot je to sklepati iz izpovedb, sploh ni razpravljalo'
Posledidno po presoji sodilda v konkretnem primeru valutna klavzula ne
predstavlja posami6no dogovorjenega pogoj4 temvet gre v tem oziru za pogodbo
vnaprej pripravljeno s strani banke, na vsebino katere toZnika kot kreditojemalca
realno nista imela moznosti vpliva. Enako stalisde je v svoji odlodbi, opr. 5t. II lps
195/20l8,zavzelotudiVrhovnosodi5deRepublikeSlovenije,kijeizpostavilo'da

5

Sklepni predlogi generalnega pravobranilca Evgenija Tanchevt
predstavljeni 3. maja 2018, tocka 53.

ll

v

zadevi C-5lll'7'

gre v konkretnih primerih za situacijo, ko ima potroSnik na voljo vei pogodbenih

klavzul (denimo o vradilu kredita v isti valuti, v kateri je bil dan, ali pa v drugi
valuti, z vezavo na drugo valuto ipd.). med katerimi lahko prosto izbira. Gledano
strogo formalno zato ni mogoie Steti, da muje bil pogoj vsiljen. A vendarle gre pri
tem 5e vedno za tipsko obliko pogojev,

kijih

banka vnaprej enostransko pripravi,

poslediino pa ne gre za posamidno dogovorjene pogoje.6

24. Glede na obrazloZeno

je

ugovor to2enke

v

tem oziru neutemeljen, presoja

nepo5tenosti pogojev pa zato dopustna.
Presoja jasnosti in razumlj ivosti pogodbenih pogojev

25. Po23. dlenu ZVPot so nepo3teni pogodbeni pogojinidni, nepo5teni pa so v skladu
s 24. dlenom ZVPot te v Skodo potroSnika povzrodijo znatno neravnotezje v
pogodbenih pravicah in obveznostih, de povzrodijo, da je izpolnitev pogodbe
neutemeljeno v Skodo potrosniku, daje izpolnitev znatno drugaina od tisteg4 kar
je potroinik utemeljeno pridakoval, ali de nasprotujejo nadelu vestnosti in
postenja. Ker je bila z navedenimi dolodbami v domadi pravni red prenesena
Direktiva Sveta 93/13/EGS z dne 5. aprila 1993 o nedovoljenih pogojih v
potro5ni5kih pogodbah' (v nadaljevanju Direktiva 93113 ali Direktiva), je pri
njihovi razlagi treba upostevati tudi dolodbe tega predpisa.t V skladu s prvim
odstavkom dlena 3 Direktive 93/13 velja pogodbeni pogoj, o katerem se stranki
nista dogovorili posamiino, za nedovoljenega, 6e v nasprotju z zahtevo dobre vere
v Skodo potro5nika povzrodi znatno neravnoteZje v pogodbenih pravicah in

obvemostih strank. Nadalje pa upo5tevajod drugi odstavek dlena 4 iste Direktive
ocena nedovoljenosti pogojev ne sme biti povezana z opredeliwijo glavnega
predmeta pogodk, niti z ustreznostjo med ceno in pladilom za izmenjane storitue
in blago, de so pogoji v jasnem in razumljivem jeziku. Tak5na omejitev pa je
dispozitivne narave: v skladu z dolodili Direktive ter sodno prakso SodiSda EU,

z Direktivo 93/13, temelj i na zamisli,
potrosnik v razme{u do prodajalca ali ponudnika v podrejenem poloiaju
sistem varstva, ki

je

vzpostavljen

da je
glede

pogajalske sposobnosti in ravni obveSdenosti, zaradi Cesar pristopi k pogojem, ki
jih je predhodno sestavil prodajalec oziroma ponudnik in na vsebino katerih ne
more vplivati.e V tej

6
7
8

g

luii

lahko na podlagi dlena 8 Direktive 93l13, ki velja tudi za

Toaka 44 obrazlozitue.

Ur. l. EU L 95,21.4.1993, str.29-34.

Kerje spomo pravno mzmerje horizontalne narave, Direktiva Sveta 93/13 zaradi odsotnosti
horizontalnega direkmega uiinka ne more woriti neposredne zgornje premise sodniskega
silogizna. Vindar paje sodiSde dolzno narediti vse Y svoji pristojnosti, upostevajoe pri tem
celotno notranje pravo in ob uporabi nacinov razlage, ki jih notranje pravo primava, da
zagotovi Direktivi 93/13 polni utinek in doseZe reSitev v skladu z njenim ciljem (gre za t. i.
indirektni uainek direkiv oziroma za nadelo lojalne oz. konsistentne razlage).
Zadeva C-484108, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, ZOdl. 2010, str. I-04785,
todka 27 in tam navedena sodna praksa; ter zadeva C-'1Q/11 in C-l79ll'1, Abanca
Corporaci6n Bancaria in Bankia, ZOdl. 2019, toeka 49'

l2

drugi odstavek dlena 4 Direktive,'o dr2ave dlanice zagotovijo viSjo stopnjo varswa
potroSnikov, kot

jo

zagotavlja direktiva

imenovano minimalno harmonizacijo).

o nedovoljenih pogojih (gre za tako

V prosti presoji

drZave dlanice

je, ali

bo

uveljavila viSjo stopnjo varstva potrosnikov s tem, da v svojo ureditev ne bo
prenesla omejiwe iz drugega odstavka dlena 4 Direktive ter bo torej omogodila
presojo nepoitenosti pogodbenih pogojev, ki se nanaiajo na glavni predmet
pogodbe in so jasni in razumljivi, ali pa bo v nacionalno zakonodajo prenesla

omejitev presoje nepo5tenosti iz drugega odstavka ilena 4 Direktive. Tak5no
stali5de je v sodni praksi enotno. Sodi56e EU je namred v svoji sodbi v zadevi C484/08 ter nadaljnji sodni praksi nedvoumno pojasnilo, daje treba dlena 4(2) in 8
Direktive razlagati tako, da ne nasprotujeta nacionalnim predpisom, ki dopu5dajo
sodni nadzor nad nedovoljenostjo pogodbenih pogojev, ki opredeljujejo glavni
predmet pogodbe oziroma ustreznost med ceno oziroma pladilom in izmenjanimi
storitvami oziroma blagom, tudi de so ti pogoji sestavljeni v jasnem, razumljivem
jeziku.'l

26.

Po presoj

i

sodi5da slovenski zakonodajalec omejitve iz drugega odstavka dlena 4

Direktive v nacionalno potroini5ko zakonodajo ni prenesel. Navedeno jasno izhaja
iz samih dolodb ZVPot, ki te omejitve ne vsebujejo, kakor tudi iz Obrazlo2itve
predloga ZVPot-A, ki je v slovenski pravni red prenaful navedeno direktivo, iz
katerega izhaja, da

je

slovenska zakonodaja

omogoda potrosni5ko varstvo

v

z dolodili direktive 2e skladn4

primeru vseh pogodbenih pogojev (torej brez

omejitev).''? Nadalje enako izhaja tudi iz Obvestila Komisije

in

saj

o

-

Smemice glede

nedovoljenih pogojih v
potro5niSkih pogodbah objavljenega dne27.9.2019.rr Tozadevno gre za mehko
pravo (t.i. pravni akt z nezavezujotim udinkom, katerega namen je strukturirana

razlage

uporabe Direktive Sveta 93/I37EGS

predstavitev razlage Sodi56a EU o kljudnih konceptih in dolo6bah direktive, str.
6), ki vsebuje povzetek obveslil posamemih driav dlanic na podlagi dlena Ea

ki

jih

driave dlanice uradno poslale Komisiji ter se redno
posodabljajo (Priloga II, str.90). Iz podatkov za Republiko Slovenijo v tem oziru
je ugotoviti, da Slovenija drugega odstavka dlena 4 Direktive v nacionalni red ni
prenesla, saj ,,nacionalno pravo raziirja presojo nedovoljenosti na pogodbene
pogoje, ki se nanaiajo na glawi predmet pogodbe in no ustrenost cene ali
plaiila, ne glede na to, ali so taki pogoii navedeni v iasnem in razumljivem
direktive,

so

jeziku." (str.92).

27. Y endar pa navedeno ne pomeni, dajasnosti in razumljivosti pogodbenih pogojev
sodi5du sploh ni potrebno presojati. Zahteva po jasnem in razumljivem besedilu je

l0
I

I

|

2

l3

Glej zadevo C-484l08, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid.
lbidem, tocka 44; enako tudi zadeva C-26l13 K6sler in KAslemd R6bai, toeka 41.
Predlog je dne 16. I l. 2001 vtoZila Vlada RS, kot tak3en pa je bila nato (z nekaj amandmaji,
ki za konkr€tno zadevo niso relevantni) sprejet brez vedjih sprememb in objavljen dne 18.
12.2002 (Ur.l. RSst. I10i2002, sE. 13152).
Ur. l. EU C 323119, stI.4-92.

t3

namred vsebovana

v dlenu 5 Direktive 93/13, ki

doloda, da morajo pogodbeni

pogoji ,,vedno" izpolnjevati to zahtevo, iz desar sledi, da se ta zahteva vsekakor
uporabi tudi kadar pogoj spada na podrodje uporabe dlena 4(2) navedene direktive
in tudi de zadevna dizava dlanica te doloibe ni prenesla. Povedano drugaie
sodi3de mora torej preveriti jasnost in razum lj ivost pogodbenega pogoj4 ki se
nanaSa na glavni predmet pogodbe, in to ne glede na prenos dlena 4(2) te direktive

v pravni red te driave dlanice.ra

28. Glede na zgoraj obrazloZeno ter jasno stali5de SodiSda EU, digar stali5ia
zavezujejo sodi5da driav dlanic, je sodiSde, kljub dejswu, da je skladno s
slovensko urediwijo ,,ocena nepostenosti" mogoda za vse vrste pogodbenih
pogojev, v nadaljevanju presojalo, ali so bili pogodbeni pogoji v konketnem
primeru jasni in razumljivi. Kot Ze obrazloZeno morajo namred ta pogoj vsi
pogodbeni pogoji vselej izpolnjevati.

29. Pred presojo jasnosti in razumljivosti pogodbenih pogojev sodi5de, glede na
ugovore tozenke o glavnem predmetu pogodbe, pojasnjuje 5e, da po staliSdu
enotne sodne prakse dogovor o valuti vradila predstavlja bistveni element kreditne
pogodbe v tuji valuti in gre torej za glavni predmel pogodber5, vendar ta okoli5iina

za presojo

v

zadevi, glede na Sirse potrosnisko varstvo

v R Sloveniji

(kot

obrazloZeno zgoraj) ni pravnorelevantna.

30. Pravni sandard jasnih in razumljivih pogodbenih pogojev je v svojih odlodbah
t
zapolnilo sodiSde EU.r6 Tako je v zadevi Andriciuct poudarilo, da je zahtevo po
jasnem in razumljivem oblikovanju pogodbenih pogojev treba razlagati Siroko, saj
je potro5nik, zlasti glede ravni obve5denosti, v podrejenem poloiaju. Zahteve po
transparentnosti pogodbenih pogojev zato ni mogoie zoZiti na njihovo formalno in

slovnidno razumljivost, temved morajo finandne ustanove posojilojemalcem
posredovati vse informacije, ki jih ti potrebujejo za sprejem poudenih in
preudamih odloditev. To pomeni, da lahko potro5nik pogoj razume formalno in
slovnidno kot tudi glede njegovega dejanskega obsegq tako da je povpredni
potrosnik, ki je normalno obve5den, razumno pozoren in preudaren, ne le
seznanjen z moZnostjo zviSanja ali zniianja vrednosti tuje valute, temved tudi
zmoien oceniti potencialno znatne ekonomske posledica takega pogoja za njegove
finanCne obvemosti. Ali je bil pravilno pouien o vseh elementih, ki bi lahko

vplivali na obseg njegove obvemosti, in je tako lahko ocenil skupne

stroSke

14 Tako SodiSCe EU v sodbi C-125/18 Marc Cdmez del Moral Guasch proti Bankia SA, z dne

l5

3. marca 2020, toaka 47.
Denimo VS RS opr. st. II lps20l/2017, tocka 26 in Sodiste EU

9.2017.
16 Z.^deva C-415/l

l,

v zadevi C'l86ll6 z

dne 20.

Aziz" ZOdl.20l3, toaka 68 in 69; zadeva C-126113, Kasler in Kiisleme
C-l86ll6 Andriciuc, ZOdl.2017 totke 56-58; zadeva

R6bai, ZOdl. 2014, toCka 75; zadeva

'
C-l19/17 Lupean in Lupean, ZOdL 2018, totke 24-31 in zadeva C-126l17 Erste bank
Hmgary ZtZOdl.2ol8, totka 29 in naslednje.
17 Zadeva C-186116, Andriciuc, toike 56-58.
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svojega kredit4 se presoja ob upoStevanju vseh okoli5din v lnsamidnem primeru,
ki vkljudujejo oglase in informacije, ki so bile potroSniku posredovane v okviru

pogajanj. Sodi5ie EU je opozorilo tudi na priporodilo Evropskega odbora za
sistemska tveganja CERS/20lllll z dne 21.9.2011, da bi morale banke
potroSnike obvestiti vsaj o tem, kako bi na obroke za odpladilo posojila vplivala

zelo velika depreciacija zakonitega pladilnega sredstva drZave dlanice, kjer ima
posojilojemalec stalno prebivali5ie, in poveCanje tujih obrestnih mer. Sklenilo je,

da bi moral biti torej posojilojemalec jasno obveSien, da prevzema valutno
tveganje, ki ga bo ob devalvaciji valute, v kateri prejema dohodke, morda teZko
nosil, ter da bi morala banka navesti mogoie spremembe menjalnih teeajev in
tveganja v zvezi s skleniwijo posojila v tuji valuti ali z valutno klavzulo (kot 2e
obrazloZeno, za obe vrsti keditov veljajo bistveno enaka pravila), predvsem de
posojilojemalec dohodkov ne prejema v tuji valuti. Pri tem je presojo potrebno
opraviti glede na trenutek, ko je bila pogodba sklenjena, pri demer je treba
upoStevati vse okoli5dine, ki bi jih prodajalec ali ponudnik lahko poznal ob
skleniwi pogodbe in ki bi lahko vplivale na njeno pomejie izvajanje, ker
pogodbeni pogoj lahko pomeni neravnoteZje med strankami, ki se pokaZe iele med
izvajanjem pogodbe.

31. Na podlagi takSnega stali5da SodiSda EU je rudi Vrhovno sodiide Republike
Slovenije pojasnilo pomen pravnega standarda pojasnilne dolZnosti oziroma s tem
povezane jasnosti in razumljivosti pogodbenega pogoja o

vraiilu kredita vezanih
na CHF oziroma na valutno klavzulo v CHF. Tozadevno je Vrhovno sodiSde
Republike Slovenije poudarilo, da pogodbeno pravo temelji na nadelu pogodbene
svobode in je posameznikom prepuidena odloditev, da bodo vstopili v pogodbeno
razrnerje in kakSno vsebino mu bodo dolodili. Nadeloma veljq da sije vsak dolian

kijih potrebuje za oblikovanje poslovne volje. Od tega
je treba odstopiti, kadar stranki nista v enakovrednem informacijskem
poloZaju. Tako imenovana informacijska asimetrija je madilna zlasi za bandno
podrodje, saj banka na tem podrodju nastopa kot strokovnjak, medtem ko
potro5niki praviloma nimajo potrebnih znanj in izkulenj pri sklepanju bandnih
poslov. Po drugi strani je Vrhovno sodi5ie Republike Slovenije, ko se je
opredeljevalo do obveze informiranja potrolnikov, na primer z izdelavo grafidnih
prikazov in izradunov, istodasno izreklo, da pretirana skb za potroSnika ni v
sam zagotoviti informacije,

nadela pa

skladu s pojmovanjem posameznika kot razumnega, preudameg3, awonomnega in

svobodnega subjekt4 ki je sposoben sprejemati odgovome, ekonomske,
Zivljenjske in osebne odloditve, s katerimi oblikuje svoje Zivljenje. Kot lahko
ilovekovo svobodo in dostojanstvo ogroia premajhna skb zanj, ima lahko enak
udinek tudi pretirana skrb. RavnoteZje med enim in drugim v konkretnem primeru
izraia mehanizem, ki potro5niku omogodi semanitev s potrebnimi informacijami,

na podlagi katerih bo lahko sprejel odloditev, ki

jo

sam oceni kot

zase

najsprejemljivej5o. Lahko se odlodi za weganje in vedje pridakovane koristi ali pa
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za manjie koristi ob manjSem weganju. Pravo posamezniku ne more ukazovati,
kaj je zanj dobro in ga usmerjati k tistemu, kar samo ocenjuje kot koristno oziroma

k

manj5emu tveganju.rs Pri tem jasnost

in razumljivost pogojev ne more biti

odvisna od zainteresiranosti (sodelovanja) potro5nika: pogoji morajo vselej biti

jasni in razumljivi v obsegu, ki se zahteva za standard povpreinega potrosnika
(torej celo, de bi kreditojemalec 2e imel vi5jo raven strokovnega manjar).
32. V dasu skleniwe kreditne pogodbeje potro5ni5ke kedite urejal ZPotK. Taje glede
kreditne pogodbe v tuji valuti oziroma z valutno klavzulo dolodal le, da mora
pogodba vsebovati navedbo tuje valute in vrsto teiajq po katerem se izradunava
vrednost v domadi valuti, ter opozorilo, da se ob spremembi teiaja lahko
spremenijo tudi predvideni znesek posameznih pladil (9. alineja 7. dlena). Pri tem
nadalje ZPotK veljaven v dasu sklenitve pogodbe doloial splolno obveznost

je

banke, da mora pred sklenitvijo pogodbe semaniti potroinika z vsemi pogoji
kreditne pogodbe (prvi odstavek 6. 6lena ZPotK), ki morajo biti sestavljeni v
enostavnem in razumljivem jeziku (prvi odstavek 7. dlena ZPotK). Urejal

je tudi

obvemo vsebino oglasov in ponudb (5. dlen), ki so morali vsebovati efektivno
obrestno mero ter reprezentativen in razumljiv primer izraiuna skupnih stro5kov

kedita. Poleg tega je bilo obvezno tudi opozorilo, da se efektivna obrestna mera
lahko spremeni, de se spremenijo podatki za njen izradun, sicer se ogla5evanje in
ponujanje kreditov Steje za zavajajo& in nasprotuje dobrim poslovnim obidajem.zo
Tak5ne elemente je keditna pogodba toZnikov vsebovala (priloga ,{2).

33. Kreditna pogodba toZnikov (priloga A2) je

v

17. dlenu vsebovala izjavo, da

,,kreditojemalca s podpisom te pogodbe potrjujeta, da ju je banka predhodno v
celoli seznanila z rizikom evenluolnega zviievonja obveznosti odplaiila kredita v

eurih,

ki bi

nastal kot posledica morebitnega zviSanja oziroma zniZanja 12mesetnega LIBOR-ja in gibanja teiaja valute, ki je osnova zo preraiun kredita
(CHF), v Casu trdjanja te pogodbe in izjavtja, da ta riziko v celoti prevzemo,,.
Pogodbaje torej vsebovala izjavo o pnevzemu valutnega tveganja.

l8 Tako VS RS ll Ips t3712018, totka 28.
I9 Tako VS RS ll Ips 137/2018, toaka 26.
20 Kasneje je bil sprejet ZPotK-l (priaetek vetjavnosri 7. 8. 2010),

za njim pa ZpotK-2, ki sta
pojasnilno dolZnost banke izdatneje uredila. Zdaj veljavni ZpotK-2 predpisuje dolarost

posredovanja predhodnih informacij, ki morajo vsebovari grafidni prikaz nihanja referendne
obrestne mere in wednosti tuje valute v raznerju do elra za zadnjih deset let (7. dlen).

Obveaa vsebina keditne pogodbe vezane na tujo valuto je dopolnjena tako, da mora
vsebovati tudi projasnilo o delovanju mehanizma pretvorbe pladila iz tuje valute v domado
ter povezavo med tem mehaniznom in mehanizmom, doloaenim z drugimi pogoji o
izpladilu kedita, da lahko potrosnik oceni finandne posledice, ki iz tega izhajajo (i2. eieny.
Oglas.i morajo vsebovati opozorilo, da morebitno nihanje valutnih tetajev lahko vpliva na
znesek kedita, ki ga plada potrosnik, kar mora biti razvidno iz reprezentativnega primerd
(38. Clen). Seveda pa zahtev ZPotK-l oziroma ZpotK-Z ni mogode uporabiti za keditne
pogodbe, ki so bile sklenjene pred njuno uveljaviwijo (41. alen ZpotK-l in 99. dlen ZpotK2).
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34. Vendar obstoj takSnega pogodbenega dolodila avtomatiino ne pomeni jasnosti in
razumljivosti pogodbenega pogoja: dolZnost banke glede obstoja valutnega
tveganja namred ni izdrpana 2e z vkljutitvijo tovrstne dolodbe v pogodbe, temved
je kljudna presoja, ali je bilo valutno tveganje toZnikoma v zadostni meri
vsebinsko pojasnjeno. Kot
zadevi opr. 5t.

II

je

poudarilo Vrhovno sodi56e Republike Slovenije v

lps 201/2017 je biswena posebnost kreditne pogodbe vezale na

tujo valutorr moirnost spremembe mesedne obveznosti za stranko, ki prejema
dohodek v domadi valuti, ob spremembi menjalnega tedaja. TaKno razmerje
predstavlja pomembno odstopanje od obidajnega kreditnega razmerja in
posledidno dodatno tveganje za finandni poloZaj potro5nika v dasu trajanja
kreditnega razmerja. Ob precejSnji devalvaciji domade valute se namrei keditna
obremenitev kreditojemalca, preradunana v domado valuto, lahko bistveno poveda.
Pri presojije zato treba upo5tevati, daje pri svetovanju in sklenitvi pogodbe banka

nastopala

kot strokovnjak na

bandnem podrodju,

toinika pa kot laika" ki

posebnega predznanja in izkuienj s kreditnimi posli vezanimi na tujo valuto nista

imela (kot to izhaja iz izpovedbe prvotoZnice). Profesionalna skbnost banko
zavezuje k prizadevanju, da bo potroSnik sprejel odloditev o skleniwi pogodbe na
informirani podlagi, in da ga seznani s tveganji, ki so madilna za sklenjeni posel.
Informacije bi morale biti toZnikoma posredovane na nadin, da bi lahko v celoti
razumela ekonomske uiinke spremembe tedaja na viSino njunih mesednih
obveznosti, preradunane v domado valuto. Pri tem ni relevantna le vsebina
kreditne pogodbe, temved tudi morebitne informacije in dodatna pojasnila, ki
(ni)so bila posredovana med pogajanji, vkljudno z oglasi. Kljub obstoju izjave o
prevzemu valutnega tveganja je zato sodi5le, glede na zgoraj obrazloZeno,
presojalo, kakSna dejanska vsebinska pojasnila je tozenka nudila toznikoma pred
sklenitvijo kedita vezanega na tujo valuto oziroma ali je banka tozrikoma
tveganje kredita vezanega na CHF pojasnila celovito, v skladu z zahtevo po
profesionalni skrbnosti ter jima razkila informacije, pomembne za sklenitev
kreditne pogodbe,

ki

so bile resnidne in popolne na naiin, da so

bili

pogodbeni

pogoji zz potro5nika jasni in razumljivi.

35. PrvotoZnica je
o

zasli5ana

kot stranka izpovedala, da sta Zivela v

kjer ni bilo moZnosti odkupa, zato sta se z moZem priCela pogovarjati
Za kredit sta poizvedovala na veE bankah, in sicer na

in
in nikjer niso pri5li do
pogovora o CHF. Ves ias sta povpraievala samo o kreditu v EUR, ker nista
vedela, da kredit v CHF sploh obstaja. Ko sta z vso potrebno dokumentacijo prisla
ju je sprejel referent
na takratni
Pri izradunu evrskega
kedita je pojasnil, da ,,ne bo 5lo skozi", ker sta par 10,00 EUR prekatka za ta
kredit, razen de podalj5ata roanost, desar pa zaradi odhoda v
nista

2l

Vfiovno sodiSde RS v tem oziru sicer govori o kreditu v tuji valuti (deviznem kreditu),
vendar pa za kredit v tuji valuti in za kredit z valutno klavzulo veljajo enaka pravil4 kot Ze
obrazloZeno.
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je dejal, da imajo en super produkt brez tveganj, da so ta kredit vzeli
skoraj vsi na banki, da bo mogoce mesedni obrok nihal za procent ali dva v
kakSnem mesecu. sicer paje to tudi vse. Ob pripravi izraEuna jima je pojasnil, da

Zelela. Nato

imata 5e okrog

obveznosti do

EUR prostega limita pri CHF, da naj glede na neporavnane

vameta

Se

EUR do

EUR kredila

zraven in bosta imela vse pokrito. Nataninej5ih pojasnil v zvezi z nihanjem med
EUR in CHF nista prejela oziroma ni bilo omenjeno niti z besedo. Pogodbo so

pripravili na banki, na banki sta pogodbo tudi podpisala. Takrat je podrobno nista
brala, bandni referent jima je pokazal kje morata podpisati. Pri notarju jima
pogodba ni bila prebrana. Pogodbeno dolodilo o prevzemu valutnega tveganja je
prvid videla Sele v letu 2015, dejansko pa so to smatrali kot dvigovanje za procent

ali dv4 kotje bilo redeno. Navedenoje razumela v smislu, da se bo obrok poveial
za 10,00. 20,00, 30,00 EU& do pred nekaj let nazaj pa sploh ni vedela, da se lahko
poveduje tudi glavnica, deprav kredit redno odpladujeS. Banki kot finandni
ustanovije zaupala.

36. Enakoje v zvezi z okoli5dinami sklepanja keditne pogodbe in obstojem opozorila
na valutno tveganje izpovedal tudi drugotoZnik. Tudi iz njegove izpovedbe izhaj4

da kredita v CHF, dokler mu ga bandni referent ni ponudil, ni poznal, referent pa

je

in EUR stabilni valuti, in da se nima nidesar bati.
Redeno je bilo. da lahko pride do nihanja za procent ali dvq drugih pojasnil ni
bilo. ie bi mu pojasnili, kaj se lahko zgodi, kredita z iano zagotovo ne bi najel4
ker si weganja nista mogla privo5diri. Ob podpisu pogodbe jima je bilo pokazano,
kje naj podpi5eta, ker je sestavljeno tako kot so se dogovorili, izjave o valutnem
mu

povedal, da sta CHF

tveganju tedaj ni videl.

37.

Izpovedbe toZnikov o naiinu delovanja in svetovanja istega bandnega referenta pri

v svojih pisnih izjavah potrdile pride
in
(spis, list. 5t. l3l-134) ter
(spis, list. St. I36).
Kot Ze obrazloZeno, neposrednega zasli5anja navedenih prid nobena izmed
pravdnih strank ni zahtevala, sodiSde pa je ocenilo, da njihove pisne izpovedbe
sklepanju kreditnih pogodb so

zadostujejo za meritorno odloditev (Sesti odstavek 236.a ilena Zpp).

3E. Tako iz pisne izjave

izhaj4 da sta k toZenki pri5la na
prehodu 2007/2008 in potem, ko nista bila kreditno sposobna za najem kedita v
EUR ter sta se odlodil4 da bosta kredit iskala Se pri drugi banki, jima je banini
referent
pridel ponujati nov, super in vrhunski bandni produkt, ki
bi ga banka izpladala anuitetno, v najved treh korakih. po njegovih besedah naj bi

to bil kredit v CHF, stabilna valuta

brez kaksnihkoli Neganj, z morda
minimalnimi razlikami anuitet (2yo gor ali dol) v celotnem oMobju izpladevanja.
Sprejela sta informativni izradun, zastaviti pa sta morala ve6 nepremiinin, skleniti
Zivljenjska zavarovanja. Tudi notar ju ni niti z besedo opozoril na to, kaj
podpisujejo, omenjeno ni bilo nobeno tveganje, nobeno izrecno nihanje tedaja ali
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spomost dobravanja kredita navadnim driavljanom. Po sklenitvi pogodbe so

obroki in glavnica priieli naraSaati. ee bi bila ustrezno seznanjena s tak5nim
moZnim tveganjem se za ta produkt ne bi nikoli odlodila. Tudi pridi
je pri sklepanju pogodbe v CHF svetoval in pomagal referent
nadaljnjem dogajanju v zvezi z nihanjem teCajev, obrestmi in o drugih morebitnih

zapletih niso dobili nikakrine, niti slabe niti dobre informacije. V dasu iskanja
kreditnih sredstev so bili v razgovorih z resnim kupcem njihove nepremidnine v

in ob trditvi

bandnega svetovalca, da

spremembe tedaja CHF, saj

je tudi

v kratkem dasu ni

pridakovati

svetovalec gospod

sam najel manjsi
kredit v CHF, so bili kot druZinski kreditojemalci prepriiani, da bodo po prodaji
nepremidnine v
kredit odpladali najkasneje v enem letu po podpisu
kreditne pogodbe pri banki. Navedeno se ni zgodilo, saj se je poru5il trg
nepremidnin, kredit pa sejim zvi3uje.

39. Tudi kreditojemalci
, ki so kreditno
pogodbo sklenili pri toZenki (oziroma njeni pravni prednici), so imeli v zvezi z
obsegom pojasnilne dolZnosti banke podobne izkuinje.

40. Tako iz pisne izjave pride
(spis, list. 5t. 126 spisa) izhaja, da je v
aprifu 2007 pri toZenki najela dolgorodni kredit v CHF. Za kredit se je odlodila
izkljudno po nasvetu bankirja, strokovnjaka za bandne posle in je verjela, da ji je
bil kot laiku resnidno predlagan ugoden kredit. KakrSnokoli weganje v zvezi s
keditom

ji

ni bilo predstavljeno. Tudi prida
(pisna izjavq spis list.
5t. 129) se je z moZnostjo najema kredita v CHF semanil na banki. Iz njegove
pisne izjave izhaja" da mu je to moZnost predstavil zaposleni gospod
, ki muje ob sklepanju obljubil znatno niiji stroiek pri obrestih; povpraian

valutnih tveganjih, je bandni referent odgovoril, da tveganj praktidno ni.
Bandnemu svetovalcu je zaupal, kasneje pa je njegov dolg naraidal. Nadalje pa je

o

iz pisne izjave

(priloga ,46) razvidno, daje bil o moZnosti kredita v
CHF pouden na banki, da mu je bilo zagotovljeno, da gre za varen kredit, kerje

Svica stabilna driav4 da so kredit vzeli tudi Sef banke in nekateri drugi
usluZbenci, ter da je bilo valutno tueganje omenjeno zgolj betno. S strani banke so
ob tem zagotovili, daje to zgolj formalnosg saj je Svica finandno stabilna in vama

agotovilih iz pisne izjave pride izhaja, da je predvideval, da bo
kredit lahko odpladeval ietudi pride do spremembe do kakih l0%, ni pa pomislil,
drZava. Ob teh

da se bo s tem drastidno povedala glavnica. Pred sklenitvijo pogodbe od banke tudi
ni prejel nikakr5ne pisne primerjave ali izraduna viline kredita in viSine mesedne

anuitete ob spremembah tedaja CHF navzgor ali navzd,ol za dalj5e obdobje. prav
tako ni bil semanjen z gibanjem tedaja v prereklih obdobjih.

41.

Sodi5de

je ve{elo toZnikoma, ki

sta izpovedovala prepridljivo, prav tako pa so
njuno izpovedbo v pisnih izjavah potrdile tudi pride
ter
in
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,

ki

so pogodbo sklepale pri istem bandnem svetovalcu (g.

, s 6imer so se z obsegom svetovanja in pojasnili bandnega referenta tudi
same neposredno seznanile. Dodatno so iste okoliSdine v zvezi, s sklepanjem
kreditne pogodbe, pojasnile tudi pride
in
, kljub temu, da so ti pogodbo sklenili z drugim bandnim referentom
pri g.
,
pri referentki
)
oziroma pri bandnem referentu neznanega imena (
v pisni izjavi
bandnega referenta ne imenuje). Ker so pisne izjave prid ter izpovedbi toZnikov
medsebojno skladne, ujemajode in tvorijo zaokroZeno celoto, sodi5de ni nailo
razlogov, da bi podvomilo v njihovo verodostojnost kljub temu, da gre za osebe,
ki so v podobnem poloZaju kot toZnika (najele so kredit vezan na CHF).

42. Na podlagi obrazloZenega sodi5de zakljuduje, da

v

dasu sklepanja kreditnih

pogodb to2enka kreditojemalcema ni zagotovila natanCnih in obrazloZenih pojasnil
povezanih z valutnim tveganjem; iz zgoraj opisanih izpovedb in izjav je mogote

ugotoviti, da je tozenka toZnikoma ob sklepanju kreditne pogodbe dala sploSna
navodila povezana s kreditiranjem, medtem ko vedjega poudarka na morebitnem
valutnem in tedajnem tveganju, razen pojasnil4 da gre za stabilno valuto, ter da
lahko pride do manj5ih nihanj (l% ali 2Y,), ni bilo. Tako po presoji sodiida
toZenka pred skleniwijo pogodbe toinikoma

kreditnem razmerju,

ni nudila pojasnila o kompleksnem

v

katero toArika s podpisom kreditne pogodbe vstopata,
oziroma ni nudila ustreznega pojasnila o tem, da lahko tedajne spremembe
valutnega para EUfuCHF vodijo do biswenih sprcmemb vi5ine mesedne anuitete
in s tem vedjo skupno oceno stroikov kredita, kot bi jo bila toznika pripravljena
sprejeti, niti

ju ni

poudila o tem, kako bo na njuno kreditno obvemost vplivala

precejSnja depreciacija valure,

v

kateri toinika prcjemata dohodke. Ob tem
dodatno po presoji sodi5da nabora informacij, ki jih je bila dolira predstaviti
banka, ni dolodala le trenutna situacija glede valutnega razmerja med CHF in EUR
ter glede obrestne mere pri eni in drugi kreditni opciji, ampak je bila ta dolZna
predstaviti vse informacije, pomembne za oceno kondne cene kredita. Banka je
namred mogla pridakovati, da se bo oseb4

ki

i5de

krcdit, pred odlodila za kredit v

CHF, eeji bo predstavljen le s trenutno ugodno obrestno mero in niZjim obrokom,
kot pa de bi ji bilo pojasnjeno, da sprido nenapovedljivosti teiaja CHF/EUR ni

o tem, ali bo trenutno niiji obrok pomenil tudi konino niZjo ceno
kredita v primerjavi s keditom v EUR. Da bi si povpreden potroinik mogel
ustvariti predstavo o kondni ceni kredita oziroma o stopnj i/obsegu negotovosti
glede kondne cene kredit4 bi mu morala bitijasno podana informacija, da gibanja
mogode redi

teeaja ni mogode napovedovati, da so moZne tudi zelo velike spremembe, v kak5ni

-*20-

meri bi te lahko vplivale na zmoZnost odpladevanja kredita in
pomembnega vpliva tudi, da

je

v

primeru

odloditev za tak kredit zelo tvegana.22 Kot 2e

obrazloZeno, iz dokaznega postopka ne izhaja, da bi toZenka v obravnavani zadevi

kredit predstavila na tak nadin.

43. Pisne izjave prid

toZenke

) oziroma izpovedba pride
sodiSda ne morejo izpodbiti. Pridi
in

tega zakljudka

kot kreditojemalca

kreditne pogodbe (ne glede na vrsto valute) nista sklenila pri bandnem referentu
oziroma ime bandnega referenta iz pisne izjave pride ne izhaja
(

baninega svetovalca ne imenuje,

je pogodbo sklenil pri

svetovalki): glede na to, da se v predmetni zadevi presoja ali je bila pojasnilna
doltuost izpolnjena v sedanji konkretni zadevi (ob sklepanju kreditne pogodbe s
toZnikoma) so po presoji sodi5da zanesljivej5e izpovedbe oziroma pisne izjave
prid, ki so kreditno pogodbo sklenile pri istem bandnem svetovalcu kot toZnika
(zaradi neposredne seznanitve z nadinom delovanja in svetovanja dotidnega
bandnega referenta). Prav tako pa

na podlagi pisnih izjav prid ni

mogode

prepridljivo zakljuditi, da je bila pojasnilna dolZnost izpolnjena na nadin, kot je
zadrtalo Vrhovno sodi5de Republike Slovenije. Obe pri6i namred v pisni izjavi
zapi5€ta, da sta

bili

seznanjeni z valutnim tveganjem, zaradi desar se za kredit te

vrste nista odlodili, pri tem pa nobena izmed prid podrobneje ne pojasni, kaj

je

omenjena seznanitev z valutnim tveganjem dejansko obsegala.

M.

Dalje

je iz pisne izjave pride

razbrati informacije v ztezi z

zaSdito bank pred valutnim in tedajnim tveganjem, medtem ko informacij v mezi z

obsegom pojasnilne dolinosti v pisni izjavi ni.

45.

lz

pisne izjave pride
in
baninih referenrov
zaposlenih pri toZenki, sicer izhaj4 da sta kreditojemalce seznanila lako s
kreditom v EUR ter da sta pred skleniWijo predstavila ved moinih scenarijev v
okvim potencialne moZnosti spremembe teiaja CHF, vendar na podlagi navedenih
pisnih izjav, potem ko je ved kreditojemalcev in toZnika zatrdila, da kak5nih
opozoril v zvezi z valutnim tveganjem ali izraiunov za pretekla obdobja ni bilo,
poleg tega, da toinika keditne pogodbe pri omenjeni svetovalki ali svetovalcu
nista sklepala, prikaz zgodovinskega oMobja gibanja tedaja pa avtomatidno ne
pomeni izpolnitve pojasnilne dolZnosti, po presoj i sodi5da navedeni izjavi ne

je toZenka pojasnilno dolZnost v konkretnem
obsegu in na nadin, kot sta pravni standard jasnosti in

dajeta prepridljivega zakljudk4 da

primeru izpolnila v
razumljivosti pogodbenih pogojev zastavila Vrhovno sodi5de Republike Slovenije
in SodiSde EU.

22 Tako tudi Vi5je sodiSte v Ljubljani sodba opr.
20 in

2l

obrazlo2itve.
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St.

tI Cp 1939D019 z dne

12. 5.2020, toaka

46. Nadalje pa sodiSde na podlagi izpovedbe priCe
, ki je zasliSan
izpovedal, da je ob skleniwi pogodbe strankam predstavil obe ponudbi (kedit v
CHF in kredit v EUR) in pojasnil, daje gibanje tedaja v prihodnje neznano, zato je
podano valutno tveganje, zakljuduje, da je navedeno skladno z izpovedbo
toZnikov, iz katere izhala, da sta po predstaviwi ponudbe za kredit v EUR" prejela
5e ponudbo za kredit v CHF, pri iemer sta v zvezi s slednjim prejela dokaj
pavSalna pojasnila vezana na CHF (to je, da bo tedaj CHF nihal a lYo ali 2%),
medtem ko na podlagi izpovedbe pride ni mogode zanesljivo zakljuditi, da bi prida

toZnikoma pregledno pojasnila konkretno delovanje mehanizma (kredita vezanega
na tujo valuto), tako da

bi lahko toinika kot potrosnika na podlagi natandnih in

razumljivih meril presodila, kak5ne so ekonomske posledice na njune finandne
obveznosti (ekonomski poloZaj), ki iz najema tak5ne kreditne pogodbe izhajajo.
Da bi bandni svetovalec toinikoma predstavil kako bi na njune keditne
obveznosti vplivala precejSnja depreciacija zakonitega pladilnega sredstva
prebivali5da toZnikov iz izpovedbe pride ne izhaja. Totuika sta na podlagi prejetih
pojasnil bandnega referenta po presoji sodiSia razumela slovnidni in besedni
pomen izraza valutno tveganje, vendar jima sam nadin delovanja navedenega
mehanizma zaradi nezadostnih pojasnil ni biljasen oziroma se na podlagi splo5nih
navodil baninega referenta sploh nista zavedala. da delovanja navedenega
mehanizma celoslno ne razumeta (kot je dejansko izpovedala tudi prvotoimica, ni
vedela, da lahko zaradi nihanja tedaja naraiCa glavnicq Ceprav jo redno
odpladuje).

47. Na naveden zakljudek sodi5da ne vpliva dejswo, da sta imela toZnika moZnost
konverzije in moZnost izbire med kreditom v EUR in kreditom vezanim na CHF.
Moinost konverzije ne pomeni, da sta imela toZnika moZnost izogniti se
posledicam tedajnih tveganj. Pogodbena stranka namreC ni dolZna odvradati
Skodljivih posledic na nadin, da utrpi enake ali 5e huj5e posledice. Tudi moirost
izbire med dvema keditoma ob skleniwi pogodbe, tj. keditom v CHF in
kreditom v EUR 5e ne pomeni, da bi se bila toinika lahko izognila zatrjevanim
negativnim posledicam.rl

48. Po presoji sodi5da toi€nka tako ni uspela z zadostno stopnjo materialne resnice
(stopnjo prepridanja) izkazati, da je toZnikoma zagotovila vse potrebne
informacije, potrebne za sprejetje poudene in preudame odloditve za sklenitev
kreditne pogodbe. Dokazno breme v tem oziru je bilo na toZenki. ToZnikoma so
bila dana le splo5na pojasnil4 da lahko pride do manjSih nihanj, medtem ko v
postopku ni izkazano, da bi toZrenka toZnikoma pregledno pojasnila konkretno
delovanje mehanizma (kredita vezanega na tujo valuto), tako da bi lahko toZnika
kot potro5nika na podlagi natandnih in razumljivih meril presodila, kak5ne so
ekonomske posledice na njune finandne obveznosti (ekonomski poloiaj),
23 Tako tudi Visje sodisde v Ljubljani opr.

st.

Cp 789/20t8
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ki

iz

najema takine kreditne pogodbe izhajajo. ToZenka prav tako ni izkazala. daje kot

o tem, kako bi na
obroke za odpladilo posojila vplivala zelo velika depreciacija zakonitega
plaiilnega sredstva drzave dlanice, v kateri sta imela toznika stalno prebivalisde.
ToZnika po oceni sodiSda tako nista bila obveidena o vseh elementih, ki bi lahko
vplivali na obseg njune obvemosti in na podlagi katerih bi lahko kot obidajno
finandna ustanova toirikoma posredovala vsaj informacije

obveSdena

in

razumno pozoma potro5nika presodila predvsem skupne stroike

svojega kredita oziroma na podlagi sploSnih pojasnil, ki so jima bila dan4
upoitevajod pri tem, da gre za tipske pogodbe. ki so bile vnaprej pripravljene s
strani toZenke, nista v celoti razumela ekonomskih udinkov spremembe teiaja na
obseg njunih obveznosti. Ne glede na to, da tudi pretirana skrb za kreditojemalca

ni v njegovo korist, saj se mora na koncu, kot rzzumen, preudaren in svoboden
subjekt, vendarle sam odlociti, kateri kredit mu najbolj ustreza, je na drugi strani
nastopala toZenka kot strokovnjakinja na bandnem podroiju, zato jo je zzvezovala
vi5ja stopnja skbnosti (skrbnost dobrega strokovnjaka" drugi odstavek 6. dlena
OZ), kr po oceni sodiSda 5e toliko bolj velja v primerih sklepanja pogodb s
potroSnikom, ki finandni ustanovi zaupa, s dimer zaupa tudi njenim zagotovilom o
varnosti in ustreznosti dolodenega kedita.
49. Tako sodi5ie zakljuduje, daje pogodbenim pogojem keditne pogodbe toZnikov v
delu, v katerem so ti zadevali vezanost na tujo valuto primanjkovalo preglednosti,
oziroma ti pogodbeni pogoji niso bili jasni in razumljivi. Vendar slednje vodi do
nidnostne sankcije Ie v primeru, deje istoiasno podana tudi nepo5tenost, torej deje

banka

hkati

ravnala

v slabi veri in je ob sklepanju pogodbe med pravicami in

obveznostmi pogodbenih strank obstajalo znatno neravnoteZje.2o eeprav lahko v
dolodeni meri pomanjkanje preglednosti pogodbenega pogoja nakazuje na njegovo

nedovoljenost, mora sodiSde kondni zakljudek o nedovoljenosti pogodbenega
pogoja opraviti glede na vsebino zadevnega pogodbenega pogoja, okoli5dinami
podanimi

v

dasu sklepanja pogodbe ter

v skladu s smemicami podanimi s strani

SodiSda EU.
Presoja dobre vere in obstoja znatnega neravnoteZja

24 Ku je potrdilo tudi Vrhovno sodi5de RS v najnovejli sodni praksi opr. St. II lps 3212019,
toaka l8 obrazlozitve. Posredno ali neposredno je to stalisce razvidno tudi iz ved odlotb
Sodi5aa EU, iz katerih izhaja, da pomanjkanje preglednosti samostojno Se ne pomeni
nedovoljenosti pogodbenega pogoja, temvea je potrebno njegovo nedovoljenost presoditi Se
na podlagi meril iz prvega odstavka tlena 3 Direktive, zato so lahko tudi pogodbeni pogoji,
ki so pregledni, nedovoljeni v smislu dlena 3 zaradi svoje neumynote2ene vsebine. prim.
zadeve C-421/14, Banco Primus, toaka 64 in 67, zadeva C-l 19/l'7 Lupean in Lup€an, toake
22-31 in zzdeva C-l | 8/ l7 Dunai, tocka 49.
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50. Dejswo je, da so posledice uresniditve valutnega in obrestnega *eganja za
potroSnika praviloma huj5e kot za banko, saj je kredit za potroSnika obidajno ie
samo po sebi obdutno finandno breme, medtem ko posamiden potroiniSki kedit na
poslovanje banke nima posebnega vpliva.

51. Iz trditvene podlage toZnikov izhaja oditek toZenki, da pri sklepanju pogodbe
toZenka ni razkrila realne moZnosti sprememb menjalnih tedajev in tveganj v
zvezi, s skleniwijo posojila vezanega na tujo valuto, pri tem paje za tak5na matna
tveganja, ki se bodo na dolgi rok uresnidilq kot strokovna institucija vedela terje
tako ravnala v slabi veri.

52. Presojo dobre vere

je

toZenke

je

sodi5de opravilo na trenutek sklenitve pogodbe, saj

skladno, s sodno prakso Sodi5da EU, prvi odstavek dlena 3 Direktive 93/13,

potrebno razlagati na nadin, da se presoja nepo5tenosti pogodbenega pogoja opravi
glede na trenutek, ko

okoli5dine, ki

v

bijih

je bila pogodba sklenjen4 pri

demer

je treba upoitevati vse

banka kot strokovnjakinja na bandnem podrodju lahko pomala

navedenem trenutku,

in ki bi lahko vplivale na pomejSe izvajanje navedene

pogodbe.

53. Za presojo toZenkine dobre vere oziroma njene poStenosti je potrebno ugotoviti ter
oceniti, s kakSnimi informacijamije glede gibanja tedaja CHF toZenka razpolagala
2007. Tu so
v dasu sklepanja spome kreditne pogodbe, torej konec
pomembne objektivne okoliSiine ter dejstvo, da je toZenka za podrodje poslov, kot
je obravnavani, strokovnjak, torej profesionalna oseba. Po presoji sodiSda je
tak5nim osebam nedvomno bolje kot potrolnikom mano stanje splo5nega gibanja
tedajev in valut ter razlogi zanj. Vendar to 5e ne pomeni, da

je

toZenka

v

dasu

sklepanja predmetne keditne pogodbe lahko pomala oziroma napovedala obdobje

in obseg spremembe valutnega razmena. ToZnika zatrjujet4 da je Ze na podlagi
zgodovinskega gibanja tedajev toZenka morala vedeti, da se bo zaradi nizkih
obrestnih mer za CHF in visokih za EUR uresnidila rast tedaja CHF v
dolgorodnem obdobju, teh informacij pa to2nikoma ni razkila, temved je toznika

v CHF kot vamem
produktu z minimalnim tveganjem. Povedano drugade oditek tozenki je, da je
zavajala s sprenevedanjem o nihanju tedaja CHF in kreditu

glede na znanje o gibanju tedajev vedel4 da so tveganja apreciacije CHF realna
oziroma celo pridakovana ter kvantitativno neomejena ter je tako s prodajo
produkta toZnikoma ravnala nepoiteno.

54. lz zgodovinskega grafa gibanja valutnega para CHF/EUR (priloga A4) izhaja, da
je CHF precej naraidal v obdobju med letoma 1970 in 1980, nato je bil beleZen
padec CHF, okoli leta 1983 paje ponovno zaznati rast CHF. Od leta 1983 je tedaj
CHF rasel in padal, vendar brez drastidnih odmikov (tudi de so bili, so bili
kratkotrajni). v letu 1999 (ko je bila uvedena valuta EUR), je tedaj CHF/EUR
maial pribliZno 1,6, medtem ko je bil v trenutku izpladila posamemih delov

24.

kredita tedaj pribliZno enak, in sicer je zna5al 1,64E6 (izpladila delov kedita dne

2007) oziroma 1,6504 (izpladilo preostanka kredita dne
.2007, spis,
list.5t.22-23, oboje v zadevi ni bilo prerekano). Iz predloienega zgodovinskega
grafa nadalje izhaja 5e, da se je pravi skok volatilnosti tedaja CHF napram EUR
zgodil 2008 (splo5no znano je, da je septembra 2008 pri5lo do propada banke
Lehman Brothers, ki seje nadaljevala v sproZitev globalne finandne krize). CHFje

nato napram EUR do sredine leta

20ll

apreciiral. Da bi omejila nadaljnji padec

Geaja EURJCHF, je Svicarska centralna banka nato septembra 201

I fiksirala tedaj
CHF v razmerju do EUR, in sicer okoli 1,2 CHF za I EUR. Zaradi negativnih
posledic, ki bi jih lahko prineslo nadaljevanje tak5ne politike, je nato dne 15. l.
2015 opustila vzdrtevanje fiksnega tedaja in ga prepustila trgu. Vrednost CHF
napram EUR je tedaj narasla za ved kot 20 % (kot je splolno znano in kot je
navajala tudi tozena stranka, spis list. 5t. 106, toZnika pa navedenega nista
prerekala).

55. Takinega ukrepa tujega nacionalnega organa (Svicarske centralne banke), ki je
povzrodil enkaten dvig vrednosti CHF nasproti EUR v nekje osmem letu
izvr5evanja pogodbe toienka ob sklepanju kreditne pogodbe po presoji sodiida ni

mogla predvideti. Odloiitev Nacionalne banke Svice, da dne 15. l. 2015 ukine
fiksni tedaj CHF v razmerju do EUR, je bilo veliko presenedenje tako za medije,
finandne analitike, politike, gospodarstvo in prebivalce Svice, pa tudi za Svicarsko
vlado (kot to izhaja iz dopisa Banke Slovenije z oznako: 26.00.03M117-ll z dne
19. 6.2017, prifoga

Bl4), enako stali56e paje v identidnih zadevah zavzela tudi
je
sodna praksa: tako
denimo Vi5je sodi5de v Ljubljani v sodbi in sklepu opr. St. II
Cp 197712017 (toika 38 obrazloZitve) izpostavilo, da toZenka ex ante v trenutku
sklepanja kreditnih pogodb trenutka oziroma sploh obdobja in obsega spremembe

valutnega razmerja nikakor ni mogla poznati niti ga s kakrinokoli stopnjo
zanesljivosti napovedovati ali pridakovati, saj objektivno gledano to ne imira iz
njene sfere in na to tudi ni imela nikakr5nega vpliva. Gre za absolutno domeno

ki vodi in izvaja monetarno politiko Svice.
javnopravna
Gre za oblastvena
pooblastila centralne banke tuje drZave, ki jih
poslovne banke drugih drZav ne morejo pomati, kaj Sele na njih vplivati. Vse
nacionalne Svicarske centralne banke,

navedeno dokazuje, da zanesljive in natandne napovedi glede oMobja in obsega
spremembe valutnega razmerja niso mogoie. Navedeno pot{uje tudi prispevek

(priloga 836), v katerem je obrazloZeno, zakaj je napovedovanje
deviznih tedajev skoraj nemogode.

56. Kot 2e obrazloZeno, je

v

sami naravi tveganja nepomavanje prihodnosti in
neobvladovanje dejavnikov, ki vplivajo na realizacijo weganja. Vendar navedeno
ne pomeni popolne nenapovedljivosti gibanja tedaja. Za strokovnjake je vpliv
dolocenih dejavnikov gotovo predvidljiv (kadar gre za dejavnike izvirajode iz
normalnih trZnih in ekonomskih razmer), ne morejo pa predvideti gospodarskih
kriz ali enostranskih ukrepov, kakrien je bil v konketnem primeru ukrep Svicarske
25

je imel najveiji vpliv na vrednost CHF (veiji kot globalna
kriza v letu 2008, kot je 2e bilo pojasnjeno zgoraj). Tako toZenki ni mogoCe
ocitati, da je z (malomarno) opustitvijo pojasnilne dolZnosti toZnika privabila v

centralne banke, ki

ekstremno tvegan posel, saj glede na gibanje tedaja med letoma 1999 in 2007 (das

od uvedbe EUR do trenutka skleniwe keditne pogodbe, kot obrazloZeno zgoraj),
ki je bilo relativno stabilno, ob skleniwi keditne pogodbe ni mogla radunati na
nenadne visoke apreciacije CHF napram EUR. Tak5ni situaciji (najprej globalna

kriza v letu 2008 in nato 5e ukrep Svicarske banke v letu 2015) namred nista
izvirali iz sfere toZenke in na to tudi ni imela nikakrinega vpliva. Pri ukepu iz leta
2015 je 5lo za absolutno domeno nacionalne Svicarske centralne banke, na katero
tuje poslovne banke nimajo vpliva in je tudi ne pomajo, kot Ze obrazloZeno.r5
Enako staliSde izhaja tudi iz odloditev Vrhovnega sodi5da Republike Slovenije: v
odlodbi opr. 5t. II Ips 13712018 (toika 32 obrazloZitve) je namrei tudi Vrhovno
sodi3de Republike Slovenije poudarilo, da noben strokovnjak ne more predvideti

enostranskih ukrepov, kakr3en

je bil v

konketnem primeru ukrep 5vicarske
Vrhovno sodiSde Republike Slovenije

iz leta 2015. Enako je
poudarilo tudi v odlodbi opr. 5t. II lps 195/2018 ter ob tem izpostavilo 5e staliSde,
da so se oboji - tako banke kot kreditojemalci - vsekakor morali in mogli zavedati

centralne banke

valutnega tveganj4 kar pa ne pomeni, daje bila uresnieitev tveganja napovedljiva

z dolodeno stopnjo natandnosti. Posledidno so se oboji morali in mogli zavedati,
da je tveganje realno oziroma da ni priiakovati, da bo v naslednjih 25 letih, za

kolikor sta toZnika sklenila kredit, razmerje ostalo na enaki ravni (ali zgolj
padalo), in sicer neodvisno od monetame politike Svicarske centralne banke, torej

detudi ta ne bi sprejela ukrepov, ki so imeli na tedaj najvedji vpliv. Drugade
povedano: mogli so se zavedati, da je tveganje realno, in da se lahko v dobi
odpladevanja kedita kadar

koli uresnidi oziroma, da se v dolodeni meri najbrZ

celo bo uresnidilo.tu Na tej podlagi se zato kot neutemelj en izkaie oiitek toZenki,

je

2e ob sklenitvi spome kreditne pogodbe vedel4 da se bo tedaj CHF v
prihodnje gibal za kreditojemalce neugodno, oziroma, da je lahko takino gibanje
teiaja CHF vsaj zanesljivo pridakovala. Slednjega namrei po obsegu in dasu
da

nastanka ni bilo mogode napovedati.

57. Y mezi z obstojem slabe vere banke toZnika velik pomen pripisujeta dejswu, da
je Banka Slovenije v juniju 2005 izdala Poroiilo o finanini stabilnosti (priloga
A7), iz katerega izhaja da je zandi velike volatilnosti CHF mogoda realizacila
weganj pri komitentih, julija 2006 in decembra 2007 (oba priloga Al9) pa je
bankam posredovala 5e dopisq da morajo komitente celovito informirati o
tveganjih.

58. Navedeni dokumenti slabe vere toZenke ne izkazujejo. Y zvezi s porotili Banke
25 Taksno stalisae je zavzeto tudi

v odlotitvah

VSRS, opr. st. II lps 137/2018 in ll lps
ll Cp 1977/2017 z dne I . 3. 20 | 8.

t9512018, obe z dne 25. 10. 2018 ter v odloaitvi VSL opr. at.
26 Todka 55 obrazloZitve.

26

Slovenije o finandni stabilnosti iz let 2005, 2006, 2007 in omenjenimi dopisi
Banke Slovenije je namred sodna praksa 2e zavzela jasno stali5de, da ti
predstavljajo le sploSne napovedi (Vrhovno sodi5de Republike Slovenije, sklep
opr. 5t.

II lps

137/2018, todka 29 in 32). Po besedah Vrhovnega sodi5da Republike

Slovenije gre preteZno za splo5na opozorila o dolZnosti poslovnih bank,

ki

niso

presegala tistih, izhajajoiih iz takrat veljavnih predpisov, ter nadela vestnosti in
po5tenja. Banka Slovenije preteZno opozarja na celovito informiranje potro5nikov
o valutnem tveganju. Nadalje seje Vrhovno sodi5de Republike Slovenije v zvezi s

poroiilom Banke Slovenije o finandni stabilnosti iz leta 2005, na podlagi katerega
sta toznika v postopku trdila, da so iz njega izhajale jasne informacije o povedani
stopnj i weganj4 ki jih je toZ€nka zamoldala, postavilo na staliSde, da navedeni
dokument ni vseboval tak5nih informacij, da bi toZenka lahko ritzumno
pridakovala, da potro5nik, de bi bil z njim seznanjen, ne bi sprejel spomega
pogodbenega pogoja. Poudarilo je, daje logidno, da Banka Slovenije leta 2005 ni
mogla imeti v mislih za ta obravnavani primer odlodilnih razlogov za apreciacijo,
do katere je priSlo zlasti leta 20ll in 2015 zaradi gospodarske krize in
nenapovedanega ukrepa Svicarske centralne banke. Dodalo

je, da zanesljive in

natanane napovedi glede obdobja in obsega spremembe valutnega razrnerja niso

kotje bil ukep v letu 2015, kije
imel odlodilen vpliv na vrednost CHF. Glede na to, daje 5lo za sploSna opozorila,
ki se kasneje niso realizirala (to staliSde je Vrhovno sodi5ie Republike Slovenije
ponovno potrdilo kot pravilno tudi v najnovejSi odlodbi na temo Svicarskih
frankov - sodba opr. 5t. II Ips 3212019, to1ka 21 obrazloLi*e), jih roZenla
toinikoma ni bila dolZna predoditi in v tem oziru, torej tudi ni mogla ravnati v
slabi veri. Na podlagi navedenih dopisov to2€nki prav tako ni mogode oditati
vedenja o negativnem gibanju tedaja valutnega para EUR/CHF v 5kodo EUR. Iz
dopisa iz leta 2006 izhaja opozorilo, da mora biti informiranje strank celovito, da
morajo biti banke ie posebej skrbne pri informiranju potrosnika glede vseh
tveganj, ki jih produkti prinaiajo. Iz dopisa iz leta 2OO7 izhaja opozorilo na
upodasnitev gospodarske rasti in na moZnost miievanja tedajev vrednostnih
papirjev in nepremilnin. Opozarja se banke na weganja sprememb te.ajev in na
dobre prakse pri vsakodnevnem poslovanju s komitenti. Banka Slovenije v tem
oziru inazi priiakovanje, da banke komitentu prednostno predstavijo svojo
ponudbo produktov v evrih ter na tej osnovi izradunajo kreditno sposobnost
komitenta, za komitenta, ki Zeli skleniti kreditno pogodbo v tuji valuti pa ocenijo
mogode, sploh kadar gre za enostranske ukrepe,

kreditno sposobnost upoitevajod manj ugodne pogoje najemanja enakega posojila
v EUR. Gre torej za splo5na opozorila na dolZnosti poslovnih bank, kijih te imajo
Ze na podlagi ZVPot in ZVPotK, pri tem paje opozorila Banke Slovenije potrebno

razumeti zlasti v ludi ciljev in nalog, ki jih ima na podlagi Zakona o Banki
Slovenije (ZBS-I); ta je bankam opozorila veulna na okolildine sklenitve

kreditnih pogodb v tuji valuti poslala z namenom lastne izpostavljenosti bank
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v

menjalnem tedajurT in ne z namenom prepovedati sklepanje
navedenih kreditov. Da publikacija Porodilo o finandni stabilnosti ni namenjena
napovedovanju gibanja devimega teeaja v prihodnjem obdobju, temved je 5lo
spremembam

samo za opozorilo bankam in ostalim deleZnikomv zvezi s potencialnimi weganji,

ki

jim

ti deleiniki

v

bodode, izhaja tudi iz dopisa Banke
Slovenije oznaka 2.09.7 -3/2018-94 z dne
2019, v kateri se Banka Slovenije
sklicuje tudi na depe5o iz Veleposlani5tva RS v Bernu z dne 16. l. 2015 (priloga
B37). Banka Slovenije ni mogla predvideti dasa in obsega ukrepov tuje nacionalne
so

lahko

izpostavljeni

banke. Napovedana apreciacija CHF se je zaiela zlagoma uresnidevati Sele dez
slaba

tri

leta po izdaji dopisov, do ukrepa Svicarske Centralne banke, ki

je

na

toZnika najbolj vplival in na katerem tudi gradijo svojo toZbo, paje pri5lo Sele dez

slabih deset let (2015), pri demer je splo5no znano, da je medtem nastopila
svetovna gospodarska kriza.z8 Ti dopisi torej nikakor ne dokazujejo toZenkine
nepoStenosti oziroma slabovemosti.

59. ToZnika sta s€ pri zatrjevanju obstoja slabe vere toZenke sklicevala tudi

na

strokovne dlanke iz Porodila o finandni stabilnosti iz meseca maja 2007 (sklicevala

sta se na stran 12 in I9), vendar navedenega porodila v spis nista predloZila,
sodi5de pa se posledidno do njega ne more opredeliti. Dejswo, da je Porodilo o
finandni stabilnosti javno objavljeno ne pomeni, da ge zz splo5no mana dejstva
ter toznikov ne odvezuje obvemosti predloiiwe ustremega dokaznega gradiva v
predmetni pravdni zadevi (rdiweno in dokamo breme

v

pravdnem postopku).

Enako velja za opozoila, Mednarodnega denamega sklada (lMF, Financial
stability assessment, including reports on the observance of standard and codes on
the following topics, Washington, avgust 2004), na katero se toZnika sklicujet4
vendar omenjenega dokumenta ne prilagata, ter za opozorila Agencije za nadzor
nad finandnim sistemom v Avstriji (Finanacial Market Authority in Osterreichsche
Nationalbank) iz leta 2006 in 2008 ter s tem povezane izdaje zloirnke o weganjih
kreditov v CHF,

kijih

toZnika v postopku prav tako nista predloZila.

iz leta 2006

(priloga A20) vsebuje podatke o obsegu
poslovanja toZenke s krediti z valutno klavzulo ter nadinu obvladovanja bandnih
weganj, med katerimije tudi teiajno weganje (str. 15, 23), medtem ko iz njega ne

60. Poroiilo

k

izhajajo kakr5nikoli podatki vezani na dobro/slabo vero toZenke.

61. Za presojo slabe vere toZenke prav tako po presoji sodi5da ni relevantna pisna
(priloga A23), ki poleg tega da ni v jeziku, ki je v
izjava
uradni rabi sodi5da, opisuje ravnanje bank v
in ne v Sloveniji ter tako za
presojo ravnanj bank oziroma konkretneje toZenke ne more biti upo5tevna. Enako
velja za izjavo francoske bandnice ga.
in
(predsednik uprave
banke), na kateri se toZnika sklicujeta v okviru
27 Viijc sodiidc. v Liubljani sodba in sklep opr'.5t. ll Cp 84912017.
28 ViSje sodiSde v Ljubljani sodba in sklep opr. St. ll Cp 1977/2017.
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svojih toZbenih navedb (spis, list. St. 73). Ker se v konkretni zadevi presoja slaba
(priloga
vera toienke, za presojo prav tako ni relevantna izjava

Al4)

zaposlenega pri

za katero ni izkazano, da bi bila

s toZenko na kakrinikoli nadin povezana, ali izjava neimenovanega slovenskega

bandnikq na katero se toZnika sklicujeta v okviru toZbenih navedb (spis, list.

5t.

73).

62. Ker je gibanje tedajev in gibanje valutnega razmerja nenapovedljivo, slabe vere
toZenke ne more potrditi niti graf gibanja tedajev Bloomberg forecast (priloga
Al6): grafje v letu 2005 in 2006 napovedal moinost gibanja tedaja oziroma porast
CHF, vendar so se te napovedi pokazale za nepravilne Ze v letu 2007 in naslednjih
letih, v nobenem primeru pa niso predvidele nepridakovanih ukrepov Svicarske
nacionalne banke

v letu 201I in 2015, ki jih ni pridakoval nihie (kot Le zgoraj

obrazloieno).

63. Y zvezi z oditkom to2nikov o tem, da je toZenka, s sklenitvijo kreditne pogodbe
veune na tujo valuto ustvarjala nesorazmerne koristi, sodisde dodaja 5e, daje 182.
ilen Zakona o bandni5wu (ZBan-l), ki je veljal v dasu sklepanja spome kreditne
pogodbe, dolodal, da mora banka naloZbe, zaradi katerih je izpostavljena
tveganjem morebitnih izgub zaradi spremembe obrestnih mer, tedajev tujih valut,
spremembe cen oziroma drugim trZnim tveganjem, ustrezno uskladiti z
obveznostmi banke, katerih viSina je odvisna od enakih sprememb, in ustrezno
upravljati s tveganji, povezanimi z neusklajenimi postavkami. Po€nostavljeno to
pomeni, da se banka od weganj ogradi in ima nevtralno pozicijo (kot to izhaja iz

pajo
zaveztje zakon in ne gre za njeno poslovno odloditev. Glede na obrazloZeno je
tozadevno zakljuditi, da se toi€nka iz naslova sprememb gibanja tedaja CIIF
nikakor ni mogla okoriSdati, zato ne vzlrilijo navedbe toZnikov, da kredit v CHF

pisne izjave pride

spis list. 5t. 153), k takinemu ravnanju

banki omogo6a pridobivanje nesorazmerne koristi.

64. Dodatno pa v mezi

z oiitkom to2nikov, da bi jima to2enka ob sklepanju pogodbe

morala prikazati grafe za oMobje v preteklosti enaki rotnosti njunega kedita,
sodi5de zakljutuje, da predpisanega todnega nadina informiranja ni'n, takSnih
specifidnih zahtev pa v dasu sklenitve pogodbe ni predvidevala niti nacionalna
zakonodaja. Po stalisdu Vrhovnega sodiSda Republike Slovenije bi nadin
informiranja v ekstenzivni obliki lahko vodil do todke prezasidenosti z
informacijami in s tem omogodal tudi manipulacije in zzvajanjt (na primer z
prikazom hipotetiinega, celo Spekulativnega gibanja tedaja v korist potro5nikov)ro,

29 Bistvo sodbe Sodi5le EU v zadevi Andriciuc je predvsem v tem, da mora biti stoPnja

informiranja potrosnikov dololene intenzivnosti, ne pa v predpisovanju totenega natina
informiranj4 npr. z izdelavo grafidnih prikazov in iaaCunov.

30 Toaka 52 obrazloZitve.
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I

sklicevanje

na

simulacije

in

grafe gibanja tedaj4 ob upo5tevanju,

da

napovedovanje gibanja tedaja ni moZno, pa bi se po presoji sodiSia zdi utemeljeno

zgolj ex post, potem ko se je Neganje spremembe valutnega razmerja

2e

uresnidilo.

65. Glede na obrazloZeno sodi5de zakljuduje, da na podlagi izvedenega dokaznega
postopka ni prepridljiv zaklju6ek, daje toZenka pri sklepanju pogodbe

s

toinikoma

oziroma pri ponujanju bandnega produkta toZnikoma ravnala v slabi veri, saj
ukrepov, ki so vplivali na obdutni dvig tedaja CHF ni mogla predvideti, prav tako

ni mogla predvideti kdaj bo do kriznih dasov pri5lo, in da bodo ti tako znatno
vplivali na sklenjene pogodbe v Svicarskih frankih. ToZenka ob sklepanju
pogodbe, deprav toinikoma ni nudila zadostnih pojasnil, vendarle valutnega
tveganja ni v slabi veri opisovala kot neobstojedeg4 prav tako ni trdila, da se tedaj

franka med odpladevanjem ne bo spremenil oziroma se bo spremenil le v korist
potro6nika, zato ni mogote zakljuditi, da je bil potrosnik namerno zaveden. Ob
upostevanju vseh okoli5Cin, ki

jih je kot strokovnjakinja v trenutku

sklepanja

pogodbe poznala in ki bi lahko vplivale na pomejie izvajanje navedene pogdbe,

po presoji sodi5ia pri sklepanju pogodbe vezane na CHF ni ravnala v nasprdu z

zahtevo dobre vere in ni v slabi veri breme tedajnega weganja preloZila na
potroinika. Slo .je ,a nepredvidljive dogodke, za katere to2enka v dasu skleniwe
spome pogodbe ni mogla vedeti oziroma jih pomati. tahko (in morala) je pomati
tedajna tveganja povezana z ,,normalnimi" ekonomskimi zakonitostmi (delovanje

trga in s tem povezano gibanje obrestnih mer), ni pa mogla poznati dejstev
povezanih s trenutkom pojava finandne in evro krize in enostranskimi ukrepi
Svicarske banke. Tak5no staliSde je skladno tudi s staliSdem generalnega
pravobranilca Wahl v zadevi C-186/16. Ta je zzvzel stali5de, ,,da od fmanine
institucije ni mogoie zahtevati, da napove nepredvidliiv ramoi dogodka in
potroinika o takem razvoju obvestl kaktien je maiilen za nihanja menialnih
leiajev valut ter od tega fnantne inslitucije zohtevati, da prevzame odgovornost
za njihove posledice. "3l

66. Ker iz to2bene naracije smiselno izhaja 5e, da naj bi toZenka kredite te vrste
.,forsirala", sodiSde dodaja 5e, da navedeno iz dokaznega postopka ne izhaja. Kot
je razvidno iz letnega poroCila za toZenko iz leta 2006 (priloga A20) so kediti z
vafutno klavzulo prebivalstvu ztasli zz l4%o (str. l5). Posledidno po obsegu, torej
krediti vezani na tujo valuto niso dosegali ali presegali keditov v domaii valuti,
zato sodi5de zakljuduje, da tak5en otitek toZ€nki v predmetni zadevi ni prepridljivo
izkazan. Drugih dokazov v tej smeri toZnika nista predloZila.

67. Glede na zgoraj obrazloZeno sodiSde zakljuduje, da v konkretnem primeru toZenki
ni mogoie oditati ravnanja v slabi veri. Sodi5de tozadevno ponavlja, da v dasu
3

|

Sklepni predlogi generalnega pravobranilca Nilsa Wahla v zadevi C- 186/16, Andriciuc,
predstavfjeni 27. april2017 , totk^ 72.
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I
sklepanja kreditne pogodbe noben strokovnjak ni mogel predvideti enostranskih
ukrepov, kakrSen je bil v konkretnem primeru ukrep Svicarske centralne banke iz

je

imel odlodilen vpliv na vrednost CHF, kot tudi ne drugih
dejavnikov na porast CHF proti EUR. Ukrep Svicarske banke, kotje znano, ni bil
znan niti Svicarski vladi, kaj Sele drugim bankam v EU oziroma slovenskim
bankam. ToZenka takinega nepridakovanega gibanja CHF v obdobju sklepanja
obravnavane pogodbe ni mogla predvideti, sploh upo5tevajoi pri tem dejstvo, da
so gibanja tedajev nepredvidljiva. Dejansko so bili krediti z valutno klavzulo CHF
v dasu sklepanja najugodnej5i, tudi sama valuta CHF je v tistem dasu in pred tem
bila relativno stabilna, verjetno so to razlogi, da so se zanje potro5niki tudi
odlodali. Jasno je, da so spremembe valutnih razmerij tudi za vsakega rirzumnega
leta 2015, ki

potro5nika predvidljive (sploh glede na dolgorodnost keditne pogodbe), medtem

samega obsega teh sprememb ni mogode predvideti. Nepredvidljivost
sprememb valutnih razmerij je tudi povezana z razlitno stopnjo valutne eksotike,
vendar pa so glede na status tuje valute na trgu, valutni Soki nepredvidljivi, ne

ko

samo za potro5nike, ampak tudi za banke. lzvedeni dokazi v konketnem postopku

ne izkazujejo, da bi lahko banka predvidela obseg povi5anja valutnega ruzrne1a
CHF v obdobju, ki je sledilo odobriwi posojila. Problemi na podrocju kreditnih
pogodb, sklenjenih v tuji valuti v CHF, so se v celotnem obsegu namret pokazali
po ekonomski krizi in po izbruhu valutnih Sokov, ki za nobenega, tudi za banke
ne. niso

68. eeprav

bili predvidljivi.I
se sodi5du potem, ko

je ugotovilo, da slaba vera toZenke ni

podana, ni ved
bilo potrebno ukvarjati s presojo neravnote2ja med pravicami in obvemostmi bank
(neravnoteije in slaba vera morata namred biti podana kumulativno), se sodiSde
glede na naravo in kompleksnost zadeve v nadaljevanju opredeljuje tudi do te

okoliS6ine.

69. Enako kot zahtevo dobre vere je neba tudi obstoj znatnega neravnoteZja presojati
ob upo5tevanju narave pngodbe, drugih pogodbenih pogojev in drugih s tem
povezanih pogodb, pa tudi vseh okoli5iin, ki so obstajale v dasu sklepanja
pogodbe. Slednji vidik ne vkljuduje okoli5iin, ki so nastale med izpolnjevanjem
pogodbe. Vendar pa morajo okoliSdine ob skleniwi pogodbe vkljudevati vse
okoli5dine, ki so bile mane in ki bi lahko razumno bile znane prodajalcu ali
ponudniku in bi lahko vplivale na prihodnje izvajanje pogodbe.33 Pri tem je
neravnoteZje pravic in obveznosti v skodo potrosnika matno, de se dovolj resno
posega v pravni poloiaj, ki ga potro5niku kot pogodbeni stranki zagotavljajo
nacionalni predpisi.ra To ne pomeni nujno, da mora imeti pogoj maten ekonomski

32 Tako tudi Vi5je

sodiSde v Mariboru sodba opr. St. I Cp 738/21tq

obrazloZitve.

33 Glej z:devo C-421l14, Banco himus, toika4 izreka in todka 73.
34 Glej zadevo C-226i 12, Constructora Principado, totka 23.
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udinek glede na vrednost transakcije:35 Sodi5de EU je v mezi s tem namrei
zavzelo staliSCe, da je treba pri ugotavljanju, ali pogoj v Skodo potro5nika
povzroda znatno neravnoteZje med pogodbenimi pravicami in obveznostmi strank,
med drugim upo5tevati pravila nacionalnega pravq de se stranki v zvezi s tem ne

dogovorita drugade. Nacionalno sodi5de lahko s to primerjalno analizo presodi ali

odvisno od primera - v kateri meri pogodba potroSnika postavlja v pravni
poloZaj, ki je manj ugoden od tistega, ki ga doloda veljavno nacionalno pravo.

in

-

Vpraianje, ali torej znatno neravnote2je obstaja se tako ne sme omejiti na
kolidinsko ekonomsko presojo, ki temelji na primerjavi skupnega zneska
transakcije, ki je bil predmet pogodbe, na eni strani in stro5kov, ki so bili na
podlagi tega pogoja naloZeni potroSniku, na drugi.

70. Kot 2e obrazloZeno, je kreditna pogodba toZnikov vsebovala vse sestavine, ki jih
je za kredite vezane na tujo valuto dolodal tedaj veljavni ZPotK (9. alineja 7.
dlena), pri demer omej itev valutne klavzule ni bila predvidena. Vzajemne pogodbe

temeljijo na nadelu enake vrednosti dajatev (8. dlen OZ), vendar ima kiitev tega
natela za posledico nidnost pogodbe Sele, de do nje pride v skleniweni fazi
pogodbe.

Kerje bila kreditna

pogodba vez^na na tujo valuto,

je iz vidika

nadela

enake vrednosti dajatev kljuCna presoj4 koliko CHF (skupaj z obrestmi) morata

toZnika vrniti in ne koliko to znaia v EUR. Po presoji sodi5da v trenutku sklepanja
med obvemostjo toZenke in toZnikov zato ni bilo znatnega neravnoteZja. Znatno

je anuiteta v cHF zanju
zaradi padca EUR postala dniju je nastopilo Sele kasneje, in kot je bilo Ze

neravnotezje

v smislu

vedjega bremena za

toinik4

ker

obrazloieno, ni bilo predvidljivo v taksnem obsegu v dasu sklepanja pogodbe. Kot

je toZenka, v skladu z ZBan-l v primeru, daje komitentu odobrila
kredit v tuji valuti, morala zagotoviti ustrema sredstva v enaki tuji valuti (v
konkretnem primeru v valuti CHF) ali pa izpostavljenost morebitnim izgubam

Ze obrazloZeno,

zaradi spremembe tedajev tujih valut odpraviti na drug naiin ter pri tem upoitevati
kogentna pravila o obvladovanju weganj. V primerjavi s kreditojemalcem,

kije bil

je bila to2enka dejansko

izpostavljen valutnemu in obrestnemu tveganju,
izpostavljena le keditnemu weganju, to je tveganju nepladila keditnih obveznosti
s strani keditojemalca. To tveganje za tozenko po presoji sodisda ni predstavljajo
nematnega tveganja, saj se banka kreditnemu weganju z uporabo sredstev
zavarovanja (hipotekamo obremenitvijo nepremidnine) v celoti ne more izogniti.
Splo5no mano namred je, da se zavarovanja pogosto ne realizirajo v priiakovani
viSini, zato tudi realizacija tako dogovorjenega stvarnopravnega zavarovanja
toZenki ne zagotavlja, da bo njena terjatev iz naslova kreditne pogodbe v celoti
popladana. V izvr5ilnem postopku namred ni gotovo, da bo zzstavljena
nepremidnina tudi dejansko prodana po trZni ceni. Spremembo anuitete je
povzroiila prav sprememba tedaja CHF/EUR, torej element aleatornosti, ki ga s
seboj nosijo vse keditne pogodbe, kije bil najprej v prid toinikov, v letih 20ll in
35 lbidem, toaka 22 in zadeya C-4l5ll I Aziz, todka 68

32-

2015 pa se

je

prevesil

v drugo

stran, neodvisno od ene

ali druge

pogodbene

stranke. Posledidno med pogodbenima strankama v dasu sklenitve kreditne
pogodbe ni obstajalo neravnoteZje. ToZnika kot povpredno preudarna in pozoma
potro5nika bi se morala zavedati in bi se tudi lahko zavedala, da lahko pride do
nihanja tedaja, tudi do vedjega, in s tem do spremembe vrednosti obroka v EUR.

Vsakemu povpredno razumnemu in preudamemu dloveku mora biti jasno, da
lahko v 25 letih, kolikor je bilo obdobje rodnosti kredita, pride med vrednostjo
valut tudi do vedjih sprememb, ne le do minimalnih. Kerje bilo to odvisno ravno
od kvantitete teh sprememb inje bilo to negotovo tudi za toZenko, pogodba v dasu

ni ustvarjala znatnega neravnovesja med strankama, kar podpira tudi
dejswo, da se je nekaj i,asa tedaj CHF proti EUR za vpliv na anuitetne obroke
to2nikov gibal ugodno, nato je zadel padati postopoma, vse to pa se je dogajalo v
sklepanja

razponu ved let.36

ie

so toZnika kot potro5nika znatne valutne spremembe, na

ni imela vpliva, presenetile, to ne pomeni, da sta bila
zavedena oziroma, da je toZenka ravnala v slabi veri, ter da obstoji znatno
katere nobena stranka
neravnotezje.

71. Glede na vse obrazloZeno, po presoji sodi5da,

v

dasu sklenitve obravnavane

pogodbe, pogodbeni pogoj ni bil nepo5ten, posledidno pa ne more postati nepoiten

za nazzj, zato kerje priSlo do nepridakovane matnej5e spremembe tuje valute. Na

je

potrebno ponovno poudariti, da ima keditna pogodba znadaj
aleatome pogodbe. Zato iz navedenega razloga obravnavana pogodba ni nidn4
zahtevek toznikov pa je neutemeljen.

tem mestu

O oderu5tvu

72. Nidnost kreditne pogodbe sta toZnika utemeljevala tudi na okoliSdini, da
izpodbijana kreditna pogodba predstavlja oderu5ki pravni posel, oderuSke pa so
tudi obresti. ki iz njega izvirajo.

73. Po dolodbi drugega odstavka ll9. dlena OZ se za oderuSko pogodbo smiselno
uporabljajo dolodbe OZ o posledicah nidnosti in o delni niinosti pogodb. Prvi
odstavek I19. dlena OZ doloda, da de kdo izkoristi stisko ali teZko premoienjsko
stanje drugega, njegovo nezadostno izku5enos! lahkomiselnost ali odvisnost in si

izgovori zase ali za koga tretjega korist,

je sam dal ali storil ali

74. Po

presoj

se zavezal dati

i sodiida si toienka

kije v oiitnem nesorazmerju s tistim, kar

ali storiti drugemu, je takSna pogodba nidna.

s podpisom obravnavane kreditne pogodbe, katere

ni izgovorila koristi, ki bi bila v oCitnem
je sama dala, torej vrednostjo kedita. Zato ni podan

odpladilna doba se zakljuii leta 2032,
nesorazmerju s tistim, kar

objektivni pogoj za obstoj oderuSke pogodbe. Sam nadin odpladila
36 Tako tudi ViSje sodisde v Mariboru sodba opr.
30.-34.
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St.

I Cp 7362019 z dne

ll.

meseCnih

2. 2020, totke

!
anuitet dolodenih

v

Svicarskih frankih in

plailjiv v EUR, ne more predstavljati

neposredne korisli toZenke, oziroma koristi toZenke v postopku niso bile izkazane,

Na gibanje tedaja tuje valule, ob upo5tevanju v tem pravdnem postopku izvedenih
dokazov, toZenka ni imela in nima

vpliv4 kot

Ze

obrazloieno.

75. Tudi de bi v konkretnem primeru toLnika izkazala. da je pri5lo zaradi povedane
viSine kredita v EUR do oCitnega nesorazmerja med dajatvami pogodbenih strank,
pa predvsem v konkretnem primeru ni izkazano, da bi toZenka zavestno izkoristila
morebitno stisko ali teZko premoZenjsko stanje toZnikov, njuno nezadostno
izkuienost, lahkomiselnost ali odvisnost in si bi izgovorila zase ali za koga tretjega
korist, kar vse doloda OZ kot pogoj za obstoj oderu5ke pogodbe.

76. Da pogodbe kot je pogodba toZnikov niso oderuSke, saj v teh pogodbah ni
izkazano niti oditno nesorazmerje niti da bi banka izkoristila stisko, teiko
premoZenjsko stanje, neizku5enost, lahkomiselnost ali odvisnost kreditojemalcev
je izpostavilo tudi 2e Vrhovno sodiSde Republike Slovenije v odlodbi opr. St. II Ips
20v2017.
77.

Po presoji sodisia v obravnavanem pravdnem postopku

toinika nista dokazala, da

bi kreditna pogodba predstavljala oderuSki pravni posel.

78. Ker glede na zgoraj obrazloZeno kreditna pogodba toZnikov ni nidna, je
neutemeljen tudi toZbeni zahtevek po nidnosti notarskega zapisa in toZbeni
zahtevek, ki se nana5a na izbrisno toZbo (ugotovitev neveljavnosti vknjiZbe
hipoteke in vzpostavitev prejSnjega stanja). ieprav sta se toZnika v svojih vlogah
sklicevala 5e na spremenjene okoliSdine in navajala, da bosta v zvezi s tem
postavila ustremi toibeni zahtevek, tega do zakljudka naroka za glavno obravnavo
nista storila, zato se sodiSde do teh navedb ni opredeljevalo.

79. Sklepno sodiSie ponavlja najpomembnejSe zakljudke iz obrazloZitve, in sicer:

je bila sklenitev keditnih

pogodb z valutno klavzulo v dasu sklepanja
pogodbe v celoti dopustna, taksne pogodbe pa imajo dopustno podlago;

da

da toZenka toZnikoma

v

trenutku sklepanja pogodbe ni podala ustremih
pojasnil vezanih na kedit z valutno klavzulo, zato je bil pogodbeni pogoj
nejasen in nerazumljiv;

da pa kljub nejasnosti in nerazumljivosti toZenki ni mogode oditati ravnanja v
slabi veri, podano pa ni niti matno neravnoteZje med pravicami in
obvemostmi strank, zato pogodbeni pogoj ni nepoSten in ni niien;
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da pogoji oderuStva niso izkazani, kreditna pogodba kot aleatorna pogodba pa
prav tako ne nasprotuje temeljnim nadelom obligacijskega prava.

80. O stro5kih postopka bo odlodeno s posebnim sklepom (163. dlen ZPP). Ker

sta

toznika v postopku izgubila" sta dolZna tozenki povmiti njene pravdne stroske.

PRA\,NI POUK:
K todki I. izreka:

l.

je dovoljena pritoZba v 15 dneh od prejema pisnega odpravka.
PritoZba se vloii pri tem sodiSdu, v dveh izvodih. PritoZba mora obsegati navedbo
sklep4 zoper katerega se vlaga. izjavo, da se sklep izpodbija v celoti ali v
Zoper ta sklep

dolotenem delu, pritozbene razloge in podpis pritoZnika (335.ilen ZPP).

2.

ee je pritoZba nerazumljiva ali ne vsebuje vsega, kar je treba, da bi se lahko
obravnavalq jo sodi5de zavrLe, ne da bi pozivalo vloZnika, naj jo popravi ali
dopolni (336. ilen ZPP).

3

Ob vloZitvi pritoZbe mora biti pladana sodna taksa. ee sodna taksa ni pladana niti
v roku, ki ga doloCi sodi56e v nalogu za njeno pladilo in tudi niso podani pogoji za

oprostitev, odlog

ali

obrodno pladilo sodnih taks, se Steje, da

je

pritozba

umaknjena (3. odstavek 105. a dlena ZPP).

K todki Il.-lV. izreka:
Zoper to sodbo je dovoljena pritoZba v 30 dneh od prejema pisnega odpravka.
Pritoiba se vloZi pri tem sodi5du, v dveh izvodih. PritoZba mora obsegati navedbo
sodbe in sklepa, zoper katerega se vlag4 izjavo, da se sklep izpodbija v celoti ali v
doloienem delu, prito2bene razloge in podpis pritoZnika (335.dlen ZPP).

2. ie je pritoiba nerazumljiva

ali ne vsebuje vsega, kar je treba, da bi se lahko
obravnavala, jo sodiSde z vrie, ne da bi pozivalo vloZnika, naj jo popravi ali
dopolni (336. dlen ZPP).

3.

Ob vloZitvi prito2be mora biti pladana sodna taksa. ie sodna taksa ni pladana niti
v roku, ki ga doloii sodiSde v nalogu za njeno pladilo in tudi niso podani pogoji za

oprostitev, odlog

ali

obrodno pladilo sodnih taks, se Steje, da

je

pritoZba

umaknjena (3. odstavek 105. a dlena ZPP).
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Okroini sodnik sv6tnik:
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